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EVANGÉLIKUS SZABAD EGYETEM
a budapest-kelenföldi evangélikus keresztyén egyházközség

tanácstermé-ben (XI., Lenkel-út 56)

1938: január 12-t51 március 9-ig.
Az előadásokat minden szerdán 18.30órakor kezdjük.

Az ~Iőadások célja: teológiai és egyházi kérdések térgyalása a művelt
nagyközönség tájékoztatására; - Belépődll nincs. - Szabad adakozás.

Az első sorozat előadásai a következők:

L Január 12. Az ószövetségi istenfogalom. Dr. Deák János egyet. tanár.
2. Január 19.' Az újszövetségi káno~. Dr. Raffay Sándor püspök.
3. Január 26. Az ágostai hitvallás. D. Wiczidn Dezső egyetemi tanár.
4. Február 9. Az új egyházalkotmány is~ertetése. Dr. Benczúr Vilmos,

a békési egyházmegye ügyésze.
5. 'Február 16. A magyar r~formáció hatása nemzet.i irodalmunk fejlődé-

sére. D. Kovács Sándor püspök.
6, Február 23. Lúther vérosok. (Vetített képekkel.) Szántó Róbert.
7. Március 2. A szórványmisszió. Benk6czy Dániel, csanád-csongrádi

esperes.
8. Március 9. A külrnisszió mult ja, jelene és jövője. (Vetített képekkel.)

Báró Podmaniczui; Pál dr. egyetemi tanár.

Ezekre az előadásokra a híveket és érdeklődőket szeretettel meghívja

Budapesten. 1938 .. január havában

A BUDAPEST-KELENFÖLDI
LUTHER-SZÖVETSÉG.



Nem jön már semmi új!
Sem, ma, 'sem holnap. Az új esz-

tendőben sem. És egyáltalában az
emberi történelemben. Míg a világ
világ lesz: nem jön már semmi új !

Nem a kesernyés rosszkedvűség
mondatie ezt velünk. Nem az ön-
maga búskomorságában kéjelgő vi-
lágfájdalmas lélek, mely azt véli.:
hogy már minden mélységet megjárt
és minden mérget megkóstolt, ezért
új és több nem is jöhet. De nem is
a vakság adja nyelvünkre ezt aszót.
Mintha nem tudnánk különbséget
tenni korok, idők, eszmék és embe-
rek között. Mintha n~m, látnánk vál-
tozást, tavaszi virágzást és téli avart.
Mintha előttünk egészen egyre menne
véres tusák kimenetele: megmarad-e
li magyar? - vörösre festik-e szé-
zadunkat ? - elér-e hozzánk Kelet
sárga keze?.. Mindettől távol va-
gyunk.

És mégis.. mégis: nem jön már
semmi új! Mint keresztyének kiáltjuk
ezt bele a világba. Mint K r isz tus
ismerői! Nem jön, mert nem jöhet
már semmi új !

Nekünk különös törfénetszemléle-
/ünk van. Mí tudunk a z idő kte l-
jes ség érő I. Ezért nem jöhet már
új. T úZ vagyunk rajta. Eljött már ami új

és több és más, mint a közönséges tör-
ténet folyása. A leglényegesebb ese-
mény már megtörtént ! Visszavonha-
tatlanul és megismételhetetIenül. Ezért
nem jön már semmi úi l Az a pilla-
nat Krisztussal már eljött, amikor a
serleg csordulásig telt. Tölthetsz meg

rá, ellolyathatsz egy hordó aranyló
bort is, - ettől ugyan nem lesz több

benne. "Betölt". Az idő még folyik,
a történelem viharzik, minden perce
meglepetéseket zudíthat nyakunkba,
de a teljessége, az érettsége már
megvolt. Krísztus testté lett!

'Amit tudnunk kell és amit tudha-
tunk Istenről, azt mind megismerhet-
[ük Krisztusban! Többet, újabbat és
mást nem hallhatunk meg Róla. Töb-
bet, úiabbat és mást már csak az
utolsó ítélet "napja" hoz majd, ami-
kor beleesünk az "élő Isten valóságos
kezébe. De az a "nap" már nem
történelem! Az már a történelem vége,
a "régi" ég és föld sarkaiból fordu-
lása. Az az újság már nem a mi új-

ságunk lesz. 'Hidd el: míg a világ
világ lesz -.: nem jön már semmi új !

Ugyan ne gyerekeskedjél hát _to-
vább! Éppen a legfontosabbat a
Krisztus-eseményt nem akarod ko-
molyan venni? Ne hozd fel ürügyül :

miért éppen az a kor volt időnk tel-
jessége, miért éppen Krisztushoz kell

Betelt oz idő és elközelgett az 'il
Istennek országa, férjetek meg és
higyjetek az Evangéliumnak.

Márk ev. 1: 15.

*Mikor azonban betelt az idő,
az Isten elküldte Fiát, aki asz-
szonytóllett, törvény alatt állt,
hogya törvény alatt lévőket ki-
váltsa, hogy visszakapjuk a fiú-
ságot. Mivel pedig fiak vagy-
tok, kibocsátotta az Isten az ő
Fia lelkét a mi szívünkbe, aki
ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért
többé már nem vagy szolqa,
hanem fiú, ha pedig fiú, akkor
Ist~n örököse vagy Krisztus
által. Gal. 4: 4----'7.

visszamennünk, ahelyett, hogy előre
szegeznénk tekintetünket, szelve a
szent tovarohanó haladás árjait , ..
Érdekes! Vajjon bosszankodni szok-
tál-e azon, hogy éppen késő nyáron
érik a gyümölcs, vagy pedig töpren-
gés nélkül beleharapsz ? Nem a mi-
ért és a hogyan fontos, hanem, hogy
van és az enyém lehet! Az idők tel-

,jessége bekövetkezett és .gyümölcse
az enyém lehet!

Kezdd el ezt az évet ezzel a tör-
ténetszemlélettel ! Nem jön már semmi
új! Egyedül és örökké Krisztus ma-
rad az új, a teljes, a kész, a mindent-
megadó. Nem szégyelled magadat,
hogy tele van életrajzi regényekkel
az asztalod, de Krisztus történetet
igazán nem ismered?! Azt, ugy-e,
restelnéd, ha Shakespearet nem 01-
vastad volna, de a bibliádat (ha van)
még nem olvastad el elejétől végéig
egyszer sem! H. G. Wells fantáziája
jobban érdekel, mint az Isten min-
den jövendőmondása és trélátkizéró
igérete. A spanyol szörnyűségek iz-
gatóbbak számodra,. mint az, hogy
Isten ,mit akar általad elvégeztetni
azon a helyen ahol állasz. Értsd meg!
Nem azt mondjuk, hogy keseredj el,
vagy hunyd be a szemedet. Jól van:
olvass, láss, gondolkodj, eszmélj és
álmodi jövendőket. Csak azt is tudd:
nem' jön már új semmi!!

Vissza hát Krisztushoz, ahhoz a
korhoz, ahhoz. az eseményhez, ahhoz
a helyhez, ahol Isten betört a törté-
nelmünkbe. Az idők 'teljességére
figyelj 1 Legalább Te, aki keresztyén
akarsz lenni! SchQlz Lász[ó.



A karácsonyi szám
A legöregebb riporter és a sokat tapasz-

talt szerkesztő is valami gyermekes alkotó
vággyal gondol a megjelenendő karácsonyi
számra. Az éjjeli szerkesztő, aki minden
egyes cikkecskét áttekint, elgondolja ugyan,
hogy milyen lesz a karácsonyi szám, de
amikor a nyomdából felkerül az első kész
példány, remegő kézzel kap utána s gyö-
nyörködik a redakció nagy alkotásan.
Örömének első aggodalma azután már csak
az, hogy vajjon milyen ünnepi számot
adott ki a másik vállalat?

Egy könyvkiadó könyvkereskedővel be-
szélgettem évekkel ezelőtt arról, hogy mi
az oka a könyvforgalom megcsappanásá-
nak, miért fogy olyan nagyon a könyv-
vásárlók száma? Erre a kérdésemre adott
rövid s értelmes válaszában az volt "ll

megkapó: Ma olyan sokat ad az újság,
hogy a könyv szinte feleslegessé válik so-
kak számára.

Napokig tart míg az olvasó áttekintheti
a magyar napilapok karácsonyi számait.
Ez az áttekintés természetesen úgy ér-
tendő, hogy az irodalmi jellegű cikkeket,
tehát novellákat és kis regényeket nem
olvassa el az ember. A főkérdés azonban
az, hogy mit kap egy átlag műveltségű
ember egy karácsonyi ünnepi számban?_
Kap egy a kultúrprotestántizmus szelle-
mére emlékeztető, vallásos velleítású elmél-
kedést, néhány olyan képprodukciót, ame-
lyet inkább a művészek fclsegélyezési oká-
ból nyújt az újság s nehány vallásos köl-
reményt, amelyeket mi megítélhetünk teo-
lógiai szempontból, de bizonyosan a kö-
zönség igényeinek kielégítését szolgálják.
Ezek a nyilvánosság, vagy a köztudat oká-
ból aktuális cikkek s ezeket követi köz-
életi nagy embereink megszólaltatása. Azt
lehetne mondaní, hogy a hivatalos zsur-
nalisztika az ünnepi számban nem is igen
'akar megmutatkozni, hanem inkább azt
akarja, hogy egy évben egyszer, vagy két-
szer a nem céhbeliek írják az újságót.
Hozzá kell fűznöm e megállapításomhoz
azt a tárgyilagosság érdekében szükséges
igazságot, hogy ezt a gyakorlatot az úgy-
nevezett liberális lapok folytatják s azért
közöl a Pesti Napló gr. Bethlen Istvántél
és Ravasz Lászlótól ünnepi számaiban cik-
keket, vagy a Magyar Hirlap Okos Gyula
ókécskeí református lelkipásztortól, a Pesti
Hirlap vagy Hegedüs Lórándtól, vagy Ráth
ZsigmondtóI.

Az úgynevezett jobboldali lapok mellő-
zik a közéleti nagy férfiak cikkeit s arra
sem gondolnak, hogy nagy interjukat kér-
jenek tőlük, hanem inkább különös gond-
dal azon vannak, hogy a leglelkiismerete-
sebb szerkesztői műgonddal készüljön el
minden cikk. Ebből a szempontból nagyon
imponáló az, hogy főmunkatársaik és leg-
kíválóbb embereik cikkeit a mellékleteken
hozzák.

4 _

Dr. LUTHER MÁRTOM
KRISZTUS

G YERMEKSÉGÉRŐL
A világ minden bölcseségét balgaságnak kell tekintenünk a Krisztus

megismerésével szemben. Van-e csodálatosabb, mint O 7 Nem lehet kirnon-
daní, mit jelent az, hogy Isten Fia emberi természetet vett magára és ilyen
mélyen megalázkodott! Názáretben bizonyára segített apjának, Józsefnek a
házépítésben ; mert József ácsmester volt az evangéliumi történet szerint. Mit
mondanak majd ítéletnapker a názáretiek, amikor majd meglátják Krisztust
az ő dicsőségében. Nem ezt mondják-e majd: "Uram, nem te segítettél
amikor az én házam épült 7 Hogy jössz te ilyen dicsőséghez 7"

A legnagyobb tisztesség, ha tudjuk, hogy Krisztus a mi bűneink miatt
ilyen mélyen megalázta magát és dicsőségét mi miattunk ilyen sokáig elrej-
tette. - Eleinte sírt a bölcsőben; majd száműzetésbe ment (Egyiptomba).
Hazatérésük után segített apjának. Edesanyjától bizonyára sokszor kapott
ételt és italt. Mária bizonyára ezt is mondta : "Jézuskám, hol voltál 7 Miért
nem maradsz itthon 7" Az ilyen gyengeségen és megalázkodáson meg nem
botránkozni - bizony nagy bölcseség. "A Krisztus gyerrnekségéről" című
könyvben sok minden költött dolgot írtak meg az O gyermekéveiről. Oe ez
a könyv nem hiteles. Sokan megbotránkoztak, amikor azt mondottuk, hogy.
Krisztus ács volt, holott sokkal megbotránkoztatóbb az, hogy ő a keresztfán
függött. Ha ezt mondhatiuk, amazt miért nem 7'. .

Egy püspök azért imádkozott Istenhez, nyilalkoztatná ki neki, hogy
Krisztus gyermekségében hogyan élt. Ezután álmában egy ácsmestert lá-
tott; melletle egy kisliúval, aki a lefaragott forgácsot szed te föl. Majd egy
asszony enni hívta őket és egy tál ételt tett eléjük. A püspök látta, hogy
evés közben reá tekintenek és a gyermek azt kérdezte: "Ez az ember miért
nem' eszik velünk 7" Amint ezt a püspök meghallotta, annyira megijedt. hogy
fejét belevágta az ágy szélébe, mire felébredt. .

En is azt hiszem, hogy Krisztus ugyanúgy élt, mint más gyermek, ki-
véve a bűnt. És amikor a szülők szükségbe jutottak, isteni hatalmánél
fogva bizonyára segített rajtuk, megszerezte, amire szükség volt. Ezért
a kánai menyegzőn, amikor látta Mária, hogy elfogyott a bor, minden
bizalma fiának a szeretete felé irányult : "Nincs boruk." Ekkor O csodát tett.
Azt hiszem, Mária is nem aanvira a születés körülrnényeiből, mint inkább
cselekedeteiből látta, hogy az Ő fia az Isten Fia. Jóllehet Krisztus megvetett
volt, mégis látni akarták Ot az angyalok (1. Pét. 1: 12.) és így szóltak : "Ez
a gyermek a mi Urunk és Istenünk." Ö azonban megelézkodotta keresztfa
haláláig miértünk. elveszett emberekért. Kell, hogy Ö jóságos Ur és Isten
legyen! Ha a császár egy koldús lábát megmosná, Uram, mennyire magasz-
talnak ezt a cselekedetet! Mivel azonban az Isten Fia alázkodott meg a
legeslegmélyebben, efölött senki más nem csodálkozik, mint az istenfélők,
akik az angyalokkal együtt Udvözítőjüket imádják. Ezért a legnagyobb böl-
cseség tudni azt, hogy Krisztus emberré lett és megalázkodott a keresztfá-
nak a haláláig, amint meg van írva: "Nem tudok másról. mint a Jézus
Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről". (1. K 2 : 2.)

(virág.)

_A szeretet azok iránt, akik bennünket szeretnek: természetes. Vi-
szont az ellenséget is szeretni, ezt csak Isten gyermekei tudják meg-
tenni: mert az Istent szeretní azt jelenti, hogy felebarátunkat szeretiük,

Luther.

A tétlenség annyira terhünkr~ van, hogy a tétlen élet mégegyszer
olyan hosszúnak tetszik s a tétlen fiatalembert sokáig nem engedi meg-
öregedni. Mikor azonban valaki már túl van a harmincadik éven, el-
rohannak az esztendők egymás után. Hosszúnak .tünnek fel az évek
azok miatt a gondok és aggodalmak miatt, melyek bennünket kínoznak,
Mégis úgy sietnek, hogy alig vesszük észre őket. Luther.



Múlt év elején már nyilvánvalóvá vált, hogyaszegénykérdést, vagy
ahogy ügyes képmutatással elnevezték: a "kolduskérdést" , már nem lehet
a régi szentimentális egyszerűséggel kezelni. Az ucca járókelőinek jóindula-
tára, s tmivel gyalogjárókról van szó) adakozási lehetőségeire nem lehet
építeni akkor, amikor ezreknek az ellátásáról kell gondoskodni. Természetes,
hogy ezt az óriási elesett tömeget, amelyet a világgazdasági válság, s a
hazai társadalmi kérdés megoldatlansága az uccára dobott, nem lehet rábízni
egyszerűen a járókelő "jószívekre". A helyzet követelöen sürgette az intéz-
ményes szegénygondozást. .

A belügyminiszter 1936. november 1-ével megtiltotta a könyöradomány-
gyűjtést. s utasította a községeket, hogy szegényeikról intézményesen és
központilag gondoskodjanak. Mivel ezt költségvetésileg sehol sem tudják
elintézni, (elsösorban Budapesten nem, pedig" kerek összegben hét millió
pengőt állított be szegénygondozásraLs mivel erre a célra kivetett progresz-
szív adó bevezetését a pénzügyminiszter nem engedélyezte, egy út maradt
csak, a társadalmi gyüjtes megszervezése. Budapest tehát (s a többi városok
is) az Egerben először kipróbált, ú. n. "egri vagy magyar norma" szerint
fogott a kérdés megoldásához azon a kettős alapelven, hogya központilag
gyüitött adományokat központilag osztja szét s hogy a készpénzsegélyezés-
sei szemben a természetben való segítési módot választja.

Az akció egyszerűnek látszott, de az illetékes IX. ügyosztály már az
első negyedévben súlyos nehézségeket jelentett s a rendszer sürgős átszer-
vezését javasolta. Ezek a jelentések nem merészkedtek elvi döntésekre, csak
a gyakorlati végrehajtás nehézségeit tárták fel. Nyilvánvaló azonban az,
hogy itt súlyos alapelvi hibák vannak, melyekel éppen nekünk fel kell
tudnunk tárni. Kézenfekvő ugyanis, hogy az egész szegénygondozási akció
tüneti kezelés jellegű, melynek éppen ezért a gyökeres megoldás sikerét
remélnie sem lehet s melynek természetesen hamar kibújtak kóros velejárói.

Megjelent elsősorban a bürokrácia. Természetes, hogy egy ilyen akció
végrehaitásánál szükség van pontos adminisztrációra. A szentimentális kol-
dustámogatással szemben azonban beleestünk a másik végletbe: kartoték-
lényekké szernélytelenedtek szegényeink. Alapelvileg hangsúlyozza a főváros
azt, hogy az adminisztráció nem emészthet fel jelentős összeget a gyüjtésből.
De hogyha arra gondolunk, hogy az adminisztrációhoz mi minden tartozik
hozzá (adományok gyüjtése, szegények környezettanulmány alapján való
felvétele, kartotékelása. propaganda, elosztás és még ezen felül az intéz-
mények irányítása stb.), könnyen beláthatjuk, hogy ezt nem lehet "adminiszt-
ratív költségek" nélkül elvégezni.

Másodszor jelentkezett a társadalmi éretlenség, mint nagy akadály. A
kollektív áldozáshoz és megoldásokhoz hozzá nem szoktatott társadalmunk
"ridegnek" találta az akciót s nem tudta szívvel támogaini. As uccáról kar-
hatalmilag eltüntetett koldusok a láthatár alá tűntek és ez megnövelte a
társadalmi hanyagságot is. Egyszerűen nem küldték be a megajánlásokat.
A megajánlás önkéntes jellege pedig azt tette lehetővé, hogy nagyjövedelmű
egyének, nagyvállalatok, üzemek és kereskedések nevetséges összegekkel
"járultak hozzá" az akcióhoz.

Az akció alapelve volt az erők egyesítése. De nem tudta megoldani,
hogy az országos jellegű, de Budapesten elsősorban működő többi karitász
szervezettel együttműködhessék. A Kormányzóné mozgalma, a Vöröskereszt,
a Katolikus Karitász s a protestáns szeretetrnunka is külőn utakon járt
továbbra is, pedig ugyanannak a társadalmi rétegnek a támogatására ren-
dezkedett be, s ugyanazt a népréteget akarja segíteni. Próbáltak gondos-
kodni erről a kooperációról is, de az erre a célra alakított s a Kormányzóné
védnöksége alatt működő "Társadalmi Embervédelmi és Szegényügyi Bizott-
ság" a fővárosi jelentés tanusága szerint is "nagy létszáma mellett és az
ügyben csak kis mértékben és csak közvetve érdekeit tagjaival nem bizo.
nyult alkalmasnak arra", hogy elvégezze feladatát.

Az új fordulat a szegénykérdésben most az, hogya főváros az egy-
házak közremüködését kérte az akció Iolytatáséhoz, azzal az elgondolással.

Koldus::kérdés
íá.rsodolrni
kérdés

Az egyéni politikai magatartásra való
tekintet nélkül örömmel kell megállapí-
tani, hogy napilapjaink közül az úgyne-
vezett jobboldaliak tehetségben és szellem-
ben határozottan vezetnek. Sokunk meg-
győződése az, hogy a mai négy legjobb
napilap: Az Új Magyarság, Nemzeti Újság,
Pesti Hirlap s csak ezután jön a kétségte-
lenül nagy anyagi energiákkal szerkesz-
tett Pesti Napló. A négy közül mindegyik
olyan [ó karácsonyi számot adott, amelye-
ket egy hónapig lehet olvasgatni.

Nem volna teljes a beszámolóm, ha még
két dolgot nem jegyeznék fel. Az egyik az,
hogy mennyire áthatja újságjaink szelle-
mét a nemzeti kiteljesedés gondolatának
szükségessége. Ez a főgondolat azután a
legjobb irányban determinálja újságíróin-
kat s ennek a gondolatnak parancsoló
hatása alatt magától értetődőnek látszik
és valósul is meg az, hogy az egymással,
vagy a nemzetet megbontható problémák
tárgyalásában kerülik az összeütközést
előidézhető események és élmények meg-
írását. Ahogy egyházi és egyháztársadalmi
lapjainkban nagy a béke, úgy látszik ez
a békegondolat áthatja a világi közössé-
geket is. A másik fontosnak látszó meg-
jegyzés az, hogy ezeket a magyar lappél-
dányokat nyugodtan össze lehet hasonlí-
tani a külföldi lapok karácsonyi lappéldá-
nyalval. Nem lehet azon megbotránkozni
senkinek, ha mí azt valljuk, hogy ezek a
pesti lappéldányok nemcsak elérik a kül-
földi lapok belső értékét, hanem mint új-
ságok túl is szárnyalják azokat. Való-
színűnek látszik az, hogyha egy magyarul
beszélő és olvasó német, vagy angol, vagy
francia ember áttekinthetné ezeket a szá-
mokat, ugyanezt a kritikai megállapítást
tenné. Azt sem hallgathatom el, hogy ez
a sajtó komoly an azon van, hogy egyet-
lenegy . sorában se legyen hitetlenséget
lehelő hang. Ha ez a magatartása őszinte
és szívből jövő, kétszeresen büszkék lehe-
tünk a magyar újságokra. G. L.

Jézus.fa ragó
ember

Nyirő Józsefnek, a robusztus tehetségű
erdélyi írónak első darabja táblás háza-
kat vonzott és vonz még ma ís a Nem-
zetí Színházba. Az érdeklődésnek abból a
sodró áramából, amely a karácsony előtti
napok hangulatában tömegeket mozga-
tott meg ezzel a darabba!, bizonyára evan-
gélikus emberek sem vonhattak ki magu-
kat. Ez kényszerít arra, hogy Nyirő drá-
máját az evangélium mérlegérelielyezzük.

Már a cím is egy ember egyéni drámá-

------------~--------------- ----~--------.----------~-------------------~



jára utal. De a darab nem marad meg
ebben a keretben. S ez a szerencséje.
Egész ereje összezsúfolódik a második fel-
vonás havasi jeleneteiben. Pazar tömeg-
ben vonultatja .itt fel a székely népi élek
humuszaból fakadt dús csodavirágokat.
Terhes illatuk betölti a nézőteret, szinte
megbódítják a hallgatóságot s ebben a bó-
dulatban észre se veszi, mennyire vidéki
legényegyletek kegyes karácsonyi darab-
jainak nívóján mozog az első és harma-
dik felvonás. Mennyire "cselleng" csak a
főszereplő a földből sarjadt, őserejű "fé-
szís emberek" körül. Mintha egy bronzba
szabott, robusztus szoborcsoportozat köze-
pére valami fából faragott véznaságot rak-
nának főalaknak.

Pedig a téma súlyos. Ajnádi, a nyo-
morgó művész találkozása a Keresztre-
feszítette!. Csak az a baj, hogy a szerzö"
nem szállt le a téma mélységeibe.

A Jézusfaragó embert külső nyomorúsá-
gok: a kenyérgond, az életharcban kapott
szörnyű sebek kényszerítik egy kínbagör-
csölődött, lázadó és lázító Krísztus meg-
Iaragására. Ugyancsak kűlsö esemény,
bizonyos démoni sorsüldözöttség. hogy
épen jótevőjét ütteti agyon ügyetlenségből
a lezuhanó fával, töri tovább szívét és
idegáIIapotát. S minderre a kívülröl ka-
pott életsebre kívülről, a havasi nép üde
életéből, az egyszerű szívek segítő jósá-
gából, kenyeret felező, testvérkezet adó,
Istennel, örökkévalósággal, mindennapi va-
lóságok természetességévei számoló bé-
kességéből hull valami zsongitó boroga-
tás, amely az összeroppant embert eljut-
tatja a gyógyulásig, vagyis a torz kín-
Krísztustól a mosolygó Kisjézus mindent-
megértő, mindent megbocsátó, mindent át-
ölelő szeretetéig.

Hogy külső nyomorúságokkal, kívülről
kapott léleksebekkel. élet-keresztre feszí-
lett főhőssei kezdi, az a mai magyar élet-
ben, sőt talán minden ember életében, he-
lyes és reális. Csak ott siklik ki a dráma
a mélységbe vivő utakról, amikor nem is-
meri fel, hogy minden külső nyomorúság.
a szörnyű belső nyomorúság kiáltó kö-
vete. A kínokba torzult Megfeszítettnél
nem a torzulás, a görcs, a kín a fontos,
hanem amiért azt magára venni kény-
szerült. A külső nyomorúságok ostorcsa-
pásai csak arra jók Isten világában, hogy
befelé kergessék az embert a belső nyo-
morúság: a bűn felismerésére. A Jézus-
faragó ember problémái közül azonban
teljesen hiányzik az önnön bűne, a tagjai-
ban lakozó gonosz, az egészen elveszett
és elkárhozott voltának felismerése, - s
így a Golgotán is csak a szociális igaz-
ságtalanság Krisztusát találja. Ettől aztán
nem kap semmi gyógyírt, ettől kénytelen
elfordulni. S itt öntudatlanul ki is fejező-
dik az igazság: a Keresztrefeszített a bű-
nösök Megváltója, ő azonban csak sors-
üldőzött.

hogy így az alamizsnamegajánlás-gyüjtés és maga a segélyezés súlypontja
is a hatóságról a társadalomhoz közelebb álló karitász szervezetekre tevődik
át, a hatóság pedig a tekintélyét és esetleg a szükséges munkaerőket bo-
csátja rendelkezésre. Az egyházak természetesen elvben hozzájárultak a
gondolathoz, de a gyakorlati kivitelben eddig nem tudtak megegyezni.

A IX. ügyosztálynak e tárgyban készített javaslata azonban nyilván-
valóvá teszi előttünk azt is, hogy ez a megegyezés nem is fog létrejönni s
azt is, hogy ez a változás egyáltalában nem is vinné előre a kérdést. Arra
talán számítani lehet, hogy a lelki hatás közvetlensége révén egy vékony
egyházias rétegben eredményesebb gyüjtés történhetriék, de ennek a de-
centralizálásnak olyan hátrányai születnének, -amelyeket nem lehet áthidalni.

Egyáltalában már az is kétséges: azt jelenti-e valóban ez a javaslat,
hogy "az egyházak kezükbe vehetik a szegénygondozást 7" Idevonatkozó
észrevételeinket a gyüjtes és a széfosztás kérdéseit tekintve két pontban
foglaljuk össze:

1. A gyüitést decentralizálása eselén sem végezhetnek - az egyházak
önállóan, mert a jogi személyek megajánlásait a főváros természetesen m-aga
óhajtja gyüjteni s azonkívül számolni kell olyanokkal is, akik az egyházi
gyüjtéshez nem járulnak hozzá s így ez is a főváros dolga lenne. Azzal is
számolni kell, hogy az egyházaknak nincsenek olyan munkásai, akikkel a meg-
ajánlás-gyüjtéseket elvégezhetnék. Tehát ugyanazokkal a fővárosi szellemi szük-
ségrnunkásokkal kellene végeztetnie ezt, akik eddig is végezték. Ha a pénzbe sze-
dés a régi egy csekkszámlán közös pénztárba folyik s onnan kapják ki utólag
egy bizonyos arány szerint az egyházak a rájuk eső összeget, akkor a
helyzet ugyanaz marad, csak közvetíteni fog a szegények és a főváros
között az egyház s az adminisztrációs többlet mellett még állandó
surlódási felület lesz a részesedési arány megállapítása és a változó szegény-
létszám kilengései miatt. (Az ellátáera szorulók egyházak szerinti arányszá-
mát nem lehet ugyanis eldönteni az országos felekezeti aránynak meglelelően.)
Ha pedig a pénz a másik javaslat szerint kerületi, felekezeti pénztárakba
fog belolyni, ahol a helyi szükségletet levonják az arányszám szerint s a
felesleget küldik csak be a közös pénztárba. akkor több, mint 50 csekkszám-
lát kellene nyitni, ami a társadalmat is zavarba hozná, amellett pedig meg-
bízható ellenőrzést is kellene gyakorolni afelett, hogya helyi pénztárak va-
lóban a helyi szükségletnek megíelelöen vontak-e le részüket s a mai fele-
kezetközi helyzet mellett ez is igen sok súrlódast okozna. A gyüjtes azonban
mindkét formájában megtagadja az alapelvet. Evangélikus emberre például
az elgondolás szerint az hatna, hogy az egyháza fordul hozzá a kéréssel.
De, ha ő ezért adakozik, akkor a pénzét evangélikusok között akarja is
látni. Ha azonban a részesedés közös és kerületi pénztár esetén is arány-
szám szerint történik, akkor az esetleg fölösen -evangélikus pénzek még a
pesti izraelita hitközség szegényeinek is juthatnak. _Vagy tekintsük a sze-
génykérdést egyetemes keresztyén íelelösségünknek, amelyben nem kérdez-
zük a segélyezett vallását s egy felekezet nélkül műkődő közület, jelen
esetben a főváros igazságérzetére bízzuk az adományokat, vagy rendezked-
jünk be egészen felekezeti szempont szerint. De a gyüjtésnél igénybe venni
a felekezeti ráhatást s a szélosztásnál figyelmen kívül hagyni a felekezeti
hűséget, nem méltányos,

2. A főváros különben a szétosztást is kezében akarja tartani. Az elől-
[áróságok állapítanák meg a segélyezésre való jogosultságot minden esetben
s az egyházak a gyüjtés pénzéből csak azokat segélyezhetnék, akiket az
előljáróság engedélyez. Pedig épen az lenne kivánatos, ha az egyházi judi-
cium döntené el ezt a kérdést. Igy tehát a szétosztásnak igazán csak gépies
munkáia maradna az egyházak részére. Mi értelme van ezek mellett az
"egyházi kezelésnek" ? -

Mindezekből jól látni azt. hogy az egyházak a vállalkozás esetén csak
egy olyan felelősséget vennének magukra az akció sikerét illetően, amely-
nek elhordozésához és betöltéséhez terük nem lenne, de meg amelyre jelen-
legi munkalehetőségeik szerint képtelenek is. Es ha az egyházak is kudar-
cot vallanának, akkor sohasem hinné el a társadalom, hogy kollektív meg-
oldásnak lehetősége van! Meg kell tehát feltétlenül hagyni a szegény kér-
dést a főváros kezében. Az egyházaknak pedig a valóban szükséges lelki
ráhatéson kívül, (amit így kivülállva is hűségesen elvégezhetnek) megvan a
más feladata.

Az egyháznak az a feladata, hogy nyissa rá a -szemeket nagyobb
távlatokra, mint amilyenekre a bürokrácia nyitni tudja. A tünetek mögött
meg kell mutatni a betegséget s nem szabad bekötn ie a világ szemét azzal,
hogy maga is bele áll a pepecselés munkáiába, hanem mern ie kell szólni
nagyobb kötelességekről. Es ez a budapesti szegényügy ugyancsak nagy
távlatokat nyit.

Eszre kell ugyanis vennünk, hogy ez nem Budapest magán ügye, ame-
lyet jól-rosszul megold, hanem hogy épen azért olyan nagy kérdés ez, mert



orszagös Vonatkozásai vánoak. Budapest gyuJto clszlerné]e az ország el-
eselljeinek. Mi a lelkészi hivatalokban igen jól látjuk ezt a Íelszivárgást 8
az okát is. Van egy egyetemes magyar társadalmi-kérdés, amit nevezhetünk
úgy, hogy munka-kérdés vagy föld kérdés s nevezhetünk úgy is, hogy "koldus-
kérdés". A koldusokat ellátni, szép és nemes feladat, nagy erőket lehet megmoz-
gatni érte, sok szép akarás feszülhet a problémának, de számoljunk -Ie vele:
mindig kudareos munka lesz ez a munka. Eleterős, egészséges társadalom
nem rendezkedhetik be egy mindig szaporodó elesett és a társadalom vér-
keringésén kívül került tömeg eltarlására. A föld és a munka kérdését kell
egyetemlegesen megoldani. Életlehetőséget kell adni, nem kegyelemkenyeret.
A budapesti szegénygondozást nem a munkaképíelen szegények, hanem a
munkanélküli szegények tömege buktaIta meg. Az egyház merjen arról
beszélni, hogy újjászületésre van szüksége a társadalmunknak s hogy sze-_
génygondozásra addig van szükség, amig nincs egy olyan társadalmi átala-
kulás, melyben minden munkaképes ember munkahelyet kaphat s amig
nincs egy olyan társadalombiztosítás, mely minden munkaképtelen embernek
nyugodt öregséget biztosít. (Finnország.) Akarni és munkálni kell 8 teljes
megoldást t

Dezséru László.

Beszámoló hosszú levelednek nagyon megörültünk. Legnagyobb
örömünk hited volt, amely besugározta soraidat. Az a drága hit,
melue: annyi szenvedésen és küzdelmen át mentettek meg a mi őseink,
hogy nekünk erősségünk lehessen. Pedig mi is elszomorodlunk, mikor
olvastuk, hogy két napig üres és fűtetlen szobában voltál és feléd sem
nézett senki. Féltek, sőt menekültek tőled az emberek ... Ne fájjon ez
néked édes jóGyermekem!

A szétszéledt nyájat egyenként kell most ősszeszedned és elve-
zetned igazi Pásztorához!

Azt irod. hogy az iskoldkban a gyermekek nem tudják a Hiszek-
egyet és a Miatyánk közepén elakadnak és hogy az embereknek -
nincs ]3ib/iájuk. Fájdalmasan szomorú ez ...

Edesapád megrendelte és feladta a Bibliáhat. Vidd édes jó Fiam
- vidd rögtön! Hadd áradjon a sötétségben élő testvéreinkre az élet
Világossága!

Azt irod, hogy ne sirjak. Nem is sirok drága jó Gyermekem;
hiszen eddig ezt kér/em a jó Istentől, hogy vezéreljen el és most akkor
miért sirnék?! Sőt hálásan köszönöm, hogy meghallgatta anyai szi-
vem imáját és ezentúl is könyörgök, - hogy óvjon meg attól, hogy
sirnom kelljen Miattad! Minden este hátás szívvel kulcsolom össze
kezem, úPtJ kőszönöm meg, hogy nemes hivatással küldött ki Téged.
mini az Ő szolgqját, hogy Krisztust vigyed az elhag.lJolt nydjnak!
Ugy érzem ezért kellett várnod, ez a küldetésed; itt polt nagy a szük-
ség ... Minden imámban kérem a kegyelmes tnennuei Atyánkat, hogy
adjon neked ehhez erőt, türelmet, kitartást és nagy hitet, boou hűsé-
gesen te/jesfthessed feladatodat ! Légy hű és jó szolgája- az Ornak és
vidd az ő örök szent Igéjét, soha meg nem szűnő szeretetét a Krisztus
által minden elhagyott léleknek! ,

_ Boldog az éri anyai szioem, hogy az Ur szolgája lehetsz és ilyen
szép munkát adott néked, --: az O Igéjének hirdetését!

Ne fájjon az emberek bizalmatlansdga; csak menj feléjük szere-
teltel, meglátod, sok gonoszt meggyőzöl, lelkeket legyőzöl és szioehet
kinyitsz ! Nézd el, - amint Mesterünktől tanultuk, - nézz el sokkal
többet mini más; nézd el c- hibdkat, hiszen az erősnek kell megbocsá-
tani gyengébbek hibáit!

Mi mindnuáian jól vagyunk! Sokat emlegeiünk és bizony hiány-
zol édes ji Fiam! ... Csak vigyázzál magadra, hiszen betegen nem
tudod az O ügyét szolgálni! Ha kocsizol melegen öltözzél fel és ha
gyalogolsz, hazaérve cseréljed a cipődet, vagy csizmádai l I

lriá! mindenről hosszan. A jóságos Isten áldjon meg minden
áldásával és vezérelje minden munhádai ! -

Mindnyájan sok csókot, .ölelést küldüT]k, éri külön is megölellek,
megcsókollak anyai szívem minden szeretetével

érted imádkozá
édeeanuád.

Mi ez már most? A megváltás kérdésé-
nek megüresítése. Ahogy Németh László
Bűn című regénye végén értelmetlenül áll
meg a Keresztrefeszített képe előtt, nem
tud vele mit kezdeni s csak azzal intézi
el: "az valami másféle bűn lehetett", ami-
ért Ő meghalt; - a Jézusfaragó ember is
hátatfordít a Keresztnek, az egyetlen nagy
isteni megoldásnak, egy édeskés, kisjézu-
sos emberi megoldás érdekében.

Veszedelmes út. Nekünk evangélikusok-
nak vigyáznunk kell síkos lejtőin. így for-
dítják el hitvallását önmagában sohasem
tisztázó, életébe szervesen bele nem építő
tömegeinket hitünk középpontjától: a Ke-
reszttől és a belőle fakadó életújulás kes-
keny útjáról s vezetik rá a "cselekede-
tekből való üdvözülés" tömegkatolicizmu-
sának -közelfekvő széles útjára.

Amennyire értékes tehát a Jézusfaragó
ember, mint "új levegőjű", hatalmas népi
erőket felvonultató, szinte az egyetemes
magyar sorsot szimbolizáló színjáték, any-
nyira sekélyes, mint vallásos darab. A
Protestáns Szemle megállapítása, hogy a
szerző "önmagának lett legnagyobb rivá-
lisa" akkor lesz számára diadalmasan le-
győzött akadály, ha legközelebbi darabjá-
ban mélyebbre nyúl a Kereszt problema-
tikájába.

F. Z.

KÖNYVISMERTETÉS
Mórocz Sándor: A pesti evangélikus
egyház története.

Külön lenyomatban, vagy kőnyvalakban
még nem jelent meg ez az értékes tanul-
mány, de ismertetése szükségessé vált
épen csak azért, mert ez a dolgozat egyál-
talán megjelent. Fiatal teológusnak első
komolyabb terméke, amellyel nem annyira
It történészek előtt kellett bemutatkoznia,
mint inkább az egyház nyilvánossága előtt,
s nem annyira arról akart számot adni,
hogy milyen anyag gyűjteményt tudott
felhajszolni és áttekinteni. hanem az volt
a programmja, hogy a rendelkezésére álló
igen rövid idő és a szűkre szabott terje-
delmi lehetőségek mellett mindazt nyujt-
hassa, amit a közönség egy ilyen jubileumi
írásműtőI elvár s ezt a feladatát teljes si-
kerreloldotta meg. Mórocz eddigi írásai,
legújabban pedig a fiatalok újságjában
megjelenő tanulmányai arról győzik meg
a szorgalom és tehetség nyílvántartóít,
hogy ő is igényt tart arra, hogy munkás-
ságára felfigyeljen az egyházi közvéle-
mény és kezdje érté elni őt. -

Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma-
gáról. Bp. 1937. 126 lap. Kiadja az Orszá-
gos Luther Szövetség.

A könyv gondolata: ragyogó ötlet, azt
hiszem a világirodalomban is egyedül álló.
Kivitele a komoly munkásság szoIíd és
megbízható igényeit teljes mértékben ki-
elégítő. Azt írták róla, hogy ő is a fiatalok
közé tartozik s ezzel meglehetős esztétikai
érzékhiánnyal el akarják különíteni Virág

7



Jenőt attól az egyházi munkás nyilvános-
ságtól, mely hiszem, hogy sohasem ismert
fiatalokat és öregeket, hanem nyilvántar-
totta a munkásokat és azt a szellemet,
amelyet értékes munkássága szerint is-
merni és értékelni kell. A könyv legna-
gyobb haszna bizonyosan az lesz, hogy
olvastatni fogja magát. Maga Luther sze-
mélye mindig izgató kérdés az olvasók
számára s ahogy itt most a szerző meg-
szólaltatja, fokozottan válik érdekessé a
könyv is és ag; is, amit a könyvből meg-
tanulhátunk. Orömmel látjuk,-hogy Virág
Jenő ezzel a könyvével valódi könyvsikert
ért el s rövidesen sajtó alá rendezheti a
második kiadást. Az Országos Luther-szö-
vetség jó szelgálatot tett ennek a könyv-
nek megjelentetésével.

Szerb Antal : Utas és Holdvilág. 1937.
295 lap. Ara: 5.60 P.

A szerző tanár, sőt egyetemi magánta-
nár, a magyar irodalom történeti kézi-
könyvével pályadíjat nyert Erdélyben, a
rádióban egy egész sereg irodalmi kérdés-
ről tartott felolvasást, talán az egyik leg-
többet dolgozó irodalmi embere a magyar
tanári karnak, aki még arra is rá ér, hogy
regényeket írjon. A könyv témája az, hogy
egy elvált asszonnyal házasságot kötő
férfiú olaszországi útján elszakad felesé-
gétől s olyan élményeken vezeti át a szerző
a férfit, amelyen korunk esztéta lelkű
emberei vagy átmentek, vagy átestek.
Természetesen szerző híve a neokatholi-
cízmusnak s ezért a főhős baráti köréből
való s szerzetessé lett volt barát is meg-
jelenik deus ex machinaként a regény
folyamán, sőt főhősünk is tölt néhány órát
a kolostorban. Bizonyos az, hogy aki el-
tekint a regény kompozicíonálís szabályai-
tói s szeretí . a mindent átfogó, szellemes
és könnyed olvasmányt, s azonfel ül bizo-
nyos kultúrigényeit is szereti kielégíteni,
az ebben a könyvben sokat kap.

W. Sornerset Maugham: Örök szolga-
ság, 1937,536 lap. Ara: 8 P.

Angol közönségnek készült a könyv,
Tartalma és mondanivalója más nemze-
teknek alig szól. Egy nyomorék, árva
gyermek élete, egy anglikán pap gyám-
atyai szerepe, az ifjú utazásai, kilengései,
orvosi pályán való küzdelme, a szerelem-
ben való örökös rosszul választása s egy
regény rendkívül bonyolult szerkesztés-
technikája ez a könyv. A szerző eddigi
művei sikerültebb ek voltak s mondottak
valamit. Ennek a könyvnek mintha semmi
célzata nem lett volna.

Róbert Prechtl: Titánok bukása. 1938.
374 oldal. Ára: 7.20 P.

A Titanic katasztrófáját írja meg a
szerző. Félelmetes esemény s olyan való-
szín üre beállított írás lett a könyvből,
hogy azok, akik még a tragédia történé-
sére hiteles híradásokból visszaemlékeznek,
a könyv betűi láttán szemüket dörzsölik,
hogy vajjon a memóriájuk liagy-e ki tel-
jesen, vagy a szerző az egyetlen, aki az
ott történt szomorú eseményeket egyedül
ismerte meg és ma is tudja. Van két
olyan fejezete a könyvnek, ami a külön-
beni szenzáción "kívül minket papokat ér-
dekel. Az egyik a túlvilágról szól, amely-
ben megszólaltat papokat, tanárokat és
egyéb hozzáértő embereket s olyan egy-
veleget nyujt ebben a részben, amit talán
még az amerikaiak sem vesznek be. A
másik érdekesnek látszó fejezet az, ame-
lyikben a léket kapott hajó anglikán lel-
késze prédikál és a halál közeli árnyéká-
ban az angol puritánság ószövetségi
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Evvégl
Az év utolsó napjan kegyeletes megemlékezéssel gondolunk azokra,

akik az Isten bölcs rendelése folytán' megtértek lelkükkel Teremtöiükhöz,
mulandó testüket pedig átadták az anyaföldnek.

Az elmúlt esztendőben sajnos, sok veszteség érte evangélikus egyhá-
zunkat. Kidőltek mellölünk hatalmas szálíák, egyházi életünk erősségei,
büszkeségeink, kikre mindig bizalommal és sokatváróan tekinte!tünk fel. De
elköltözésükkel ért bánalunkat enyhitse örömünk, hogy Isten adta őket s
nekünk adta evangélikusoknak, reánk szórhatlák emberi értékük minden
fényét.

Emlékezzünk meg róluk!
Meghalt áldásosan gazdag élet után 86 éves korában dr. Bancsó An-

tal a soproni teológiai akadémia nyug. igazgatója, az evangélikus lelkész-
képzés egyik erőssége.

Elköltözött közülünk a magyar evangélikus egyház nagy képviselője
dr. Gedulu Henrik a tiszai egyházkerület püspöke, titkos tanácsos. felsőházi
tag, az evangélikus érdekek bátorszavú védelmezője, a kiváló egyházi szer-
vező és szónok. 71 évet élt.

Megtért síri pihenőjére 83 éves korában gőlniczbányai Elischer Viktor
a volt Osztrák Magyar Bank főtanácsosa és központi felügyelője, a buda-
pesti magyar egyház tiszteletbeli tanácsosa. .

Befejezte földi pályafutását 79 éves korában a magyar orvosi kar egyik
büszkesége dr, Bókay Iános egyetemi tanár, a világhírű gyermekgyógyász,
a Magyar Tudományos Akadémia tagja, evangélikus egyházunk buzgó fia.

Meghalt a magyar nyelvtudomány hivatott tudósa 57 éves korában,
dr. Tolnai Vilmos. Osrégi, sok jeles tagot számláló evangélikus család sarja
volt, a pécsi Tudományegyetem tanára, 'a Magyar Tudományos Akadémia
tagja. .

A magyar közélet egyik kimagasló vezéregyéniségét vesztettük. el Pe-
kár Gyula személyében. 70 éves korában halt meg nagyívelésű életének
teljes erejében. Mint nyug. miniszter s országgyűlési képviselő a politikai
élet egyik legönzetlenebb harsosa volt s mint ilyen, sok hálára kötelező teltel
szolgálta hazáját. A magyar irodalom egyik legkiválóbb művelője, hatalmas,
örökéletű regények írója, a Petőfi Társaság újjáteremtő elnöke, a Magyar
Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja. Evangélikus egyhá-
zunk egyik erőssége, a Magyar Luther Társaság világi elnöke.

Elszenderült acsai magányában báró Prónay Róza a nemesszívű nagy-
asszony, a szegények jótevője, Isten igéjének magvetője .

. Fiatalon, tragikus hirtelenséggel halt meg alkotó erejének virágzásában
a 42 éves Maróthy Jenő polgáriiskolai tanár, a kiíűnő író, a Pesti Hírlap
népszerű munkatérsa, evangélikus irodalmi életünk buzgó munkása.

Hosszú és gazdag s mindvégig hitvalló élet után 77 éves korában tért
meg Teremtőjéhez az evangélikus egyházi szakirodalom legidősebb műve-
lője dr. Szlávik Mátyás az eperjesi teológiai akadémia nyug. tanára és dé-
kánja, a kiváló egyházi szónok, evangélikus közéletünk nagytudású harcosa.

Mennyi új sír, melyen a fakeresztek evangélikus egyházunk nagy-nagv
vesztesége it hirdetik. Kérjük az Egyház Urát, hogy küldjön helyükbe új
munkásokat az ő aratásába.

Károsy Pál.

Ha hiszel, bizonyságot fogsz tenni; ha bizonyságot teszel, szenved-
ned kell; ha szenvedsz, megvigasztaltatol. Hit, bizonyságtétel és kereszt
összetartoznak. Luther.

*
Isten gondoskodik rólunk; nekünk azonban dolgoznunk kell.

Luther.
*

A 'Biblia egy mérhetetlen nagy erdő, de egyetlen olyan fa nincs
benne, amelyikről néhány almát vagy körtét ne kaptam volna.

Luther.

A tízparancsolat megmutatja, hogy lsten milyen sok jót tesz velünk
és hogy mi mennyí sok rosszat teszünk ellene. Luther.
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AZ NEM LEHET! Egyik intelligens hívemmel beszélgetek a halálról és a
keresztyén reménységről. Nem akarja elhinni, hogy nem félek a haláltól!
Nem lehet! Az nem lehet, hogy Krisztusre tekintve le tudjak számolni a.
halállal! Az nem lehet - hajtogatja egyre. Végén kiböki, hogy erre a kér-
désre csak a lélekvándorlás adhat leleletet. Ilyen mákany kell az emberek-
nek, mindegy, akárhogyan, de tovább akarnak élni itt a bűnben. Nem akar-
nak Krisztushoz menni, hogy életük legyen!

........
EZ CSAK HALANDZSA VOLT! Fiatal tisztviselő vel beszélgetek, aki olvasta
az előző lelkészhez írt levelemet, amelyben arról írtam, hogy tudom a szo-
morú helyzetet, ami reám vár, ha ide jövök. Nem akarja elhinni, hogy
komolyen gondoltam azokat a sorokat. "Az csak halandzsa volt," ilyent
nem ír az ember kornolyan. Szegény azL hiszi, hogy a pénz teszi boldoggá
az embereket. ........
A R.ÉSZLETRE VÁSÁROLT BIBLIA. Tanítványaimmal tankönyv hiányában
az Ulszövetséget olvasom. Néhányan vettek is már Bibliát. Odajön szornba-
ton az egyik gyermek és hoz husz fillért. "A többit majd a jövő héten fize-
tern ki, ha édesapám megkapja a napszámot l" Ahogy csillogó szemével
magához ölelte a Bibliát - egyszerre úgy éreztem, hogy érdemes küzdeni
közönnyel, távolsággal, sárral és mindennel, mert az Úr csodálatosan mun-
kálkodik. .

::::

NEM ÉRDEMES! Egy szórványt kerestem fel 16 kilornéternyi kocsizás után,
ahol még soha nem járt evangélikus lelkész. Amikor a főjegyzőnél érdek-
lődtem az evangélikusok felől, egy régi statisztikát vett elő és abból bizo-
nyította, hogy legfeljebb 28 evangélikus lehet a faluban. Azt mondta: nem
érdemes azokért idejönni ! Mondtam neki, ha kettő lenne, akkor is érdemes
lenne. Azt felelte: "Nem értern !"

ERKÖLCSTELEN! Az egyik szórványomban a lőiegvző nyomatékosan intett,
hogy meg ne kíséreljük híveinket egyházi adóval megróni, mert a katolikus
papot a kegyúr (zsidó) tartja el, hivei nem fizetnek adót és a mi híveink ezt
nehezményezni fogják. Azt feleltem, hogy erkölcstelen dolog mással tartatm
el a papot, olyannal, akinek semmi köze hozzá I Azután arról beszéltem,
hogy havonta egy vasárnap istentiszteletet fogok tartani itt is. Csodálkozott
rajta, hogy miért? Mert erkölcstelen dolog pénzt elfogadni ellenszolgáltatás
nélkül! ........
SEMMILYENEK ! Az egyik presbiterem mondotta: Tanítani tessék minket,
mert mi úgy vagyunk, hogy nem volt evangélikus vallástanítás, hát a kato-
likus vallást tanultuk muszáibul, de hát így semmilyenek vagyunk! Mert ezt
nem ismerjük, azt meg nem szeretiük ]

........
CSODA! Azt kérdezte az egyik katolikus pap, hogy .nennyi a fizetésem.
Mondtam, hogy 87 pengő és 61 fillér. Ez ugye. hetenként értendő? Nem,
hanem havonta! Hát ebből csoda, ha valaki meg tud élni! Igen, ma tör-
ténnek ilyen csodák!

::::

TANÁCSOKI Ilyen tanácsokat kaptam \ "Csak mindig zsebben legven a
revolver l" A másik: "Ezekkel -csak úgy lehet bírni, ha az ember pofoz I
Négyszemközt, hogya többi ne lássa, csak hallja \.. Sokan azt mondták :
.Meg kelJ innen szökni, mert elátkozott föld ez." A Meater pedig azt mondta:
.Nem azért. jöttem, hogy az igazakat. hanem hogya bűnösöket hívjam meg-
térésre l" Erzem, hogy Neki van igaza!.

hangján a gazdagok bűneit ostorozza
s ezzel a helyzetet teljesen fel nem ismerő
szellemmel szembe állítja az utasok leg-
gazdagabbikát, aki a halál réme elől a
muzsikában találja menekülését. Kár, hogy
ezt a kérdést Fridrich David Strausz egy-
szersmindenkorra kimerítette. A könyv
nem gazdagította különösképen a magyar
nyelvre ültetett irodalmat.
A. J. Cronin: Réztábla a kapu alatt.
1937. Dante kiadás. 480 lap. Ara: 6.60 P.

Lapjelentések szerint állítólag Angliában
szakkörökben már nagy a felháborodás az
ellen, amit a könyv nyujt s állítólag az
orvosi kar nagyon sérelmezi azt, hogy az
egyik pályatárs az orvosi foglalkozás rej-
telmeit olyan határozottan feltárta. Meg-
történt már hazánkban is az, hogy a tör-
ténelmi regények ellen sokan és határo-
zottan kikeltek s ezek a konzervatív kö-
rök nem akarták tudomásul venni azt,
hogy a mai ember ezt a fajta könyvet
szereti. Pedig, azt hiszem, a könyv több
leleplezést nem ad az orvosokról, mint
amennyit pl. Féja Géza adott a Viharsa-
rok c. könyvében. Egyszerüen tudomásul
kell venni azt, hogyakorunk ilyenfajta
szenzációkraéhes. De viszont azt is tudni
kell, hogy legideálisabb foglalkozásban
is vannak kontárok és botrányokozók s
igaz, hogy anagy tömeg az ilyen esetek
után szeret általánosítani, de talán nem-
csak ilyenekből áll a világ. Három temp-
lomi jelenetért érdemel különös dícséretet
a szerző. Ahogy megírja egy világtól el-
dugott bányatelep orvos predikátorának
müködését, ahogy megmutatja Mansonnét,
amint férje miatt a templomba megy s
ahogy Mansont elviszi tragédiája előesté-
jén a templomba, az egészen kíváló lélek-
tani előkészítéssei megírt pompás rész. A
könyv valószínüleg nagyon sok kedves
órát fog szerezni a magyar olvasóknak is.
Földi Mihály: A víszony. Athéneum ki-
adása. 565 oldal. 1937. Ara: 5.40 P.

Lányaikat féltő és óvó mamák bizonyo-
san nem fogják megvenni a könyvet
mennyasszony lányaiknak s jól is teszik.
Apáknak sem ajánlom, hogy a napi munka
után úgy olvassák elalvás előtt, hogya
feleség is beletekinthessen ebbe a könyvbe.
Bár nem mond valami nagyon félelmetes
dolgot a könyv, mégsem az, amit nagyon
szeretnénk beajánlani olvasóinknak. lIiert
hiába mind igaz, amit itt olvasunk s amit
együttélünk a szerzővel együtt s hiába
nem foglal állást a szerző sem a tisztes-
ség mellett, sem ellen, ahogy nágyszerűen
s az olvasni vágyást siettető módon cso-
portosítja az eseményeket, csak az az ér-
zésünk, hogy sajnáljuk azt a szegény há-
rom embert, akik egészen bizonyosan élő
alakok s sajnáljuk azt, hogy ez a nyo-
morgó s kegyetlen élet mindazokban, akik
esetleg hasonló belső szenvedéseken men-
tek, vagy mennek át, újra feltépik majd
a már behegedt sebeket. Kizárólag csak a
témában van a hiba s reméljük azt, hogy
Földi Mihály rövidesen megjelenik közöt-
tünk olyan könyvvel is, melyért ismét csak
dícsérni fogjuk. G. L.

LUTHER AZ EVANGÉLIOMRÓL. Krisz-
tus szeretettel tanít és ezt mondja: Bol-
dogok a szegények; jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak és megter-
heltek .vagytok (Mt. 5 3 ; 11 28). Az apos-
tolok is ilyen szavakat használnak: In-
telek, kérlek, kérlellek, úgyhogy min-
denütt azt· látjuk, hogy az Evangélium
nem törvénykönyv, banem a Krisztus
jóságáról szóló prédikáCió melyet azért

_ kaptunk, hogy higyjünk benne. (vírag.)

o



KÜLFÖLDI HíREK
Oroszországban a vallásüldözések tovább

folytatódnak. A. moszkvai .Izvesztíjar c.
lap november 23-i számában éles cikket
hoz az egyház és a keresztyénség ellen.
Közli továbbá, hogy egy "hazaáruló" cso-
portot lepleztek le, melynek az élén egy
római katholikus püspök állott. Szíbéríá-
ban és Volga vidékén a vallásos közös-
ségekhez tartozó embereket tömegesen
tartóztatták le. A szovjet lap a keresztyén
vallásokat .tasísztéknas- mondja. Ossze-
sen tizenegy püspö köt és sok más egyházi
méltóságot viselő férfit tartóztattak le. Ez-
zel szerintük a hívőknek "nagykiterjedésű
államellenes szervezeteit" szüntették meg.
Jellemző a bolsevizmusra, hogy a vallásos
embert a nyilvánosság előtt nem Krisz-
tusban való híte miatt tartóztatják le és
ítélik el, hanem "államellenes" és "haza-
áruló" izgatás ürügye alatt. Ilyen váda-
kat pedig igen könnyű nekik szerkeszt~

i:

Az amerikai, vallástanítás nélküli isko-
láról egy amerikai folyóirat érdekes cik-
ket közöl. A cikkíró lelkész rámutat azokra
a rossz következményekre, amelyek az
Egyesült Allamok vallástanítás nélküli is-
kelálban végzett ifjúság köréban tapasz-
talhatók: "A világ összes népei közül mi
adjuk ki a legtöbb pénzt a nevelésügyre ;
s a világ összes népei küzött nálunk van
mégis a legtöbb társadalomellenes és bű-
nöző ember. Ez nem a nevelők hibája, ha-
nem a nevelési rendszeré. Ez a rendszer
kibocsátja a fiúkat és a leányokat a vi-
lágba, ahol harc várja őket egyrészt saját
testük, másrészt a gonosz ellen, de nem
tanítják meg őket arra, hogy a gonoszt a
jótól mikép különböztessék meg és hogy
a csábító erőket mikép győzzék le. Ez a
rendszer megtanít ja őket minden lehető
és lehetetlen dologra. Csak vallást és er-
kölcsi törvényt nem ismer. Száz esztendei
teljesen elvilágiasodott iskolázás után le-
tagadhatatlan, hogy mi leszünk a világ
legbűnösebb népe".

Az észtországi evangélikus egyház leg-
újabban igen fontos szervezeti újítással
foglalkozik. Az országos egyháznak egy
püspöke volt eddig. A jövőben négy püs-
pökség és egy érsekség lesz. Az. újítást
azzal indokolják, hogy az észt evangélikus
egyház űgyeinek intézésére egyetlen püs-
pökség kevés. Az országos egyház jelen-
legi püspöke a nálunk is köztiszteletben
álló D. Rahamagí Rugó,

A német könyvpiac 1937 augusztusi sta-
tisztikája igen érdekes adatot szolgáltat
arra vonatkozólag, mennyire középponti je-
lentőségű az u. n. egyházi probléma. Az
augusztusban megjelent 1472 új kiadvány-
ból a legtöbb: 187 szépirodalmi jellegű
volt. Közvetlenül ezután a vallási és teo-
logiai irodalom szerepel 154 kiadvánnyal,
utána a technika és ipar 104, a jogtudo-
mány 97, a földrajz 85, az ifjúsági iroda-
lom, a történelem, az orvostudomány 77-77
új irattal, illetve könyvvel.

*
Ludendorff Matild 60. születésnapja al-

kalmából könyvet adtak ki ennek a sokat
emlegetett asszonynak a munkásságáról.
A könyv szerint ő "a világtörténelem leg-
nagyobb forradalmárja" , Köztudomású,
német körökben, hogy térje őt már rég-
óta a legnagyobb német filozófusnak tar-
totta.

l~_

Dr. Németh Odön-halála
Még jó két héttel ezelőtt, a pesti evangélikus egyházak jubileumi ün-

nepén a Deák-téri templomban a közgyűlés elnöki székébe ült, mint a test-
véregyházak közös felügyelŐje, - karácsony első napjának estélyéri pedig
agyvérzés eszmélellenségbe döntötte s másnap meghalt. Egész életét kornoly
és hasznos munka, önmagától értelődö puritánság és nagyon- hűséges egy-
házszeretet jellemezte.

Munkásságát kora ifjúságától az elmegyógyászatnak, maid ezzel össze-
föggően a törvényszéki orvos-szakértői hivatásnak szentelte. Erezte ennek a
munkának óriási felelősségét. Teljes tudományos felkészültséggel, szigorú
lelkiismeretességgel és megállapításai ért való küzdeni-tudással végezte azt.
Bűnbe jutott emberek sorsa, ítéletük milyensége függött szakértői vélemé-
nyén és ő soha nem tévesztette szem elől, hogy az igazságszolgáltatásnak
mérlege az ő szava szerint fog hajlani súlyosabban vagy enyhébben. Még
az újságolvasó emberek is tisztelettel beszéltek egy-egy nagyobb feltünést
keltett bűnügyben mondott szakvélernényéről. Koporsójánál meg is mon-
dotta a pestvidéki törvényszék képviselője, hogy milyen megbízható támaszt
jelentettek az ítélethozatalnál az ő szakértői megállapításai a vádlott egyé-
niségéről, erkölcsi, szellemi és beszámíthatósági színvonaláról.

Egyéniséget nem kívülrőllátszó, hanem belülről sugárzó puritánság
jellemezte. Minden dologban a lényeg felismerésére és értékelésére töreke-
dett, nem lehetett tehát semmilyen, mások előtt hatásos hízelgéssel, vagy
kedveskedéssel sem mások, sem önmaga felől befolyásolni. A tiszta gon-
dolkozású emberek lelki alkatánál fogva őszinte volt, őszinteséget keresett,
fanatikusan szolgálta az igazságot, még ha az küzdelmekkel járt is. Ko-
porsójánál meg is mondotta róla nyiltan D. Raffay Sándor püspök gyász-
beszéde, hogy megérdemelt csendes öregség helyett méltatlan izgalmak ke-
serítették, fogyasztották életerejét és súlvosbították életkereszhét. Résztvevő
megbecsüléssel láttuk ezt a fájdalmát és vele fájt a szívünk, mikor erről
panaszkodott.

És megmondta róla a gyászbeszéd azt is, hogy milyen nagyon hűsé-
ges egyházszeretet élt a lelkében. Ifjúságától fogva állt az egyház tisztséget
vállaló tagjai között is. A pesti magyar egyháznak presbitere, vallástanítási
felügyelője, majd a közös magyar egyház iskoláinak felügyelője s az utóbbi
esztendőkben közös lelügyelöle volt. Közel negyven esztendei egyházi mun-
kája alatt a legritkább esetben történt meg, hogy egyházi tanácskozásokon
hiányzott volna. Epen így nem volt helye üresen évtizedeken át a Iasori,
majd a Deák-téri templomban s nem egyedül, hanem szeretteivel együtt lát-
tuk őt ott mindig. Munkával is, példával is, áldozatkészséggel is szolgált,
mert ez is természetes és önként való megnyilvánulása volt egyházszeréte-
tének. Hogyne szerettük volna tehát őt, igaz megbecsüléssel és őszinte tisz-
telettel. 65 éves korában, hirtelen megfogyatkozott munkaerőben történt, még
így is váratlan halálát a pesti egyházak őszintén gyászolják és ernlékét igaz
nazyrabecsüléssel fogják megőrizni. K.L.

. Két dologgal kell a keresztyén embernek foglalkoznia: Isten Igé-
jével és Isten cselekedeteivel. Luther.

*
A Szentírás magasztos isteni könyv; csupa vígasztalás minden kí-

sértések ellen. Mert a hitről, reményről és szeretetről egészen másképp
tanít, mint ahogy a puszta emberi értelem lát, érez és tapasztal. A
Szentírás megmutstia, hogy az említett erények a bajban is hogyan
tündökölnek és e szegény földi léten túl megmutatja a másik életet.

Luther.

Olvasd és terjeszd az
EVANGÉLIKUS ÉLET-et!



EVANGÉLIUM
A BUDAPESTI -EGYETEMEN

(Levél a szerkesztőhőz)

Évről-évre elolvasom a Székesfővárosi Népművelési Bizottság hírdeté-
seit. Érdekelnek a címek, a témák és a Bizottság egész munkája. Mivel mi
evangélikusok aránylag kevesen vagyunk Magyarországon, eléggé ismerjük
egymást és megvan annak a lehetősége is, hogy számontartsuk szereplő
embereinket. Eddig mindig bizonyos lehangoltsággal kellett látnom, hogy az
előadók közt evangélikus alig-alig akadt. Arról pedig beszélni se lehetett,
hogy világnézeti, filozófiai, etikai, vagy vallási kérdésekről a szabadegyetem
keretében evangélikus előadó is szólhasson. Annál nagyobb volt örömöm,
amikor a hírdetéseken azt olvashattam, hogy az őszi előadássorozatok egyi-
kének megtartására evangélikus lelkészt kértek fel. A Népművelési Bizottság
Szabadegyeteme keretében dr. H. Gaudi) László vallástanítási igazgató-lel-
kész tartott tíz előadást a budapesti egyetem bölcsészeti karán a nagyközön-
ség számára "Szolga ember - szabad ember; keresztyén etikai kérdések"
címmel.

Az előadássorozattal kapcsolatban külön érdekességszámba megy, hogy
a Pázmány Péterről elnevezett egyetemen elsőízben tartott evangélikus lel-
kész előadásokat.

Jól esett látnunk, hogy az előadások közönsége elejétől végig majd-
nem azonos volt. Az előadásokról sokat elmond már az a tény is, hogy a
közönség minden tagja csaknem kivétel nélkül minden előadáson résztvett.

Valóban nehéz is lett volna az előadásokról elmaradnia annak. aki
egyet már hallott. A témák megválasztása is igen érdekes volt. A megtár-
gyalt kérdések mind az aktuális élettel álltak a legszorosabb kapcsolatban.
Ezért érdekesek, de ezért igen kényesek is. Íme néhány: a közösség etikája,
faj, nép, nemzet, vallás, sexualetika, vér, nyelv, zsidókérdés. nationalizmus,
kisebbség, háború, egyház és állam viszonya, a politikai felelősség, az ifjú-
ság, ill. a nemzedékek problémája, a kultúra és a művészet etikája stb.
Csak akkor tudnánk megfelelő és kimerítő képet adni arról; hogy a hallga-
tóságnak milyen élményekben volt része, ha minden egyes előadásról külön
ismertetéssei számolnánk be.

Az előadások hatásának titka abban rejlik, hogy dr. H. Gaudi) László
kiméletlen Őszinteséggel és leplezetlen nyíltsággal vette vizsgálat alá témáit.
Emellett mindig megmaradt lelkésznek, evangélikus lelkipásztornak. aki tudja
azt, hogy az etikai kérdésekben is egyedüli alap a Krisztus Jézus tiszta
evangéliuma. Az előadásokban olyan lelkipásztor szólalt meg, akinek -
azt mondhattuk - egyedülálló lelkészi tapasztalatai vannak nemcsak az
általános lelkészi munkából, hanem a rendőrlelkészi. börtönlelkészt. tolonc-
házi, kórházi lelkészi és az ifjúsági lelkipásztori munkából is. Gyakorlati ta-
pasztalatait nagyszerűen hasznosította előadásaiban. Aligha akadt volna elő-
adó, aki hasonló gazdag tapasztalatok birtokában tudta volna tárgyalni éppen
az etika kényes . kérdéseit. Emellett állandóan éreztük akorkérdésekben
való tisztánlátását, nagy olvasottságát és theológiai szaktudását. Nem tartot-
ták fogva eleve elfoglalt álláspontok. Több általánosságban elterjedt véle-
ményt revizió alá vett. Így pl. nemzetünk kultúráiáról, annak eredetéről, a
XVI. századbeli reformáció hatásáról, a keleti és nyugati kereszténység sze-
repérő] stb.

Örömmel és épüléssel hallgattuk ezeket az egészen evangélikus elő-
adásokat, mert mindig ott állt az előadottak mögött az Isten igéje. De szí-
vünkbe is zártuk egészen magyar előadónkat, mert minden szavát áthatotta
magyar népünk iránti féltő és igaz szeretete.

A Székesfővárosi Népművelési Bizottságnak hálásak vagyunk ezért az
előadássorozatért. Örömünket és hálánkat fokozná, ha a jövőben is lehetővé
lenné számunkra hasonló természetű előadások tartását.

Egy hallgató.
•

HIREI{
LUTHER-SZOBOR

Karácsony ünnepére megérkeztek az első
adományok a Budapesten felállítandó Lut-
her-szoborra. Egy névtelen szegényember
egy pengőt hozott, ezt mondván: "Több
most nem telik tőlem ... " Másnap beér-
kezett az első nagyobb adomány: Dr. Rásó
Lajos egyetemes egyházi ügyész 500pengőt
küldött.

Vigyázat! Már megjelentek a szél-
hámosok! A Luther-szóbor akciót elln-
indító felhívás után márís panaszos leve-
let kaptunk vidékről, melyben arról érte-
sítenek, hogy ügynökök jelentek meg egy
egészen silány Luther-szebor mintával és
azt, mint a Budapesten fellállítandó szobor
kicsinyített példányát árusítják, ha pedig
nem veszik meg, kísebb adományt is el-
fogadnak a felállítandó szobor céljára-
Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy az ilyen
fogásoknak ne higyjenek. Semmiféle szo-
borminta nincs, senkinek gyüjtési meghí-
zatása nincs, az egyes egyházközségek-
ben a gyűjtést a lelkészi hivatalok fogják
végezni.

ELŐFIZETÉSI FELHívÁs. Jelentettük
már t. Előfizetőiulmek, hogy az Evan-
gélikus Élet mai számával tartalmában
és külső megjelenési formájában is lé-
nyegesen megváltozik. Minde változá-
sok mellett a lap előfizetési ára válto-
zatlan marad. Egy évre 4 pengő 40 fill.
Midőn ezúton tisztelettel kérjük Előfize-
tőinket előfizetésük megújitására, egy-
ben kérjük, hogy vegyék szívesen a lap
fejlesztése érdekében történő változá-
sokat, támogassak és terjesszék a lapot,
hogy mennél jobban megfelelhessen
egyház társadalmi, belmissziói és egy-
házpolitikai feladatainak.

Kitüntetés. Dr. Konkoly Elemért, egye-
temes egyházi jegyzőt, a pesti magyar
egyház másodfelügyelőjét a korrnányzó
az egyházi élet terén kifejtett munkássá-
gáért kormányfőtanácsossá nevezte ki.

Az egyetemes imahét az újévben is az
esztendő első teljes hetén: január 2-től
9-ig lesz. A felhívásokat a Magyar Evan-
géliumi Szövetség vezetősége most kül-
dötte szét. Az együttes imádság tárgyai
január 3-án, hétfőn: Hálaadás és könyör-
gés, kedden: Az egyetemes egyhá.z, szer-
dán: A nemzetek, csütörtökön: Külmísz-
szió, pénteken : Család és iskola, szomba-
ton: Zsidómisszió. Levelezés, érdeklődés
és jelentés dr. v. esi a Sándor főorvos. VI.
Andrássyí-űt, 83. fsz. 2. címre küldendő .
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Tokaj. A kis lélekszámú tokaji egyház-
községben december hó 9-én alakult meg
a gyülekezeti Luther Szövetség. Az ala-
kuló gyűlésen jelen volt Pass László deb-
receni lelkész. az egyházmegye esperese,
s lelkes, buzdító szavakkal ismertette az
egyháztagok előtt a Luther Szövetség cél-
jait, különösen azt a hitből fakadó szere-
tetmunkásságot, melyre a belmisszió német-
országi nagy' hősei mutatnak nekűnk kö-
vetondó példát.

A lelkészi korpótlék felemelése. A
kultuszminiszter rendelkezésével hatályon
kívül helyezte a lelkészi pótlékoknak az
1933. évben elrendelt csökkentését és így
a lelkészi korpótlék 1938. január 1-töl is-
mét az 1932. évi július t-éoet megállapí-
tott mértékben. kerűl folyósításra. Az 1933.
évi miniszterelnöki rendeletnek az az in-
tézkedése, hogy az 1932. július 1-től 1933.
június 30-ig terjedő egy esztendő korpót-
lékelőlépés szempontjából nem számít, to-
vábbra is érvénvben marad. -
.. Tessedik Sámuel szobrot kap. Aszarvasi
Oregdiákok Szövetsége kezdeményezésére
mozgalom indult meg Szarvason, hogy
Tessedik Sámuelnek szobrot állítsanak, A
város nagy lelkesedéssel fogadta a ter-
vet; a szoboralap első adományát az evan-
gélikus egyházközség tanácsa tette le;
Szelényi János lelkész indítványára ötven
métermázsa búzát adományoztak a szebor-
alap javára.

Adventi esték. Az ózdi egyházközség-
ben az elmult adventi időben hetenként
vallásos esték voltak, amelyeken Morav-
csik Sándor diósgyőri lelkész, Dúszik La-
jos esperes, dr. Csengődy Lajos salgótar-
jáni lelkész, továbbá dr. Bruckner Győző
és felesége tartottak előadásokat, melye-
ket a helybeliek szavalatai és karénekek
egészítettek ki.

Gyülekezeti evangelizáció Tokajban.
Ha egy ostromlott várat el akar foglalni
az ellenség, nem tesz úgy, hogy egy óra
hosszáig lövi a falakat, s egy hét mulva
megismétli a tüzelést, mert hiszen így a
közbeeső idő alatt a védőknek bőséges
alkalmuk van a réseket kijavítani, hanem
ehelyett napról-napra órák hosszáig tartó
pergőtüzet bocsát a várfalakra, mindaddig,
míg le nem omlanak. Nincs nehezebben
bevehető vár, mínt ,a Sátán által meg-
szállt emberi szív. Epen azért van nagy
jelentősége annak, ha Isten igéjének és
az imádságnak fegyvereivel egy héten,
vagy tíz napon keresztül állandóan ost-
romoljuk. s igyekszünk Krisztus számára
meghódítani. Ilyen szent ostrom ment
végbe december 11-től december 17-ig To-
kaiban a Baráti Mozgalom első gyűleke-
zeti evangelizációján. A Szentlélek esz-
köze, az ige hirdetője ez alkalommal Har-
mati Béla ősagárdi lelkésztestvén volt, ki
egy héten keresztül hirdette estéről-estére
a szép számu templomi hallgatóságnak
Isten üzenetét: a törvényt és az evangé-
líumot. Elénk tartotta a szent Isten törvé-
nyének tiszta tükrét, melyben megdöb-
benve láthattuk meg a lelkünk romlottsá-
gát, elveszett és elkárhozott állapotát, de
rámutatott a kegyelmes Isten által készí-
tett menedékre is, a megrettent, bűntu-
datra és bűnbánatra ébredt bűnösök egyet-
len reménységére: a golgotai keresztre, a
Krisztus bűnt eltörlő vérére. Napról-napra
megtelt a templom, bizonyságául annak,
hogy a lelkekben van éhség és szomjúság
Isten igéje után. A helybeli róm. katho-
likus egyházban ugyanekkor volt mísszíó-
hét két ferencrendi szerzetes közrernükö-
désével. Már csak ezért ís jó volt egyhá-

Ludendori halálára-
Évek óta figyelemmel kellett kísérnünk müködését. Mi, mint Krisztus

-katonái, ha olvasnők is a hadi tudományok elméleti könyveit s ha meg is
értenők a. világháború legtehetségesebb had vezetői íevékenységeiről írott
beszámolókat, akkor sem értékelhetnők többre, mondjuk Ludendoríot, mint
Hölzendorli Konrádot, vagy akármelyik errtente államban működött had-
vezért. Más a hadi tudomány s más az egyházban való élés.

Ludendorl maga akarta. hogy foglalkozzék vele az egyház sannak
minden rendű tagja. Bármilyen nagy katonai lángelme is Iehetett, kétség,
ségtelen az, hogy Hindenburg minden időben glóriásabb alak marad, mert
puritán egyénisége, bibliás kereszlvénsége s az egyházhoz mindig ragasz-
kodó szerelele őt nemcsak az egyháziak előtt tették naggyá, hanem benne
mindenki t.szteletreméltó lelket talált.

Ludendorí, mint előtte oly sokan, talán legintimebb s a legkisebb közős-
ségi nyomásra kitért az egyházból s mert a háború után s az egyházunkból
való kitérése után még elegendő életenergiája maradt s úgy látszik a hadi
elméletre régebb lekötött harci készségeit ki kelleti elégíteni, írásban kezdett
harcot egy vélt ellenség ellen, amelyik még neki sem Iehetett soha ellensége,
hiszen ez a Szeretet.

Lapjainkban esetenként megemlékeztünk munkásságáról néhányszor.
Amit ő nagy tekintélyével az elhitetIenedés érdekében tett, azt mindig láttuk
s azért mindig el is kelleti ítélnünk. Hatása olyan nagy volt, hogy ft keresz-
tyénség ellen szerkesztett tanulmányait hívő és egyházi tisztségeit buzgón
betöltő magyar evangélikus magasrangú katonatiszljeink is elvesték s épen
e sorok írójának volt is egy kornoly ilyen, de azóta már békésen elmúlt
incidense. .

Milyen szomorú lehetett Ludendorf temetése. Felvonult a mai német
katonaság s ezen a temetésen sem énekkar, sem zenekar nem hirdethette
azt: Krisztus, Te vagy életem, nyereség halálom s nem mondhatta el
senki sem a koporsójánál azt, hogy Krisztus megváltotta őt, az ő drága
vérével. S ha ez nem történhetett meg s ha, ami ezeknél fontosabb: őmaga
sem fordult Megváltója felé az utolsó percekben, milyen vigasztalan és
kornor volt ez a katonai pompa s mílyen ítéletet sejtető volt a kísérő szívek
rideg hallgatása.

. Vajjon hány nagy embernek prédikál egy nagy embernek Krisztustól
való elfordulása s hánynak prédikálja azt. amit ennél a halálnál minden
keresztyén embernek tudnia es hinnie kell!? G; L
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A RÓMAI PÁPA Páris érsekének ezeket mondotta: "A mai órában

míndenekíelett kÖnyörületre van szükség. Azt lehetne mondani, hogy : az
emberek nem tudják többé egymást szeretni ... Az egyház legszebb hagyo-
mányai közé tartozik a könyörület mindenki iránt. .. Ne feledjük el, hogy
Krisztus sohasem fordult el azoktól, akik könyörgő kezet nyújtottak feléje.
A [ó orvos nem utasítja vissza annak kezét, aki fájdalomtól gyötörve fordul
felé."

Milyen más a szó, mint a cselekedet! Miért nem könyörülnek a vegyes
házasságra lépő ernbereken ? Miért vonják el az áldozás megnyugtató lehe-
tőségét azoktól a híveiktől, akik "könyörületből" nem taposnak leendő élet-
társuk szívére mindjárt a Irigykőtésnél, hanem tiszteletben tartják azok val-
lásos meggyőződését! Bizony-bizony eszünkbe jut itt Máté 7, 21-23.

*
A MAGYAR MINISZTERELNÖK mint református egyközségi Iőgond- .

nok a felekezetközi béke és megértés szükségét hangoztatta.' Mint egyházi
lögondnok tehát jól látja, hogya íelekezetközi áldatlan helyzet a vegyes házas-
ság gonosz kezelése és a reverzálishajsza átkos gyümölcse. De hiszen van-
nak érvényes országos törvényeink, amelyeknek érvényesítésévei meg lehetne
akadályozni, hogy e szerencsétlen nemzet életét kívülrti adott parancsok és
rendelkezések zavarjak. Miért nem vetünk már "véget ennek az áldatlan
állapotnak? Mire várunk még? Es mire és kire várjori a szenvedő magyar
lelkek meggyötört tábora? .Addig tegyük még egyházunk érdekében min-
den kötelességünket, míg időnk vagyon ...
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'Az élet mindig termel a sajtó számára vesszőparipákat. Hol egy .polgárháborüt, \
:hol egy vallásüldözést, hol egy távolkeleti bonyodalmat. Ezeken aztán lehet lovagolni,'
.hónapszámra. Friss, valódi tényekkel úgy meg .lehet alapozni a közvéleményt, hogy
aztán később a kevésbé valódiakat is igaznak tartja, engedve annak a régi Igazság,
.nak, hogya hihetőt sokan igaznak tartják Az olvasóközönség a történettől távol élvén
.nem juthat oda azokhoz a Iorrásokhoz, amikből meggyőződhetne a közlöttek igazsá-
.gáról. Akaratlan ferdítések, szándékosan ferdített forrásból származó jóhiszemű átvé-
telek miatt az igazság egészen ellenkezőjére fordulhat.

Az egyházi jellegű sajtó, felekezeti különbözőség nélkül, szintén szokott vessző-
paripákon lovagolni, jóhiszeműen közleményeket átvenni' rosszakaratúlag meghamisí-
tott forrásokból. Mert a forrásoknak utána járni számára is éppen olyan nehéz, mint
amilyen nehéz olvasójának. Éppúgy kénytelen hitelesnek elfogadni a külföld egyházi
sajtójának közleményeit, mint ahogy az ő közleményeit is eleve igaznak fogadja el az
olvasó. Pedig, hogy még a hitelesnek látszó külföldi egyházi sajtó is tévedhet, vagy
(ezt már ~sak nagyon ritka esetben tételezzük fel) ferdíthet, az szinte elkerülhetetlen-
nek látszik a figyelmes szemlélő előtt. Jó példa erre a Református Élet 1937. dec .. Ll-í
.50-ik száma, ahol "Vilá'gnézeti cenzura" cím alatt megemlíti, hogy Németországban az
Állami Opera 'I'annhauser előadásában "több olyan részletet kihagy tak, melynek val-
lásos vonatkozásai nem egyeztethetők össze a Harmadik Birodalom világnézeti íelto-
gásávaL" Az említett lap 1937. dec. 18-i !'il-lk száma pedig egy Berlinből érkezett szem-
tanu cáfolatára is fenntartja véleményét és forrásnak a K. K. K.-t említi. Ez a titok-
.zatos három betű valószínűleg a Középeurópai Katholikus Kurirt jelenti, amelyik érte-
.sülését a "Germania" című régi centrumpárti lap ból vette. A láncolat ugyan módosul-
hat annyiban, hogy aK. K. K. és a Germania helyet cserél, míndenesetre az egyik a
kettő közül hamis értesülést közöl, (hogy hangulatkeltés céljából-e vagy más okból,
nem tudhatni,) és ezt a hamis értesülést látja el kommentárral a "hihetőség" alapján
-a Református Élet. Hasonló dolgokra bukkanhátunk a Korunk Szava 1937. dec. l5-i 24-ik
száméban. Itt szintén első helyen arról hallunk, hogy Németországban betiltották a
karácsonyfákat. Itt csak általános utalás van; szintén a hihetőség alapján: "hallottuk."

Mindkettő ellen azonban, az igazság érvényesítése céljából óvást kell emelni. A
nevezett Tanuhauser előadáson hallottam Erzsébet imáját, amit a Református Élet for-
rásai el nem hangzottnak minősítenek, azonkívül Berlinben láttarn nem egy héten
'keresztül és nem egy 'helyen, hanem dec. 15-től kezdve a város szinte valamennyi
nagyobb és kisebb üzletében, kirakatában, utcán felállítva a 'karácsonyfákat, amit ví-
szont a Korunk Szava névtelen forrása von kétségbe.

Mível azonban Orosz- és Spanyolország utan a hitlerizmus uralomrajutása óta,
.hála a köruti sajtó gondos figyelmének, Németország az a hely, amit állandóan vallás-
üldözések országának szoktak nevezni, az ilyen hírek igen könnyen hitelre találnak.
.A közönség mindig szerette a borzalmakat, szeretett sopánkodni még akkor is, ha
maga nem volt vallásos, afelett, hogy hitükért szenvedniök kell a keresztyéneknek.
És mert ezek a hírek a kezdetben igaznak bizonyult tudósításokra támaszkodhatnak,
könnyen hitelt aratnak. Nem számolnak azonban azzal, hogy a viszonyok megváltoz-
tak. Nem számolnak azzal, hogy a templomok ürességének okai nem a vallási üldözés-
ben vannak, hanem sokkal inkább a közömbösségben, az egyházaktói való elidegene-
desben. Hogy ez az elidegenedés nem a mostani rendszernek eredménye, azt míndenkí .
világosan látja, aki látni tud. Sokkal mélyebbről, sokkal régebbről kezdődik ez, sem-
no gy most a kertársak egyik csoportjának lehetne vétkül róni. A szkepticismussal ka-
cérkodó racionalismus a század fordulóján, a világháború és az utána következő za-
varos idők elfordították az-emberek figyelmét Istentől. Különösen Németországra áll
ez ahol a racionalismusnak és a világháborút követő időknek olyan rombolásai mu-
tathatók ki, mint alig máshol Európában. p;zek a hatások tartanak ma is, ezek hatnak
ki a mai vallásos életre. Ezek okozzák egyrészt azt, hogy az egyház tehetetlen lesz,
az egyház tehetetlensége pedig okozza azt, amit üldözésnek szoktak nevezni. Mert ha
'az egyház erős és szilárd lenne és be tudná váltani tettekkel azt amit kívánnak tőle,
bizonyára nem akarnák kívenní kezéből ami még ott van és nem akarnák tőle meg-
vonni az állami támogatást. Így szül ok okozatot.

A német állam és a német egyház viszonyába, nekünk, külföldieknek beleszólni
jogunk nincsen. Nem vádolhatunk és nem dícsérhetünk. Amit mi tehetünk csupán az,
hogy igyekezzünk megismerni a valódi helyzetet, abból tanulni, abból leszűrni a ma-
-gunk számára a tanulságokat. De első és elengedhetetlen feltétel az, hogy mindenkor
igyekezzünk az igazsághoz ragaszkodni, a külíöldí híreket pedig még ha olyan nagyon
hitelesnek látszanak is, csak fenntartással fogadni. Mert tévedések mindig lehetsége-
138k,de tévedni mégis nagyon kellemetlen dolog, különös en olyan sajtó számára, mint
amilyen az egyházi, mert tőle mindig abszolút megbízható értesüléseket vár olvasó tábora.

Ezek után egy pár szót a most lezajlott berlini karácsonyról. Mint említettük az,
utcákon, színházak, mozik előcsarnokában mindenütt ott állott a karácsonyfa. Megvolt
a Németországban szokásos karácsonyesti istentisztelet is mindenütt, az egész világon

" ,

zunk tagjait az evangélium .tiszta forrás-
vízéhez hívogatni. 'Jó volt tudníésérezní,
hogy szerte a csonka hazában sok szívből
szállt fel imádság az evangelizáció áldá-
saiért Isten trónja elé s jó volt ott látni
a felavatott lelkész mellett az egyetemes
papság evangéliumi elvét megszemélye-
sítő Benzing István monori testvérünket,
aki egyszerű, keresetlen szavakkal tett
vallást a bűnösök MegváItójáról. A hall-
gatóság sorában pedig örömmel láttuk ott
református testvéreinket, akik velünk
együtt telepedtek le Krisztus lábaihoz. Az
eredmény? Ez most még rejtve van gyarló
szemeink elől, de szívünkben ott él a re-
mény, hogy az imádsággal előkészített,
imádkozva végzett és testvérszívek imád-
ságaitól támogatott munka nem volt hiába-
való, Hisszük és reméljük, hogy a kicsiny,
de áldott kezdetnek lesz még áldottabb
folytatása azokban a kisebb és nagyobb
evangélikus gyülekezetekben, melyeknek
a vezetői felelősséget éreznek a reájuk bí-
zott lelkekért, s készek imádkozni és mun-
kálkodni ezeknek a bűn álmából való feléb-
redéséért, egyházunk megújhodásáért. T.S.

Névmagyarosítas. Belák Sándor tokaji,
Belák János gércei evangélikus lelkész
és Belák Erzsébet diakonissza testvér csa-
ládi nevüket belügyminiszteri engedéllyel
édesanyjuk családi előnevére : Túrmezei-re
változtatták .

A budapesti evangélikus leánygim-
náz:i.um december 18. és 19, napján Ber-
czik : Himfy dalai c, irodalmi értékű víg-
játékát mutatta be, A sikerült előadás fő-
szereplői Takáts Paula, Debrödy Klára
Oravecz .Beit, Hittig Livin, Péterfi Mária'
Grö~er Eva, Popper Z~':lzsa, Koch Olga;
Ungar Eva, Szalay Katalin voltak. A tiszta
jövedelem a kufsteini útköltségeinek ki-
egyenlítésére szolgált.

Halálozás. Dr. Szílvásí Gyula közkór-
házi főorvos, a soproni liceum és tanító-
képzőintézet orvosa és egészségtan tanára
56 éves korában, december 25-én Sopron:
ban elhúnyt. '

Evengélíkus egyházi választások. A
mátyásföldi 'evangélikus fiókegyház vasár-
napi közgyülésen tiszteletbeli felügyelőjévé
választotta Jaczk6 Károly ny. MAV főfel-
ügyelőt, gondnokká Huszár Béla ny. MÁV
f~fel~~y.előt, az egyh~z világi elnöke pe-
dig újból Ferentzy Jozsef dr. kereskedelmi
főtanácsos lett.

A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet
advent miuden vasárnapján este adventi
estét rendezett, amelyeken' Fekete Béla
polgári iskolai tanár, Fayl Frigyes főgim-
náziumi tanár és dr, Csengödy Lajos lel-
kész tartottak a kísérő vallásos műsor-
számok keretében Ielolvasásokat, illetve
előadásokat. Advent negyedik vasárnap-
napján az acélgyári "Olvasóegylet nagy-
termében Karácsonyi Kiállítást és vásárt
rendezett a Leányegylettel karöltve, amely
körülbelül 600 pengő tiszta jövedelemmel
zárult. A kiállítást műsor zárta be, ame-
lyen közreműködtek a szalónzenekar, Vi-
roszták Lajos, Cserfalvi László, Flachbart
Sárika, Lesták Kató, ifjú Endrey László,
Takács Sándor, Turek Berta, Tuba Erzsé-
bet, Ehn János, Szabados Pál, Szántó Ist-
van és Horváth Ferenc. Az özv, Pántyík
Arpádné és Moticska Nándorné vezetésé-
vel önzetlenül íáradozó nőegyleti ~s a dr.
Csengödy Lajosné, Medzihradszky Marta
és Marko Emma irányításával óriási mun-
kát végző leányegylett tagok buzgóságá-
ból köriHbelül 1100 pengő körüli bruttó -
bevétellel zárult a presbitérium élén Gólián
Rezső .egyházíelügyelö és a lelkész által
megnyitott szé p kiállítás.
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CSAVAROS TALLtR
N~meth Sámuel a Soproni Seemlében. lz

sOp.Totii evangélikus líceum éremtárdban.
lév'öcsavá'r'os. tal.ié r t ismerteti, amely
Augsburgbárí készült 1730-oan, az ágfJstdi
hitpallás 200. évfordulój'a alkalmával. A
tallér egyik lecsavarható fedöZapján Lu-
ther és Melanchton képe, másik fedőlap-
ján az augsburgi országggűlésnek az a
jelenete látható, amidőn Bayer kancellár
felolvassa az ágostai hitvalldst. A tallér
belsejében huszonegy képből álló képsoro-
zat taldlható, amely az ágostai hitvallás
első huszonegy cikkét (jórészben a salz-
burgi evangélikus száműzőttek életéből
vett jelenetekkel) illusztrálja. Ezenkívül a
tallér mindegyik felében a reformáció
történetéből vett eseményeket ábrázoló,

.papírra festett, hatrészes képecske van.
A tallér érdekes története a következő:
Firmian Lipót Antal salzburgi érsek az

ellenreformáció idején, '1731. október 31-én,
Salzburg ból mintegy húszezer evangélikust
száműzött. A száműzöltek közül egy néfJ'fJ-
százhetvenöt főböl álló csoport 1731. de-
cember 31-én Augsburg elé érkezett. Az
augsburgi evangélikusok készek lettek
volna a száműzötteket hajlékukba fogadni
és élelmeeni. a város katolikus lakosai
azonban kifogást emeltek a terv ellen,
mert attól féltek, hogy a száműzöttek be-
fogadásával a lakosok számbeli egyen-
súlya a katolikusok hátrányára megvál-
tozik. A száműzöttek tehát a város kapuja
előtt telepedtek le s itt éltek 1732 júniusái.q.

Az augsburgi evangélikusokra igen na,gy
hatást gyakorolt a város kapuja előtt
szenvedő hittestvérek sorsa. Megsegité-
sűkre készitették az említctt csavaros
érméket és azok elárusításából befolyl
összeget a számüzötteknek juttatták.

SYLVESTER, ÉJFÉL
Mámoros emberek hangos jókedvvel tán-

torognak az utcán. A vendéglők, kávéházak
és szórakozóhelyek a sokszor emlegetett
pénztelenség ellenére is zsúfoltak. Mene-
külnek az emberek a magunkbatérítő,
komoly számadás évvégi órájától. .

A-z ifjúság ólmot önt és a leglehetetle-
nebb formából is valamilyen értelmet
igyekszik kihozni. Tele vannak reménnyel
és várakozással. Szeretnének valamit előre
megsejteni abból a sok szépségből és bol-
dogságból, amit számukra az új esztendő
tartogat. Az óra mutatója lassan (és mégis
milyen sietve) közeledik a tizenkettő felé.
A családtagok lelkét valami ünnepi érzés
fogja el. A fiatalok izgatottak, az időseb-
bek csendesek lesznek. Lelküket ez a
kérdés foglalkoztatja: mit hoz az új esz-
tendő? Mit hoz családunk számára? 'Mít
hoz nekem? Mit hoz a mi nemzetünknek?
Mit hoz nekünk evangélikusoknak ?

A karácsonyfa gyertyáinak fénye szelíd
csendességet sugároz. Még egyszer lelkünk-
be vési üzenetét: Ne feledkezzetek meg
a karácsonyi örömhírről. Ne feledkezzetek
meg soha a szent hírről: Néktek Üdvözítő
született ! - A toronyóra tompa ütésekkel
mondja: Egy ... kettő. .. három ... tíz ...
tizenegy. .. tizenkettő. -Kísímult arccal-
jövőbekémlelő tekintettel kívánunk egy-
másnak boldog új esztendőt.

A szórakozóhelyek zsúfoltak. Mámoros
emberek hangos jókedvvel tántorognak az
utcán, Ablak nyílik az egyik házon és a
Sylvesterest részeg lármájába belekiáltja
egy .csengő, tiszta, életerős gyermekkar
örökszép énekünk szavát:

Dícsérd én lelkem a dicsőség örök kírá-
lyát! (virág.)

szokásos ünnepi, keresztyén "gyüle~ezet ..-tel együtt. A Dóm felé özönlöttek az embe-
rek, úgyhogy mar az istentisztelet megkezdése előtt kitették a táblát: Túltömöttség
miatt zárva. A tanácstalanoknak persze nem jutott eszébe, hogy más templomba men-
jenek, mert a környékbeli templomokban, amint gyors körúttal erről meggyözödtem.,
nagyon bőven volt még hely. Ugyanez állt a katholikus Hedvigskathedrálisra is. Persze"
mint nálunk is mindig, a rendes időben érkező állandó templomlátogatók szorultak kí.
az ünnepi keresztyének miatt. A helyzet az ünnep első és második napján sem vál-
tozott meg. . .

ná míndeu.egyes alkalomkor csak eg;y-templomot néztünk volna. meg, egészep,
nyilvánvaló, hogy előállott volna a téves értesülés esete .. Mert aki az ünnep mtndhá--
rom napján pl. csak a Dómba tuent, ínindig a tömegeket látta és ebből nágyszerü ·kö-
vetkeztetéseket vonhatott volna le a néinet evangélikusok, vagy katholikusok hitéle--
tének elevenségére vonatkozólag. Aki pedig a környékbeli más templomokat nézte;
éppen ellenkező következtetésre juthatott volna.

Ha azonban összevetjük a két tényt, akkor már világosabb képet kaphatunk ..
Megláthattuk ugyanis karácsony mérlegén az itteni keresztyénség hitéletének külső
megnyilvánulását és azon át odanézhetünk belsejébe is.

1. Az ünnepi szentimentalizmus megvan itt is. Különösen karácsonykor és nagy--
pénteken. Ahol a világ Megváltójára való emlékezés. csupán különleges alkalmakkor'
történik, ott, világos, hogy a világ Megváltóját is csupán ünnepi jelenségnek tekíntík;
de nem az Elet Fejedelmének, a mindennapi élet urának, a mlndennapí életben az
ember vezérének, világosságának. Ez az ünnepi szentimentalizmus elérzékenyedik
azon, hogy Isten adott egy alkalmat, amikor megmutathatja szeretetét, és sírva fakad;
ha nagypénteken a Megváltó szenvedéseiről hall, de valójában ott is csak magát
siratja. Nem tudja megérteni, hogy történhet meg az, hogy ilyen ünnepnapon valaki
kimegy a templomból az istentisztelet vége előtt és megbotránkozik rajta. Keresi az.
olyan helyet, ahol lehetőleg sokan vannak, mert ezen a napon hirtelen testvérének
érzi .azt, akire eddig rá se nézett. Szereti a tömeget és kellemetlenül érzi magát félig
üres templomban, ezért lehetőleg elkerüli azt. Méltatlankodik, hogy nem jut számára
hely és később ezzel mentegeti önmagát lelkiismeretének szava előtt: nincsen hely;
nem állhatok tömegbe beszorítva, és ez is egy ok számára, hogy a rendes. heti isten-
tiszteletre ne járjon. Ugyanez az ünnepi szentimentalizmus állíttat ja a közömbösökkel;
a még ünnepkor sem templombajárókkal a karácsonyfát, és ez énekeltett a keresztyén
egyházi ének helyett az általa vallásosnak tartott "O 'I'annenbaum <ot.

Azonban azzal tisztában kell lennünk, hogy karácsonyfák még nem jelentik az;
igazi karácsonyt, a keresztyén ünnepet. Jelentik az emberi szeretetet megnyilatkozását,
de nem okvetlenül emlékeztetnek arra az isteni szeretetre, amelyik egyszülöttjét adta
e világért. A minden keresztyén elemet szándékosan nélkülöző, államilag rendezett

. weíchnachtsíeíer-ek szinte valamennyi ujságban megjelent napfordulatot ünneplő ver-o
sek, karácsony keresztyén eredetet kétségbe vonó cikkek, még a legobjektívebb olva-o
sóban, illetve szemlélőben is kétségtelenné teszik azt, hogy a karácsony ugyan megvan,
de nem kívánatos. Mintha csak azon fordulna meg a keresztyénség ügye, ereje, lét-·
jogosultsága, hogy a karácsony eredeti keresztyén ünnep-e, vagy pedig chrístianízált
egyéb ünnep. Nincsen igaza tehát a Korunk Szavának, ha azt mondja, hogy nincsenek
karácsonyfák, de igaza lenne, ha azt mondaná : azok a karácsonyfák, sajnos, kevés,
egyre kevesebb helyen jelentik a keresztyén karácsonyt.

2. Kristályosodó gyülekezetek itt is vannak. Különösen ott, ahol több lelkész.
hirdeti az igét. Másszóval ezt "szemé~yi gyülekezet"-nek szekták nevezni. Az igehirdető
képességet, igehirdetésének érdekessége vagy tetszetőssége idézi elő. Ilyenkor telik meg
az egyik templom zsúfolásig és kong ugyanakkor a másik. Vagy van tele az egyik
vasárnap és üres a másikon. A gyülekezetet nem a tiszta Ige érdekli többé, hanem az.
igehirdető személyisége. Ritka alkalom, amikor igehirdetésének tisztasága az ok. .Dí
vatba jön" az eg-yik templom, az egyik lelkész. Lehet, hogy Isten Lelke itt is hatásosan
működik majd és ezen az úton is sokakat vonz, eddig közömböseket Krisztushoz, de-
mindenesetre a gyülekezet betegségének is jele, mert azt mutatja, hogy ilyen eszközre-
van szüksége Istennek.:;:. '.

Kétségtelen az is, hogy sok esetben maga a lelkész a hibás, vagy talán annak
. elődje, hogy a gyülekezet idáig jutott; Isten Igéjének nem tiszta hirdetése, emberek

kedvéért való megmásítása a vétke. Es ezen nem segíthet más, csak az, ha megint
küld az Isten valakit, aki csupán a tiszta Igével akar majd hatni és semmi mássaL
Azaz, nem is akar hatni, csak hirdetni akarja, hogy az hasson maga.

3. Öregedő gyülekezetek. Szomorú látvány egy félig üres templom. De még szo-
morúbb, ha az ottlevők csaknem kívétel nélkül az öregebbek közé tartoznak. Nem az.
a szomorú, hogy ott vannak, hanern az, hogy csak ennyien és csak ők vannak ott. A.
kristályosodó gyülekezeteknél ezerszer szomorúbbak. Haldoklanak, egyre fogynak.
Egy-két riatalabb asszony vagy leány képviseli az utánpótlást, mintegy szomorú bizo-
nyításaként annak, hogya valIás csak idősebbek és elsősorban asszonyok számára.
bír jelentőséggel.

Minden ellenkező látszat ellenére ilyenkor tűnik ki a nérnet keresztyén ség nagy-
válsága. Ünnepi szentimenializmusból élő tömegek, kristályosodó·gyülekezetek, öregedő
gyülekezetek régi korok büneit, mulasztásaít vádolják. Krísztirstalan karácsonyok,
Krisztustalan keresztyén ség nem karácsony és nem keresztyénség. Christentum nem
lehet Christus nélkül. És Krisztust, ha nem is szóval, ha nem is nyiltan, de ki akarják
tiltani a lelkekből, el akarják vonni az emberektől. Erre mutat Kerrl birodalmi kultusz-
miniszter nemrégiben elhangzott fuldai, majd hágeni beszéde. A fuldai beszédben beje-
lentette, hogy az egyházaktél meg fogják vonni az állami támogatást. A hágeni beszéd-
ben úgy magyarázta ezt a kijelentését, hogy a kormány ••az egyházakat egyforma
támogatásban kívánja részesíteni. az egyenlőség alapján. V;.agyis a két eddig kíváltsá-
golt egyházat (prot. és rk.) ugyanarra az alapra helyezi mínta többit. Azonban nem
egyszerre vonja meg a segélyt, hanem rokozatosan kell azoknak az önellátás és ön-
fenntartásra áttérniök. Arról azonban még nem esett szó, hogy az állam az egyházak
adószedéséhez a jogsegélyt továbbra is adja-é, vagy lassan azt is megtagadja. Hogy
az egyházak jövedelmi forrásainak csökkenése a- egyházak intézményeinek veszedel-
mét hozhatja magával, az talán nem is kétséges.

. K. P.
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Hány eínber él a földön? A párisi
.statisztíkaí hivatal központja érdekes kí-.
.mutatást közöl a világ népességéről. Az
.adatok szerint több mint kétmilliárd a föl-
dön élő emberiség száma, A legnépesebb
.a brit világbirodalom, lakossága megha-

• Jadja az 500 milliót. Sorban utána Kína
következik 437 míllíó lakossal. A harmadik
Oroszország 171, a negyedik az Egyesült
Államok 144 millióvaL Franciaország la-
kosságának száma a gyarmatokkal együtt
112 millió. Japánnak kerek 100 millió la-
kosa van. Németország lakosainak száma
~8 millíó, Olaszországé pedig 50 millió.
Vajjon e sok millióból mennyi a Krisz-
tusi értelemben vett keresztyének száma
.a földön? (Tiszavidék.)

"Szükséges-e a theologus falumunka ?"
A demagógiától és pártpolitikától ment
komoly theologus-falumunka szükséges
-egész egyszerűen azért, mert a magát sok-
-szor dölyfösen jntelligencia" egyházának
nevező lutheri keresztyén egyházunkhoz
csendesen 'odalép a statisztika és bejelenti
hogy 534 ezer főnyi evangélikusságuukból
300 ezer lélek tartozik az őstermelő fog-
lalkozáshoz. Ebből a parasztság sorába
tartozik 298.500. Tehát 55'9 százalék. Meg
vagyunk győződve, hogy a sokat emlege-
tett 3'5 millíó paraszt-proletariátusból ezt
.a nagy tömeget nemcsak ránk bízta, de
-elsősorbau tőlünk kéri számon az "Egy-
ház Ura!" (Balikó Zoltán. - Fiatalok Or-

.szágtitján.)
Földbirtokok .eladósodása. Öt millió

holdra rúg az ország eladósodott földj ei-
nek területe, Óriási ez a szám s azt je-
'lentí, hogy Magyarország művelés alatt
·.álló földbirtokainak egyharmadát súlyos
bank- és egyéb adósságok terhelik. Meg-
közelítő becslés szerint 1717 millió pen-
,gőnyi az a bekebelezett teher, ami ezt az
ötmillió hold földet nyomja s legmegdöb-

·bentőbb, hogy éppen a kís- és középbir-
tokosok földj ei vannak a legnagyobb mér-

•tékben eladósodva. Mert míg a 100 holdon
felüli birtokokból 2.200,000 holdnyi az el-
.adósodott terület, addig az 1-100 hold
közötti kisebb birtokokból ~.800,OOO hol-
dat nyom bekebelezett teher. Ennek a kö-
.zel hárommillió holdra rúgó földterületnek
.a tulajdonosai alkotják az úgynevezett
.bajbajutott kisgazdák" sokszázezres tö-

'.megét. Az ország mezőgazda lakosságának
egy jelentékeny; része: a kisgazda lakos-

',ság igen-igen nagy hányada csak névleg
·birtokolja földjét, a nagy bankok tartják
.kezüket a kisbirtokok millió holdjain s a
·kisgazda készpénzjövedelme jórészben ka-
matokra megy el már hosszú évek óta

:-<Független Hajduság.)
;.

Felvételek a tiszai ágo hítv, evang.egy-
i házkerület miskolci jogakadémiáján az
: 1937-38. tanév II. felére. Azon végzett
·középiskolai tanulók, akik újonnan. be-
:iratkozni óhajtanak, kötelesek a beírátko-
::zási engedélyért a jogakadémia dékáni
.hívatalához benyujtott kérvénnyel folya-

/

modni. A folyamodási határidő 1937. de-
cember - 31. A felvételi kérvényhez a
következő eredeti okmányok csatolan-
dók: a) születésí . anyakönyvi kivonat;
b) középiskolai érettségi bizonyítvány; c)
erkölcsi bizonyítvány a Iolyarnodó nem-
zethűségéről és erkölcsi megbízhatóságá-
ról; d) hatósági bizonyítvány arról hogy
a folyamodó hadiárva; e) ha a folyamodó
atyja harctéri szolgálatot teljesített, Károly
csapatkereszt elnyeresének. igazolása; f)
közhatósági bizonyítvány a folyamodó szü-
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzeté-
ről és arról, hogy a szülők mióta laknak
jelenlegi lakóhelyükön. hol laktak azelőtt
s amennyiben több helyen laktak volna,
mi volt a foglalkozásuk régebbi lakóhelyei-
ken.; g) a más főiskoláról jövők még tá-
vozási bizonyítványt is kötelesek csatolni.
A kérvényhez 2 P-s okmánybélyeg és 1.
P. kezelési költség csatolandó. Nem eredeti
okmányokkal fel szerelt kérvények nem-
vehetők figyelembe. A beiratkozásnal sze-
mélyes megjelenés kötelező.

Magyar evangélikus misszionárius a
külmissziói mezőkön: a közeljövő ese-
ménye. Kunos Jenő felavatott evangélikus
lelkész hazatért a finn missziói intézetből,
hogy övéitől és egyházától Vapavuori Tuure
finn mísszionáríus kisérctében januárra
szándékolt körúton búcsút vegyen, mielőtt

, kimegy Kínába. A misszió ügyét új zsinatí
törvényeink is egyházunk kötelességei közé
sorolja A magyar misszionárius kibocsá-
tásával új feladatok előtt áll evangélikus
egyházunk és a Magyarhoni ev. missziói
egyesület. Támogassuk ezt az ügyet egész
szívvel, imáinkkal, érdeklődésünkkel és
adományainkkal. Lépjünk be az Ev. mísz-
sziói egyesület tagjai közé. (Rendes tagok
4 P, pártoló tagok 2 P tagdíjjal már a
Mísszióí Lapok-at iIletményül kapják.) Ne
legyen család, melynek otthonában, lel-
készi hivatal, melynek asztalán nincs ott
az ev. missziói persely! Akik ily perselyt
óhajtanak, forduljanak Rimár Jenő egy."
pénztároshoz, Budapest, XIV. Gizella-ut,
28. f. 1. Adományok 16.188. sz. csekkszám-
lán küldhetők. Az egyesület lapja, mely
havonként jelenik meg és a legolcsóbb
evangéliumi lap, a "Missziói Lapok" évi
előfizetési ára 1. P. Megrendelhető Dre-·
nyovszky János: Kispest, Főtér 12. A ki-
adóhivatal csekkszáma 17.720.

Nemzetközi pályázat
az ifjúság számára

A "Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Világ
szövetségének és az "Elet és Munka" egyete
mes keresztyén tanácsának közös ifjúsági bi
zottság a két pályatételt tűzött ki. A pálya
tételek általános eszmeköre : "Krisztus és az
egyetemes testvériség". A pályatételek anyagi
alapja F, G. Van Loan amerikai úrnő nagy·
lelkííségének köszönhetö, aki férje emlékére
egy olyan -alapitványt létesített, amelynek ren-
deltetése a nemzetközi megértés és barátság
szellemének szolgálata az ifjúság között.

Minden fiú és leány pályázhat, aki az alábbi
korosztályok valamelyikébe tartozik: ifjabbai.,
akik 1924. szeptember 1: előtt, de 1920. aug.
31. után születtek ; idősebbek, akik 1920. szept .

.1. előtt, de 1916, augusztus 31. után születtek.
1.Pályatéíelek.
"Krisztus és az egyetemes testvériség" esz-

mekörében a következő tételek dolgozandók ki :
Az ifjabbak által: "Milyen sajátos módon

t járulhatnak' hozzá a keresztyének·a béke
munkálásához ?"

Az idősebbek által o "A -béke keresztyén
alapjai. "

2. Pályadíjak.
Mindkét csoportbeli pályázók számára a

követkcző díjakat tüzték ki i.

Első' díj 500 svájci frank.
Második díj 300 svájci frank.
Két harmadik díj 200-200 svájci frank.
~~ét negyedik díj 100-100 svájci frank.
Ot ötödik dij 50-50 .svájci frank.
Negyven emlékérem. .
Tehát 51 díj mindkét csoportban.
.Ezenfelül azok a pályázók, akiknek munkái

"legalább közepesek lesznek, oklevél alakjában
kitüntetésben részesüluek, A dijnyertesek is
kapnak oklevelet a nemzetközi bírálóbizottság
elnökének és titkárának aláírásával.

3. A pályázatok beadása,
A tanulmányoknak feltétlen. eredeti eknek

kell lenniök és legalább 1000, de legfeljebb
2200 szóból kell, illetve lehet állaniok. Bár-

. milyen nyelven-lehet írni, de lehetőleg géppel
és mindenesetre tisztán, érthetően, margóval.
A nevet nem szabad ráírni, csak a születési
dátumot és jeligét. Mellékelni kell azonban
zárt borítékban a pályázó nevét és cimet, A
borítékra szintén csak a jelige és a pályázó

"Rzületési dátuma irandó. A munkákat 1938.
augusatus 31 ig kell beküldeni

a) azokban az országokban, ahol központi
iroda van, ebbe az irodába,
• b) más országokból pedig az ifjúsági bizott-
ság titkánágához erre a címre: Comisaion
oecuménique dc Jeunesese 52, me des Paquis,
Geneve (Suissc).

Azok a pályázók, akik nem tudják, hogy
országukban van-e központi iroda, elküldhetik
kéyiraraikat Genfbe is, ahonnan visszaküldik
az illetékes nemzeti irodahez.

Magyarországon a következő címre kell
küldeni a kéziratokat: Makay Miklós ökume-
nikus ifjúsági titkár, a szövetség szakosztályt
t itkár a, Högyes Endre-utca 3. Országos Bethlen
Gábor Szövetség.

A pályázók kérhetnek postai elismervényt.
A pályázati iroda csak abban az esetben
küld elismervényt, ha a pályázó küldeménye-
hez címével ellátott és kellőleg felbélyegzett
lapot vagy levelet (esetleg nemzetközi coupont)
csatol.

4. Bírálóbizottságok.
A pályázatok felett egymásutan két, bíráló-

bizottság ítélkezik. Először a nemzeti bizottság
dönt. Ez a beérkezett munkák közül mindkét
kategóriából kiválasztja a legjobbakat és csak
azokat küldi Genfbe. A genfi nemzetközi bi-
zottság véglegesen dönt, meghozza a szüksé-
ges határozatokat, irányelveket szab a helyi

. bizottságoknak. Ra szükségesnek ítéli, inegvál-
toztatja a díjak számát és értékét. A helyi
bizottság' munkarendjét is a genfi központ ál-
lapítja meg. A bizottságok 'döntései véglege-
sek és nem lehet azokat megfelebbezni. A
bíráló bizottságok az ökumenikus ifjúsági bi-
zott.ságok fennhatósága alatt alakulnak meg.

5. A díjak Iciosztása .
A nyertesek neveit 1939 húsvétja körül köz-

lik úgy a pályázókkal, mint külön a sajtó út-
ján is. Ezzel egyídejűleg kapják kézhez az
olelevelet is. A pénznyerteseket. ugyanakkor
felkérik. hozy közöljék a genfi titkársággal
az összeg átutalására vonatkozó óhajukat..

Az idősebb csoport nyertesei előtt az a le-
hetőség is megvan. hogy kérhetik,' hogy az
összeget az 1939. július 25-től anguszfus 3-ig
tartó amszterdami világkonferencián való rész-
vétel költségeinek fedezésére fordítsák. 'j Ra' a
nyeremény nagyobb, mint a konferencía ki-
adási össsege, a kiilönbséget készpénzben vagy
másképen - a nyerő óhaja. szerint - kifizetik.

Ez utóbbi esetben' vagyis ha valaki az am-
szterdami világkonferencián óhajt részt venni,
feltétlenül hivatalos delegátusként kell' magát
jelöltetníe valamelyik ev, ker. ifjúsági.' egye-
sület által, Ra ezt a jelölést az egyesületek
megtagadják a nyereményt készpénzben ve-
heti feL



Hogyan támogassuk az Evangélikus
Egyházkerületek Jóléti Egyesületét?!

Evangélikus ember családjáról a "Jóléti' Egyesület'"
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a "Jóléti Egye- .
sület" lelkarolésa. Hívja fel mindenki a hittestvérek
figyelmét a Jeléti Egyesületre. A Jóléli Egyesület min-
denfajta biztosítást felvesz: 'temetkezési, élet, nyugdíj.
lűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság, autó, szállít-

mány és [égbiztositásokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minderi esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egyesü-
let közponlja : Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev; bér-
ház) Teleton : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesfehérvár, Szembathelv. Szolnok. Min-
den egvházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek.' - Allandóan telveszünk és foglaJkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

bVANG~lI~US~lg
70 ÉVES CÉG.

Valódi ezüst evőeszközök, disztérgyak. '
Ez üst és a ran y .é r u k n a pi áro n.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

PÁTRIA
lz-.i ~~%=":~~~!J 8 lemezes "bíztonságí- . reteszzárral.

. ára 2 db Ilikkelezett I
. kulccsal5.- pengö.

, DEKORn~ Budapest, Károly-krt 20. Tel: 384-521.

- BllTOSITSI
lakását

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyérernrnel és 4 díszoklevéllel kitüntetve I

»GRh f'~{~\«
. ; .

IlY O tJlf) j.\Vj.\ II j.\ L j.\ 'Or
(WEBER cuszrxv:
TELEFONSZÁM: 295-:-516.

könyv- és írószerkereskeeésében kaphatók
BPE.ST, IX., FERE.nC-KRT IS-21.

LEGALKALMASABB AJÁNDÉKOK:
Könyv fiatal nak és öregnek, töltőtoll, levélpapír,
zsebnaptár stb., stb., melyek nagy választékban

SCHOLTZ TESTVÉREK

Nyomatott Weber Gusztáv "Gratika" nyorndavállalaténél,
Újpest, Jókai utca 18. Tele'fon: 295-516.
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1938. JANUÁR HÓ 8:

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztö : KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benezur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr: Gaudy Lászlo,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László,

dr. Vacz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulaul Henrik

Megjelenik minden s'zombaton
Szerkesztő ség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: ,113-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László. ,
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295·516. (Weber Gusztáv "Graiika" nvomdevállalat.)

Előfizetéseket elfogad minden lelkészí hivatal. Elölízetések éacimvéllozások atkiadóhivatalbaküldendök,.
, " " Előfizetési, ár : egész évre 4.40 pengő, félévre 2,20" pe~go. -Egyes siim ár~ 20 Iillér. "

. A szerkeszlőség a kéziratoka't nem őrzi meg rés visszaküldésére nem ·vállalkozik.,
A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. --.:. A, kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.'
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TARTALOM:
Ő mindennél előbb van

Milyen legyen templomjárásunk ?
"Az apostoli királyság és a protestáns társadalom"

Három szó ~

Éjiéli istentisztelet

Egy megbukott darabról

A Nemzeti Szinház megnyitása 1837-beh"

A magyarság lelki kríziséröl ...

Szerencse-kövek és egyebek

Külföldi hírek

Könyvismertetés
Hírek

Lapszemle

"
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Budapesti' 'istentiszteletek' ,--
sorrendje

'- 1938.' január 9.' -
.. ".Deák-tér 4. (nérnet nyel-

ven) d. e. 1/210' Broschko G. A,
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Ruzicska Lászlő
-Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
Deá~-tér 4. (magyar) d. u. 6 Scholz László
Fasór, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági) d. e. 10 Dr. Sólyom Jenő
Fasor d, e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Kühn Ernő
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5. Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Maiba Vilmos
Köbárrya d. u. 4 ifj. Rimár Jenő
Simor-utca 35, d. e. 11 ifj. Rimár Jenő
Rákóczi-út 57. (tot nyel- •

- .. ven) d. e. 10 Morhács Márton
Ullöi-út 24., d. e, 10 Lamnek Vilmos
Szvetenaí-u. el. isk. d. e. 10 Dr. Szuchovszky L.
Mária Valéria-telep d. e. 10 A hó 1. vasárnapján
Gyarmat-utca 14. ' d. e. 1/211 Martony Elek
Angol-utca 25. d. e. 11 Dezséry László
Abcnyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos

. Vécí-út. 61. d. e. 10 Késmárszky Lajos
Bécsikapu-tér d. e. 1/412 D. Kapi Béla
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda '(ifjúsági) d. e. 8 Danhauser László
Óbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda" Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda' d. u 4 Danhauser László
Lenke-út 56. (ifjúsági) d. e. 9 Pap ,Ferenc
Lenke-út 56. d. e, 11 Szántó Róbert
Lenke-út 56. d. u. 5 Szántó Róbert
Érdi-úton d. e. 10 A hó 1. vasárnapján
Béla kírálv-utca 7. d. e. 1/211 Ahó 1-3.vasárnapján
Rákosfalva d. e. 1/z12 A hó Lvasárnapján



•.

"o mindennél előbb van ...
A napilapok híradása szerint Buda- magyar ember az, aki akár a nem-

pestnek vidám és hangos Szllveszler- zeti összefogás, akár a valóságos
estéje volt. Szinhézak, mulalóhelyek, megbékülés, akár a keresztyén és
kávéházak egészen megleltek. Zene nemzeti világnézet szükségének halá-
és hangos jókedv kitartott egészen los komolyságát egész szívvel át nem
az újesztendő reggeléig, - sok helyen érzi és nem annak megíelelöen cse-
még a reggeli harangszó után is. Ha lekszik. Nekünk ez nem is csupán
külíöldi ember maga is járta itt a íö- egyházi vonatkozásban életszükség-

.városban ezt az éjszakát, vagy ha let. Magyarságunkban és általában
messze idegenben olvassa ezeket a keresztyénségünkben is az. Ezért nem
"színes" tudósitásokaf azt a képet elégedhetünk megazzál, hogy csak
kapja Magyarország lővárosáról, hogy- +alapelvek legyenek. Az alapelveknek
elégedetlen végezte az' 1937 és aggo- az a veszedelmes természetük van,
dalom nélkül kezdette az 1938-ik esz- hogy sértetlenül meg szoktak ma-
tendől. Hamis kép ez. Csak idegent radni akkor is, amikor a helyzet, a
téveszthet meg. A milliós városban körülmények engedményekre, megal-
ezen az estéri is sok ezer ember fe- kuvásokra kényszerítenek, sőt nem
küdt le fűtetlen szobában, rettegve a egyszer egészen ellentétes cselekede-
holnapi kenyér után való hajszától, . tekre. Az összelogást, a megbekülést
vagy az úiesztendőben tovább folyó már sokkal többször hallottuk, mint
munkanélküli holnapoktol. Az évet szabad lett volna, - ugyanis mind
veszteséggel zárók, a lelki számadás eddig szó maradt. Az elmúlt· év is
felett könnyet hullatók, a világ min- ebben a tekintetben csupán negativ
den tája felé szétszórt magyar-testvé- eredményt mutat fel: nem történt az
rekre féltő fájdalommal gondolők is összefogás és megbékülés terén
itt voltak ebben a városban és ebben súlyos veszedelem. Lehet, hogy ez is
az országban ezen az éjszakán is, nagy eredmény, - nem értünk hozzá.
Voltak imádkozók, akik otthon is, De azt az időt várjuk, mikor pozitív
templomban is könyörögtek az Ige cselekedetek történnek. Mert a ke-
győzedelméért, a Krisztus egyházáért. resztyén és nemzeti világnézet külön-
bűneik bocsánatáért és váltságuk meg- külön is, még inkább így összekap-
tartatáséért, Ezek a csendesek tudják. csolva valóságos előremeneteIt, pozi-
hogy ,,0 mindennél előbb van és lív cselekedeteket igényel. Ezt maga
benne áll fenn a mindenség." Es ami-
kor az úiesztendö első reggelén kisö-
pörték a mulatók és a kávéházak ti-
vornyái után ott maradt mínden sze-
metet és a "vidám" Szilveszter-éjsza-
kások aludni tértek, ezeknek a szí-
vében az új reggellel együtt ébredt a
szent reménység" hogy, O mndennél
előbb van, - O a kezdet és akár-
milyen fonák és fájdalmas dolgok'
keveredése van is még mindig a föl-
dön: ° a vég is. . . -

*
Óév estéjén hallottuk a miniszte-

relnök beszédét is. A nemzeti össze-
fogás, a megbékülés, a keresztyén és
nemzeti világnézet szellemében alkotni
ekarópolitikáia alapelveit fejtette ki.
Mindahárom tekintetben számíthat
minden józan magyar ember támo-
gatására. Mert nem józan és nem

i.L= _ _ a_c

Benne van a mi váltságunk, I
az ő vére által, a bűnök bocsá-
nata. Ő a láthatatlan Isten kép-
mása és az egész teremtésben
az elsőszülött. Mert benne te-
remtetett minden, ami az égen
és a földön van, a láthatók és
láthatatlanok, akér trónusok,
akár uralkodók, akár fejede-
lemségek, akár hatalmasságok:
minden ő általa és az ő szá-
mára teremtetett. És ő mínden-
nél előbb van és benne áll
-fenn a mindenség. Ő a feje a
testnek: a gyülekezetnek;' ő a
kezdet, a halottakelsöszülöttle,
hogy mindenben az övé legyen
az elsőség.I Pállevele a kolosszeiekhez 1:14-18.-

a miniszterelnök is helyesen látja a
nemzeti életnek azon a terén, amelyik
a magyar nép szociális problémáinak
megoldására vár. Igaza van, hogy
ezeket nem lehet többé karitatív mó-
don gyógyítani és a nemzet közös
erejével szociális cselekvéseket kell
elkezdeni. "Akár trónusok, akár ural-
kodók, akár fejedelemségek, akár ha-
talmasságok," ezek mind mulandók
és változók és ki tudja: hány újév
találja őket még a helyükön? A ma-
radandó csak abban van, ami annak
a szellemében történik, aki "minden-
nél előbb van." Tehát az összefogás
és megbékülés is minden téren és
nemcsupán a szociális téren lehetsé-
ges a keresztyén és nemzeti világ-
nézet szellemében, sőt csakis egye-
dül így lehetséges. Itt is ° a kezdet,
hogy mindenekben O legyen az
első ...

*
Ebben a szellemben hangzott el az

a nyilatkozat is, amelyet az Országos
Luther Szövetség elnöke mondott az
őt köszöntő munkatársai előtt. Azt
moridotta : Az Országos Luther Szö-
vetség programmja ma is változatlan.
Jelszava: az egyház helyett és az
egyházért. Az egyház helyett vállalni
minden küzdelmet a gazdasági, tár-
sadalmi, sőt a politikai életben is, ha
azok valamelyikét az egyház saját-
ságos helyzete miatt nem végezhetné.
De magán az egyházon belül is vál-
lalni minden olyan munkát, melyhez
összetettebb erők szükségesek, mint
amilyenek helyenként csoportosulni
tudnak. Az országos szövetségnek
erőgyűjtő helynek kell lenni és tud
is azzá lenni. Es mennél inkább lesz
az, annál inkább használható fel min-
den olyan esetben, amikor az egy-
ház helyett és az egyházért csata-
sorba kell állani. Van jövője és ezt
ki is fogja küzdeni. Mert egybe fogja
gyűjteni mindazokat, akik a gyüle-
kezet testének és a gyülekezet egész
testében a Fejnek, a Krisztusnak akar-
nak szolgálni, hogy velünk. bennünk
és általunk is O legyen az első és
mindenben az övé legyen az első-
ség ...

3
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A magyarság lelki kriziséről olvasssuk
líc, dr. Karner Károlynak a Keresztyén
Igazságban megjelent cikkében:

Ha a mai helyzetünk tüneteit végiggon-
doljuk, akkor annyi mindenesetre nyil-
vánvaló, hogy a magyarságon hovato-
vább úrrá lesz valami beláthatatlan je-
lentőségű lelki krízis. A harc már az egész
rronton megindult s minden jel arra vall,
hogy fokozódni fog. Aki figyelemmel ki-
séri az európai ember történetét, a rene-O
szánsz és a humanizmus elindulása óta,
az megláth(ltja, hogyan vívódik az ember
egy új életformáért. Ennek az új életfor-
mának a legsajátosabb alapjellege, hogy
az ember az élet minden területén és be-
rendezkedésében fűggetleníteni igyekszik
magát Istentől. Világi, szekuláris élet-
forma kialakítására törekszik, mely épen
úgy átformálja a szellemi világot, mint
a társadalmi bereruiezlcedéseket, a szociá-
lis viszonyokat és a gazdasági életet...

Ma látjuk, hogy atyáink útján tovább-
haladva zsá1cutcábajutunk, sőt már benne
is vagyunk. Azért szereinénk visszafor-
dulni és keresünk új tájékozást. A vörös
és barna forradalom egyformán ezt az.új
uijékozást és vele a jelen káoszából lciue-
zető utat, tehát "megváltást" igér. Az
orosz és anémet példá ból egyformán
kénytelenek vagyunk meglátni, hogy ez
az új "megváltás" csak még teljesebbé te-
szi a csődöt, amelybe Európa jutott. A
végső oka ennek az, hogy ezek az új
megváltó irányzatok is csak más, újabb
változatai a reneszánsz óta megvalósulni
törekvő szekuláris életformákna1c.

Mit szóljunk mindehhez mi? Hivata-
. tos egyházunk nemkevésbbé hallgat, mint

'a katolikus vagy a református. Em/há-
zunk lcözvéleményének a meoseouüuuoi
is jobban hallgatnak, mint a többi egy-
luizakéi. Ez bizonyára nem a fölényes
határozottság és céltudatosság jele. Egyet
mindenesetre meg kell mondanunk. E .qy-
házunk feladatát csak úgy
telj es í the ti, ha els őso r ban s a-
ját kebelén belül teremti meg
az ann y ira sz ü k ség es é s el lee-
r ü l het e t len n é v á l t ú j táj é k o-
z ó d á s elő fel t éte le it. Akárhogyan
dőljön is el a magyarság belső élettiarca,
annyi bizonyos, hogy belső életünkben
súlyos bajok vannak. E.qyházunk e bajo-
kon nem áll kívül. Hívei épenúgy szen-
vednek a szociális igazságtalansá.qok ál-
tal, mint népünk egyéb tagjai. Még en--
nél is fontosabb, hogy egyházunk belső
bereruiezkedéseiben. ugyancsak vannak
súlyos szociális igazságtalanságok és
egyéb bajok, meiuek egyházunk munkáját
nem engedik úgy kiteljesedni, mint ahogy
azt egyházunk hívei és az egész magyar-
ság joggal elvárhatná attól az egyháztól,
amely magát az "evangélikus" nagy fe-
lelőséggel járó nevével ékesíti. A mi szá-
munkra természetes, hogy az egyházat
nem lehet tőle idegen főldi érdekek jár-
mába hajtani, legyenek azok akár poli-
tilcai, akár társadalmi, akár gazdasági
érdekek. Természetes az is, hogy az ige
fényének a megvilágításába kell állíta-
nunk mindent és mindenkit, gazdagokat
és szegényeket, előkelőket és alacsonuren-
düeket, hatalmasokat és nyomorultakat
egyaránt. De mindez ném ér semmit, ha
ez számunkra csak "elvont igazság" ma-
rad és nem egyúttal val ó s ágo s szol-
gálat is. Nekünk az új út keresését nem
azzal kell. swlgálnunk, hogy mások szá-
mára állítsunk fel követeléseket, hanem
úgy, hogy magunk lépünk rá az új útra.

4

Milyen legyen templomba-
járásunk az' új esztendőben?

1. Legyen bátorságod ahhoz, hogy minden vasárnap eljöjj a templomba,
még abban az esetben is, ha ruházatod nem olyan ú], amilyent szeretnél,
mert a szegényeknek evangélium hirdettetik.

2. Ne akard elhitetni magaddal, hogyatemplomjárás felesleges, hogy
éppenúgy lehet otthon is és a "természet nagy templomában" is imádkoznod.
Azok, akik ilyen kifogásokkal élnek, rendszerint se 'otthon, se kirándulásaik
alkalmával nem szoktak Isten előtt leborulni és Hozzá imádkozni. És a
templomtólIávol élő ember betegszobája se lesz "imádság házává". Az
ilyen ember betegségében is alig jut el addig, hogy egy sóhajtásban forduljon
Istenhez. Nem láttam még olyan különleges embereket, akik kerülték a hívők
közösségét és Istennel mégis közösségben éltek volna.

3. Amikor templomba jössz, lehetőleg hozd magaddal saját énekes-
könyvedet is. A templomban lévőket engedd át azoknak, akiknek nincs
énekeskönyvük. Még ott is, ahol a hívek a templomban sokszorosított ének-o
lapokat találnak a padokon, ott is nagy nevelő és hiterősítő hatása lehet a
saját énekeskönyvünknek. Elő fogjuk azt venni otthon is és épülni fogunk
belőle mindennapi imádságaink óráján.

4. Jegyezd meg azt a szentírási helyet, amelyet a prédikáció hirdetett,
hogy otthon ismét elolvashasd a Bibliából és még egyszer átgondolhasd a
hallottakat. .

5. A prédikáció! úgy tekintsd, hogy az egyenesen neked szól. Első-
sorban neked. Csak akkor lesz igazán épülésedre, ha a leghatározottabban
az Ige cselekvője leszel és ha azt a békességet, melyet Isten ad neked,
továbbterjeszted, mindenekelőtt a tieid között.

6. Légy takarékos, de ne akkor. amikor a templomajtóban elhelyezett
persely mellett elhaladsz. A szegény asszony két fillérje nem illik hozzád,
hacsak te magad is nem vagy olyan helyzetben, mint a bibliai szegény
özvegy. Egyházunk mai súlyos helyzetében és küzdelmeiben fokozott tárno-
gatásaidat elvárja.

7. Nyugtalan kisgyermekeket ne hozz a felnőttek istentiszteletére, mert
ők zavarnak téged is, másokat is.

8. Ha azonban Jézus szavára hallgatsz: "Engedjétek hozzám a kis-
gyermekeket" - akkor otthon megtanítod őket imádkozni és elviszed őket
a gyermekek részére fenntartott vasárnapi iskolába.

9. A vasárnapi istentisztelettel ne tekintsed a magad számára egy
hétre elintézettnek az Isten tiszteletét. Ha mégis így tennél, saját magaddal
tennéd a legnagyobb rosszat. Csak az az ember tudja kitartással és erővel
v.selni a napnak terhét, aki a Bibliát minden nap olvassa és minden nap
imádkozik. Csak az ilyen ember tud igazán segíteni önmagán és másokon.
Csak az ilyen ember lesz mások számára áldássá.

10. Ha eddig csak nagy ünnepeken szoktál templomba menni, ma és
most erősen határozd el, hogy ezentúl rendszeresen jössz minden vasárnap
as templomba. Te magad fogod érezni, hogy az a közmondás, amely szerint
"minden kezdet' nehéz" - itt egyáltalán nem érvényes. Ellenkezőleg: ez a
kezdet könnyű (rnint általában a vallási dolgoknál).

Ha ezeket nemcsak elolvasod, hanem meg is' tartod, kimondhatatlan
sok örömöt szerzel magadnak.

Jézus mondotta: Nekem azokban kell foglalatosnak lennem. amelyek az
én Atyámnak dolgai. (Lukács 2. 49.) (virág.)

Tanuld meg, hogy ne önmagadban, hanem Isten kegyelmében bízzál, arra
építs és hogy benned mindent Isten kegyelmének kell elvégezni. így tanulod meg
a hit által, hogy mindent Krlsztusnál keress, Tőle kérj és várj: isteni tudományt és
bölcsességet saját vakságoddal szemben, Krisztus igazságát minden bűnöddel
szemben, a Krisztus által való megszenteltetést minden tisztátalanságoddal szem-
ben, Krisztus által való megváltást, az Ő hatalmát, győzelmét, erejét a halál,
pokol és ördög ellen, összes bűneid bocsánatát a bün és ördög egész bírodalma
ellen, az örök üd.vösséget minden lelki-testi gyengesége ddel és nyomorúságoddal
szemben, - és egyedül Krisztusban az örök életet A r IId J á IIo S.



"Az apostoli királyság
és a protestáns társadalolU"
címmel még karácsony előtt vezércikk jelent meg a Magyarságban (XVIII.
évf. 288. sz.) A lap főszerkesztője, Pethő Sándor, a kitűnő tollú publicista
egyenesen nekünk adresszálta mondanívalóit. Mindiért bevezető soraiban
olyan tényt állapít meg, amely rninderiki előtt ismeretes, de amelyet nyiltan
hangoztatni nemigen szoktak. Nevezetesen azt, hogya magyar protestáns
társadalom idegenül áll szemben a Habsburg restauráció gondolatával.
Helyesen állapítja meg ezt a tényt Pethő és helyesen mutat rá arra is, hogy
ennek az idegenkedésnek mélyeniekvő, történeti okai vannak. Olyan okok,
amelyek következtében a Habsburg-család és a magyar protestantizmus
között fennálló érzelmi szakadékot még Ferenc Józsefnek a korábbi idők-
höz viszonyítva békülékenyebb uralkodása sem tudta áthidal ni. Minden
magyar ember, aki csak kevéssé is érzi hazájával szemben történelmi idők-
ben még a legkisebbre is nehezedő íelelőséget, igazat ad Pethő Sándornak
abban is, hogy ma ugyan nem időszerű a királvkérdés, de azzá válhatik
minden pillanatban és hogy éppen azért "az eszmék lisztázásának köteles-
sége elől" nem szabad senkinek sem kitérnie.

Talán felesleges is hangsúlyozni. hogy bennünket a legtávolabbról sem
vezetnek pártpolitikai meggondolások, amikor e sorokban visszatérünk a
Magyarság vezércikkére. Oe éppen az eszmék tisztázásához szerelnénk sze-
rény megállapításainkkal valamelyest hozzájárulni. Pethő lejlegetéseinek lé-
nyege annak bizonyítása, hogy a magyar apostoli királyság egyházpolitikai
tekintetben már Szent István óta olyan különleges előjogokat élvezett, ame-
lyeknek birtokában a magyar király mindenkoron képes volt a pápai
széktől kiinduló "esetleges ultramonlán túlzásoknak" gátat vetni. Hivatko-
zik elsősorban arra, hogy annak idején éppen az apostoli királyság külön-
leges jogállása tette lehetővé, hogya ma annyira aktuális vegyesházassá-
gok kérdésében a "Ne Ternere" -bullának merevségét enyhíteni lehetet!.

.Pethő nem mondja ki világosan, de soraiból kiérezhető, hogy a "reverzá-
lisok kérdésének tüskehegye ", amely a keresztyén egyházak között minden
közeledési kisérlelet eleve halálra sebez, az ő megitélése szerint is ezo':
közé az ultramontán túlzások közé tartozik, amelyeknek "a mostani kise-
gítő és átmeneti jogrend" azaz a királyi hatalom ideiglenes szünetelése elejét
venni- képtelen. Szerinte itten csak az apostoli királyság tudna tenni vala-
mit. Minthogy manapság éppen a reverzálisok zeverják leginkább a feleke-
zetközi békességet, azért "a protestáns vezérférfiak - ha szívükön fekszik
a maréknyi magyarság belső békéje és egysége - nem tehetnek egyebet,
mint azt, hogy minden erővel belélogódzenak Szent István peiástfába". .

Lehet, hogy igaza van Pethő Sándornak abban, hogy a főkegyúri
jogot gyakorlo király le tudná nyesegetni, ha nagyon akarná, az ultra
montán kinövések tüskéil : bár mi inkább hajlunk annak a kilűnő közjo-
gásznak véleménye felé, aki a kormányzói jogkör kiterjesztése tárgyában
benyujtotl törvényjavaslat megvitatásakor úgy nyilatkozott, hogy Róma a
neki kedvezőbb, immár két évtizedes gyakorlatról lemondani többé aligha
fog. Ha vannak is a vezércikknek állításai, amelyekben Pethőnek igaza
lehet, a cikk alapprincipiumával egye/érteni semmiképen sem tudunk, S0t
a belőle folyó következtetéseket, mint mai alkotmányos viszonyaink mellett
bennünket sértő kitételeket a leghatározottabban vissza kell utasítanunk
Téved, ugyanis - szerény nézetünk szerint - az, aki a Habsburg res-
taurációt minden feltétel és fenntartás nélkül azonosítja a királyság helyre-
állításának gondolatával. Mert Pethő Sándor ezt teszi és ezen az alapon
ajánlgalja nekünk a Szent István paléstiába való fogódzást 1 Pedig higyje
el Pethő és vegye tudomásul a magyar közvélernény, hogy a protestáns
vezérférfiak meg akkor sem eresztették el ezt a palástot, amikor akadtak -
ma Habsbura-oárti - urak, akik a veszedelmek idején megtagadiák az
ősi királyságot!

Pethő óvott az eszmék összezavarásától és annak a nézetének adott
kifejezést, hogy a protestánsokat a királykérdés megítélésében érzelemvilá-
guk vezeti. A magyar evangélikus intelligencia a nemzet életbevágó kér-
déseit mindig a higgadt komolyság és felelőségérzel ,álláspontjáról vette
számba. Ebben a kérdésben sem rabja érzelmeinek! Es ha Pethő cikkére
felfigyelt, akkor ezt kötelessézérzetböl teile, azért, hogy az eszmék tisztá-
zésához maga is, hozzájáruljon. drkm.

S'Zer:eh-uekiJvek
é8 eff~e6.ek

Azt hinné az ember, hogy a mai idők
"felvilágosult" városi embere (amit oly büsz-
kén és gyakran hallunk hangsúlyozni) már
kíküszöböJte a középkor sötét gyümölcsét,
a babonát. Hogy ez mennyire nem így
van, sőt ellenkezőleg, hogy a ma embere
mennyivel babonásabb.cmínt a régi, annak
legékesebb bizonyítéka, hogy babonás hi-
tét üzleti célokra is fel használják. Amiből
pedig üzletet lehet csinálni, az kézzelfog-
ható valóság.

Egyik ékszerész-üzlet kirakatában pl. a
következő tartalmú reklámcédula ékeske-
dik különféle színű nagyköves gyűrűk kö-
zepén: "A hónapok szerencsekövei : Ja-
nuár,' Granat. Hatalmat és eredményt hoz.
Február: Amethiszt. Megelégedett életet
biztosít. Március: Turmalin. Betegségtől
óv. Aprilis: Safir. Az igazság köve. Május:
Smaragd. Feledékenységtől és kísértéstől
óv. Kaldecori. Megelégedést hoz. Június:
Gyöngy. A tisztaság köve. Karneol. Bátorrá
és vállalkezóvá tesz. Július: Rubin. A ha-
talom köve. Augusztus: Onix. Szerencsét-
lenségtöl óv és a boldog .. házasság köve.
Szeptember : Chrysolit. Onuralmat bizto-
sít.Opál. A reménységben erősít. Október:
Aquamarin. Szerencsét hoz. November: To-
páz. Igaz barátokat szerez. Chrisophras.
A barátságot erősíti. December,' Türkis.
Jótékonnyá tesz. Jólétet hoz."

Ha a babona csak a hitetlen ember ideg-
gyengeségének volna komikus megnyilat-
kozása, akkor egy gúnyos mosollyal napi-
rendre térhetnénk az üzletemberek élel-
messége felett, akik ilyen psychologiai
momentumból is pénzt tudnak fejni. Csak-
hogy az Ige alapján korántsem ennyi a
babona! A babona az ördög munkája eb-
ben a világban. Olyan nemzedék bálvány-
imádása, aki az igaz Istent nem találja
meg imádságaival, így apró bálványokhoz
imádkozik. Olyan nemzedék lelki életének
szimptómája, aki elvesztette a hitét az
egyetlen hatalmas Megváltóban s apró hi-
tecskéket keres csinált megváltócskákban.

Szinte látom az arcokat, amint a babona
"szokásának" langymeleg fürdőjében ül-
dögélők fölényesen mosolyognak, amikor
ezeket a sorokat olvassák. Óh, te oktondi,
csak nem gondolod. - mondják, _. hogy
éri, az ízig-vérig 20. századbeli, valóban
komolyan hiszek a babonában ! Csak olyan
játék, enyhe szórakozás az egész. Igazán
nincs komoly jelentősége.

Rendben van. Szíves. örömest hajlandó
vagyok elhinni. Csak akkor azt nem ér-
tem, míért nem mersz visszamenni, ha a
lépcsőházban észreveszed, hogy nem tet-
ted a zsebkendődet a zsebedbe ? Miért
gurulsz szinte dühbe, ha vadászatra in-
duláskor "szerencsét" kivánnak ? Miért
keresed meg különös gonddal a karneol
köves gyűrűdet, mielőtt bizonyos utakra
elindulsz ? Miért állítod meg az autódat,
ha elhullajtott lópatkót látsz az ország-
úton? Miért teszel piros szalagot, vagy
piros korall-karperecet akisgyermekre ?

Nem cselekedetből üdvözülünk, hanem
hitből. De a cselekedeteinket olvassák
majd a fejünkre, mert igazi hitü kröl, va-
lódi meggyőződésünkről azok adják a leg-
hitelesebb bizonylatot. Ha nem is vásárol-
tunk még abban a boltban "szerencse
követ", azért nem ártana, ha megvizsgál-
nánk a tényleges tetteink és viselkedé-
sünkön keresztül, hogy mikép is állunk a
babonával?
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KULFOLDI HIREK Hdrornszó
A román közoktatásügyi miniszter 6000

olyan egyetemi hallgatót törült az egye-
temi hallgatók névsorából, akik két év
óta semmi vizsgát nem tettek.

Németországban már évek óta nem ad-
nak a felsőbb osztályú növendékeknek
leckét a hétfői napra. Ezt a gyakorlatban
bevált szokást Svédország, törvénnyel
akarja bevezetni.

Anglia, Amerika és Kanada anglikán
egyházai elhatározták s a gyakorlatba is
bevezették azt a gondolatuk at, hogy a
három állam anglikán lelkészei felváltva
fognak egymás szószékein az egyházi ér-
dekeknek megfelelően szolgálni.

Azészakamerikai protestáns püspöki egy-
ház az amerikai presbyteriánusokkal igyék-
szik közeledést keresni.

A Hangtsauban (Kina) 1!138-ratervezett
missziói konferencia elmarad, illetve át-
helyeztetik India területére.

A keresztyén ifjúsági egyesületek Myso-
réban tartott konferenciáján [elentette-az
amerikai Elliot, hogyakinai ifjúság már
nem ellenzi a vallástanítást s szereti a
misszionáriusokat.

A katholikus diákmozgalom Francia-
országban nagyon megerősüdött. A tag-
létszám 19~2-ben 5200 volt, ma 15.000.

Afrikában. a moharneddnok száma 53
millió. Egyiptomban az összes városokban
és falvakban új templomokat építenek,
vagy a régieket alaposan renoválják.

Ukrajnában Molcsianka prédikátort
.Szűz Mária megsértéséért 2 évi börtönre
ítélték.

Belgium 8 millió lakósa között 50.000
protestáns él.

Olaszországban a nagyobb állomás épü-
letekbe kápolnát építenek.

Amerikában az egyházi közösségek
száma a népesség 0.71 emelkedése mellett
1.33-al emelkedett.

Hollandiában a reformátusok lélekszáma
2.730.000,az evangélikusoké 90.000. A re-
formátus egyház állam segélye 1.190.108
holland forint, az evangélikusoké 42.000.

Hoare angol miniszter kijelentette, hogy
mindent elkövet abban az irányban, hogy
az istentelenek ligája Angliában gyűlést
tarthasson. ~

A szovjet utolsó római katholikus püspö-
két Frison Sándort kivégezték.

A szovjet a papokat a temetőbe nem en-
gedi be. A hivek úgy hidalták el a lelké-
szeknek a temetőtől való eltiltását, hogy
a megásott sírból kihoznak egy marék föl-
det s azt áldatják meg a lelkésszel.

Amerikában 2.000.000 katholikus gyerek
és 100.000katholikus diák tervszerű val-
lástanítás nélkül nevelődik az iskolában.

A szovjet istentelen ligájának postai kül-
deményeit az orosz posta köteles ingyen
szállítani.

Egy orosz 75 éves parasztot négy év bör-
tönre ítéltek, mert az ifjúságnak bibliaórá-
kat tartott. Családi bibliáját pedig elko-
bozták s a Saratowi istentelen müzeum-
ban helyezték el, mint a régi kapitalista
idők dokumentumát. G. L.

Ez a . három szó: belmisszió, evangélizáció, néplőiskola. Egymásba
'folyó, egymásba ölelkező fogalmakat jelentenek, de jelenthetn-ek bizonyos
ébredési korok at is. Az ébredés első idejében volt a belmisszió, most pedig
mindig több és több teret kap egyházunk életében az evangélizáció. Talán
ezzel egyidejűleg, de a jövőben még egész bizonyosan többet lognak Íog-
lalkozni a népfőiskola kérdésével, vagy ha talán így világosabb: a keresz-
tyén élet iskolájával.

A belmiss-zió [elentőségél, sajnos, ma valóban nagyon megüresítették.
Papiros-intézménnyé vált. Kötelezővé tették a bibliaórák. vasárnapi iskolák
és iljúsági egyesületek tartását. Pedig a belmisszió mindig a szív dolga volt,
Isten iránti engedelmesség és nem kényszermunka. Ahol hiányzik a sziv,
ott hiába tartanak bel missziói összeiöveleleket, úgyis hiányozni fog a fő:
Isten Igéje. Így lesz Fuchs János említése szerint a belmisszió "egy zörgő,
pompásan kattogó gép, csattogó malomkerék. csak éppen az őrletni való
gabona hiányzik belőle." (Ev. Elet 43. sz.) Igaza van: az evangelium hiány-
zik belőle. Mert nem lehet belmissziónak nevezni a falusi ezeretetvendég-
ségeket. amelyen a műsort humoros és szórakoztaíó számok töltik ki. hogy
minél többen jöjjenek el. vonzóbb legyen, és minél több jöjjön arra a bizo-
nyos célra össze. Még kevésbé lehet a népünnepélyeket belmissziónak
nevezni, akármilyen szép népművészelért vagy népszokások felújításáért
való igyekezet vezesse a rendezőket. Visszaél nek abelmisszióval és meg-
üresítik a fogalmát is. Ezért kell egyházunk egyik ébredesi jelének tartani,
hogy a belmisszió mellett emlegetik az evangélizáció szükségél. Teljesen
egyetértek Fuchs János testvéremmel abban, amit az evangélizációról ír az
Evangéliküs Életben. Hívjunk mindenkit Krisztushoz és jaj nékünk," ha az
evangéliumot nem hirdetjük. Amit ma mi belmisszió fogqlma alatt végzünk,
bizony sokszor nem más, mint a kultúrprotestántizrnusnak tenni akarása.
Csináljunk valamit, hogy legyen valamiről beszélni.

De meg kell említenern. hogy amennyire fontos az evangélizációt kövelő
munka, a felébredt lelkek gondozása és vezetése, ősszegyüjtése.. talán
ugyanolyan fontos az evangélizációt megelőző munka is. És ebben a meg-
előző rnunkában van és lesz helye mindig a néplóiskolának. Ezzel nem azt
mondom, hoay az evangélizáció nem eredményes a megelőző munka nélkül
is, hiszen Isten sokkal hatalmasabb és kegyelmesebb, mintsem mi azt el-
képzelnénk. Viszont el kell jutni egyházunknak az ébredés igazi megismeré-
sére: nem elég egyesületekbe tömöríteni az iljúségot, nőket. férfiakat és
külön összejöveteleken hirdetni az igét, hanem szükség van az otthon foro.
máló és nevelő lelkére is. A gyülekezeti munkában állandóan tapasztalja
az ember, hogy mennyit jelent az igazi keresztyén otthon. Maradandóbb az
értéke, mint akármilyen egyesületnek, ha még olyan virágzó is. Sok ifjúsági
munkás, arniker kinőlt az iíiúségi munka kereteiből, életének legtermékenyebb
és legértékesebb idejében elfordul ettől a rnunkálól, vagy közönvösen megy
el mellette és csak 30-40 százaléka tér talán vissza öreg korára, mint
szereplőie, vagy mint támogatója ennek a munkának. Ezeknek is nagyrésze
azért. mert már gyermekkorától szívéhez nőtt. Csak igen kevés hányad az,
aki egész életében, állandóan hordozni tudja a munka terhét és meri vál-
lalni annak minden nehézséget. Ez nagyrészt azért van, mert az ifjúsági
munka, az egyesületi élet, csak egy-egy elmúló epizód volt életében. Arra
van szükségünk, hogy a néplöiskolában a család mellett, azt erősítő lelki
..otthont" teremtsünk az ifjúságnak.

Aki gyülekezeti munkában van, tudja, hogy milyen kerékkötője minden
munkának a falu lelke. Az evangéliúrn mindig csak azokhoz jut el, akik,
ha kell. szembe mernek szállni emberi véleményekkel. A falu lelke saiátsá-
gos Keveredik benne régi. talán századokra visszamenő vallásosság erkölcsi
idealizrnussal, de mindenek felelt a legvaskosabb materializmussa!. Azok,
akik otthonról nem hozták magukkal az Isten iskolájában kinevelt evan-
géliumi bátorságot, az ifjúsági egyesületekben nyert kegyelmet a legtöbb
esetben elhagyják, elkólyavelyélik. Nem akar és nem is mer az if ú ember,
a felnőIt még kevésbé, a közvélernénytől való félelem miall, Isten iskolájába
állani, hogy Isten nevelje és mást se tegyen, mint amit az Ur követel tőle.
A népfőiskola éppen olyan eszköz akar lenni Isten kezében, mely által ő
maga neveli magának az embert. Ha az evangelizálás korát éljük, nyu-



godtan mondhaljuk, a népfőiskola célja: tartós evangélizálás. Krisztust az
Hjúságnak és ifjúságot a Krisztusnak. Nemcsak összejövetelek által akarják
ezt elérni. mert a heti egy vagy két délután nagyon kevés, különösen falun,
ahol csak a téli hónapokban lehet ezeket az összejöveteleket tartani. A
fontos a hónapokig tartó állandó együttélés. Munka, pihenés, tanulás,
örvendezés az ige fegyelme alatt.

.Ne képzeljük, hogyanépfőiskolát járt ifjak önálló diakonusként mű-
ködhelnek. Egyszerűen Krisztusnak szolgáló ifjakat akar a népfőiskola
nevelni, akik odahaza maguk hajlékában ugyanazt a tűzhelyet teremtik
meg, amit a népfőiskolán megismertek. Ezek a gyülekezet lelkipásztorának
jobbbkeze lesznek. Minden evangélizátornak kiszámíthatatlan nagy segilsé- ~
gére lesznek ezek az imádkozó, bibliás fiatalemberek. Bárcsak lenne
Magyarországon minél több ilyen népíóisl.ola, hogy az evangélizáció és az
egyház munkája is annál erőleljesebb lehessen.

A néplőiskolanak más irányban is van hivatása, de ez már túlmegy
ennek a cikknek a keretéri. Most csak azt kivánlam világossá tenni, hogy
ha itt van egyházunkban az ébredésnek az ideje és ez az' ébredés az
evangélizáció felelősségét is Ielébresztette már, akkor ne feledjük, hogy
ennek az ébredésnek el kell hoznia a népfőiskola megvalósulását is.

Sztehlo Gábor.

,
4/i1i .isteniisrtele:

Fagyos északi szél sepri a pesti Dunapartot. A Margit-híd után a szél
irányában egyre ritkulnak a házak. A modern paloták helyébe füstös gyár-
épületek lépnek és köztük egy-eg~ üres telken frissen csillog a hó. Lassan-

-lassan kűlvárosivá vedlik a kép. Egnek ugyan az utcai villanylárnpák, de
gyatra a fényük. Ugylátszik itt már spórol a város, vagy a nyomorúsághoz
nem illik a fény. S amúgy is éjszaka van. Teljes a csend. Ritkán vánszorog
végig egy· egy álmos villamos a Pozsonyi-úton. Utána megint nagy a moz-
dulatlanság. Csak a pár lépéssei lejjebb hömpölygő Duna mutatja az életet:
nem áll meg nyugodni soha. .

Furcsa ez a csendes ~Szilveszter. Odaát a szigeten egyik parti palota
ugyancsak ontja a fényt. Ugylátszik. valahol nyitva hagy tak egy ajtót, vagy
ablakot. Bent szól a zene s ide is átröppenik egy-egy hangfoszlány. De
amire ide átérnek. megkopik a zene is, a fény is. Ők is alkáTmazkodnak az
új környezethez. Annyira igénytelen minden, hogy az ember szinte meghök-
ken egy nagy épülettömb előtt. Mi lehet ez? Oszlopos homlokzata aDunára
néz. Az oszlopok felett felírás: "Soli Deo Gloria." A Pozsonyi-úti új refor-
mátus templom és gyülekezeti ház. Egy sor ablaka világos. Félórával éjfél
előtt a kömyék is megelevenedik. Csoportosan és egyenként érkeznek fér-
iiak, asszonyok, egy-két katona, egyetemi hallgató, néhány kisebb diák és
egy pár mama, gyerekkbcsit tolva. Megszólal a templom harangja is. Eiíéli
istentisztelet lesz, - rnondiák az érkezők.

Velük tartok. Belül tágas templomterem és meleg fogad. Szemben ve-
lem szószék és úrasztala. Mellette palást nélkül, télkabátban ül a lelkipász-
tor, előtte a gyülekezet, mintegy kétszáz ember. Nem sokkal éjfél előtt a
gyülekezet zsoltáréneklésbe kezd, Szívük szerint énekelnek. Azután a lelki-
pásztor három egyszerű kérdésre keres leleletet az Irásban : "honnan jöt-
tünk, hol vagyunk, hová megyünk ?" Egyszerű kérdések és egyszerű az Ige
ielelete is, de mégis le kell hajtanunk a fejünket. mert megszólalt felettünk
az Ur. A nagy csendbert számot vet velünk. 1937-ben utoljára. 'Szent ez a
csendes számadás. Az O jelenléte megszenteli. Szívünk sebesebben dobog,
feszülnek az idegek. Bucsuzunk és készülünk. Ejiél van. Hirtelen kialszik
minden fény, megszólal a harang és hangosan, együtt imádkozik az egész
gyülekezet: Mi Atyánk ... Jőiiön el a Te országod ... A mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk. .. Bocsásd meg g mi vétkeinket. .. mi is megbo-
csátunk ... szabadíts meg a gonosztól ... Amen.

Megjött az újév. Kigyúlnak a lámpák. Ujra zsoltárt énekel a gyüleke-
zet. Utána ki mosolyogva, ki könnyes szemmel megy oda lelki pásztorához.
Aldott újesztendőt kívánnak neki is, egymásnak is és megindulnak haza-
felé, Különös volt ez nagyon .. Nem pukkantak pezsgösüvegek, nem borultak
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KÖNYVISMERTETÉS

Protestáns római zarándokok (Pl'O-
testantische Rompil,qeT) a címe Alfred Ro-
senberg új könyvének. amellyel anémet
faji vaJlás apostola nemrég lépett anémet
olvasóközönség elé. A könyv előzménye
a következö :

Rosenberg főmű vére, "Der Mythus des
--20.. Jahrhunderts" (A huszadik század mí-
tosza( című könyvre úgyanémet katho-
likus egyház, mint a ném et evangélikus
"hitvalló egyház" még 1935-ben megadta
a hivatalos feleletet. A katolikus egvház
feleletére Rosenberg hamarosan megadta
a választ "An die Dunkelmanner unserer
Zeit" (Korunk sötét embereihez) című Iü-
zetében, az evangélikus "hitvalló egyház"
feleletét azonban - nem tudni, mí okból
- mindezideig válasz nélkül hagyta. Most
látta elérkezettnek az időt, hogy ezzel is
a nyilvánosság elé lépjen.

A könyv célja nyilvánvaló: Rosenberg
a régi német lutheri érzelmeket akarja
kijátszani új pogány tanai érdekében a
nála megszokott erőszakos modorban, ön-
kényes, ferdítésekkel és torzításokkal a
hitvalló protestantizmussal szemben. Hang-
súlyozza mindenekelőtt, hogy válasza nem
hivatalos válasz, csak az ő személyes vá-
lasza, a mozgalom egyéni védelme, a szerző
magánügye ellenfeleivel szemben. Meghaj-
lik az evangélikus "hitvalló egyház" fele-
letének szerzöí előtt, akik nyiltan megval-
lották személyiségüket és álláspontjukat,
nem úgy, mint a sötétben dolgozó kato-
líkus támadók. Szeműkre hányja azonban
az evangélikusoknak, hogy annak Idején
a katolikusok kal együtt behódoltak a marx-
ista elveket követö rendszernek, bár tud-
ták hogy e rendszer vallás- és egyházel-
lenes. MeglapuJtak, mert féltek tőle. A
nemzeti szocializmus volt az - folytatja
Rosenberg - amely megszabadította a
német egyházakat a kornmunízmus veszé-
lyétől. E szolgálatot a német egyházak ed-
dig csak hálátlansággal viszonozták. Bez-
zeg az evangélikus "hitvalló egyház" is
bátor lett a nemzeti szocialista rendszer-
rel szemben, amely sohasem akart egy-
házüldözést. Ezért az evangélikus egyházi
férfiak most nyugodtan megkockáztathat-
ták az ószövetségi kinyilatkoztatás vérlel-
mét, s könnyen és nagyobb veszély nél-
kül biztosíthatták a maguk számára a már-
tirium koronáját. Nem akarnak számot
vetni a nemzeti szocializmusnak, mint népi

Imozgalomnak, az erejével és vallásos je-
lentőségével, sőt szövetségre léptek a ka-
tolíkus papokkal a római gondolat mellett.
Ezzel voltaképen elárulták Luther Márton
örökét s Luther forradalmát és reíormá-
cióját kiszolgáltatták épen azoknak, akik
ellen Luther egész életében hősi harcot
vivott. Megnyugtatja azonban olvasóit,
hogy vége már a pápák világtörténelmi
befolyásának. A népi újjáéledés Európa-
szerte mínd távolabb vezet Rómától, és a
Róma által is vallott zsidó dogmatikától.
Annál csodálatosabbnak tartja, hogy még
a protestáns egyházi körök sem értik meg
az ú] idők szavát, hunem ellenkezőleg,
ezek az egyházak is mindjobban vissza-
hajlanak a Ötestámentum felé.

Az egész könyv tulajdonképen csökö-
nyös ismétlése az ilyen és hasonló neki-
rugaszkodásoknak. Hol külön-külön, hol
együttesen ostorozza :a katolikusokat és
az evangélikusokat sajátosan bántó, fö-
lényes hangú szólamaínak egész tárházát

_zudítva rájuk.
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Makkal Sándor: Magyarok Csillaga.
(Révai 1937.) A közeledő István király [u-
bileurnot Makkai ajándékozta meg az egyik
legérdekesebb hálaajándékkal. Bemutatja
a kalandozásokban kifáradt, immár a régi
tettek regéin meddőn ábrándozó magyar-
ságot, a fia kijátszásának nagy "király-
cselére" egész életen keresztülkészülő Géza
fejedelem udvarát, a régi és ú] szellem
földalatti harcát, a magyar keresztyénség
bölcsőjét a maga gyarló, de mégis drága
életcsirát rejtegető valóságában. Nem szé-
pít, nem retusál. Valót mutat. A legendák
burkait kihántja és embereket láttat, akik
Isten kegyelmének eszközévé lettek. Sok-
szor kerülö utakon, sokszor akaratuk el-
nére. Úgy mint az életben. Igy helyes ez,
így tudunk nyomukba lépní, így tudjuk
megkeresni és megragadni mí is az Istent,
aki az ő életükbe belenyúlt.

Mind írói, mind építő szempontból hálás
dolog lett volna azonban, ha a szerző na-
gyobb terjedelmct és gondosabb munkát
szán az ifjú István belső, lelki fejlődésé-
nek ecsetelésére. Ha néha-néha egy kís
bepillantást engedett volna a lélek izzó
kohóiába, ahol a legellentétesebb erők és
legkülönfélébb hatások öntvénye [egece-.
sedik ki keresztyén meggyőződéssé. Igy
nagyon meglepetésszerűen, nagyon' várat-
lankészen dobban elénk a keresztyén ál-
Iarnszervezési tervektől duzzadó, Koppány
buzogányának fegyvertelenül nekirohanó
szent.

Aki azonban István király emlékezetét
igazán lelki élményévé akarja tenni a [u-
bileurn évében, az ne felejtse el elolvasni
Makkal könyvét.

Mészöly Gedeon: A hit szó eredete és
rokonsága. Szeged 1936.
, A protestáns nyelvhasználatban olyelő-

kelő helyet elíoglaló hit szó eredetet vizs-
gálja a szerző a fenti munkájában. Meg-
állapításai szerint a hit szó teljesen azo-
nos jelentésű a hiedelem szóval. A hit
szóval rokon szavak a hív es, hűvös, hűl
és hideg szavak. Ezeknek jelentésbeli kap-
csolataiból kimutatja, hogy a "hiedelem
olyan védett helyet is jelent, melynek 01-
talrnában bízni is lehet. .. s így kapta a
mai hit szó .. , az Isten hatalmában és [ó-

. ságában való bizodalom jelentést is."
Bányakerületl helységnévtar címmel

a bányai egyházkerület mult évi közgyü-
lése jegyzőkönyvének melléklete külön
füzetben is megjelent. A szükséges és ér-
tékes összeállítás szemléletesen mutatja az
evangélikus lakosságnak a kerület terüle-
tén egyházmegyénkint és egyházközsé-
genkint való csoportosulását. A részletes
kimutatás különös figyelemmel van a szór-
ványokban és külterületeken élő lakos-
ságra. Ez alkalommal is hátrányosnak
érezzük azt, hogy a tíz évenkinti népszám-
lálás hivatalos adatai alapján kell dol-
gozni, jelen esetben nyolc év mulva is,
holott éppen ennek az évnek szórvány-
szervezési rnunkálataihoz a jelenlegi, va-
lóságos számadatolera volna szükség és
még ettől eltekintve is, az egyházi mun-
kában általában mindig a tényleges ada-
tok pontos isrneretére volna szükség. Az
egyetemes névtár megjelenésének értékét
hovatovább problematikussá teszi az, hogy
rövidesen itt lesz az új népszámlálás az
új eredményekkel. A banyakerületi hely-
ségnévtar természetesen nem ölel fel olyan
részleteket, melyek az egyetemes névtar
anyagának alélekszárni és beosztási ada-
tokon kívül is lényeges adatait fogják
adni, mégis érdekes és értékes segítséget
ad a banyakerület egyházszervezeti be-
osztottsága megismerésére.

a

egymás nyakába az emberek. Es mégis ez volt az az úiesztendő, amilyent
már régen kívántarn magamnak.

Szinte rohanva mentem hazafelé. Megnéztem a mi templornunkat. Zárva
volt az ajtaja, belül meg sötét volt minden. Bizonyosan így volt többi templo-
mainkban is. Oe kár I

Mondják, hogy már egyik-másik kisvárosi és falusi gyülekezetünk
Isten házában tölti a szilveszteri éjfélt. Isten népe nem is tehet mást.· És
bizonyos, hogy sokan örülnének neki, ha ebben az évben már mindenütt
világosan, melegen, Isten oltalmába ajánlva várnának bennünket is óév
éiíélén a mi evangélikus templomaink. M. S.

Egy megbukott darabról
O'Neil, Nobel-díjas amerikai író "Mindörökké" c. vallásos drámájának

budapesti sorsa ekklatáns .példája annak, hogy a pikáns darabok példátlan
virulenciájáért nemcsak a részünkről sokat támadott szinházigazgalóságok
tehetnek, mint inkább a közönség és a saitó felületes, minden kornoly tól
irtózó, lelki kérdésekben meg gyakorta éppen analfabéta kritikája. Erről, a
Vígszínház műsoráról két-három hét után gyorsan lekapott vallásos drámáról
csak azért kívánunk utólag megemlékezni, mert éppen az Evangélikus Élet
múlt évi utolsó számainak egyikében érte kornoly megróvás a Vígszínházat
bizonyos "Asszonyok" círnű malacságért.

Az evangélikus ember trcdiciózus jellemvonásai közé tartozik a szen-
vedély elvakultságát teljesen kiküszöböl ni kívánó tárgyilagosság. Éppen
azért meg kell állapítanunk. hogy december havában, amikor a Vígszínház
az Asszonyok círnű pikantériát színre hozta, kísérletezett egy világhírű író
nagyon kornoly, művészi értéku s szinte azt mendhatnám: építő jellegű
drámájával, a Mindörökké ... -vel is. A mai színház azonban nem lelki
építés céljaira szervezett jótékonysági alakulat, hanem k mondoltan üzleti ala-
pon álló részvénytársaság. Hajlandó bármily jellegű darabot felvenni műsorába,
ha az üzletnek bizonyul. Ha a nagyközönség pártfogolja. A Mindörökké ... -
vel azonban úgy járt, hogya nagyközőnség nem pártfogolta. Miért? Mert
a saitókritika gúnyoresan lekezelte s így a kornoly darabok publikuma nem
indult meg feléje. A színházlátogatás törzsközönsége pedig réges-régen be-
bizonyitotta már ízlését és igényeit. Azt jól ismerik a színházigazgatók.
Annak az Asszonyok és hasonlók kellenek. Tessék csak megfigyelni a
színlapot. Mely darabok [öttek-át decemberről és haladnak a 75. meg 100.
előadás felé? Asszonyok, Kéjutazás, Egyetlen éjszakára, Holnap ágyban
marad, Párizsi nők, Szakíts helyettem, Kék róka stb. Nem mondanak eleget
maguk a CÍmek?

Ezzel kapcsolatosan azonban még egy kérdést kell felvetni. Miért nem
szólalt meg a Mindörökké... mellett az egyházi lapok szinikritikáia, ha
csakugyan olyan értékes vallásos dráma volt? A Vígszínház igazgatósága
bizonnyal arra gondolt, hogy olyan erkölcsi és kasszasikere lesz adarabbal,
mint egy másik színháznak annak idején az Ur katonáival. Annak dícsé-
retét bezzeg zengték az összes egyházi lapok. Meg ott van a Jézusfaragó
ember. Még mindig kasszasiker. Talán mégis csak jogosult az a kérdés,
hogya Mindörökké ... nem volt-e ezeknél értéktelenebb darab?

Nem. Vállalom érle a felelősséget, hogy nem. (Milyen ió, hogy ennek
a felelősségneka hordozásában segít a sfockholmi Nobel-díj bizottság ís.)
Tartalmi szernpontból, művészi ábrázolás és a benne felvetett vallási pro-·
bléma mélysége és annak megoldása szemponfiából a Mindörökké ... hor-
dozza a legsúlyosabb művészi és etikai értékeket az említet! három darab
közül, Mi az oka hát, hogy amazok jó kritikát és kasszasikert hoztak; ezt
meg lekezelte a világi, agyonhalIgalta az egyházi kritika és pár heti ten-
gődés után sutba került? .

Világi lapok a vallásos darabok krilikájához nem értenek. A kritikusok
sekélyes, racionális vallásossága és tökéletes teológiai járatlansága olyan
elírásokat ad tolluk alá, hogy a hozzáértő embernek a haja szála is égnek
mered tőle. Oe amennyire nem értenek a vallés tulajdonképpeni belső,
lényegéhez, annál kifinomultabb az ösztönük a felekezeti ellentétek közt
való tajékozódásban. Az Ur katonái meg a Jézusfaragó ember kimondottan
katolikus mentalitást propagálnak. Itt tehát óvatosan a kritikával, mert az;



"Egyház" érdekeit érinti! A Mindörökké ... -ről az első pillenatban kilünik.
hogy protestáns területről van szó. A színpadon mozgó pap ugyan külíöl-
dön kaíolikus papnak is elmeime ruházata miatt. de a darab tartalmi része
még a teológiában ..haidú" előtt is világossá teszi a protestáns feltogásl.
Itt tehát elereszlheljük a pesti kritíka csípős mérgeit. így gondolkozlak a
világi lapok. S hogya katolikus egyházi sajtó miért nem ütötte meg a
negydobot. mint az Úr katonái idején. azt ezek után mar könnyű megérteni.

A protestáns egyházi sajtónak azonban le kell vonnia az eset tanul-
ságait. Egyszer-kétszer a mi közönségünk is meg tud tölteni egy-egy szín-
házat. ha arra való darab fut valaho!' Közönségünk Iigyelmét fel kell hívni
az ilyesmikre, még pedig mindiárt a bemutató után. Nem szabad reáhagyat-
koznunk a világi lapok szírnkritikáiára, mert azt ma annyiféle érdek és
orientáció befolyásolja. hogy tökéletesen megbízhatatlan. Saját lábunkon kell
járnunk s lehetőleg hathatós támogatást adnunk a színházi ..üzlet" olyan
vállalkozásai nak. amelyek a mi mentalitásunk szétsugérzását segít kelő.
Mert ha ezt a támogatást nem adjuk meg, igazán nem várhatjuk. hogy az
Asszonyok és hasonló közönség-vonzó, ú. n. pikáns darabokon kívül valami
komolvabbat és értékesebbet is tartsanak műsoron. Ráfizetésre igazán nem
lehet őket kötelezni.

*
Magáról a darabról most már nincs értelme sokat beszélni. Annyi

azonban bizonyos, hogya Nobel-díjat nem osztogatják értéktelen emberek-
nek. O'Neil azon kísérlete, hogy az emberben lakó gonosz és [ó én-t külön-
választva, két eleven személy képében hozza a színpadra, akik közül
ugyanannak a egyénnek a képviseletében hol az egyik szólal meg, hol a
másik, akik egymással vitatkoznak, marakodnak, birkóznak, ha más senki
nincs a színpadon : a legérdekesebb" művészi vállalkozás lelki élmények
színpadi ábrázolására. Ahogya két beszélő szernélyt összefogó név aláza-
tosan azonosítja önmagát mindegyik énjével, a jóval és gonosszal egyaránt.
s ahogya gonosz énjétől mégis csak a Kereszt alalt tud megszabadulni,
teljesen a felülről nyert kegyelem erejével, az pedig színtiszta evangélium.
Maga a darab meséje is rendkívül érdekes, igen sok alkalmat ad íinom
rnegligyelésekre, hogyan végzi Isten munkáját a bűnös ember lelkiismere-
tében. hogya gonosz minden kötelétöl megszabadítsa. Csak sainálhatiuk,
hogy művészi érdeklődésű hittestvéreink nem nézhetik meg a darabol.
mert olyan hamar lomtárba került, hogy nemcsak a darab. hanem a közön-
ség is - megbukott ...

L. M,·V.

..------------------------------ --
Az lsten őrizzen meg attól, hogy engem a pénzernberek. a zsaro-

lók és a közönséges emberek dícsériének. Az egyházi igehirdetőt nem
hallgatóinak a száma után kell megítélni, hanem aszerint hogy a meg-
szomorodott lelkiismeretek ígazollák-e ? A tapasztalatlan és erőtlen lel-
készek beszédiüketvagy a tömeg tetszéséhez. vagy a főurak kíván
ságaihoz szabják.

Luther.
*

lsten néha elfödi az emberek elől az adományait valamilyen hát-
rányos dologgal. Igy a lelkészi pályát elfödi a fiatal emberek elől azzal,
hogy a lelkészeknek alacsony a fizetésük.

Luther.
*

Amiiyen ~kevés egy csepp víz a tengerrel szemben, amelybe bele-
olvad, olyanok bűneim Krisztus felfoghatatlan kegyelmével szemben.

Arnd János.
*

Amennyire mi emberek nem tudunk segíteni a napnak a világí-
tásban, éppoly kevéssé segítenek a mi cselekedeteink lsten kegyelmének.

Arnd János.
*

A világ olyan, mint a tenger. Ez csak azt tűri meg magában, ami
él. Mindazt, ami elhalt, elpusztult, kidobja. Igy, aki a világ számára
meghalt, azt a világ is kidobja és kíutasítia magából. Arnd János.

..,.-
.»:
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HIREK

Figyelmeztetés
a Luther-szobor ügyében

D. báró Radvánszky Albert egyetemes
ielügyelö az összes lelkészi hivataloknak
a következő levetet küldötte:

Több oldalrát jelentik, hogy egyházunk
híveit egy u. n. .Luther-szobor-akció" kép-
viseletében ügynö!cök keresik fel, akik
gipsz Luther meilseobrot hozva torqa-
Iomba, az egyetemes egyháZTa hivatkoz-
nak és niueinket áLU~ólag azzal is meg-
téoesetik, hogy "akciójulc" a Budapesten
felállítandó Luther szooorral kapcsolatos
és a tiszta jövedelem egy része annak
céljait szolgálja.

Megállapítom, hogy ehhez az Ú. n. "ak-
cióhoz" az egyetemes egyháznak semmi
köze sincs és attól az egyetemes egyház
a kért ajánlást tuiuirozotta.n megtagadta.

Felhívom tehát egyházunk nioeinek fi-
gyel1nét arra, hogy ezen Luther mell-
szobrok terjesztése a Budapesten felállí-
tandó Luther szobor létesítésével semmi-
féle összefüggésben nincs és semmiféle
egyházi célt, 'vagy érdeket nem szolgál.

Megállapítom végül, hogy a Budapes-
ten felállítandó Luther szoborra vaiá
gyüjtésre megbízást '1!a,qy'meghatalmazást
senki sem kapott. Önkéntes adományok
átoételére egyedül és kizárólaq az egyete-
mes egyház pénztára, a lelkészi hivatalok
és az egyházi lapok szerkesztőséqei jogo-
sultak.

Újévi üdvözlés ek. Az új esztendő első
napján egyházunk hívei [ókívánatokkal ke-
resték fel egyházvezéreinket. D. Kapi Béla
püspököt Győrött az egyházhívek népes
küldöttsége előtt dr. Hőfer Vilmos egyház-
felügyelő üdvözölte, akinek meleg szavaira
a püspök hosszabb beszédben válaszolt .
Jellemezte a mai eszmény telen és igazság-
talan világ életét s hangsúlyozta, hogy az
ilyen próbáratevő időben kétszeres köte-
lessége azoknak frontba állani, akikre Is-
ten rábízta Fiának örökségét. Férfias bá-
torsággal hitük igazságait megvalló embe-
rekre van szükség, akik hittel élnek és
példát adnak. D. Raffay Sándor püspököt a
Deák-téri leánygimnázium nagy termét
megtöltö tisztelők előtt Kemény Lajos es-
peres üdvözölte. A püspök az általános
egyházfeladatokon kívül részletesen fog-
lalkozott a budapesti egyházak különös
.íeladataival, a fővárosi lelkészi állások sza-
porításával, új lelkészkörök felállításával,
a fővárosi egyházak közösségének szoro-
sabbra fűzésével, a leánygimnázium épí-
tésével és a Luther szobor-akcióvaL Kitért
az István kírály jubileumi év és az Eucha-
risztikus Kongresszus protestáns vonatko-
zásaira is. Az üdvözlés en megjelent és fel-
szólalt dr. Pesthy Pál bányakerületi fel-
ügyelő és dr. Kovács Sándor dunáninnnení
püspök is. Az Országos Luther-Szövetség
elnökét: dr. Bencs Zoltánt budapesti kőz-
vetlen munkatársaí keresték fel és üdvö-
zölték. Válaszának érdekes gondolataival
lapunk más helyén foglalkozunk.

A Deák-téri templom sorsa a belváros
rendezésével mindenféle híresztelésekre
adott alkalmat. Most megtörtént a döntés:
a közmunka tanács kiírta a rendezés terv-
pályázatát, melynek feltételei szerint a
templom érintetlen marad.
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Az egyetemes imahét megnyitása. A
Magyar Evangéliumi Szövetség - mint a
Vilag-Alliance tagja - az előző évek ha-
gyományaihoz képest az idén is megtartja
az "egyetemes imahetet". A megnyitó ösz-
szejövetelen, amely a bud apesti hívők szá- .
mára a Kálvin-téri református templom-
ban volt - a. templom a nagy hidegben
is egészen megtelt --, Muraköz;lj Gyula
kálvintéri lelkipásztor imája után a fővá-
rosba visszatért Stewart J., skót igehir-
dető prédikált. Beszédében a Getsemáné-
kertben imádkozó Krisztusról s az álma-
tag tanítványokról szólt. Jézus tanítvá-
nyai, követői - úgymond - ma is sokszor
magukrahagyják a Mestert, nem imádkoz-
nak vele. Az Úr Jézus pedig most is várja,
hogy hívei vele együtt bemenjenek a Get-
semáné nagy lelki csatájába s minden
gondolkodó, intelligens ember előtt vilá"
gos, hogy amikor a világ annyi vergődés
közepett él, gondjaiból, kétségeiből egye-
düli menekvés az imádság. Bencs Zoltán
dr., a Luther-Szövetség országos elnöke,
hangoztatta, hogy ezúttal kilencvenketted-
szer gyűlnek össze az öt koniinensen a ui-
lá.q keresztuénei, hogy együtt, közös és-
mindannyiunkat közelről érintő célokért
imádkozzanak. A mai világválság különö-
sen szükségessé teszi, hogy Istenhez for-
duljunk és Tőle várjuk a segítséget, mert
beigazolódott, hogy minden emberi önbi-
zalom csődöt mond. A Magyar Evangéli-
umi Szövetség két kiemelkedő célt tűzött
maga elé: egyik a jelenlegi egyházi ke-
retek megőrzése mellett, a válaszfalak fö-
lött kezet nyujtani egymásnak Isten ügye
szolgálatában, a másik pedig mindazoknak
a vallásos mozgalmaknak teljes szabadsá-
got biztosítani, amelyek tiszta evangéliumi
alapon állva, társadalomnak, államnak
egyaránt értékes szolgálatokat tesznek A
baráti kéz ki van nyujtva a római katho-
likus és a: keleti kereszténység -Ielé is.
Utalt végül Bencs Zoltán azokra az égető
problémákra, amélyek a nemzeti és nem-
zetközi életet leginkább foglalkoztatják s
amelyeknek minden téren csak egy meg-
oldásuk képzelhető el: a bibliai keresz-
tyénséget kell megvalósítani a minden-
napi életben. A fasori evangélikus ének-
kar Peschko Zoltán tanár vezetésével sze-
repelt, majd Németh Károly lébényi evan-
gélikus esperes a hálaadásról, Somequi
Imre dr. baptista lelkész a könyörgésröl
beszélt. (M. E.)

A Veszprémi Ev. Nőegylet hagyomá-
nyos jótékonycélu nagy teaestélyét ez év-
ben február 13-án rendezi meg a veszprémi
Korona-szálló különtermeiben. A teaestély
sikerén dr. Zoltai Róbertné és dr. Belák
Imréné alelnöknők vezetésével az egész
Nőegylet serényen munkálkodik. •

Szabó Dezső, FéjaGéza, Kovács Imre,
vitéz dr. Málnássy Odön és Erdélyi Jó-
zsef magyar írók perén .k törlése érdeké-
ben f,elségfolyamodványt nyújt be a Nem-
zeti Elet c. lap a magyar szellemi-front
ezreinek aláírásával.

Az Ev. Papnék Országos Szövetsége
ezévben is elküldte az özvegy papné test-
vérek részére szóló karácsonyi szeretet-
adományait. A kerületek püspökné asszo-
nyainak határozata szerint 750 P került
kiosztásra 26 özvegy között. Isten áldása
legyen az adományokori és az adományo-
zókon!

A. szlovenszköí magyar evangélikus if-
júság szervezkedése megkezdődött. A mun-
kát Szlovenszkói Magyar Evangélikus Ifjú-
sági Szövetség néven Mohr Gedeon, kas-
sai ifjúsági megbizott vezeti.

cll rrlemzeliJzinJuíz meqnuiiása.
1837-b-erL (Bemutató részlet dr. Rédeu Tivadar uA Nemzeti

Sxintiáz története" c. most megjelent munkájából.)

. "A megnyitás napját sokan megörökítették. Fáy András szerint az
"ideiglenes" színháznak ez a megnyitása is csak ideiglenesnek volt szánva,
úgy tervezték, hogya következő évi József-napra - a nádor nevenapjára
- majd ünnepélyes megnyitást lehet kitűzni. Ezt a tervezett díszrnegnyitást
azután a pesti árvíz végkép elmosta. Dériné naplója a zűrzavarnak rnulaí-
ságos oldaláról számol be. Az udvar törmelékein át alig juthatni az öltö-
zőkhöz, azok falai még meszeletlenek, bútorzatuk semmi, ládákból rögtö-
nöznek asztalokat. Vörösmarty [átékszíni krónikéjából sem tárul felénk más
kép: jvlészgödrök, homokbuckék kétfelől, elül vakolatlan tornác, egyenet-
len, félig rakott út, benn asztalos, lakatos, szinész, muzsikus egy rakáson;
az óra ll-re jár s alig fél nap hátra, hogy a legelső pesti magyar színház
megnyittessék. Eljött az idő s a színház, mintegy 3 lehetetlenség dacára
megnyittatott. «

A sajtóban minden egyéb háttérbe szorult, annyira csak ez izgatta a
kedélyeket. A megnyitásra az egész kömyék lobogó díszbe öltözött. A Hat-
vani-utca olyan volt, mint búcsújárók lombékitrnényes útja az oltár felé. A
színház homlokzatának falát nemze!iszínszalagos koszorúk fedték, ormáról
hosszú zászló csüggött alá. A délutáni órákban már nagy üggyel-bajjal járt
a közlekedés, a hintok megtorlódtak, a vidék is sűrűn ontotta a vendége-
ket, a színházügy legigazabb ápolói, a vármegyék. diszruhás küldöttségek-
kel vettek részt az; ünnepen. Hely így sem jutott mindenkinek: ezerötszázan
távoztak jegy nélkül. Pedig az ásálkodó rosszindulat a megnyitás előtt az-
zal rémítgetett, hogy a színház hanyagul van építve, nagyobb megterhelés
alatt bedől. Nos, a megnyitó est túlzsúfolt nézőtere rácáfolt a felelőtlen gya-
n úsilga tásra.

Az egyik páholyba belépett egy tekintélyes, szép magyar fejű úr, Pest
vármegye Íőispánja, Földvárv Gábor, Vas Gereben regényhőse, a cselekvő
lelkesség egyik legrokonszenvesebb megtestesítője. Róla mindenki tudta,
hogy szép és üdvös ügy az ő közrernűködése nélkül szinte meg sem eshe-
tik: ő volt Fáy Andrásnak egyik legfőbb támasza az első takarékpénztár
létrehozásában. Ez a színház pedig valóban az ő "legyen« szavára emel-
kedett ki a földből. Lelkes éljenzés riadt feléje. Fáy Andrást is szeretettel
símogalták a tekintetek: a magyar színészetnek kevés volt nálánál őnzetle-
nebb barátja. A vármegye is hozzáfordult, hogy írjon prológust a megnyitás
ünnepére. Fáy nemes szerénységgel Vörösmarlyra hárította át a megtiszlel-
tetést : itt a legméltóbb szónak illik el hangzania. A nagy költő valóban meg-
kondítolta az áhitatnak és magasztosságnek érces harangszavát : színház-
avató költeménye az Árpád ébredése, a múlhatatlanságba emelte fel a nap
[elentőségét. O volt azonban az egyetlen, aki az est méltó hangját eltalálta.
A többi műsorszám többet markolt, mint amennyit fogott ...

. Mégis az augusztusi csillagos égbolt alá azzal a felemelő érzéssel tó-
dult ki ennek a színházi estének közönsége, hogy - Kisfaludy Sándor ba-
latonfüredi kís színházának homlokzatjeligéjét követve - ezúttal is a nem-
zetiségnek emelt erős várat a hazafiság. Aligha akadt az első előadás né-
zőterén bárki is, aki a magyar jövőre ne gondolt volna, rnélyen át ne érezte
volna, hogy az új intézmény felvirágoztatása a nemzetre nézve életkérdésse
súlyosult. A nagy költö, Vörösmarty Mihály, kiben a nemzet szíve mindig
legerősebben dobbant meg, ilyennek érezte a színházavató esf hangula:tát:
nA közönség olyan volt, amilyet várni lehete: kírnéletes, kornoly s minden
tiszteletre mélló, tiszta hazafi örömében egészen elmerült; s ki e hangulatot
nem ismeri, hidegnek mondhatná zajtalanságáért. De zajtalanságában ámu-
lat, mély érzelem s egy magát becsülő népnek méltósága volt."

Egy alma, vagy egy liliom, amelyet a természet hoz létre, sokkal
jobb és nemesebb. mint az, amelyet egy műoész - bár tiszta aranyból
készít el. Hasonlókép Isten vigasztalásának legkisebb szikrája is jobb és
nemesebb, mint ennek a világnak egy egész őrőmiengere.

Arnd János.

10



Missziói körút. Kunos Jenő inielőtt .ez
évben Kinába menne misszionáriusnak

apaavuori Tuure . finn misszionárius sal
bb gyülekezetbe ellátogat és ott előadá-

at tartanak. Januárban a következő
ekezeteket látogatják meg: Január 6

y61. 7 Kispéc, Felpéc. 8 Té~. 9-én Erd és
ispest.l0 Fót. 11-én .Bpest, Ullői-út (fél 6).

:,12-énCegléd. 13 Tíszaíöldvár. 14 Szentes.
Hódmezövásárhely. 16 Szeged. 17 Makó.

~8 NAgyIak. 19 Mezőhegyes. 20 Battonya,
21 Pítvaros, 22 Csorvás. 23 Szarvas. 24
Nyiregyháza és Délszabolcsi m. 27 Hatvan,
28"" Nagytarcsa. 29 Gödöllő. 30-án Óbuda
és Angyalföld. 31-én Diákszövetségi gyülés

ten.
A dombovári ..egyházközség felügye-
évé Traeger Ernő miniszterelnökségi

yfönököt, a. dunántúli egyházkeru-
oti gyámintézet világi elnökét : válasz-

meg.
Csanád·csongrádi egyházmegyei hi-
k:Szentes: minden ádventvasárnap mű-
ros adventesték voltak a templomban,
elyeken a helybeli lelkész írásmagyara-

tain kívül voltak szavalatok.éueksaámok.--
valamint az alábbi vendég-előadók szolgál-
:tak: Gyurán György orosházi hitoktató lel-

~. GiliceAntal rel. lelkész, Molecz Béla ny.
. igazgató presbiter. A Nöegylet. ren-

e'tésében karácsonyfa ünnepély. volt a,
plomban, ahol is a gyermekek szavala-
kivül ígehirdetést végzett Virányi 1.ev.

éllz.A gyermekek szerétetcsomagokat
tak, a szegényebbek pedig ruhasegély-

n részesültek mintegy kettőszáz pengő
éig. Népmozgalmi adatok: lélekszám:

keresztelt ek száma 20,. esketettek
ma: 7 pár, köztük egy tiszta, hat ve-

;gyes pár. Reverzálist adott a [avunkra :
4. Betértek száma : 8, halálesetek száma:
18, konfirmáltak száma 20, urvacsorázók
_ma: 421. .

Battonya szórvánvaín : Végegyháza,
ezökovácsháza, Vajdapuszta, Kunágota,
mbegyháza nevű községekben a rendes
lenti istentiszteleteken kívül műsoros:

os estek voltak. A helybeli lelkész
tay Béla kántorral, Szilágyi Margit
enczur Magda leányegylett tagokkal
átogatta a fenti szórványokat, ' ahol
dáson kívül énekszólók, költemények
dása hangzottak el a szórvány hívekésére,

íak-hoz tartozó Csanádpalotán val-
est volt jan. 2-án, ahol is Ondrik J.

sz és Benkóczi D. esperes végeztek
latot. .
házmegyénk intelligens' elemeinek
házmegye megküldötte tájékoztatá-
eholz László : Az Eucharisztikus
esszusokról c. füzetét.
. áhítatok tartását az egyházmegye
mba vette s az egyházmegyéhez.ro gyülekezetek lelkészei hetenként

evesebb egyszer háziáhitatot tartanak
ik hajlékában. Céljuk, hogy a házi-
tot megkedveltessék. a templomot
látogató híveket templomba vezes-
hiveiket ezúton is meglátogassák és
. t fejtsenek ki az idegen vallásúak

it. Folyamatban van a gyermek mísz-
szövetség megszervezése egyházme-
irányítássa!. Minden gyülekezet víz-
t napján műsoros vallásos estet tart

misszióról. /, ' .
~ xomániai Magyar' Evangélikus Szö-
~tség .több napos egyházi konferenciát
artott és az eddigi egyházi lapok egybe-
oUásávalEv.angélikus Elet címen GilIich

öpJ.szer.kesztés~.1?~Il·hé'ti}~F~~~i.~~ítotl ,'.

Halálozás. Macskássy Lajos, miniszteri
sz. tanácsos, a rákoshegyi fiókegyház ala-

. pítója és felügyelője 56 éves korában Rá-
koshegyen váratlanul elhunyt.

A gödöllői nőegylet január 5-én a
teralomalap javára szép sikerű műsoros
estélyt tartott.

A pozsonyi magyar-nemet evangélikus
egyház magyar lelkészi állása nyugalomba-
vonulás miatt megüresedett. A lelkészvá-
lasztási mozgalom megindult .. Kívánatos,
hogya magyar és német egyháztagok kö-
zött a lelkészválasztás a testvéri összetar-
tozást meg ne bontsa.

A komáromi szabadegyház magyar jel,
legének fenntartása mellett csatlakozott a
szlovenszkói evangélikus egyházhoz és val-
lalta a szlovák evangélikusok lelki gondo-
zását. .

A Prágai Magyar Hírlapban Bangha
Béla tollából cikk jelent meg a keresztyén
unióról. A Rozsnyón megjelenő magyar
nyelvű "Luther" c. lap, mely a Szlovenszkói
Magyar Evangélikus Szövetség szolgálatá-
ban áll, 'eröteljesen rámutat az ellentétre,
mely Bangha cikkének békülékeny hangja
.és a katholikus .egyház hivatalos magatar-
tása között élesen és változatlanul látható.

Köszeg. Évi jelentés. Lélekszám 1400.
Magyar-német Istentiszteletek száma: 299..
Bibliaórák száma: 147. Szül. 32 gyermek.
Konfírmáltatott 28 gyermek, meghalt 25.
Uri szent vacsorával élt a lélekszám 67
százaléka. Betért 3, kítért 1. Házasságot
kötött 6 tiszta ev., 5 vegyes pár. Rever-
záIist adott egyházunk javára ezek közül
3. Egyházunk kárára nem történt rev er-
záIis Templomi persely jövedelme 1273 P
69 f. Egyéb adományok 1255 P 12 f. Nő-
egyleti szegénysegélyezés 2500 P értékben.

LAPSZEMLE
1IIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111

A hercegprimásnak a vegyesházassá-
gokra vonatkozó egyik legutóbbi íelhívá-
sához fűz minden támadó éltől mentes,
de őszinte megjegyzést a Református Köz-
élet egyik legutóbbi száma: "Meg vagyok
róla győződve, hogy az esztergomi érsek
is szeretne felekezeti békességet, csak kü-
lönös módon. Nagyboldogasszony napján
is bizonyára felekezeti békesség érdeké-
ben intézte azt a felhívást híveihez. hogy
fogadják meg, nem maradnak olyan há-
zasságban, amelynek nincs szentségi ereje.
Milyen különös, hogy elválást propagál ő,
aki a házasság felbonthatatIanságát hir-
deti. Erkölcsí alap elvekről van-é hát szó,
vagy hatalmi kérdésről? . .. Hatalmi esz-
közök igénybevétele útján csak az erő-
szak békéje jöhet, a lelkek ezúton meg
nem békélhetnek. Kénytelenek vagyunk
Eminenciádnak ellentmondani így ;: Egy
csak polgárilag megkötött házasság is le-
hehet szentebb, mínt egy - akár az esz-
tergomi bazilikában Eminenciád közremű-
ködésével kötött házasság, mert a házas-
ságot nem a szertartás, hanem a felek
élete szenteli meg. Nem gondolja a her-
cegprímás úr, hogy mint Magyarország fő-
rendje tartozik a magyar házassági tör-
vények iránt is köteles tisztelettel? Ez' a
felekezeti ,békesség első feltétele!" (Refor-
mátus Közélet.)

Karácsonykor nem volt szabad ha-
rangozni a szovjetunióban. A GPU köz-
pontjának rendelete szerint a karácsonyi
ünnepeken nem volt .szabad harangozni.

Megtiltották azonkívül azt is, hogy tem-
plomokban fenyőfákat állítsanak. Mint a
-közelmult években, e napon is karácsony
estéjén az istentelenek felvonulásokat tar-
tottak. (Cspngráq,m(lgyei Hirlap.)

Élethelép a magánalkalmazotti tör-
vény. A magán ti szt viselők munkaidejének
szabályozá-sára vonatkozó regóta várt és
a rendkívüli szociálIs jelentőséggel bíró
rendelettervezet munkálataí a kereske-
delmi minisztériumban, amint hirlik, gyórs
ütemben folynak. A kiszivárgott hírek sze-
rint a mínisztéríum intenciója .az, hogy
az egyes gazdasági ágak eltérő kívánsá-
gainak nem ad helyet. A munkaidőt és az
ezzel kapcsolatos kérdéseket az ágazatok-
ban, teljesen egységes szempontok sze-
rínt, minden kivételezéstől eltekintve kí-
vánja megoldani. Az álláspont az, hogy
nem lehet más eljárást· bíztosítanit a biz-
tosítási szakmában, mint például a közle-
kedési vállalatoknál. Egyedüli kivétel eset-
leg a nyílt árusitasi üzletekben foglalkozó
tisztviselők munkaidelében lesz, de erre
vonatkozólag sem történt még végleges
döntés.

A Soproni SzemIében Kapi-Králik Jenő
ismerteti a Soproni Múzeum birtokában
lévő Statk-téte virginál-könyvet 1689-ből,
(virgina vagy virginál a mai zongora ak-
kori őse). Ez.a gyüjtemény ötvenhat vir-
ginál-darabot tartalmaz ötvonalas vonal-

. rendszerre rendes kótaírással lejegyezve.
A gyüjteményben négy magyar táncon és
egyéb zenedarabokon kívül több, mint tíz
evangélikus korált találunk. Mindegyik ko-
rál az eredeti, reformáció korabeli gazdag
ritmusban van lemásolva. E korál ok rit-
mikai struktúrája s átfutó hangokkal dí-
szített melódíavonala vilrgosan és tisztán
igazolja, milyen gazdag ritmikai erőt kép-
viseltek még az evangélikus korálok, amí-.
kor Magyarországon elterjedtek, Az új
egyházzenei mozgalom éppen ehhez a rit-
mikai elevenséghez akar visszatérni. '

'Storno Miksa "Adatok a soproni festé-
szet történetéhez= című cikkében többek
között a magyar evangélikus nemesi csa- .
ládból származó Schiller J. József soproni
Iestőrnűvészt ismerteti, aki 1756-ban szüle-
tett Sopronban és születésétől kezdve néma
volt. Egész' 1820-ban bekövetkezett halá-
láig Sopronban élt. Szebbnél-szebb művei
közül néhányat a Iap is közöl, hogy nevét
ismertté tegye nemcsak a soproni, hanem
a magyar festőművészet számára is.

Az ember tragédiája, Madách Imre vi-
lágsikert aratott alkotása, amelyet már
sok kultúrnemzet nyelvére lefordítottak,

• most érkezett diadalútjának egyik érde-.
kes állomásához. A. Murakin észt író nem-
régiben fordította Ie észt nyelvre Madách
halhatatlan munkáját. A fordítás rövide-
sen meg is jelenik. Murakin a világháború
alatt az orosz hadseregben szolgált és a
magyarok hadifogságába került. Magyar-
országon megtanult magyarul és mióta
hazájába visszatért, állandóan fordít ma-
gyarból. (Debreceni Ujság) ..

AKeresztyén Igazság januári száma a
következő tartalommal jelent meg: Ez az
év is az Istené; Urbán Ernő, Isten pa-
rancsuralma: Prohle Károly, Erős ma-
gyarság: Karner Károly, Evangélikus fe-
lelősségünk: Wiczián Dezső, Szent István
kírály : Rédei Károly, A keresztyén csa-
lád szolgálata :1(rónika, Egyetemes ke-
resztyénség, v~gy' "Keresztyén Unió"?:
Egyházi Figyelő, Ertelmiségünk a templom
padjaiban : Széljegyzetek, Szellemi Elet. A
Keresztyén Igazság új, bővített alakban
kezdte meg 5. évíolyamát.. Kiadóhivatala
ez évtől kezdve: Győr, Petőfi-tér 2..
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BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

BIITOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

'""'~ reteszzárral.
Óra 2 db nikkelezelt
kulccsal5.- pengl.

DEKORRCIÓ,Budapest, Károly-krf20. Tel: 384-521.

.-
SZLEZÁK LÁSZLÓ

Magyarország arany koszorús mestere
harang- és ércöntöde. harang-

, felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 arany~remmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Hogyar' támogassuk az Evangélikus
Egyhá~kerületek Jóléti Egyesületét?!

Evangélikus ember családjáról a .JÓléti Egyesület"
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a "Jóléti Egye-
sület" lelkarolésa. Hívja fel mindenki a hittestvérek
figyelmét a Jélétí Egyesületre. A Jóléli Egyesület min-
denfajta bizlosítést felvesz: temetkezési, élei, nyugdíj,
tűz, betörés, baleset, gyár. szavatosság, autó. szállít-

. mány és iézbiatositésokat. '
Tagjainak .érdeheií képoiseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolzál az egyesü-
let közponlja : Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi liókok :
Békéscsaba, Debrecen, Gvör, Kaposvár. Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesfehérvár. Szornbaíhely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egyesü-
lelnek. - Állandóan felveszünk és foglalkozlalunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőkel, hölgyeket is.

LEGALKALMASABB AJÁNDÉKOK:
Könyv Iíatalrrak és öregnek, töltőtoll, levélpapír,
zsebnaptár stb., stb., melyek nagy választékban

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyv- és írószerkereskedésében kaphatók

BPE.ST~ IX..~ FERE.Nt:-KRT IS-21.

Nyomatott Weber Gusztáv "GraHka" nyomdavéllalatánál,
Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516.

»G R).\ft ~(f\{(
'. ,~,ro tJ) J) 1-\V1-\II1-\l1-\'l
(WEBER. GUSZTAV)
TELEFONszAM: 295-516.
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Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
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ROSTÁBAN
Takaró, Erika, az amerikai máso- Mi úgy akartunk kolonizálni, mint hábqrú utáni irredenta felhŐs lég-

dik generáció Magyarországot járt al nagy nemzetek, mint Anglia. S várait. A világháború borzalmai, a
pályadíjnyertes fiatelia egyszerű nem volt tisztult küldetéstudatunk, -trianoni események, az első ször-
szavak ból Írt' döbbenetes sorokat a hisnemzet éleiiaéouéhez. A kis nyű menekülés Et megszállott terű-
arról a süllyedő hajóról, amelyet nemzetek küldetése az, amit Re- letekről, mind nem volt elég ahhoz,
úgy nevezünk ~kivándorolt magyar- ményik úgy mondott, tartani "min- hogy kisebbségi idealizmusunkat
ság, s melynek milliói ból kicsiny den megmaradt .árva keveset, lelszámoliuk. Valahogy úgy gon-
csoportok imádkoznak csak azo- ahogy lehet." -Es az, amit Ravasz doltuk, hogya magyar állameszme
kért, akik nyelvükben és életstílu- úgy mondott : "törhetetlen példa- és nemzeti géniusz áthasonító és
sukban már amerikaiak lettek, s adás, fokozott léleksugárzás. " A összeiorrasztó ereje elég arra, s
mind vékonyabb rétegeikben hall- magyarság idehaza . sem akarta [ó is ahhoz, hogy melegen tarts é!, a
[ák már, vagy akarják hallani hallani a "Nearer my God to Thee"-t visszakívánkozást a magyarsággal
magyar templomban a "Nearer my (Közelebb Istenem tehozzád). Nem együtt elszakitott nemzetiségekben,
God to Thee" ot. Aki még mjndig __volt népközösségi . tudatot sugal- s hogy erősen odaláncolja a lész-
nincsen kínzó módon tisztában a _mazó keresztény _életünk, s azért kekhez, a magyar kemencékhez a
magyarság világhelyzetével. an- nem tudtuk megállítani a magyar lelkeket. Azt hittük, hogy elszakí-
nak jó talán ez a, pár sor is arra, vér tékozlésát. És még .ma sem tottiaink lelki heroizmusa nálunk
hogy eszmélien. tudtunk bereridezkcdni a kisnem- tartja majd az érzéseket, s hogy

Az idő kíméletlenül töri össze zetek küldetésére : az értékrneg-. ez elég lesz a fészken való meg-
azt az idealisztikus nemzetszemlé- tartásra, s a Lélek-sugárzásra. I üléshez. Es azt kellett látnunk,
letünket, homályosan meglogott Nincs még mindig elég imádság: hogy ez a maradó lélek őrlődött
küldetéstudatunkat, és túlrnerészre ."Közelebb Isten Tehozzád ... " a megpróbáltságban, s ma is szün-
álmodott nemzeti eröérzetünket, telenül őrlődik. A magyarság nem
mely a századvégi "nemzeti fel- * tod ülni a íészkeken, mert - nin-
lendülés", a boldog béke felelőt- csenek fészkek. Mert atniq lehetett,
lenségeben ásta meg több milli6 Reményik Sándor verset írt az elfelejtettük odaláncolni a magyar-

egyik erdélyi ujságba :magyarnak a tengerentúli sírját. ságot a magyar földhöz! Szörnyű
Soha nemzet úgy nem tékozolta "Tizennyolc éveprédikálom : maradni, történelmi bűnünk hozza most
magát, mint a magyarság háború . s a fészken megülni ; Isten ostorát miránk azért, mert
előtt. Egy harmincmilliós magyarság En segítsek Neked innen kimenekülni? . engedtük, hogy a népünk elszakad-... Holttestemet vetném elébed akadály- .
pusztithatatlan életének ábrándiá- nak, [on a földtől. A háború elötti élet-
ban éltünk, melyben robbanó Csak a zon. át inthess búcsút. Erdély- stílusuhk az volt: kiemelkedni a
energiák feszítik a magyar határt, országnak. paraszti élet földhöz kötöttségéböl,
s mint tágranyitott szelepen, eresz- n:e~~~~;Ze~u~;~t~~~lO .v: maradni s a szellemi vezetésre, kultúriölényre
tettük el magunktól ötven' év más- Láttam a' vért az ereinkből cseppenkini rendezkedni be. A nagybirtokok-
félmillió kivándorlóját. 'Senki sem _folyni, szúgva dülni: hoz, telepítéshez fogni senki sem
hitte igazán, hogy a magyarság En segítsek Neked innen kimen~külni?l mert, finansziroztuk a kivándorlást,
számára fáradt gőz, s a lecsapó- Aki a magyarság kisebbségi a románság pedig' linanszírczta a
dásban jellegét és halmazállapotát helyzetével nem lenne kínzó mó- Iöldvásáilást az eladósodott nagy-
vesztett <erő lesz ez a másfél millió. don tisztában, annak talán [ó lesz birtokból. Az uralomváltozésidején
Azt hittük, hogy egy életerős és ez a: vers eszméltetőnek. Óh, nem a magyarság' íróasztalnál ült, az
a nemzettesthez szakíthatatlanul az elnyomás az igazi problémánk! eke mellett pedig szász és román
hozzáláncolt tömeg bátor kirajzása Magunk vagyunk önmagunk' pro- állt erősen. Nem gyökereztünk bele
lesz a kivándorlás Új igéretek föld- blémája.. Magunk vagyunk kínzó a magyar talaj ba, Iöldöníutókká
jére, sa, szentistváni gondolat .kérdés a magunk számára. A ki- lettünk saját hazánkban. Es volt e
határok feletti összefogó erejében sebbségi élet kegyetlenül töri .a szükséges ."megmaradó lélek?"
tog mégis együtt, lüktetni az egész Hiányzott ismét a nemzeti külde-
magyarság élete, snem láttuk _ téstudat tisztázottsága. Nem volt
meg akivándorlásban meaoldcü- "Jeruzsálem, Jeruzsálem, hány- mély keresztyén talaja a népkőzős-
lan társadalmi kérdéseink meg- szor oleartom összegyüjteni' a te ségi tudatnak, nem volt reális ön-
vertjeinek menekülését ebből a fiaidat, és te nem akartad". ismeretünk, a harmincmilliós asszí-
szegény országból, s a meneltii- Máté ev . .23: 37. miláló magyarság ideája készület-
Iéssel együtt a lelki elszakadásal ' / lenségben tartotta az elszakítottakat.
is. A kivándorló, s zsírosan vissza- "Aki hű a kevese'n, a sokon S maga körül kétségbeesetten
vándorló paraszt hős lett a szín- is hű az." Lukács ev. 16: 10. körültekintő kisebbségi életünk
padokon, de elleleitettük azokat "Ne félj te kicsiny nyáj, mert csak 'kapkodni tudott hirtelen. Mire
magunk is, akik az amerikai bá- tetszett a ti Atyátoknak, hogy a kisebbségi' élet hősei rájöttek,
nyákban és őserdőkben süllyedtek néktek adja az országot." hogy' küldetésük az érték-megtar-
el sakiknek, élete hozzákénysze- Lukács ev. 12: 32. tás; "ahogy lehet", a törhetetlen
rült egészen az amerikai élethez. -példaadás és a fokozott léleksugar-
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zás, addig' egy szörnyű, történelmi
talajveszlés jáls;zódolt le a hisebb-
ségi területen. Es mire tömegei ben
is be tud rendezkedni erre a ma-
gyar kisebbség, csak ne legyen
késő! . .. Az új román nacionalista
kormányzás sakkhúzásai, az angol
és francia közbenjárás ellenére
sem Iogják kímélni a megmara-
dottakat. Es még mindig nincsen
elég imádság a süllyedő kisebbségi
hajóért I . . . Dezséry László.

Két fogoly
Zilahy regényének filmváltozata él-

mény lehet annak, aki nem olvasta a
regényt. Aki azonban olvasta, azonnal
megállapítja: a regény jobb. A film csak
úgy hat rá, mintha a regény "képekkel
gazdagon illusztrált" kiadását kapná a
kezébe s ezt a "képes kiadást" forgatná
másfél órán keresztül.

Pillanatfelvételek a főbb részletekről,
ahol a szűkszavúság már szinte a szim-
bólumgyártásig megy. Egy premier plan-
ban mutatott eljegyzési kártyából, egy
görcsbe ránduló női kézből, egy hand-
lénak kikészített ismerős ruhadarabból
kell megállapítani hosszú eseménysoro-
zatokat Rendben van, mi, akik olvas-
tuk a regényt, meg is állapít juk. De mit
tesz ezzel a balladai rövidséggel, aki
nem ismeri a regényt? Egész idő alatt
mással sem foglalkozik, mint kereszt-
rejtvényt fejt. Kibogozza, elképzeli a
közben és azután történteket.

Bármilyen .szép is tehát a film, mégis
az az érzésem, elhibázták a leglénye-
gesebb ponton. A film ugyanis nem re-
gény, nem líra, mégcsak nem is dráma,
egyszóval nem olyan művészet, amely-
ben a főszerepet az intellektus íoglal-
koztatása kapja. A film kimondottan
élmény-művészet. Élem a filmről sze-
membe zuhogó életet. Belévetem ma-
gam a mese sodrába és úszom az árral.
Minél folyamatosabban, símábban visz
az áro annál kellemesebben érzem ma-
gam. Ha közbe-közbe ki kell szállnom,
ha minduntalan valami balladai rövid-
ség zátonyán kell megfeneklenem "el-
képzelés végett," ha ünos- untalan valami
szimbólum szfinx-arca mered rám: fejts
meg, akkor tovább mehetsz, - tudat
alatt olyanféle indulatok ébredeznek
bennünk, mint az álmodni akaróban.
akit minden percben felráznak, hogy
megmagyarázzák n.eki az álmudás ko-
moly jelentőségét.

A film azért tett szert aránylag igen
rövid idő alatt olyan hallatlan elterír-
dettségre és közkedveltségre, mert ki-
mondottan élményművészet. Vagy is az
intellektus foglalkoztatásának teljes ki-
kapcsolásával is a legmagasabb mű-
vészi hatást tudja elérni. Tömegművé-
szet, mint a gyermekmese. De mondja
valaki, hogyagyermekmesében nincs
lélek-mélység, nincsenek szimbólumok.
Csakhogy az beleolvad. Szervesen hozzá-
tartozik, mint az arcszín az emberhez.
És nem külön kipreparálva, spirituszcs
üvegbe téve: íme itt a szimbólum. Meg-
figyeltem a gyermekeknél, hogy azok
az Ú. n. "szimbólikus mesék," amelye-
ket agyonterheltek különféle jelképekbe
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A háború óta alakuló új állam életek berendezéseik megerősítésére
az egyházi életben rejlő nagy erkölcsi erőt is fel akarják használni.

A magyar nemzet ébredt ennek tudatára először. A kommu-
nizmus zürzeverából kiszabadulva a keresztyénség jelszavával akarta
új életét megalapozni. Azóta is minden közéleti törekvés ezt használja
jelzőül, akármilyen messze esik is egyébként az igazi keresztyénségfől.

Mussolini az olasz királyság és a pápai udvar között élő ellen-
tétet egyenlítette ki és a Vatikánt li Kvirinális segítőtársául nyerte meg
az olasz nemzeti eszme érdekében.

Más államokban nem a Rómflhoz való közeledés, hanem a tőle
való eltévolodás lelt a kormányzás egyházi programmja.

Csehország a huszita hagyományok felélesztésévei törekszik a
független nemzeti egyház megteremtésére. Németország a faji öntudat
megerősítésével akarja az eddigi egyházak politikai és társadalmi hatal-
mát háttérbe szorítani és ehhez a küzdelernhez hadseregként szer-
vezni a maga egvhézát.. Legújabban Romániában törekszenek arra,
hogya görögkatolikus egyházat beolvasszék a görögkeleti. egyházba és
ezzel az egész románságot lelszebedítsák a pápai befolyás alól.

Nálunk le nem tagadható törekvés a római katolikus egyháznak
államvallésként való szérepelletése. Felekezeti ünnepeit nemzeti ünne-
peknek proklamáliék és hivatalos keresztyén aktusoknál egyedül akar-
nak szerepelni, mint erre egyedül jogosult lelekezet. Hogy ez rnennyi-
ben ellenkezik a magyar törvénnyel, azt nem kell magyarázni. Itt min-
den hegemóniára törekvés törvényszegés.

Ezzel a törekvéssel szemben a protestáns egyházak belmissziói
munkáía megerősödött. Mert az egészséges szervezet ki tudja termelni
az ártó befolyások ellen hatását. Oe ha ennek a védekezésnek ered-
ményét nézzük, nem nyujthat teljes megnyugvást a hazai protestan-
tizmus jövőjét illetőleg. Főleg azért nem, mert a leginkább veszélvez-
telt pontokon, a szórványokban, igen nehéz a megvalósítása.

Rá kell rnutatni arra, hogy a római katolikus egyház, a maga
előretörésében, nagy hatással használja fel a nemzeti voná-
sokat és szinte nemzeti egyház színében akarja feltüntetni magát.
Magába olvasztó képességenél fogva ezt meg tudja tenni. Amint a
reformáció hatása alatt eszközévé tudta tenni a szószékeket, az isko-
lát és a sajtót, így ma, mikor a népek egész sora nemzeti vonásokat
visz egyháza életébe, ilyen nemzeti elemek felhasználásával akarja a
közvélemény előtt bebizonyítani vallási elsőségét.

Ezzel szemben a protestáns egyházak, melyek évszázadokon
keresztül képviselték a magyar politikai és vallási szabadságot, had-
seregeket és vértanúkat áldoztak ezekért az eszmékért, a magyar szel-
lemtörténet nagyalakjainak egész sorát nevelték, alig emlegetik ezt a
történelmi missziójukat.

Seholsem hirdetik az egész nemzet számára, hogy amig a pro-
testantizmus valóban "államvallás" volt, a nemzeti élet. a tudomány
és az egész magyar kullúra termékeny volt és európai színvonalon
állott. holott magyar volt mindenestől. Mikor pedig a protestantizmust
elsorvasztotta az embertelen. idegen elnyomás, megbénult a nemzet
karja és lelke, elszegényedett a nyelve, megjogyolt a magyarul beszé-
lők száma és az irók is latinnal kevert, zagyva nyelven kezdtek írni.
Amint az idegen nyelvű elnevezések becsempészése magyar intézmé-
nyekbe mindig a magyar öntudat megbénulasát jelenti ma is.

A magyar protestáns egyházak nemzeti küldetésének hirdetése
ebben az esztendőben elsőrendű kötelességgé lett. Nem szabad a
magyar közvéleménynek megfeledkezni arról. mit köszönhel ez a nem-
zet az evangélium hirdetőinek. Köszönhetik azt, hogy még ma is éli
Köszönheti. hogy még ma is magyar.

A református egyház büszkén hirdeti, hogya tiszta magyar fajiság
letéteményese és ezért joga van ahhoz, hogy valóban magyar nemzeti
egyháznak tekintsék. Nemes büszkesége lehet ez a reformátusoknak.
ezzel szembe az evangélikus egyház rámutethat arra a hatalmas nem-
zetgyarapiló munkájára, mely hazánk idegen nyelvű lakosai között a



magyar nyelv és magyar lélek számára százezreket hódított meg.
Számtalan gyülekezetben az evangélikus lelkész és tanító szólaltalta
meg először a magyar beszédet és nevelte magyarrá nyelvben és
lélekben a növekvő iliúságot. Egy-két évtized alalt a gyülekezetek
százaiban honosodtak meg a magyar istentiszteletek és sok helyen a
gyülekezet teljesen megmagyarosodott. Nincs hazánkban még egy egy-
ház. me ly ilyen nemzetgyarapító eredményekre tudna mutatni.

. Egymás nemzeti értékének elismerésével közös védekező had-
járatot kell megindítani a magyar protestáns egyházaknak. nyiltan meg-
mondani és hirdetni kell. hogy míg az új állami életben mindenlelé :
keresik a küllöldi befolyástól független keresztyénséget, Magyarorszá-
gon nem kell keresni. Itt vannak a protestáns egyházak. Ha a nemzet
lelki leilödése nem találja meg ezt a történelmi fejlődés által kijelölt
utat. a nemzet helyeit a faj. az evangélium helyeit zagyva romantika
lesz a tömegek jelszaváá.

Hamvas József.

cll 12. ~~O-Ltát(
Óh Isten, nézz a földre, nézz!
És szánd meg életünket.
Hüségesed már oly kevés,
Szívünk oly árva, csüf1gedt.

Igédre szórnak hetyke gúnyt,
Oly istentelen, hitehúnyt
Már majdnem minden ember.

Hirdetnek hiú. csalfa tant,
Mit furfangjuk hioécéz
S mert nem Isten szaván fogant,
Nincs köztük egyetértés.

Vall egyik ezt, vall másik azt
S embertől embert elszakaszt
Ékes képmutatásuk.

Bár veszne minden csalfa tan.
Irtsd. Urunk, ami látszat!
S szól erre nyeluük dacosan:
Minket ki zabolázhat ?

Csak minekünk van igazunk.
Szeni törvény az. mit mink szabunk,
Hatalmunkon ki győzne?!

S szól Isten: Erről tenni kell!
Hány lelket megzilálnak !
Szegény nép, mint sír ide fel,
Helytadok panaszának.

Igém, szállj síkra üdvösen,
Segíts a meggyötörtekefl
S légy sinylődők erője!

Óh. színtiszlává az ezüst
Hét próba lángján izzik
S amiért a szeni Ige kiizd,
Szintúgy kell· várni mindia.

Ennek próbája a pereszt
S hatalmát. a tündökletest
Világgá szétragyogja.

Ezt óvd meg Isten, ezt a fényt.
A sanda fajzat ellen,
Hogy orv éjlelkek rabjaként
Lelkünk ne tévelyegjen !

Istentelen cécó terem,
Hol főhatalmat népeden
Ily léhák bitorolna k.

Német eredeliből fordította: TELEKES BÉLA.-
Ha Krisztus most gyenge is. lesz még Ő erős! El fogja végezni

munkáját! Luther.

"Ne félj te kicsiny nyáj. mert tetszett ,fl ti Atyátoknak, hogy nék-
tek adja az országot." (Luk. 12. 32.) Ha O nem adn á nekünk. mi
sJ)hasem érheinénk el és nem érdemelhefnénk ki. Az a lényeges, hogy
O a d, a d, ad! Azért mondjunk Neki örömmel hálát és ne diceehed- .
jünk azzal. hogy mi méltók vagyunk. Luther.

. *

*-
Isten akkor haragszik a legerősebben, amikor hallgat.

Luther.

bújtatott bölcs igazságokkal, egyáltalán
nem ébresztik fel érdeklődésüket. Túl
sok intelligenciát kívánnak tőlük. S ők
még nem értenek, hanem érzékelmek. A
film pedig a tömegek gyermekmeséje.
Nem lehet tehát Iilm-lírát, film-balladát,
film-regényt szerkeszteni, hanem csak
filmet. (Azért kár még keretnek is a
regényt használni.) A film legyen [át-
szadozva, muzsikálva, csörgedezve, vagy
dübörgőn, morailón zúduló tömeg-gyer-
mekmese. A "Két fogoly" is azokban a
részletekben legjobb, ahol a mese kissé
folyamatosabb s nem pillanatfelvételek
egymás mellé sorakoztatása. A filmnek
még a szibériai és hazai események
egyidejű ábrázolása se tesz túlságos
jót. A regénynek csak javára van, ha
minél gyakrabban rángat bennünket
ide-oda Tomsk és Budapest között, Fe-
szítő erejét növeli, s mint modern szó-
val mondják, annál "poliphon"-abb. De
a filmnél szinte az az érzésünk, hogy
jobb lenne a mese ketté vált ágát egyen-
kint végíg járni s csak valahol a végén
összetalálkozni.

A rendezés gyengéjéhez tartozik még
a magyar filmek általános külalak-hí-
bája ís: a túlságos jÓlvasaltság.AllÍi-
kor jobb körök zsúrlaíra, báljaira visz-
nek, rendben van. De hogy az ellopott
kenyérjegy miatt olyan ropogós, babos
tisztába öltözködött proletár asszonyok
lármáztak volna a piacon 1917-18-ban,
azt sehogy sem tudjuk elfogadni. A
hadifoglyok és szibériaí garnizónok ru-
házkodásí lehetőségeiről is más képet
nyertünk a volt hadifoglyok naplóiból
és leírásaiból. Azt se nagyon értjük,
honnan veszi az az árva Zinajda ott
Tomskbanazt az ügyeskezű párisiszabó-
nőt és nagypénzü pártfogót, aki olyan
elegáns nagyilági (kissé már az 1937~es
modellekhez igazodó) ruhákban járat-
hatta még otthon a ház körül is.

Ezeket az operett-színpadi jól vasalt-
ságokat azért említjük fel, mert az egész
magyar filmgyártás általános gyengéje.
Olyan gyöngyös-bokrétás, tisztára ke-
félt magyar falut adnak, ha falun ját-
szódik az esemény, míntha a magyar
faluban mindig vasárnap lenne. Nagy
részben ezek a lehetetlen irreálitások
okozzák, hogya külföld hamis képet
nyer Magyarországról s ha ide jön, se
keres mást, csak ezt a hamisnak meg-
ismert képet.

Zilahy művének művészi értékeit azon-
ban, ha nem domborítja is ki; lerontani
inég ez a film se tudja. Igya siker nem
marad el. L. M. V.

ADAKOZÁS
A LUTHER-SZOBORRA

Az egyetemes egyhazt pénztárba
(IV., Deák-tér 4) újabban a Luther-
szoborra a következő adományok
érkeztek: Pintér Károly 2, dr. Vetsey
Aladár és családja 12, dr. Posch
'Dezső 20, Farkas Sándor 25, dr.
Traeger Zsigmond 5, D. Kovács
Sándor 50, a Luther-Társaság decem-
beri estéjének offertoriuma 40pengő.

Az Evangélikus Élet szerkesztösé-
géhez be küldött adomány: A dunán-
inneni egyházkerület tanító egyesü-
le te 40,a nógrádi egyházmegye tanító-
egyesülete 40 pengő.
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KÜLFÖLDI HíREK
Szovjetoroszországban a karácsony

megünneplése ellen a hatóságok mín-
dent megtesznek. Teljes erejükkel meg
akarják akadályozni, hogy a lakosság
karácsonykor keresztyén gondolatok
hatása alatt álljon. Ezért január 6-ára
- ugyanis az orosz keresztyénség ek-
kor tartja a karácsonyt - Oroszország-
ban választásokat tűztek ki.

Az ifjú komrnunisták tízparancsolata.
A ,novoszibirszki kommunista ifjúság
új szabályokat adott ki tagjai számára.
Ezeket a kötelező szabályokat hallatlan
cinizmussal az "ifjú kommunisták tíz-
parancsolatav-nak nevezik. Néhány pa-
rancsolat így szól :

Egy pillanatra se felejtsd el, hogy a
papok az államnak és a korornuníz-
musnak nyilt ellenségei.

Gondolj mindig arra, hogy Sztalin
az első istentelen nemcsak a Szovjet-
únióban, hanem az egész világon,

Törekedjél arra és el is kell érned,
hogy környezeted meggyőződésből, ne
pedig a hatóságoktói való félelemből
mellőzze a templomjárást.

Gondoskodj arról, hogy az istenellenes
irodalom terjedjen az emberek között.

Vigyázz, hogy környezetedből senki
se kerüljön a papok befolyása alá. Ku-
tasd ki államellenes propagandáiukat
és azonnal jelentsd azt a GPU-nál stb,

~':

Oroszországban az utolsó evangélikus
lelkészeket is letartóztatták. Az elmúlt
hetekben újabb letartóztatási hullám
ment át Szovjetoroszországon. Eddig
szabadon munkálkodott Leningrádban
két evangélikus lelkész: Reichert Pál
és Reichert Bruns. Most a GPU őket is
elfogta. Azt a néhány lelkészt is, akik
hosszú fogság után valahol félrehúzódva
tengődtek - újból letartóztatták, Sorsuk
egészen bizonytalan. Legtöbbjüket, mint
"az állam ellenségeit" elítélik. Családjuk
és hozzátartozóik a legszomorúbb sors-
nak néznek elébe. Valóra válik rajtuk
is az Ur szava: "Mindenki gyilkolni
fog benneteket az én nevemért."

A szászorszáqi kuliuszminisetérium
rendelete szerint a jövőben a szász
tartományi egyház terül etén a koníir-
mációi oktatás számára hetenként csak
egy délutánon kell az ifjúságot szabaddá
tenni az iskolai elfoglaltságoktól. Eddig
heti két délután volt szabad a koníír-
mációi oktatás céljaira.

,

nA keresztyénségnek el kell pusztulni."
Egy német folyóirat (Am Heiligen Quell
deutscher Kraft. 1936. XI. 20) közli eze-
ket: "Így azok is tudják, akik belső
meggyőződésük szerint anémet isten-
megismerés tényét vallják, hogy a
keresztyénségnek el kell pusztulni. Ez-
zel együtt míndenesetre minden okkult
őrületnek is, amely mind az embereket,
mind a népeket - talán még jobban -
megfosztja gyökerétől, mint a keresz
tyén tan, s amely hamis álarcot tesz
az emberekre, amely alatt végül a faji
örökséget és a fajnak megfelelő isten-
élményt megfojtják - éppenúgy, mint
a keresztyén tan: Az embereknek és a
népeknek el kell saiátítaniok az isten-
megismerést, amely a világ fennállása
óta elsőnek adja az igazságot ahhoz,
hogy megtámadhatatlan életalapokhoz
juthassanak." (ViTág.)
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A Nemzeti Szinház jubileumi évében felfokozott igények kiélégi-
lésén fáradozik. A sokszor s méltán, vagy méltatlanul megkritizált igaz-
gató óriási energiával dolgozik új darabok felkutatásával s a színdara-
bok újszerű beállításával azon, 'hogya közönség várakozását kielégítse.
A klasszikusok megszólaltatása mellett igyekszik műsorán tartani a
belutott magyar irók darabjait. Bizonyára az volt a szándéka, hogy a
nagy olvasó-táborral rendelkező Bibót is úgy szólaltatja meg, hogy ez
az új darab sokáig marad majd szín en s a közönség is szívesen fogja
megtekinteni.

A napilapok a bemutatás' után elmondták mondanivalóikat a da-
rabról s az olvasónak tudnia kell nagyjában azt, hogy a mű meséje
ennyi: egy elbukott falusi lánya szakadék szélén találkozik a rom-
latlan s egészséges s Budapesten élő kubikossal, aki igyekszik őt meg-
menteni s feleségül veszi. A boldogság csak addig tart, míg bebizo-
nyosodik, hogya házasságban nem lesz gyermekáldás s ezzel a házas-
felek útjai is elválnak és a falujába visszatért ember csak falusi ottho-
nában a feldíszített karácsonyfa alatt látja meg ismét feleségét, akivel
megbékül. de már későn, mert az utazástól és szenvedéstöl elgyötört
feleség a karjai közt hal meg. .

Az első kép egy Népszínház-utcai éjjeli kávéház olyan kö-
zönséggel, amely a börtönök küszöbe előtt éi s olyan, a rendőrségi
nyilvántartásokból jól ismert alakokkal. akiket csak a szerencse tart
még szabad lábon. Ez a kép a nagyvárosi alvilág tökéletes képe, amely
valóban ebbena formában s ezerszeres variációban él Budapest alvi-
lázában. Akik ezt a fővárosi sokarcú típust hivatalból közelröl ismerik,
valódi ismerősőket fedeznek fel az alakok között s bár egyik alak sem
túlméretezett, nem örültünk annak, hogy a színpadon is megjelentek
előttünk.

A felületen mozgó hallgatók szívét meghatja a' második felvonás,
amely a Népszinhéz-utcai kávéház éjjeli kőzönségét, mint megtért kö-
zönséget mulalja be. Nagy vállalkozás és nagy bátorság volt az, hogy
így indította meg Bibó a második lelvonást. A térítő prédikátor Jób
könyvét olvassa a térdeplő hallgatóságnak, akik a fontosabb szakaszok
utolsó szavait, mint szavaló-kórusok adják vissza. Oe túlzott ez a jele-
net azért, mert az ilyen prédikátornak még a bukott cselédek sem szok-
tak kezet csókolni.

Álljunk meg mégis ennél a jelenetnél. Bibó öntudatos református
ember s bár kezdő írói éveiben a Központi Saitó-vállalatnál működött,
előrelátható volt nála is, épen úgy mint előtte Szabó Dezsőnél és Zi-
lahy Lajosnál, hogy abban a millíőben nem tud megmaradni katoli-
zálódása nélkül s mindhárman írói kiteliesedésük érdekében csakugyan
a magyar irodalom más területein próbálnak érvényesülni. Bibó ma is
a kormány-lapok munkatársa s jobboldali politikai magatartása sokak
előtt kedveltté teszi őt. Azonban, ahogy ebben a darabjában a religió
nélkülözhetetlenségét ts a megtéres szükségességét ki nem mondotlan,
de megérezhetően hallgatósága elé állította, bátorsága és határo-
zatlansága szólalt meg egyszerre.' Bátor hinni azt, hogya Biblia meg-
szólaltatása a színpadon felér, mondiuk : a katholicizmus minden litur-
gikus pompájával s ezzel a bátorságával új útat nyit a magyar dráma-
írás területén s ezért a hitéért legőszintébb köszönetet mondunk neki.
Oe kissé groteszk volt az, hogy egy' nyilvánvalóan szektás prédi-
kátort vitt a Bibliával a színpadra. Ebben az is benne voit, hogy egy
evangélikus, vagy református lelkész nem ezt cselekedte volna és benne
lappang az is, hogv a szekta emberei kizárólagos jogaI használják a
Bibllát.

Túlzott optimizmus hibájától óvakodva is örömmel látjuk azt,
hogya magyar irodalomban a protestáns egyházak különösebb inspirá-
lása nélkül is előre tör az evangelium szava. Szabad-e gáncsolni azt,
aki egy ilyen hosszú sornak egyik első lépcsőiokán áll? Nem, inkább
dicsérni lehet \ G. L.

A jócselekedeteknek nincs nevük. Luther.



Igehirdetések
ez. Urvacsora.ról

L

Krisztus teste és uére"
1. Kor. 10, 15-22. "Mint okosokhoz szó-

lok, ítéljétek meg ti, amit "fnondok. A hála-
adásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a
Krisztus vérével való közösségünk-é? A ke-
nyér, melyet megszegünk, nem a .Krísztus tes-
tével való közösségünk-é? Mert egy kenyér,
egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az
egy kenyérből részesedünk. Tekintsétek meg a
test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat
eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltár-
ral? Mit mondok tehát? Hogy a bálvány va-
lami, vagy hogy a bálványáldozat valami? Sőt,
hogy amit a pogányok áldoznak, ördögnek ál-
dozzák és nem Istennek; nem" akarom pedig,
hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
Nem ihatjátok az Ur poharát és az ördögök
poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az
ördögök asztalának.részesei. Vagy haragra in,
gereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é
nálánál ?"

Ha ma engem megkérdeznének ~ mit gondolsz,
mi lesz ennek a reánk virradt újesztendőnek, 1938-
nak legtöbbet kiejtendő szava, - habozás nélkül
felelnék. Egyáltalában nem fogas kérdés. Minden
vitán felül áll. Egy szót fognak kiáltani az ujságok,
egyel villámlanak majd a lényreklámok, egyel szór-
nak szét a rádió hullámai, egyröl lognak szónokolni
nagyságok és egyet zúgnak maid- a tömegek. Es ez
a szó -: "Eucharisztia!" Lehet. hogy ez a szó
nem a legkellemesebb érzést váltja ki belőled; kü-
lönösképpen, ha bepillantettél azoknak a kongresz-
szusoknak a történetébe, amelyek az eucharisztia
jelszava alatt demonstrálnak a pápaság mellett és
propagálják azt. Es én mégis örülök ennek a szó-
nak. Eucharisztia. Oltári szentséz, ,vagy ahogyan mi
evangélikusok szoktuk nevezni: Urvacsora! Drága,
szívünkig érő szó: csakhogy fel kell figyelni reád
ebben az évben akarva-nemakarva ezer meg ezer
embernek! Ebben az esztendőben illenék minden
er;angélikusnak tisztán ésvilágosan látni, hogy mi-
csoda az úrvacsora, az igazi bibliai eucharisztia, a
Krisztus-szerezte szeritség. Es ebben az esztendőben

* Ez az igehirdetés Budapesten a Deák-téri templom-
ban hangzott el 1938 január 2-á,n: Budapesten templomaink.
ban minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás is van-
Ebben az esztendőben ezeken a vasámapokon néhány hó-
napon keresztül igehirdetés-sorozat hangzik el az Úrvacsorá-
ról, a bibliai eucharisztiáról!

j jó volna minden evangélikusnak úrvacsorás keresz-
tyénné lennie.

Hogy ezen az úton idejében meginduljunk. fel-
elevenítjük ebben a gyülekezetben is azt a száza-
dok folyamán csaknem egészen beternetődött, de a
reformáció századában nagyon buzgón gyakorolt

. szokást. hogy nemcsak úroacsorai beszédeket tartunk
· az oltár köré térdenlöknek. hanem :szószéki prédi-
· kációkat tartunk magáról az. Urv acs or á r ól az
egész gyülekezet számára l Hiszén ez nemcsak azo-

· kat érdekli, akik páran itt maradnak Isten zsámo-
lyára ereszkedni. Ez valamennyiünket érint, mert az
úrvacsora ismerete és élvezése nélkül nincsen ke-
resziuén élet!

Nem elég ,önmagában a prédikáció hallgatása.
Igehirdetés és Urvacsora nagyon összetartoznak. Az
Urvacsorát Isten igéje teszi azzá, ami. Az ige hir-
detése nélkül értelmetlen cselekmény volna. Viszont
az ígehirdetés, a prédikáció mindig arra sarkal, hogy
ne elégediern meg a hallgatésával. hanem döntsek
is Krisztus mellett, lépjek oda az oltárhoz és egy
aktusban, a szentség vételében igazoliam. hogy az
ígehirdetés nem volt számomra lepergő beszéd és
hasztalanul elhangzott üzenet.

Figyelj fel hát Te is erre ~ szóra: Eucharisz-
tia, Oltári szenlség, Urvacsora! Es úrvacsorás evan-
gélikussá kívánván lenni, kérdezd meg: Mi az Úr-
vacsora, miben áll, mit akar é s mit művel ve-
lern?

Erre a kérdésre a felolvasott szakasz alapján
három mondatban foglalom össze a feleletet.

Az Úrvacsora Krisztus testében és vérében
részesít bennünket! Ez az első mondat.

Így szól az apostol: "Mint okosokhoz szólok,
ítéljétek meg ti, amit .mondok. A hálaadásnak po-
hara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével
való közösségünk-é 7 A kenyér, amelyet meg sze-
günk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é "7
Csak amolyan szónoki kérdés ez az apostolnal. A
megszólított "okosok" mind azt rfiondiák : dehogy
nem! így van, ahogy mondod, ebben közülünk senki
sem kételkedik.

Pedig valami egészen rendkivüli és csodála-
tos dologról adnak számot ezek a versek. Megismét-
lem mégegyszer, de most már nem kérdés lorméiá-
ban, hanem állításképpen az apostol tanítását. Igy
hangzik: A hálaadásnak pohara, amelyet megál-
dunk, a Krisztus vérével való közösségünk; a ke-
nyér. amelyet megszegünk. a Krisztus testével való
közösségünk. Most már kezd derengeni előttünk,

7



hogy micsoda különösen nagyot állít az apostol és
.az első keresztyén gyülekezet. Nem' is tanácsos
még mindig az egészet egyszerre átgondolni. Nem
mindenki tud egyszerre három lépcsőt ugrani. Lép-
jünk csak fel egyenként azon a három lépcsőfokon,
míg ezt a tételt Iellogiuk.

Először magyarázzuk meg a "k ö z ö s ség ". szót.
A "közösség" itt azt jelenti, hogy részt kapunk va-
[amiből, részesedünk valamiben. Mint amikor az
édesapa felvált egy ötpengőst s öt fiának egyet-
egyet ád belőle, akkor ezek a magyar liúk nem azt
mondiák, hogy "közösségük" van a pénzzel, hanem
.azt mondiák, hogy részi kaptak belőle, részesültek
benne.

Lépjünk fel a következő fokra. Mib e n része-
.sűlnek a keresztyének? Krisztus testében és véré-
ben.' Ezzel van' közösségük, ennek a közösségét . éle
vezik, ebben részesűlnek. Oe miért nem mondia 'az
.apostol .egyszerűen 'azt, hogy Krisztussal' kerülnek
közösségbe? vagy miért nem elég az, hogy Krisztus
tesieoel ? Miért beszél külön testről és 'vérről ? Mert
Jézus halálára céloz! Csak az erőszakos halál vá~
laszt ja ketté a testet és a vért. Azzal a Krisztussal
kerülünk tehát szoros kapcsolatba, akit megöltek,
megfeszítettek. Mégpedig úgy érti az apostol: akit
ártatlanul, erőszakosan, értünk vertek keresztre, aki-
nek a halála áldozati halál volt! Ennek a megteszi-
tett Iés persze ·fel is támadott) Krisztusnak a testé-
ben és vérében részesedünk.

Íme, most már teljesen félreérthetetlen ez az
.aposloli ige előttünk. Amikor mi keresztyének az úr-
vecsorai szentség kenyerét vesszük és poharát isz-
szuk, akkor az értünk megáldoztatott Krisztus tes-
tében és vérében részesülünk. Teljesen függetlenül
attól, hogy hiszéd-e ezt vagy sern., - ez az ige félre-
rnagyerázhatatlanul ezt állítja: az U rvacsora Krisz-
tus testében é s vérében részesít bennünket.

Isten igéjét, az apostolok tanítását, az őske-
resztyénség hitét és gyakorlatát sérti meg tehát az,
aki ennél többet, vagy kevesebbet mond, egyszó-
val mást, mint ami itt áll.

Itt nincs szó átlényegülésről, arról,' hogy mikor
és' hogyan alakul át a kenyér testté, a bor vérré;
hogyan veszti el a kenyér és bor magavalóját, úgy-
hogy nincs többé, csak úgy látszik, mintha volna;
nincs szó, hogy az ostyában az egész Krisztus benne
van, tehát elég a híveknek ezt venníök : nincs szó
erról, hogy mi áldozzuk fel újra Krisztust, mintegy
vértelenül : nincs szó arról, hogy míg csak egy csepp
és egy darabka van az átváltoztatott elemekből, ad-

-dig azt Krisztusként kell őriznünk; nincs szó arról,
hogy a szentségtartó ból kinéz Jézus és .látja, akik
térdet hajtanak előtte a körmeneten és hallja a só-
hajtozésukat. Ez mind okoskodás, filozófia, speku-
láció. Titkot akar magyarázni, de a titkot csak értel-
metlenül titokzatossá teszi. Elégedjünk meg mi azzal,
.arni tudtul adatott: Ez az én testem, ez az én vé-
rem, vegyétek, egyétek, igyátok l Ez igaz és való,
mert nem akárki mondta, hanem a Krisztus mondta
és szerezte. Oe ne toldjuk meg semmivel l

Viszont ne is vegyünk el belőle. Krisztus
testében és vérében részesülünk. Nemcsak titkos ez
a részesedés, de valóságos is l Csakugyan egyesü-
lünk a Krisztussal a szeritség vételében. Reális és
hatékony közösség ez O ·vele. Távol áll ez minden
szimbolizmustóI. Nem jelkép.a kenyér és a pohár.
Ezt ugyan senki ki nem olvashatja a' ezenfigékből.
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És még hogyha más bibliai helyeket többléleképpen.
lehetne is értelmezni, - ez ~hely egész világosan
tiltakozik minden jelképesség ellen. A megtörött , ki-
osztott kenyér' részesít Krisztus testében és a körben
járó kehely részesít Krisztus vérében. Nemcsak em-
lé~ez/et.arra, hanem adja 'valóságosan és igazán.
Mindenkirrek, hívőnek. és hiteilennek egyaránt (é-letre
és halálra D. Lutheri is megkísértette egyszer az fl
gondolat, hogy csak képesértelemben vegye Jézus
szavait. Oe éppen ez a vers volt vívódásaiban a
balzsamír, amint mondja. Azt írja: "Fogva vagyok.
Nem szabadulha/ok. Az ige iit van egész erejében
és szavakkal nem lehet érfelmébő/ kiforgatni. " Ez
az én testem, ez az én vérem! Krisztus nem ámít-
hatott. Ne kurtítsd meg hát semmivel. .

Neked is e keltő ellen kell harcolnod. Az Ur-
vacsora nem kernplikált, papok segítségével végbe-
menő varázsos csodák sorozata, ha - titok is. Es
az Úrvacsora nem üres je/kép, ártatlan . jegy, ami
nélkül jól meglehetünk és amivel nem árthalunk
magunknak. Az Úrvacsora a keltő fölött áll! (nem
a kettő közölt.) Az Uryacsora Kr is z tu s testében

é s vérében részesít bennünket! Igy tudod-e?
Így hiszed-e? Ésígy" veszed-e?!

, Az Úrvacsora egy kenyérré, egy testté for-
raszt bennünket! Ez a második mondat.

Így szól az apostol: "Méri egy kenyér, egy
test vagyunk sokan; mert .mindnuáian az egy ke-
nyérből részesedűnu." Ebben a versben az apostol
kétséget kizáróan a keresztyén közösségröl, az egy-
házról, a gyülekezetről szól. S éppen ez igazolja
azt is, amit már Ielemliíeltünk. hogy tudnillik az
Urvacsoréhóz az egész gyülekezetnek köze van.
Akinek nincs valóságos köze az Urvacsorához,
annak kérdésessé lesz' a gyülekezethez-tartozása is!

Az Úrvacsora egy kenyérré, egy testté form szt
bennünket. Két mozzanatot kell itt megfigyelnünk.

Mi keresztyének egy test vagyun k! Ezt me-
gint nem képlesen érti Pál, Levelei tele vannak az-
zal a tanítással, hogya gyülekezet, az Egyház
Krisztus teste. (Pl. 1. Kor. 12, 27, - Róm. 12, 4-5,.
- Ef. 1, 23; 4, 12. - Kol. 1, 24.) Az élő Krisztus
emberi szemmel pontosan át nem tekinthető: emberi
kézzel részlegesen ki nem lapogatható, de valóságos,
funkcionáló feste. Egy organizmus, amelyben Krisztus
a fej, mi pedig vagyunk a tagole ,

Mit kell ebből ma megtanulnunk ? Azt, hogy
mi nem közönséges társaság vagyunk. Az egyház
nem egy különös társadalmi szervezet ebben a
világban. Mégcsak nem is az azonosan gondolkodók
és hívők csoportosulása. Amikor mi az egyházba
valamiképpen bekebeleztetünk, akkor nem az törté-
nik, hogy egy búzeszemmel ' több, lesz a csűrben ;
akkor az történik, hogy mi mezöröltetünk, saját for-
mánkat. a régi voltunkat elveszítjük és sok-sok más
ugyanilyen sorsra jutott búzaszemmel egy tészta és
egy kenyér leszünk. Nem búza többé, hanem ke-
nyér l Amikor mi az egyházba valamiképpen be-
kebeleztetünk, akkor nem az történik, hogy egy
újabb gyűrű kerül fel a Krisztus ujjára, a 'többi
mellé; akkor az történik, hogy mi magunk is eleven
tagja leszünk: a Krisztus titokzatos testének s ha
csak a legkisebb ujja leszünk is, abba is az ő élete
árad bele, mint ahogyan a mi emberi testünk leg-
apróbb tagocskájában is olt lüktet a vérünk és ott
VIbrál az életünk. Nem társulat az egyház, nem in-



tézménu, nem egy darab. világ különös színekkel : állít. a Krisztus tesieneh.ezeníséoé! adia meg nekünk.
kivetetett annak köréből. Kenyér, test, a Krisztus Nemcsak megtisztít és bocsánatot ad, de eleveneróoé,
teste, misztikus organizmus, isteni csoda!" ." akarat!á, elhatározássá, biztos mozdulatokká lesz

S most térek rá' Ll másik mozzanalra. Hogyan bennünk: nemet mondunk minden démoni gonosz-
történik -meg ez. a', csodá? Hogyan leszünk egy . ságnak bennünk, arcul. verjük q. kísértéseinket, leráz
kenyérré, egy teslté?'Az'Úr"vat"s"ora eselekszi 'ez!"!" zuk magunkról a bűnöket, kitépjük magunka! a gya-
"Emhkeuyér, -egy. test vaJJYunk sohan," Miért? "Mert lázat ~9Ziössé~eiből;· ~Nerti, i tesszük ezt. Krisztus
- ' rn ert.l - .mindnuáian' az egy 'kenyérből résae- teszi ~zt, velüjik és bennünk. 'Csak azért van ilyen
sedUnk.~' Tudniillik az UrvGlcsoTQ megszegett. dara- hatalma az Ur:vacsorának, ·q.nnak 'a kenyérnek.iés
bokra', tgrt,' kips~tott kenyeréb.ől;_~SM~pjden részecske- bornak, 'mért: bennök- Krisztus .tesie és oére közölte-
j,~,pen a, K,ri#!üs ;testét vessz,0k.-:Ig:$'i mi is részeseivé tik, velünk.vAk! ne·m 'akar Krisztus'uralma- alatt-télni.
leszünk -az .egy testnek, ,a .Knsztus testének, .El?; . egy-· neki .szo'-g~j~ lenni, az 'ne' menjen az Úr asztalához.
háznak: Minden Úrvacsora és igazi ;Út;ifacsorázás a. De aki. szívesen és:egészen Kris~tus urasága alatt
Krisztus testét építi s : a .KrisztuS:1te'stébe épít bele akar -élni, -boldog rabságban, az menjen oda -8Z Ur
rriinket. Mindig újra beleépit. V~ahányszof kieslünk asztalához. -. '
belőle vagy leszakadóban vagyu'nk rola.'

Ez is micsoda hatalmas üzenet-me a számunkra I
Nem mi csináljuk meg az egyházat ,azzal. hogy
-összeállunk ; még azzal sem, hogy Urvacsorához
megyünk. Forditva r. az Úrvacsorában való részese-
-désünk teremt .minhei , egytestlé,egy "gyülekezetté,
·egy organizmussá,' Ne is gondoljá azért senki, hogy-ö képes építeni a maga adottságaival· és kiválósá-
gaiva] az ,egyházat. Csek bele engedhetjük magunkat
épittelni. Es ne gondolja senki,' hogy k o m o ly.
állandó ú r v a c so r áz ó keresztyén é let nél k ü I
ta gja az eg.Yháznak. Neve szerint beírot! té3,gjale-
het, de nem élő tag a Krisztus-testen. És ne gondolja'
'senki, hogy ő igazi közössézben tud lenni ember-
társaival a világban, a családban, a templomben.
Ei a közösség legfeljebb búzaszemek egymásmelletti-
sége, gépalkatrészek egymásba illeszkedése.: Igazi
'közösséget egymás között csak az oltár közössése
teremt, mert ott leszünk egy organizrnussé, egy testté.
Es csak ött leszünk azzá.

Neked is ebben az organizmus ban van a
helyed. Hiszen már a keresztség ebbe vett iel.
'(1. Kor. 12, .13) De ezt mindig újra meg kell erősí-
teni, mindig újra meg. kell valósítani. Ha ez nincsen

os mindig 'újra nem' történik meg, ákkor az is elvéte-
tik tőlünk, amink volt és amink van. Azért van az
oltár, hogy bizonyságát adja: hol a gyülekezet, kik
az igazi tagjai Krisztus testének. Azért van, hogy
meqteremise ezt az egységet és közösséget, ha még
nincs meg. Ma is vár és mindig. Téged is és min-
denkit. Gyerünk oda és részesedjünk a 'szentség
kenyeréből, akik Krisztus teste, igaz gyülekezete és

'egyháza ekerunk lenni.
Az Urvacsora Krisztus uralma alá hajt ben-

nünket ! Ezt a: harmadik mondatot már csak egészen
röviden magyarázzuk. Nincs terünk 'arra, hogy pont-
ról-pontra vegyük az apostol fejtegetéseit Izráel pap-
ságának (17 v.) és a pogány bálványáldozati lako
máknak példája kapcsán (19-22 v.). Nem is szük-
séges. Elég ha idézzük a végső következtetést : "Nem
ihatjátok az ,ur poharát és az ördögök poharát; nem

.lehettek az Ur asztalának és az ördögök aszta/ának
részesei." Vagy-vagy! Nem lehet két úrnak szolgálni,
kétfelé sántikálni.Dönteni és választani kell. Ez a
mindennapunk. Nos, ebben a szörnyű harcban, na-
ponkinti ,döntéseink tusájában : felbecsülhetetlen aján-
dék. az Ur: szent vacsorája I

Az Úrvacsora Krisztus ura lma alá hajt. Vele
.hoz kapcsolatba, tes tik ö z ö s ség b e. Annak a
kenyérnek a vétele és annak a .pohárnak az élve-
zése oem lehet hatástalan és eredmény nélkül való

.az. életünkben. A döntésre segít, Krisztus pálcája alá

'. "'-'

Menjünkoda! Mi~driyájan! Nem tudat-
lanul, mint akik nem, tudják, mi történik ott, hanem
felelősséggel, mint akik 'Kri~ztussa1. akarnak . esve-
sűlni. Nem hitetlenül, .mínt akik boncoini akarják Is-
ten' szentségének titkát. hanem bizalommal, mint
akik nem hazudtolják meg az .Urat. És nem fejlóga,~
iáan, hanem ujjongással. Az Ur vacsora nekünk is:
Eu ch-a r isz t i al - vagyis magyarul hál a adá s,
mag a s zt alá s! Hálával, magasztalással, boldog
örömujjongással menjünk oda: Itt a Krisztus teste,
vére; részesülhetünk benne; darabja lehetünk már
most az ő életének; ural mát terjeszti ki ránk; mi
(kiváltságosok !) az ő tulajdona lehetünk és ő a mienk l

- , Oh, még 'Íesz erről sok mondanivalónk. De talán
elég ennyi is ahhoz, hogyelmondd, el határozd és
majd" meg is cselekedd: Volt, ahogyan volt, Isten
bocsássa meg mulasztásornat, - de ebben az esz-
tendőbenén úrvacsorás keresztyén leszek!

Scholz L<iszló.

Aki bűnbe esett, ezért még ne essék kétségbe,
hanem javuljon meg és hagyfa el o bűnt. Amikor
Júdás elárulta Krisztust, ez bizony .bűn volt; de
nem halá/ra méltó. Mikor azonban megbánta, de
nem állt talpra a hit által, akkor lett bűne súlyo-
sabb és nagyobb s így következett be a kétségbe·
esés. Luth et:

*
Ha az almát a sertés is megeszi, ez még nem

jelenti azt, hogy annak a számára termett. A jót
cselekednünk kell még akkor is, ha hálátlan embe-
rekkel tesszük. A rózsa. kedvesen illatozik még a
tövisek között is. Luther.

.*
A keresztyén ember élete három dologból áll:

hitből, szeretetből és szenvedésbőL Lut her.
*

Jézus Krisztust, Isten Fiát a mennuei Atya'
orvosui és gyógyítá~ul adta az eredeti bűn halál~s
és kárhozatos mérge és ennek következméTlyei. a
test és lélek minden nyomorúsága ellen.

Arnd János.
'*

A Szentlélek az övéinek mindenkor megadja
az istenfélelmet, úgyhogy a viláptól és annak buja-
ságától megóvatnak, hogy sem belső békességüket,
se lelkük nyugalmát el ne veszítsék.

Arnd János .
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KÖNYVISMERTETÉS
Egyházzeqei előadások címmel ön-

állóan is megjelent a Magyar Protes-
táns Irodalmi Társaság 1937. évi zenei
atrkétjának teljes, apya.,ga. A füzet árát
nilndössze 2 poten állapította még" a
Társaság avégből, hogy minél szélesebb
körökben terjedhessen el. Különös ked-
vezményként még ennél is alacsonyabb
áron 1 P-ért küldjük. meg a nagyér-
tékű kiadványt mindazoknak, akik
1 pot 1938. jan. 25-éig e célra a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság pénztá-
rába befizetnek. Postatakarékpénztári
számla száma 4170. Pénztár: Bp. IV.,
Deák-tér 4. (Ev. egyh. pénztára.)

Just. Béla : Hajnali kettő (Révai ki- .
adás. Ara 4.80 P) c. regénye egy trap-
pista kolostor lakóinak küzdelmes és
diadalmas életét mutatja be érdekes
beállításban. A havasok között élő
szerzetesek titokzatos világa tárul az
olvasó elé, aki az első pillarrattól
kezdve érdeklődéssei nézi e különös
sorsok mindennapi életét a hajnali írná-
tór az éjszakai éXtá'Zisokig. A regény
hátterében egy· nyugtalan lélek törté-
nete áll, aki a világból ideiglenesen
a kolostor csendjébe menekül, majd
egy fiatal trappista-barát húgát követi
Biarr:i~~;jg.

Szeberényi János szuperintendens
bebörtönzése 1849-ben. "A szabadság-

. .harc leverése után a bécsi udvar poli-
tikai ágens ei valóságos hadjáratot in-
dítottak Szeberényi János selmecbá-'
nyai evangélikus szuperintendens el-
len. E tekintélyben álló, köztisztelet-
nek örvendő férfiú elévülhetetlen szol-
gálatot tett a tót nemzetnek, melynek

.mindig hű és önérzetes fia volt. Meg-
döbbentő és az emberi hálátlanság ki-
rívó példája az agg Szeberényi elleni
hajsza. Bécsben március hónapban
Hodzsa András, Chalupka és a többi
pánszláv vezetők denunciálták az evan-
gélikus püspököt, aki a tót nyelv érde-
kében mindig síkra szállt, a tanuló tót
evangélikus ifjúságért sokat tett. az
evangélikus egyháznak nehéz küzdel-
meiben mindenkor elismerésreméltóan
vette ki részét és.: tudása, műveltsége
messze a határokőii túl, idegen orszá-
gokban is elismerésre talált. Szebéré-
nyi azonban nemcsak tót volt. hanem
egyházának és hazájának hű fia is. A
több mint 70 éves Iérfíúban erősen élt
a szabadságszeretet ; a nemzeti sza-
badság és vallásszabadság tántorítha-
tatlan bajnoka volt, aki a szabadság-
harcban egy percig sem tétovázott ab-
ban a tekintetben, hogy vajjon kihez
álljon. A bécsi kormánypolitikától sem
az ország, sem a nemzet, sem az egy-
ház jót nem várhatott, mert ez nem
volt barátja a vallásszabadságnak, nem
volt barátja a nemzeti függetlenség:"
nek, nem volt barátja annak a szel-
lemnek, melyet a márciusi reformok
követeltek és hirdettek. Szeberényi
hétvenéves korábán-üjjongva láthatta,
miképen omlottak le a válaszfalak
jobbágy és úr között és míként szűnt
meg a robot és a tized. ürömmel állt
tehát ez irány mellé, mert tőle a nem-
zet részére boldőgságot és jobb jövőt·
remélt- Ezért élesen elítélte a pánszláv.
Hurban és Stur mozgalmát, a kormány
rendeleteinek egyháza körében érvényt
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Szemelvény
egy· készülö konfirmác'iór kd·téból

•

(Egy megcsontosodott dogmatikai pongyolaságot igyekszem kijavítani az:
.rás szellemében .• Hit által" való megigazulást tanultunk és tanítot tunk, holott
kegyelem által való megigazulást kell tanítánun%:_ .Hít általr-Ial, is ezt. tettük
végeredményében, de a teljes megértésnek a rovására. Mennyit kellett "magya-
rázni, hogy nem a hitért fogad el bennünket Isten igaznak, hanem kegyelemből
és a hit csak eszköz stb. Róm. 3, 24-böl egészen világos, hogy kegyelem által
igazulunk meg. A kegyelem az ellentéte a "cselekedetek általv-nak és nem a hit.
.Hit által, kegyelemből" régi formula igazat mond, de nehézkes és sok magya-
rázatra szorul, míg most az általam itt propagált formula : kegyelem által, hitben
érthető, világos és főként írás szerű. A német is azt mondja: Rechtfertigung im .

G1auben an Jesum Cristum. Hitben való megigazulás!)

IV.
Kegyelem által való megigazulás.

Mit közöl velünk lsten az Ige és a szentségek által? ,
Isten az Ige és a szentségek által kegyelmét közli velünk.
Mi a kegyelem?
A kegyelem Istennek a Krtsztusért való azon végtelen szeretete,
mellyel minket b.űnösöket,-kik mindannyian büntetést és kárhozatot
érdernelnénk, érdemetlenül és ingyen gyermekeivé' fogad.

Kiket fogadhat lsten gyermekeivé?
lsten szent, ezért csak igazakat tehát bűn nélkül való embereket
logadhat gyermekeive.
Vannak-e igaz' emberek·?
Igaz emberek nincsenek, mert minden ember magában hordozza.
az öröklött bűnt és ki-ki sokszor, és sokféleképpen vétkezett.

Róm. 3, 12. Gal. 3. 22.
Hogyan lehetünk akkor igazak?
A .magunk erejéből semmiképpen sem, mert bűneit egy ember
sem teheti meg nem történtté. Egyedül bűneink bocsánatávallehet-
nénk lsten előtt igazak. .
Micsoda hitet meríthetünk a mi Urunk áldozati halálából?
Jézus váltsághalálából azt a boldogító hitet meríthetiük, hogy Isten
a megtérő bűnösöknek Jézusért megbocsát, tehát bűneiket eltörli
és őket igazaknak fogadja el.

118.. Kicso.da, igazulhat tehát. meg?
Mindeo megtérő bőnös ember, ki Istennek a Krisztusért való bűn-
bocsátó kegyelmét hittel megragadja.
Mi által igazulunk meg?
Megigazulunk kegyelem által, hitben,

•'---' '~!_,

112.

113.

114.

115.

116.

117.

119.
Jézus Krisztus érdeméért,

Róm. 3, 24., 28.
lenni, általa gyermekének

120_

Megigazulni: Isten előtt igaznak
• eliogadtetni, előtte megállni.

Kegyelem által: azt jelenti, hogy nem cselekedeteinkért, ha-
nem ingyen, lsten megbocsátó szeretetéből, minden
érdernük ellenére. sőt megérdemelt kérhozatunk helyett.

Hitben: nem a hitért fogad el minket lsten igaznak, mert a
hít maga is eszköz, mellye] Isten kegyelmét megragad-
juk. Hitben, azaz a 'hit állapotában vagyunk lsten előtt
igazak. Luther: sola fide = egyedül hitben. A hit maga
is Isten adománya.

Jézus Krisztus érdeméért: Jézus szerzett nékünk igaz és szent
életével, ártatlan áldozati halálával bűnbocsánatot, ke-
gyelmet. .
A kegyelem által, hitben való megigazulás tana egyhá-

zunk központi tanítása, melyet Luther által adott vissza ere-
deti bibliai tisztaságában az eltévelyedett keresztyénségnek •.
Ez az a hitcikkely - mondia Luther- melyből nem enged-
hetünk, még ha ég és föld összeomlanak is.

Mit jelent hitben, kegyelem által megigazulni?
Azt jelenti, hogy itt a földön bűneink bocsánatával Isten gyer-
mekeivé fogadtatunk és azt is jelenti, hogyha rnindhalálig hitben



maradunk, az utolsó ítéletkor Isten ítélőszéke előtt is igazaknak
találtatunk, azaz elnyerjük az örök üdvösséget.

Megigazulás tehát annyi, mint bűnbocsánat és örökélet.
121. Kik tanítanak másképpen?

A római katolikusok,· akik azt tartják, hogy ió cselekedeteikért
lesznek Isten előtt kedvesek és igazak. Ok tehát a maguk erejé-
ből akarnak megigazulni. bűnbocsánatot és öröküdvösséget nyerni.
Mi azonban tudjuk, hogya magunk erejéből sohasem tudnánk a
bűn rabságából kiszabadulni és ujra lsten igaz gyermekei lenni.
Egyedül Krisztus váltott meg minket szeretetből. A római katoliku-
sok tehát a kegyelem állal, hitben való megigazulás helyet! íö

cselekedetek által való megigazulást tanítanak és gyakorolnak.
122. Szükség vari-e [ó cselekedetekre?

Szükség van, de nem azért, hogy általuk Isten bűnbocsátó ke-
gyelmét és az öröküdvösséget kiérderneljük, hanern azért, hogy
Isten ingyenvaló kegyelmét rnezháláliuk és mint az O megigazult
gyermekei parancsolatai szerint éljünk e jelenvaló világban. Jak. 2, 17.

123. Mennyi jót kell cselekedni?
Szüntelenül jót kell cselekedni, hogy valamennyire is meghalál-
hassuk Istennek végtelen kegyelmét, Jézusnak hózzánk való nagy
szereletét.

Luth'er mondja : A hit igen eleven és tevékeny: szünet
nélkül a jóban foglalatos. Nem is kérdi, kell-e jót cselekedni,
mert mielött kérdezné, már meg is cselekedte és folyton a ió
cselekvésével van elfoglalva.

124. Vannak-e szentek?
A biblia mindnyájunkat "elhivatott szentek"-nek nevez, de szent
valóban egyedül Isten.
A római katolikusok azokat rnondják szeníeknek, kik szerintük
több. jót tettek, mint amennyire szükségük volt, hogy üdvözüljenek.
Az Irás ilyen szenteket nem ismer.

A legfőbb róm. kat. szenl : Mária, kit annyi isteni tulaj-
donsággal ruháztak fel, hogy már nem azonos az evangé-
liumok csendes Jézus anyjával.

Fölösleges jó cselekedetek nincsenek. Jézus mondja :
"Ha mindazokat megcselekedtétek, melyeket néktek paran-
csoltak, ezt rnondiátok : haszontalan szolgák vagyunk, mert
csak azt cselekedtük, amit kötelesek voltunk cselekedni."

Lk: 17, 10.
125. Kinek köszönhetjük a megigazító hitet?

A rnegigazító hit a Szeritlélek adománya, melyet az ige és a szerit-
ségek által közöl velünk. . . Novák Elek7

Egyházi események
. Svájc állama az elsők közölt volt abban a mozgalomban, amely

a vallástanítást megszüntette s a vallástenitás helyet! az erkölcstanítást
bevezette. Ezen intézkedés ellen annak idején a svájci protestáns és
katolikus egyházak egyaránt tiltakoztak, de az intézkedés életbe lépett.
Hosszú idő után ma a svájci egyházak működésének jelentkezik az
az eredménye, hogy az állam az egyházak által az iskolákban gyakorol-
ható vallástanílást félhivatalosan tudomásul vette, azt nem akadályozza.
Egyházi jelentés szerint az eredmény már eddig is fe!tünő; a gyerme-
kek igen nagy százaléka vesz részi önként avallastanításon.

*
Megbízható értesítés szerint a mai Szovjetoroszországban már nem

él evangélikus let kész. Az utolsó két német lelkészt, Reichart apát és
fiát letartóztatták s szibériai szérnüzetésbe küldlék. A, mai Oroszor-
szágban még kimutatható több, mint másfél rnillió evangélikus lélek tel-
jesen lelkészi gondozás nélkül maradt, mert nemcsak a némel lelké-
szek, hanem a letl-, eszt-, finn·gyülekezetek lelkészei is mindletartóz-
tatásban vannak, vagy a' számüzetésben elpusztultak, vagy Európa
más részeibe menekültek.

*

igyekezett szerezni és naplójában. írt
feljegyzései igaz bizonyítékai annak,
miként remegett a magyar győzele-
mért és mennyíre nem szerette az
osztrákokat ... Mihelyt az oroszok és
osztrákok bevonultak a bányavídékre,
az ősz egyházférfiút letartóztatták és
vasraverve hurceltak el osztrák bör-
tönbe, mert a törvényes magyar kor-
mány rendeleteit közölni merész .lte
kerülete lelkészelvel.

Szeberényit Mária Dorottya főher-
cegnő mentette meg, akt Geringert ana
kérte, hogy a 7U éves öreg emberrel
legyenek kíméletesek. Geringer ezt tel-
jesítette is azzal a feltétellel, hogy
Szeberényi lemond püspökségéről, amit
ez meg is tett.

Szeberényi soha nem vallotta ma-
gát magyarnak, vagy magyarónnak,
hirdette tótságát és önérzettel állt a
forradalom pártjára, mert mint vádlói
mondották, egyháza legerősebb tá
szát, a magyar nemzetet veszedel
fenyegette s így ügyét a nemzet ügyé-
vel azonosnak látta és érezte. A jelszó
leülönben a szabadságharc elmúlta után
is az volt, hogy azt két tényező okozta:
a protestantizmus és a magyarizmus.
Számos emlékirat, tanulmány fejtegeti
e korszakban, hogy a protestánsok vol-
tak a forradalom legagiIisabb vezetői
és hogy csakis a szabadjára eresztett
protestantizmus okozá a forradalmat,
tehát mindenekelőtt a protestantizmust
kell Magyarországon letörni." (Szemel-
vény . Steier Lajos: "A tót nemzeti-
ségi kérdés 1848-49-ben" közelmúltban
megjelent munkájából.)

Három vélemény hangzott el eddig
a Ruttkay-Míklián Géza által kiadott
Kis Enekeskönyvről, mely hitoktatási
segédkönyvnek készült és 89 jórészt ere-
deti dallamú ének első verset tartal-
mazza. A énekeskönyvet megrendeltem,
kipróbáltam a gyakorlatban és kényte-
len vagyok Danhauser László vélemé-
.nyéhez csatlakozni.

Danhauser örömmel üdvözölte a vál-
lalkozást s ebben az örömben minden
hitoktatással foglalkozó lelkésznek osz-
toznía kell. Megszabadított mínket az
időtrabló diktálástóI, leiratástól vagy az
énekeknek irógépen való sokszorosita-
sától. Nagyon [ó lenne, ha minden gyer-
meknek lenne énekeskönyve, de nincs.
Nagyon jó lenne, ha sok ének teljes
szövegét tudnánk tanítványaínk emlé-
kezetébe vésni, de erre uínes idő. Aki-
nek 40 iskolában heti 1-2, esetleg a
szórványiskolákban csak havi 1-2 hit-
tanórára van alkalma és lehetősége, az
nagyon hálás lehet Ruttkay-Miklíán Gé-
zának vállalkozásáért.

Éppen ezért' érthetetlen a másik két
vélemény. Nem tudom, hogy az egyik
hozzászóló miért írt "pedagógiai abszur-
dumról " ezzel a vállalkozással kapcso-
latban? Az egyetemes egyház elren-
delte bizonyos énekek megtaníttatását,
főképpen olyanokét, melyeknek eredeti
dallamuk van s ez az intézkedés azt
célozza, hogy gyermekeink minél több
dallamot ismerjenek. Ennek a rendel-
kezésnek a véghezviteléhez nyújtott ne-o
künk segédeszközt éspedig nagyon hasz-
nálható és értékes segédeszközt Rutt-
kay-Miklián Géza. Ha itt valaki peda-
gógiai abszurdum ot követett el, az vagy
az egyetemes egyház tantervkészítő bi-
zottsága volt, vagy azok, akik helye-
sebbnek vélik 10--12 ének teljes szöve-
gének betaníttatásat. mint b9 dal]am tu-
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dását. Szeretném tudni, mit fog csinálni
az istentiszteleteken az az evangélikus
hívünk, aki tud ugyan 12 dallamot és
éneket, de fogalma sincs arról a 13-ik
dallamról vagy 89-ik dallamról, amelyet
éppen azon az istentiszteleten énekel-
nek. Nem fogja tudni használni énekes-
könyvét. Mig ha a dallamot tudja, a
szöveget kiolvassa énekeskönyvéből és
együtt zenghet éneke a gyülekezetével.
Ehhez még csak azt teszem hozzá, ami
megint csak egészen természetes, hogy
amikor a dallamot és "3,Z első verset ta-
nítjuk, ugyanakkor ismertetjük az ének-
nek teljes tartalmat, sőt ~ ha tudjuk
- szerzőjének életét és az ének kelet-
kezési körülrnényeit is.

Mindez nemcsak az én egyéni véle-
ményem, hanem a csanád-csongrádiegy-
házmegyéé is, melynek .esperese kör-
levélben ajánlotta a Kis Enekeskönyvet
az egyházmegye minden lelkészének és
hitoktatójának figyelmébe. En is szere-
tettel ajánlom a könyvet minden lelkész
és hitoktató figyelmébe és ismételten
nagyon hálásan köszönöm Ruttkay-Mik-
lián Gézának azt a sok megtakarított
és a diktálásnál hasznosabb dolgokra

. forditott 10-15 percet.
Dr. J(eken András.

,
HIREK

"Evangélikus szabad egyetem" kez-
dődött a mult héten, a Budapest-kelen-
földi evangélikus egyházközség (Lenke-
út 56.) tanácstermében. Az előadások
célja, hogy teológiai és egyéb egyházi
kérdésekben a nagyközönséget tájékoz-
tassák. Az első szabadegyetemi elő-
adást az ószövetségi istenfogalomról
Deák János dr. soproni egyetemi tanár
tartotta, a másodikat 19-én az újszövet-
ségi kanonról RqJfay Sándor dr. püs-
pök tartja. (M. E.)

Egy evangélikus lelkész kitünte-
tése. Palotay Gyula hartai evangélikus
lelkészt az Országos Magyar Irodalmi
és Zenei Tehetségkutató Bizottság dísz-
oklevéllel tüntette ki. A lelkész édes-
anyja, Palotay Józseíné szül. Gelter Te-
réz dicsérőoklevelet nyert. (.M E.)

Címadományozás. Egyházunk egye-
temes egyházi és iskolai felügye-
lője, Láng Margit dr.-nak, a budapesti
evangélikus leánygimnázium volt taná-
rának, értékes munkássága elismeré-
séül a gimnáziumi igazgatói cimet ado-
mányozta. (M. E.)

Debreceni egyetemi református
templom épül. A debreceni reformá-
tus kol1égium jubileumi végrehajtó-bi-
zottsága országos jeligés tervpályáza-
tot hirdet a debreceni Tisza István tu-
dományegyetem területén fel építendő
egyetemi református templom terveinek
beszerzésére. A kitűzött pályadíjak a
következök : 1.3000pengő, II. 2000 pengő,
Ill. díj 1000 pengő. Három érdemes ter-
vet a bizottság megvásárol.

Köszönet a Statísztlkaí Hivatalnak.
1936. évben a hitéleti statisztikai ív ki-
töltése alkalmával az egyes kérdőpon-
tokat egyházunk szellemében kijavítva
küldöttem be. A tintával eszközölt javí-
tásokat a Statisztikai Hivatal figyelemre
méltatta és keresztülvezette. Köszönet
ezért a kís statisztikai pontosságért !

N. E.
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A némel egyházi események bizonyte lanságában minl szenzáció
jelentkezik az a hang, amelyek a némel evangélikus szövelség hiva-
lalos Iapiaiban jóslat formájában észlelhető A cikkek világosan ki-
mondják azt, hogy mindaz, ami eddig történt a nemzeti szociálizmus '
részéről az egyházzal szernbén s a legutóbbi miniszteri nyilatkozatok
ama állásfoglalása, hogy nem akarnak nemzeti szociálisla egyházat
alkotni, mind azt a kövelkeztetést sejteti az egyház nyilvánosságával.
hogy az állam teljesen végre akarja hajtani az egyház és állam szél-
választását. (Ha ez a vélekedes igaznak bizonyul s a német egyház
függetleníteni tudja magá! a nemzeti szociálizmuslól, akkor veszít ugyan
állami segélyekben és egyetemi teológiai tanári állásokban sokat, de
alkalma nyílik az egyháznak arra, hogy missziói és evangelizáló mun-
káiával visszahódítsa mindazt, amit eddig elveszített.)

*
Az angol protestánfizmus 1938 június 19'én fogja ünnepelni az

angol Bibliának 400 éves jubileumát. William Tyndale angol teológus
Luther hatására 1526· ban kezdte el a Bibliának angol nyelvre való
lelordítáaát s 1535·ben befejezte. 1537-ben a terjeszté st a királyi ren-
delet megengedte s 1538-ban valamennyi paróchián hivatalosan beve- _
zeilék az angol nyelvű Bibliát.

- Ezt a jubileumi ünneplést gyakorlati vonatkozásban úgyakarjak
kiépíteni, mivel az angol nép leszokolt a Bibliaolvasásról, hogya jubi-
leumi évben minden angol protestáns családba be akarják vinni a
Bibllát.

*
Esztország evangélikus egyháza új szervezetéről a napi és egyházi

lapok megemlékeztek s közölték az! a fényeknek megfelelő átszerve-
zést, hogy az egy püspök helyett egy érsek és négy püspök fogja az
eszt evangélikus egyház életét irányítani. E hírhez kell kapcsoIni még
azt a híradást is. amely római részről hangzott el s azt közölte, hogy
az eszt evangélikusség körében rekalolizációs mozgalom indult volna
meg s 680 lélek tért volna ki egyházunk ból az utóbbi évben. Hivatalos
helyről vett híradás ez! a közleményt megcáfolta. Arra a vádra azonban
még az eszt hivatalos hely nem válaszolt, hogy mi az igazság abban
a hiradásban. hogy' az eszt evangélikus egyház éppenúgy, minl néhány
évvel előbb a finn evangélikus egyház is, közeledni próbált az anglikán
egyházhoz,

*
Az ausztriai egyházalkotmány megszövegezése és új formába

való öntésére megindult tárgyalások beleiezödtek, illetve abban a for-
mában vannak, amelyek a végleges s mindenki által elfogadható elvi
álláspontot magukban Foglalják. Az új alkotmánynak nagy újítása
van: az osztrák protestántizmus ügyei! a megválasz!andó evangélikus
püspök, s nem az eddi.gi szuperintendeus fogja intézni. Ez az újtisz!ség,
mint egyházfejedelmi pozíció ikerelnökség nélkül, tehát az eddigi világi
elnök társas minőségi elnöksége nélkül intézi az egyház sorsál. Ezzel
az inlézkedéssel végleg rnegszünik Ausztriában a küriarchikus vonás
és gondolat egyházunkban s megindul az evangéliumi hierarchikus
munka. CA magyar evangélikus egyház zsinatatyái számára bizonyosan
különösen is érdekes ez az újítás. Mindeneselre egyházunk világi és
egyházi tagjainak alkalma lesz most arra, hogy közvellen szornszéd-
ségban figyelje meg ennek a gondolatnak megvalósulását. amely nálunk
is jelentkezett).

*
Svédország egyházi viszonyaira vet szomorú fényt a következő

híradás. Az ország hatrnilió evangélikus vallású lakó sa közül 125.627
gyermek nem részesült a keresztség sZ.entségében,· tehát a. lakósság
2 százaléka. A meg nem konlirrnáltak száma 72.996. Ha a két számot
összeadíuk, akkor egy közel kétszázezres számot kapunk s ezek olya-
nok, akik az egyház közelségéből eltávolodtak. Ezekre az adatokra a
félhivatalos hely beismeri." hogy, Svédországban már közel harminc- •
éves a kere~ztyénségtöl -való lassú eltávolodés. De ez nem a politika
eredménye. A meg nem kereszteltek a szabad keresztyén közösségek-
ből valók. (A hivatalos magyarázat nem megnyugtató, mert be-
ismeri azt, hogy az evangélikus egyház hatalma hanyatlóban van.)

*



[VANG~lI~U~~UJ
Róma új bíbornoki kinevezései után a katolikus bibomokok nem-

zetek szerin t való megoszlása a következő : Van összesen 69 bíbornok,
ezek közül olasz 39 A 30 küllőldi a következő nemzetközi elosztásban
szerepel: 6 francia. 5 amerikai 3 némel, 3 spanyol. 2 lengyel. 2 cseh,
s 1 argentin, belga, brazil, kanada, angol, ir, osztrák, portugál. syr és
magyar. G. L.

s

Az egyház
és a társadalom

Ma az egyházi közvélernény számára a sok időszerű kérdés kö-
zött egyik legizgatóbb az egyház és a társadalom egymáshoz való vi-
szonyának a kérdése. Izgatóvá teszi egyrészt az, hogy minden vonalon
folyik a Ielszólamlás a múlt század eszmevilágával és az egyházat
eközben új és új támadások érik, másrészt pedig az, hogy az egyház
a támadások pergőtűzében kénytelen szembenézni önmagával és tisz-
táznia kell helyzetét . Istennel is, meg a társadalommal szemben is.
Munkája sokszor mind a két vonatkozásban meglépő eredményeket
produkál. Bár ezek a meglepetések sokszor kellemetlenek vagy vádo-
lók, ugyanakkor feltárják a keresztyénségnek eredeti, de közben majd-
nem teljesen elfelejtett igazságait.

Induljunk ki onnan, hogya múlt században az Ú. n. "keresztyén
társadalom" élte a maga természet szerint való életét és az egyháztól,
rninl erkölcsi testülettől azt várta, hogy azt az életet, amit ő a maga
tudományos, szociális, gazdasági és erkölcsi szabadelvűségévei elron-
tott, az egyház javítsa meg. Tehát tegye az embert is, meg a társa-
dalmat is jobbá, nemesebbé. Az egyház vállalta ezt a Ieladetot, csak
épen végrehajtani nem tudta. Vállalkozásának csődje a világháború és
az azt kövelő másfél évtized alatt félreérthetetlen lett. Sem az ember,
sem a társadalom nem lelt jobb és nemesebb. Ellenkezőleg. Sokkal
rosszabbá lettek és az emberiség erkölcsi életnivóia ragyogó civilizá-
ciója mellett is egyre süllyed.

Ettől azonban maga a természetes ember is megrettent. A bajon
úgy igyekeztek segíteni, hogy felszámoltak a múlt század életlellogásá-
val és életformáival és a felszámolásban az egyháznak a bűnbak sze-
repél jultatlák. Mindenütt azzal vádolják, hogy nem tudta az emberi-
séget megjavítaQi.. .

A vádban van is némi igazság. Az egyház a teljes európai vagy
a teljes magyar társadalmat nem tette jobbá. A humanista álmodozó-
kon kívül ezt már mindenki tisztán látja. Ezzel a felismeréssel azon-
ban egy mélyponthozérkeztünk. Mi értelme, van az egyháznak, ha
nem az, hogy megjavítsa az embereket? Epe"n itt van azonban az
egész kérdés nyitja, hogy az egyház nem embertobbitó intézmény,
hanem valami egészen más: Isten királységa. Hogy ez világosan áll-
jon előttünk, a következő kérdésekre kell feleletet adnunk: 1. Mi az
egyház? 2. Mílyen feladatok fakadnak az egyház lényegéből ? 3. Mi
az egyház feladata a társadalomban? - Csak ezeknek a kérdéseknek
a tisztázása után lehet arról szó, hogy világosan felismerjük az egyház
helyét a mindenkori és a mai társadalomban is.

Mi az egyház?

Először beszéljünk arról, hogy mi nem. Nem vallásos társulat,
amely saját erőiből ad ömnagának életet. Nem jogi közösség, amely
fenntartó elemeit az állami törvényekből meríti. Nem nemzeti vagy
nemzetközi társulat a tiszta ész vagy a szív vezetése aiaIt. Mindezek-
lől gyökerében különbözik azért, mert az egyházat nem az emberiség
alkotta, hanem Isten.

Hogyan alkotta Isten az egyházat? Úgy, hogy Ő a történelem
folyamán cselekedett. Cselekvése Jézus Krisztus által lelt közismertlé.
Amikor Jézus az igét hirdette és felszólította az embereket. hogy "jöj-
jelek énhozzám mindnyájan" és az emberek életükkel és engedelmes-•

Munkás-segélyalap. AHaidekker Sán-
dor-cég f. é. január hó elsejétől "Mun-
kás-segélyalapot" létesített s abból a
Iolyósítást meg is kezdette.

Mindazok a hajadon, vagy özvegy
tisztviselőnők, akik a vállalatnál leg-
alább 10 esztendeje egyfolytában alkalo
mazásban vannak, férjhezmenetel ese-
tén összes· illetmény eik, rendes vagy
rendkívül járandóságaik érintetlenül
hagyása mellett 1000 pengő hozomány-
ban részesülnek, tekintet nélkül arra,
hogy férjhezmenetel után megmarad-
nak-e a cég szolgálatában, vagy sem.
Ezenfelül a szokásos, vagy esetleg tör-
vény szerint kijáró évi szabadságát há-
zasságkötése alkalmával egy héttel.meg-
toldják, Amennyiben az anyagi keretek
idővel lehetővé teszik, a legalább 20
évet a cégnél eltöltött tisztviselőnő meg-
felelően magasabb juttatásban részesül.
Ha a mostlétesített .Munkas-segéiyalap''
növekedése a szokásos járulékokkal idő-
vel lehetőséget nyújt, mindazon mun-
kásnőnek, aki a vállalatnál legalább 2
esztendőt egyfolytában dolgozott, mín-
den egyes ezután születendő gyermeke
100 pengő keresztelői ajándékot kap,
mig az anya a cég kötelékébe tartozik.
Ez az elhatározás követésre méltó és
szociális jelentőségű. Kívánatos, hogy e
példán elindulva más vállalatok is anyagi
erejükhöz mért en hasonló intézkedése-
ket léptessenek életbe.

Pappá avattak egy 12 é s fiút. Ju-
goszlávia és valószínűleg egész Európa
legfiatalabb papja a boszniai Tesanjban
élő Prnjavorec kőművesmester 12 éves
fia. A fiú ragyogó nyelvtehetség és ki-
tíínően beszél a klasszikus nyelveken.
Ezenkívül kívülröl tudja az egész Ko-
ránt és az arab teológiai művek vala-
mennyi fontos részét. A napokban egy
szakbizottság a kís Prnjavorec fiút ha-
fizzá (pappá) nyilvánította.

Győrszemere. Advent minden vasár-
napján este vallásos est volt. A műsort
szavalatok és a Gyermekkar számai bő-
vítették. Az előadásokat Egyházy János
lelkész tartotta. Karácsonyeste az is-
kolában karácsonyfa-ünnepély volt.
Szabó M, Szakonyi L, Borbély I. sza-
valtale Szerepelt még az iskola szavaló-
kérusa és Gyermekkara. Az ünnepi be-
szédet Egyházy János lelkész mondotta.

A "Protestáns Szemle" januári száma
Ravasz László főszerk esz tése és Aprily
Lajos felelős szerkesztése alatt megje-
lent, gazdag tartalommal. László Dezső:
"Időszerű keresztyén embernevelés",
'I'óíalví György: "A romániai orthodox
egyház új céljai", A. Tóth Sándor: nA
műélvezésről'' címmel írt cikket, Rem-
port Elek Maróthy Jenőt, Hamvas Jó-
zsef Szlávik Mátyást búcsúztatja, Gu-
lyás Pál és Vajda Endre új verseit,
Juhász Géza pedig Luther himnuszáról,
az "Erős vár a mi Istenünk ... "-ről ké-
szített új fordítását mutatja be. A lapot
akiadóhivatalban : IX., Kálvin-tér 8.
lehet megrendelni. (M. É.)

A Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság 50. éves fennállása alkalmá-
'ból február t í-én délután fél 6 órakor
jubiláris estélyt rendez a Zeneakadé
mián. Előadók: dr. Kapi Béla, dr. Raffay
Sándor, dr. Ravasz László püspökök,
Ákom Lajos, Juhász Géza és az evan-
gélikus egyházi énekkar Kapi Králik
Jenő vezetésével. Jegyek (2.-, 1.50,
].- P-ős és 50 fllléres elővételi árQan)
a budapesti lelkészi hivatalokban kap-
hatók .
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Az Országos Luther-Szövetség ja-
nuár 17-én d. u. 6 órakor választmányi
ülést tart VII., Damjanich-u. 28/b sz. a.
helyiségében.

Egyházi sajtókonferencia. Dr. Kapi
Béla püspök, az egyetemes egyház lel-
készi elnöke december 28-ára koníe-
renciára hívta egybe az evangélikus
egyházi lapok szerkesztőit. A megbe-
szélések kiterjedtek az egyházi sajtó
általános és időszerű kérdéseire egy-
aránt.

Lelkészválasztások. A tiszai egy-
házkerület elnöksége Hulvey István
kiskőrösi lelkészt hívta meg dr. Dom-
ján Elek püspök mellé püspöki má-
sodlelkésznek. A kölesdi egyház lel-
készéve Havasi Dezsőt választotta meg.
Schöck Gyula eddigi pápai lelkészt a
somogy vámo si egyház lelkésziJisztébe
beiktatták.

Percenként150;OOO pengót költ era
világ iegyverkezésre, állapították meg
a közeljnultban a statisztikusok. -
Vajjon mennyit költ a nyomor és it
szegénység enyhítésére?

A budapesti református egyház-
megye megalakulásának 5_ esztende-
jében fog hozzá nagy építkezéseihez.

~ Ezek között sorrendben első az új gim-
názium építése. A református gímná-
'lium 1859-ben nyílt meg Budapesten.
A gimnázium a Lónyaíutca és a Duna-
part között, a Kinizsy-utcának a Du-
napartig meghosszabbított szakasza
mellett 1750 négyszögölnyi területen
épül fel. Ezt a telket az egyházmegye
négy éve vásárolta és lassan letörlesz-
tette az árát. A gimnázium' tervpályá-
zatát még ebben az évben kiírják és
1938. júniusában megkezdódhetík az
építkezés Ma még csak a gimnázium
építésére felveendő 1.2 millió pengős
kö!csöntőke és kama-ttörlesztési ösz-
szegre van biztositva, az internátus
felépítéséhez szükséges 400.0UO P fe-
dezete hiányzik. Az internátus nem
épül meg most, ellenben a gírnnázium
éppen a régi fennállásának nyolcvana-
dik évfordulóján megnyithatja kapuit.

LAPSZEMLE
111111111111111!lllllllllllllllnlllllllllllllllllllllll1111111111111111111111

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület
XXI. világkonferenciájának határo-
zataihól. "Nem elég megérteni és mél-
tányolni, hogy mások, kik és hogyan
gondolkoznak, arra is alkalmat kell ta-
lálnunk, hogy bensőséges, lelki közös-
ségre lépjünk velük. Máshitű testvé te-
inknek szükségük van reánk. Nekünk
pedig reájuk, leülönben míndkét fél rö-
vidséget szenved. Igazi alázattal és 'jó-
indulattal kell megértésükre töreked-
nünk s elhárítaní útjuk ból minden aka-

-dályt, amely a kölcsönös megértést sa
Krisztus szellemét lehelő társadalom
felépítését megnehezíti." (Ébresztö.)
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ségükkel feleltek' az Ő szavára. azaz csatlakoztak Őhozzá, akkor
alkotta Isten az egyházat. (Ezért használta Jézus Krisztus az egyház=
ekklézsia szót, amely az "elhivatottak", tágabb értelemben az elhívot-
tak seregét [elenli.) Ez az eJhívás nem élet javításra, . hanern örökéletre
szól.' Es aki életévelfeJ.el Jézus hívására az nem élefjevíláson, hanem
ujjászületésen megy keresztül. Újjászületve Istenhez tartozik, Jézus
Krisztusban él. Azért úgy is szokták nevezni -az egyházat. hogy az
Jézus Krisztus teste. .

Isten azonban nemcsak alkotta az egyházat, hanem azóta is és
ma is fenntartja azt. Tehát csak 8Z az egyház tarlhatszámot az egy-
ház névre, amelyik Krisztus teste. A többi csak bitorolja ezt a nevet.
Ezért mondja az Ágostai hitvallás, hogy "az egyház a szentek közös-
sége, melyben az evangélium tisztán hirdettetik és a szenlségeket
Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáliatják. ki". Azér! a szentek
közössége, mert szent mindaz. ami Istenhez tartozik, (Tehát vannak
szentek, de nem [ócselek edetből l) S a szentek közösségét, az egyhá-
zat Isten épen a szentségek és az ige által tartja fenn. Ebből a kőzép-
pontból indul aztán ls.i az egyház minden életfunkciója.

Az egyház lényegéből folyó feladatok.
_ Ilyen tulajdonképen csak kettő van, amint már ernlitettünk is: az

igehirdetés és a szeniségek szolgálta..tása. Maga az egyház is állaluk
újul meg napról-napra, mert így közvellen érintkezésben -marad életé-
nek forrásával: Istennel. Világos tehát. hogy az egyháznak kettős a
magatartása. Egyrészt Isten felé fordulás és elfogadása Isten szavának,
másrészt az ember vagy társadalom felé fordulás és hirdelése Isten
akaratának. (Receplív és activ magatartás.)

A .receptív magatartás nem más. mint az ige elfogadása és a
szeniségek elnyerése. Ezért az egyház legfőbb feladata az, hogy figyel-
[en Isten szavára. nyissa meg fülét és szívét a Jézus ,Krisztusban adott
kegyelmes és igaz üzenete előtt. EJ: az üzenet az Irásban van, amit
élővé a Szeritlélek Uris ten tesz. Eletszükség tehát. hogy az egyház
állandóan az ige és a Szeritlélek uralma' alá rendelje a saját életét. \
hogy maga az Isten újítsa. azt meg napról-napra kegyelemből.

Természetes, hogy az egyháznak ugyanakkor a. világ. a társa-
dalom és az ember felé is kell fordulnia és közőlnie kell velük mind-
azt, amit ő az Istentől nyert. Tehát az egyháznak nem az a főfeladata,
hogy a lelkeket kegyes gondolatok által az Istenhez emelje, hanem
bizonyságot kell tenni egy új és igaz életrevalóságról. "Isten realitásáról
és hatalmáról, úgy hogy hirdeti és tanítja az O megváltó uralmát az
autonom ember és társadalom számára. amelyek eddig saját énjükben
találta meg urukat és a saját énjük feljavítása által akartak Istenhez jutni.

Az egyház ezzel .a munkával a társadalomban már aktívvá is
vált. Egyidejűleg pedig egyetlen hely lett a világon, ahol a magabízó.
autonóm embert ligyelmezfelik és meggyőzik afelől, hogy büszke auto-
nómiájában nem önmagáé. hanem Isten ítélete alatt áll.

A tárgyalt kettős feladat elvégzése nélkül az egyház keresztyén
értelemben nem lehet egyház. Természetes azonban. hogy munkájának
a társadalomban látható következményei is vannak. Ezek a kövelkez-
mények : újjászületés életben, hitben, lélekben, magatartásban és az
egész társadalom megúiulásában. -

Mindez válasz arra is, hogy miért volt az egyház munkáia a mult-
.ban sokszor eredménytelen .. Azért, mert az Istentől adott hivatás he-
lyett a társadalom tói felajánlott hivatást fogadta el. Javítani akart Isten
akaratának a végrehajtása helyett.

Végül még számolnunk kell azzal is, hogy sokszor a legmélyebb
igazság a legveszedelmesebb. Így aZJ egyház lényegéből fakadó felada-
tok szüntelenhangozlatása az egyház életének a megújulása nélkül
könnyen egy új ortodoxiához, vagy ami még rosszabh, álegyházias-
kodáshoz vezet, amint ez már többször elő is fordult a történelemben.
Ez azt jelenti, hogy az óember lrázissá tudja tenni Isten alapvető igaz-
ságát is és ezzel megakadályozza azt. hogy az egyház a valóban meg-
váltott és újjászületett emberek boldog közössége lehessen.

Ezért a következőkben beszélnünk kell majd arról, hogy Krisztus
egyháza. milyen lehetőségek között vagy milyen módon fejezi ki a maga
Istentől vett életét, mint naponként megúiuló életet az emberek között.

-.: M. G.•



A romániai magyar, irodalom 1936.
évi bibliografiáját közli az Erdélyi Mú-
zeum legújabb száma. A magyar nyeívű
munkák számának örvendetes megnö-
vekedését az irodalom mínden ágában
az alábbi statisztikaí összeállítás mu-
tatja:

1935. 193.6.
Szépirodalom 69 (31.20/0)70 (27.20;0)
Tudományos és
ismeretterjesztő
munkák 61 (27.60/0)67 (26%)
Vallásos irodalom 23 (10.40/0) 32 l12.50f0)
Tankönyvek 11 (5%) 17 (6.6%)
Tankönyvek, ren-
deletek 4 (1.8%) 6 (2.3%)

.Idöszakí irodalom 40 (180/0)50 (19.5%)
Különfélék 13 (60/0) 15 (5.90/0)

Összesen: 221 257
. (Erdélyi Múzeum)

A házasságkötési tanulera vonat-
kozó rendelkezések helyes értelme-
zése. Az egyik budapesti állami anya-
könyvvezetőség adott esettel kapcsolat-
ban kérdést intézett a polgármesterhez
.azíránt, hogy a kerületi előljáró ható-
ságához beosztott tiszti vagy altiszti
személyzet tagjai az ugyanazon kerü-
letben történő házasságkötésnél tanukul
.alkalmazhatók-e. A polgármester e kér-
dés tekintetében álláspontját az aláb-
biakban közölte az anyakönyvvezető-
ségekkel :

- A házasságkötési tanuk tekinteté-
ben a Házassági Utasítás 72. §-a többek
között úg~ intézkedik, hogy "az anya-
könyvi hivatalban alkalmazott szemé-
lyek, például írnokok, rokonaik házas-
ságát kivéve, tanukul nem alkalmaz-
hatók." A kerületi előljárók, mint ál-
lami anyakönyvvezetők házasságkötési
tanúkul alkalmazása kérdésében a bel-
ügyminiszter kimondta, hogy az anya-
könyvvezető, illetve kerületi előljáró a
helyettese közreműködésével történő

, házasságkötésnél a saját kerületében
tanuként nem alkalmazható, kivéve, ha
a házasulók valamelyike rokona. Ugyan-
ez a szabály alkalmazandó minden
olyan a kerületi előljáró hivatalába be-
osztott hivatalnokokra nézve, akinek
anyakönyvvezetőhelyettesi megbízatása
van, ezek tehát tanukul csakis akkor
alkalmazhatók, ha valamelyik háza-
sulónak rokonai. Magánál az anya-
könyvvezetőségnél szolgálatot teljesítő
-tiszti alkalmazottak természetesen te-
kintet nélkül arra, hogy van-é anya-
könyvvezető helyettesi megbízatásuk,
házasságkötési tanukul csak abban az
-esetben alkalmazhatók, ha a házasulók
valamelyikének rokonai és végül ugyan-
ez vonatkozik az anyakönyvvezetőség-
hez beosztott hivatali altisztekre is.
{Fővárosi Tudósító.)

Budapest vize. A vízvizsgálatok azt
mutatják, hogy a főváros által alkalma-
zott szűrőberendezés igen kitűnő ered-
ménnyel működik, mert a szűrt vízben
alig mutatható ki bacillus. A budapesti
ivóvíz teljesen kifogástalan és megálla-
pítható, hogy vízvezetéki vizünk a nagy
világvárosokéhoz viszonyítva is a leg-
'előkelőbb helyet foglalja el minőség
tekintetében. Budapest Iakossága ré-
szére napi 300.000 köbméter vízmennyí-
ség van biztosítva, sőt az üzem fejlesz-
tése folytán a vízbőség olyan arányú
lesz rövidesen, hogy megindulhatnak a
tárgyalások az elővárosok vízellátásá-
nak rendezésére is, Budapesten egy-egy

UüzteLet1e1 kéwj-iik elif,fizelif-iI1Jid, M(P!
multhel: LafUzámunklUJZ f/l!LeLLékel152.847.
seámú. 1J-O-Ji.alJer/izetúiÚL1J- teLhaJxl1_áiáJJwaL
el!fI.izdúükd mtfJtit-i-tani seioesleedsenele.

(!;fJ-afLfjiliklLt (:;Ld
• kia.dtJ-lwJaiala

~t, (}ó-kaL-ulea 18_ se,
'UeLe!..ML:2-955-16.,

személyre átlag napi 180 liter viz-
fogyasztás jut. Ez az adat azt igazolja,
hogy Budapest a legbőségesebb viz-
fogyasztó világváros ok közé tartozik
Európában. ,

Megvizsgálták az ásvány- és a szik-
vizeket is, amelyeket teljesen kifogás-
talanoknak minősítettek. Szomorú azon-
ban a megállapítás az uszodákés
strandok vizének tisztaságáról. A foko-
zódó fürdősport és üdülőélet a fürdővíz
higiénéjének egyes szigorúbb ellen-
őrzését teszi szükségessé: A íöváros
kezelésében levő fürdők teljesen kifo-
gástalanok voltak, a magánkezelésben
levő uszodák egvnémelyike azonban
még mindig hiányos víz- és medence-
higiénévei rendelkezik. A tapasztalatok
szerint az uszodák zöme egyelőre a ll.
(megfelelő) kategóriába esik. (Fővárosi
Tudósító.)

Csang-Kai-Sek és a keresztyén-
ség. Nem tesszük most kérdés tárgyává
a világpolitika nagy embereinek az
állhatatosságát Egyszeruen közöljük
azt a tényt, hogy Csang-Kai-Sek a kí-
nai hadvezér keresztyén vallású. V éle-
ményét jellemzi egy beszéde, melyet
tanulmányaik végén álló diákokhoz in-
tézett. , .

"Akinek nincs vallása, az hasonló
ahhoz a hajóshoz. aki a végtelen Óceá-
non hajózik. iránytű nélkül. A vaIJás
nélküli életnek nincs célja, Akinek nin-
csenek vallási gondolatai, az sosem érti
meg az élet igazi értelmét, céltalanul
bolyong, anélkül, hogy .számottevö ered-
ményt érne el. Egyedül a vallás képe-
síti az embert olyan harcra, amelyet
erős akarattal tudunk folytatni egy
végső célért. Most, hogy vizsgáitokat
megállottátok,. megkérdezem tőletek:
Tudjátok-e, mí a keresztyén ség ? A
keresztyénség olyan vallás, amelynek
végső célja és magas célkitűzései van-
nak. Megalapítója. Jézus Krisztus az
életről és az emberek együttéléséröl
való felfogásában forradalmár volt. 'o
példát adott arra vonatkozólag, hogy
tulajdonképp az életnek milyennek kell
lennie. .. Kész volt, hogy feláldozza
magát népéért. Tudjátok meg: csak
akkor fogtok igazi eredményt kívívní az
állam és az emberiség számára; ha a -

[VANG~lIKU~~l~r

keresztyénségnek, az áldozatkészségnek
a szellemében szolgáItok."

Felesége pedig a keresztyén feleke-
zetek képviselői előtt ezt mondta:
"Amikor a Kínában működő mísszíoná-
riusoknak azt mondom, hogy csodál-
.kozom azon az áldozaton, amelyet azzal
hoznak, hogy ide ebbe a számukra ide-
gen országba eljönnek, ők mindig azt
felelik, hogy "ez csupán kötelesség."
Mennyivel inkább kellene ezt mondaniok

.a kínai keresztyéneknek! A kormány
a misszionáriusokat nemcsak megtűri,
hanem egyenesen örül' nekik. És míért
teszi ezt? Azért, mert Ielismertük; hogy
egyedül a keresztyénség segíthet raj-
tunk. A keresztyénségnek sokkal na-
gyobb lehetőségei vannak ma Kínában,
mint a világ bármely más államában."

(virág.)

Felvételek a tiszai ágo hitv. evang.
egyházkerületmislwlci [ogakademta-
[an az 1937-38. tanév II. felére. Azon
végzett középískolaí tanulók, akik újon-
nan beiratkozni óhajtanak, kötelesek
a beiratkozási engedélyért a jogaka-
démia dékáni hivatalához ' benyujtott
kérvénnyel fOlyamodni.' A pótfelvétel
határideje január ·31. A felvételi kér-
vényhez a következő eredeti okmá-
nyok csatolandók: aj születési anya-
könyvi kívőnat ; b) középiskolai érett-
ségi bizonyítvány; ct erkölcsi bizonyít-
vány a folyamodó nemzethűségéről és
erkölcsi megbízbatóságáról; d) ható-
sági bizonyítvány arról hogy a folya-
modó hadiárva; ej ha a folyamodó atyja
harctéri szelgálatot teljesített, Károly
csapatkereszt elnyerésének igazolása;
f) közhatósági bizonyítvány a folyamodó
szüleinek toglalkozasaról, vagyoni hely-
zetéről és arról, hogy a szülők mióta
laknak jelenlegi lakóhelyükön, hol lak-
tak azelőtt s amennyiben több helyen
laktak volna, mi volt a foglalkozásuk
régebbi lakóhelyeiken ; a). a más főis-
koláról jövők még távozási bizonyít-
vány-t is kötelesek csatolni. A kérvény-
hez 2 pos' okmánybélyeg és 1 P. ke,
zelési költség csatolaadó. Nem eredeti
okmányokkal felszerelt kérvények nem
vehetők figyelembe. A beiratkozásnál
személyes megjelenés kötelező.
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Valódi ezüst evőeszközök, disztárgyak.
Ezüst és arany áruk napi áron.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KE.cSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM ..

BllTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
. . ára 2 db nikkelezett I

. kulccsaI5.~ pengü.
DEKORRCIÓ,BUdapesi, Károlv-krt 20. Tel: 384-521. ' .

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VL, PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 diszoklevéllel -kitüntetve l

Hogyan támogassuk az Evangélikus
Egyháikerületek Jóléti .Egye~ületét_?! -
Evangélikus ember családjáról a . .Jéléti Egyesület"
útján gondoskodik Egyházi érdek is a "Jólétí Egye-
sület" lelkarolésa. Hívja' fel mindenki a hittestvérek
figyelmét a Jóléti Egyesülelre. A Jóléti Egyesület min-
denfajta biztosítást felvesz: ternefkezési.. élet, nyugdíj.
tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosség, autó, szállít-

mány és jégbiztositásokat. •
Tagjainak érdekeit képviseli minden e~etben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egyesü-
let központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1·863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Györ, Kaposvár. Miskolc, Pécs.
Szeged. Székesfehérvár. Szornbathelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőkel, hölgyeket is.

SZÁNTÓ RÓBERT:

ÁRA: 2.40 PENGŐ.

-Ai UTOLSÓ ÓRA
Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra .alkalmas színdarab,' illetve
[elenetj.j Most jelent meg SCHOLTZ
TESTVEREK könyvkejsskedésében
Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21. sz.

Nyomatott \Veber Gusztáv "Grafika" nyomdavállalatánál.
Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benezur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László]
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor. Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Schelz. Lészló,

dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulauf Henrik

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., -Darnienich-utca 28/B. Telefon: 113-592.- Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
KiadóhivataÍ: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295·516. (Weber Gusztáv "Grafika" nyomdavállalat.)

Előfizetéseket eHogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivalalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
És mégsem ellenségünk!

Folkusházy Lajos nyilatkozata a Luther-s~oborról

A magyar középosztály megítélése

A lelkészi szolgálat korhatára

A legveszedelmesebb propaganda

"Feledékeny zsinat?"

A szentistváni kultúra és a "magyar 'egyhéz"

Fehér galamb

Bach könyvtára
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Budapesti istentiszteletek
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Deák-tér 4. (ném et nyel-
ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Zenés áhitat
Fasor. Vilma királyné-út

19. (iíiúságt) ' d. e. 10
Fasor d, e. 11
Fasor d.u.4
Fasor (ném et nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35, d. e. 11
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ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e, 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. ro
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abonyi-utca 21. d. e. 11
Váci-út 61. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbudá (német nyelven) d. e. 9
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. II Stovicsek Gusztáv
Obuda .d. u 4 Stovicsek Gusztáv
Lenke-út 56. (ifjúsági) d. e. 9 Szántó Róbert
Lenke-ut 56. d. e, 11 Szántó Róbert
Lenke-út 56. d. u. 5 Takács János
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Késmárszky Lajos
Szuchovszky Gyula
Balikó Lajos
Kühn Ernő
dr. Varsányi Mátyás

Danhauser László
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Sosem is volt az, bár szúrásai-
ban ösztönösen támadó e II ens é g
lándzsa-hegyét éreztük mindenkor.
S bizonyos, hogy ma sem az a
pirosképű. mosolygószernű, nyájas-
szav ú bar á t, akinek lelkendezve
borulunk nyakába. Ma is bosszant.
Engem, téged, társaságokat, ren-
deket, nemzeti osztályokat és egy-
házi közösségeket. Igen, zaklat, buj-
togat, feldúl, dühössé korbácsol, át-
kot csikar ki belőlünk. Ilyen vad
fickó az Ig a z s á g l És még sem
ellenségünk I

Jól látjuk, mi a való. Az igazság
min dig is fájni fog. És min d e n-
kin e k, aki csak találkozik vele;
pogányoknak és megkereszteltek-
nek, kiskirályoknak és Iőldig-gőr-
bedőknek egyaránt. Ebben nincs
különbség köztünk, bukott világ-
nak bűnös szülöttei között, Mínd-
nyájan és mindig újra ellenségün-
ket látjuk közeledni benne.

De mi ker esz t y éne k, .Krisz-
tus-hívők egy lépéssei mégis csak
előbbre vagyunk. Egy k i á 1tás ül
ki az aikunkra. Kikiált juk önma-
gunk ellen, mások ellen, szembe-
szállva hatalmasokkal es tömegek-
kel, ellene mondva érzéseinknek
és tapasztalatainknak, - kikiált-
juk a felszabadító' igét: És még-
sem e II ens é g ü nk! Bar á t un k
az igazság!

Lehetetlen, hogy ellenségünk le-
gyen az, aki nekünk meg m o n d j a
a z iga z at! Aki feltárja a valót,
elénk sorolja a lényeket, lehántja

~VANG~lI~U~~l~
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Scholz Lászlö.

a látszatok csinált kérgét. Lehetet-
len! Egyszer szemügyre kellene
vennem az ellenségeimet. Talán
nem is rágalom, amit szemembe
vágnak, hanem tény és való. Le-
hetetlen, hogy az iga z s á g vá-
lasszon el engem ettől vagy attól.
De most hagyjuk ezt asz e m é 1y i
kérdést.

Olyan órákat élünk, amikor tár-
sadalmi és közösségi életünkbe
kell belesüvöltenünk az igét - to-
vábbra egy percig sem kérlelő, si-
mogató hangon, de szirénák sikol-
tásával-: Nem ellenségünk az
igazság! Nem vétkezik az, aki
leírja és kirnondia azt, ami van,
látható, kézzelfogható, ízlelhető és
szagolhatá. Mindig lesznek olyanok,
akik a kemény őszinteség szószólói-
ban a rontó-bontó lázadót ·fedezik
tel csupán, soha az Istenküldötte
prófétákat. De jaj, ha ez általános,
hivatalos szellemmé lesz ~gynem-
zedékben, vagy akár csak annak
vezető osztályaiban! Mert nemcsak

az a nemzet pusztul el, melyben
egészen kiveszett az erkölcsi fe-
lelősség s már azt sem tudják, hogy
az igazság különbözik az igazság-
talanságtól. Sírja partján áll az a
nemzet is, melyben még szól ugyan
az igazmondás, de már csak· el-
lenséget látnak benne és nem me-
rik hinni, hogy Ő Iurkósbotosan is
Jóbarát!

Az Egyháznak ma tulajdon-
képpen egyetlen nagy feladata van
nemzeti életünkben: az igazság
heroldja lenni, ébreszteni, pró-
fétálni, a hazugságot kíméletlenül
leleplezni, a nagyok önzését nyil-
vánosságra hozni s ha kell: ezért
a próféták mártir-sorsát is vállalni.

Persze ennek ott kell kezdődnie,
hogy egy házi életünkben sem te-
kintjük ellenségnek az igazsá-
got! Lehetetlen, hogy éppen az
igazság megmondása tépjen
szét bennünket s tegyen egymás
farkasaivá. Az lehetséges, hogy a
való helyzet őszinte kitakarása te-
kintélyeket aláz meg, felelőtlen re-
formereknek torká~a forrasztja a
szót, egyeseket visszavonulásra
késztet, másokat kiugrat a kénye-
lem bokraiból. Egyszóval: kelle-
metlenül megtámadtatunk ké-
nyes pontjainkon... És még sem
ellenségünk az igazság!

Segíteni akarsz? Mondd ki, írd
meg, vedd füledbe és kiáltsd to-
vább az igazat!

IGal.4,16. : "Tehát ellenségetek let-I
tem-é,megmondvánnék-
tek az igazat 1"

Ef. 4, 25.: "Azért levetvén a hazug-I
ságot, szöltatok igazsá-
got, kíkí az' ő felebarát-
jával: mert egymásnak
tagjai vagyunk." I

Ján. 3, 21.: "Aki pedig az igazságot
cselekszi, az a világos-
ságra megy, hogy az ő
cselekedetei nYilVán-1
valókka legyenek, hogy
Isten szerint való csele-
kedetek."
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A szentistoáni hultúra
és a "magya,: egyház"
Székesfehérvárott a Szent István ju-

bileumi év megnyitásán Hóman Bá-
lint ünnepi beszédet mondott. Beszédé-
ben többek között ilyen numdatokat ta-
lálunk: "Mi a szentistváni kuüúra ? A
magyar hagyományt, a katolikus val-
lást, az európai művelődés elemeit fel-
bonthatatlan egységben összefoglaló ke-
resztény magyar művelödés." "A szen t-
istváni kuitúra terméke és a szentist-
váni lélek alkotása a maauar nemzet,
a magyar egyház, a kereszténu maquar
müvelödés; a magyar faj, a magyar
eTö, a magyar szellem e három leg-
nagyobb alkotása." A jelenlevö nagy
tömeg lel/cesen meatapsotta a beszé-
det. Nem vagyunk iinneproniák, de
mi nem tudunk tapsolni ezekhez a
furcsa mondatokhoz. Helyette kényte-
lenek vagyunk gondollcozni, mert a
kultuseminiseter egy.elegáns gesztussal
tudomást sem vesz rólunk a szentist-
váni kultúra emleqetésénét. Az biZá-
nyos, hogy mi, mint egyház, semmi-
féle Icultúrábtm. nem akarunk alkotó-
elemek lenni, mert sokkal többek va-
gyunk ennél: Isten követei, az igaz-
ság hordozói és dörömbillö ököl az
alvó lelkiismereteken. Épen ezért mi
vagyunk azok is, akik ezt a kultúrát
a magyanág legnehezebb évszázadain
keresztűl. átszármaztattuk a jelenbe,
Isten ígéjével megszenteltük és meg-
szenteljük ma is. .

De még sokkal furcsább a második
mondat, amelyben a "magyaT egyház"-
rot beszél. Ez a két szó még Jézus
Erisztus számára is talány lehetne.
Mert O tényleg megalkotta az egyhá-
zat és fenntartja azóta is. Ez a ke-
resztyén egyház. Viszont a kultusemi-
niszter "magyar egyház"-ról beszél.
Vagy Magyarországon alakult valami-
kor egy másik is, a kultúraszűlte "ma-
gyar egyház"? Vajjon mi lehet ez?
Fából uaskarika ? S gyakorlatilag mit
jelenthet? Gondolatot, szeruezetet vagy
talán - a magyar katoliemust ? Jó
lenne ezt tudni.

Egy azonban kétségtelen. Keresztyén
értelemben ."magyaT egyház" soha
nem létezett és nem is Léteeik. De van
mag y a T k e r esz ty é n ség, amely-
nek ebben a hazában tagja mindenki,
akit Jézus Krisztus megváltott, legyen
az eoamqélilous, rerormátus vagy római
katolikuso Es ugyanakkor csak egy ér-
tékes magyarság van: az, amelyiket
Jézus uére tisztára mosott. Ez p edi g
az ú j j ti s z ii l c t et t m a q u a r ke-
Tes z ty é n ség. És szívünk szerint
való óhajunk, söt imádságunk az,
hogy "magya?' egyház" helyett újjászü-
letett magyarságot adjon nekünk az
Isten.

Amit elmondtunk, az nem támadás,
nem védekezés és nem is panasz. Az
egésznek ezt a címet lehetett volna
adni: "A következö helyreigazító sorok
közlésére kértek fel bennünket ... "

•
.Hinni azt jelenti, hogy nem kétel-

kedem' abban, amit" nem látok. A
hit csak láthatatlan és rejtett dol-
gokra vonatkozhatik, mert amit lá-
tok, azt nem kell előbb elhinn em.

Luther.
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Fol k u s ház y La j os hittestvérünk tudvalevőleg még 1927-ben,
mint a székesfőváros akkori alpolgármestere, D. RaHay Sándor püspök-
höz intézett beadványában, - a szobor céljára 500 pengő adomány
kiséretében, - indítványt tett Lu the r Már ton szobrának a székes-
fővárosi Deák-téren, az evang. templom szomszédságában leendő fel-
állítása iránt. Ezt az indítványt most időszerűvé tették a Zsinatnak m. é.
november 9-iki záróülésén s az Egyetemes Egyház m. é. november
12-iki közgyűlésén hozott határozatai, melyek kimondiák, hogy "a Lu-
ther-szóbor felállításának a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb
azonban Dr. Luther Márton -halálának négyszázados évfordulójára meg
kell történnie." Ebből az alkalomból felkértük Fol k u s ház y Lajos
nyug. alpolgármestert, hogya Luther-ezobor ügyével kapcsolatos néhány
kérdésünkre legyen szives nyilatkozni.

Muntcauirsunk. elsö kérdése az volt, hogy mi indította 1927-ben az alpol-
gármester urat arra, hogy a Luther-szobor felállítását sűroesse ?

- Az a gondolat vezetett, -' hangzott a. válasz, - hogy legyen
a Luther-szobor is Budapest keresztyénségének egy újabb és inkarnáns
szimbóluma. Emellett szükségesnek tartottam, hogy evangélikus egyhá-
zunk minél előbb fejezze ki Luther világtörténeti jelentőségű egyénisége
iránti tiszteletét és hódolatát _a szob or felállításával a hívek meggyőző-
désének és öntudatának erősitésére. Azért tartom erre épen Luther
szobrát alkalmasnak, mert kétségtelen, hogy Luther Márton a keresz-
tyénség utolsó négy évszázadának legnagyobb egyénisége. Tekintve
azt, hogy hazánkban evangélikus hívek legnagyobb számmal Budapes-
ten laknak, elsősorban itt van illő és méltó helye Luther szobrának.

A föváTos terűtetérc csakis a Deák-tér, vagy más hely is alkalmas lehetne
a szebor telálliuisdra ?

- Nézetem szerint, - válaszolta az al polgármester - Luther
szobrát a fővárosnak más alkalmas helyén is fel lehetne állítani. ha
ilyen más hely a szoborral eszmei összefüggésben lenne. (P. O. vala-
mely nagyobbszabású evangélikus egyházi vagy kultúrintézmény : temp-
lom, felsőbb iskola, evang. szövetségi palota, stb. elötti téren.) Sajnos,
ilyen nagyszabású intézményekben egyházunk jelenleg nem bővelkedik.
Ezért ma a Deák-tér a legalkalmasabb a szobor elhelyezésére, az ott
álló közel másfél évszázados mulíú Deák-téri evang. templommal kap-
csolatban. Ezért jelöltem meg indítványomban is a Deák-terel. Hogya
Deák-térnek rnelyik pontján álljon majd a szobor, azt az egyház vezető
személyeinek meghallgatásával aszékesfőváros illetékes halóságai fog-
ják meghatározni. Jelenleg a Deák-Iérnek egy a Sütő-utca kítorkolásá-
ban fekvő, háromszög alakú, kis, fás-gyepes területe van szóban. Ez
a terület azonban a tér sarkába van beszorítva s látókörileg sem elő-
nyös. Megfontolás tárgyává kell tehát tenni, hogy nem lenne-e alkal-
masabb hely az Adria Biztosíló Társaság bérpalotája és a F. 1. Föld-
alatti vasút lejárója közötti. térség, amelyen most villanyvilágítási vas-
oszlop áll. Nézelem szerint ezen a térségen a szobor nyíltabban és
szépészeíi szempontból előnyösebben állana s emellett talapzata e
nagyforgalmú helyen továbbra is biztonsági sziget jellegű maradhatna.
A szobor végleges helyét majd a Deák-tér tervbevelt szabályozása s
részben a templom fekvése fogja megadni. Miulánnem valószínű, hogy
a szobor Ielállitásáig a térszabályozás megtörténik. annakidején a szo-
bor a szabályozolt tér megfelelő pontjára esetleg álhelyezendő lesz.

A szebor mint retormátort, mint tudóst, vagy mint harcos hitvitázót, -
és milyen helyzetben áimieotia Luthert? - Altalában a szobor művészi felfo-
gására és kiuitelére nézve mi Méltóságod elgondolása? .

- A szebornak Luther MArton nagyegyéniségéhez, elsősorban
az általa képviselt Isteni igazsághoz, azután a szobor helyének város-
közponli és kíváló környezeti fekvéséhez m é l t ó nak kell lennie mé-
ret, anyag és művészi kivilel szernpontjábó]. En azt szeretném, ha Lu-
ther alakja bronzba öntve, legalább életnagyságban, megfelelő magas

Folkusházy Lajos nyilatkozata
a Luther -szoborról



kőalapzaton állana. Az alakon korhű Luther-kabát, a balkézben mell-
hez tartott Biblia és kereszt lenne, a jobbkéz kifejező, de nem feltűnő
mozdulata mellett. Arckifejezése legyen relormátori hivatásától átszel-
lemült tekintetű, a meggyőződéses határozotiság kifejezésével. A már-
ványtalapzat két oldallapját diszftsék Luther éleléből. illetve a refor-
máció történeti eseménveiból vett bronz reliefek. Így képzelern én el
Luther ernlékszobrát nemes egyszerűségében szépnek s minden kívá-
natos szemponthoz méltónak. Egyébként ezekről a kérdésekről a Lu-
ther-szeborbizottság fog dönteni s egyben megadja az alkotással meg-
bizandó művész részére is az irányelveket.

Mi Mélt6ságod véleménye arr6l, hogy akadt olyan hang, amely Luther
szobrának felállítását dogmatikus alapon ellenezte, azt állítva, hogy az ev. egy-
ház elvi ellensége vallási és bibliai események és egyházi személyek képeken
vagy szobrok formájában val6 kiábrázolásának?

- Igen, magam is hallottam ilyen ellenzésről. Sőt olyanról is,
hogy Luther külíöldi állampolgár volt, s ezért az ő szobrát nem lehet
fővárosi közterületen felállítani. - Nos, az ilyen beszédeken csak rno-
solyogni vagy sajnálkozni lehet, mert az illetőnek tudnia kellene, hogy
vannak képek és szobrok, amelyek még a Bibliában is kiábrázolhetók.
Ez Luther felfogása is.

(Itt az atpotoármester úrJIgy vaskos Luther-kötetet vesz elö és rövid ke- .
resés után egy Luther-idézetet olvas, amelyben arról van szá, ~ogy ne féljünk
az Isten csodálatos dolgainak képekben. való lciábrázolását6l.)

"Bizonyos vagyok benne, hogy lsten akarata, hogy szavát hallják
és olvassák, különösen Krisztus szenvedéseit. Oe akár akarom, akár
nem, ha Krisztust hallom, szívemben egy férfiképmás tünik elő, aki a
keresztfán függ; hasonló ez ahhoz, ahogyan az arcomat visszatükrözi
a vízszine, amikor abba beletekintek. Es ha nem bűn, hanem íö. ha
Krisztus képe a szívemben van, úgy miért lenne bűn, ha képe a sze-
memben van." Ugyanígy Luther szobrának látása minden evangélikus
embert emlékeztetni fog arra, hogy lsten igéje egyedül fontos az éle-
tünkben.

Az az állítás pedig, mintha a szobor felállításának Luther külíöldi
állampolgársága lenne az akadálya, - önmagát megbélyegzően olyan
gyermekes, hogy avval nem is érdemes foglalkozni. Azt azonban.. az
illető tárgyilagosságáról fel kell tételeznünk, hogy annak idején ép ugy
tiltakozott Washington szobrának a főváros közterületén történt felállí-
tása ellen, mint ahogy ezt most Luther szobrával szemben megtette.

Luther szobrának felállítását, - Mélt6ságod megítélése szerint, - hogyan
fogja fogadni a hivatalos-, társadalmi- és felekezeti közvélemény?

- Nem tudom elképzelni, hogy a hivatalos világnak vagy pedig
a más felekezetbelieknek bármilyen szempontból kifogásuk lehetne Lu-
ther szobrának tervezett felállítása ellen. Ellenkezőleg meg vagyok győ-
ződve, hogy az illetékes hatóságok a legnagyobb megértéssel. és leg-
jobb indulattal fogják előmozdítani az emlékszebor szép és kegyeletes
gondolatának megvalósitását. hogy az mint szobormű is a főváros
egyik dísze legyen. - Oe bizonyos vagyok abban is, hogya más
felekezet beliek s általában a társadalom részéről is megértés fogja
fogadni a szobor gondolatát. A szobor létesítése különben is hitéletünk
belső ügye és nem kiván mást, mint kifejezni tiszteletünket Luther
Márton életműve és személye iránt.

A szobor céljára szükséges tőke milyen úton-módon volna a legrövidebb
idő alatt biztosítható?

- A gyüjtes megszervezése a Luther-szoborbizottság feladata,
amely mult év december 15-iki ülésében a rendszeres és a legszéle-
sebb körű gyűjtést rendelte el. A részleteket is ez a bizottság lesz hi-

.vatva megállapítani és a gyűjtést gyakorlatiassággal, agilitással és ötle-
tességgel irányítani és sikeressé tenni. Fontos, hogvaszobor ügye s
a gyüjtés állandóan napirenden tartassék. Az adakozók neveit emlé-
kezetül meg kell örökíteni s ezért erről, - függetlenül a pénztári fel-
[egyzésektől, -:- külön nyilvántartást kell vezetni. A· nemes célra való
adakozás az evangélikus híveknek szinte becsületbeli kötelessége,
tekintve, hogy a szobor felállítását a Zsinat és az Egyetemes Egyház
közgyülése elhatározta s ezáltal ma már a siker az evangélikusok

. egyet e m éne k valóságos pre szt i z s kérdése. Ezt minden evan-
gélikus léleknek át kell éreznie. Aki ezt nemértené, annak meg kell.

FEHÉR GALAMB
Mílyen értekes az emberi lélek? Ezt

a mélységes problémát tűzi ki Kállay
Miklós új darabjának, a Godivának
homlokzatára. S aztán illusztrálja az
az egész kérdést egy középkori angol
legendával.

Godiva, a "fehér galamb" ott él aty-
jának lovagvárában, mínt a tisztaság-
nak és a hitnek illatozó lilioma. Lestric,

- a gonosz lovag kinyujtja utána tisztá-
talan kezét s ha feleségül nem adják,
holttesteken ésromokonkeresztül akarja
elrabolnl ágyasának. Godiva azonban
isteni sugalattól indítva áldozatul veti
oda magát és hozzámegy. A gonosz
lovag durván kínozza felesége testét-
lelkét. Galambjait lenyílazza, apja ra-
vatalától elragadja, s végül még pa-
rázna orgiájába is beleránt ja. Godiva
kítart férje mellett, mert hűséget eskü-
dött, noha régi játszótársa, Harolt több-
ször ki akarja menteni férje karmaiból.
Az orgián a pestis muzsikál Lestric és
céda társasága talpa alá haláltáncot.
Lestric szörnyű kínjain nem tud segí-
teni semmiféle kuruzslás. Az egyik va-
rázsló Godiva vérével akarja gyógyí-
tani. Godiva felajánlja az utolsó csep-
pet is. Lestric méregtől fél és eldobja
a vértől párolgó kelyhet. Végül megje-
lenik biztos zsákmányaért a halál és
az ördög. Godiva még az ő kezükból
is kikönyörgi. Az ördög azonban azt a
feltételt szabja, hogy mezítelenül kell
végiglovagolnia a falun. Godiva erre is
elszánja magát, noha biztos halálba
indul. mert Lestric viszont, akiért az
áldozatot hozza, azzal fenyegeti. hogy
leüttéti a fejét, ha testét csal, egy em-
beri tekintet is éri. Harolt kívont kard-
dal kergeti széjjel a kiváncsi csőcselé-
ket, de ez nem mentené meg, ha az
utolsó pillanatban fehér galambjai nem
fogják körül csattogó szárnyakkal és
nem rejtik el az emberi tekintetek elől.
Lestric-t még ez az áldozat se ment-
heti meg, ha meg nem bánja bűneit.
A csodát nem hiszi, de mikor meglátja,
hogy Harolt kiszúrta a saját szemét,
hogy még csak kísértésbe se jöhesse?
Godivára tekinteni, mégis megrendill
és összetörik. Először és utoljára jót
akar cselekedni, ezért egymásnak adja
Godivát és Haroltot, aztán megbékélten
meghal.

A legenda gyönyörű. Telve poézisseI,
mély gondolatokkal. Színpadra jelení-
tése pedig egyenesen mesteri. Egymást
érik és fokozzák a megrendítő jelene-
netek. A hatásnak tehát dús vadász-
területe. S mégis, mégis ... olyan hideg
az egész. Az ember szinte didereg, mint
ódon lovagvárak kongó folyosóin. Túl-
ságosan sok benne a legenda. a "föl-
dönjáróangyal" és "megtestesült ördög".
Az önmagát feláldozó szeretet apotheo-
zlsa akar lenni. A szereteté, mely erő-
sebb, mint a halál. De ez a szerétet is
olyan hid,eg. Csak az áldozatot, csak a
sebeket látjuk, csak a bintott szív, a
megrugdalt érzés zokogását 'halljuk,
csak a valót takarni akaró, de a fáj-
dalom súlya alatt összeroppant lélek
csukló sírása metsz szívünkbe. Nem süt
reánk a szeretet meleg és diadalmas
napja. Csak szavainak, szenvednek, le-
mondanak és önfeláldoznak, .de nem
mosolyognak, nem símogatnak, nem fe-
lejtenek nyomtalanul és nem borítják
be a hatalmas gonoszságot még hatal-
masabb szeretettel. Sokszor az az érzé-
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sünk, hogy Lestric grófnak is sok igaz-
sága van abban, ha nem tér meg. Nem
kapott a feleségétől lángoló, forró, egész
szívet. Majdnem hajlandók vagyunk
úgy itélni, hógy az őzikék és galam-
bok megérdemelték a nyilvesszőket,
mert azokra sokkal több szeretetet, mo-
solyt és melegséget pazarolt, mínt fér-
jére. A férje csak a "megmentendő lé-
lek" volt neki, akiért áldozott, lemon-
dott, de nem szeretett a szó mélysége-
sen emberi, épen azért szent és tiszta
értelmében. A férje csak a "gonosz"
volt számára', akit tűrt az áldozatra ren-
delt bárány türelm éveI, de akit nem ér-
tett a szeretet csodatevő intuiciójával,
hogy az is csak a féktelen vér tüzes
fogatán meghurcolt, gyötrött emberi
szív, aki ebben az állapotban keserűen,
kegyetlenül boldogtalan s mérhetetle-
nül szomjas a szeretetre. Lélekre rá-
Ieküdt robusztus test, akit a jóságból
is csak a gigantikus, szeretetből is csak
az egekig lángoló tudott volna megállí-
tani, menny igájába fogni, de a nyög-
décselő "fehér galamb" csak bőszített
és vadított. Ez a végtelenül áradó, élet--
teremtő, könnyeket is mosollyá változ-
tató szeretet napfénye hiányzik Godiva
alakjából. Csak téli napfény, nem élet-
terhes tavaszi mosolygás.

Középkort, halott hideg középkort le-
hel a darab. Testből-lélekből, vérből és
szeretetből, bűnből és jóságból össze-
tett élő embereket felbontja absztractu-
mokra : gonosz -- jó, szelíd - vad,
tiszta - parázna, igaz - hamis stb.
Az absztrakturnek sikerültek, csillognak-
villognak, példáznak és hal nal", mint
az orvosságok és mérgek, de nem él-
nek. Az 'ember pedig "élő lélek" s a
szeretet élő és életet tárnasztó hatalom,

A felvetett kérdés mesteri illusztrá-
cíójának tehát nyugodtan elfogadhat-
juk a darabot. Az emberi lélek való'
ban olyan értékes, hogy még ennyi
áldozatot is megér. De áldoeni; már
nem nekünk kell az emberi lelkekért,
azt már; mérhetetlenül nagyobb áldo-
zattal, örökre és tökéletesen elvégezte
helyettünk lsten Fia a Golgotán, Ne-
künk már csak szeretni kell. Szeretni
a Tőle elnyert élettámasztó, minden ál-
dozatot kiváltsággá, örömmé. szent
életujjongássá átváltoztató, meleg isteni
szeretettel. Az ilyen sugárzó melegség
hamarább térdre vonzza a bű.iösöket,
mint az áldozati oltáron vergődő "fe-
hér galambok".

Azzal az érzéssel hagytuk el a szín-
házat, hogy bizony a legcsillogóbb kö-
zépkor se tudja elhal ványítani a mi,
reformáció ban nyert igazi világossá-
gunkat, lelki kincseinket. L.M. V.

II szegény asszony egy pengöje
Segélyosztás volt a Deák-téri lel-

készi hivataiban. Egy rongyos, meg-
tört arcvonású szegény asszonyka is
megkapta a maga kis segélyét, egy-
két jegyet zsírra, lisztre. De íme oda-
jön hozzánk a másik asztalhoz és
letesz egy pengőt a Luther-szóbor
javára. Ugyan, néJjjke, - mondjuk
- magának is kell az a pénz, éppen
most fogadott el néhány If l l éj- ér-
tékü adományt. Nem és nem! O úgy
kapta ezt, mert egy betegnek szolga-
latot tett. S ő már ezt erre szánta.
Elfogadtuk és beírtuk a Luther-szo-
borra adakozók; ieggazdagabbjai
közé, (s, 1.) ;'
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ezt magyarázni! Bár az adakozás elsősorban ' az evangélikus hívek
áldozatos szívügye, mégis remélem. hogy az evangélikusok táborán
kívül a társadalomnak minden rendű és rangú tagjai, emellett a közü-
letek, intézetek, vállalatok és társaságok stb. is szerepelnek majd az
adományozók között, csakúgy, ahogyan az evangélikus hívek is szere-
pelnek más felekezetek egyházi céljaira való gyűjtéseknél.

,A magyar
közép osztá ly megítélése

Középoszlályunk problémája egyike azoknak a kérdéseknek. ame-
lyek ma is változatlan élességgel állanak az érdeklődés homlokterében.
Ez szinle természetes is, mert a középosztály, mini a nemzet testének
gerince, a hordozója azoknak a nagy nemzeti Ieladeíoknak, amelyek
tőle várják megoldásukal is. Nem közörnbös tehát, hogya feladat-
hordozás szernponíjából mekkora a teherbírása, El leledatrnegoldás
szempontiéből pedig mekkora a teljesítő ereje ennek a társadalmi osz-
tálynak. '

Ha véleményünk megalkotásában csak azokra a cikkekre lennénk
utalva, amelyek e tárgyban hosszabb-rövidebb időközökben itt is, ott
is megjelennek, az eredmény valóban lesujtó lenne. Egybehangzó hatá-
rozotlsággal kondul ki ugyanis lélekharang módiára e cikkek legtöbb-
jéből az az elcsüggeszlő megállapítás, hogy középoszlálvunk anyagilag
és erkölcsileg, legyengült mai állapotában aligha tud megteleini sors-
döntő rendeltetésének. Megtudjuk e cikkekből. hogya magyar közép-
osztály súlyos beteg, válságos őráit éli. Felsorolják a cikkirók e beleg-
ség tüneteit is, amelyekből hamarjában csak a legkirivóbbak at szedjük
csokorba. Igy az öntudathiányt. a szellemi ürességet, a meghunyász-
kodást felfelé és az elzárkózás! lefelé, az ítélőképesség hiányát, a
satnya akara lot és ielle met, az üres szólamokban megnyilvánuló, a
cselekvésig. áldozalkészségig soha el nem jutó hazaliságot, az erkölcs-
telenséget, az istentelenséget stb. Szinte már fokozása sincs e kiléte-
leknek. Közben meg-megsuhogtat ja egyik-másik cikkíró az ily sok
fogyatkozásban bővelkedő középosztály fel~tt a fölényes bírálat szeges
korbácsát is. hogy lesujtsen fl lázbeteg teslre azokért abajokérl, ame-
lyeknek ez a társadalmi osztály a kereszthordozója left.

Hogy középosztélyunk és vele egyült az egész magyar társadalom
beteg, az tagadhatatlan. Hogy a felsorolt betegségi tünetek e társa-
dalmi osztályunkben fellelhetők, bizonyára az is kélségtelen. A hiba a
cikkirók részéről csak ot! van, hogy e tűneleket áltelánositiák. Tapasz-
talt utazók mondiák. hogy az ember minden országban, minden város-
ban azt találja, amit találni óhajt. Aki szórakozésokra vágyik, bárhol
tellel heti, aki komoly munkésságban híván elmerülni, ennek is min-
denült megtalálja a módiát : akinek csak az emberi fogyatkozások
számára van meglátása, bővében talál ilven fogyatkozásokaI, aki azon-
ban az élet mélyebb redőibe is be tud pillantani, megtalál hat ja a jó-
tulajdonságokat is. Oriási tévedés lenne azonban egy-egy bántó vonás-
ból, egy-egy kirivó iozvatkozásból. vagy akár egy-egy [ótulaidonságból
is azt következíetni, hogy az illető ország vagy város valamennyi lakosa
ugyanabban a fogyalkozásban szenved, vagy ugyanazzal ~ jótulaidon-
sággal ékes. A valóság az, hogy minden országnak vagy városnak
alapszinét lakosainak logvatkozásai és [ótulajdonságai együttesenadják -
meg. Ugyanez a helyzet a társadal,ni osztályoknál is, amelyeknek
tagjai szintén emberek, jó .és rossz tulajdonságokkal bíró emberei"
Ha a-szernlélő - - mondiuk: hazafias aggodalmai alálámasztására-
sötét színekért száll le a magyar középosztály tárnáiba, nem kell nagyon
mélyre mennie, mert már a felszínen is lépten-nyomon kornor színekbe
ütközik, arnelvek nagy tömegüknél fogva úgy hatnak, mintha övék
volna a kizárólagos egyeduralom, mintha aderültebb szinek végleg
kípusztultak volna középosztályunkból. -



Szerencsére nem egészen így áll a dolog. Tanúm rá Welsrdstvén.
a Trianon utáni magyar társadalom e kiváló ismerője, aki ..ip\" mai
magyar társadalom" című könyvében középosztályunkról összeállított,
meglehetősen komor szinű, de nem teljesen reménytelen rnozaikjában
ismételten alkalmat talál arra, hogy a legmelegebb elismerés hangján
adózzék a magyar középosztály ama rétegének, amely' vagyoni ereje
teljes meglozvatkozásében is. szinte emberfeletti hősiességgel tartja
magát és .,féltő gonddal ápolja azokat az emlékeket, amelyek legalább
a multon keresztül kapcsolatot teremtenek a kultúrközősséggel.". Bizo-
nyára nem tévedünk, ha leltesszük. hogya magyarság sorsát illető-
ifjúsági alapelveket magában foglaló ..debreceni káté" műveltlelkű ifjú
írója is e rétegre gondol, amidőn arra a kérdésre, ..miben bízhatik
mégis, aki helytállásra erőlteti a magyari", azt feleli, hogy "a lappangó
jókban és a magyar nép aránylag érintetlen tömegeiben. " Ha majd
ezek a lappangó jók egymásra találnak, ..bele tudnak öltözködni egy
szigorúbb erkölcsbe. s megkezdik a maradék népi erők kiaknézását : a
csoda megtörlént. " ,

A magyar középosztály tehát - mint fentiekből kitűnik -. nincs
híjjával annak a tíz igaznak, akiért az Úr annak idején még Sodo-
mának és Gomorának is megkegyelmezett volna. (1.)

A lelkészi szolgálat
korhatára

Nem akarok ezzel a kérdéssel egyetlen vénülő szolzatérsemnak
sem fájdalmat okozni. de ennek a kérdésnek, ha tetszik, ha nem, -
előbb-utóbb a szemébe kell néznünk. Időszerű és sürgető ez a kérdés
azért is, mert a Református Zsinat ebben a kérdésben azt a végzést
hozta, hogy 75 éves korában az egyházi tisztviselőnek és lelki mun-
kát végzőnek szolgálata megszűnik és nyugalomba kell vonulnia. Ha
ez a zsinati határozat benne lenne íörvénvkönyvünkben, akkor felesle-'
ges szómalomharc lenne az egész, melynek garaljára nem ömlene élet-
fenntartó kérdéseknek magva.

Sajnos, nálunk ez a kérdés sok gyülekezetre nézve életkérdés I
Nem szabad ugyan elfogultan azt állítani. hogy ahol öreg pap van,
ott már nincs gyülekezeti élet, mert hiszen az öregség lelki állapot is.
Vannak koravén ifjak és sohavén öregek is. Az azonban bizonyos,
hogya mai nemzedékváltás és a mai száguldó életiram olyan lelki
feszültséget és állandó viharállást kiván, amit - tisztelet az öregeknek
- csak kevesen tudnak elegendő erővel elhordozni. '

A kérdés azután világnézeti kérdés is.' A régi líberéiízrnus, helye-
sebben ál-liberálizrnus gyanús tejéri nevelkedett idősebb nemzedék és
a mai nemzeti és faji öntudat légkörében felnőtt ifjúság közöll nem-
csak a kornak van mesernértlöld távolsága, amin csak varázscsizrná-
val lehet átlábolni. hanem ott van a teljes szakadék, amin csak az
öregeknek kijáró - sokszor kénytelen-kelletlen - tisztelet tud csak
szivérványhídat építeni. De ez csak szivárványhíd, aminek nemzedék-
hordozó tartókapcsait a fiatalság a világért sem akarná a másik kezé-
ben is látni. A fiatalság ..hibája" is ez, mert a racíonalizmus és liberá-
lizmus hazug gyümölcseinek nem az öregek, hanem ők isszák a ke-
serű levét és ezért hajlandók politikai. egyházi viszonylatban is csak
önmagukban hordozni és önmagukból kilerrnelni a jövő fundamentum-
cölöpieit,

Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden öreget halálozási sorrend
szerint sorakozó ba állítani és őket a 75 év Prokrustes-ágya felé - sub
iugum - elindítani! Aki nagyon öreg lelkész után állott is szolaélatba,
kénytelen és kötelessége is észrevenni az elődök fundamentom köveit
és sokszor meg kell emelni előttük a kalapját.

Ez, nem jelenti azt, hogy most már dörzsöljük ki előjegyzéses
naptárunkból a -Ielkészi szolaálat korhatérának igenis sok gyülekezetre
nézve katasztrófákat rejtő kérdését. Csak azt jelenti, hogy a kerhatár

>!C~-

Ha érvényes az a közmondás, hogy
erúbert barátjáról lehet . megismerni,
úgy bizonnyal érvényes az, is, hogy' az
ernber Szellemi él'etér,őt .könyvé] aúj;ik
a légtobb tájékoztatá'st.' ,

Érdekes és jó nekünk evangélíküsok-
nak tudni azt, hogy a világ legnagyobb
zeneköltője : Bach János Sebestyén
(1685-1750) evangélikus vallású és
Lipcsében az ev. Tamás-templom kán-
tora volt. De még jobb azt tudnunk,
hogy, 2';,-f$zívveHé.1e,kkel ,Jeyap.gé]j~Ul,s
volt, Egyel;> bízonyítékok mellett nem
utolsó sorban' igazolja -ezt könyveinek
jegy-zéke. Jóllellet maga a könyvtár
egész épségében nem maradt ránk, .de
birtokunkban van az a jegyzék, amelyre
halálakor az örökség szétosztása cél-
jából könyveinek a címét Ielírták. Itt
81 kötet .könyvröl van szó. Jogunk van
íeltételezní azt, hogy Bach ezeket nem-
csak megvásárolta, hanem el is olvasta,
sőt részben alaposan át is dolgozta, -
A jegyzék első helyen említi Luther
összes műveít kétféle kiadásban; ezen-
felül, az A~z,tali Beszélgetéseket. és a
4;izi postilIát. Feltűnő, hogy iriilyen
erősen volt képviselve a hitvitázó iro-
dalom. Ott találjuk ,az evangélikusok
klasszikus válaszát a trienti zsínatra,
melyet .Melanchthon egyik, tanítványa,
Chemnitz 'Már,tonírt~ továbbá Müller
f.lenrik_könyvet,melyben a keresztyén-
séget az istentelenséggel szemben védi,
valamint Spener munkáját "Jogos buz-
góság az antikrisztusi pápasággal szem-
ben" címen. Bach könyvtárában meg-
volt Mü!ler Jánosnak a Judaismus-ról
írt 1400 oldalas műve, melyben a I$.\-
resztyénséger.védelmezí a zsidósággal
szemben. ~f.eiffer A. Anticalyinismus c.
köayve, Neumeíster : "Az Ur asztala"
c. :IÍlunkája, amelyben Igen ,hevesen
kel ki az egységesítő törekvések ellen'
és ,I;lpápátj.den, grossenGeneralkírchen-
raúberv-nek nevezi. Vannak könyvek
a Bach-féle jegyzékben, amelyek Lut-
her személyér védik: Müller H.: Lut-
herus defensus, Stenger: Az ágostai
hitvallás alaperősségei, Klingius: Intés
az ev. vallástól való elpártolás ellen.

Hogy mennyire bibliás életet éltek,
arra jellemző, hogy a könyvek közt
megvolt a "Kalauz a Szentíráshoz",
több zsoltármagyarázati könyv, vala-
mint a .Kulcs az egész Szentírás olva-
sásához". Négy éve, hogy Amerikában
felfedeztek három olyan iratot Bach
könyvtárából, amelyeken Bach saját-
kezű írása is szerepel. Ezek is biblia-
magyarázatok. Ennyire a tiszta, hami-
sítatlan Igében élt az evangélikus Bach
János Sebestyén,

Érdekes következtetéseket enged meg
ez a könyvtárjegyzék Bach belső lelki
életére. Az összes 81 kötetből 19 kötet
Luthertől való! Ez az ő szellemi birto-
kának az alapja, fő erőssége. A. többi
müvek is Luthertól táplálkoznak. Vilá-
gosan mutatják, hogy Bach is azokat a
küzdelmeket : vívta, mint Luther: az
emberi ész ellen, Róma ellen, a svájciak
ellen. Emellett' meglátjuk az Ige alap-
ján'álló embert, a Krísztus megváltott-
ját, akinek naponkénti tápláléka Isten
Igéje. Ennek 'az evangélikus lelki élet-
nek kívírágzás a az a muzsika, amely
Bach János Sebestyént az ötödik evan-
gelistává avatta.

(virág.)
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Luther-Szövetség. Az Országos Lu-

ther-Szövetség választmányi ülése e hó
17-én nagy érdeklődés jelei között és a
választmányi tagok nagy számának
résztvételével folyt le. Az ülésen részt-
vettek D. Kapi Béla, D. Raffay Sándor
és D. Kovács Sándor püspökök is. Dr.
Bencs Zoltán elnök bemutatta a Lu-
ther-serleget, melyet az egyetlen hiteles
megmaradt Luther-serleg eredetijének
pontos másolata gyanánt a választmány
elkészíttetett s melynek legközelebb
részletes leírását fogjuk adni. A Luther-
serleg felavatása' és évenként egyszer,
az egyetemes közgyüléssel kapcsolato-
san rendezendő összejövetel alkalmat
fog adni arra, hogy különös jelentősé-
get adjon az evangélikus egyháztársa-
dalmi összetartozás gondolatának és
alkalmul szolgáljon időszerü megnyilat-
kozásoknak is. A választmány elhatá-
rozta, hogy megindítja a szociális
munkaág kiépítését, örömmel vette-tu-
domásul, hogy s szervezés a tiszai
egyházkerületben újra megin dult, . to-
vábbá, hogy Székesfehérváron, Egerben
és Buda-hegyvidéken a helyi szövetsé-,
gek megalakultak. Az Evangélikus
Eletről Kemény Lajos, az Evangélikus
Napok rendezéséről Szántó Róbert tett
jeléntést. A szervezésl jelentést dr.
Fritz László, a pénztárosi [elentést Art-
ner Oszkár terjesztette elő. Örömmel
vette a választmánya jelentést arról,
hogy a 289 egyházközség közül az
oHertóriumot a határidőn belül csak 50
egyház nem küldötte be, holott néhány
évelőtt e szám még felcserélve volt.
Ezután- D. Kapi Béla, mint a Luther-
Szövetség pásztoroló püspöke ismer-
tette Hozta munkaprogrammot, mely az
egyetemes egyház lelki munkájának
programmjával összefüggően az orszá-
gos Luther-Szövetségre vár. A v álaszt-
mány készséggel tette magáévá a pro-
grammot. melynek részletes kidolgozása
és elindítása rövid időn belül megtör-
ténik. Dr. Kring Jenő az erkölcsvédelmi
munka erőteljes Ielvételét, dr. Gündisch
Guidó pedig a népi mozgalmaknak fi-
gyelemmel való kísérését sürgette.

Akeleutöldí Luther-Szövetség "Evan-
gélikus Szabad Egyetem" cimen indí-
előadássorozatában január i9-én D.
Kovács Sándor püspök tartotta meg
előadását, D. Raffay Sándor püspök
pedig e napra hirdetett előadását ké-
sőbb fogja megtartani.

A budapesti közös énekkarok kö-
zös áhitata. A budapesti evangélikus
énekkarok január 23-án, (vasárnap) d. u.
6 órakor a Deáktéri ev. templomban
közös áhitatra gyülnek össze. Az áhi-
taton Kemény Lajos esperes "Mit vá-.
runk az énekkarokról és énekesektől?",
Gaudy László dr. "Az egyházi ének és
zene evangéliumi missziója" cimen tart
előadást. A befejező áhitatot dr. RaUay
Sándor püspök végzi. A Lutheránía és
Fasori Evangélikus Énekkar Gallus és
Bodenschatz kettős kara írt műveit adja
elő. Az összesített énekkar Praetorius :
Fohász c. kámoniát, ritmikus korált és
magyar egyházi éneket adelö, Az ének-
karok együttes első szereplésére és meg-
mozdulására felhivjuk az érdeklődők
Iigyelmét. (A szereplő énekkarok: Lu-
theránía, Fasorí, Óbudai, Budai Luther
Szövetségí, Budai Egyházközségi és An-
gyalföldi Enekkarok.)
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logelmét iisz!ázzuk. ismerek 75 éves lelkészekel. akiket türelmes sze-
reteltel elbír a gyülekezet és ők nyugodtan fogyaszthatják még erkölcsi
magvetésük tőkéjét. ha ennek százalékhozama egyre kevesebb lesz
is,... viszont vannak kerevén lelkészek, akiket nyugalomba kellene
küldeni iö ötesztendei szolgálaínak nevezett tehetetlen szárnycsapko-
dás - és kapkodás után.

A korhatár tehát a szolgálathűség és a szolgáletérléklogalomtól
erkölcsileg elválaszthatatlan. Ezen a ponton kellene azután hivatalos
kötelezeltséggel megszervézni a lelkészi szolgálat "korhatárát" egy' egy
gyülekezetben és akkor nem volna-kitéve egyetlen gyülekezet sem an-
nak, hogy 40'-:50 esztendei lelki jégverést jelent számára egy meg-
nem gondoHsággal megválasztolt és életfogytiglan alkalmazott lelkésze.
- Itt megállok és nyomatékosan hangsúlyozom, hogy szabad és szűh-
séges erről a kérdésről civilek előtt is beszélő lapban is beszélnünk
és nemcsak "farizeus" elgondolással egymás között, úgy suba alatt
megpuhongatva és langymelegre szelídílve az őszinte burokban meg-
születelt szavakat. A lelkészi karnál az önbecsülés és szolgéletméltó-
ság kérdésévé kell ennek válnia és nem szabad várnia, míg a világi
elem lesz kénytelen a probléma furkósbolját megsuhintani a fejünk
felett.' .

Feltétlenül szükséges volna bizonyos korban a gyülekezetet és
annak jövőjét féltve felvetni a kérdést és bizonyos kor előtt is a nagy
számban lévő ú. n. halolt- gyülekezetek ifjú vezetőit is odaállítani a lel-
készi Hamlet-kérdés elé: lenni, vagy nem lenni tovább lelkésznek.

Itt igazán önmagunk megbecsüléséről van szó l
Bácsi Sándor.

A legveszedelmesebb
propaganda

Az elmúlt nyáron magyar mezőgazdasági munkások et szerződ-
teltek németországi nagygazdaságokba. Az egyik kint járt munkás,
mint a makói Független Újság közli, levelet intézett Tildy Zoltán or-
szággyűlési képviselő höz, amelyben beszámol tapasztalatairól és kere-
seti viszonyairól. Nézzük először a számokat: "Mun~{aidőnk naponta
10 óra volt egészen szeprember hó 27-ig. Azután 9 órát dolgoztunk
november hó 30·ig. Kerestem én, Kiss József június -elsejétöl novem-
ber hó 30-ig összesen' 465 rnárka 2 fillért. A kislányorn ezalatt az idő
alatt 321. márka 4 lillért. Kelten együtt 786 márka Oti fillért. Ami a mi
pénzünkben kitesz 1241 oenaö 97 Iillérl. HazahozIam 960 pengő!. A
többit elköltöllem ruhára és élelmezésre.

Itthon beszédbe elegyedtem Rátogyi István berálommal. aki könny-
hullatással panaszkodott, hogy ő és a fia, tehát épenúgy ketten. mint
én és a kislányorn, a mezőhegyesi ménesbir!okon dolgoztak. Április
18-án álltak rnunleába és dolgoztak november hó 5-ig, 169 napig dol
geztak és pedig naponta 14 órát. Osszesen 2.362 órát és kereslek ket-
ten együtt készpénzben 501 pengő 01 fillér! és terményekben : búzá-
ban, árpában és zabban 7.q. 30 kgr-ot. De a pénzt mind lelélték.
csak azt a kis búzát hozták haza."

Az összehasonlítást elvégzik ezek a számok maguk. És elvégzik
az egyszerű falusiak, akik látják az egyik család nyugodt téli életét,
bevásárlásait a németországi munkában megtakarílolt pénzből s ugyan-
akkor látják a mezőhegyesi .munkás didergését, kilogvó élelml készle-
teit, lerongvolódását. Amíg ezek a' számok beszélni fognak el mező-
gazdasági munkásság fülébe, hiába lesz minden parlamenti vagy par-
lamenten kívüli szónoldat, szervezkedés, újságcikk, nyilatkozat vagy
akármilyen' hangos társadalmi megmozdulás a "szélsőségek" ellen.
Rakhatnak a választójogi törvényre annyi "korrektí vumot", hogy az
alaptörvény meg se látszik tőle, - minden hiába lesz. Ezeknek a
számoknak veszedelmes propagandáiát egy más állam más politikai
és gazdasági rendjének érdekében' el ne'm lehet hallzattetní. Ez túl-



kiált mindent. Az se lehetne immár megoldás, többé senkit ki nem
engedni. Az még sokkal rosszabb lenne. Itt csak egyetlenegy meg'
oldás lenne gyökeres és azonnal ható minden "szélsőséges" propa-
ganda ellen, ha olyan kereseti viszonyokat teremtünk a magyar mező-
gazdasági munkás számára idehaza, hogy ne kőnnyes szemekkel kell-
jen panaszkodnia, de boldogan mosolyogva dicsekedjék Németország-
ból visszatért társának a nyári keresetéből megtakarítolt surnrnécská-
jával.

Pedig ezzel nem értünk végére a "veszedelmes propagandának".
Kiss József még egyéb tapasztalatokról is beszámol abben .a le-

vélben: "November 30·án búcsúztunk el szeretelt ió rnunkaadónktól
és szeretett kedves [ó családjától. A velünk volt 5 serdülő kislányaink
arcára a kézcsók és ölelés után könnyek ültek, mert ott kellett hagyni
a mi szeretett ió gazdánkat. Es ott kellett hagyni az igazi iö munka-
helyünkel, ahol velünk nem éreztették, hogy idegenek vagyunk, hanem
tiszteltek és rmunkánk után nagyrabecaüllek. Meg nem sértettek. Soha

" egy rossz szóval meg nem bántottek. Es nem csak a munkaadónk, de
mindazok a polgárok, akikkel összejöttünk

_ Továbbá tudatom, hogy amikor kirnentünk, úgy néztünk ki kö-
zöttük, mint egy emberi váz. Lerongyolódva, éhesen, kikódulva és kér-
tük a ió Istent, hogy ne adna. vasárnapot addig, míg egy kis ruhát
nem tudunk ölteni magunkra, mert úgy néztünk ki közöttük vasáma-
ponként. mint nálunk egy cigány, ha elmenne egy grófi társaságba.

En ezer hálát adok a [ó Istennek, hogy rászántam magam arra,
hogy kimenjek a Némel birodalomba. Van ruhám, kenyerem. Nem kell
kalapoini a jegyző és a bíró előtt, hogy adjon enni, mert meghalok."

Ime, a "legveszedelmesebb propaganda" a való élet propagan-
déia. Egészen más szociális viszonyok, egészen' más szellem a társa-
dalmi életben. Nincs kaszt. nincs elzárkózás, nincs durva bánásmód,
lenézés. Ott igazán ember lehet az ember. A "munkája után" be-
csülnek mindenki!.

Ez ellen a propaganda ellen sincs más védekezés, mint megva-
lósítani ugyanezt idehaza is. Nem kell hozzá más, mint egy kis ke-
resztyénség. S ha az előbbi javaslat; a munk a és kereseti viszonyok
németországi színlre való emelése ellen azt veti oda valaki, nem va-
gyunk abban az anyagi helyzetben, hogy azonnal vagy mielőbb odáig
tudjuk javítani, e.rre a második javasIatra nem hiszem, hogy találhat
épkézláb kibúvót. Mert az evangéliuru ingyen prédikáltatik, Krisztus
Lelkét ingyen nyerheti el mindenki. Egy új, szeretettel, szociélís lelkü-
lettel telített társadalmi szellem megvalósitése igazán nem kerül sem-
mibe. S ha ezt megvalósítotluk, a fele munkát már elvégeztük a má-
sik irányba is. Mert ha igazán ilyen lelkület hatná át társadalmunkat,
a kereseti és anyagi viszonyok javulásának automatikusan köveíkez-
nie kell.

Szeretnénk, ha szavunk nem lenne pusztában kiáltolt szó. A "leg-
veszedelmesebb propaganda" az igazság és a más élet prqpagandáia.
Ez ellen hiába minden. Ez ellen' csak az igazabb és jobb élei harcol-
hat sikerrel. Kell, hogy az ezt kereső milliók rövidesen megtalálják a
hazai földön is!

A. B..

A ncporikéntl áhitatos Irndőkoz ö s által tanuljuR meg a
rncrmyek országánaR a sznkcactt és beszédét é s így [utunk
míriö köz.clebb az lsten szer-etetéhez. Arno János.

*
Ha valamit el ckcr sz kezöcnl, borulj le előbb az lsten

Regy~lme clőft és kér ö őt alázattal, hogya te cseleReodeo is
az O ötcaéretét, tisztességét és magasztalását szolgálja. mert
lsten Regyelme riétkül mlnöen cseleReDeteDbűn és Rárhozat.

Arno János.
*

A bűn olyan mint a ezrikdl. Ha ma boroivált is az ar-
cod, holnap klnő a sz cköt Ez mlnöcöölq tart, amíg csck élünk.

. Luther.

~VANG~lI~U~~lIT
Kinevezés. Arató István, kőszegi

leánygimnáziumi igazgatót a kormányzó
tanügyi főtanácsossá nevezte ki.

Luther Szövetségi ülés, A miskolci
Luther-szövetség január 9-én tartotta
szokásos értekezletét, melyen nagy-
számú résztvevő előtt Duszik Lajos lel-
kész az eucharisztikus kongresszus tör-
ténelmi fejlődésével, lényegével és cél-
jával foglalkozó előadást tartott. A ja-
nuár 16-i értekezleten dr. Klein Gáspdr
vármegyei főlevéltáros tartott előadást.

A váci Hjúsági Luther Szövetség
műsoros estélyt rendezett, melyen Hor-
váth Annuslea szavalt, hegedűn játszott
Pap Zoltán végzett akadémiai hallgató,
zongorán kisérte Zselló Feréne VII. o.
gimnazista. Az ifjúság előadta "Uzennek
ap ünnepele című, vallásos tárgyú szín-
játékot, malynek szereplői diáklányok
és diákok voltak. A liturgikus táncokat
Schüszler Margit tanította be. A ruhá-
kat Koch Edit tervezte és készítette. A
zenei részt. Mezősi Arpád kántortanító
vezette. Az egész darabot pedig Wink-
ler Lajos vallástanító lelkész tanította
be.

A nagy erkölcsi siker mellett az anya-
giak sem maradtak el, melynek egy ré-
szét az ifjúsági egyesület (5 P-t) a fel-
állítandó Luther-szeborra adományozta,
másik része pedig az ifjúsági könyvtár
megalapítására fordíttatott.

Pesthídegkút fiókegyházközség ja-
nuár Ifí-án tartotta a Fébé Evangélikus
Diakonissza Anyaház istentiszteleti he-
lyiségében Zulaui H. lelkész és Keré-
nyi, Ferenc egyházfelügyeJő elnöklete
alatt rendes évi közgyülését, melynek
kírnagasló eseménye volt, hogy a még
csak két éve megezervezett kicsíny lé-
lekszámú egyházközség nagy örömmel
és egyetértésset templomépítési alapot
létesített azzal az imádsággal hogy mí-
előbb építhessen templomot.

A Luther rózsa jelvénnyel kapcsola-
tosan örömmel hívjuk fel olvasóink fi-
gyelmét arra, hogy az eredeti Luther-
féle leírás alapján készült hileles Luther
rózsák újabban kicsiny alakban is el-
készültek. A kis alakú hiteles Luther
rózsák ára 40 fillér. Tíz darab vagy na-
gyobb mennyiség rendelésenél 35 fillér.
Kapható: Virág Jenő Budapest, VII.,
Damjanich-u. 54 és Fébé ev. könyvke-
reskedés Budapest, VlI., Damjanich-u.
25. - A Luther rózsaról ismertető ta-
nulmányt írt Virág Jenő, amely díszes
kivitelben 60 fillérért rendelhető meg
a fenti címeken.

Férfiak részére szeretetuendéoséqet
rendezett a Fébé Evangélikus Diako-
nissza Egyesület Budapesten, melyen
85-en vettek részt. Volt ott lelkész', egy-
házfelügyelő, egyetemi tanár, orvos, biró,
mérnök, tanár, iparos, munkás, stb.
Erezhető volt az Úr jelenléte, aki "le-
rontotta a közbevetett válaszfalat". Sza-
valatok, vallásos jelenetek, karénekek
és zeneszámok képezték a gazdag pro-
gramot, melyet Zulauí H. lelkésznek
Esaiás 60: 10 alapján tartott igehir-
detése zárt be.

A veszprémi evangéli kus ifjúsági
egyesület a téli hónapok alatt a ren-
des ifjúsági összejövetelekkel párhuza-
mosan az egész gyülekezet számára
kultúrelőadásokat rendez. A legutóbbi
lmltúrestén, melynek előadói Obetkó
Vilmos egyházközségi gondnok és Ha-
lász János egyháztanácsosok voltak, a
gyülekezeti tagok szép számmal vettek
_részt.
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~,Feledékeny zsinat ?((A JELVÉNYVISELÉS
ma egészen általános. Csak néhány
ember van még, akik nem hordanak
semmiféle egyházi vagy egyesületi
Jelvényt, de ezek száma is napról-
napra csökken. }légi tiszteletre méltó
barátunk, egy evangélikus vallású
egyetemi tanár, aki igen sol, 'társa-
dalmi egyesületnek is tagj fl, .soha
semmítéle jelvényt nem viselt. .Papí
és egyházi ismerősei sokat emleget-
ték társaságban, hogy egyedül a
professzo]' úrnak nincs [elvénye: "Mi
mindnyájan tartozunk valahová és
ezt nem is szégyeljük. Csak a pro-
fesszor úr vélekedik máskép!" O
mégis kitartott. Hosszú évekíg. Leg-
utóbbi találkozásunk alkalmával a
kabátlan gyönyörű Luther-rózsát vi-
selt. Megkérdeztük, mi történt? Sző-
rakozottsaghöí nem idegen ember
kabátját vette fel? ",

- Nem kérem, anny tra néni va-
gyok szörakozott. De mindennap
megkérdezte néhány ember, hogy
miért nem viselek eucharisztikus
jelvényt. Erre kénytelen voltam kl-
tüzni a Luther-rózsát.

A református közélet vizeit egy röpirat zavarja mostanéban, me-
lyet egy volt egyházi főgondnok, kúriai bíró írt "Amiről a ref. egyete-
mes zsinat is megfeledkezett" címmel. A röpirat a ref. zsinatnak a rever-
zális kérdésben elfoglalt álláspontját és hozott törvényeit támadja. Rö-
vid gondolatmenete a következő: Az állam [ogállásából és "absolut
suverenitáséból" kifolyólag jogosult a vallásfelekezetek összes működé-
sének felügyeletére. Ebből elsősorban az következik, hogy a vallásfele-
kezetek törvényei és felekezeti szabályai nem ellenkezhetnek az állami
törvényekkel s az ezek által biztosított jogok gyakorlását nem kezel he-
tik vétségként. Már pedig a reverzális-kötésre nézve a magyar állam
az 1894: XXXII. tc.-ben Iőrvényesen intézkedett; még pedig ugy, hogy
az állampolgároknak a gyermekéil(vallására nézve kölött megegyezését
kizárólag az állami polgári jog hatálya alá és ennek rendelkezései kő- '
rébe vonta és az "egyházi autonómia" köréből kivette. Az állampol-
gároknak joguk van gyermekeik vallására nézve törvényesen ren del-
kezni s ettől a jogtól egyházi törvény nem Ioszthatje meg őket, ezen
jogukkal való élést nem bélyegezheti vétségnek s emiatt nem rövidít-
heti ~meg s nem zaklathatja őket. Az államnak 'Ie kell sujtani olyan
egyházi törvénvalkotásra. mely az 'állampolgárok tömegeinek törvény-·
ben biztosított jogait akarja kijátszani, vagy egyenesen- elkobozni.

Ez a tiszta és merev jogászi gondolkozás "objektív" szemlélefre
~törekvő sajátjaink közölt is méltán fog érdeklődési kelteni. Szeretnénk

azért logikai túlrnéretezéseire és főleg hitbeli ürességére rámutatni.
1. Vitás az "állami suverenitás" elvét ilyen összefüggésben és kö-

vetkeztelésekkel idézhelni, mely az állami tőrvény csalhalatlanságát ~s
sérthetetlenségét tartja alapelvnek akkor, amikor az egyház jogos önvé-
delmi harcában tesz lépésekel.

2. A röpirat írója szerint a reverzális-kötés "mindenkit kötelező
[oghalályos állami törvényen alapuló 'polgárjog", melyet szabadon gya-
korolhat bárki s melynek gyakorlását az egyház nem tekintheti vétség-
nek. Ha ez igaz lenne, akkor a kitérés útján való egyháztagadást sem
lehetne egyházilag elítélni, hiszen az is [oghatályos állami törvényen
alapuló polgárjog?!! .

3. A röpirat-írónak, épen mint bírónak tudnia kellene azt is,
hogy a joggyakorlat számosesetet ismer, melyben az állami törvény
bizonyos cselekedeteket nem itél' el, ugyanakkor azonban a cselekvő
elítéltetik egy Iínomabb, magasabb erkölcsi kritériumokat alkalmazó tes-
tület által. .

4. A higgadt és tiszta jogászi gondolkozás spanyolfala mögött
azonban nyilványvalóan lapul meg az a liberalizmus, melyel íö nekünk
is észrevennünk. Eszerint nincs döntő, - egy igazság. Ha valaki elle-
nünk köt reverzálist.v.,a másik oldalon hozsannával fogadják azt, akire
mi pereétet rnondunk", "A felfogások különbözők", "lehet másnak is
igaza". De lehet-e hinni azt, hogy a reverzálist adó még lehet" külön-
ben buzgó" hívő? Az ilyen liberalizmus szerint igen. Akiben azonban
komoly meggyőződés van hite igazságáról, (amely nem lehet többíéle.)
az nem tudja odaadni református gyermekét kalolikusnak: "ott is lehet
jó keresztény" jelszóval. ,

5. A gyermek általában nem lehet esetleg felületes és hitetlen
szülők alkudozásának tárgya: Az evangéliumi egyházak inkább azért
küzdjenek, hogya gyermek vallása és így nyilvánvalóan lelke, Krisz-
tushoz való leendő viszonya feleli is ne dönthessen hitében megürese-
dett, vagy könnyelmű szülö. Ez beleszólás Isten teremtő és életirányító
tervébe. Azért a reverzális-kérdést itt kellett volna megfogni! A röp-
iratíró sokkal többet használt volna, ha a munkát és a költséget egy
meggyőző és magasra elhangzó röpirat írására fordította volna, az 1894.
reverzális törvény eltörlése és az 1868. vegyesházas-törvény visszaállí-
tása érdekében. Dyl~

A Magyal' Statisztikai Évkönyv 1\}37.
évi kötete rendkivül érdekes adatokat
közöl a társadalmi élet .majdnem mín-
den problémájával kapcsolatban. - A
gazdaságí élet javulására lehet követ-
keztetni a házasságok számának emel-
kedéséből! 1935-ben 75.905 házasságot
kötöttek, tavaly már 77.217-et. A házas-
ságok közül a mult évben 16.742volt
vegyesházasság. 1936-ban Magyarorszá-
gon 32 száz éven felüli lakos halt meg.
A 32-ből 18 volt nő és 14 férfi. Altalá-
ban 75 éves életkorig az elhalt férfiak
száma több, mínt az elhalt nőké, ettől
kezdve a nők vezetnek a halálozási
statisztikában. - A. munkanélküliek
száma jelentősen csökkent. A szak-
szervezetek kímutatása szerint 1934-ben

.23.287 munkanélküli volt, 1936-banpedig
csak 16.437.- A gyáriparban az évi át-
lagos munkáslétszám is egyre emel-
kedik. 1934-ben a gyáripari munkásal-
kalmazottak száma 195.992 volt, 1!l36-
ban pedig már 246.269, ugyanitt 1934-
ben 305,401.000pengőt fizettek ki illet-
mények és bérek címén, 1936-ban pe-
dig 393,067.000pengőt.

Csanád-csongrádí egyházmegyei
hírek. Csanádalberti: Külmissziói mű-
soros vallásos est volt január 6-án, ame-
lyen- Sztik G. lelkész előadásán kívül
az iskolás gyermekek missziói színdana-
bot adtak elő, Sztik G.-né és Sztik Mar-
git -Ielolvasást tartottak a külmísszió
köréből. Csépa: Külmísszíóí ünnepséget
tartottak a helybeli református egyház-
zal együtt. - Örvendetes, hogya biblia-
órák szokatlanul nagy érdeklődést kel-
tenek fel a kis missziói gyülekezetben
tekintetnélkül a vallásra: szép számmal
vesznek részt minden bibliaórán.

Nyugalomba vonulás. Zimmermann
János rajkai lelkész, a mosoni egyház-
megye esperese, január 1-ével nyug-
díjaztatott. Vele az Úrnak csendes és
hű munkása lép ki a tényleges ek so-
rából. . -r

Földrengésbiztos templom. A Fü-
löp szigeteken lévő Maníllában teljesen
acélból építettek fel egy templomot. A
gyakorlati tapasztalatok szerint az'
acél áll legjobban ellen a Iöldren-
géseknek. (A FÖldgö,"!-b).

Amint az almát Izéről, a virágot iIratáról ismerjük -fel,
így a keresztyén embert szeretetéröt. Arno 1ános.
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A magyarság két párt ja Romániá-
ban. A Keresztyén Családban olvassuk
.az alábbiakat: Nem a közelmult román
választás eredménye döbbent meg. ben-
nünket. Nem is azon csodálkozunk, hogy
olyan miniszterelnök került a kormány
élére, aki faji, román nacionalista jel-
szavak híve, sőt az sem érint különö-
sebben, hogy a két nagy demokratikus
állam, Franciaország és Anglia, az új
román kormány bukását remélik. Egé-
.szen más valami az, ami nagyon is kö-
zelről érint bennünket. A választások-
kal kapcsolatban ugyanis az erdélyi
magyarság élete is élesebb megvilágí-

-tásba került. Hallottuk mostanában Ro-
mániában két magyar pártról : a Ma-
gyar Párt és a Dolgozó Magyárok Párt-
járól; Az e,lőbbi az arisztokratikus párt,
.a másik parttal, a dolgozóval szemben,
Ellentétek és belső küzdelmek: vannak:
a két párt között. Szóval magyarjaink
ott az erdélyi végeken, ahol a szenve-
désben most testvérek lehetnének, ott-
sem tudnak egyek lenni. Szomorú tény.
Vajjon ennek ki az oka? - talán az
új kormány, Nem. Egyedül a mindent
diadalra [uttató szeretet hiánya. Imád-
kozó szeretettel gondoljunk rájuk.

Egyke és az értelmiség. A Szabad-
~ág 1938. jan. t-í száma írja: Az egyke
es az értelmiségi réteg című cikkében:
Az ,,,új ezredév" ideológiai versenyfu-
tasaban akadtak ennek a kérdésnek is
teorétikusai, akik kízárólag erkölcsi
o~okra akarták visszavezetni az egy-
k~t, másokpedíg a faj biológiai determi-
mzmus kényelmes, de nagyon is inga-
tag és ~elületes álláspontjára helyez-
~ed~ek, Ismét mások: az Egészség-poli- .
ttk~l Társas~g "tu<,lósai" közül rideg
nyíltsággal klIl~ondtak, hogy a fajfenn-
ta'!'tás. fefadatat a szegényebb falusi és
uarosi retegeknek kell vállalniok mert

.a szel}enyileg é~k'l1;ltúrálisan magasab-
ban allo vezeto retegek a mai nehéz
viszo.nyok között ezt nem vállalhatják
eretegek "kultúrmunkájának" kára
nélkül.

Így: ez utóbbiak egykéje és szűletés-
szabályozása a kultűrális előrehaladás
leküzdhe~et~.en velejárója s mint ilyen,
~a nem IS orvendetes, de természetes
allapot.

I
I

Könnyű megállapítani, hogy ez az ál-
láspont egy visszájára fordított marxis-
mus, amelyből az osztálygyűlölet bántó,
leplezetlen szelleme árad ki, amely sze-
met hú?zy ff k~lltúráltabb rétegek olyan
hasonlo bűnei felett, amelyek miatt a
népnél rögtön telueri a magyar halál
vészharangjait. Ez a szemlélet nem a
szociális felemelés és segítés szándéká-
val indul el a falusi nép felé, hanem a
büntető szellem szigorával, egy oldalú-
ságával és kíméletlenségéveI akar még
több terhet róni az amúgy is elesett
magyar nép vállára s a gyógyítás he-
lyett csak elmélyítik azt a sajnálatos
szakadékot, mely a város és falu, nép
és az értelmiség közt tátong.

Amig egyik oldalról honfiúi hévtől
túlfeszűlt keblű kertársaink a "magyar
halál"-Ial rémítenek bennünket, .ugyan-
akkor veszedelmes arányú túlnépese-
désről is beszélnek és titokban jónak
ígérkező kívándorlásí akcióval szeret-
nék a veszedelmes népfölösleg és szo-
ciális feszültség magas nyomását lecsa-
polni. Valami itt nincs rendjén.

Egységes szellemet és morált kell meg-
teremteni az egész' magyarságban és

. elsősorban épen a vezető és példát mu-
tató kultúrrétegeknek kell elindulniok
úg:y az erkölcsi megújhodás útján, mint
a társadalmi újjászervezés nagy mun-
kájában. Csale egy erkölcsi és szellemi
eröben megújult értelmiségi réteg tudja
társadalmunk mélyreható átépítését
véghez vinni, amelyhez mint részfel-
adat tartozik hozzá az egyke megol-
dása is ...

A szovjetoroszországi jelenlegi egy-
ház-viszonyokra vonatkozólag a Rigá-
ban megjelenő "Evangelium und Osten"
című lap igen érdekes adatokat· hoz a
legmegbízhatóbb szovjetforrásból. A
harcoló istentelenek egyesületének az
elnöke: Jaroslawski-Gubelmann egyik
legújabb nyilatkozata szerint a vallá-
sos emberek még ma is a felnőtt lakos-
ság egyharmadát teszik. Igen sokan
vannak a .Jiatározatlanok'' és óvatosak,
akik -r-: az Istentelenek vezére szerlat
- a szentek képeit még ma is őrzik
szekrényeik mélyén arra az esetre, ha
majd megint ki lehet őket függesztenL
Sőt még az újonnan alapított városok
sem mentesek a vallástól, pedig azok-
ban már "természetesen" nincs temp-
lom. Az egyház azonban él te'mplomok
-nélkül is. Vándorpapok terjesztik és tart-
ják ébren a vallást. A hívek magvát a
gyülekezeti vezetőség tagjai jelentik,

I I

GROSS' PÉTER Bpesl. VI.• Teréz-k~127.

GROPE
I
I

ezek a "huszas csoportok." Azért hív-
ják így őket, mert a .vallásos közösség
bejegyzéséhez és elismertetéséhez be
kell nyújtani. egy névsort, amelyen
legalább húsz tagnak kell szerepelníe.
Jaroslawski ezeknek a huszas csopor-
toknak a számát nem kevesebb, mint
harmincezerre becsüli. A tagok tekinté-
lyes része a munkásosztályhoz tartozik.
Gorkigauban (az egykori Nisni-Novgo-
rod ban) ahol jelenleg mintegy tízezer
vasuti munkás lakik, ma is mintegy öt-
ven pópa működík. Amép körében te-
hát él még az egyház. Sok helyen az
ifjúság körében is gyökeret ver. Nem
tévednek az istentelenség vezetői; ami-
kor azt állitják, hogy a vértanú egy-
ház az istentelen állam legnagyobb ellen-
sége.

Három új közoktatásügyí törvény-
javaslat. Most-van az előkészítés utolsó
stádiumában a kultuszmiriisztériumban
három törvényjavaslat, amelyek való-
színüleg még ez év elején a törvény-
hozás elé kerülnek. Az első a gazda-
sági irányú szakkőzépískolákról, vagyis
középiskolává átalakuló felsőmezőgaz-
dasági ipari és kereskedelmi iskolákról
szól. Ennek az iskolának a célja az
oktatás gyakorlatíasabbá tétele és a
gazdasági pályák megkedveltetése. A
másik két javaslat :;t liceumról és a
tanítóképzésről szól. Uj iskolát valósít
meg. gyakorlati irányú anyanevelő és
emellett egészségügyi, gazdasági és
háztartási, valamint művészeti pályára
is előkészítő leányiskolát. A tanítókép-
zés a fiú- és leánylíceumban és a velük
kapcsolatos :! esztendős felsőtanítóképző
tanfolyamon fog történni. Ezenkívül
megvalósítják a tanítók főiskoláját is.
(Független Magyarság.)

A Néma Bál. Szentesen tartották
meg még adventban. Sima Ferenc írt
megható verset erre az alkalomra. Itt
a farsang, a háli szezón, szerte az or-
szágban folyik a mulatozás és a viga-
dás. Talán nem lesz hangulatrontás,
ha idézzük Sima versének alábbi két
kis versszakát:

"Elj'ött a tél, indulnak a bálak,
Kik tehetik vigadolmi járnak ...
Ámde sok-sok városszéli házban
Ugyanekkor bús nyomorúság van.
Néma Bálon szívek muzsikálnak,
Hangját hallom szerit melódiának,
Szépen szól mint templomban az ének:
"Aki csak tud, adjon a szegénynek!"

(Csong1'ádmegyei Hirlap)
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PÁTRIA
8 lemezes biztonsági
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DEKORáCiÓ,Budapest, Károly-kr! 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset. szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jólétt Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindeki
a hittestvérek ligyelrnét a Jóléti Egyesületre.

. Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér"
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Gvőr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, "Székeslehérvér, Szombaíhely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízoltai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőkel, hölgyeket is.

Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve
jelenet) ..Most jelent meg SCHOLTZ
TESTVEREK könyvkereskedéséberr
Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21.sz.

SZÁNTÓ RÓBERT: I
AZ UTOLSÓ ÓRA

ÁRA: 2.40 PENGŐ.

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafrka" nyorndavállalatánál,
Úipest. Jókai utca 18. Telefon: 295-516.
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Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
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"Szívem maradi hű szüntelen.:."

A magyar középosztálv

Egyházi munkanélküliség

Ének Krisztus két vértanúiéról

. A háziáhitatok

Nevelni kellett volna

Szegény-kérdés - egyházi kérdés
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Az első budapesti evangélikus zenei áhitat
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A magyarság két pártie Romániában
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.'Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. január 30.
Deák-tér 4. (nérnet nyel- .

ven) - d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Benkő István
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/412 dr. Raffay Sándor

(rádió)
Scholz LászlóDeák-tér 4. (magyar)

Fasor, Vilma királyné-út
19: (iljúságí) d. e. 10

Fasor d, e. II
Fasor d.u.4
Fasor (né~et nyelven) d. u. 5
Kőbánya; Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35, d. e. 11
Rákóczi-út 57. (tot nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e, 10
Szvelenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. . d. e. 11
Abonyi-utca 21. d. e. II
Vaci-út 61. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8

.Obuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. II
Óbuda d.u 4
Lenke-út 56. (ifjúsági) - d. e. 9
Lenke-út 56. d. e, 11
Lenke-út 56. . • d. u. 5
Érdi-úton . d. e. 10
Báthory Lászlé-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rékoslalva a. e. 1/212

d.u.6

Mórocz Sándor
Dezséry Lászlo
Kühn Ernő

t
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Maiba Vilmos

Morhács Márton
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Johnson Gisle
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dr. Gyimessy Károly

Stovicsek Gusztáv
Danhauser Lászlo
Móhr Henrik .
Stovicsek Gusztáv
Takács János
Szántó Róbest
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bajnak s ki nem javítjuk azt. Ön-
magában és családi életében hűt-
lenség könnyelrnű és meggondo-
latlan cselekédetei közé került em-
ber könnyelmű és megbízhatatlan
lesz minden más emberrel és kö-
zösséggel szemben is. A tiszte-
letlen gyermek megtette az első
lépést az Isten iránt való tiszte-
letlenség felé is. A családi tradí-
ciókat megvető ember a nemzeti
eszmények tekintetében is könnyen
esik hűtlenségbe. Akinek nem fon-
tos a család, nem lesz fontos a
társadalom, akinek közörnbös a
közel lévő, még közörnbösebb lesz
a távol való. Nagy törvény érvé-
nyesül itt is: az egymásra épített-
ség, a mindeneknek mindenekkel
való összetartozésának törvénye.
Az ilyen ember kiejti magát olyan
védelem alól, amit csak a szoros
egybeszerkesztések adhatnak és
adnak is. Egészen tévedés pél-
dáulebben a vonatkozásban az a
balga felfogás, hogy egyház nél-
kül - meg tud élni az ember. Az
összetartozásnak igen titkos eresz-
tékei íutnék össze éppen az egyéni
emberéleteken keresztül az egy-
házban. Mert nem igaz az, amit
annyiszor felemlegetnek jószán-
dékkal is' a nagy és legnagyobb
közösségek vezetői, hogy az egy-
ház' támasza az államnak, nem-
zetnek, jövendőnek, - több en-
nél. Maga a fundamentum, me-
lyen áll és amely n él k üla
külsö tárnasztékok elégtelenek
lesznek. Sok tapasztalat indít an-
nak megállapítására, hogy ennek
a csendes erénynek eletképes meg-
tartásában kiszámíthatatlan jelen-
fősége van a templomnak, az Igé-
nek, az öntudatos keresztyén ség-
nek. A hűség a keresztyén ség lé-
nyegéhez tartozik. Milyen egyszerű
és mégis milyen sokatmondó a
Dunántúli Keresztyén Énekeskönyv
197-ik énekében ez a sor, "Szívem
maradj .hű szüntelen ••...

»Szioem maradj hű seiintelen.
Mcstanában hallottunk többfelől

arról szólani, hogy egyházi vonat-
kozásban ez az esztendő a hűség
próbájának esztendeje lesz. Ezek
a figyelmeztető szavak abból az
aggodalmaskodásból indulnak ki,
amellyel az eucharisztikus kon-
gresszus előkészületeil és szérní-
tásba vehető ráhatásait általában
nézik. Ma már tisztázoltnak mond-
hatluk a protestáns egyházak ál-
láspontját. Abban fejeződik ki,
hogy mi nem nézzük ellenségesen.
nem is leszünk ünnepronlők. de
nem is nézünk közőnyősen. Ha
tisztán csak belső erösödést fog
jelenteni a magyar, sőt a világ
katolicizmusának a hitetlen és sze-
kulerizéciós mozgalmakkal szem-
ben, örvendeni fogunk külső és -
belső sikereinek egyaránt. Még
kevésbbé nézheliük közőnyősen,
ha nemcsak ezekre az eredmé-
nyekre lörekednék. Jogosan néz-
zük tehát érdeklődéssel és elő-
vigyázatlal. Tulajdonképen szá-
munkra csakugyan a hűség kérdé-
sévé válik. Ha a másik részről
kétes értékű statisztikai eredrné-

'nyeket nem ambicionálnak.va ma-
gunk részéről pedig meg lesz a
hűség evangélium szerint való
lelki javainkhoz, szívböl kivánjuk,
hogy ünnepélyesen és minden za-
var nélkül menjen végbe. Evan-
géliumi hitű és öntudatos tagjain-
kat nem féltjük a gyengéket igye-
kezni fogunk megerősíteni, de
hűtlenek volnánk sáíárségunkban,
ha mégis szeretettel nem intenénk
és buzdítanánk mindenkit : »Vi-
gyázzalok, álljatok meg a hitben,
legyetek erősek."

*
Igazában azonban nemcsak a

hűségnek erről a mostani próbájá-
ról van szó. Az aggodalomnak
sokkal mélyebb és általánosabb
oka van. Gyökerében látjuk meg-
támadottnek a földi életnek ezt a

csendes és szerény erényét. A szü-
-Iői otthonok tisztább életéhez, a
családi érzések enyhe és álla"Odó
tüzé hez, az egymásért való jókedvű
és szíves áldozathozatal és fára-
dozás önkéntes és természetes ma-
gatartásához vonzódó hűség gyen-
gült meg veszedelmesen minden-
felé. Ma nagyon sok helyen jo-
gosnak tarliák azt,' ami miatt haj-
dan családi borzadás és megvetés
sujtotta volna a vétkezőt. A hűség
egészen línom selyemszálai meg-
szekadoztek, könnyelmüen elsza-
kítják őket s még csak nem is ve-
szik kornolyan azt a sok bánatot,
amit ezzel okoznak. Hogy azután
ebből rnennyi családi boldogtalan-
ság, életromlás és visszajavíthatat-
lan helyzet származik, azt keve-
sen gondolják végig és bizony
sokszor csak lelkipásztorok .előtt
tárul fel összes következményeíben.
Itt is beteljesedik az Üdvözítő fi-
gyelmeztetése: "Aki hű a kevé-
sen, a sokon is hű az, aki pedig
hűtlen a legcsekélyebben. a sokon
is hűtlen az". ,.

*
Mert ha a szoba sarkában a

fundamentum átnedvesedik, .csak-
hamar terjedő folt fog megjelenni
a falon és mindaddig terjed to-
vább, míg utána nem nézünk a

Boldog. az a szolga, akit az
Úr megérkezésekor a tisztében
híven eljárva talál.

Lukács 12: 43.
Aki hű a kevésen, a sokon is

hü az, aki pedig hűtlen a leg-
csekélyebben, a sokon is hűt-
len az.

Lukács 16: 10.
A békesség Istene pedig szen-

teljen meg titeket mindenestől,
hogy egész mivoltotok,lelketek
és testetek szeplőtelenül ma-
radjon . a mi .Urunk, Jézus
Krisztus eljövetelére. Hű az,
aki títe ket elhívött, ő ezt meg
is cselekszi. Testvéreim, imád-
kozzatok értünk.

1. Thess. 5: 23-25.
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Az első budapesti
evang~tikus zenei

áhitat
.\ -

A háború idején járta külíöldön az
az aforizma 'a Iövészárkokról : "Min-
denki szeretett volna ott lenni s senki
sem szeretett ott lenni." Valahogy így
vagyunk énekkarainkkal, azoknak pró-
báíval, munkájával. Bizonyos vagyok
abban, hogy az énekkarl nyilvánossági
produkcióknak szíves résztvevője volna
egyházunk nagy éneklé. közönsége, de
állandóan és rendszeresen próbára járni,
egy nagy és szent vállalkozás kítartó
résztvevőjének lenni, az sokak számára
túl nagy feladatnak látszött és látszik.

Ha az ilyen' íng'adozóknak ezekkel a
sorokkal hírt lehetne adni arról, hogy
a Deák-téri templomunkban, 1938. ja-
nuár 23-án a budapesti evangélikus
énekkarok olyantnyujtottak a hallga=
tóságnak, amelyrő] nyugodtan el lehet
mondani, hogy' Budapest '1938. évi ze-
neieseményeinek egyik legnagyob bika,
talán az íngadozóks egyházi közönsé-
günknek az intelligensebb tagozatából
való tagjai is belátják azt, hogy ebben
a munkában személyesen részt kell
venni.

Mi történt ezen az estén? A buda-
pestígyülekezetí énekkarok énekeltek
egy .a korálkönyvünkből ismert korált
és egy a 18. századi kolozsvári énekes-
kÖIJyvből vett korált ritmikus előadás-
han, .Ez volt az .estnek befejezője és
bevezetője. Semmi színezés, semmi han-
gulatkeltésre .utazó crescendó és dec-
rescendó alkalmazása, hanem az egy-
szerű, áhitatotadó és: áhitatot kíváltó
.tiszta ének csend ült fel több száz nő
és férfi aíkán s érezhette a gyülekezet
hogy a mások éneke segít a 'nem éne~
kelőknek, . az -énekben való hitbizony-
ságtétel s hitre való vágyakozás ke-
setveés öröme, sokaknak kell, sokak-
nak' hiányzik és sokaknak lehet osz-
táIyr,észe. Lehetett látni azt" hogy e
ket enek alatt sok szem homályosodott
e~:s sok arcon pergert végiga:z: öröm
könnye, . .'

A deáktéri és fasori énekkar Gallus
és Bodensehatz kettős kórusát a deák-
téri templom második emeleti kórusá-
nak két ellentétes szögletében felállítva,
mint .egymást kísérő s egymásnak fe-
Ielgető kórusok énekelték s ámulatba
ejtették responsóríuni tökéletes dinami-
kájával s távolról is egybeforrott tiszta
szép, énekükkel a hallgatóságot. S ha
lehetett élinek az előadásnak hatását
fokozni, akkor valóban fokozta .azt az
egyesített kórusvelóadásában elhang-
zott Praetortus "Fohász". cimű kánonja,
Az olvasók 'számára meg kell enilíteni
e .darab előadási technikáját. Az or-
gona melletti szabad részen álltak a
gimnáziumi 'fiúk, a' földszint' első 12
padlaban mindkét oldalon. szólamok
szerínt vültek az egyesített énekkarok
tagj ai, Az egyes karok előtt álltak a
a kórusok karmesterei s az egyesített
kar dírrgense: Peschko. Zoltán az oltár
előtt tízmóterny! távolságban felállított
kís.. pódium?n vezenyelt. Míntha ()gy
gyulekezet énekelt volna, amelyikrend-
kívüli zenei képességekkeí rendellteaík
s amelyik képes aJ.:ra" hog:ya.lAikqr
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Ámagyar középosztály
. Prote'kció és szervilizmús

Midőn a magyar középosztálv problémájáról szólunk, nem :sz~bad
megfeledkeznünk arról, hogy, e középosztály kialakulása - mint álta-
lában egész társedelrnunké - hosszú, évszázados történelmi fejlődés
eredménye, A török dúlástól kezdve,amely hazánkban apolgárosodés,
az ipari és kereskedelmi ieilödés folyamatát megszakította, egészen a
a kiegyezés utáni időkig pontosan nyomon követheliük az okokat,
amelyek kőzreiátszoltak abban, hogy nál unk a középosztály másként
fejlődött, mint az iparos tés ~ereskedd nyugati államokban, illetve ame-
lyeknek eredményeként a magyar kőzéposztály azzá ala~ult,ami: iiszt-
viselői középosszlállyá. Nem véletlen tehát; hogyaközéposztály kér-
dése nálunk élsősorban tisztviselői probléma.

Nem véletle~' ennélfogva az sem, hogy. középosztálvunk betegségi
tünetei azonosak ama kórokozók pusztitásának rnegnyilvánulásával.
amelyeknek tisztviselő-társadalmunk ellenállóképességet vesztelt,legyön-
gü!t -szervezete 'a televénye lett. .

Nem véletlen végül, hogy középosztályunk betegségitünetel közül
a legkomorabbak, a legvigasitalanabbak annak a két veszedelmes kór-
okozónak tulajdoníthatók, amely tisztviselŐ-társadalmunkban pusztít: a
protekciónak és a szervilizrnusnak. .

A protekció magyar társadalmunkban több-kevesebb mérlékben
mindig vígantenyészett. Pusztító méreteketkűlönősen a háború utáni
időkben öltött, amidőn az elszakításra ítélt magyar területekről '-, ön-
ként vagy kényszer halása alatt - -lörnegesen özönlöttek az ország-
csonkba a tisztviselők tömegei es óriási mérlékben ielduzzesztották az
anélkül is túlméretezett tisztviselői létszáma!. Ez az óriási tömeg termé-
szetesen el akart helyezkedni, még pedig lehetőleg jól. Mivel azonban
a gazdaságilag is teljesen kivérzett, területileg is borzalmasan meg-
csonkított ország nem tudta valamennyit felvenni, egy-egy pozició el-
nyeréséérl valóságosélet-halálharc folyt, amelyben rcndszerintáz győ-
zött, aki. ügye érdekében a legbelolyásosabb pártfogókat tudta mozgó-
sítaní. A helyzet hamarosan annyira elfajult, hogy már a legjelenlék-
télenebb kenyérkereseti lehetőséghez is csak nagy 'protekcióval lehetett
hozzájutni. A rátermettség elsőbbségi igénye, a jobbak, tehetségesebbek
érvényesülése mintha teljesen megszünt volna, mintha a szelekció
csak tartalo mnélküli, üres szólarnmá vált volna, amelyet csak a
látszatkedvééri emlegettek .rnég néha-néha. .,
, ' Igy 'lassan-lassan az az általános látszat alakult ki, hogy a pozi-
ciókban nem mindig 'a legmegfelelőbbek helyezkedtek el. Ennek kap-
csán .egyrehangosabb lett avéd.vhozv a rátermeltek, a jobbak, a
lehetségesebbekjirotekció híjján lemaradtak vágy jelentéktelen munka-
körökben tudtak+elhelvezkedni, melyekben tudásuk érvényesítésére,
teljesítőképességük kifejtésére sem terük, sem lehelőségük nem volt.
Megsokszorozódott Az ember tragédiájafalanszler-jelenetének groteszk
képtelenséze, midőn Luthert kazánlűlésre, ' Plátót marhepászlorságra,
Michel Angelót sablonos székláb-készítésre kárho-ztatták. .

A pusztílásban;alélekrombolásban méltólársul szegődött. ff pro-
lekciómellé ti szervilizrnus, a szolgalelkűség, amely .a létért folyó ádáz
küzdelern legyverlérának legméltatlanabble!tári darabja, Ha ugyanis
valakinek sikerült nagy nehézségek árán ilyen vagy olyan pozicióba
jutni, ahhoz, hogy a' pozíció .nyujtottadarab' kenyeret megJs tudja
tartani .vagy esetleg még növelhesse is, hovatovább nem bizonyult ele-
gendőnek a jó munka, a . kiváló teljesítmény. A boldogulás piacán
végbement átértékelés a régi vezető értékeket teljesen devalválta s
mindenl elseprő új értékeket juttatott egyeduralomra. Ez az uj érték
azeilkalrnazkodni tudás. Természelesen fellelé. Azok, akik ez új érték-
nekbővében voltak, hamarosan rájöttek arra, hogya felsőbbség akaratának
és .véleményének való feltétlen behódolás, az emberi hiúság öltárán
való tömjénezés sokkal hathatósabb 'előmozdítója az egyéni érvénye:'
sülésnek. mint akár ri legkiválóbb munkateljesjlrnény. Ebben az alkal-
l1:i~~~~_q~~§.U~;;::~~12~._~~u!fl!.l_~~I~.<?ry~dtqk"agerincek, szolgaiyá91~csQ-



nyodott a lélek, elsatnyult az egyéni akarat és iellern, elpusztult az
ítélőképesség.

Akik viszont híjján voltak e ..nemes" valutának - köztük bizo-
nyára sok jó és értékes elem - a boldogulás útjáról is leszorultak.
Ezekből került ki a csalódottak. az elkeseredettek nagy tábora, akik
úgy érzik, hogy méltatIanul éri őket a sok mellőzés és megaláztatás,
akik a valÓdi vagy vélt igazságtalanságok láttára elvesztik bizalmukat
mindenben és mindenkiben.

Így torzul el mindiobban a tisztviselői kőzéposztály arculata.
Azok a szerencsések, akik Et hatalom, a boldogulás melegítő naplé-
nyét élvezik, mindenáron meg akarják tartani előnyös pozíciójukat és
minden erejüket, minden idejüket lefoglalja az ennek érdekében vívott
küzdelern. Azok a szerencsetlenek. viszont, akik leszorultak a boldo-
gulás útjáról, állandóan vélt vagy valódi egyéni sérelrneiken rágódnak.
A nagy nemzeti feladatok számára már egyik tábornak sem marad
sem ideje, sem ereje.

Az egyéni érvényesülésért íolvó e tülekedésben még meglehetős
csendben szunnyad az a jövendő szervezet, amely a "lappangó iók'l-ból.
a "szig-orúbb erkölcsökbe öltözötlek'l-ből összetéve meghozza majd a
gyógyulást kőzéposztályunknak s ezen keresztül a magyar társada-
lomnak. A szervezet sejtjei még szétszóródva, szinte kaoti us állapot-
ban várják a csodatevőt, aki életrehívja és acélos szervezetté ková-
esclia őket. Létezésüket azonban bizonyítja, egymásra találásuk útját
egyengeti a gyógyulási vágy, a gyógyulási akarat. amely mind széle-
sebb körökben nyilvánul meg. Tudjuk, hogya gyógyulási akarat az
első fontos lépés a gyógyulás lelé.

A gyógyulási akarat hordozója középosztályunknak az az egy-
előre még szervezetlen rétege, amely sem a hatalmi pozíciókért küz-
dők, sem a rnéltallan mellőzöHségen duzzogók táborába nem tartozik,
hanem lelülemelkedve azon a balsorson, amely a fix jövedelműeket
az egész világon érte, a feltámadás reményével hordozza súlyos
keresztjét. A saját ezernyi gondja között is meg tartotta érdeklődését a
közügyek iránt, szűkös viszonyai ellenére is elől jár a társadalom mun-
kájában, tanít, tanul és mindenekíelett íéllékenven őrzi az emberi mél-
tóságot, amelyet a protekció ésszolgalelkűség másoknál sárba tapo-
sol' Az emberi méltóság megtartása pedig csak úgy vált lehetövé,
hogy rendületlen kövelőie az evangéliumi legfőbb törvénynek, El sze-
retet törvényének, amely Istenünkhöz és íelebarétunkoz való viszo-
nyunknak legmagasztosabb krisztusi meghatározása.

Tehát végeredményben az evangelium az út a kibontakozáshoz.
Ma még csak egyenként és kevesen járják, de már járják. Ha majd
egymásra találnak és rnegiogják egymás kezét, ha gyengeségük erővé
válik. a gyógyulás megindul s a válság megoldódik. Akkor kiküszöbö-
lódnek majd a társadalmi torz helyzetek, a sötét színek, a jobbak,
rátermeltebbek és erkölcsben gazdagabbak vezetése alatt kiépül társa-
dalmunk helyes hatalmi szerkezete, amelyben kőzéposztályunk fokoza-
tosan a gerinc valódi helyére, a nemzet testének középvonalába kerül
s leladathordozó képessége és teljesítő ereje a csucsteljesitrnényig
íokozódik. (t.)

Az Ő dicsőségében elrejtőzött Isten se nem gyászol, se nem irtja ld
a halált, hanem ő adja az életet is, a halált is és mindent míndenekben-
Itt Ő nem kötötte le magát az Igében, hanem megtartotta magát mínde"
nek felett. Luther.

• D ••
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A botránkozásokat az Isten Igéje által kell eltávolítani. Mert mégha
az összes külsöleg jelentkező botrányokat meg is szüntetnénk és el is tá
volítanánk, ezze] még nem segítenénk, ha a szíveket a hitetlenségből nem
térítenénk meg az igazi hithez. Luther.........

Ha üdvözülni akarsz, annyira bíznod kell Isten Igéjében, hogy még
ha' a világ mlnden- embere is mást állítana, sőt, ha az összes angyalok is
azt mondanák rá, hogy nem igaz, - te akkor is egyedül az Ige alapján
maradj és ezt mondd: Én tudom, hogy mégis az Ige az igaz!

Luther.

Istent szent énekekkel dícséri s éne-
keskincsének kincses táraból a legszeb-
bet veszi elő, ezt a legnagyobb alázat-
tal, de mégis a Iegnagyobb lelkesedés-
sel teszi s adja oda az egyház nyilvá-
nosságának.

A zenei áhitat lelkészi funkcióit: D.
Raffay Sándor, Kemény Lajos és dr.
Gaudy László látták el.

Ez az est az egyháznak azt jelentette,
hogy megismerte azt az önkéntesen és
ingyen mu.ikálkodó hadsereget, ame-
lyik tud sok olyan helyen és szívben
evangelizálni, ahol az Igének először
helyet kell készíteni vagy ajtót kell
nyitni. Az énekkarok vezetői meggyő-
ződhettek arról, hogy az egyház funk-
cionáriusai rnunkásságukat teljes jelen-
tőségükben megbecsülik. Az énekkarok
a maguk ható erejéről bizonycsodhat-
tak meg s talán eletük legnagyobb örö-
mét élték végig ezen az estén. A nagy
és az énekkel szemben sokszor hálát-
lan és elismerésekben íukar közönség
megállapíthatta azt, hogy ez a munka
nélkülözhetetlen s neki ezt támogatni
kell. Budapest nagy közönsége, sőt a
világi muzsíka nagy apostolai rádöb-
benhettek arra, hogy az igazi muzsíka,
tehát az egyetlen és kizárólagos, nem
a jámbornak ítélt, hanem az Isten ma-
gasztalását művelö rnuzsíka újra éb-'
redt, feltámadott álmából.

S még kettőt kell mindenkinek sZÍ-
vébe zárni: először azt, hogy vég-re
van egyházunk kezében olyan önkén-
tes hadsereg, amely nagyszerű tömeg-
hatások elérésére képes még a legve-
szélyeztetettebb napokbans alegerősebb
kisértésekkelránknehezedő, tőlünk tá-
vol álló alkalmakkor is s ezzel a ked-
vező lehetőséggel okosan kell élni; má-
sodszor azt, hogy amint az Ige tiszta
és igazán való hirdetésével egyházunk
bizatott meg a reformáció első napjai
óta, ugyanúgy egyházunké az a leg-
szentebb és legtisztább muzsíka is,
amelynek ugyanaz a célja, mint az Igé-
nek, hogy az ének szava által is a ke-
reszt előtt álljon énekes és hallgató
egyaránt. G. L.
,

fugházlanólS
lés belmisszió

Levél a szerkesztöhöz
Nagy érdeklődéssei olvastam Zulauf

Henrik nagytiszteletű úrnak az Evan-
gélikus Elet 1937.évi 51. számában meg-
jelent "Egy sem" címü cikkét. Teljesen
átérzern a cikkben foglaltak fontossá-
gát és szükséges voltát, különösen a
cikknek azt a végkövetkeztetését, hogy
a tárgyalt; ügyben okvetlenül tenni kell
valamit. Epen ezért szeretnék .én is
néhány gondolattal hozzájárulni a cikk-
ben felvetett eszmék továbbfűzéséhez .

Hogy sok egyházközségben nem tör-
ténik az és annyi, mint aminek és
amennyinek az egyház érdekében tör-
ténnie kellene, az - nézetem szerint -
onnan van, hogy a lelkészek túl van-
nak terhelve munkával. Mindent a lel-
kész végez és mindent a lelkésztől vár-
nak. A lelkésznek ezt a túlterheltségét
természetesen elsősorban maga az egy-
házközség szenvedi. meg, mert a lel-
késznek a belmissziói munkára már
nem jut ideje. Nagyon helyesen jegyzi
meg Fuchs János az Evangélikus Elet
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november 7-i számában megjelent cik-
kében, hogy "ha valamely munka hiá-
nyos vagy fogyatékos, azt az egész test
megérzi. Ha az evangelizálás elmarad,
lassan-lassan elalszik a gyülekezet és
nem marad meg más, mint a lélek-
nélküli forma."
. Pedig a belmisszióimunka a lelke
minden egyházközségnek. Manapság
az istentiszteletek megtartása egyma-
gában nem elegendő virágzó gyüleke-
zeti élethez. Kivételesen nagy szónoki
képességgel kell megáldva lennie an-
nak a ielkésznek, aki csak a szószék
útján lelket és hűséget tud tartani egy-
házközségében,

Nyilvánvaló tehát, hogy a lelkésznek
nagy túlterheltsége miatt odaadó mun-
katarsakra van szüksége. De vajjon
honnan vegye ezeket? Könnyű felelni
rá : az egyháztanácsból, amelynek szín-
tén feladata, sőt kötelessége az egyház
ügyének előbbrevitele.

Kérdezem azonban, hány gyüleke-
zetben végez valóban ilyen hasznos
munkát az egyháztanács ? A legtöbb
helyen, sajnos, csak olyanokból.i-áll,
akiknek nincs egyéb feladatuk, mint az,
hogy a lelkész-elnök elöterjesztéseít
helyeslőleg elfogadják. Mindjárt be is
kell azonban vallanunk, hogy nem is
tehetnek mást, mert az előterjesztett
ügyekről legtöbbször épen csak az
egyháztanácsülésen értesülnek. Már
pedig első hallásra nem igen tudják
megítélni, nem igen tudják lemérni az
ügy fontosságát. Ez a sajnálatos hely-
zet azután rövidesen elkedvetleníti az
egyháztanácsnak épen a legértékesebb
tagjait.

Hogy ezt a működési teret és lehető-
séget az egyháztanács valóban komoly,
munkás tagjai megkaphassák, ahhoz
szükséges lenne, hogy az egyháztaná-
csot, mihelyt megalakul, azonnal bizott-
ságokra osszuk fel. Alakítsunk tagjaiból
a helyi gyülekezeti szükségletnek meg-
felelően jótékonysági, ifjúsági, gyer-
mekvédelmi, iskolaügyi, gazdasági stb.
bizottságokat, amelyek azután a lelkész
irányítása mellett végeznek munkáju-
kat. Ezzel nemcsak tehermentesítenék
a lelkészt, hanem intenzíven bekapese-
Iódnának a belmissziói munkába. Igy
lehetne például eredményes akciót in-
dítani az egyse és az egyke megszű-
nése érdekében, így lehetne elejét venni
sok áttérésnek és az egyházunk kárára
szolgáló reverzállsok adásának. így le-
hetne meggátolni sok esetben egyes
szekták keletkezését.

Az egyháztanácsi intézmény ilyen
módon való fejlesztése alkalmas lenne
arra, hogy elevenebb, mozgékonyabb
életet indítson meg az egyházközségek-
ben. Mennél gyakrabban kellene tar-
tani presbiteri koníerencíákat, amelyek
arra szolgálnának, hogy az egyházta-
nácsosokat feladatukra ráneveljék. Ezek
a konferenciák épen olyan fontosak,
mint aMELE-konferenciák.Hiába vannak
ezek, ha arnazok- üresek. A MELE-kon-
ferenciákon kellene tanulmány tár-
gyává tenni, hogyan lehetne az egyház-
tanácsosi konferenciákat sikeresen a
vázolt cél szolgálatába állitani ?

Mert hiábavaló a jó törvény, hiába-
való a jó önkormányzat, ha az együvé-
tartozás, a lelkesedés, -az egymást meg-
becsülö 'szeretet érzése nem hatja át
az embereket. Mindezt csak a [ó egy-
háztanácsosok, illetőleg jókedvvel dol-
gozó presbiterek révén lehet a hívők
tömegeibe belenevelni. Winter Lajos .

Egyházi munkanélküliség
Sajnos, ilyen is van és ezért az egyházi életen belül is szükség

van munkamegosztásra és "tervgazdálkodásra ".
Egészen bizonyos, hogy az újszövetségi iratokban benne van a

munkarnegosztás kérdése és fontossága. Az Ur Jézus Krisztus menny-
bemenetele előtt azt mondja : "Elmenvén, tanítsatok minden né-
peket ... " Természetes, hogy egy ember nem mehet el "minden" né-
pekhez. Amikor Pál apostol úgy fejezi ki magát, hogya zsidó számára
zsidónak, görög számára görögnek kell lennünk, kézenfekvő, hogy az
egyik ember könnyebben tud a görög számára görög lenni lelki adott-
ság vagy tájékozódottság folytán, mint a másik. Azután arról ír Pál
apostol mély bölcseséggel és alázattal, hogy' egyikük plántált, a másik
öntözött, a harmadik gyomlált a gyülekezeti életben. Nagyon sokszor
mindent elrontó akadály az egyházi élet sokféle munkaterületén, hogy
egy ember akar plántálást, öntözést, gyomlálást és mindent elintézni,
- legfeljebb csak "albérletbe" hajlandó a munka egy részletet kiadni.

Az kétségtelen, hogy van egy bizonyos fokú munkamegosztás és
"tervgazdálkodás" egyházunkban, különösen az evangélikus élet egyes
.gócaiban, Pl. Budapesten, Győrött, Sopronban. Bizonyos mértékben az
egyházkerületek. egyházmegyék tisztségei és munkakörei meghatároz-
nak, megszabnak egy kis specializélódást, egy egyirányú tevékenyke-
dést. Különíéle elnöki jelentésekből kicsillan nak néha munkalelosztá-
sok, irányvonalak, de nem túlzás azt állítani. hogy ez mind kevés. A
gyülekezetben és országos viszonylatban egyaránt felvetődnek és fáj-
nak a gyakorlati és szellemi élet kérdései s a küzdelemben tulajdon-
képen csak egy-két ember áll igazán benne, túlnagy frontszakaszt
tartva egyedül. Megoldások és ügyek állnak elénk (evangelizáció, nép-
főiskola), amelyek nem tudnak kibontakozni, mert csak negyedember-
ként szolgálhatják egyesek ezeket. A munka eloszlódása nagyon sok-
szor esetlegesen alakuló körülményektöl függ, vagy néha törtetéssel,
könyökléssel sikerül valakinek az arravalóság látszatát kelteni. Annál
inkább biztato néha-néha azt látni, hogy az imádkozás várakozó ál-
lapotában ér valakit az igazi, gyümölcsöttermő kiválasztás, elhívás.

Egy átlogó, részleteiben is köztudomású munkamegosztás és "terv-
gazdálkodás" három ponton érezteti külőnösen előnyös, áldó hatását.
Először is megszűntetné a munkanélküliséget az egyházban. Mert van
ilyen, annak ellenére, hogy sehol a világon, semmiféle viszonylatban
nincsen annyi nyílt és rejtett munkaalkalom, mint az Isten országában,
az Ur szölöiében. S csak az tudja, aki megpróbálta, hogy a munka-
nélküliség a vérbeli szellemi, lelki munkás számára a legkeservesebb,
a legveszélyesebb. Az egyházi munkanélküliség említéséné] azonban
nem csak arra kell gondolnunk, hogy évenként 5-10-15 segédlelkész
várakozik megüresedő állásokra, hanem nagyon tekintetbe kell venni,
hogy nagyon sokszor vannak felébredt hitű "civilek", "laikusok", akik-
nek missziói tüze és felelősségérzete nagyon ritkán találja meg az ér-
vényesülés útját, ritkán válhatik gyümölcstermő erővé. Egy világosan
egyházi köztudatban levő munkamegosztás és munkaterv a munkába-
lépni kivánók számára mindig több ajtót nyitna a nagy munkatér felé.

Ezzel az előnyös következménnyel szoros kapcsolatban van a
másik. A megértéssel, következetességgel kiépített munkamegosztás
nagyban elősegítené a tehetségnevelést. Serken te ne állandóan, biztosí-
taná az ambició, szolgálniakarás megmaradását és megkímélne soka-
kat felesleges tünödésektöl, cikk-cakkos és kerülő útaktól.

Végül harmadik következrnénvként nagyszerű fellendülést mutatna
a munka. Aratáskor gyönyörűség nézni a munkát. Van, aki levágja a
búzát, vannak marokszedők, mások pedig főznek a munkásoknak. A
kollektív, tervszerű, fegyelmezett munka hozhat csak nagy eredménye-
ket. Természetesen a megelevenítő Szentlélekre van elsősorban és leg-
főképen szükség. De aztán kell, hogy egy megragadó, távlatot nyitó

. munkamegosztásban és .fervgazdálkodésban " Isten Lelkének indítása
folytán józanul, alázatosan, gyümölcstermőn a helyemet megtaláliam.

Kádár Gyula.

Agyülések és zsinatok is téuedhetnek; egyedül a Szentirás csal-
hatatlan. Lut her.
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Ma új zsolozsmát dalolunk;
Ezt Istenünk akarja. __
Zengjük, mit mívelt 0, Urunk;
Aldassék «zen! hatalma!
Úgy tett Ő Brüsszel főterén
Magáról tanuságot:
Csodája lett két kis legény,
Kiket dúsan megáldott
Nagy, égi adománnyal.

Egyiknek János volt neue,
Szemében istenes fény.
Az őccse, Henrik, ővele
Egy-hű, derék keresztyén,
Ott halt az Úr két iámbora,
Sok hősnél is dicsőbbek ;
Fejü~őn égi korona, -'-
Az Urért haltak ők meg,
Hős vérlanui lettek.

Ellenségünk, az ős konok,
VereIle láncra őke/.
Istent meg kell tagadnotok !
S szőtt cselt is; hiue, győzhet:
Lőwenből áltudósokai
Hozott a két gyerekre;
De kárt vallotl a kárhozat:
A Szent Lélek leverte,
Gáncs, fortély mit sem éri el.

Szólt lágyan a szofista dal
S szólt bőszen - mindhiába!
A két fiu mint sziklafal
fiz ostromlást ugy állta.
Os ellenségünk dühre gyult,
Hogy két gyerek legyőzte,
Le őt, a nagyol, iszonyut!
S dult-fuit fenyegetődzve -
S rakatott szörnyű máglyát,

A könlöst már, a klastrom it,
Hóhér markolta rajtuk ...
Nem bánták; boldog tiszta hit
Ámenjét mondta ajkuk.
Köszönték lsten -nagy kegyét,
Hogy végre szabadulnak
Alarcaidtól, földi lét,
Játékától a gunynak,
Amit az ördög űz itt.

Qh, .lsten jó ösvényt muioi :
Igy lesznek papja, ketten.
Neki áldozzák magukat,
Mini Krisztus a kereszten.
Mit nekik földi hatalom,
Álságos szerzetesseq !
Föl, égbe, tisztán, szabadon!
S már mindazt elvetették
Mi emberi dibdábság.

Bírájuk írt hie levelet
S velök felolvastatta.
Óh, abba mindent belevett, .
Mi hiWk foglalatja.
Főbűnük volt: Bízd rá magad
Mindig csoi: Istenedre!
Emberben bízni nem szabad,
Mert hazudik s csal egyre .. _
- Máglyára igy jutottak.

Vitték őkel pribékjeik,
Nagy lángra gyult a máglya _..
S hogy ezt a kínt is meguelik,

. Borzongó nép csodálta
- Mert ők dalolva álltak otl

S daluk Istent dícsérte. , ,
A szofista gőg megrogyott
Mi ez? Nem fért eszébe _..
Há! mégis volna Isten?

A gazlellet már bánja mitid,
Szereine szeoitaetni.
Már dicsőségre nem kacsint
S az ügyet szinie rejti.
Szívükbe szégyen s vád harap,
Panaszkodnak cserébe.
De a Szent _Lélek hangosabb:
Kicsordul/ Abel vere, -
Kell, rával/jon Kainra!

A fiuk hamva nem pihen,
Száll országokra szetie.
Hegy, víz, sír - nem gát semmisem!
Száll hamvu.k győzelemre.
S az ellenség, ki életük
Dalát elnémítofta,
Kell, tűrje azt most mindeniitt :
A két halolt dalolja - '
Boldog, százfajta nyelven.

S a gyilkos had csak hazudoz,
Tet/ét szépíti egyre
Kőlt .rolul: uj hírt, a gonosz.
Már lelkén nagy a terhe.
Istennek szent két kis hívét
Hol/ukban is gyalázza:
Óh, dehogy volt az hősi vég!
Megtört a két garázda ...
Kegyelmet kért, de későn ...

Csak hazudozzon ez a had!
Lámbornál célt nem érhet.
laéd. Urunk, győztes maradt.
Óh, áldunk érte Téged.
... Már ill a nyár a küszöbőn,
A tél rég mcssze- messze ...
A réteken virágözön -
Es aki ezt így kezdte, ,
Majd be is. végzi végül. Amen!

Némei eredetiből forditotta " TELEKES BÉLA.

, ,
EGYENISEG

Perikles, a kiváló gorog államférfiú
szerint "nem a falak és városok teszik
a nemzetet, hanem a férfiak." De kik
a férfiak? Férfiú az a meglett korú
ifjú, akit valláserkölcsös alapon álló
tántoríthatatlan jellem, önálló meggyő-
ződés, szílárd. akarat és hajthatatlan
erély jellemez. - Ez talán nagyon ál-
talánosan hangzó olyan meghatározás,
amellyel tulajdonképpen semmit sem
mondtunk. Nem volna-e helyesebb azt
állítani, hogy az igazi férfiú, aki jelle-
mével nemcsak azokat a képességeket
tudja magából kitermelni, amelyekkel
született, hanem ezeket hazája és faja
javára értékesíteni is tudja? Valóban
ez szabatosabb meghatározás. A férfi-
asságnak nem az észbeli tehetség a
legfontosabb feltétele, hanem az Istentől
adományozott összes képesséoeimek- fel-
ismerése és a köz érdekében leendő
értékesítése.

A teljes öntudatra ébredés ideje,
amikor az ifjút nemcsak valamennyi
tehetségének ismerete, de a felettük
gyakorlandó feltétlen rendelkezés ké-:
pessége is eltölti, nagyon különböző. A
veleszületett isteni adományoken kívül
a jó példa és a környezet nevelő ha-
tása. az, amely megláttatja, megérez-
teti vele és jól-rosszul alkalmaztatja
azokat. A vallas-erkölcsös nevelés két-
ségtelenül korlátozza szabadságát ké-
pességeinek feszélyezetlen használata
tekintetében. A jelenkori élet majdnem
kizárólagosan értelmi neuetése azonban
felszabadítja őket az erkölcsi korlátok
alól.

Íme az élet két roppant nagy hajtó-
erejének: az erkölcsnek és az értelem-
nek harca egymással, a szumelc és az
észnek küzdelme a boldogságért. Mínd-
egyik mást tart annak, Amíg a keresz-
tyén vallás-erkölcsi nevelésünk szabá-
lyai kérlelhetetlen SZigOTt és önfegyel-
met követelnek tőlünk az élet javainak
élvezetében, addig az értelem kényel-
miinket előmozdító találmányai val szinte
felkínálja azokat. Ifjúságunk nevelése
eIvitázhatatlanul, majdnem kizáróan az
értelem. szolgálatában áll. A vallás-
erkölcsös nevelés a maga lemondó és
nehezen felfogható s a gyakorlati élet
követelményeitől sokszor merőben el-
térő elveivel oly nehezen tud tért hó-
dítani az ifjúság szívében, különösen
pedig akkor, mikor az életnek mind-
annak többé-kevésbbé az ellenkezőjét
látja méltányolva.. Az, hogy a templo-
mok, különös en nagy ünnepeken tömve
vannak, senkit se tévesszen meg. Ez
csak azt bizonyítja, mennyire vágyód-
nak az emberek az élet nagy és sok
méltatlanságával szemben vígasztalás,
erő és igazság után ..

Nincs összhang a két nevelés irány-
zata 'között. Az a leghatalmasabb szín-
tező erő, amely ezt az összhangot az
emberben megteremteni tudja, a hívő
ieuem. Micsoda emberfeletti küzdelmet
kell ennek ma az egyéni jólét, gazdag-
ságért folyó elkeseredett harcban foly-
tatni! Es végeredményben bizony, ha
nem is legtöbbször, de nagyon sokszor
alulmarad. Miért? Mert az emberi szív-
ben uralkodó, csupán a jólét és kénye-
lemre törő alsóbbrendű és jellemtipró
indulatok, sokszor megmagyarázhatat-
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lan titokzatossággal hódítanak tért, sőt
felül is kerekednek.

Mindebből csak azt látjuk, hogy mi-
lyen kevesen tudnak nevelni! Milyen
kevesen tudnak belelátni a lélek mély-
ségeibe! Pedig az onnan felhozott kín-
csek sokszor, hogy kitüzesítik a szemet
és az arcot és megdobogtatják a szí-
vet. Mennyire észrevehetőkké teszik
ilyen módon a szív és léleknek az egyé-
niség kinevelésére alkalmatos televé-
nyét.

Az a sok csalódás, amely különösen
ma, sok érdemes egyéniségnek jut ld
osztályrészül, lassan életüket is fel-
emészti.

Az élet három nagy tanítómestere
közül csak a szükség van meg, de
hiányzik a jó példa és hiányzik a sze-
retet.

Ezért van oly felette kevés igazi egyé-
niség, igazi nagy jellem!

vitéz Nagy-megyeri Nagy Károly.

mm

A magyarság hét
párt ja Romániában
Az "Evangélikus Élet" folyó évi ja-

nuár hó 22-én megjelent 4-ik számában
a .,Lapszemle" című rovat a "Keresz-
tyén Család ,. egyik hírét ismertette "A
magyarság két párt ja Romániában" cí-
men. Az ismertetett hír szerint "hallot-
tunk mostanában Romániában két ma-
gyar Pártról : a Magyar Párt és a Dol-
gozó Magyárok Pártjáról. Az előbbi az
arisztokratikus párt, a másik párttal, a
dolgozóval szemben. Ellentétek és belső
küzdclrnek vannak a két párt között. .
A lap fájdalmának adott kítejezést a
magyarság két pártra szakadása felett.
Megértjük a fájd almat s ezt egészen
helyénvalónak tartanók, ha a tényleges
helyzet úgy lenne, amint azt a "Keresz-
tyén csalad" híre beállította. Szeren-
csére azonban fájdalomra ok nincsen,
mert a szomorú tény fenn nem forog.
Erdélyben ugyanis - ahol maga az
1930 évi román népszámlálás is 1 mil-
lió 483 ezer magyart talált s tudott do-
log, hogy a valóságban ezt jóval meg-
haladja a magyarság létszáma - a
magyarság osztályra és tetekezetre való
tekintet nélkül úgyszólván zárt SOTO!c-
ban tömörült a Magyar Pártoan, ame-
lyelcet csak a viszonyokat nem ismerő
nevezhet arisetokratikus pártnak. Nem
ken másra, mint a legutóbb (1937. de-
cember 20-22.) parlamenti választás
eredményeire hivatkozni, amikor a Ma-
gyar Párt a legnagyobb terror ellenére
is önálló listával s az összes szavaza-
tok 449 százalékával 136,139 szavaza-
tot kapott sennek eredményébeni 9
képviselői és 3 szenátori mándátumot
nyert el.

Ezzel a Magyar Párttal "dolgozó"-nak
jellemezve szembeállítani a "Magyar
Dolgozók Orsztiaos Szövetségét" (rövi-
dítve MADOSz-t) a legnagyobb tévedés.
A MADOSz ugyanis nem valami ma-
gyaT párt, hanem jelentéktelen nagy-
ságú és kiterjedésű kornmunista jel-
legű trakciá, mely az általános magyar
érdekekkel szembe helyezkedve a leg-
utóbbi parlamenti választáson is román
párttal szövetkez.ett. Csak a teljesség
kedvéért jegyezzük meg, hogya jólér-
sült cikkíró elfeledte megemlíteni a 1'0-
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A háziáhitatok
Gyakran esünk abba a hibába, amelybe az ismert afrikai ben-

szülött is esett, amikor elvitte az óráshoz rosszul járó órájának két mu-
tatóiát, hogy javítsa ki, mert örökösen rosszul mutatják az időt. Nem a
mutatókban volt a hiba, hanem az órában. Gyakran panaszkodunk
híveink könnyelmű reverzálls adásai, közönyössége, kiiérési hajlandó-
ságai, templomkerülése miatt és igyekezünk ezeket orvosolni. Pedig az
emliieii- dolgok belső bajunknak csupán óramutatói és mutatják, hogy
benn a szerkezetben igen nagy hiba van. Ez a nagy hiba - amely-
nek következménye a fenti bajoknak egész sorozata: a biblia kiesett
h ívei n k kez é b ő 1. Régi evangélikusaink biblieolvaséssal. imával kezd-
ték a napot s ugyanúgy végezték. Naponként tartottak héziáhitatokat.
Napjainkban ez a régi szép szokás teljesen elveszett. Ha gyógyítani
akarjuk a sorozatos bajokat, a gyógyítást legbelül kell kezdeni: a házi-
áhitatok egyetemleges bevezetésénél. Vissza tehát a család életében a
bibliához l

Egyházmegyénkben esperesi székíoglalómban a háziáhitatok be-
vezetését programmomba vettem, majd utóbb elrendeltem. Minden lel-
késztestvér egyházmegyénkben köteles hetenként egyszer vagy esetleg
kétszer hívei valamelyikének otthonában háziáhitatot tartani. Ezt elő-
zőleg megbeszéljük az illető családlővel, majd vasárnap a templomban
meghírdetjük. _

Az ünnepek után beérkezett jelentésekből megállapíthatom, hogy
egyházmegyénkben meg is indult a háziáhitatok tartása. Egyik-másik

. helyről jelentik a lelkészlestvérek, hogy 50-60 lélek vesz részt egy-egy
háziáhitaton. van hely, ahol kevesebben, sőt ahol csak a család tagjai.
Ezek a lelkésztestvérek városi helyekről is és falusi helyekről is arról
érlesítenek hogy a háziáhitatok tartása ilyen formában feltétlenül ki-
várratos. .

Nyilvánosan kívánom tárgyalni ezt a kérdést az Evangélikus Elet
hasabiain azért, hogy amennyiben egyházunkért aggódó nemesebb
gondoikozású lelkek is fontosnak érzik a háziáhitafok ilyen módon
való bevezetését (szórványosan néhány lelkész tartotta a multban is),
úgy jutfassúk oda a dolgot, hogy minden gyülekezetben rövidesen
kötelezővé tétessék a lelkészek által való bevezetése. Addig nem lesz
evangélikus híveinkben 'erős evangéliumi öntudat, míg minden család
nem tart naponként háziáhitatot.

A háziáhitatoknak a híveink otthonában való megtartását a kö-
vetkező indokok miatt tartom elodézhatatlanul szükségesnek :

J. Meggyőződésem, hogy konierenciákon, igehirdetési alkalmakkor
hiába bízt at juk híveinket a háziáhitatok családon kén ti bevezetésére.
Visszatartja őket az álszemérem, a szornszédoktól való esetleges meg-
szólás elkerülése, a szektáskodás gyanújába való keveredéstöl való
félelem s a végén csak nem jutunk előbbre. Ha a lelkész kimegy a
családokhoz és személyesen vezeti az első háziáhítatokat, mindezek
az akadályok szétloszlanak.

2. A háziáhitatoknak lelkész általi bevezetése egyuttal az előírt
családlátogalásnak egyik formája is, mégpedig nemesebb formája. Ho-
gyan szoktuk nagyrészben híveinket látogatni? - Felkeressük hajlé-
kukban, el beszélgetünk erről- arról. Jönnek esetleg az adornák, nevet-
gélés. Talán a szives házigazda még egyéb szórakozásról is gondos-
kodik. Amikor azután hazatérünk, bevezetjük lelkészi naplónkba : ezt
és ezt a családot meglátogailam, tehát cura pasztorálisf- végeziem. -
Oe vajjon tényleg lelkészlátogatás volt-e ez? Egyáltalában nem 1 Em-
ber látogatta meg az embert, de nem a lelkész a hívét. Krisztusnak
ehhez a látogatáshoz nagyon sokszor semmi köze! A háziáhitatok-
nak a lelkész általi megtartása .híveinél a legnemesebb értelemben vett
cura pasztorális. Van ilyenkor alkalom sok mindenről beszélni a házi-
áhitat előtt és után, de a központban a háziáhital, biblia-olvasás, ének-
lés, imádkozás, tehát Krisztus áll. Beszélgetés közben módunkban
van megismerni a család gondjait, bajait, sőt megtudhatunk a szorn-
szédos híveink életéből is sok olyan dolgot, amelynek hasznát vehet-
jük: készülő házasság, istentisztelet elkerülésének okai a szornszédok-
nál, ismerősöknél stb.



3. A háziáhitatok tartásával missziól végezek a saját gyülekeze-
lemben. Kiforratlan vélemény az, hogy a háziáhitatok tartásával tulaj-
donképen templomunk szentségét sérliük meg és elvonjuk a híveket
a templomból azzal, hogya házuknál végezzük abibliaolvasást, ma-
gyarázatot, imádkozást és nem a templomban. Emlékezzünk vissza:
valamikor a háziáhitalokat naponként tartották a hiceini: és ennek,
ellenére vagy éppen ezért a templomok mindig lele voltak. Híveink
először feleslegesnek tartották az ösi háziáhitatok meg tartását- ez
volt az első lépés a közönyösség felé s a második lépés ezután kö-
vetkezett: feleslegesnek tartották az istentiszteletek látogatását is! A
keltő meglehetősen közel volt és van egymáshoz. Ha szokásba tudom
hozni a háziáhitatok megíartását, fokozni togom ezzel az istentisztele-
tek látogatotlságát is és viszont! Kettős missziót teliesitek tehát a házi-
áhitatok lelkész általi tartása által: megkísérel em a háziáhitatok beve-
zetését, másrészt az istentiszteletek látogatotlságát is emelni logom l

4. Harmadik missziót is teliesitek a háziáhitatok lelkészi vezete-
sével : olyan emberek jelennek meg a háziáhitaton, akiket pl. nyolc-tíz
év óta semmiféle istentiszteleten, bibliaórán nem láttam. Tehát olyan
embereket sikerül a háziáhitatoknak a családoknál való tartása alkal-
mával megfogni Krisztus számára, akiket sem a rendes istentiszteleti
alkalmak, sem a biblia órák , sem a vallásos estek, egyházi ünnepségek
nem 'ragadtak meg. Egyébként erre 'elő is kell készítenünk azt a csa-
ládot, ahol a háziáhitatot tartjuk. Fel kell hívnunk az illetők Iigyelmét,
hogya kömyékbeli evangélikusokat. különösen a csökönyös templom-
kerülőket keressék tel és biztassák a háziáhitaton való megjelenésre.
Fokozni lehet híveinknek háziáhitatukra való hívogató készséget azzal,
hogy bizonyos alkalmakkor meghirdetjük, hogy' melyík háziáhitaton
hányan vettek részt. Ismerek családokat, akik valóságos apostoli buz-
gólkodást lejtenek ki, hogy mennél többen jelenjenek meg az ő házi-
áhitatukon.

5. A háziáhitatoknak a lelkész általi tartásával missziót teljesítünk
a másvallásúak között. Nem a térítési szándékot értem. mert arra mi
evangélikusok igazán nem törekszünk, hogy kötéllel fogjuk az idegene-
ket, hanem azzal, hogy látják és hallják az evangélikus igehirdetést,
éneklést, imádkozást s íelocsudnek az eddigi tudatlanságukból : hiszen
ezek nem eretnekek, nem búitogatók, nem is istentelenek, hanem ko-
moly vallásos, istenhívő emberek, akik ugyanazt a Krisztust hirdetik,
mint mi.

6. A házi áhitat lelkész általi tartása végezetül igehirdetési alka-
lom; amelyet nékünk lelkészeknek alkalmatos és alkalmatlan időben
meg kell ragadnunk. Erre legtőbb helyről Isten igéjétől - szi-
gorú parancsunk van. Milyen kínos pontossággal tartjuk meg pl. a reg-
geli könyörgéseket a templomban, ahol sokszor igen tekintélyes gyü-
lekezetekben, sőt nagy városi 'gyülekezetekben megjelenik egy, két, négy,
öt hívő néha hónapokon keresztül, de mégis megtartjuk. ugyanakkor
hajlandók vagyunk elszalasztani alkalmakat háziáhitatoknak a meg nem
tartásával. ahol kellő előkészítés után 20-50 sőt 70 hívő is összejön.
Igaz, hogyaháziáhitat sokszor talán a szokatlanság erejével is vonz,
de ezt is ki kell aknáznunk!

Úgy látom, hogy egyházunk állapotát muíató óramutatóink a le-
hető legrosszabbat mutatnak. Rohamoznak bennünket minden oldalról.
A védekezés leghathatósabb eszközének tartom a háziáhitatoknak a
bevezetését egész vonalon. Ahol háziáhitatot tartanak, ott nem adnak
reverzálist a kárunkra, ki sem térnek, omladozó templomaink gyűjtőit
sem utasítják ki, sőt az egyházi adót is végrehajtó nélkül fizetik be.
Máról-holnapra csodát nem várok, de tudnunk kell olyan evangélikus-
ságot nevelni és formálni, amely igen nagy százalékban tart naponként
háziáhitatot. olvassa családjával együtt abibliát és minden szempont-
ból hűséges evangélikus. A munka rajtunk áll és az áldás nem fog
elmaradni. . . Benkóczi Dániel.

Ki tudná megmondani, mit jelent ez: lsten? Ő felette van a testnek,
a léleknek és mlndennek, amit kímondaní, hallani és elgondolni képesele
vagyunk. Luther.

Hol van Isten? Mlndenütt, Hogy hogyan, ezt mi nem tudhat juk. Hin-
nünk kell. Luther.

mániaí magyar kisebbség egy másik egé-
szen súlytalan, de disszidens csoport-
ját: a Romániai Magyar Kisgazda
Párt-ot, amely ugyancsak azzal tett
tanubizonyságot magyarságáról, hogy a
legutóbbi parlamenti választáson is 1'0-
mán politikai párttal szövetkezett. En-
nek a két disszidens csoportnak válasz-
tási szö·vetségét maga a rornán sajtó
sem tartotta sokra, mert a Csikszeredá-
ban megjelenő nemzeti parasztpárti
"Gazeta. Ciucului" kiemelte, hogy csú-
fosan csalódott erőviszonyaikban s a
Magyar Párt fölénye a választásokon
kétségbevonhatatlanul beigazolódott.

f"G'i'f tm 'ri.,

Az áUóshalmczlÍs
egyik legégetőbb kérdése és a legfájóbb
sebe a fiatal magyar értelmiségnek.
Ezer és ezer cikket írtak már erről,
megtárgyalták a kérdést minden oldal-
ról, megvilágitották mínden vonatko-
zásban, állították és bebizonyították,
hogy az állás- és fízetéshalmozás a
mai időben bün, ellenkezik az erkölcsi
normákkal és sokan joggal hazafiat-
tansaonak tartják. És valóban így is
van, .ha egy kicsit a kérdés mélyére
tekintünk. Egyenesen megdöbbentő az
a kép, mely a szemlélő elé tárul, ha
figyelmesen megvizsgálja az értelmiségi
ifjúság helyzetét. Folyton halljuk és ol-
vassuk, hogy minden magyar ember-
nek legfőbb kötelessége a családalapí-
tás és minél több egészséges gyermek
felnevelé se, mert csak azok a nemze-
tek maradnatnak meg a népek öldöklő
harcában, amelyek számbeli túlsúllyal
is résztvesznek a küzdelemben.

Ez tényleg igaz is, de tisztelettel kér-
dezzük, hogyan gondoljon családalapí-
tásra az a fiatalember, akinek legjobb
esetben is havi 80 P jövedelme van.
Még sok mindent írhatnánk erről a kér-
désről, de azt hisszük csak az unalomig
ismételnénk azokat, amit ezzel kapcso-
latban már ezerszer elmondottak a leg-
különbözőbb helyeken. Rengeteg igére-
tet hallottunk és nagy nekikészülődé-
seket láttunk már, sőt többízben jószán-
dékú kezdeményezés is történt az ál-
láshalmozások megszüntetésére. És
ennek ellenére is maradt a régi hely-
zet. Mi azt hisszük, hogy minden cikk-
nél, szándéknál, és nekirugaszkodásnál
többet érne egy szigorú törvényes ren-
delkezés, amely kemény kézzel terem-
tene rendet abban az őserdőben, amely-
ben a két-három és több gyökerű fák
a legszükségesebb táperőt is elszívlák
a fejlődő növényzet elől. Reméljük,
hogy kormányunk, amely már olyan
sok tanujelet adta szociális gondolko-
zásának az 1938. évben e téren is ren-
det fog teremteni." - Eddig szól a
Hajdúnánási Ujság egyik legutóbbi ve-
zércikke, amelyhez - az elmondottak-
kal egyetértésben - csak annak ki-
vánunk kifejezést adni: Vajha az ezen
a téren elhangzott sok igéret egyszer
valóra válna s újabb kormánybiztosok
kiküldese és tervezetek létesítése he-
lyett egyszer már tények lJizonyítaná-
nak! -

A hit soha. el nem mútilc ; amikor
eltűnik Péter életében, ugyanakkoT
uralkodni kezd a latornál.

Luther.

9



tVANG(tI~U~~l~
KÜLFÖLDI HíREK
Dániában új missziói munkát kezdtek

el, melynek az a célja, hogy az egye-
temi ifjúság előtt hirdesse az Evangé-
liumot. Nyilvános gyűléseket tartanak,
bibliákörökben és tanulmányi csopor-
tokban munkálkodnak. Bár elsősorban
az Hjtflághoz fordulnak, a cél az, hogy
Dánia egés egyetemet végzett lakos-
ságát bekapcsolják a munkába.

A Berlin-sparuiaui ev, "Apologetische
Zentrale"-t a vallásügyí mínisztérium
megbízásából a titkosrendőrség 1937.
dec. iüén bezárta, Ennek a rendelet-
nek a megokolása mindeddig ismeret-
len. Köztudomásü, hogy abezáratott
intézet a német hitvalló egyház intéz-
ménye.

A Bibliának Luthertól való német
fordítása is nyelvi szempon tból ma már
modernízálásra szorul. A német biblia-
társulatok már évek óta munkálkodnak
ebben az irányban. Úgy hírlik, hogya
revízió munkáját a bizottságok -rnar
befejezték és a legközelebbi újszövet-
ség kiadás már a modern, revidiált
szöveggel készül.

Soédorseáobarc rövid időn belül két
új püspöki széket töltöttek be. D. Jon-
son Bengt Giivele-i vezető-lelkész a Lu-
lea-i püspökséget vette át, amely Svéd-
ország területének majdnem egyharmad
részét foglalja magában. A másik D.
Runestara Arvíd, az upsalai egyetem
világhírű professzora, aki D. Eklund
Bármland-í püspök utódja lett. Mindkét
püspök a nagy Söderblom tanítványa.

Az evangélikus Svédországban is van
római katolikus püspökség. Igaz, hogy
a hozzája tartozó lelkek száma kisebb
mint egy átlagos kisvárosi egyház köz-
ségé. Ez a Svédországban lévó római
katolíkus püspök a "Münchener Allg.
Zeit ung" egyik számában az attérések
révén keletkező veszteségeket nevezi

.annak a rákfenének, amely a svédor-
szági római katolikusságot állandóan
apasztja. Szerinte Svédország az el-
képzelhető legnehezebb szórvány terület
a római katolicizmus számára. A te)je-
sen egységes evangélikus területen a
róm-ai propaganda nem haladhat előre.

Moszkvából érkező híradás szcrint
mind a vörös hadsereg, mind a tengeri,
mind pedig a légi haderő kötelékéből
azonnal elbocsátják azokat, akik házas-
ságukat egyházilag rnegáldatják. Kato-
náknak egyénruhában templomba be-
lépni szigorúan tilos. Az ellenszegülőket
elzárással büntetik. - Ez a híradás is
megerősíti azt, hogy az istentelenek
minden elkeseredett propagandája se
tudta megsemmisíteni a kereszténység-
nek az orosz népre gyakorolt befolyá-
sát.

Az észtorszáai görög keleti egyház-
nak a metropolita mellett lesz állandóan
egy érseke és egy püspöke. A már ré-
gebben üresedésben levő narvai püs-
pökséget ismét betöltötték. A narvai fő-
lelkészt Dmitrovszkit ugyanis püspökké
szentelték és ezzel az észt ortodox egy-
ház kanonikus szervezetét teljessé tet-
ték. Apüspökszentelésen részt vett
Hermann finn érsek, Augustin lett met-
ropolita és a M. Luther Bund egyik
munkaágának a vezetője D. Steinwand
ev. lelkész is, aki az új püspöknek Bib-
liát nyujtott át. (virág.)
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Nevelni kellett volna
- Levél Némelországból -

A németországi templomok ürességének okát ma már sokan lát-
ják abban, hogy az ifjúság kicsúszott az egyházak kezéből. Azok a
korosztályok, amelyek hiányzanak, azért hiányzanak, mert az állami
nevelés természetesen nem helyez súlyt az ifjúság templombajárására.
Amikor a Reichsbischot 1934-ben szerződést kötött a Hitler-Jugend ve-
zetőségével, kiengedte kezéből az ifjúság nevelését. Maga a szerzödés
nem látszik veszélyesnek, mert benne az állami ifjúsági szervezet he-
tenként egy estét készséggel bocsát az egyházi nevelés szolgálatába.
Ezen az egy estén azonban nem lehet telépiteni azt, amit a többi na-
pokon leroniottak. Nem lehet azért, mert egyházi összejövetelekre járni
nem kötelezö, ami viszont nem mondható az államilag rendszabályo-
zott szervezetekre nézve.

Ez azonban csak az egyik, mondhatnánk alaki hiba. Sokat nem
javított volna az egyházi felsőbbség a helyzeten, ha ezt megtagadta
volna. Példa erre a katolikus egyház, amely nem egyezett bele, hogy
ifjúsági szervezetét a maga egészében bekebelezzék az állami szerve-
zetbe. Sőt, emiatt ismételt támadásoknak van kitéve. A baj gyökere
azonban inkább abban rejlik, hogy az állami szervezkedés tudott cé-
lokat, eszméket adni, viszont az egyházak nem tudtak adni. Abban
valóban igaza volt a német ifjúság vezetőinek, hogy nem szükséges
egyházi egyleteket tenntartani csupán testgyakorlás vagy kirándulások
tartása végett. Ehhez nem kell speciális egyesület, (már pedig az egy-
házi, ha egyházi akar lenni, azzal éppen azt mondja ki, hogy más
szeretne lenni, mint a többi) ezt el tudja végezni az állam is. Amire
az egyházi egyletek tevékenysége a nem szorosan vett egyházi munka
mellett kiterjedt, (és sajnos ez volt a nagyobb százalék) éppen egyházi
szempontból nem volt elegendően Iontos. Addig, amig kommunista
szervezkedés ellen irányult, helyes volt, de mihelyt nemzeti célokat aka-
dályozott, el kellett tűnnie.

A legelső cél, amire az állami nevelés eszméje irányult, az egyen-
lőség és egység gondolata volt. A keresztyén egyházak ezt az eszmét,
ami pedig a keresztyénség egyik lényegalkoto tényezője, íelekezetekre
szakadozásuk miatt nem tudták megvalósítani. Az egyházi egyletek
egyházi munkájának éppen azért, mert lelekezeti harcok között élt, létér-
deke volt, hogy a másik ne nyerjen lelkeket és ez a lelkekért Iolvta-
tott ádáz harc' pusztulása lett. Amit neki kellett volna megvalósítania,
azt az állam valósította meg. Egységet akart, ahol embert nem választ
el egymástól vallási külőnbözőség és ezt ügyesen felülről kezdte. Hi-
vatalokban nem a felekezeti hovatartozóság döntött, hanem az érdem.

IHogy ez eleinte politikai érdem volt, most mellékes. .oe mindenkinek
lehetősége volt elnyerni ezt. Az egyenlőségben egymás mellé állította
az ifjakat is és megtanította őket arra, hogy mit jelent a másik em-
ber. Ezzel egyidejűleg elérte az egységet is és ez' mint valami mágnes,
lassan maga felé vonzotta azokat is, akik még vonakodtak.

. A másik cél egy új ember-ideál volt. Ennek kialakulásában az
egyházak csak negatív szerepet játszottak. Erőtlenségüle miatt a gúny
céltábláiává lettek és mert nem tudtak új embert előhozni. úgy tekin-
tették őket, mint akik képtelenek erre. Hitler nyíltan hirdette, hogy mit
követel a német nép ifjúságától. 1932-es potsdami beszédében dícső-
ségnek mondotta a nemzet sorsában való részvételt, ami kárpótol az
elvesztett játékokért. Nem becsülte le az ifjúság képességeit, nem tekin-
tette gyermekeknek azokat, akiket azelőtt annak vettek, hanem beállí-
totta őket a népközősségbe, mint annak bár kicsiny, de mégis számot-
tevő tagjait. 1935 és 1936-os nürnbergi beszédében kinevettette a régi,
sörivásban jártas ifjúságot és odaállította példaképen azt az ifjút, aki-
nek értékét nem az átrnulatott éjszakák és a söröspoharak száma mu-
tatta, hanem az, hogy hány próbát és vihart-állt meg az életben. Nem
valószínű, hogy az egyházak ezt az ideált nem ismerték volna és nem

Iigyekeztek ..volna belenevelni az Jfjúságl;>a .. Oe mert helytelenek voltak
az eszközök, nem tudtak eredményt elérni.

Arról nincsen szó ma még, hogy az egyházaknak el kell tűnniök.



Az Országos Luther-Szövetség egy-
házvédelmi szakosztálya február 2-án
délután 6 órakor ülés tart a Deák-téri
templom földszinti termében.

A pesti magyar egyház számadó
közgyülését január 25-én tartotta dr.
Tomcsányi V. Pál esyháztelügyeló és

- Kemény Lajos igazgató-lelkész elnök-
lete alatt. A terjedelmes évi jelentés
pontos képet adott e nagy egyházk öz-
ség életéről. Beszámolt az angyalföldi
templom építéséről, mely eddig 119 ezer
pengőbe került s a belejezéshbz szük-
séges 41 ezer pengő is együtt van. Az
egyházközség szám adása és költségve-
tése elérte a 300 ezer pengót. Az egy-
házi adóbevétel 13 ezer pengővel multa
felül az elöiráuyzatot.

A Budapest-Kelenföldi Egyházkéz-
ség Leányköre 1938 február hó 2-án a
Gellértszálló márvánvtermében kultúr-
estét rendez. Megnyijót mond: Szántó
Róbert. Előadást tart: dr. Bencs Zoltán,
az Országos Luther Szövetség elnöke.

Benes Zoltán előadása a "Közös-
ség Bálványáv-röl. Bencs Zoltán dr.
miniszterelnökségi min. tanácsos az 01'-
szágoa Luther Szövetség elnöke, fenti
címmel az Országos Bethlen Gábor Szö-
vetség egyházvédelmi szakosztályának
sorozatában előadást tartott.

Az Evangélikus Szabadesvetem
szerdai estjén Wiczián Dezső dr. sop-
roni evangélikus hittudománykari tanár
tartott előadást az ágostai hitvallásról.

A Magyal' Protestáns Irodalmi Tár-
saság tisztújító közgyülése. Kedden
este tartotta meg közgyűlését nagy ér-
deklődés mellett a ~'!agy. Prot. Irodalmi
Társaság. Az elnöklő Ravasz László
bejelentette tisztségéről való lemondá-
sát, azután a közgyűlés lelkészelnökke
Kapi Bélát és Mákkai Sándort, világi
elnökke Hegedüs Lórántot ésTotncsányl
Vilmos Pált, ügyvezető elnökke Kapi
Bélát választotta meg. A Protestáns
Szemle főszerkesztője Maldmi Sándor,
felelős szerkesztője Kerecsényi Dezső
lett, titkárokká Szabolcska László és
Vácz Elemér választtattak meg. A vá-
lasztrnányba, mint új tagok bekerültek :

N k b h k ld d Ravasz László, Török Pál, Karner Ká-
em vonom étség e, ogy nem a o us- és szegénygon ozás, roly, Kutas Kálmán, Szabó József, Vány

hanem a koldus- és szegénykérdés megoldása lehet csak végcélunk. Ferenc.
talán a föld- és munkakérdés megoldása alapján. Ennyiben ez a meg- "Pro Christo" Diákszövetség téli
oldás állami törvényhozás és hatósági intézkedés, társadalmi átalakulás ~onferenciáj~ január 2.9-én est~ fél?
, , .. , "1 lé ké dé . H h áznak té 1 '1' orakor teaestellyel veszi kezdetet s ha-
~s uJJas.zu e es er ese IS., ogy az egy azna, . ezen ,a eren, I~ oesze, me ~ -..rQ.megész napon át keresi az evangé-
es hatnia kell, csak termeszetes (L. "Evangehkus Elet f. eYI 1. szám). lium feleletét a mai ifjúság legnagyobb
Tehát a szegénygondozás közvetve is egyházi kérdés is. Minthogy problémájára: az igazi szabadságra. A
azonban ma még a szegénygondozás aktuális' és valószínűleg mindig konferenc~.a ~zin,hel}'e: .Pozsonyi-ut 58 .
. k '1' I li ld' r k 1'1 "(V M' 15.11. alatt a külsdlipótvárosi rel, templom.IS a tua IS es~: most te J~s me,go. ~st nen: log~n t~. a m.i . oz,, ~ . " Az előadók közt. sok egyházi és világi
Mk 14 : 7) errol szeretnek szólni es pedig mmt kozvetIen egyházi ker- értékes egyéniségen k ivül ott találjuk
désröl, Vapaauuori Tuure finn és Kunos Jenő

Szegény az az egyén. aki vagyontalansága és munkaképtelensége r:nagyar evangéli!ms miss,z~o~árius.okat
k élküli rit' . 't ' ti h 't t ,. es J. Stewart skót evangellzatort IS.avagy mun ane u isege 10 y an a saja - es ese eg oz za ar oz Ol - Hittestvérünk háza eladó Duna-

létlenntartását biztosítani nem tudja, hanem külső támogatásra van keszin, 6 perc a vasutállomástól, 400
utalva, amely külső támogatás nélkül az elpusztulás veszélye fenyegeti, négyszögöles telken, 3 szoba mellék-

A szegénygondozás .ennek a külsö támogatásnak valamilyen for- helyiségek~é~! "házmesta:.Ja~ással. Tel-
ib le k" lé énv létl t tá kb' t T éliából ken 400 szolotoke, 45 gyümölcsfa, vas-ma an va o esz oz ese a szegenyeenn ar asana IZ OSI asa ce Ja o. kerítéssel. Cím: Sax Lajos Dunakeszi

Miben láthatjuk a szegénygondozás motívuT)1.át? Különféle motí- Kínízsí-utca 2. '
vumokról beszélhetünk: a vallástörténet tanúsága szerint a babonaról. ~lIibdi_'iIil!i!Ii !IIMI1lIII

amikor az ember a szegényt ennek átkától való félelemből támogatja; A keresztyén ember vidám, bizakodó,
az általános humanisztikus érzésről : a politikai érdekről : a vallásos ha nem ilyen, az ördög kisérti.
érzületról. A Szentírás és a lutheri reformáció értelmében a szegény- Luther.

De a jelek mindenesetre sötétek. Ahol nincsen utánpótlás, ott egyszer
elfogy minden.' Ahol azokat az értékeket, amiket ElZ egy házak tudná
nak adni, módosítva, de a laikus előtt szinte láthatatlan fínomsággal
belevonják az állami eszmékbe, ott mivel semmi különlegeset nem ad-
hat az egyház, veszedelembe jut. A pozitíves Christentum hirdetése.
a keresztyén ség tettekben való megtestesülésének köveíelése, azokkal
az egyházakkal szemben, amelyek eddig is gyöngék voltak és ezeket
nem tudták meglenni, halálos fegyverré válhat. A positives Christen-
tum hirdetéséhez természetesen felhasználják a keresztyén egyházak-
nak a múlt század végén és a jelen század. elején megmerevült termi-
nológiáját, az üres és racionális igehirdetés önmagát csaló szólamait.
Igy lett jelszóvá a hegyeket mozgaló hit. de ez a hit már nem tapad
bizalommal Istenhez, hanem a saját erejében hisz, amihez Istennek
csak annyi köze van, hogy ő adta. Igy jelenik meg egy pincehelvise-
get ábrázoló kép, amelyiken HitlerI láthatjuk, amint egy hordó tetején
szónokol, nyilvánvalóan a mozgalom kezdeti idején és alatta a felírás:
Kezdetben vala az Ige. Így hangzott el a. karácsonyi üdvözlet is a ka-
rácsonyi politikai beszédben. Göbbels propaganda miniszter fejezte be
így a Volksweichnachtent megnyitó beszédét: "Békesség a földön az
embereknek". de hiányzott belőle: "Dicsőség a megasséges mennyek-
ben Istennek". .

Az egyházaknak ezzel szemben nem áll más rendelkezésre, mint
a tiszta ige hirdetése és a munka előlről való kezdése. _De ehhez me-
gint hiányzik az egység. Nemcsak a felekezetekkülöl)bözősége, ha-
nem a felekezetek különböző réteaeződése is úiabb és újabb szaka-
dás. Ma az evang. egyházban a Deutsche Christen mellett ott a Hit-
valló Egyház, a Bekennende Kirche. de már megjelentek a közvetítő
Irakciók is. Zűrzavar van mindenütt. Amit az egyik javít, elrontja EI

másik. Az ige erős, ezt hisszük és tudjuk, de az emberek, akiknek
tisztán kellene hirdelniők, igen gyarlók. Nem tudják megfogni az em-
bereket, nem tudnak mindenkiért rnindenné lenni.

Pedig csak egy út van. Előlről kezdeni mindent, felnevelni egy ú]
nemzedéket. K. P.

Szegény-kérdés -
egyházi kérdés

,
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Krisztus teste és vére címen kö-
zöltük 3-ik számunkban az első
Úrvacsoraról szóló igehirdetést. Ebbe

egy sajnálatos hiba csúszott be, amit
ezúton [avítunk. A 8. lapon a har-
madik és negyedik bekezdés között
a következő rövid bekezdés olva-
sandó: "És most lépjünk Iel az utolsó
íokra. Hogyan részesülünk benne?
Ugy, hogy .egy megszegett kell y é r
darabkárt vesszük magunkhoz és
egy megáldott k eh e l y jár köztünk
szájtól·szájig. Vagyis ür v a c s o r á h oz
megyünk!"

Az új ügyvédi rendtartás. Január
1-én lépett életbe az 1937. évi IV. tör-
vénycikk. mely az új ügyvédi rendtar-
tást tartalmazza. Főbb intézkedései a
következök : Az ügyvéd köteles a kép-
viselet elvállalásaker tényvázlatot fel-
venni, azt ügyfelével aláiratni és a tény-
vázlat másolatát ügy felének kiadni. Erre
rá kell vezetnie jogi tanácsát és véle-
ményét, továbbá közölnie kell ügyfelé-
vel azt is, hogy a per elöreláthatólag
milyen költségekkel fog [ární. Újítás a
régi rendtartással szemben, hogy az
ügyvéd a már elfogadott megbízást nem
30, hanem 15 napra mondhatja fel, a
fél azonban ezután is felmondás nélkül
veheti el ügyét, továbbá, hogy a ki-
adással járó jogcselekményeket az ügy-
véd csak abban az esetben köteles tel-
jesíteni, ha az ügyfél a felmerülő ki-
adásokat előzetesen megtéríti. Tehát,
aki a szükséges bélyegköltséget stb. az
ügyvéd íelhívása ellenére sem fizeti
meg, a jogcselekmények elmaradása
folytán az öt ért kár megtérítését az
ügyvédtől nem követelhetí. Lényeges
újítás az is, hogy a felek között létre-
jött egyezség az ügyvédnek az ellen-
féltől járó perköltségekre vonatkozó
jogát nem érinti.
&pp iM~i!dd A-q "
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Zöld kereszt az iskolában. Február
elsején megkezdődik az elemi iskolák-
ban a zöldkeresztes egészségvédelmi
szolgálat. Ez az újítás tulajdonképpen
az iskolaorvosi intézmény újjászerve-
zésének megkezdését jelenti, melyet
néhány hónappal ezelőtt határoztak el.
A zöldkeresztes akció keretén belül
minden iskolásgyermeket megvizsgálnak
hogy nem szenved-e tüdővészben.

(Csongrádmegyei Hirlap.)
Az alispán kézcsókja. Mikor felhar-

sant az ősi megyeházán a tekintetes
karok és rendek vivátja és éljene, a
magányos férfi piIlanatnyig felkapott
fejjel állt meg az ajtóban. A díszma-
gyaros urak sora, élükön a főispánnal,
készen állottak az ünnepélyes beikta-
tás hagyományos ceremóniájára az
emelvényen. S a magányos férfi a tap-
sok és éljenek, a lelkesedés és üdvrí-
valgások viharának zúdulásában a tö-.
meg között meglátta - édesatyját. Sze-
mében acélos frissességgel csillant meg
a fiú hódoló büszkesége, gyors léptek-
kel feléje tartott, megállott előtte,. az-
után feje mélyen meghajlott és szája
csókkal hullt az atyja kezére. - Ha ez
az alispánválasztás történelmet jelen-
tett, akkor az alispán kézcsókja leg-
szebb szimbóluma az új magyar törté-
nelem új erkölcsének. (Esti Ujság)
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gondozás helyes motívumát csak a vallásos érzületben, kőzelebbrói ti
Jézus Krisztusban való hitből fakadó krisztusi szeretetben látjuk. "Ha
vagyonomat mind felétetem is és ha testemet tűzre adom is, szeretet
pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból" (1. Kor. 13: 3). A
krisztusi szeretet teszi az embert mindenestől mindeneknek szolgáiává.

Ki lehet és legyen a szegénygondozást végző alany? Lehet az
magánember, egyház-gyülekezet, hatóság, (állam, város kőzség), egye-
sület. Eszerint a szeaénygondozás egyrészt egyéni vagy egyházi vagy
hatósági, másrészt önkéntes és szabad vagy pedig megszervezett és
törvényesen meghatározott ténykedés. Annak a meglátása, hogya sze-
génygondozás helyes 'motivume a krisztusi szerelet, egyben annak a
meglátása is, hogy az egyház s elsősorban az egyház, illetve gyi.ile-
kezet hivatott a szegénygondozásra s ha ezt a hivatást nem vállalja,
bűne az neki. Az egyház, a gyülekezet a maga lényegéből kifolyólag
nem térhet ki ezen feladat vállalása elől. Nem állhat meg ezzel szem-
ben az az állítás, hogy az egyház hivatása általában s aszegénnyel
szemben is kizárólag az igehirdetés (Luk. 4: 18), és pedig azért nem
állhat meg, mert az igehirdetés nem áll ellentétben a szociális rnunká-
val s így a szegénygondozással sem, sőt ezt szükségképpen maga után
vonja. Az Evangélium mint lsten üzenete, lsten, rriegkönyőrülő csele-
kedete. - "Kezdetben vala az Ige", mondja az Irás; "Kezdetben vala
a tett", mondia Faust, keresvén az Ige értelmét -, és a megkönyörül-
teklől is cselekedetet követel. Az egyházi-gyülekezeti szegénygondozás
mellett szól maga Jézus is azáltal, hogy övéinek anyagi létminimumot
helyezett kilátásba (Máté 6: 31-33) és egyben kötelességükké tette a
szegényekről való gondoskodást (v. ö. Máté 25: 35-45); mellette szól
az őskeresztyén gyülekezet szegénygondozása (Csel. 6: 1-7); továbbá
a keresztyén ókor megszervezelt "gyülekezeti" szegénygondozása, amely
abban állt, hogya szegényeket meghagyták családjuk körében és hivatá-
sukban s így támogatlák őket; végül a reformáció, amely a középkorban
a jócselekedetek üdvszerző érdeme alapján - "miként a víz kioltia a tü-
zet, úgy semmisíti meg az adomány a bűnt" és szerez érdemet! - hihetet-
len módon elterjedt koldulásnak a hit általi megigazulás tanával, a munka
rnegkövetelésével, valamint az anyagi javakkal szembeni felelősség Iel-
éreszlésével hadat üzent, a szegényügy rendezését kivánta és minden
szeretetmunkával együtt a szegénygondozást ismét az egyház-gyülekezet
feladatává tette. Ez természetesen nem jelenti azt, hogya szegénygon-
dozás az egyház monopóliuma, vagyis hogy senki más nem végezheti és
ne 'végezze a szegénygondozás!, sőt miképpen az emberi testben az egyes
szervek : szív, tüdö, vese stb. összedolgoznak, úgy kell a különféle
szegénygondozó alanyoknak is összedolgozniok, mégis bizonyos az,
hogy az egyház szegénygondozása lényeg-szérinti és nélkülözhetetlen,
mert az egyház által az egyház Ura az anyagiak mellett és felett, amely
anyagiak mindíg a szorniúsáaot csakfokozó sós vízhez hasonlók, a
lelkit a maradandót, az Eletet adja. "Mind az, aki ebből a vízből iszik,
ismét megszomjúhozik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én
adok néki, soha, örökké meg nem szornjúhozik." (Jén, 4: 13-14.) Az
egyéni szegénygondozás a legkényelmesebb ugyan, de állalában egy-
utlal a leghelytelenebb és a legcéltévesztetlebb is, mert midön a sze-
génynek,akit sokszor nem is ismerünk, körülményeinek ismerete és
elbírálása nélkül adunk, sok esetben bűnös életében támogatjuk. vi-
szont semmiféle befolyást nem gyakorolhatunk reá. Ezért helyes az a
kivánság. hogy utcai koldúsnak ne adjunk. A halósági (állami, városi,
községi) szegénygondozás, amellyel sz inté n már a középkorban talál-
kozunk és amely LJ legújabb kerban hatalmasan előretőrt. politikai ér-
dekből, az állam önfenntartása céljából érthető és természetes. Előnye
az, hogyahatóságoknak rnódjáhan áll a szükséges anyagiakat elő-
teremteni. ha ú ~y akarja, adókivetés útján, viszont nagy hátránya, hogy
tisztára az anyagi létforma válságéri akar átsegíteni, de fl lélekkel nem
törődik, agondozoltak nevelését nem tartja feladatának, ugyanakkor
azonban az egyház befolyása a hatóság önkényétől függ, ezáltal pedig,
hogy a szegénynek, mert szegény, joga van a hatosági támogatásra,
ez könnyen könnyelrnűvé és követelődzővé lesz. A nálunk körülbelül
egy év óta bevezetett egri, illetve magyar norma szerinti községi-vá-
rosi szegénygondozás, amely egyházzal s társadalommal összefogva
akar célt érni, azonban a társadalom önkéntes adakozására való bazi-

, rozás rnialt már eleve eredménytelenségre volt ítélve, az említet! hát-



rényok mellett minden nem róm. kat. egyházra, 'különösen' a kisebb
lélekszámú egyházakra s így az evangélikus egyházra nézve is igen
kornoly veszélyt is rejt magában, mert amagyár 'norma szer.nli sze-
génygondozás egész struklúráj a bőséges alkalmat nyújl a róm. kal.'
szegénygondozó nővéreknek a térítgetésre, különösen olyan helyeken;
- pedig a legtöbb hely ilyen - ahol az evangélikus szegények ki-
csiny lélekszáma mialt ezek gondozása .is rájuk tartozik. Az egyellen
ellensúlyozási lehetőség, ahol ez a lehetőség éppen megvan. evangé-
likus szegénygondozóknak. különösen diakonisszáknak abeállításfl.
Minthogy azonban ez kicsiny létszámunimái és szórvány helyzetünk-
nél fogva nagyon sok esetben lehetetlen, kénytelen vagyok evangélikus
érdekből a magyar norma szerinti szegénygondozással szemben nagy
óvatosságot ajánlani és az egyházi, gyülekezeti szegénygondozáshoz,
de intenziv és lélek szerinti szegénygondozáshoz való vis szelérést sür-
getni. Az egyházi, gyülekezeti szegénygondozáshoz számítandó az egy-
házi-, egyesüleli- és egvháztéraad e lmi-egvesülef s szövetségi szegény-
gondozás is, amely a hivatalos egyházi-gyülekezeti gondozással együtt,
ezt kiegészítve és teljessé téve, munkálkodik a közös cél érdekében.
Az egyesületi munkában egyebek között nagy előnyt jelent az, hogy
az Istentől nyert karizmák szabadabban érvényesülhetnek, az anyagiak
telet! szabadabban rendelkező jog nagyobb mérvű érvényesülése meg-
könnyíti a gyors és hathatós t.arnogalást és a hivatalos apparátus ne-
hézkességének nehézsége minirnális, ezér! olyan fontos, hogy ezt az
egyesületi szegénygondozást az egyház a magáénak eliarnerje es igénybe
vegye. Csak kara származhatnék a hivatalos egyházi gyülekezeti sze-
génygondozásnak és szegényeinknek abból, ha bármilyen helytelen elvi
avagy mellékes szemponlbólvagy érdekből más álláspontra helyez-
kednénk. A Lelket kár n Jkül megoltani nem lehet (1. Thess. 5: 19).

A szegénygondozást tekintsük tehát kőzvellen s elsőrendű egy
házi feladatnak, hogy ismét valóság lehessen az Irás szava: "Szűköl·
ködő sem vala ő közötlük senki". (Csel. 4: 34) Így érvényesülhet egy-
házunkban a sokat és joggal hangeztetott szeeialis igazság.

Zulauf Henrik.

"LUTHER-KÖNYVTÁR"
Az élet gyors fejlődésével az egyes tudományágak is egyre szé-

lesebb meder ben haladnak előre. Napról-napra új kérdéseket vet tel az
élet s így szinte napról-napra bővül a kutatás területe a tudomány min-
den szakában. Sajnos, a szellemi élet igényeinek növekedésévei nem
tud lépést tartani az alapjául szolgáló anyagi bázis, sőt inkább hanyat-
lik. Régen - ha áldozatok árán is - meg tudta szerezni az intellek-
tuális pályán működő' kezdő ember a szükséges eszközöket, könyveket
s az állandó utánpótlással, újabb és újabb könvvvásárlással lépést tu-
dolt tartani a szellemi élet fejlődésével. Ma azonban az a helyzet, hogy
a legtöbb fiatal ember még áldozatok árán sem tudja rnegszerezni a
kívént, vagy éppen nélkülözhetetlen könyveket, sőt meglett koruak is,
akik nagyszerűen indultak pályáiuk elején, kénytelenek "lemaradni"
éppen ezen anyagi nehézségek miatt. A szélesebb körű és állandó ön-
képzésre, haladásra csak a nagy város jól íelszerelt, könnyen hozzá-
férhető könyvtárai tudnak lehetőséget nyujtani. Ezért ragaszkodik az
intellektuális pályákon levő vagy arra kész ülő ifjúság ma olyan erősén
- sokszor a nyomort is vállalva - a nagyvároshoz. Fél és irtózik a
falutól. Fél. hogy összegyűjtött szellemi kincsei kiaknázatlanul kárba-
vesznek s tíz év mulva már ő is a ..lemaradtak" közé tog számítani.
S ebben az aggodalomban van is sok igazság. De , mi lesz akkor a
vidék szellemi életével, szellemi előrehaladásával ? Es mi lesz a vidék
lelki életével. hiszen. épen a lelkészek és tanítók 90 százaléka csak
vidéken talál munkaterületet ? A szellemi élet. a lelki élet, a koráram-
Iatok tőlük is megkövetelik ,a [elkészültséget. S ha ők lemaradtak, akkor
a gondjaikra bízott nép, tehát a nemzet Iogia annak kárát látni. -Har-

Az egész 'embert kell nevelni. A
Protestáns Szemle legutóbbi számában
László Dezső cikkében ol vassuk az.
alábbiakat: ..A testet és a lelket együtt
kell nevelni és nem külön-külön. A
testnevelés nincs megoldva a torna-
és sportórák által. A test több mint
eszköz és alkalom rekordok felállítá-
sára. A test a munka eszköze, a táp-
lálkozás, vérkeringés és egy sereg más
élettevékenység hordozója. Mindebből
a rengeteg körből milyen kevésnek
adunk igazi nevelést. Mllyen kevés jut
munkára való nevelésre, a test enge-
delmességre szektatására és milyen
kevés az idegek nevelésére. A kezünk
között élő lélek milyen egyszerű vala-
mivé zsugoredik. Beleemlézünk egy
pár képet, fogalmat, logikai sort,az
ember érzelmi életének egy-két hÚlját
megmozgat juk s jóformán ennyi az
egész. Ez a lelki nevelés.

De ezen túl épen az emberi élet
közösségi vonatkozásait hanyagoljuk
el a legjobban. Ma állampolgári neve-
lést végzünk. Ez következík a felvilá-
gosodáson felép-ülő nevelési rendsze-
rünkből és a korszellemből. Amennyire
természetes ez, éppen annyira vissza-
taszító, hogy az állampolgári nevelés-
ben a t aigsúlyt nem a polgárra, ha-
nem az államra helyezzük. Pedig, ha
'jól tanultuk a történelmet és ma is
helyesen akarunk eljárni, akkor a
hangsúlyt a polgárra legalább akkora
erővel kellene rátenni, mint az államra.
Ma az állam szuverénitásában a polgár
érdeke elvész. Az állam és a polgár
között nagy szakadék van. Ebben az
állampolgári nevelés államra tett hang-
súlya a hibás. Ha az iskolákban a pol-
gárokat egymás iránti kötelességre
tanítanák, ha bemutatnálc az ifjak előtt,
miképpen tevődik össze a sok polgár
külön érdeke az állam nagy érdekévé,
akkor megszünnék az állam és polgár
közöttí szakadék. Az istcouibot tcíkeriüő
em;éniségnek halvány fogalma: sincs
arrot, mik a legelemibb polgá1~i kote-
lesséqele, mi az igazi tartaima ma an-
nak a sztmak : hazafiság! De vegyük
a közösségi élet másik körét, a családot.
Ma ll. legtöbb szülőnek az az álma, hogy
a család köréből kinevelje a gyerme-
ket, hogy az magasabb társadalmi
létrafokra tudjon állni. A legtöbb szülő
maga seqiti a .qyermeket ana, hogy
saját apja tisztességes foglalkozását
meg vesse.

A régi nevelés az egyéniséget akarta
kifejleszteni. Ez a gondolat nem számolt
komolyan azzal, hogy az embert meny-
nyire meghatározzák azok a közössé-
gek, amelyekben éL Mi az emberré
nevelésen csak részben értjük a kineve-
lést, mert a kinevelésnek együtt kell
járnia az ember különböző társadalmi
formákba való beleneveléséveL A ke-
resztyén ember a s.zeretet által min-
denkinek szolgája. Ahogy hitében a
legindividuálisabb lény, ugyanúgy a
szeretet által a legközösségibb képlete
az emberi életnek, Mi az emberré ne-
velés lényege? Az Isten által a hitben
meghatározott ember test-lelkének mí-
nél teljesebb kibontakozásra való segí-
tése és egyben belenevelése azokba a
társadalmi formákba, amelyekben az
emberi élet folyik." (Protestáns Seemle)

A Durchbruch cimű német lap
szerint anémet újpogányság körében
Entkonfessionalisierung - magyarul a
vallási jelleg eltüntetése - név alatt
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Vallási megújhodás Szovjetorosz-'
országban. Az orosz komunisták lapja,
a Komszomolszkája Pravda írja: "Az
istenellenes pionirok gyűlésein már nem
emlegetik gúnyosan a papokat, de régi
nevükön, tisztelettel emlegetik az egy-
háziakat. Sok helyütt az elemi s közép-
iskolák, de még a technikai szakiskolák
növendékei is, fiúk, lányok egyaránt a
templomok kórusain énekelnek buzgón
s rendszeresen az istentiszteletek alatt.
Az utóbbi időben egyre jobban kihal a
régi művelt atheizmus ; a vallásos agi-
táció az utóbbi időben még az iparte-
lepekre is bejutott s jóval erősebb, mint
a kommunista agitáció, amiről külön-'
ben a párt hivatalos lapja is eleget pa-
naszkodik ... " (Magyar Szemle)

Történelmi szellern és a latin nyelv-
tanítás. Dr. Kríng. Miklósnak, a buda-
pesti leánygimnázium tanárának, fenti
címen megírt cikkéből közöljük a nyelv-
tanítás fontosságára vonatkozó értékes
megállapításokat: "A nyelv nemcsak
másod- vagy harmadrendű eszköz a
gondolatközlés szolgálatában, hanem
maga is gondolatformáló hatalom. Egy-
egy nemzet sajátos gondolatvilágának
kijegecesedett, érzékelhető képe... A
nyelv a nemzet legsajáiabb és legősibb,
de egyszersmind legfrissebb és legmo-
dernebb szellemi tulajdona is. Alapjá-
ban téves az a felfogás, amely a nyelv-
tanulást csak mint az úgynevezett iro-
dalmi oktatás szükséges előfeltételét
tekinti. Egy-egy iródalmi remekmű sem-
mivel sem eredetibb kifejezője a nem-
zet szellemének, mint maga a. nyelv,
amelyen a remekmű íródott. Es ma,
amikor annyira és oly jogosan hang-
súlyozzuk a szociálís szempontot neve-
lésünkben, sohasem szabad megleled-
keznünk arról, hogy a nemzet nyelve
magán viseli minden egyes társadalmi
osztály sajátos szellemiségének, érdek-
lődési körének bélyegét. A legmagasabb
rendű tudományosság elvont fogalom-
világa épúgy szerves része állományá-
nak, mint a legalsóbb néposztály egy-
szerű lelkiségének szavakba és monda-
tokba sűrített képzetanyaga. A nyelv a
nemzet legegyetemesebb, társadalmi
osztályok korlátaihoz nem kötött tulaj-
dona."

(Protestáns Tanügyi Szemle)
Újabb vörös merénylet az egyház

ellen. A görögkeleti egyház hivatalos
lapja szerint Szovjetoroszországban ja-
nuár I-től 1200jo-al felemelték a templo-
mokra és imaházakra kiszabott adót. Az
új rendelet értelmében a legkisebb
moszkvai templomra, amelyet a hívek
tartanak fenn, 25.000 rubel évi adót rót-
tak ki. A GPU-nak nyilván az a szán-
déka, hogy így kerülő úton az utolsó
templomokat is bezárassa.

(Csongrádmegyei Hirlap)

Amikor Erisztus a sirból teltámadt,
hatalmas földrengés volt. Manapság is
nagy kavarodás van és így is lesz,
amikor Krisztus engedelmességét, szent-
ségét, érdemét hirdetik, magasztalják
és hisznek benne, mint Üdvözitőnkben.
De az ilyen földrengést a kegyes, isten-
félő emberek szívesebben látják éshall-
ják, mint azt, hogy Krisztus ct sirban
van. Ha a keresztyénségben béke és
nyugalom van, az rossz jel.

Luther.
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minc vagy negyven pengős havi fizetés nem alkalmas. a mai követel-
mények fedezésére.

Ezeket a nehézségeket egy jól feiszereIt, gondosan kezeIt, az in-
tellektuális pályákori működő minden evangélikus ember. rendelkezé-
-sére álló országos tudományos könyvtár hidalhatná át. Innen kérhetné
kölcsön a szükséges könyveket. (Posta útián.) Egy-egy téma kidolgo-
zása nem jelentene tehát száz pengős, vagy annál is nagyobb kiadást,
mert a szükséges könyvek és folyóiratok jórészét megkaphatná az or-
szágos "Luther Könvvtér'l-ból. Sőt a könyvtár leendő vezetője még az
irodalomra vonatkozólag tájékoztatást is nyújthatna.

A könyvtár szervezete a következő lehetne: tulajdonos az Orszá-
gos Luther Szövetség; - vezetője egy erre önként, díjtalanul vállal
kozó budapesti (vagy pestkörnyéki) hitoktató-lelkész; a könyvtár helyi-
ségének kérdését az egyetemes egyház, vagy a budapesti egyházi ható-
ságok oldanák meg; az új . könyvek beszerzésére vonatkozó irányel-
veket és egyéb jogi ügyeket az erre a célra szervezett "könyvtárbizott-
ság" szabná meg, illetőleg intézné. A könyvtáros-lelkész tartaná nyil-
ván az olvasótábor igényléscit és terjesztené minél rövidebb időközök-
ben ezeket a könyvtárbízottság elé.

A könvvtár anyagának előteremtése a legfőbb, de egyuttal leg-
nehezebb feladat. Theológiai, iilozóiiai, pedagógiai, szociológiai stb.
művekre volna elsősorban szükség. Alapul - amennyiben lehetséges
- a már meglevő "Luther-Múzeumkönyvtár" nem múzeális, hanem
használható érlékű könyvei szolgálhatnának. A könyvtár tagjai ado-
mányaikkal vetnék meg a tulajdonképpeni alapot, az évi tagdíjak pedig
gyarapításra adnának lehetőséget. Egyházi lapjaink a hozzáluk bekül-
dött tiszteletpéldányokat ismertetés után a könyvtár részére beszolgál-
tatnák. Lelkészek, egyházi alkalmazottak, egyházi intézmények kiad-
ványaikból legalább egy-egy tiszteletpéldányt köíelesek lennének be-
szolgáltatni. Protestáns vallású íróktól pedig kémi lehetne - bizonyára
nem eredménytelenül - tiszteletpéldányt a könyvtár részére. Evan-
gélikus Iolvóirataink cserepéldányaikat is beszolgáltatnák. Kapcsolatot
lehetne létrehozni a theológiai s más könyvtárakkal. Nagyban elősegí-
tené a gyarapítást a hagyatéki rendszer bevezetése, ami azt jelenti,
hogy egyháziak és világiak - megfelelő utód híján - könyvtérukat az
országos könyvtárra hagyományozhatnák. Sok gondosan összeváloga-
tott és féltve őrzött könyvtár szolgálhatna így továbbra is rendeltetésé-
nek, amely különben néha elkallódott vagy valami antikvárius kezébe
került szégyenteljes áron.

A könyvtár egyik szakosztálya lenne a kézirat/áro Olyan értékes
rnunkák és dolgozatok kerülnének ide, amelyek kiadásra méltók vol-
nának, de anyagiak s az érdeklődök kis száma miatt egyenlőre nem
láthatnak nyomdafestéket. Ha már a nagyközönség számára nem lehet
ezeket hozzáférhetővé tenni, legalább a tudományos munkát végzők
használhassák. Csak egyet említek: Luther összes műveinek lefordítása
hosszú időre nyújtana munkalehetőséget a tudományosan dolgozni kí-
vánóknak, de a fordítások kézirata is sokak számára lehetővé tenné
Lúther megismerését, akik egyébként különböző nehézségek miatt (pl.
nyelvi) erre nem találhattak módot. .

A dolgozó és olvasó gárda megszervezése, a könyvtárkezelés stb.
már részletkérdés és e cikk kereteit túlhaladják. Ezzel csak a figyel-
met kívántam felhívni fenti kérdésre.

Takács János.

A keresztyén ember olyan, apiben senki iránt sincs gyűlö[et, sem
ellenségeskedés, akinek szivében nincs sem harag, sem bosszúvágy,
hanem ésupa szelidséa, jóság és .szereiei. Luther.........

Meg van irva, hogy szeresd ellenséged és tégy vele jót. De lsten
ellenségeinek kell, hogy én is ellensége legyek, nehogy velük együtt
én is 'támadjam az Istent. . Luther.........

A Szentfrást sohse lehet megértenünk másképp, mint tapaszta-'
latok és küzdelmek árán. Luther.



3~4 éven keresztül a keresetükból be-
téteket gyűjtöttek.· Ilyeri tákarékosko-
dókkal cszemben a takarékpénztár a
megtakarított összeg háromszorosát
.vagy négyszeresét kikölcsönziigen
alacsony kamat mellett. A hallei taka-
rékpénztár ezzel az intézménnyél ta-
karékesságra akarja nevelni a fiatal
nemzedéket. (Nemzeti Elet.)

Az amerikai fiatalság a legutóbbi
időkben mind nagyobb mértékben for-
dul a 'lelki mozgalmak felé. Az előző
évek visszaesését - amint ez ma már
egyre nyilvánvalóbb - az okozta, hogy
az egyházak lelki élet helyett a szocí-
ális munkát állították a homloktérbe.
Ma már újra a Krisztusról szóló evan-
gélium jelenik meg a munka közép-

Ipontjában s az ifjúság körében lelki
ébredesek jelei mutatkoznak. A keresz-
tyén ifjúsági mozgalmak résztvevőinek

Iszáma az utolsó évben olyan emelke-
dést mutatott, mint 15 év óta soha; né-
h91 1Qo%-ot is meghalad. (Pro Cnristo.)

.mozgalom indult meg, .amelynek célja
11. németországi keresztyén helynevek
kiirtása. Fekete listára kerülnek mínd-
azok a helynevek. amelyek Istenre,
Krísztusra, az isteni kegyelemre, az

-egyház! intézményekre, a keresztyén
vallási szimbolumokra stb. utalnak.
Ennek megfelelően felsorolja a lap töb-
bek között az eltüntetésre ítélt követ-
'kező helyneveket : Gottesberg, Christ-
leide, HeiJigenstadt, 1Ilarienberg, Gna-
denfeld. Heiligkreutz stb. - Ezen felűl
még azt is követeli az újpogány moz-
galom hogy anémet városok címerei-
ből is 'távolítsák el a keresztyén jelké-
peket, így Boroszló címeréből János
evangélista fejét azzal az ezüstedény-
nyel együtt, amelyben Keresztelő János
feje fekszik, Trier cimeréből Péter apos-
tolt Leubus címerébó1 az lsten bárá-
hy~t, Gnadau címeréből a Jehova szót stb.
. A munka nem átok, de áldás, fel-
emelő, méltóságot adó isteni jótétemény;
benne mint viadalban az acél penge,

I
csiszolódik az elme, izmosedik a kar,
'vele jön a kenyér, a becsület, az étel
.ízessége, az álom édessége; nélküle
küszöbödre telepedik a gond-anyó s

I megáll házad előtt a ,,.paizsos férfiú"
az ínség ... Munka nélkül elveszti az élet
az értékét, az 'ízét, a varázsát. Mikor
ezt imádkozod: "A mi mindennapi ke-
nyerünket add meg mi nekünk", azt
kéred, hogy az Ur, a mi édes Atyánk
adjon munkát, a munkához erőt, az
erőhöz értelmet s az értelemhez segítő
kegyelmet. (Duszik Lajos - Uzenet.)-

A hallei városi takarékpénztár el-
határozta, hogy szívesen rendelkezésére
áll azoknak, akik saját házat akarnak
építtetni. A takarékpénztár ezeket az

I
építkezéseket 700/0-ig megelőlegezi, fel-
téve, ha az illető az építkezéshez szük-
séges tőke 250/0-t a városi takarékpénz-
tárnál takarította meg. A takarélepénz-

Itár hasonlóan kész fiatal mesterembe-
reket, kereskedőket és mezőgazdákat
az önállósításban megsegíteni, ha ezek

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára UiJ..ztddtel kbc'i--ük {'jjfliz.e.t!f.U1..kd, IwfJtt
mulileo«: Laf2J-Z-ár1ULn.kh(Jz.·mf!.LLike.Lt 52.847.
szdnui. 1HJJlaj}el-iz.dÚ[ LWfLte.LhaJ..máiá.tárJ.aL
e.Lffl-iz.dúükd mejJúfJtan.i &.z.ÚJ-uke.d'i--e.n.e.k.

. (!;tfW1.fJi.LikUJ../!;le.t
ki.a.d.ó.hJ.lW.ta.La

~t, (}~/ULi-ulea 18. LZ.
'7JeLe!.ML: 2-955-16.

J2a;J.ufLk eL/.M;.a.dá.J.a eLíi-lJ.zR.m.i kii-teLI!.Ze..tf.J.iqq.eL i-ti;..

SELTENHOFER 1=RIGYES FIAI'
magyar királyi udvari szállítók, Sopron.

Alapítva: Legelsö tűzollószer-, kul, szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár, harango, fém- és vasöntöde. 1816.

A Budapest-Tisztviselőtelep Külsőferenevárosi Református temp-
'lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek, Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. Apárisi világkiállításon arany-
.éremmel, azonkivül sok arany és ezüst. éremmel és sok diszokle-
véllel kitiintetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás .

. Költsegvetést és ki~záIJást d i j m e n tes e n esz köz 1li nk!

G.ROPE
GROSSPÉTER Bpest. VI.• Teréz-krI27.

~~ ~ ~~----~---------lS
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Valódi ezüst evőeszközök, disztárgyak.
Ez üst és a ran y á r IIk n a pi áro n.

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST,IV., KECSKEMÉTI-UTCA9. SZÁM.

BIZTOSITSD

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jól~ti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezésii
segélyt, Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt,
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság;
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb idiitételeít. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel.
segíti elő: Evangélikus egyházát támogatja mindenki,.
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre. .

Felvilágosítással és táiékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u.B-lO. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Bekéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü- '
lelnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoziatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is,

lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

..;......;;.;....-...;;.:....;~reteszzárral.

I lÍra 2 db nikkelezett I
. - kulccsal 5.- pengü.

DEKoRntló, Budapest, Károly· kr! 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
íelszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmeI és 4 díszoklevéIIel kitüntetve l

Szántó Róbert:

.........
••II•••••..............
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AZ UTOLSÓ ÓRA
Színművek és jelenetek nagyoknak.
és kicsinyeknek (12 műkedvelöí elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve
jelenet). Most jelent meg SCHOLTZ

.. TESTVÉREK könyvkereskedésében
ÁRA: 2.40PEN GO. Bud~pest, IX. Ferenc-kör~t 19/21.sz.

Nyomatott Weber Gusztáv nGrafika" nyomda-
vállalatánál, Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516.

»GR.~\f'~{~\«
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l'1Y O tJ)D 1-\V 1-\ II J..\ L1-\·r
(WEBER GUSZTAv)
TELEFONSZÁM: 295-516.'
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