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A LUTHEl1-SZ0BOR HÓNAPJA
Nágy várakozássalés reménysé- idő alatt tel kell állitani Luther is ahhoz" hogy' összefogás, egyet-

gekk~l. kezdjük az 1938-ik .év már- Márton szobrát a lővárosban, mint akarás esetéri nehéz és nagy Jel-
eius .hónapiét. Régen volt 'ilyen al- az egész ország evangélikusainak adatoknak jól megfeleljünk. Ennek
kalom.irnint rnost : megmutatni egy- együttes ésönkéntes bizonyságté-' amunkánek is; amit most.ielkez-
hái,unksoks~o~ igazságtalanul, vagy telét ! dünk., egyakarattal minden nehéz-:
csüggedten, ,alábe~sült '. erejét, -,,-' ,Mindenki így gondolkozik, aki ség nélkül meg tudunk lelelni ..« ..

megmutatni tehát azt, hogy, ez az .csak haH a Luther-szoborról, Már f

erő :r:r1e'gvan,él'és ha megmozdul, ~Z.magában véve is örömre. ,ser-
eredmény lesz belőle. Ilyen -erő- kentő 1a-paszt'alás. De egyben igé-
próbára hívja most egYb§.zun~ az rete az eredménynek is. Sőt még
evangélikusokat. És "éppen azért, ennél is több. Nemcsak Luther-
mert -bízk bennük, olyan íeladatra szebrot 'igér,' 'hanem öntudatra- él:>:
hívja: arnilyen .még vrrem .Is volt redt erőt: Kevesen vagyunk, sze-
nemcsak egyházi életünkben, ha-' gények vagyunk, - ezt szokták
nem, nem . volt Magyarországon , mondogatni nagyon sokan és utóbbi
se;n: azt tűzi ki célul az evangé- időben már teleslegesen sokszor is,
likus egyháztagok elé, hogy ebben' holott egyik sem igaz. Nem va-
a hónapban, tehát egy hónap alatt gyunkkevesen, csak megint mi
adják 'össze önereíükböl azt az szenvedtük meg legjobban az or-
összeget, arnennyi egy méltó Luthe~- százcsonkítést s ezért kevesebben
szeborhoz. szükséges, .vagyunk, mint voltunk. Nem va-
. Lapunk olvasói előttismeretes ez gyunk .szegények, még kevésl::~

az akció. Ismételten telhívtuk már vagyunk szegényebbek; mint /má~
ke inJlt' hónapban a tigyelmet arra(',sok', 'rnert az ország legdolgosabb
nogyez,'a március hónap aLuthér-" ~es legta:karékosabb' rétegéhez tar-
szoboré.l Mindenkinek, aki az eván-' t~zunk. Elegen vagyunk még ma
gélium tiszta Igéjének a kenyeré-
velélhet, első hallásra ~reznie kell
szive . mélyén azt az ösztönzést : .
adni. ekarok,. részt' akarok venni
'ebben a munkában.. ki kell valami-
·képen fejeznem azt az örömet és
hálát, hogy á reformáció - áldásait
bírern. Olyan- ritkán kéri egyházam
.annak bizonyságtételét, hogy válÓ-
ban evangélikus vagyok, olyan rit-
kán van alkalmam. megtenni vala-
mit egyházamért, amit .önként' és
magamtól akarok . tenni és ezen-

JeÍüj most,.' e'bben a mUhkába~
olyan csodálatosan találkozik . az'
egyházam kéiéseésa magam kí-
yánsága : valóban össze' kell fognl' .'
és önerőnkbő], példaadóan. rövid

. .. amaz erőne}, nagy volta
, Istené legyen és nem magunk-

tól való. -,
IL Kor 4 : 7.

*
És elkÜldöttük' Timótheust, a

mí atyánkfiát és Istennek s];ol-.
gáját és munkatársunkat Krtsz-
tus evangéliumának hírdetésé-
ben, hogy erösítsen titeket és-
Intsen titeket a ti hitetek Jelöl,
hogy senki meg ne tántorodjék'eme szorongattatások között ...

. Thess. 3 :3-4. '.
*

De a'Z Úr mellettern állott és
megerősített engem, hogy tel-

··jesenbevégezzem az igehírde-
.' tést és hallják meg azt az' összes

pogányok ...
, II. 'I'im. 4 : 17.....~--....--..----..--••.•.•......---------------------- ....----..'·l:.~1

*
De ha valaki esak idáig g()l1d~"L-_

kozik a Luther-szebor-jelök-ekkor
téves uton jár, ,m~r:Löne~ején~k tu-.
laidonit . mindent.. A Lulher-szo-
borra nem azért van szükség, hogy,
ezt a példás és eredményes ősszetar-
lást bizonyítsa, sem pedig azért,
hogy Luther dicsőségét hirdesse.
Az erő sem magunktól való, ha:
nem Istentől kapjuk. azt és a szob-
rot nem Luther munkájának, .ha-
nem az ő munkáián kereszttilki-.
áradt és megmutatkozott égi vilá-
gósság előtti hálálkodásunknak q
jeléü! akarjuk Iátní. Krisztusevan-
géliumának hirdetőjét látjuk Lut-
herben, ali soha semmit sem tu-
lajdonított önmagének. hanem min-
dig mindent Istennek. A relormátió
Isten kegyelme volt, tiszta lelra-
gyegésa az evangéliumnak, a ke-
resztről való tudománynak, hogy
intsen m-inket ami hitünk 'telől',
amely hitnek a birtokában nem
szabad megtántorodnunk . semmi-
tél~ szorongaltatások köz'ölt. Nem
ismeri Luthert az, aki őneki tulaj-
donítja a relorrnátiót. Rajta keresz-
tül ajándékozta azt lsten a világ-
nak. Ő' aiéndékhordozó- volt, min-
dig alázatos,' mindig hűséges és
mindig ; megiélemlíthetellen. És
ahányszor ércbeöntott alakjára to-
gunk tekinteni, mindig hálás. szív-
vel azt togjuk érezni: valóban
azért. küldötte őt lsten, hogy int-
sen minket a-mi hitünk felől!..;'"



Az Országos
Luther-Szövetség

felhívása
Az Országos Luther-Szövetség fel-

hívla a gyülekezeti Luther-Szövetsé-
gek elnökségeit, hogy március hó-

napban a gyülekezeti többi egyesü-
letek bevonásával Luther-szövetsegí
estélyt tartsanak és annak egész
bevételét a Luther-szobor javára az
Országos Luther-Szövetség pénztá-
raba küldjék be. Az erre vonatkozó
körlevelet a helyi szövetségeknek
megküldötte és ebben az estély
programm-tervezetét is közli. Kéri
a helyi Luther-szövetségeket, hogy
a szoborra való gyűjtés érdekében
készséggel és buzgón fáradozzanak.

•••••••••••••••••••••••••

.Már kezdődnek
a zaklatások. Négygyermekes édes-
anyával beszélek. Férje katolíkus, állami
szolgálatban. Keservesen panaszkodik:
'"Már alig lehet kibírni, tisztelendő úr..
Az uram minden nap azzal jön haza,
mikor fogok végre áttérni. Eddig nem
volt köztünk semmi, de most beosztják
őket lelkigyakorlatokra s nem áldoztat-
ják meg, mert evangélikus a felesége.
Az uramra nem haragszom, az eddig
se bántott a hitem miatt, ezután se
bántana, de öt is állandóan zaklatják
mostanában odabent" .

Másik anya sírva jön: ..Kislányomat
kénytelen leszek kivenni a zárdából.
Allandóan üldözik. Nagyon jól tudom,
hogy tanul, mert hiszen a másik város-
ban, ahonnét jöttünk, majdnem tiszta
jelese volt. Itt csupa hármasokat kap.
Pedig ugyanolyan szorgalmas, mint
azelőtt. Allandóan baj van vele. Most
pedig kétségbeesetten jött hazá. Azt
fogták rá, hogy lopott. Elveszett valami
pénz. A tettest nem találták, tehát rá-
fogták, hogy nem vihette el más, mint
csak ő, mert egyedül ő az, akinek nem
kell meggy6nnia a büneit. Ez volt az
egyedüli alap a gyanusításra, mégis
nyilvánosan megszégyenítették."

Harmadik asszony: ;,A dunahídról
jövök, tisztelendő úro Egy .mísszíös
nővér" járt .nálam nemrég s kikérdez-
getett, hol esküdtünk az .urammal, mí-
lyen vallásúak vagyunk stb.· Mikor
megmondtam, hogy evangélikus vagyok
és az evangélikus templomban esküd-
tünk, szörnyűködött s lefestette előttem,
hogy férjem míattam el fog kárhozni,
mert nem oldozzak fel a bűne alól,
nem áldozhatik stb. Állandóan odajárt
a nyakamra, egyre azzal- rémítgetett,
hogy az uram el fog kárhozni. Én sze-
retem az uramat és kibírhátátlan gon-'
dolat lenne számomra, hogy miattam
kárhozzék el. Viszont a' hitemet is sze-

.'·4

Az .eva·ngélizáció
elő- és utómunkálafai

Egyházunkban erőteljes ébredés van, s ezt ma már nem tudja
visszanyomni a multak py!ia párnáiba visszasüllyedő kényelemszeretet,
vagy az ősök hítéri élősködő, heti egyszeri vallásos kegyesség, vagy
az ébredés láttán tüzet kiabáló "Jajmitcsináljakmost?" kifakadás. Ma
már sokkal többet hallunk a meglérésről, az újjászületés szükségessé
géről, az üdvbizonyosság elnyerésenek- fontosságáról, az evangelium
átélésének szükségességérő], a Krisztussal való legbensőbb életközös-
ség fenséges voltáról s ma, már nem borsózik sok felelős vezetőnek a
háta sem, ha hívei ilyen kívánságokkal jönnek eléje és ennek szüksé-
ges voltát nála is hangsúlyozzák. Bizonyos, hogyaszektáknak' sem
lett volna olyan széles rriűködésí terük,' ha ezt már előbb' is jobban
megértettük volna. A kötelező erejű belmissiói órák megtartása ugyan-
csak rávezet sok olyan fogyatékosság meglátására, amelyek eddig el-
kerülték ligyelmünket. A'4, evangélizáció pedig úi munkatér száq1unkra.

Az volt a multak híbále, hogya vasárnapi prédikációvali.akarte
kielégíteni az evangélizáeiót, bibliaórát. pasztorizálást és minden bel-
missiót. Ma már nyilvánvaló, hogy ez nem elég, mert ez' csak á.:beve-
zetőie és kezdete a komoly lelki munkának. Ha a lelkész missiói mun-
káját komolyan fogja fel, .bizonyára ébresztöiellegű lesz az igehirdetése
is, de ezzel csak az alapiát fogja lerakni a további komoly munkál-
kodásnak, amelyre reá kell épülnie minden egyéb belmissiói irányú te-
vékenységnek. Az ébresztő erejű igehirdetés feltárja a gzülekezet nagy
fogyatékosságait és megmutatja annak igazi arcát, de feltárja minden
belső energiáját- is. Odaállítia a megkeresztelteket az üdvösségükért
való nagy felelősség kérdése elé és vágyat ébreszt bennük a' Krisz-
tussal való teljes' egyesülés felé. Természetesen ez meddő kísérlet lesz
csupán, ha az' igehirdető már előbb nem engedte önmagára hatni az
Isten üdvüzenetének rninden igazságát, mert a gyülekezet éles szeme
mindig azt kutatia, hogy 'vezetőjében meg van-e a határozott üdvbi-
zonyosság és képes-e arra; hogya teljes írás Istentől ihletett igazsá-
gait közvetítse. Az evangélizáció előfeltétele tehát az evangelium ere.
jétől vezetett lelkipásztori személviség.

Sokan végeztettek már evangélizálást gyülekezetükben meghívott
evangélizátorokkal s utána- nagy rezignációval állapították meg, hogya
"nagy Ielhaitésból" semmi' sem maradt meg. S hágy az evangelizálás
a távol állókat egyáltalán nem érte el, ez egyúttal ki is józaníthat ben-
nünket abból a tévhitből, hogy a gyülekezetek evangélizálását embe-
rekkel lehet elvégeztetui. Erre nem emberi "hatalom és erő", hanem
egyedül csak az Isten Szentlelke képes. Kellően meg nem alapozott
evangélizációval nem végezhetünk semmit. Ha nincs meg ci bibliai
alap és a gyülekezetet átható lelki vágy az Ige evangélizációja után,
akkor nem fogunk még olyan gyülekezetet sem nyerni, amilyenről az
első Zsoltár szól. Az új élét és a Krisztussal való legbensőbb közös-
ség utáni vágy csak az lge alapján ébreszthető fel Isten szent lelké-
nek közreműködésével. Minden más ébresztö és evangélizáló munka
csak olyan, mint a szalmaláng. Eszempontbol szükségés, hogy mín-
denek előtt bibliaóráink methodusait revideáljuk és azokat bibliai meg-
beszélési órákká tegyük, vagy azokkal egészítsük ki. Ezekben az elő-
adó vezetése mellett a hívek összességének valóságos verejtékes munka
árán kelr'az adot! .téma alapján az igazgyöngyöket keresniök, ame--
lyeket magukra hatni engednek. A biblia alapján álló és az abból
folyó személyes élmény és életbizonyságtétel több eredményre ve-
zet, mint évi egy-két szenzációsan ható evangélizáció, amelynek sem
lelki alapja, sem megfelelő utómunkája nincs. Teremtsünk tehát előbb
biblikus gyülekezeteket és azoknak a révén fog új életre támadni az
egyház. Az Ige ajándékainak bírtokában lévő gyülekezet valósággal
elementáris erővel követeli aztán az' evangélizációt és pedig az ál-
landó és megszakítás nélküli evangélizációt.· '

Az evangélizáció· előkészítői tehát a buzgó Igehirdetés, bibliai
megbeszélés és nem kis mértékben a háziáhitatok és a gyülekezeti ima-

. órák. De ezekről most. nem akarok szólni. .



tgy-egy Igazi és gyökeres evangélizáció velóságga] megrázza és ' -retem, azt se fudnám megtagadni. Ször-
f If 1 k k A - , lé . k ti" nyű volt ez a pár hét. -Már az öngyíl-le orgatja gyü e ezetein et. - megtérest és megúju ast 'öve e o evan- kosság járt a fejemben és ki is mentem
gélizáció munkája nyomán bűnösök és bűntelenek jönnek 'lelkészi iro-' a dunahídra, de mégis azt gondoltam,
dánkba és sokszor Nikodémusként jól bezérnak maguk után minden 'előbb beszélek tisztelendő úrral is".
aJtót: és 'kezdetét veszi a magángyónás. Megdöbbenve és- szívünk rné- Három eset, ahol segíteni tudtunk,
lyéig megrázva tudunk ilyen alkalmakkor bepillantani egy-egy emberi mert a lelkészi hivatalhoz fordultakpanasszal. De hány esetben nem jut el
lélek ,':'szédületesen mély örvényébe, amely szétroncsolt és el- a zaklatás híre hozzánk! Mindannyian
pusztított egy ,egész emberi életet, ,családot és rajta keresztül egy őrállók legyünk ebben az esztendőben,
egészigyülekezelnek a közszellernét és közerkölcsiségét. Es itt nincs s ha valahol hitükben, lelkiismereti
k,űlőnb.seg ,i,fJ'ak és vének" szegények, és gazdagok között : egyformán szabadságukban zaklatott evangéliku-sokról hallunk, azonnal jelentsük a
!:?űriqsök}nindnyájan s hordozzák sokszor, évtizedekig vagy egészen a lelkészi hivatal nak.
sírig lelkük pokoli kíniait és gyötrő borzalmait. Az evangélizáció mu-
tatja' meg igazán, hogy kicsoda az ember' Nélküle nem is tudhat juk
igazán, .hógy milyen epedő vágy él gyülekezetünk tagiainak. lelki mé-
lyén a fény, világosság és evangélium után', Oe ez ébreszti bennünk
fel' ez evangélizáció utómunkájának a nagy felelősségét is.

, Rendkívül nagy pszichologiai készség kell ahhoz, hogy az em-
beri lélek mélyén feltárjuk és megtaláljuk a megromlott emberi élet rej-
tett kélévényeit s kétszeresen ügyes tapintat, hogy vagy radikálisan,
vagy "hosszas kezeléssei gyógyuló félben lévő betegeknek. Ez azt je-
lenti, hogy' ápoltiaink meleg szeretettel körénk sereglenek és máris meg,
van~,az .evangélizációnak szabályszerű következménye: az Ecclesiola
in Ecclesia. Ez mindig nagy gondot okozott és sokszor az volt a hiba,
hogy az "in" szócskát nem vettük komolyan. Ecclesiola-Ecclesiát,
vagy inkább Ecclesia-cEcclesiola-t akartunk' Oe. ez hiú ábránd' Az
evangélízáció mindig csak egyeseket ragad meg és ezekkel egyénén-
kinti lelki "munkát kell elkezdenünk s ezeknek csoportosulása adja az
tán a gyülekezeti közösséget, amely sóvá kell, hogy legyen a nagy
gyülekezetben, bár nagyon közel áll a veszély, hogy ha a közösség
sóvá nem lesz, akkor megint csak megposhad' Ezért. van szükség a
minél gyakoribb evangélizációra,

Kétségtelen tehát, hogy odaadó munkánk nyomán megoszlik a
gyülekezetünk hívők és hitetlenek, vagy mondiuk megtértek és meg
nem tértek táborába, bármilyen nehéz szívvel is írom le ezt a kiüre-
sített szót : "megtértek l" Az a rettenetesen 'nagy konglornerátum, amely-
ből egy _gy;ülekezet áll, nagyon sokféle embert rejt magában (Máté 13,
47.) »-r- a növekedő vetéssei meglátszik a konkoly is. (Máté 13, 26.)
Nem, a mi -dolgunk a konkolyt tűzzel-vassal, irtani s ez csak fokozza
azokat apasztorális nehézségekel. amellyel az evangélizáció utómun-
káiáért felelősek vagyunk. Csak akkor fogjuk megtalál ni a helyes utat,
ha lsten szent Lelkének vezetését kérjük és állandó vigyázásban ' ma-
radunk és állandóan tömörítiük a rendelkezésünkre álló erőket és ak-
tivitásunkat állandó munkakészséggel felfokozzuk és dolgoztatluk. (Já-
nos 9., 3b~5.) Itt nyer jelentőséget a közösségi imaóra és az egyes há-
zaknal tartott házi áhitatok , Mindenek felett az egyéni' lelkipásztori
készség' ,'" "

, 'o Nagy dolog tehát az evangélizáció! Az elő és utómunkálatai
mindig a helyi vezetőkre hárulnak s a teljes embert igényelik ! Le-
mondjunk róla a felelősségnek eme reánk zúduló tömege miatt? Isten
előtt vagyurik felelősek érle s ha a ma emberének a ,különféle világ-
érarnlatok _forgatagában problémájává lett az, hogy melyiknek a kar-
[ába-vesse magát, vajjon tétlenül állhatunk-e? Nem kötelességünk-e
relrázni tévelygéséből és az egyedül üdvözítő 'utat megmutatni számára
az evangéliumi evangélizáció útján az élő és megválto Krisztus felé?

Fuchs János.

Kérdezd' meg ismeriisö~et:: "Adt~l-emár a,LlLther-szoborra 'l"
"

Az egész R~resztyén élet nem más, mint az c emberben
lsten képének. újból való helyreóllítása, a 5átOn képének
peölq az eltörlése. Arn D 1á nos.

*
'Amint lsten a természetben rneqcöto testünk orvosságát,

ú]yaz Igében orvosságot cöott lelkünk számára. ,
A r n ö 1ános.

A. B.

·tv~v~
(). 6~~~ tf,&o.g.ó.

Lapjaink rendszeresen írnak az északi
testvérállamokról. Igy pl. Finnország
helyzerét és ügyeit egészen jól megis-
merheti az is, aki csak a napilapokban
olvas a finn viszonyokról. Esztország
húszéves önálló állami léte felett jobb
és baloldali sajtónk egyaránt kifejezte
örvendezését. Nagyjából történeti mult-
[át' is ismertették. De nemcsak a napi-
lapok írnak a testvérállarnokról, s köz-
ben Dántaról is, de gyakran találunk
tanulmányokat a tudományos, sőt még
a katolikus folyóiratok ban is róluk. Es

á napi meg az időszaki sajtó kórusban
csodálkozik. Mert olyat még' nem lát-
tak, mint ami ezekben az északi álla-
mokban van. Rend, becsület, olcsóság,
magas erkölcsi színvonal, kényelem,
szeretet és mínden jó, amit csak sze-,
mük szájuk kíván. Mi magunk is öröm-
mel olvassuk el ezeket a cikkeket. Nem
azért, mintha valami újat mondanának,
hanem azért, mert -reméljűk, hogy ta-
nulnak belőle valami jót, azok, akiket
ez, illet.

Valamin azonban.csodálkozunk. Azon,
hogy sajtóorgánumaink állhatatos ko-
noksággal hallgatnak róla, hogy ezek
az államok evangélikusok. (Emellett a
másik elhallgatott tény a következete-
sen keresztülvittföldbirtokrefo'm,amely
nagyban hozzájárult a finn és észt nem-
,zeti élet megújulásához.) Vajjon míért
van ez a nagy hallgatás, mikor egyik-
másik napilapunk azt is pontosan meg-
írja, hogy a Kőszegen fellépő képvise-
lőjelölt katolikus vallású? A csendnek ,
csak egy elfogadható magyarázata van.
Az, hogy az igazság megírásából Ie
kellene vonni a 'maguktól értetődő kö-
vetkezményeket is, Röviden szólva be-
szélni kellene' arról, hogy a normális
és kiegyensúlyozott állami lét alapja
az evangéliumból fakadó hit és élet. T.
i. testvéráUamaink és Dánia élete ebbe
a Iundamentumba, gyökerezik és ezen
a rundamentumon. lett erőssé; Lehet,
hogy ilyesmit megírni, sértés lenne a
hazai érdekekkel szemben, de az 'igaz-
sághoz ez is hozzátartozik, Csak úgy,
mint annak a megírása.ihogy finn lá-
togatóink rendszerint visznek maguk-
kalegy keserű emléket. Azt, hogy az
evangélium és vele együtt Isten ren-
delései nem érvényesülnek úgy közéle-
tünkben, mínt ahögyan azt az ő imád-
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grófnő

Problémák ésfeszültségekságos keresztyén életükben távoli ha-
zájukban megtapasztalják.

Illik bizony őszintén írni erről is .
.Még hozzá illik az Igazságot megírni.
De nem úgy, mint az Ujri!agyarság
tette egyik vasárnapi mellékletében ar-
ról regélve, hogy a legtöbb észt házban
szűzmáriás magyar lobogó leng: De
ilyen naiv mesékkel sohasem lehet el-
takarni azt az igazságot, hogy a mai
válságos időkben és az államok labi-
lissá váJt életében csak ott van nyuga-
'Iom és valóságos egység, ahol évszá-
zados és bukásra ítélt emberi íritézmé-
nyek helyett az evangéliom ad élet-
megüjulást.

Walewska

Problémák korát éljük. Egyrészt azt a kort, amikor vannak ko-
moly problémák, másrészt azt -a kort, amiben még gyártanak hozzá
szükségtelenül. .

A problémákat, -amik az élet feszültségét okozzák, nagyjából két
lőcsoportra oszthatjuk. Egyik a tudományos problémakör, II másik 'az
életproblémák köre. Mi csak ez utóbbiakkal foglalkozunk. ,;, "

Az életkérdéseket is nagyjából két csoportra oszthatiuk. Egyikaz
egyéni .élet problémája, amelyik valójában az egv alapkérdésnek :' az
eletlehetőség kérdésének variációja, és az egyén létkérdéseben gyöké-
rezik. Itt is kétféle' kérdés lehetséges. Egyik a védekezés problémája,
amellyel a kivívott és elnyert helyet védelmezik a íeltörekvők ellen,
azok ellen, akiknek csatakiáltása: engedj élni engem is, engedj ate
helyedre.l Ez a helyen való viaskodás a helyért való viaskodással
szemben, amelyik egy egészen más tipusnak létkérdése. Ez a másik
tipus támad, rríerl élni akar, az első ugyanezért" védekezik. Mindenki
egyszerre csak egy ilyen, az egész egyéni életet átlogó, számára gyűjtő-
Jogalmú problémával viaskodhat és ebben benne van élete is.

A másik' csoport a .közösség, a nemzet, az egyház, a' fajok stb.
nagy problémája. Alapvonásaiban ez is létkérdés. Azonban rníg az el-
sőben, mert .egyénekről van szó, hasonlás nem lehet, addig itt' nem
csak nemzet viaskodhat nemzettel, egyház -egyházzal, faj fajja:I,' hanem
a közösségnek keretein belül egyeniogúak, vagy legalább is olyanok,
akiknek egyenjogúaknak kellene lenniök, vivhatják meg egyéni, -és
mégis a közösségre tartozó életharcukat. Semmiféle olyari -egyéríi élet-
küzdelem : nincsen, amelyik valamilyen módon ne- érinlené valamely
közösség életét. Lehet, hogya harc' csatasorba tudja állítani az egy-
érdekűeket, de lehet az is, hogy egymás mellelt, vagy egymásról nem
tudva egymás ellen viaskodnak azok, akik egyet akarnak

Az igazi nöiesség és igazL szerelem
filmje Greta Garbo Iegújabh alkotása

'is. A, történeti hűség rövídséget szen-
'ved ugyan itt-ott, de ezt a kís "gyáli
'hibát" bőségesen kárpótolja az .egész
alkotás szépsége, Greta Garbo asszonyi
bája, az ember- és lélekábrázolás drá-
'::mai ereje.

'A darab alapgondolata: . hogy válik
,az eszményekért, népek boldogításáért
elinduló Napoleonból lassankentöncélú
zsaI'nok,kit belső vak szenvedély so-
dor a végzete felé, kísebb-nagyobb lelki
tragédiákon keresztül. Walewska grófnő
a boldogság színes pillangója.a hatal-
mas emberóriás körül, Csak ennek az
egy érzésnek el, ebben olvad feL Tra-
gédiája, hogy túlságosan önzetlen, .túl-

.ságosan tiszta, túlságosan önfeláldozó
. volt szerelmének tárgyával .szernben.
Tragédiája az örök asszony-fédi tragé-
diája: míg az egyiknek a szerelern a
míndent összefogó, egész lényét egy
érzés sodrává szűkítő életcélt, a bol-
dogságot jelenti, a másiknak .csak pil-
lanatnyikikapcsolódást, mámoros üdü-
lést az örök birkózás során. Megcsillan
előttünk két. lehetöség: mí lenne, ha a
harcoló férfi végleg felhagyna il dícső-
ség, hatalom, vas és vér kegyetlen haj-
szájával /3 letelepedne a boldogság me-
leg kandallóta mellé? Vagy mí- lenne,
ha a magasbatörö férfi a másik sódró
szenvedélye mellett egyenjogúságot
adna szívében a szerelemnek is és
maga méllé emelné az igazi parját?
Napoleonnak a végzet szakadékai felé
rohanó sorsát mindkét eshetőség meg-
fordíthatta 'volna. Hogy egyiket sem
tette, ez Napoleon, Walewskagrómó
és az igazi szerelem tragédíáia.,

Van egy-két jelenet, amely feledhe-
tetlen marad. Pl. amikor Walewska
grófnő viszi az édes hírt a szíve alatt
hordott életről, s miközben el akarja
mondani, Napoleon kitálalja elébe po-
litikai házasságának tervét egy alapí-
tandó dinasztia érdekében. Vagy mikor
Elba szigete végre azt jelenti számára,
hogy szerelme tárgya az övé, kizárólag
övé, s akkor Napoleon türelmetlen becs-
vágya kíkerg etí a dühöngő zivatarba,
hogy előkészítse a visszatérést a véres

.csataterek vílágába,

, Walewska grófnő filmje, ha történe-
tileg itt-ott nem is mond igazat, művé-
szileg míndíg mélységesen iga~, mély-
ségesen emberi, sazért tragikus,

,'L.M.V.:

A mai problémák ésa nyomukban járó. feszültségek tehát létkér-
dést takarnak. Az egyesek létének kérdése a kőzösség létének kérdése
is. Ha az egyesek létének kínzó . problémáját nem tudjuk megoldani,
nem tudjuk megoldani a közösségek létének problémáiát' sem: Ebből
azonban nem az következik, hogy előbb az egyesek problémáját kell
megoldani és akkor automatikusen megoldódik a közösség problémája
is, hanem éppen fordítva. A közösség olyan mint a gyűjtőlencse,' Benne
nemcsak hogy összegyűlik> hanerri le is egyszerűsödik a vaiudés. meg-
'szünnek . a' mellékútratévedésekés egységes nézelté sűrűsödik a' sok
kicsiny, de .alapjában egy nagy probléma' és kialakít ja .a közösség
'problémáját. ' - ,. . . "

. Ha például az egyes evangélikus ember reverzális sérelmét ve-
szem, lehet, hogy ,az egyiknek családjában, a másiknak ismerősei kö-
zött, a harmadiknak magának volt sérelme. Lehet, hogy ',az egyiknek
Hnomabb, a másiknak 'durvább, a harmadiknak egészen erőszakos tá-
madást,·kellettelszenvednie, ·de mindez 'mégis ebben az egy 'fogalom-

-ban sűríthető 'össze':<'reverzális-sérelem. Ezeknekeaegveséknek törek-
'vése rajtuk 'túl egy közösség problérnéiává lesz, 'ha meg' meg van b~ri-
nük a törekvés,' hogy egyéni problémájukat közösségivé tegyék és 'meg-
oldását míndenki vállára helyezzék. Ez a probléma ez esetben 'az
evangélikus egyház.i-rriint közösség 'problémájává lesz és6kalesz an-
nak; hogy az evangélikus egyházban az egyház hibéiénkívülelőéllott
probléma okoz feszültséget. A leszültség megoldástkövetel és amíg ez
a megoldás létre nem jő, a nyugalom .helyre nem állhat Mivel azon-
ban azevangélíktis egyház mint .közösség egy még nagyobb 'közösség-
nek, a magyar nemzetnek tagja, nyugtalansága a,' nagyobb .közösség
'feszültséget is előidézi. . .:

. A,zel;őbbi példa tovább alkalmazva : hiába .adokIrt .Kovécs La-
jos, akali' evangélikus, hívunk reverzálispanaszára, ha. emellett a töb-
biek problémája tovább vajudik. Ha az egyeseket egyenkint kísérlem
'meg orvosolni, amit 'végzek, csak tüneti kezelés. de nem megoldás.
Azok helyett, akik sérelmét 'orvosoltam, 'Újabbak támadri'ak;'mire rájtük
is .segítek, megint újabbak jön'nekNyilvánvaló, .hogy olyanmegelőző,
(pi:eventí;y)"intézke'désre is -szük~eg - van, 'éim'ível 'a 'továbbr lészlilts€gék
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,előáI)ás4nak~ lehetóségétmegszünjeíem. Mihelyt nincs tőbbé .a sérelem-
~j1élrléh'étősége" ,a Ieszülfség' megcsökken. Ezzel elérjük. először azt,'

nógy 'az, a nagyfeszüItség enyhül,' amelyik a' nemzetet két 'rétegre
bántja. Akettőügyannemfog összeolvadni. de kevésbbé lesznek, el- .

'lens~gesek: Másodszor elérjük' azt, hogy megszűník az egyházon, a .
nemzet. egyik közösségén 'belül a feszültség, é,s az eddigIeioglalt erők
lelszabadulnak 'belső építőrnunkára, amivel a nemzetet is tovább épít-
jUh. Harmadszor pedig az~gyéni élétek egyik feszültsége oldódik fel,
hogy eröithasznosabbra, maga életének is építésére és ne egy teljesen
'ostoba' módon kifejlődött 'harcra fordítsa.!" , " /
, : yéll<;lmely~~ükségtelkn, dolgot problémává tenni, azután úgy meg-
oldani" hogy. még nagyobb probléma legyen belőle: öngyilkosság.: Ez-
.~eIQlyan munkáktól vonjuk el az ember erejét, amik megóIdásasür-
.gősebb lenne,' de az utban álló problémák miatt megoldani nem lehet.
Mert vannak elsörendúé s elsőrangIÍ problémák. A kettő nem -egy,
Elsőrangú az, aminek megoldása a legtöbbet jelenti, ~~lsőrendr1 pedig
az, aminek megoldása nélkül nem lehet jól megoldani! a többit, közöt-
tük.nzrelsörangút .sern. Nem történeti fejlődés, hanem pusztán hatalmi'
tÖr~,kvés sziiIte,probté'ma mindígelsőrendü, de soha elsőr.angú. Meg-
.oldása azonban épen ezért szükséges, hogy az elsőrangú probléma
n,indeh erő összeszedéset megkívánó mivoltának eleget' tudjunk tenni.

,Elsőrangu, problémék-megoldésához nem foghat hozzá az ember ad-\tFi, arri,í~erejének koncentrálását támadások íesziklehetellenné.Köny-
,o;Mebbépíteni két kézzel, .rninl eggyel.építeni és a másikkal kardot for-
~~lniugYanaklwr. , .• - , ," ,

Sajnos, van még ennél-szornorúbb dolog is. Az,; amikor ':nind a
.Jtébkéz hadekezik és-egvik -sern dolgozik. Amikor, nemcsak a' közös .
ellenséggel-viv, hanem azzal is, ~akit támr.gatni kellene. Mert vannak
olyanok, akik mindig ,a magukproblérnáját , tartják 'a ;tegfontosabbnak '
és a vmegvalósítás sorrendjén. vagy kizárólagosságán vitatkoznekr'ehe-
lyett, hogydegalábbvalamelyikheí>; hozzálognának. Ígaz, , hogy nehéz
dolog ,a::nagy nemzeti.cközösségi problémák meglátásáig, az összefüg- 1

gésekIelismeréséig-eliutni. Még, több fejlődés kell ahhoz.vhogy .e .pro-
blérnék -legégetőbbjél kiválasszuk és minél hamarább megvalósítsuk, '
félretéve minden egyéni érvényesülésre való törekvést. . '

''-.<'0,,' ~hhei "egys~gés"k'özszél1eri1, problémalátásra való törekvés k~l-
lene. Nem szabad saját problémáinkat. a nemzet életéhez viszonyítva
nagyon kicsiny ieszülfsézelnket olyan fontosnak tartani, hogy másról
ném is :akarunk tudni. Meg .kell lá'!ni,hogy a': mi életünk feszültsége
növeli a közösség életének mindenfeszültségét. TudnL kell,hogy csak,
akkor oldódnak meg igazán a mi problémáink is, ha előbb a közösség
életénekprobl'émáimegoldódtak. Mint ahogy addig senkinek sem ada-.
tottmeg egyénileg az Istenhez való jutás lehetősége, míg Isten meg;
nem adta azt rnindenkinek .egyszerre, kiengesztelvén 'önmagával egy-·
szülött Fiában á világot! , '

Míndaddig, amígnagy célokat el lehel gáncsolniegvéni érdekekbe
való. űtközésmiatt., csak tünetien lehet kezelni: .bajokat, de jryógyítani
.nern .. Meg.lehetoldani egyesek, problémáit, . de a+nernzetét vagy az
egvházél nem. EI lehet hallgattatrii. lázításnak lehel bélyegezni egyesek
valóságlátását, .de vezzel nem oldjuk meg,. legfeljebb lappangésra kény-
szeritjük -a meglévő feszültségeket ... Csak akkor van lehetőség a meg-
-oldásra, ha ·többenegységesen nyitn ak szemel a. problémák látására
és mert látnak, láttatni is akarnak. Megoldások nem születnek máról
holnapra, az embereket nevelni kell, arra,' hogy .nevcsak halgassanak,
hanem halljanak és ne csupán .szükségszerűségek kényszerítő 'erejével
mentegetődzenek, hanem tudjanak' és akarjanak megqidani is;

, Nevelésre mindigimeg volt á hajlam, de hiányzott a neveltetésre
'való ihajlan dóség. Ma is meglenne a jóirányú nevelésre; a problémák
meglátására való' törekvés,'deaz emberek nem akarnak nevelődni. EI-

ctemetkeznekés','f'lzt'-hhlzik, -megy az nélkülük is, az ő javukra is.
·Pedigne.P1'iP:1~'y·az mindaddig, amíg az általános érdeklődés, a

-": ':

tviEGINT A ;OMEK
Ezek a lehetetlen budapesti címek.

Hónapokig nem néztük meg a ,,100
férfi 1 kislány" círnű filmet, mert a cím
mögött valami könnyű revüt vagyhason-
lót sejtettünk. Mikor azonban egy szín-
ház már tizedszer rprolongálta, mégis
kiváncsiak lettünk, mivel csalogat ez a

-filin. S íme, a könnyű revü helyett ta-
láltunk egy talpraesett, bájos- leánykát
(Deanna Durbín-t), aki nekimegy a
hájas szívű, kegyetlen világnak s addig
ügyeskedik, addig veszekedik, addig

. csintalankodik, amíg állás nélküli apjá-
nak meg vele még száz szegény munka-
nélkülinek munkát, kenyeret, állást,
sőt a tetejébe még önmagának is mű-
vészi életpályát nem, teremt. Csupa
vidámság, csupa élet, csupa báj és
emberi érzés ez' a darab és semmi
szerelem, semmi sex-appeal, semmi iéríí-
női viszonylat, amit a. pesti cím beléje
csempész. Vajjon enélkül nem lett volna
ugyanolyan jó és közönségvonzó ?

KÖNYVISMERTETÉS
Tyukósz Péíer

::......Kádár L0108 regénye -=-:,

Nagyon megverfék a dobot érdeké-
ben, még meg sem jelent a könyv, má-
-rís írtak róla, Ma divat felfedeznI az
őstehétségeket. Kádár Lajos is az, bo]-
tárból lett íróvá. Kádár nem szorul ilyen

;hírharangos bemütatkozásra. 'Megállja ő
a helyét-akkor is, 'ha szép csendesen
teszi le művét a magyar irodalom asz-
talára, a magyar olvasóközönség kezébe.

'Kádár LajOS kész író, aki. kiforrott
művészettel végzi munkáját, Erdekesen
és mégis keresetlenül íro Eletrajzi re-
gényt ad. Előbb. gyerekkorának, aztán
hadífögságának élményeit mondja el.
Jószemevan: Apró, jelentéktelen ese-
mények, jelenetek sorát adja, de eze-

, ket úgy válogatta össze, hogy. mindig
változatosan érdekesek legyenek és a
történet fej lődését is segítsék.

.'I'émája, különösen a regény első fe-
léé, szociális szempontból érdekes, -de
az irodalom számára is gazdagodás, mert
a magyarság. olyan néprétegének éle-
tét mutatja be --' belülről szemlélve-
amit eddig csak kívülről próbáltak meg-
közelíteni. Talán csak egy elődje van:
Illyés Gyula könyve, a Puszták népe.
Esetleg ide vehetjük Mórícz Zsigmond
Boldog emberé-t. Kettős érzések tusa-
kodnak magyar lelkünkben a könyv
olvasása közben: egyrészt vérzik szí-
vünk; ha látjuk, milyen nyomorban,
méltatlan sorban él a tanyák és pász-
torvilág népe,másrészt örömmel tölt
el, ha látjuk, hogy közöttük ilyen isten-
adtatehetségek akadnak.

Meg kell emlékeznem Kádár Lajos
nyelvéről Ez külön örömet jelent. A
század elején végbement nagy, Ady-
Móricz-Szabó Dezső-féle nyelvi megüj-

~ '. :;.:"6 .. ~::'~ ".,,-.,'

c,c/j'ti"thfl""sz.olÍ(J~e,gyházunk 'becsületügye !
I 'd'- -,. -.' • "~,O .,,; ... "," ~ ~.
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hodás óta bizony eléggé egy helyben
topog az irodalmi nyelv, legfeljebb a
nemzetközi elemektől megfertőzött napi
sajtó próbálta azt - megrontani. Kádár
a népi élményt a Tisza-vidéki tanyák
sok színes szavával fűszerezett nyelven
mondja el. Van néhány igen szép és
kifejező sza va: pl. eltiedel (ellop), rozsda-
szeplős (rozsd-afoltos), déli kenyerezés
(ebéd), ringófa (bölcső), kallantyú (ki-
lincs), hívogatóba jönni (meghívni), stb.
Hasonlatait is népi szemmel nézi: "Já-
nos bácsi eltotyogott, úgy elnyelte a sö-
tétség, mint puli a pocegeret." Es ez a
nyelv nála nem erőltetett pózolás, ha-
nem a témá val harmonizáló és egyéni
értékét jelentő természetes vonás. Csak
nagyritkán találunk nála olyan kifeje-
zést, amiben már keresettséget vélek
felfedezni. .Mínt tombolt a tél, a föld a
halottak hasá ig megfagyott," vagy" ... a
pogány világból kereszténnyé suttyan-
totta" ahelyett, hogy megkeresztelte.
Ilyenek azonban csak elvétve fordulnak
elő és nem rontják a könyv egyéni za-
matát. Laki Iibor.

Kapí-Krállk Jenő, a deáktéri evan-
gélikus templom karnagya tollából új
'orgonamű, a "Térj magadhoz drága
Sion" dallamára írt korálelőjáték jelent
meg s gázdagítja a sajnos eléggé sze-
gény magyar' evangélikus orgonaíro-
dalmat. Luttendorfer (Tihanyi) Akos
1890 táján írtdallama, mint acélabroncs
fonja át a kitűnően hangzó, színes ré-
szeket és kovácsolja egy egésszé. Ezt a
dallamot szövik át, bővítik, szakítják
meg a többi szólamok, melyekből hol
itt, holott csendül ki a vezető melódia,
hogy a végén lendületes emelkedéssel
fejeződjék. be a hatásos mű, A kornpo-
zícíó értékét és használhatóságát nö-,
veli, hogy nemcsak templomban, hanem
hangverseny teremben is előadható. A
mű, melyet melegen ajánlunk orgona-
saink figyelmébe, Rózsavölgyi kiadásá-
ban jelent meg. (A Luther Társaság
könyvkereskedésében is kapható.) Ara
2 P. Schulek Imre.

Az Eucharisztia, az Oltáriszentség
tanának hittani és erkölcsi tartalma. A
budapesti eucharisztikus világkongresz-
szus alkalmával többek közreműködé-
sével összeállította: Bangha Béla S. J.,
Budapest, 1938, Korda R.,T. kiadása,
276 lap, 6.50 P.

"Az Eucharisztia, vagyis az Oltári-
szentség a hívő katolikus szemében:
minden." Ezzel kezdi az Előszót az ösz-
szeállító. Hogy mí ez a "minden" és
hogy valóban meanyire a "minden"
számukra az Eucharisztia, - ezt tárja
fel ennek a munkának 18 tanulmánya
ugyanannyi cikkíró tollából. Megvilá-
gítják az Eucharisztiát dogmatikai, tör-
téietl, társadalmi, művészeti s gyakor-
lati kegyességi vonatkozásai szerínt :
és természetesen aktualitásában. Kellett
ez lj. könyv nagyon. Nekünk, "nemkato-
likusoknak" is.

Hiszen itt a mai katolicizmus meg-
.nyilatkozásáralelhetünk. Ez pedig ok-
vetlenül szükséges ahhoz, hogy protes-
táns ellen véleményünket le ne szerel-
hessék ilyesfajta óvások : on, a mai
katolicizmus nem azonos a .reformáció
kerának egyházával vagy a tridenti
zsinat hangulatával. Ez a mai könyv
igazolja, hogy a katolicizmus multjából
semmit sem tagad meg és lényegében
bizony ma is ug-yanaz ő,' ami volt szá-
zadokkal ezelőtt. A mise áldozati jel-
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világgal, problémákkal, ~egoldási törekvésekkel ~aló t~lálkozás ts~pan
napilapok világnézeteken átszürt véleményében történik. Szándékosan
nem mondunk sajtót, mert. nem akármilyen lapból táplálkozik Et köz-
vélemény. Abból. amelyek kényelmetlen igazsá8'pkat vágnak a fejéhez
jól megszürt események helyett, abból például .nern. Igy az egyházi
sajtóból sem, azért nem képes az közvéleményt csinálni) még a saját
egyházában sem. Az ilyen dolgokat kevesen olvassák;' bezzeg a bul-,
várlapok szenzációk ba burkolt, de óvatosan elhelyezett tendenciózus
megjegyzéseit sok ember átveszi és továbbterjeszti. A riPQrtlapokés,.a .
liberális "saitó mindent megtesznek ezért, hogy a közönség éiszekéi él-
matlanok ne legyenek a magyar élet súlyos feszültségei "miatt. Sőt az
ú. n. keresztyén sajtó a "művelt középosztálv lapja" serntrestellí el-
fedni a szakadékokat. hogyelőfizetőjének lelki békességét ne zavárja
és üres óráira való tekintettel még ponyvát is ad a kezébe. Mert az
irodalomban, különösen a mai erdélyi és nemzeti irányúban (Én né-
pem, Viharserok. Futóhomok, Néma forradalom stb.) van .problérna, le-
het belőle látni és megismerni nagyon sokat.

A mai sajto, mint azt Szekfű Gyula "Három nemzedék'l-iében
olyan szépen megmutatja, nagy többségében olvasójának rninden szük-
ségéről akar gondoskodni. Ad irodalom tói, (novella, vers, folytatásos
regény) a politikán, sporton,· szinházon át a bridge és a rejtvénytova-
tig, képen rajzolt viccek ig mindenlélét. Oe a magyar élet problémáira
nincsen helye. "Családi olvasmány és hiradó akar lenni. Emíatt a nagy
problémákról leztöbbször csak akkor értesül hasábjaíról az olvasó, ami-
kor problémák megoldását kisérlő emberek bírósági elítéléséről ad hírt.
Mert mindenléle van benne, azt hiszi a közönség, hogy -rninden van'
benne. Es amiről nincsen szó, az nernilétezik. - ,

Az egyház ma is az egyetlen igazságos és megbízható közösség
a problémák becsületes és őszinte feltárására és a feszültségek felol-
dására. Mert az egyház őrzi' az evangéliumot és benne minden egyéni
és közösségi probléma és feszültség megoldását: A'z egyháznak kell
nevelni a látásra és léttatésra is. Az egyházi saitó lontossága is. nyil-
vánvaló ebből. Reá alkalmazzuk most Lukács ev. 11 : ~5. versét: Vi-
gyázz, hogy a világosság, mely benned van, sötétséggé ne váljék ...

Kemény Péter.

m d
,

Arzén a kenyérlisztben
Tiszazúg után egy másik magyar falu, Alsónémedi is országos

hírre tett szert, Hírét ez is, mint az előbbi, az arzénnek köszönheti.
Mert Fazekas Pál alsónémedi-í malom munkás arzénfőrölt a liszt közé,
hogy amikor kenyér lesi' a lisztből, pusztuljanak el tőle a~ rokonokvs
neki. meg társainak több jusson az örökségból. Sikerült is az arzénes
kenyérrel hármat megölni rokonai közül, nyolcet megnyomoritaní. de
a tetlesekre a remélt örökségtöbblet helyett most már csak kötél vagy
börtön' vár. ' . -,

Könnyű és kevés ezt az ügyet ~ a többi. szenzációkhoz hason-
lóan - újsághasábokon kilerezetni. Oe ha ennél tovább nem jutunk,
új alsónémedik és új tiszazúgok lepnek meg, bennünket, ahelyett, hogy
a 'várva-várt megújulés fakadna a magyarság; őstalaiából.. '

Nagyon időszerű őszintén szembenézni ezzel a kérdéssel is. Metl
Fazekas Pált, meg rokonait nem a nincslelenség vagy az: éhség tette
gyilkosokká Volt munkáiuk is, kenyerük is, kis örökségük -is, Miér!
gyilkoltak hát? Azért, hogy több legyen a föld, 'nagyobb a házrész és
szaporodjék a vagyon. Ugyanaz! tették, rnint a tolna-baranyai 'ember-
gyilkos anyák: öltek a földért. Es aki ismeri népünket, tudja jól, hogy

.ez a rnammon-imádás szinle egyetemesen jellemzi parasztságunkat.

.Vagy ki .ne ismern é a pokollá változott his lalusl házakat, ahol az
egész család civakodik az örökségért. az öreg magyart, aki halála

.előtt egy barázdál sem ad fiának, s a magyar parasztliúl, aki baltével
veri agyon apját vagy' enyósát, hogy előbb kezébe kerüljön a juss.
Nehéz lenne ezeket tudva letagadni, hogya magyar- parasztség kevés
kivéleltől eltekintve még ma "is marnmon-ístennek hódol.



_ •• k8vetkez<S lépés pedig az, hogy ne is csodálkozzunk viselke-
désén. Mert a- magyar parasztot amióta csak a világon van, szinte rá-
nevelték a marnmon-ímádásre. Gyerekkorától ráncos vénségéig szaka-
datlanul törte.' az _",gart. Verejtékével öntözte, bért és tizedet fizetett
érte, beleölte életét is, csak épen a földből, amit nagyon szeretelt, ab-
ból jutott neki semmi vagy nagyon kevés. S százados álma, földéh-
sége fejszét -és arzént ad kezébe, hogy úgy szerezze meg a földet,
ahogy lehet '
, - A magyar paraszt bűne ez? - Igen, az övé is. Oe előtte még

inkább azé '8 'magyar társadalomé. amelyik századok folyamán kiler-
melte ezt az éllapotol és változott körülmények között ugyan, de fenn-
tartja ait ma is. Es nem segít itt a: legjobb pap, tanító vagy jegyző
heroikus küzdelrne sem, amíg az 'egész magyar élet meg nem változik.
Mert a magyar paraszt egyszerű, de őszinte gondolkozása előtt . szük-
séges, hogy a beszédet tett kövesse. Amig teltet és segítséget nem lát,
ném tud hinni' sem a prédikációnak. sem a tanítésnakéa előljáróinak
sem.' Nem is, csuda. Hisz csak szavakat halI, a valóságban pedig
egyre azt tapasztalja, hogy munkéjában és nincslelenségében neki
kell viselnie minden teher nagyobbik felét. '

Mondhatunk-e ezek után még valamit? Igen. Azt, hogy ilyen kö-
rülmények között nemzetünk legsürgősebb feladata a megújulás. Oe
ne várjuk azt. hogy a megújulés parasztságunkon kezdödiék. Mert pa-
resztságunk eddig is rnindent a felelte állóktói tanult, meg. Felülről
kapja a dzsessz-nótát, a pentallót. a Iakcipöt. s végeredményben a
mammon-imádást is felülről sajálitotta .el. Hisz az ellenreformáció ide-
jétől kezdve egyre azt látja, hogy birtokért. rangért el lehet adni a hi-
tet. mert fontosabb a föld, meg a pénz, mint az igaz lsten.

Ha ezt világosan megértjük, természetesnek kelI találnunk, hogy
ma a magyarság életében döntően fontos szelgálatot végez az, aki
megtanít ja a parasztságunkal az igaz Isten imádására. Nemcsak szó-
val, hanem cselekedettel és valósággal. Ugy hogy megtapasztalhassa
parasztságunk, hogy ő is szerves része annak az Istentől való magyar
életnek, amelyben a közösség és fl felebaráti' szeretel nem frázis többé,
hanem valóság. Olyan valóság, .ahcl ő is megkapja munkája után a
bért és hozzájuthat régi álmához: a földhöz. Ahol növekedhetik és ta-
nulhat, hogy ma még csak az ekeszarvára feszülő keze és konok vas-
akarata döntő tényező lehessen saját magának és fajtájának az életé-
ben is. És ezt a magyar paraszt könnyen megtanulia. Csak ió példa
legyen előtte. Jóv példa pedig az a vezető magyarság lesz, amelyik
lsten uralma alatt él. Igy aztán testvérének tekinti az utolsó magyar
parasztot is é_~ezenfelül teljes felelősséggel viseli az ő sorsát is.-
. Mert az fl kötelességünk, hogy megúiult igazsággal és szerétetlel
Istenhez vezessük parasztságunkat. Es nem az, hogya szekésos hír-
lapi cikkek után napirendre térjünk bűneik felett. M,

.Szoclálls törvények
egész sorát alkotta újabben a magyar törvényhozás. Hogy ezek a
törvények még sem szülik a dolgozó népben azt EI hálás, elismerő
hangulatot. amelyet természetszerűleg ma- uk után kellen!", hogy von-
janak, annak ·illuszhálására hadd említsünk meg euy két esetet, mini
az új szociális törvények gyakorlati' kővetkezrnérr, ét a munkások
helyzetében. .

Szegény, öreg bányamunkás, Valamikor önálló iparos volt egy
kisvárosban. Deu háborúban szerzett betegsége, amelyben két évig
feküdt, a hat gyermek és a cseh megszállás 'annyira tönkretette, hogy
48 éves korában bányamunkás lelt. A nyugdíjintézetbe már nem vették
be, Túl idős volt hozzá. Gondolta: megbecsüli magát és dolgozgat
majd, arriíg mozogni tud. Vannak ott más öregek is, akiket végül már
csak éjjeli őrnek használnak, de hát csak keresgetnek azok is valamit-
Minden rendben ment. A csillétologató napszérnból rövidesen jobb
munkakőrbe került, egy szivaltyú rnellé motorkezelőnek, Ott könnyű
dolga volt, kibírta volna' tán haláláig. De íme, jött' egy szociális törvény,
emelv kimondta, ,.hog_yh~ ennyi és .ennyl jdeig egy h~IYQe!1 dolgozott

'lege, az egyház exkluzív fogalma, a
pápaság sajátos szerepe, a katolikus
kegyesség ismert képe ... mind, mind
változatlanul ugyanazt jelentik, amit
régen, Ez a felismerés azonban meg-
bátoríthat bennünket is abban, hogy
változatlanul kitartsunk Luther véle-
ménye mellett és a reformáció "régi"
katolicizmus-megítélése mellett. Nem
áll az, hogy korunknak régebbi korok-
hoz viszonyított vallási- megfínomodása
(ha- van ilyen !J egy szemnyivel is ki-
sebbé tette volna azt a nagyalapelvi
és lelki különbséget, amely az ő ke-
resztyénségük és a mienk között kez-
dettől fennáll.

De jó szolgálatot tesz ez a könyv ne-
künk azért is, mert benne 'sáját írásai-
ból ismerhetjük meg a mai katcllelz-
must. Bármennyi tapasztalatunk van is
magunknak és bármennyire nyitott
szemmel nézzük is a mai katolíkus éle-
tet, - csak világosabban látunk és hal-
lunk, amidőn ők maguk mutatkoznak
meg s hallatják szavukat. Erdékes hát
megfigyelni ennek a kötetnek belső
egyenetlenségét. Akad benne komoly,
nagyfel készültségról tanuskodó, szigo-
ruan tudományos tanulmány. Ugyan-
akkor akad benne néhány stílusgya-
korlat ip, mely biztos dogmatikai tájé-
kozottság híján szivárványszínű, lírai
mondatokban terpeszkedik. Az egyik
tiltakozik az ellen, mintha a mise a gol-
gothai áldozat megismétlése volna, A
másik ezt nyugodtan kímondja. Emez
őrizkedik attól, hogy könnyen támad,
ha tó kifejezésekben szóljon Krisztusnak
az ostyában való jelenlétéről. A másik
gyanútlan könnyedsépvel beszél az ,,01-
táriszekrénybe zárt üdvözítőrőL" De
ezen az itt-ott kiütköző belső egyenet-
lenségen túl legnagyobb tanulsága ezek-
nek a közvetlen katolikus forrásból
eredő cikkeknek megint csak ez: nem
tévedünk a katolicizmus megítélésében;
ők csakugyan azt tanítják, amit mi is
általában tanításuknak ismerünk. Bát-
ran és bizonyossággal mondhatunk hát
róla evangéliumi álláspontunkról véle-
ményt.

Szeretnék még egypár feltűnő mon-
datot kiírni. Szunyogh Xavér körülte-
kin tő, objektív tanulmányaból (Az Eucha-
risztia tisztelete) idézzük: "A nép ájta-
toskedása elvezetett a hosszú ideig
tartó Urfelmutatásra. A nép elsősorban
az Ostyát akarta látni s utána nyomban
el is hagyta a templomot. A papok
pedig pénz után való kapzsiságból
többször is felmutatták. Ezek a szokások
azon ban, részben a retormátorok jogos
kritiká,iára, elmaradtak", (192, 1.) -
Tóth Tihamér annál különösebbet tanít
azokról, akik méltatlanul veszik a szent-
séget. "Igaz: Krisztust megkapják a
lanyhák is; de nem válnak vele eggyé :
Krisztus csak elmegy mellettűk. Elég-e
pl, a jó ételt csak megenni? Nem! Azt
fel is kell dolgozni, különben hiába!"
(13, l.) Vajjon mít szól ehhez a bizarr
gondolathoz a katolikus dogmatika? ...
- És csak még egyet. Biró Bertalan
az eucharisztikus kongresszusok törté-
netét tárgyalja, nagy anyaget ieldol-
gozva, Elvileg két sajátos vonását látja
a világkongresszusoknak. Az egyik a
"nyilt lcitiintetés", mely azt az országot
éri. ahol tartják. "Emellett az eucha-
risztikus kongresszusok nyilt bátoritás
kívánnak lenni amaz ország katoliku-
sainak." Ez a második. "Ez a.szempont
magyarázza meg azokat az első látszatra

.érthetetlen eseteket. amikor sokszor
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egészen kicsiny és ma már a hatalmas
és 'élénk ütemű katolikus életben sok-
szor jelentéktelen országokban és váro-
sokban is összeül az eucharisztikus
világkongresszus. E 'finoman megfogal-
mazott sarok között kiolvashatjuk' mi ts
a magunkét. S. L.-,

HIREK
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adományok és az első, órában a
következő adományok érkeztek:
Klimo Jenő 1, Kelemen Kálmán 3,
Ferenczy József 2, Dózsa Jánosné
1, Soós Lőrinc 1, dr. Daubner
Imre 1, özv. Horváth .Iózaeíné 2, dr.
Kozma Jenőné 1, Preiszinger Pál 2,
Patachích Pál 2, StlerI György 0.50,
Pataki Gyuláné 1. Petri Gyula 10,
Kneppó Sándor 20, Gréqer János 3,
Tarnay Gyula 1, Kozdov János 1,
Vasady Béláné 5, Dózsa Margít és
Ily iQ, Beyer Jenő 30, Moiret Lajosné
10, Hajnalü-Gítta 2, Jánosfi Emil és
Márta 20, Dobaí Elekné 1, Leyrer
Károly 4 P.

A soproni hittudományi kar hall-
gatóinak 384. sz: .Kís János" vezető-
képző cserkészcsapata február 27-én
zászló avató és tisztavató ünnepélyt tar-
tott, melyen a zászlóavatást dr. Jánossy
Lajos egyet. ny. rk. tanár, az ünnepi
beszédet pedig dr. Hilscher Zoltán orsz.
társelnök tartotta.

Czvíklt András, a kelenföldi egyház-
község presbitere 85 éves korában el-
hunyt. A kelenföldi gyülekezetnek ala-
pításaóta buzgó és fáradhatatlan tagja
volt, aki nagy áldozatkészségével min-
denkor követendő példát mutatott. Fel
kell azonban jegyezni róla azt is, hogy
hatvan évvel ezelőtt ő kezdeményezte
az azóta nagy hírt szerzett budai őszi-
barack termelést. Hosszú kísérletezések
útján meghonosította abevált 'és kül-
földön is elismert, export szempontjából
is jelentős baracklajtakat. Az ő tacse-
metéinek köszönhető, hogy ma a budai
kertek és domboldalak ízes és páratlan
szépségű barackokat termelnek: Erről
a teljesítményéről a napilapok is meleg
hangon emlékeznek meg, mikor halá-
láról hírt adnak. Egyházának hűséges
és jóltevő tagja volt, akit nagy részvét
kísért utolsó útjára és akinek emlékét
őszinte szeretet őrzi egyházában is,

Madách Imre szobrára száznál több
terv érkezett be és a szeborbizottság
most bírálja felül apályaterveket és
modelleket. Az emlékmű költségeire
60,000 pengő van előirányozva. ,

egy mU11k6s, ákár~ilyen idős" kerben lépett vís be, 60"~ves koréban,
nyugdíjjogosult lesz. A bánvatársulat igazgatói tudták a törvényt, ami-o
kor még csak javaslat volt. Hamar elővettek a ceruzát, bekérték 8Z
adatokat és gvorsan kiszémíiotték, mennyi többletkiadást'jelenl' maid"
nekik ez az úi törvény. Mit rnulattak Ei számok, mit se; elég az i1bzzá',':;
hogya mi motorkezelönket, meg vele minden 60 esztendős munkásf
azonnali hatállyal hirtelen elbocsátották. Magyarul mondva : kilaszí-
tottak őket a nyomorba, pusztulásba, mert hol kap egy 60 e~ztendős'
ember, aki ereje javát már odaadta, varahol munkát, amelyből meg-
élhetése lehet? ' "1 ' .;'

, A mi motorkezelönkke] még kivéf'elt tettek mert' igen rendes:
ember volt s a 12 év alatt. míg a bányában dol rozolt, kétszer baleset
is érte, - amelyből kifolyólar bizonyos százalékig rokkantnak is szárni-.

, tolt, így adtak neki havonta 4.46 P nyugdíjat. amelyből 'rtl'eg' kellene
, élnie feleségével együtt. '

- Hát ez a szegény öreg rnunkás 'nagyon haragszík az ú] szociális
törvényekre. Pedig hát tÍtörvény tehet róla? Átörvény iót akád~
Neki is, 'másoknak is. Dc IIem vigyáztak eléggé az illetékesek s őhozzá'
a "jó" ime "rossz" formájában érkezett meg. Bizony, jó lenne, na'
a törvényalkotók ilyesmire is vigyáznának. " :

* : '~.~.
Vagy itt van egy másik szép szociális törvény: a fizetesés "'sza"..:

b adságról szóló. Bizony, -nagyon rászorul a testi munka robotcsa néha'
egy kis gondtalan pihenésre. De Íme: munkásokkal. rnunkásnőkkél
találkozunk, akik sírva vagy elkeseredve panaazkodriak.rhogy-elbocaá-
tották őket azzal az ígérettel, hogy egy idő múlva, úgv 2~3'::""4 'hónapi
múlva megint ielentkezhetnek S' felveszik őket. Miérl ? Hbgy~ne legyen
teljes .az az idő, amely már fizetéses szabadságot biztositana számukra.
Munkaerő van elég, Ei gyár tehát rövid időközönként kicseréli akicse-'
rélhető munkásokat s ezen rengeteget fakarit meg. A munkás pedig
kénytelen idejének egy jó részét átnyornorogni, mert hoztak egy" $Zcf~
ciális jellegű törvényt Ei Iizeléses szabadság édek~bé:1. " ' , ' .f,,'

Nem volna tehát hiba, ha a törvényhozók nemcsak a" 'yálaszfÓ-
jogi, deo a szociális jellegű Iörvényekre is réraknák azokat a b~zton~ágl
zérakat. fékeket. szelepeket. amelyek a vele velócvísszaélést kizárjék
vagy legalább is megnehezítik. '

L. M:'V
.. ';'.

.. ,

likus templomban :(Ill , ,Dévai Biró
Mátyás-tér). Kőzreműködnek: a .budaí
Luther-szövetségí, fasorí, 'kelenföldi és

. az óbuoaí evangélikus f érrekkar. A~
áhitatot Mohr Henrik alesperes tartja.
A 'közreműködö énekkarokLásso, Bach,
Schütz, Pitoni vegyeskarait adják elő.
Az énekkarok együttese Gebhardi,
Hayes, Praetorius 4-6 'szóláinú._kánon-
jait énekli: Vezényel nek Schulek Imre,
Pesch ko Zoltán és Weltler JeI1Ő,Belépő-
díj nincs, adományok az óbudai temp-
lom orgonálára. '

25 éves iskolaszéki elnöki jubileum.
Bensőséges ünneplésben .részesítette a
győrl evangélikus egyházközség január
30~án Strass er Sándor, tanügyí főtaná-
csos, ny. leánygimnáziumi igazgatót
abból az alkalomból, hogy 25 éve tölti
be az egyházközség iskolaszékének el-
nöki tisztét. A ritka jubileumot ünneplő,
iskolaszéki elnököt képviselőtestületi
ülés keretében Höter Vilmos dr., kor-
mányíötanácsos, egyházközségi fel-
ügyelő az egyházközség, D. Kapi Béla
püspök a dunántúli egyházkerület, Tu-
róczy Zoltán a lelkészi kar, Szabó Jó-
zsef az iskolaszék, Weltler János igaz-
gató az iskola. Benedek Vince ny. igaz-
gató a nyugdíjas tanítók, a volt munka-
társak, Uhlik Gusztáv VIlI. O. tanuló
pedig az iskola növendékei nevében
köszöntötte.

Zenés-áhltat Óbudán. Az óbudai
evangélikus énekkar 1938, március 13-án
(vasárnap) este fél 7 'órai kezdettel
zenés-áhitatot tart az óbudai evangé-

Pályázat zongoratanárnöi, állásra;
A kőszegi ev. Leánynevelólntézetben

lemondás folytán megüresedett az in-
ternátusi zongoratanárnöi állás; A rész-
letes pályázati. hirdetés a Hivatalos
Közlöny márc. l-én megjel enöszámá-
ban olvasható. A pályázat március lO-€m

'jár le', ,,'

HOTEL SZABO
- .

Budapest, IV., Egyetem-utca 7,;
Eze 1 ő t t E l' Z s ébe t 'K f r- á 1 Y n é: ,"

, Tiszta, világosszobák, hídeg-meleg .Iolyővízzel] "r
központi fűtésseI. - ":", ..:.. Szobák 5, pengdtöl. "

-Ó, ,,',. ·~~,i .. ;,.?, ~:. 'l"';' ,.'!'!'~'~~II,:;
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Az evangélikus - szabadegyetem,
melyet a kelenföldi Luther-szövetség
rendezett, D. Raffay Sándor püspöknek
az újszövetségi kánonról és Szántó
Róbert kelenföldi lelkésznek a .Luther-
városokról tartott előadásával fejező-
dött be. Az etőadásokat minden alka-
lommal nagy és figyelmesen hallgató
közönség látogatta.

A Deák-téri Luther-Szövetség böjti
előadássorozata vezérlő gondolata:
Érted-e a szenvedéstörténetet? Az elő-
allások sorrendben a következők; 1.
Március 11. "A szenvedő ember". Elő-
adó: Magöcs Károly ker. közp. lelkész.
2. Március 18. "A bárány." Előadó:
Scholz László s. lelkész. 3. Március 25.
"A vádlott." Előadó: Pass László deb-
receni esperes-lelkész. 4." Aprilis 1.
.Keresztácsolás." Elöadó : Szántó Róbert
kelenföldi lelkész. 5. Aprilis 8. "Isten a
kereszten." Előadó: Lic. dr. Karner
Károly egyetemi ny. r. "Janár. Az elő-
adások keretéül a Lutheránia egy-egy

énekszám a s egy szavájat szolgál. Az
előadások a leánygimnázium diszter-
mében (IV., Sütő-utca 1) este fél 7 óra-
kor kezdődnek. I

Kérelem. Ki tudna hittestvéreink kö-
zül ajántaní evangélikus, vagy reíormá-
tus vallású állatorvost ? Községünk ha-
tára 6000 katasztrális hold. Legnagyobb
része középbirtok. Gazdáluk szerződési-
leg biztosítanak megélhetést, amihez a
község is hozzájárul. Később az állást
községivé átszervezzük. Bővebb felvilá-
gosítást nyújt: Solymár Pál ev. lelkész,
Gerendás, Békés-megye.

LAPSZEMLE
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

If1úsági egyesületeink hivatásáról.
""Nincsen nehezebb dolog, mínt tömeg-
hiedelmek és divatőrület ellen eredmé-
nyesen harcolni. Nagyon kedves és je-

Hazánk legrégibb, több rnint 120 éve fennálló harangöntő gyára·

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRON
udvari szállitók, •

Alapítva: Legelsö lüzollószer-, kut, szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyar, harango, fém. és vasöntöde. 1816.

lentős dolog, ha egyházi egyesületek
.ben ·tömörítjük oz evangélikus ifjúságot
bennük az egyház iránti érdeklődés
emeljük, de ez még nem elegendő cél-
kitűzés egy evangélikus egyesület szá-
mára. Olyan sokszor hangsúlyozzuk,
hogy nem vagyunk az ellen, hogy a
fiatalság szórakozzék, hiszen ez eszte-
lenség volna tőlünk, mert lehetetlent
kívánnánk, de másrészt nem alkudha-
tunk meg a helyzettel. A szórakozás
nem lehet egyenrangú a komoly mun-
kával, amelynek egy evangélikus egye-
sületben folynia kell! Az nagyon szo
morú statisztika, ha egy evangélikus
egyesületnek tagjai nem is lOOjo"banmű-
ködő tagok, csak valami bohóság ren-
dezése alkalmával jelennek meg. Ha
bál rendezéséről van szó, akkor teljes

"számban jelennek" meg a tagok. Ez
olyan szomorú statisztika, amely illuzó-
riussá teszi egy evangélikus egyesület-
nek létjogosultságát. (Békéscsabai Evan-
gélikusok Lapja.)

?]üztdettd k.ljjiik elJjr/izp-t!finket, IwfJif
wwl1ko.{(ilcuueámunhhoe: meLLé.kel152.8#7.
Jzámú 1HJJla!Je!izetüi Lmp-ieLltasenáláuioal:
f-Lff/-izelüiiket mer;pl;jLtani seioeskedsenele.

ttJanfJélikiu ~Let
kiadáiüoatala:

a1.wut, r)6-kaL-utea 18. J2-.

UeLe!ft/~: 2-955-16.

~a(lLLnk e[J.O.fjILdáUL eLíJ/lx.d.m kii-tRlezelfú4.g.e.L tM.

A Budapest-Tj~ztviselőtelep Km~őferencváro~iReformátus temp-
lom, a pápai református temphm, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek, Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és meg-bízhatócéghc», A párisi világ-kiállításon arany-
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszökle-
vélJel kitiintetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszá:llást díj ID e n tes elle s z k ö z l ü nk!

&+*8

GROPE
GROSS PÉTER Bpesl~VI .• Teréz-krI27.
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Valódi ezüst evőeszközök, disztárgyak.'
Ez üst és a ran y á r li k n a pi áro n.

szrorn NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, ·IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. ZÁM.

BllTOSITSIl
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
, . ".. Ára' 2 db nikkelezeU

1

kulccsa' 5.- pengö.

DfKORftCI,Ó, Budapest,Károly-krt20. Tel: 384-521.
I

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁ,M.
8 aranyéremrnel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerü!~tek
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 díitételeit, A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elo. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye·
sület közporitja: 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, Szembathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbízoltai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan íelveszünk és ioglalkoztatunk
meglelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve

, [elenetj.j Most jelent meg SCHOLTZ
. .. TESTVEREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2.40PEN GO. Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21. sz,

Szántó Róbert:

AZ UTOLSÓ ÓRA.............••.•...
<Ill •••••••••~~=:::~,.....•,.
"

••

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-
vállalatánál. Úipest. Jókai utca 18.. Telefon: 295-516.

(WEBER .GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG' HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS "

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

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

Megjelenik minden szombaton'
Szerkesztő ség : Budapest, VIL, Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
'Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. (Weber Gusztáv "Grafika" nyomdavállalat.)

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cirriváltozásoka kiadóhivatal ba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkeszlőség a kéziratokat nem őrzi meg és vísszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
\ .
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TARTALOM:
Valami hiányzik

Bethlen Gábor emléke

Új magyar törlénetszemlélet alakulása

Igehírdetések az Úrvacsoráról

Máté evangéliumának X. fejezete'

Néhány megjegyzés a zsinati törvényekhez

o A Luther-szeborról

Örök titok

Saitőperek

Könyvismertetés

Hírek

Lapszemle

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. március 13. -
Deák-Iér 4. (nérnet nyel-

ven) 'd. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 dr. Szuchovszky L.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d, u. 6 .Benkő István
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúságO
Fasor
Fasor
Fasor (nérnet nyelven)
Kőbánya, Kápolna-u. 14.

1 Kőbánya
Simor-utca 35,
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
ÜIlö'i-út 24, d. e, 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Virág Jenő'

'Angol-utca 25. d. e. 11 Késmérszkv Lajos
Abonyi-ulca 21. d. e. II Balikó Lajos
Váci-út 61. d. e. 10 Lamnek· Vilmos
Bécsikapu-tér d. e. 1/412 Egyed Aladár írádió)
Koronaörség d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 10 Mohr Henrik
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 1/29
Obudá, 'Selmeci-u. 1. d. e., 11
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
Báthorv Lászlö-u. 7. d.' e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212 .

Minden templomban úrvacsoraosztás.
Március 15-én mindenütt 8 órakor lesz ifjúsági istentisztelet, a

templomokban a rendes időben könyörgés.. '

d. e. 10
d, e. 1l
d.u.4
d.u.5
d. e. 10
d.u.4
d. e. 11

Kühn Ernő
Dezséry László
Kühn Ernő
Broschko G. A.
Maiba Vilmos
ifj. Rimár Jenő
jfj. Rimár Jenő

Morhács Márton
Kádár Gyula
Ferdinánd István

Danhauser László
Mohr Henrik
Takács János
Szántó Róbert
Pap Ferenc

, ~'



Valami hiányzik
Az ország miniszterelnökének I

győ ri beszéde kornoly és nagy jelen-
tőségü fordulatot mutat az állam-
kormányzatban és ennek kövelkez-
tében a nemzeti életben. Olyan
kérdéseket és olyan elhetérozéso-,
kat látunk a győri beszédben,
amilyenek szinte egészen szokat-
lanok felelős korrnányzó részéről.
Értjük ezalatt azt. hogy egészen
világosan és félreérthetetlenül be-
szélt olyan problémákról és meg-
oldásokról, melyekröl hosszú idő
óta vagy hallgatlak, vagy nagyon
is óvatosan és szinte érthetetlenül
beszéltek. Örcmmel köszöntjűk az
őszinte nyíltságot és határozottsá-
got. Igy van ez jól.

Ideje volt már annak hogy mond-
[ák meg a nemzetnek. mibe kerül
az önvédelmi felkészülés. Mi iga-
zán nem lelkesedünk azért a szé-
dítő megtévedésért. mellyel a mai
állo rnok fe!p'verkezési versenybe
sodorják egymás!, mert ez olyan
vetés. melybő] csakis háborúk te- I
remhetnek. Balga jóhiszeműséggel
ábrándozlunk arról, hogy ellensé-·
geink is lefegyverezik magukat és
nemcsak minket. Ma már régen
látjuk, hogy megint olyan szélvész
jön, mely a gyengéket el fogja sö-
pőrni. Nem tagadhatjuk tehát az
önvédelem szükségét és jogosult-
ságát. Ha ehez áldozat kell, a nem-
zet meg fogja adni. Ha a kormány
erős kézzel meglölözi a harácsol! I
vagyonokat, jól teszi. Ha kénysze-
ríti azokat, akikben nincsen meg-
értés a nemzet roskadozó és erőt-
lenedő rétegei iránt. ha kényszeríti
segítségadásra, helyes és igazsá-
gos dolog. És ha a honvédelmi
célokori túl a kormány meg fogja
találni az útját és módját annak,
hogy a magyar falu és gazda talpra-
állításához. az értelmiségi munka-
nélküliség csökkentéséhez. a ke-
resztyén magyar ifjúság elhely z-

kedéséhez, népegészségügy lökéle-
tesítéséhez, a telepítés meggyorsi-
tásához lehetőségeket szerezzen és
megvalósítson, örvendezni és tap-
solni, helyeselni és segíteni fogunk.
Az egész beszédből azonban hiány-
zik valami.

pasztelni l De míg a vegyes há
zasság megítélésében és a rever-
zális hajszában a római katolikus
egyház a háború elötti magatar-
tására vissza nem tér, addig sze-
retetröi, testvériségről, együttes ün-
neplésröl beszélni sem lehet.

Mi joggal vártuk, hogy az idei
esztendő két jelentős ünnepi al-
kalmát a római katolikus egyház
a jézusi szeretet nagyobb hiteléért
és dicsőségéért a türelem és meg-
értés útjára való térés alkalmává
teszi. Ezt kívánta volna a közős
Megváltó dicsősége, a hitetlenség
részé, ől fenyegető közös veszede-
lem és a közös haza gyermekei-
nek k ívánatos tömörülése. A ró-
mai katolikus egyháznak, ha már
hatalmi érdekből engednie nem
szabad. akkor nemzeti érdekből
kellene engednie merevségéből.

De ha már őneki nem jutolt ez
eszébe, miérl nem tesz egyetlen
lépést sem a felekezeti viszony
rp,nclezp!,;pre az állam kormány ?
Nem látja, vagy nem akerja látni
a fel~kezeti helyzet egységbontó
átkát és nemzeti szégyenét? Nem
akarja észrevenni, hogy országos
törvények tekintélye és honpolgá-
rok millióinak nyugalma rongyoló-
dik szét?

A miniszterelnök győri nagy be-
szédéből is ez hiányzott. Az a-
valami, ami a legfontosabb volna:
a íelel.ezeti békesség biztosítása.
Mer! e nélkül politikai párlokba
is hiába egységesítik a derabokra
tört nemzet polgárait. Itt a lelke-
ket törik naponkint darabokra.
Mindaddig, míg a kormány ezen
a téren nem tesz döntő és orvosló
lépést, mindig fog valami hiányozni.
Ez a valami pedig a társadalom
il'yugalma és a polgárság belső
békessége ...

*
Kiáltványok, szózalok .. hangza-

tos felhívások és reménykedő biz-
tatások hosszú sorozaía : hömpö-
lyög a magyar közélet hullámain,
az idei kettős ünnepléssel ékes
esztendő jelentőségéről. Mind job-
ban és jobban igyekeznek bele-
rögzíteni a köztudatba, hogy az
első magyar király emlékének és
az eucharisztia jelentőségének
megünneplése az egész magyar
nemzet osztatlan öröme és köte-
le:;sége. I

Azt is erőteljesen hangsúlyozzák,
hogy. az eucharisztia megünnep-,
lése nem felekezeti, hanem egye-
temes keresztyén dolog. Ismétel-
~:n kiemelrk, hogy ez a szereiet I
unriepe.

Milye n ió volna ebben hinni!
És rnilyen íö volna ezt meg is ta-

"
A hármas kötél nem hamar

szakad el.
Préd. 4: 12.

*
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Mínden ország, amely magá-
val meghasonllk, elpusztúl és
ház a házzal, ha meghasonlik,
l.n.n.,""Hlr

• ~""'V..LL.I...I...I."' •• •

Március -hónap a -"uther~szoboré!

Luk. 11:17'1
Az igazságosság gyümölcse

pedig békességbe vettetik a
békességszerzők által.

Jak. 3: 18.

I
*

*
Fiacskáim, ne szóval szeres-

sünk, se nyelvvel, hanem cse-
lekedettel és valósággal.

1. Jáu. 3 : 18.



mostanában sok szó esik az egyház
berkeiben. Különösen . a szob or helyé-
ről és a megalkotására szükséges alap
előteremtéséről.

A hely - úgylátszik - eldöntött kér-
dés. Valóban: oda kívánkozik a szo-
bor az ország fővárosának legnagyobb
evangélíkus temploma elé a Deák-térre.

Ha a jelek nem csalnak, helyesen
választották meg a gyüjtés idejét is és
alig kétséges, hogy mínden evangélikus
magyar ember fiIléreiből és pengőiből
összejön az az összeg, amelyből egy
Lutherhez. a magyar evangélikus egy-
házhoz és a helyhez méltó szobrot le-
.het megalkotni.

Szerény nézetem szerint azonban a
nyilvánosság előtt is beszélni kell még
és talán nem is lehet eleget beszélni a
.szobor kivitelérőI. Mert azzal tisztában
kell lennünk, hogy ennek a szobornak
míndenelstelett szépnek és jónak kell
lenni. Budapesten ugyanis már annyi
kevésbbé sikerült szob or van, hogy
ezek számát nem szabad szaporítanunk,
hanem egy minden ízében művészí sa
Lutherben megtestesüIt gondolathoz:
az evangéliom diadalához méltó szob-
rot kell alkotnunk.

Egészen bizonyos, hogyahozzáértett
férfiakból alakított szoborbizottság hi-
vatása magaslatán áll, de, azért nem
ártana talán, ha lelkészek, művész-
emberek, vagy akik ismerik a külföldi
Luther-szobrokat, a nyilvánosság előtt
is megmondanák, hogy milyennek kép-
zelik a budapesti Luther-szobrot, vagy
milyennek nem szeretnék azt látni. És
nem ártana, ha az illetékes tényezők e
véleményeket figyelembe vennék.

Lehetnek, akiknek nem tetszik a bi-
rodalmi gyűlés előtt megálló Luthert
ábrázoló szob or, viszont bizonyára he-
lyes, ha a szoborban kifejezésre fog
jutni a világgal dacoló, de az lsten
előtt alázatos ember arca. Lehetnek,
akik a szobron szeretnék kifejezésre
juttatni az egyetemes keresztyénség
gondolatát akár Krisztus, akár egy ke-
reszt alakjában, de mindenesetre so-
kaknak tetszenék egy a Szeritírást ma-
gasba tartó vagy az emberiségnek oda
nyujtó Luther-alak.

És megegyet. Nézetem szerint a pá-
lyázat eldöntésénél egyedül irányadó
legyen a művészi szempont, személyi
és más tekintetek ne jöjjenek szóba.
Végre Luther dícsősége lesz az is~ ha
az általa megtestesített gondolat egy
nem evangélikus szobrászt fog megih-
letni úgy, hogy annak műve lesz a
legjobb. Dr. Kring Jenő.
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BETHLEN-' GÁBOR EMLÉKE
Az Országos Bethlen Gábor Szövetség, a magyar protestantizmus

legnagyobb társadalmi szervezete március -l-én tartotta évi közgyűlését
és a vele minden évben kapcsolat os Bethlen emlékvacsorát. A köz-
gyűlésen, melyen Tesnédy Nagy András elnökölt, nemcsak a fővárosi, ha-
nem az egész országból való protestáns vezető férfiak, mégpedig- a világiak
sorából is örvendetesen nagy számmal vettek részt. Maga a kőzgyűlés
is elismerésre méltó kornoly tárgyakkal foglalkoztatta a résztvevőket.
úgy a szővelség életének Iejlődése, mint a munkaprogrammnak egyház-
védelmi, szociális, diákjóléti és nemzetvédelmi vonatkozásaiban. Szép
és erőteljes munkáról szóló jelentéseket és fejlesztési feladátokat hal-
lottunk. A szövetség lapja: a Magyar Protestánsok Lapja is kívül-belül
teljesen megújult. amiért a közgyűlés hálás elismerést mondott a lap
szerkesztőinek. '

A közgyűlés után a Gellert-szálló nagytermében társasvacsora volt .
melyen kétszáznál többen vetlek részt. Jól esett együtt látni és szíves
barátságban látni együtt a magyar protestantizmus egyházi és világi
képviselőit. A Bethlen vacsorák hagyományai szerint csak egy felszó-
lalás 'volt: emlékbeszéd a nagyenyedi öreg diákok által alapított
Bethlen-serleggel. Az emlékbeszédet Dr. Sztrenyavszky Sándor, a
dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője mondotta. Férfias
nyiltsággal, természetének határozottságéval és meggyőződésének hevé-
vel előadott nagy beszédét a hallgatóság sokszor helyesléssei és
hosszantartó tapssal fogadta és annak gondolatai felett egyes csoportok
élénk beszélgetést 'indítottak meg. A beszéd méltán tart jogot arra,
hogy a protestáns társádalom körén túl is feltűnést keltsen. Már a
másnapi politikai lapok is bőven foglalkoztak vele s az Uj Magyarság
az egész beszédet szószerint közölte. Tekintettel egyfelől a beszéd
kö zérdeklödést keltő gondolataira, másfelől Sztranyavszky Sándornak
az egész magyar protestáns társadalom előtti osztatlan tiszteletére,
szíves hozzájárulása alapján a beszédet lapunkban is közöliük.

Dr. Sztranyavszky Sándor beszéde

Bethlen Gáborról sok kritikus és történetíró különböző képet raj-
zolt és állított az utókor elé. de a még vele szemben leginkább ellen-
séges indulatú történetírók megállapításaiból is feltör, a Bethlen Gábor
alakját tárgyilagosan szemlelő elé, az a vitathatatlan igazság, hogy a
Bethlen Gábor genieje, géniusza. egyike volt a legmagyarabbaknak
és a magyarok közül a legmagasabban számvalóknak. Szilárd, szín-
tiszta magyar anyagból építette Bethlen Gábor a maga történelmi
alakja alá azt a talapzatot, amelyiken szilárdan áll ma is, s ahonnan
őt sem gyűlöl et. sem irígység, sem gáncs lerántani sohasem tudta és
sohasem fogja! ,

A Bethlen Gábor történelmi alakja körül folyó vitát. ez az illuszt-
ris társaság, amely az ő nevét viseli, örökre lezárta, amikor meg-
különböztető, megtisztelő jelzőként a maga számára Bethlen Gábor
nevét választotta. Itt akarni bizonyítani tehát, hogy ki volt Bethlen
Gábor s milyen, minden nemes ércnél maradandöbb értéket jelentett
a magyar faj és nemzet számára, felesleges munka volna.

Ha bármily szerény, de mégis hasznosabb szolaálatot vélek tenni
Bethlen Gábor emlékezetének és a mai magyar életnek is, ha pár-
huzamot vonok a Bethlen Gábor-i idők és a mai idők között, ha
tanulságokat levonni törekszem az akkori időkből, a mai idők számára.

Akkor is épúgy, mint most, széttagolt volt az ország, szerte hullott.
sokfelől sanyargatott. megviselt. leszegényedelt volt a magyar, két
malomkő között Őrlődött, pusztult a nemzet még megmaradt ereje. S
akkor is úgy, mint egy évezreden át s ma is, folyamatban volt az
örök pőr, hogya történelem ereje által, a Kárpátok medencéjébe
sodort magyar törzs, kelet íelé-e vagy nyugatnak fordulva biztosíthatia-e
a maga létét, szerezheti meg további életéhez szükséges biztonságát?

Bethlen Gábor is ezek közölt a kétségek között vergődö ' lélek
volt. Hogy legtöbbször mégis, az országot előbb pozdorjává tört és



annak nagyobbik felét megszállva tartó töröknél kereste nemzete szá-
mára a megértést és a jövője biztosításához szükséges e-rőt, annak -
úgy érzem - a magyarázata az volt, hogy nyugat felől, nem a ger-
mán néptől, hanem az azok legnagyobb része felett uralkodó hatal-
masoktól, nem kapta meg a magyar sem azt ti megértést, bizalmat,
amelyre vágyott, sem azt az erőt', segítókezet, amelyre szüksége lett
volna, hogyéletétbiztonságossá tegye, erőit kifejleszteni Iudia, itt a
kelet kapujában, ahol védelmet annyi veszéllyel szemben és annyi
időn át nyujtott, éppen afelé a nyugat felé, arnelviklöl.; legnagyobb
szorongattatásai idején segítséget csak késve kapott. _

Ez évben ünnepli együtt és egységesen az egész magyar nemzet
Szent István király emlékezetét. Ez az árpádházi nagy magyar ural-
kodó, amikor biztos alapokra törekedett fektetni nemz-te, fajtája
jövendő sorsát, itt, Európa közepén meghozta az elsőfokú ítéletet" a
most is folyó nagy pörben, amikor nemzete sorsát összekötötte Krisztus
keresztjén át a nyugattal és a trónra maga mellé azt a germán szár-
mazású királynét ültette, akivel nemcsak ő kötött frigyet, .hanem akin
keresztül eljegyezte ezt a nemzetet azzal a nyugati német kullúrával,
amelynek szine, keraktere vonul végig, sokszor szerencsés, gyakran
szerencsétlen kezek által tartott ecset színein keresztül, a magyar
történelmen.-
• Nem tisztán a. mások; n~m is egyedül a mi hibáink voltak -fel-
idézői azoknak az okoknak, amelyek Bethlen Gábort is a n-igy pörnek
továbbvitelére késztették ; aki ezzel nem új és az elsőt megválloztató
ítéletet akart nemzete számára kikénvszeriteni. hanem -::- és emellett

- annyi bizonyíték szól - az ítéletnek igazságos végrehajtását akarta
kicsikarni, olyat, amellyel nemzéte létét, önálló államiságát, erőkifejté-
sének a maga javára való bizlosítását akarta elérni. És éz nemcsak a
magyarság érdeke volt, hanem egész Európa biztonságát is jelentette
épúgy akkor, mint ahogy jelenti ma is. Oly sokan nem értelték meg
sem oda kint, sem idebent. Hogy odakint nem, annak talán a józan
ítélet hiánya a megyerázata:" hogy idebent sem, az mással alig magya-
rázható, mint fl magyarnak a messze kelt tről magával hozolt azzal a
folyton izzó és soha meg nem nyugvó természetével;" amely annyi
bajnak, meghasonlásnak és ennek nyomán ann) i íragér'iánek volt
kútíorrása évezredes történelmünk folyamán.

Hogy küzdött Bethlen Gábor azért. hogy nemzetét eggyé ková-
csolja. hogy tette ki me gát a legsúlyosabb ítéleteknek. a legbántöbb
gyanusításoknak azon lépései megtélele közben. amelyeket a magyar-
ság soraiban dúló ellentétek m gszűnlelése érdekében tett. Hamisnak,
ravasznak. megbízhatatlannak bélyegezték kétségbeesett vergődé sei
kőzepelle, amikor egy egyetérteni nem tudó, szertehúzó nemzet szá-
mára próbált minden gyengeségei dacára [övendőt kovácsolni és annak
alapjaként biztonságot teremteni. Hogya magyarság ellenségei' félté-
kenyek voltak reá, féltek mindiobban kialakuló nagyságától, fokozódó
erejétől, aminek természetes velejárója volt nemzete erejének gyara-
podása is, - ismét megértem, de hogya magvarség- akkori' vezetői
nem a nemzet erejének fokozását látták Bethlen Gábor hatalmas
egyéniségében, geniejében, alkotóereiében, diplomáciai művészetében
és sok máskiválü tulajdonságában, az ismét mással hem, rnirrt azzal
a faji gyarlósággal magyarázható, ~ hogy mindig nehezen tűrte a
magyar, ha valaki sorai közül kiemelkedett és erősebbnek bizonyult a
többinél. Talán a magyar történelem egy vezéralakiánál sem dombo-
rodik ki olyan mértékben ez a tragikus vonás, mint éppen Bethlen
Gábornél. \

Nemzetének végzetes helyzetében kétségbeesett erőfeszítéseket
tesz annak tudatára ébreszteni nemzetét, hogy hívatott kéz irányítása
mellett széttagoltsága dacára is, ellenséges megszállás ideje alatt is
mire képes ez a nemzet. Milyen teremtő, alkotó, fenntartó géniusz -la-
kk benne, amelynek kifejlődése csak fiainak öntudatraébredésére vár.

Dacára annak, hogy ~alig pihent vasmarkában a kard, mert hi-
szen hogy hazája önállóságát, állami létet egy kis darabka földön is
fenntarthassa, sz'nte állandó háborúra kényszerült, - ezeknek a har-

...
Orök titok

Eucharisztikus filmnek mondja a pro-
paganda dr. Czapik Gyula és Somogy-
vári Gyula úr mozgókép alkotását. Az
igazi eucharisztiát azonban sehol sem
találjuk benne. Az események csak a
gyónásig .és a gyónási titok megőrzé-
sének agyonnyúzott témájáig jutnak el.
Egy olyan világesemény, mint amilyen
a magyar katolicizmus számára az
eucharisztikus kongresszus lesz; tény-
leg megérdemelte volna egyházépítő és
apologetikus szempontból is, hogy a
valódi, "örök titok", az eucharisztia lé
nyege, Krisztus jelenléte- az' ostyában
és borban, nyerjen megvilágítást a leg-
modernebb művészet szinte korlátlan
ábrázoló lehetőségein keresztül. Egy
ilyen filmtőI, bevalljuk. még mi is: fél-
tünk volna, hiszen az eucharisztia sar-
kalatosan más telfogasa az örök sza-
kadék köztünk és a katolicizmus között.
S valamely felfogást a legkönnyebb
észrevétlen becsempészni ..a gyanútlan
szívekbe. De "ettől" az Orök titoktói
nem féltjük az evangélikus közönséget.
Aki szereti a mult század-végi füzetes
regények rémségeit, az ártatlanok szív-
facsaró üldözését, a rettentően inkon-
sekvens gonosztevőket, az irtózatosan
szűk látó körű bírákat, akik némely em-
bernek minden gyermekmeséjét kész-
pénznek veszik, tiszteletreméltó szemé-
lyek okos, tárgyilagos, fenkölt, lélekkel
telített stb, stb. védekezését pedig egy
kézlegyintézzel intézik el s . örülnek,
hogy egy ártatlant minél előbb halálra
itélhetnek, - az csak menjen, nézze
meg mielőbb. Fog látni egy irtózatos
szegénységi bizonyítványt. Mert sze-
génységi bizonyítvány már maga az a
tény, hogy az ezer éves magyar kato-
licizmus eucharisztikus filmjének témá-
ját egy idegen országbeli iró rémregé-
nyéből kénytelen meríteni. Szegénységi
bizonyítvány az, hogy ezzel a filmmel
csak egy szívfacsaró rémregény szín-
vonaláig tudott emelkedni. Szegénységi
bizonyítvány az, hogy az egyik legka-
tolikusabb ország bíráiról tételez fel
egy ilyen szörnyű baklövést, egy telje-
sen ártatlan, sőt szentéletű lelkész ha-
lálra ítélését. Ez ellen a feltételezés el-
len mi vagyunk kénytelenek megvé-
delmezni a francia bírákat és esküdte-
ket. Egyetlenegy ilyesfajta eset történt
Franciaországban a mult század máso-
dik felében, természetesen nem szent-
életű katolíkus pappal, de az is virágra-
szóló tiltakozást, harcot, többszörös per-
felvételt, az évszázad legnagyobb bot-
rányát jelentette a minden polgári jo-
gaira féltékeny en vigyázó francia tár-
sadalomban. Akkor azután higyjük el,
hogy egy szentéletü lelkészt csak úgy
halálra itélnek és senkinek egy szava
sincs hozzá. Túl sokat kíván fantáziánk-
tói ez a film,

Állandóan követeljük a művészetlígé-
nyoket kielégítő szervektől.> hogy ko-
moly, lelki kérdéseket, problémákat is
feltáró, még kőzelebbröl : "építő" irá-
nyú művészetet isnyújtsanak a közön-
ségnek, mert hisz' a művészet a leg-
hathatósabb nevelő eszköz a felnőtt gyer-
mekek, a tömeg számára, de az ilyen

Kérdezd' meg ismerő.üdet: "Adtá.-e már a Luther.sz.obor'r~a'l"
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"Örök titok"-féle "építő"-művészettel
sze/TIben csak a minden barbárságra
alkalmazott régi-régi keresztyén imád-
ság szalad ·az ajkunkra: "Ments meg
Uram minket !"

Egyetlen derűs, életteljes alak Fedák
Sári házvezetőnője. A többi szereplök
nem tehetnek róla, hogy a .scenárium
ilyen lélektani lehetetlenségeket kény-
szerített rájuk. L. M. V.

,
SAJTOPEREK
Ki ne ismerné őket? Hisz lapjaink

hetenként legalább kettőt-hármat tere-
getnek belőlük olvasóik elé. S mikor
írnak igazat, mikor nem? - Ezt a bí-
róság állapítja meg: Mí az ítéleteket
egyszerűen csak tudomásul vesszük.

Ezzel azonban nincs elintézvea sa]-
tóperek ügye. Mert a bíróság a már
megtört ént vétségekkel szemben járl}at
csak el, de nincs rá módja, hogy meg-
güntesse vagy megszüntesse .azt a gon-
dolkozást, amelyből a sajtóvétségek
hordozóik lényének megíelelöen baccí-
lusos lehelletként áradnak szerteszét.

Vagy meg lehet-e -változtatni bírói
ítélettel azokat az embereket, akiket
máI:~vagy egy tucatszor elítéltek, mert
hol Iínom, hol. meg goromba köritésben
képtelen hazugsággal .és rágalmakkal
örvendeztették meg olvasóikat. Persze
nem meggyőződésből tették ezt. Sokkal
reálisabb indítékból : pénzért. Cikkük-
ért kapnak, mondjuk, egy százast. Amire
azt elverték, .már kész is a bírói íté-
let' és annak az alapján elvonulnak
egy-két, havi börtöni üdülésre. S ami-
kor kiszabadulnak, kezdik az egészet
előlről. Mert nekik ez az életük : pénz-
ért hazudni, hazugságért ülni és újra
hazudni a pénzért.

Nem egy emberről van itt szó vagy
kettőről, hanem a típusról. S ha néhá-
nyat utól is ér a bíróság keze, ugyan
mit számít az egész? Maradnak még
akkor is elegen. Ha még arra lenne
mód, hogy ne csak a pénzért dolgozó
sajtóhiénát, devele együtt az ő pénz-
ért készült cikkeit közlő lapokat is hű-
vösre ültesse a bíróság, még remélhet-
nénk valamit. De így? Atmenetileg el-
tűnik a sajtóhiéna, de megmarad a lap,
amelyík velük dolgoztat. S ha van
konc, hiéna is lesz bőségesen. Tehát
nem egyes esetek megtorlására van
szükség, hanem gyökeres operaclóra.

Ami pedig a sajtónak itt nem érintett
részét illeti, az csak akkor érvényesül-
hetne a zúgsajtó ellenében, ha mínden
szavában és mondatában csak az igaz-
ságra .lenne kiváncsi Jelenleg azonban
ez-Is csak utópia. Mert sajtóorgánuma-
ink régen szakítottak az igazsággal.
Helyette politikai szócsövekké lettek, s
pártjuknak megfelelően bővítik, szükí-
tik vagy kommentálják mondanívalóí-
kat. Ezen túlpedig egy egészen miní-
mális kivételtől eltekintve jobb és bal-
oldali lapjaink sorban megnyitottálc a
különböző Iejlécek alatt díszelgő hecc-
rovataíkat, ahol serény kezekkel sze-
dik Ie egymásról is, meg politikai el-
lenfeleikről is a keresztvizet. így a sze-
gény olvasó, - aki megtakarított fil-
lérjeiért az igazságot szeretné megtudni
- kap helyette pártpolitikát, hálószoba-
titkokat, szerkesztőségi pletykákat és
bőséges értesülést az utánuk következö
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cok~ak közepette is folytatja a maga nagyszerű diplomáciai akcióit,
amelyekről az "ellenséges indulatú történetíró is megállapította, hogy
azért nem bízhat benne más idegen, mert mindig csak és egyedül
csak a saját nemzetének érdekét tekintette. Emellett és mindezeknek
ellenére mi mindenre jut még ideje és ereie l? A kormányzata alatt álló
Erdélyben, amelynek nyugalmát fejedelemsége idejé alatt mindenek-
felett biztosítani törekedett, hogy legyen hol vess.e meg lábát a magyar'
jövendő, hogy bizonyságot tegyen külső és belső ellenségei előtt ural-
kodói hivatottságéról és nemzetének bölcs vezetés alatti szinte hihe-
tet!en erőkijejtő készségéről, - példás gazdasági rendet teremt. Dip-
lomáciai akciói közben bevezeti azt, a még akkor alig ismert rendszert,
hogy minden tárgyalásnál figyelmet fordít hazája, a gondozására bi-
zott országrész gazdasági, pénzügyi érdekeire is. A .közvetlen SZOI11~
szedon túl, messze kinyúitja kezét, hogy gazdasági kapcsolatokat
teremtsen és a megszállás és hadviselések közepelte is feleslegekkel
rendelkező nemzete számára értékesítési lehetőségeket és "esetleg
csereüzleteket biztosítson. Sokak előtt talán rejtély, mit keresett Bethlen
Gábor Velencében, miért nyúlt olyan messze, miért kalandozott el oda.
Ez az előbb vázolt tendenciája magyarázatul szolgál erre is, mert hi-
szen akkor a világ legelevenebb kereskedelmét folytatta éppen Velence.

Olyan gazdasági koncepcióról tett akkor bizonyságot ez a hatal-
mas és színtiszta magyar elme, amelyik a mai időkre is bizonyságul
szolgál amellett, hogy nemcsak azok, akik magukról híresztelik és
magukról elhitetni tudják, hogy csak ök értenek a kereskedelem mes-
terségéhez és ügyes viteléhez. hanem igenis ki tudott és ki tud ter-
melni a magyar fajta olyan egyedeket. akik a magyarnak ezen képes-
ségéről is bizonyságot szolzáltatnak.

Az-akkor háborgó világ közepette a folytonos hadvezetések da-
cára és emellett a jóformán mindent átölelő gazdasági koncepciónak
céltudatos és szívós vitele mellett volt ideje Bethlen Gábornak arra is,
hogy az uralkodása alatt lévő országrésznek, főként az erdélyi fejede-
lemségnek kulturáját, eddig soha nem látott magas fokra emelje Az
ezen a téren is létrehozott alkotásai bámulatba ejtették az akkori kor
tárgyilagos szernlélőit és csodálattal hajtjuk meg előtte a fejünket mi
is! Micsoda magasan szárnyaló géniusz volt a Bethlen Gábor géni-
usza, amelyik azonos volt a magyar alkotó, teremtő, örökké élő, de
mindig nyugtalan magyar géniussza!. Ezért nem mult el Bethlen Gábor,
s ezért él itt ma is közöttünk. Eltűrit a kor, amelyikben ő élt.

Hogy átszenved te , kiheverte ez a nemzet azokat a súlyos meg-
-próbáltatásokat, amelyeknek időszakára esk a Bethlen Gábor élete,
azt nagyrészt az isteni Gondviselés gondoskodó erejét kifejezésre jut-
tató Bethlen Gábornak köszönheti!!

Ha az akkori idők mások lettek volna és mások, egymást meg-
értök és egymásban bízók az akkori idők magyarjai, milyen magasan
tudhatott volna szárnyalni Bethlen Gábor így is messze magas csú-
csokat atszárnvaló hatalmas szelleme. S bár ennek a hatalmas szel-
lemnek erős szárnyát sokszor megperzselte saját nemzetének a tüze
is, mégis mily magasra tudottt emelkedni, hogy itt látjuk, itt. érezzük
őt még ma is magunk előtt és elmélkedünk életének tanulságai felett.

E:s igen, folyik még ma is a nagy pőr, hangzanak a pörbeszédek,
össze van-e, vagy össze legyen-e kötve a magyarság sorsa' a felette
fekvő hatalmas germán törzs sorsával és iövőiével. István király ítélete
ma is áll, ha folyik is a pőr, bölcsebb ítéletet újabb lórum sem tudott
eddig még alkotni. .

A keresztény magyar nemzet öntudatától, felfokozott önereiétöl,
egyetértésétől, önmagából kitermelt értékeinek értékük szerint való
megbecsülésétől és viszont a velünk sorsközösségben élt és élő, ná-
lunknál/sokkal erősebb nép önrnérsékletétől, józanságától és az elmult
idők tanulságait okosan leszűrni tudó bölcseségétől is függ, ennek a
közös sorsnak további útja. ,

Igen, - nem cselédi sorsra teremtődött a magyar; de arra sem,
hogy felparcellázott portájának megmaradt házrészében is, csak látszat
szerint legyen az úr l Ezért kereste egy évezreden át és kell, hogy ke-
resse a jelenben is azt az övénél erősebb kart, amelyik őt ne felmar-
koIni akarja. hanem erőtöbbletet keressen. benne és érezze át, hogy
egy íelmorzsolt erőnél többet ér Európa szívében, a Kárpátok meden-
céjében egy Iűggetlen., állarnalkotő erejéről egy évezredéri át tanubi-
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zonyságot tevő és aziránt, aki ió és megértő volt hozzá, mindig hű,
magyar nemzet. .

Bethlen Gábor! megtanítottál minket rá és bizonyítotlad mások
előtt. mire képes a magyar, széttördeIt, szertehúzó erők dacára is.
Megérttetted országgal, világgal, hogy ezer sanyargattatás közepette is
mire képes a magyar, ha hadban áll, ha kultúrát csinál, ha gazdasági
koncepcióinak, képességeinek és erőinek kifejlesztésére alkalmas út-
mutatoia van.

Aldott legyen az emléked és úgy legyen áldás ezen a ma élő
magyar nemzedéken, amint a Te példádból. a Te életed példaadása-
ból le tudja vonni a mai időkre alkalmas tanulságokot. Le tudja vet-
kőzni gyarlóságait, fel tudja fokozni szunnyadó erőit, hogy ismét övé
legyen a régi porta és ő legyen az úr a saját házában.

Uj magyar
tötténetszem lélet a la kulása

A magyar szellemtudományokban, így a történelemben is a huszas
évek nagy szellemi átalakulása óta az u. n. szellemtörténeti irányzat
uralkodik. Lényege ennek az iránynak, hogy az egyes történeti kor-
szakokat egy-egy egységes szellemi irányzat, egy-egy világnézet ered-
ményeinek fogja föl, az emberi életvilág. a kullura minden egyes
mozzanatában egy' egy eszmeáramlat megnyilvánulását látja. A történés
alapfolyamatát ebben a történetszemléletben az objektív szellem válto-
zásai jelentik. A szellem különböző irányokban halad. állandóan
igyekszik megvalósítani bizonyos értékeket, így keletkezik a történelem.
A történet mozgatói tehát a szellemtörténeti felfogás szerint: az érték,
a szellem, a világnézet, az ideák, szóval csupa olyan fogalom, amelyek
kívül esnek a dolgok, a valóságok világán, mind a filozófiai megismerés
körébe tartoznak. Az eszmei alapok, az értékrendszer megállapításában,
lölíedésében igen nagy szerepet kellett játszania a törtériész saját
világnézetének. értékszemlélelének is. A szellerntörténet ily módon
nyiltan lemondott az objektivitásról. Mindez a gyakorlatban együtt járt
a híres átértékelési mozgalommal, amely a húszas évek közvélernényét
annyit foglalkoztatta ..

, A háború utáni idők szomorú, kétségbe esett napjaiban, a nagy
katasztrófa utáni lelki és társadalmi válság idején kellelt ez a szubjektív,
tehát' bizonyos szempontból relativista szernlélet, amely avalóságokra
nem sok gondot lorditott. A lelki egyensúly helyrebillenésével, a társa
dal mi viszonyok megszilárdulásával rövidesen megindult a történet-
szemlélet a valószerűség felé. Magának a szellemtörténeti iskolának
legkiválóbb történészei sem valósították meg a gyakorlatban minden:
egyes-vonatkozásban a szellemtörténeti módszert. Józan történeti érzékük,
- ami egyben erős valóságérzéket is jelent - visszatartotta őket a
filozófiai módszerben rejlő túlzások tól, A harmineas évekföl kezdve
egyre erősebbé vált a hajlam a valószerűségre. Egyre-másra kerültek
az érdeklődés középpontjába oly történelmi segédtudornányok, melyeknek
a valóságtudományokkal való erős kapcsolatuk miatt a szellemtörténeti
szemlelettel szakílaniuk kellett. Föllendült. - hogy csak a legjelentő-
sebbeket említsük, - népiségkutatásunk és mezögazdaságtőrténetünk.
Mindezek a jelek a szellemtörténeti irány hanyatlását jelzik.

A legifjabb, az egyetem padjaiból csak most kikerülö törlénész
nemzedék tagjai már egyre nyíltabb an hangoztatják, hogy túlvannak a
szellerntörténeten. A szellemtörténeti mozgalom nagy eredménye az
egész emberi életvilágot egybelátó. szinletikus szernlélet sajátja ezeknek
a fiataloknak, de valami' szilárdabb, tárgyiasabb alapot keresnek az
összességre. mint a szellem, a világnézet ingatag talaja. Próbálnak a
filozófia túlzott gyámkodása alól szabadulni. és avalóságokra, konkré-",
tumokra építeni. Ez az új történetszemlélet most még csak gomolygó,
vaiúdó állapotban van, hogy milyen irányban fog kifejlődni. most még
igen nehéz volna megállapítani. Annyi bizonyos, hogy alakulóban van;
a· szellemtörténet szubjektiv. Iilozólikus túlzásai ellen irányul és a
szintézist reálisabb. objektívabb elapokra akarja megvalósítani. I-i.

sajtópörökről. Röviden szólva értesül
mindenről. amire kezdetben kiváncsi
sem volt, csak később tanulja meg be-
lőle, hogy a mindennapi élethez, úgy
hozzátartozik a hazugság, becsületsér-
tés, és még néhány ilyen apróság, mint
a frakkho~ a kemény ingmell.

És most kérdezzük meg, megérdemli-e
az ilyen sajtó az életet? Csak egy eset-
ben. Akkor, ha a bacillusnak is joga van
az élethez. De ha a baccilusok kiirtá-

_sára milliókat áldoznak, vegyék egy-
szer már komolyan a sajto ügyét is.
Mert amíg van olyan magyar sajtó,
amelynek sorskérdéseink komoly és
igaz tárgyalása helyett az a fő feladata,
hogy embereket és akaratokat feketére
fessen, közéletünktől ,se várjuk, hogy
az fehérre tisztuljon. Uj magyar sajtót
akarunk, amely felette áll pártoknak
és a politikai konjuktúráknak, s csak
egyet hajlandó megírni, azt, ami igaz......................... ~..
-KÖNYVISMERTETÉS
"Az alföldi nép ajkán élŐ ritmikus

énekek" Húsz dallamból álló énekfü-
zet. Összeállította Linder László békés-
csabai ev. lelkész. Magyarhoni evan-
gélikus népzenénk anyaga a zenekuta-
tók előtt nagrészt még ismeretlen. Kö-
zel négy évtizede annak, amikor a
világi magyar népdalok rendszeres
gyüjtése és tudományos feldolgozása
megindult, ezt követte a katolikus egy-
ház népénekeinek a gyüjtése, az evan-
gélikus egyház azonban, mely a gyü-
lekezeti éneklést megteremtette, dal-
lamgyüjtés terén úgyszólván még sem-
mit sem tett. Hogy nálunk a dallam-
gyüjtes, főleg az egyetemes énekes-
könyv níegszerkesztése szempontjából
milyen fontos feladat volna, bizonyítja
ez a kís énekfüzet. mely az eddig ösz-
szegyüjtött dallamanyagnak csak ki-
csiny részét mutatía, be. Nem szakszerű
feljegyzések alapján készült. de elég
ahhoz, hogy az egyházi népzene kuta-
tóinak a figyelmét erre a kiaknázatlan
területre felhívja. A dallamok túlnyomó
részét a hívek eredetileg nem a temp-
lomban, de otthonukban, háziájtatosság
alkalmával, mezőgazdasági munka kőz-
ben énekelték, s ezért a szerző dallam-
füzetét nem istentiszteletek, de biblia-
órák, vallásos délutánok és háziájta-
tosságok céljaira ajánlja. Különösen
figyelmet érdemelnek azok a dallamok,
melyek módot nyujtanak annak meg-
figyelésére, hogy a magyar népzene
milyen hatással volt egyházi énekeink
ritmikájára. Néhány tiszántúli evangé-
likus és református gyülekezetben már
bemutatásra kerültek s jellegzetessé- -
gükkel és szépségükkel nagy Ieltünést
.keltettek. A dallamfüzet ára 20 fillér.
Tíz példány megrendelése esetén da-
rabonként 10 Iíllér. Megrendelhető Lin-
der László ev. lelkésznél, Békéscsaba,
V. ker.

A méhecske kicsiny állat, édes
mézzel foglalkozik, mégis van ful-
lánkja. A lelkész is, akármilyen ked-
vesen vígasztal is, amikor haragra
ingerlik az Isten ellenségei, akkor
ő is visszavág; Lu th e r,
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Igehírdetések
oZ Urvocsoröról

Ill.

'lézus csztolónöt
az UtOl5Ó Uccsordn

Lukács 7, 7-23. "Eljöve pedig a kovász-
talan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni
a húsvétibáránynak ; .És elküldé Pétert és Já-
nost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk
a húsvétibárányt, hogy, megegyük .. Ök pedig
mondának néki: Hol. akarod, hogy _elkészítsük?
Es ő monda nékik: Imé, mikor bementek a vá-
rosba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó
vizet vísz ; kövessétek öt abba a házba, amelybe
bemegy. Es mondjátok a .ház gazdájának: Ezt
mondja néked a Mester : Hol van a4. a szállás,
ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti-
bárányt ? És ő mutat néktek egy nagy vacso-
ráló helyet, berendezve.c.ott készítsétek el El-
menvén pedig, úgy találák, amint ,mondta nékik;
és elkészíték a húsvétibárányt. Es míkor eljött
az idő, asztalhoz üle a tizenkét apostol ővele
egyetembe. És monda nékik: Kívánva kívántam
a húsvétibárányt megenni veletek, .míelött én
szenvednék: Mert mondom néktek, hogy többé
nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten
országában. És a pohárt vévén, minekutána 'há'l
lákat adott, monda : Vegyétek ezt, és osszátok
el magatok között: Mert mondom néktek, hogy
nem iszom a szölötökének. gyümölcséből, míglen
eljő az Isten országa. Es minekutána a kenyeret
vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik,
mondván : Ez az én testem, mely ti érettetek
adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált,
ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én
véremben, mely ti érettetek kiontatik. De íme
annak a keze, aki engem elárul, velem van az
asztalon. Es az embernek Fia jóllehet, elmegy,
mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek,
aki által elárultatik. "

Az Úrvacsoráról beszélgetünk. Először arról szól-
tunk, hogy miben áll az Úrvacsora; tudnunk kell,
hogy micsoda, ha csak nem értelmetlenül akarjuk
gyakorolni gyülekezeti életünkben. Egy másik alka-
lommal meg arra a felelősségre hívtuk fel a figyel.
met, melynek minden úrvacsorázóban szüntelen éb-
ren kell lennie és maradnia. Vagvis mind a kétszer
a keresztyén gyüleke:reti Úrvacsoráról, a mi szerit-
séghez járulásunkról esett szó. Erre így volt szükség.
Csak abból indulhattunk ki, ami közel fekszik hoz-
zánk, .amit tapasztalatunk szűk körében elérünk, ami-
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ből a legközvetlenebb. problémáink folynak. De most
már itt az ideje Ielvetni egy távolabbi kérdést is,
amely talán már eddig is ott nyugtalankodott vmind-
nyájunk szívében : honnan ez a szent cselekmény?
Hol eredt ez a csodaíorrás, mely századokat öntött
el, népeket fürösztött meg, eljutott hozzánk, is és ki
tudja meddig hömpölyög még tovább .áldott árada-
tával? Pál apostol már a gyülekezeti Úrvacsoráról
beszél. (Ő már abban 'a formában mondia el e szerit
cselekmény alapítását, ahogyan azt az első keresz-
tyének úrvacsorai - összeiöveteleiken a kenyér és bor
felett elmondták; ez már egy szilárd - azt mond-
hatjuk - liturgikus forma. Mi is ezt mondiuk el mind
a mai napig az oltárnál: A mi Urunk Jézus Krisz-
tus, azon az éjszakán, melyen elárultaték ... stb.) De
honnan veszi ezt az első gyülekezet? Azt mondja
Pál apostol : "Én az Úrtól vettem co (1. Kor. 11, 23.),
vagyis Krisztus felől jön az a lánc-sor, amely a mi
gyakorlatunkhoz vezetett.

Melyik volt az 'elsö Úrvacsora? Az, amelyiknek
mi ezt a cimet szoktuk adni : Az utolsó vacsora.
Itt a forrás. Csak ebből a forrásból értjük meg iga-
zán a szélessé dagadt folyam színét, tartaimát és
erejét. Csak akkor világosodik meg előttünk teljes
sugarában : mit jelent az Úr templomi asztala elé
térdelni, - ha leülünk elébb lélekben és képzelet-
ben Jézus asztalához az utolsó vacsorán. Mí történt
Jézus asztalánál az utolsó vacsorán? Mi ly e n va-
csora volt ez? Már elnevezése is mutatia : ez volt

.az utolsó vacsorája Jézusnak. amit halála előtt tanít-
ványaival elköltött. Tehát bucsúvacsora volt! A
halál árnyéka lebegett felette az éjszakában. Ezt iga-
zolja az is, hogy valamennyi evangéliuru beleszövi
utolsó vacsorai elbeszélésébe Jézusnak az árulóra
mondott szavait. Egészen közel az árulás, a megcsú-
foltatás és a kereszten bekövetkezendő kimúlás. Ez
a vacsora' csakugyan az utolsó vacsora, volt!

De van ennek a vacsorának egy másik jelleg-
zetes vonása is. S nyomait ennek is feltaláljuk vala-
mennyi evangéliumban. Legrészletesebben éppen
Lukács eva ngéliuma árulja el ezt a vonást. Sennek
igen nagy fontossága van az Úrvacsora teljes meg-
értése szempontiéből. Hamar, röviden kímondom :
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Q{ANGttl~US~LEI.

Jézus készült az utolsó vacsorára! Legelőbb
. is ezt adja hírül.az evangelium. Mire készült? Az

utolsó vacsorára! Úgyhogy bátran mondhatiuk így
is: a halálára készült Jézus! Készült rá: tudta,
látta, akarta! Bámulatos erővel fejeződik ki szent-
leckénkből is, hogy Jézus a cselekvő, ki mindent in-
téz. Ő a szenvedésében is cselekvő. 'A~ ő passiója:
a legvilágosabb akció. Valóban, Ő az Ur és a Mes-
ter! Ő parancsol Péternek és Jánosnak; Ő jelöli ki

'a helyet, ahol vacsorálni fognak; az ő nevére a szál-
lás gazdája rögtön engedelmeskedik. Minden úgy tör-
ténik, ahogyan Ő akarja és előre megszabja azt.
(7-13. versek.) Jézus készült az utolsó vacsorára l

Tehát nem úgy viszik bele a halálba, - Ő úgy
meou bele a halálba. Önként, tudatosan, készakarva,
a magaválasztotta módon és időben. Hányszor kezet
akartak tenni rá, de sosem sikerült, mert nem jött el

. még az "Ő órája." Most elérkezett! Nem az ellenségei
órája: ez bizonytalan volt. Az Ő órája: Ő határozta
meg azt. Ennek nem mond ellene az amondása sem,
hogy "az Emberiíc: elmegy, mint elvégeztetett" (22 vers)

"iS;

"amint megvan írva felőle" (Máté 26, 24.). lsten vé-
gezte el, Isten iratta meg felőle; Jézus akarata pedig
egy az Atyáéval. lsten órája az ő órája és az övé az
Istené!

Jézus hészült a,~ utolsó vacsorára! Jézus maga
intézte a sorsát l Jézus önszántából úgy. ment bele
a halálba! Ő akart már válni innen, .ő kívánta 'meg-
rendezni a búcsút. Még itt is, a. halál előre vetett

. árnyékában, maradt.. ami volt, - aki volt: Úr é~-
Mester! Ne tekints hát Reá úgy, mint egy tragikus
hősre, aki - körül mind összébb szorul a hurok, míg
végre is kénytelen megadni magát sorsa szomorú
végzelének. Ne is nézz Reá ornló könnyek és szá
kozó érzések között, mint akiért kár volt s jobb
volna, ha minden .;másképesett volna. Ne bíráld
Isten akaratát és ne vesd meg Krisztusnak nyilván
tudtunkra adott szándékos, drága lelkészülését.

Így kezdődőlt az utolsó vacsora. Jézus készült
az utolsó vacsorára! A hal á lára! Ezt adja hírül az
evangelium.

Jézus utolsó vacsoraja páskavacsora volt! Jézus
.az ő új vacsoráját, szent cselekményét az ótestámen-
tomi .páskavacsora keretében szerezte l Ez persze nem
annyit jelent, hogy Jézus utolsó vacsoráján ugyanaz
és csak annyi történt, mint Jeruzsálemben azon az
estén ezer meg ezer· házban, amikor is az egyiptomi
szabadulás emlékére szigorú szertartások szerint meg-
ülték a páska-lakomát, feltálalták a megsütött bárányt
keserű füvekkel, ették a kovásztalan kenyeret és meg-
itták különböző áldásmondások között a pontosan
előírt négy pohár vörösbort. Az evangélistáknak és
az első- gyülekezetnek nem ez volt a fontos, ezért
alig is részletezik az utolsó vacsorának ilyen lefolyá-
sát. 'Számukra egyedül az Úrvacsora szentségének
szereztetése volt a fontos: az az új dolog, ami ad-
dig nem volt, ami Jézus személyéhez volt kötve,
amit a Mester alapított, ami egyedülálló, páratlan,
más mint a közönséges páskavacsora. Ezért nem
közlik a pontos páskaszerfáilást, hiszen ezt mind-
nyájan ismerték, ebben nevelődtek. A fontos - rnon-
dom - az úi volt; az, amit Jézus a páskavacsora
keretében tudatosan mint újat alkotott: az Úrvacsora
szent cselekménye. Oe nekünk, akik messze élünk
attól a kortól éscsak hallomásból tudunk egyet-mást
Izráelnek erről a régi ünnepéről s ez is íeltünöen
idegen, - nekünk úgyiehet nagyon sokat mond az
a keret, melyet Jézus felhasznált szentsége szerzé-
sére. Valóban úgy van, hogy az utolsó vacsora páska-
jellege nélkül nem érthetjük meg igazan az Úr szent
vacsorájának eredetét. Enfle.k a tudatában üljünk
le ma Jézus asztalához az utolsó vacsorán.
Nem a fantáziánk kalauzolása mellett, hanem Lukács
evangélista tudósítását nyomon követve.

Az a kérdésünk: mit ad hírül az evangélium ?

Jézus prédikált az utolsó vacsorán! Ezt is
hírül adja az evangéliuru. Tehát nem elégedett meg
azzal, hogy Ő maga tudja! rnit csinál, hová megy.
A ianitoánuainaíe- is érlésükre a karta adni: mil jelent
az őközelgő szenvedése. Úgyhogy bátran mond-
hatjuk így is: a halála értelméről prédikált Jézus!
Magyarázatot adott a keresztről, amit ~ár valahol
ácsoltak. Éppen a· páskavacsorán volt szokás az
ünnepi lakoma egyes részeinél az egyiptomi szaba-
dulás'
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történetéböl vielolvasni s- ehhez magyarázó
szókat fűzni. Ezt a szokást használja fel Jézus arra,
hogy egy közeli uj nagy eseményt magyarázzon s
egy újságot hirdessen' meg: saját halála értelmét!

Három szakasza van ennek a prédikációnak.
.Az első pohárra mint családatya elmondja Jézus az
áldást. de hozzátesz valami úiai is: "Mondom nék-
tek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből,
miqlen eljő az·Isten országa" (l7-:-18 versek). Ez-
zel halálát a [övendő dicsőségének fényébe állítja.
Az ő halála nem vég, nem végső pont, amire már
nem köveíkezik semmi. Fognak ök még együtt ülni
- az Isten Országának lakomáján! Csodálatos pré-
dikáció a halál torkában! Oe erről ma részleteseb-
ben nem beszélünk.

A vacsora végén mondott szavait is csak éppen-
hogy megemlítjük, amelyben jajt kiált az árulóra.
bár elvégeztetett, tehát Isten akarata, hogy ő imeg-
h-ljon. Megint nem elégszik megazzal, hogy Ő tudja
halálának lstenlől rendelt voltát, hanem hirdéti is
ezt a tanítványi körnek. Hadd lássák ők is -benne
Isten kezét, amikor bekövetkezik a Gplgotha f~kete .
pillanata. ._",

A vacsora elején íehát azt prédikálja (bár nem
reménytelenül), hogy ő el fog rnenni. A vacsora vé-
génazl .prédikálja (bár semmi keserűséggel), hogy

9



neki el kel l menni, Ám e keltő között van a leglé-
nyegesebb prédikéciőja: ebben azt hirdeti hangosan,
hogy m i é r t é s rn ivé z b ő l fog elmenni, kell meg-
halnia. Ezeó a helyen, az úgynevezett szerzési igék-
ben (mert e'zekkel szerezte a szent cselekményt), itt
találunk rá Jézus halálának legmélyebb értelmére 1
S egyben EI leghitelesebb értelmezésére is, hiszen

'Jézus saját 'szájából való. _
Érdemes lenne minden szavánál külőn elidőzni,

de ez ma lehetetlen. Átfutunk azért a, kenyér fe-
lelt mondolt igéken. amiket Jézus a főétkezés elején,
a kovásztafan kenyérre mondott áldáshoz fűzött:
"Ez az én testem, melu ti érettetek adatik; ezt cse-
lekedjétek az én emlékezetemre". (19. vers). Bár ez
is sokat mond, hiszen a megtörött kenyér felett
hangzik el. ,Az ő éle-tének, testének meg 'kell törnie:
De sokkal többet mond a pohár felett mondott ige:
"E pohár amaz új szövetség az énvéremben (va-

.gyis : vérem által, a vérem teszrazza!), meli; tiérei-
tetek kiontatik." (20. vers' Itt a Krisztus halálá:
nak értelrne.l Az őkiomló vére által vagyis h a-
l á l a árán egy új sz ö v e ls é g létesül. Krisztus
kihulló vérével k ö te z Isten új s z ö v e t s é ge t az
emberre nbe vajjonnem idegenek-e a mai ernber-
nek ezek a' sz avak: szövelségkőtés, s kiornló vér
árán!? Pers'ze, csak az Ótestámentom világából ért-
hetjük meg őket. Ehhez különösképen háro m óles-,
támentomi helyet kell is.nernünk.

Az egyik a sinai hegy alatt történt szöve'("
ség k ö t é s e Istennek Izráellel. Mózes oltári épít; Iel-
lobog az áldozati lűz ;'leöletnek az áldozati állatok.
A kifolyatott vérnek felét rnedencékbe gyüjtil~, a rná-
sik felet az óltárr~ hintik. Aztán felolvassa Isten em-
bere a törvényeket. A nép pedig így felel: "Min-
dént megteszünk, amit az Úr parancsolt és enge-
delmeskedünk." Erre veszi Mózes a vért a medencék
ből, ráhinti a népre és azt mondja : Imé a sz ö v e t-
s é g n e k vére, meluet az Úr kötött tioeleteh, mind-
ama beszédek (törvényei) szerini." (ll. Móz. 24, 1-8.)
Ezzel az aktussal lép' érvénybe Istennek a szövet-
sége, amit most már nem egyesekkel köt ,mint pél-
dául régen Ábrahámmel, hanem egy néppel, -az ő
kiválasztott népével. De figyeljük csak meg ezt a
"szövetséget". Halvány jele sincs annak, minlha
szer;ződes volna, két félnek a mezalkudása. Itt efJ9
pdrancsuralmi szövetség lép életbe: Isten tőrvényt
ad, parancsol, a nép pedig - engedelmeskedik és
hűséget fogad. A szövetség szó tehát tulajdonképen
rendet jelent, Istentől megszabolt életrendet, lsten, ,

rendelkezését és akaratnyil vánítását valósítja. Isten
rendezi a viszonyt 'maga és népe között, De minek
ehhez a véres áldozat? Az áldozattal Isten kien"
gesztelése megy végbe. Ez tisztítja meg a népet bű'
neitől. lsten csák megtisztítolt néppel lép szővelségre,
ezért kell Izráelnek vérrel meghintelnie. -- Jézus'
'rámutat az Utolsó Vacsorán az ő vérére és-azt

mondja : az én halálom az az engesztelő áldozat,
a m e l lge l Isten a régi helyébe egy új sz ö v e t-
séget, egy új rendet állít fel. Aki k.ö z ö s s é gb e
iut ezzel a vérrel, az Isten új népének tag-
[á v á lesz!

De menjünk át a második óte -támentomi ese-
ményre.Az egyiptomi rabságból való szabadu-
lást értjük. Akkor is vér mentelle meg, Izráelt. A Íe-
ölt bárányok vérével kenték be ajt~jukat, hogy
mindaz, aki Izráelhez tartozik, megmeneküljön a ti-
zedik gyilkos csapás elől. Éppen ezt ünnepelte min-
den páskavacsoréján Izráel. Maga a páska szó is
abból az igéből való, hogy "elmegy"; t. i. a, halál
angyala "elment" az ő házaik mellet és megkímélte
őket a bárányvér láttán. (ll. Móz. 12. fej,) Ezért ezt
a vért is nevezték szövetségl vérnek. Így szabadult
meg az Úrnak népe. - J é zu s rámutat az utolsó
vacsorán az ő vérére és azt mondja : az én halá-
lom ai, ami nektek szabadulást ,hoz és rne-
nekülést szerez a haraggal sujtó ls t e n halá-
los i í é le t é b e n l

OA harmadik ótestámentomi ige egy prófécia.
Jer e mí á s é. Neki van a legtisztább látomása. Jö-
vendöl egy új szövetségről, amely más 'lesz, mint a
régi vólt: "Törvényemet az 6. belsejönbe hel'yezem
és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők
pedig népemmé lesznek ... s ők mindnuáian megis-
mernek engem, ... mert megbocsátom az ő bűneiket,
és vétkeikről többé meg, nem emlékezem." (Jer. 31,
31-34) - Jézus rámutat az utolsó vecsoráoez ó

vérérevés azt mondja : az én h a l á lo m hozza azt
a bocsánatot, amelyre Isten felépíti' új rendjét.
Ez a z;"ú j szö vet ség a k e gy.e lems z ö ve t s ~ge. Ez
a szövetség a kegyelembe fogadott új népnek, az új
Izráelnek" a tanílványságna~,'a Krisztds gyülekeze-
tének Istentől kapott életrendie.

Mindent összefoglalva: .amikor Jézus az ő vé-
rét szövetseg vérének, még pedig egy, uj szövetség
vérének nevezi, akkor azt hirdeti haláláról, hogy az
ne'mközönséges halál, ő nem a saját bűnéért hal
meg; az ő halála e n g e s.z te l ő halál, áldozat,
miáso k ért való helyette~ halál, amel yn ek
Isten előtt bűn tör l ő ereje van. Az. ő keresztje
körül uj népet gyűjt össze Isten. Az ő keresztjére uj
isteni ige van írva: Kegyelem 1 És itt sincs lehetőség
arra, hogy mi: a másik ,Jél" is feltételeket szabiunk.
Itt is csak egy lehetőség van : elfogadni alázatosan
a Krisztus ártatlan vére által felajánlott kegyelmi
ajándékot és engedelmességet fogadni: Hiszek, Uram,
legyen a te igéd, a te akaratod, ,a te új és - örök
szövetséged szerint!

Jézus prédikált az utolsó vacsorán 1 A halála
értelmét hirdette meg. 'Ezt adja hírül az evangélium.

És Jézus szentséget szerzett az utolsó va-
csorán 1 Még ezt is hírüi adja az evangélium. Tehát



nemcsak felkészült Ő maga, nemcsak új kijelentése- áldott vizében, mert ismerjük a forrását: Krisztus
ket tett, hanem cselekedett is! A szerzési igék sebeiböl csörgedezik elő. Az ő utolsó vacsorája így
után kiosztja a kenyeret és a bort.. És a tanítványok lett nekünk az első szent vacsorává. Az ő bucsu-
esznek és isznak. Vagyis ott történik valami! S válása így lett nekünk örök kapcsolatunk az Isten-
megint csak egészen uj -dolog, ami áttöri a páska- nel. És az ő halála így lett nekünk: bocsánat, új
vacsora keretét. Jézus egy szeni cselekményt sze- élet és üdvösség! Milyen ió, hogy ő vállalta a ha-
rez, szeniséaet, "miszieríumot és benne felajánlja, Iáli - értünk! S hogy hirdette halála érte'méi -
adja jjnmagát; egészen: testét és vérét, s halálá- értünk! És hog)' kínálgatja halála gytimölcsél mind
nak minde~ gyümölcsét: bocsánatot, új éle/et és -a mai napig, s ezt is - értünk teszi! Mert ha Ő
üdvösséget. De erről majd legközelebb. cselekedett is mindent az utolsó vacsorán, - mi,

Ám addig is, míg felragyog előttünk "az a tö- akik leültünk asztalánál, csak egy szót olvashattunk
méntelen kincs, ami ennek a szentségnek nekünk és hallhattunk ott, de ezt háromszoros erővel: é r-
címzett ajándéka, - addig is erősítsen meg ben- -tü n k l - értünk! - értünk!
nünket Úrvacsorank nagyratartásában az a biztos Óh, áldott mindenki, aki úgy tud a tempiomi
tudat, hogy mi "az Urtól" vettük ezt. Nem a .mi oltár elé térdelni, mintha egyszer ő is ott ült volna
találmányunk. Nem úgy formálták ki a századok. I Jézus asztalánál az utolsó vacsorán!
Bátran megmoshatjuk-magunkat ennek a folyamnak - Scholz László.

Máté evangéliumának
10-ik fejezete

Részlet a Brit és Külföldi Biblia!ár~aság kiadásában megjelenő
új, revideált biblieiordításból. melynek ószövetségi részét Czeglédy
Sándor, újszövetségi részét D. RaHay Sándor fordította.

Jézus kiküldi az apostolokat.
Mk. 3: 13-19. Lk. 6: 12--16; 9: 1-6.

Azután magához hívta tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik
a tisztátalan lelkeken, hogy azokat kiűzhessék és gyógyíthassanak
minden betegséget és minden bajt. 2 A tizenkét apostol neve pedig
ez: Az első Simon, akit Péternek is hívnak és az ő testvére András;
Jakab, a Zebedeus fia és ez ő testvére János; 3 Fülöp és Bertalan;
Tamás és a vámszedő Máté; Jakab, az Alfeus fia és Lebbeus, akit
Taddeusnak is hívnak; 4 a Kananita Simon és Júdás Iskariótes, aki
el is árulta ől. -
. 5 Ezt a tizenkettőt küldötte ki Jézus, meghagyva nekik, hogy:'
Pogányok útjára ne lérjetek rá és a-samaritánusok városába ne men-
jetek be, 6 hanem menietek inkább Izréel házának veszendőbe tért
juhaihoz. 7 Jártotokban pedig hirdessétek, hogy: Elköz{'!íletl a mennyek
országa! 8 Betegeket gyógyítsatok, pokloseket tisztítsatok, halottakat
keltsetek életre, ördögöket űzzetek ki. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
9 Ne szerezzetek övetekbe se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt, 10 se
útitáskát, se két ölíőruhát, se sarut, se botot. Mert méltó a munkás a
maga kenyerére.

11 Ha valamely városba vagy faluba bementek, tudakozzátok
meg, ki méltó abban és maradjatok annál, míg tovább nem mentek.
12 Mikor pedig a házba bementek, kőszöntséíek azt. 13 Es ha méltó
a ház, szálljon rá a ti békesséztek. ba pedig nem rnéltó, a ti békes-
ségtek rátok térjen vissza. 14 És ha valaki nem fogad be titeket. sem
á ti beszédeteket nem hallgatja meg" mikor abból a házból vagy vá-
rosból kimentek, verjétek le lábaitok porát. 15 Bizony mondom nektek,
könnyebb lesz az ítélet napján Sodoma és Gomora földjének, mint
annak a városnak.

16 Íme, úgy küldelek ki titeket, mint juhokat a farkasok közé;
lezvetek tehát okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok,
17 De őrizkedjetek az em berektől, merl törvényszékekre adnak és
zsinagógaikban megostoroznak titeket; 18 helytartók és királyok elé

HíREK
A Luther-szoborra

megindult gyüjtésről mí'ndenfelől jó
hírek érkeznek; Az eddig küldőtt érte-
sítések szerint a legtőbb helyen az ele-
iranueot; gyüjtési ősszeg felülhaladá-
sára lehet számítani. Az első hét ered-
ménuéröt rnég nem lehet pontos képet
adni, de máris egészen megindító ese-
te/c történtek, külőnősen seeoénusorsú.
emberek TészéTől. 1.gy például egy bé-
késcsabai tuistartasi alkalmasott 10·
pengőt küldött be rnegható levél kisé-
retében. Sok olyan adornány érkezett,
meiuen. a kiséTŐ sorole azt mondják :
Oriimmet és szívesen küldöm a Lu-
ther-szoborra csekélyadományornat ...
A deák téri pénztárba legutóbb érke-
zett adományok, meluek függetlenek
az egyházkőzségi gyüjtése{ctől, a kiioei-
kezök: Becht ' A lbert 50,'·. Mesterházy
Ernő 100, Jekettaiussu Zoltán 20, ·D.
Gedeon Imre 2, Tomcsányi V. Pál ~oo,
D. Raffay Stindor 200, D. Pekár Mi-
hály 5, D. Melich János la, D. Senn
Olló 20, Harlzély· János 20, D. Yieto-
visz Gyula 5, Radó Lajos 50, v. Jány
Gusztáv 5, D. Czirják Mihály 2, Dr. Sze-
lényi Aladár 100, Dr. [(oós Zoltán 10,
Yijdarány Iván. 5, Bánya- Kerületi
papnék 50, br. Harkányi János 200,
DT: Zimrnermann. Agoston 10, Balilcó
Lajos 3, v. MaTschalkó Kornél. 3, br.
.Feílitzsch Berthold 20, DT. Mészáros
Gyula 10, br. Pronau Dezső 100, Dr.
Pözel István fOO, Reh7ik János 1, Kuthy
Dezső 100 pengő.

Mint tájékoztató adatot emlí(jük
meg, hogy az Evangélikus Családi Lap
előfizetőitől az első héten kétezer pen-
gőnél több adomány érkezett be.

Kitüntetés. Dr. Senn Ottót, a.rna-
'gyal' kir. államvasútak elnökigazgató-
ját, a pesti magyal' egyház presbiterét
a kormányzó titkos tanácsossá nevezte
ki.
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A. Luther-szóbor főbizottsága már-

cius 4-én tartott ülésében elfogadta a
végrehajtó bizottságnak a gyüjtés szer-
vezésére és lefolytatására vóriatkozó
jelentését, valamint a szebor helyének
megállapítására vonatkozó helyszini
szemlék eredményéről szóló jelentést.
Megválasztott egy szűkebb bii()~tságot
a szobor kivitelének és a pályázati Iel-
tételek meghatározásának elökésztté-
sére. .
. Egyesületi lelkészválasztás, Az uj

zsinati törvény értelmében szervezhetö
egyesületi lelkészi állást elsőnek il FéM
ev. díakonís: a egyesület szervezte meg és
febr. 26·án tartott lelkészválasztó köz-
gyülésen egyhangulag Zulauí -Henrik
eddigi lelkészt hívta meg. Beiktatása
a Deák-téri templomban lesz aihusvét
utáni időben. .
. Az Erzsébet Tudományegyetem.

.Evang. Hittudományi Kara Hallgatói-
nak Ifjúsági Köre március hó 6-4n"Ke-
resztyén magyarság" címmel rendezett
lll. előadás- sorozata keretében "Protes-
táns keresztyénség és magyarság sors-
közössége" címen D, Kovács Sándor
dunánír není püspök tartott .elöadást. ~

A balassagyarmatí egyház az ösz-
szes kebelében működő egyesületek be-
vonásával a bőjti időszakban mínden
szerdán este 6 órakor Bőjti Estélysoro-
zatot rendez. melynek témája: ,Az
eucharistia - Urvacsora szentsége
-evangéliomi megvilágításban. Elő-
adók: Irányi Kamill, Magócs Károly,
dr. Csengődy Lajos, Kardos Gyula, Tu-
róczy Zoltán evangélikus lelkészek és
Antal Zoltán református lelkész.
- Felvétel a soproni. evangélikus ta-

nítóképző-intézetbe. A felvétel iránti
kérvényt Főtisztelendő és Nagyrnéltó-
ságú D, Kapi Béla Püspök Urhoz, Győr

, címezve, legkésőbb május 3l-ig kell az
intézet igazgatóságához beküldeni. ~
MellékIetek : L Születési anyakönyvi
kivonat. 2. A közép- vagy polgáriiskola
Ill. o.-ról szóló bizonyítvány. 3, A kö-
zép- vagy polgáriiskola IV, o.-ról szóló
félévi értesítő, (Az évvégi bizonyítványt
kézhezvétel után pótlólag be kell kül-
deni.) 4. Ujkeletű hatósági orvosi bizo-
nyítvány arról, hogya Iolyamodó a
tanítói pályára alkalmas. 5, Újkeletű
hatósági vagyoni (szegénységi) bizo-
nyítvány a szülők vagyoni állapotáról.
6, Két tanú által aláírt szülői nyilatko-
zat arról, hogy a szülő vagy gyám a
tanulmányi idő alatt eleget tesz a.meg-
kívánt erkölcsi és anyagi kötelezettsé-
gének. - Akik a közvetlen következő
évben nem jártak iskolába, azok ujke-
letű hatóság! erkölcsi bizonyítványt is
tartoznak mellékelni. A Iolyamodványra
2 P-ős, a meIlékletre 30 f.-s okmány-
bélyeg ragasztandó. Szegénységi bizo-
nyítvány alapján az iratok bélyegmen-
tesek. .

Az újonnan felvett növendékek eló-
reláthatóan a törvényszerinti új kép-=-
zésben fognak részesülni: négy éves
liceumi és két éves akadémiai tanul-
mányt kell folytatniuk a képesítés meg-
szerzéséért. Bővebb felvilágosítást az
igazgatóság ad, .

Gyöngyös. A gyöngyösi Iíókegyház-
ban, ahol eddig kéthetenként, az isten-
tiszteleteken jöttek össze a hivek, meg-
kezdődtek a bibliaórák, amelyek mín-
den héten az ige köré gyűjtik a gyü-
le kezet tagjait. '..
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hurcolnak énérettem, bizonyságul a maguk és a pogányok számára.
19 Mikor azonban átadnak titeket, ne töprengjetek, hogy mirnódon :
vagy mil beszéljetek, 20 mert megadatik nektek abban <;IZ órában. hogy'
mit rnondiatok. Mert nem ti vagytok a beszélők, hanem a ti Atyátole
nak Lelke, aki bennetek szól.

21 Halálra adja pedig majd testvér a testvérét, atya a gyermekét,
s gyermekek támadnak szülőik ellen és megöletik őket. 22 És rnin-
denki előtt gyűlölelesek lesztek az én nevemért. Aki azonban' végig
kitart, üdvözül. 23 Mikor pedig az egyik városban üldöznek tileket.

Jussatok a másikba. Bizony mondom, nem végeztek Izráel városaival.
mire eljön az Emberfia,

24 Nem áll a tanítvány mestere feleli, sem a szolga az ő ura
felett. 25 Elég a tanítványnak. ha oly-riná válik, mint a mestere és a

. szolgának, amilyen az ura. Ha a gazdát Belzebubnak hívják, mennyi-
vel inkább az ő házanépét. . , .

26 Ne féljetek hát tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, ami
napfényre ne jönne, sem olyan titok, ami ki ne tudódnék. 27 Amit
nektek a sötétben mondok, ti azt a világosságban mondiálok és amit
fülbesúgva hallotok, ti azt a háztetőkről hirdessétek. 28 És ne féljetek
azoktól, akik a testet. ölik meg. de a lelket nem tudják megölni, ha-
nem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti
a gyehennában. 29 Nemde két verebet lehet venni egy filléren? Közü-
lök még sem esik a földre egy sem a ti Atyátok akarata nélkül. 30
Nektek pedig még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. 31 Ne
féljetek tehát. sok verebecskénél drágábbak vagytok ki.

32 Valaki tehát vallást tesz énrólarn <iz emberek előtt, én is
vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt, 33 aki pedig megtagad
engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei
Atyám előtt.

Miért jött Jézus?
Lk. 12:49-53,

34 Ne gondoljátok, hogy én békességet hozni jöttem a földre;
nem békességet hozni jöttem, hanem fegyvert. 35 Mert én azért jöttem,
hogy viszályt tilmasszak az ember és az ő atyja, a leány és anyja, a
meny és napa közölt, 36 és hogy ellensége levyerr az embernek az ő
háznépe. 37 Aki jobban ,szereti az. atyját vagy anyját, mint engem,
nem méltó hozzám. 38 Es aki rel nem veszi az ő keresztjét és úgy
nem követ engem. nem méltó hozzám. 39 Aki megtalálja az életét,
elveszti azt,· és aki elveszti az életét énérettem, megtalálja azt!

40 Aki titeket befogad, engem foged be, és aki engem befogad,
azt fogadja be, aki engem küldött. 41 Aki prófétát fogad be azért,
mert próféta a neve, az a próféta jutalmát veszi; és aki igazat fogad
be azért, mert igaz a neve, az az igaz jutalmát veszi; 42 és aki e
kicsinyek közül csak egyet is megitat egy pohár hideg vízzel azért,
mert a neve tanítvány: bizony. mondom, nem veszti el jutalmát.

Néhány. megjegyzés
a zsinati törvényekhez

Az 1934-1937. évi zsinati ülésszakon alkotott egyházi törvények
nagyobb része f. é. január hó elsején hatálvba lépett. Az új tíz tör-
vénycikk kitűnő munk a, amely egyházi életünk fejlődésére áldásos
befolyással lesz és amelyért a törvényhozó zsinati atyák nem fognak
pirulni. - Oe mégis emberi munka az. amelynek hiányára majd a
gyakorlat fog rámutatni és amelynek több .rendelkezése magyarázatra
fog szorulni,

Törvénymagyarázat alatt a törvényhozó valódi "akareténak meg-
állapítását értjük. A világi törvény megyarázatánál elsősorban a törvény
indokolásához fordulunk. A mi egyházi törvényünk azonban nem tar-
talmaz indokolast s nincs tudomásom arról, hogy ilyen részletes indo-
kolás a. zsinati irományokban egyáltalában léteznék, így tehát kétség



<esetében a törvényhozó valódi akaratának megállapítása a gyakorlat
.írányítására hívatott egyházi hatóságok feladata lesz. Minden esetre az
egyházi tisztséget viselő hittestvérek kötelessége lesz arra törekedni,
hogy a törvények minél simábban, zökkenés nélkül léphessenek hatályba,
-s kívánatos volna, hogy a törvények végrehajtása körül mutatkozható
nehézségekről esetről-esetre az egyházi sajtót is értesítsek. Ezúttal
néhány megjegyzést óhaitanék tenni az 1937. évi Il. zsinati törvényei kk
2. és 3-ik §-ára, továbbá az egyházi törvénykezésról szóló VIlI. t. c.
első. második és harmadik címében foglalt rendelkezésekre.

A Il. tc. 2. és :3. §·aira az a megjegyzésem, hogy törvényünk
'Csak az evangélikus hívek részére készült s azokra kötelező. Midőn
fehát a jus advocatiae címén az állami hatóságok támogatását vesszük
igénybe, megtörténhetik, hogya hatóság a megkeresést nem teljesíti.
Ezér! törvényünk intézkedik az iránt is. hogy az elsőfokú hatóság
megkeresésének sikertelensége eselén az egyházmegyei elnökség intéz-
kedés végett a megkeresett hatóság felügyelő hatóságához forduljon.
De ilyen felügyelő hatóság több lehet, pl. a bíróságnál a törvényszéki
-elnök, kir. ítélőtáblai elnök, miniszler, s az ilyen levelezgetés alaposan
hátráltat ja az illető ügy elintézését. Legegyszerűbb ily esetben a mi-
niszterhez, mint legfőbb felügyeleti hatósághoz fordulni.

A 3. § nem mondja meg, hogy melyik állami hatósághoz kell
fordulnunk. De az ügyek természete hozza magával, hogy az adók és
hasonló [övedékek végrehajtása végett a községi előljáróságokhoz, a
pénzbüntetés behajtása végett és a tanuk kihallgatása végett (1. 61,
178 és 181. §-okat) a kir. járásbíróságot. a 3. § b) és d) p. esetében
-a rendőrhatóságot fogjuk megkeresni.

Az egyházi törvénykezésről szóló VIlI. t. c, 6 címben tárgyalja
-az egyházi Íegyelmi vétségek, a választások érvényessége tárgyában
leirnerült panaszok az egyházi közigazgatás körébe n, úgyszintén' va-
gyoni kérdések tekintetében felmerült panaszok és vitás ügyek, a
lelkészek áthelyezése s az egyházhoz lartozással járó kötelesség, külö-
nösen a hűség megszegéseinek eseteiben köveíendő eljárást.

A törvénv elapos, kimeritő, szemmel tartja a világi biróságok
-eljárását, de viszont olyan jogi ismereteket igényel, hogy a bíróságok
összeállításában a jogász elem nem lesz nélkülözhető.

Ne feledjük el, hogy az ítélkezés mestersége nem a törvény sab-
Iónos alkalmazásából áll. hanem életfapasztalatot. lelkiismeretességet,
részrehajtatlanságot, megfontolást, életbölcsességet. emberies megértést
igényel. Ezt pedig törvényből megtanul ni nem lehet. Ezuttalennek a
tc.-nek első három címéhezakarok néhány megjegyzést íűzni.

Az E. A. 315. § 1. p' az egyházmegyei törvényszék mint elsőbíróság
hatáskörébe utalta az e~yházmegye területén működő közép és főis-
kolák tanárainak egyházi vétségeit, az 1934-ben közzétett tervezet 42.
§·a ugyanoda utalta a tanítóképzők és, középiskolák tanárainak vétsé-
geit, de a 45, § a főiskolák tanárainak ügyeiben elsőfokú bíróságul a
kerületi törvényszéket jelöli meg.

Az új törvény 21, és 22. §·ai nem tartalmaznak külön intézkedést
.a tanárokra vonatkozóan, ellenben a 23. § a hittudományi kar taná-
rainak fegyelmi ügyeit' az egyetemes törvényszék elé utalja. Ebből
megállapíthatónak tartom, hogy úgy a középiskolák és tanítóképzők,
mint a főiskolák (rniskolci [ogakadémia) tanárainak egyházi vétségei
első rokon az egyházmegyei törvényszék hatáskörébe tartoznak.

Az új törvény 34. § 1 p. szerint az egyházi fegyelmi biráskodés alá
fartoznak mindazok, akik egyházi tisztséget viselnek, vagyegyébként
-az egyház szolcálatában állanak, úgymint a felavatott lelkészek, akár
van lelkiszi állásuk, akár nincs, stb. Nincs pedig lelkészi állásuk
-azoknak a felavatott lelkészeknek. akiket még nem alkalmeztnk, vala"
mint azoknak, akik lelkészi állásban voltak, de arról lemondtak s a
lemondást a felügyelő bizoltság elfogadta. Ez a rendelkezés, amely
-szerint az állásnélküli lelkészek is az egyházi fegyelmi bíráskodás alá
tartoznak, tetszetősnek látszik, mert .az ilyen lelkészek. is elkövet hetik
-a 35, §-ban felsorolt egyházi vétségek némelyi két, pl. az 1. a), e), g),
j) pontok alattiakat. De a gyakorlatban kétség merülhet fel az iránt,

A Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület a bőjt hat vasárnapján so-
rozatos előadásokat tart a következő
címekkel : A kereszt, A magyar ke-
resztje, Az egyház keresztje, A család
keresztje, A világ keresztje, Jézus Krísz-
tus keresztje, Az összejövetelek az Egye-
temes Egyház imatermében (Budapest,
VII!., ulJői-út 24, II. emelet) d. u, fél 5
órakor kezdődnek.

Hatvan. Az ifjúsági egyesületIeány-
t-agjai jólsikerüIt műsoros előadás ke-
retében egy háromfelvonásos népszín-
művet adtak elő, A tiszta jövedelmet az
egyház építési adós iágaínak a törlesz-
tesére fordították. - A böjti esti áhi-
tatok során "Találkozás Jézussal" ösz-
szefoglaló cím alatt vendég lelkészek
mutatnak rá a kereső, a kételkedő, az
aggodalmaskodó. az önelégült, a kép-
mutató, a hinni akaró és hívő ember-
nek Jézus Krisztussal való kapcsolatára.
. Halalozas.. Benyács Simon ny. közs.
főjegyző, szarvasi öregdiák és Bru-
novszky 1. Pál mérnök, a kelenvölgyi
evangélikus egyházközség presbiterei
váratlanul elhunytak, Mindketten a gyü-
lekezet alapítása óta szolgálták lelkes
hüséggel és ragaszkodó szerétettel egy-
házunkat. - Kachelmann Károly, volt
vihnyei gyárigazgatót, az újpesti evan-
gélikus egyházközség presbiterét már-
cius 5-én kísérték utolsó útjára Buda-
pesten: Hűséges és áldozatkész fia volt
egyházunknak és hazánknak. akit a
megszállás után a csehek vagyonából
teljesen kifosztottak és tönkretettek. _

Egyházfelügyelő választás. A tállyai
egyházközség Zemann Zoltán lelkész és
Gerhardt Bela kír. főigazgató, másod-
felügyelő elnöklete alatt február 27-én
tartott ..rendes évi közgyütésén nemes
Kéler Odön ny, táboraokot választotta
meg egyházfelügyelőjévé, akinek beik-
tatása március 20·án lesz a tállyai
templomban .. A közgyülés többi pont-
jainak mindegyike eleven, fejlődő egy-o
házi életről tanúskodott.
•••••••••••••••••••••••••

Pályázati hirdetés
A mosoni ev, egyházmegye elnöksége

pályázatot hirdet a raj kai - nyugdíjba-
vonulás útján megüresedett - lelkészi
állásra.

Szolgálati nyelv: magyar német.
Javadalom:
Rajkától: természetbeni lakás (5szoba

és mellékhelyiségek), 896 P készpénz,
20 Pszalmaváltság, 13q búza, 12q rozs,
II q árpa, papiföld megváltása címén
690 kg. rozs, 3 hold föld, 200 öl burgo-
nyaíöld, 800 öl kert, 7 öl keményfa, 6
öl puhafa házhoz szállítva, íölaprózva,
2 akó bor. Stólák.

Oroszvártól: 180 P készpénz, 7 q rozs,
6 q árpa, 4 öl puhafa. ·Stólák .

Az egyetemes lelkészválasztási .sza-
bályrendelet .22, ·§-a szerint, felszerelt
pályázati kérvények e hirdetmény meg-
jelenésétől számított 15 napon belül a
levéli (Moson m.) lelkészi hivatalhoz
nyújtandók be.

Magyaróvárótt és Levélen, 1938.márc.
hó 8-án.
Csatáry Elek Schrődl Mátyás
egyhm, felügyelő, es pereshelyettes.

JI Luther-szobor egyházunk becsü/~tüllyel
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A Kelenföldi Evangélikus Nöegye.
sület március 5-i teadélutánján v. dr,
Bodor Aladár és dr. Győkössy Endre,
a Petőfi Társaság tagjai elbeszéléssel-
ill. kőlteményekkel szerepeltek.

A Keresztyén Igazság' márciusi
száma a következő tartalommal [eleut
meg: Prőhle Henrile : A Pásztor bíz-
tató szava; Váradi Lajos: Istené az
ünnep; Mannermaa J. A.: A finn egy-
ház lelki, kincsei; Schole Lászl6 és Vi-
rág Jenő: Luther az Úr szent vacso-
rájáról; Krompecher István: Az em-
ber fejlődése és a származástan;
Takács János: A magyar keresztyén-
ség a középkor derekán; Arat6 Ist-
ván: A házasság egészségének vé-
delme; Rédei Károly: Egyházunk fel-
adata népünk szolgálatában; Eronika :
D. Payr Sándor, Magyar sorskérdések
és az egyházak; Széljegyzetek; Egy-
házi figyelö: Gyülekezet és felügyelő;
Szellemi élet. A szám Kőnyvszemlét ad
negyedévi mellékletül. - Mutatvány-
számot szívesen küld a kiadóhivatal:
Győr, Petöíí- tér 2.

Felsöpestmegyei hírek. Március 7-én
. Gödöllőn az ifjúsági munkát beszélték
meg a felsőpestmegyei egyházmegye
lelkészei. Zászkaliczky Pál az elvi kér-
déssel foglalkozott, Erőss Gábor pedig
gyakorlati szempontból ismertette az
ifjúsági munka módszereit. Sztehló Gá-
bor a népfőiskola terveit, Jávor Pál a
misszió gyermekszövetség munkáját is-
mertette. - Március 25-én Aszódon az
egyházmegye intelJigenciája részére a
Keresztyén Igazság konferenciát rendez.

"Törvénymagyarázat." Gyakran ke-
resnek fel egyházközségeink és egyház-
kormányzóiuk - olykor mint "zsinati
előadót", -az ú] egyházi (örvények
egyes szakaszainak értelmezése iránt.
Bármennyire megtisztelőnek tartom kí-
vánságukat, nem tehetek annak eleget. I
Eltekintve ugyanis attól, hogy zsinati
előadói tisztem a zsinat berekesztésável
megszűnt, - azt vallom, hogy úgy jogel- -
méleti, mint tételes jogi szempont-
ból egyesek törvénymagyarázatának
gyakorlati jogi jelentősége nincsen.
- Ellenben joqalkalmaeo egyházi tes-
tületeink - legfelső fokon az egye-
temes közgyülés és az egyetemes tör-
vényszék - konlcrét esetekben ho-
zott határozatukkal kötelező erővel ér-
telmezhetik a törvényt, illetve határo-
zatuk törvénymagyarázatot ínvolvál-
hat. Számítok is arra, hogy különö-
sen az első időkben gyakran fog ilyen
konkrét eset előfordulni s felebbezések
folytán a legközelebbi egyetemes köz-
gyülés és esetleg az' egyetemes törvény-
szék döntése elé kerülni. Mint ezeknek
az egyházi főhatóságoknak tagja, kész-
séggel fogok annakidején ezekben az
ügyekben közreműködni, de éppen ez
okból addig is szabad kezet kívánok
magamnak biztosítani az akkorra eset-
leg felgyülemlő problémák eldöntésé-
nél. Dr. Milcler Károly.

hogy az ilyen állástalan lelkészek viselnek-e egyáltalában "egyházi.
tisztséget"? Kérdés merülhet fel aziránt is, nem all-e ez a rendelkezés,
ellentétben a 43, § első bekezdésével, arnelyszerint a fegyelmi eljá-
rást nem lehet megindítani, a megindított eljárást pedig abba kelt
hagyni, ha a lelkész lemond és lemondását egyházi . felügyeleti ható-
sága elfogadta. - Továbbá a lemondott lelkész áttérhet más foglal-
kozásra, amely a lelkészi állás tekintélyét sérti (pl. keres mát nyit) s,
ebben a foglalkozásában ellentétbe jut a 35. § 2. pontiával. vajjon
elfogják-e őt ítélni a g) és e) pontba ütköző vétség miatt?

Hová forduljon az a lelkész, aki az ellene indítot! hajszátóL
elkedvetlenedve, állásáról lemondott, de ártatlansága tudatában fegyelmi.
eljárást akar kérni maga ellen, hogy ártatlanságát bebizonyíthassa '(
A törvény 43. § ának utolsó bekezdése szerint ezt csak akkor teheti,
ha őt egyházi szolgálatkörében újra alkalmazzák. Olyan lelkész pedig:
neheze;') talál alkalmazást, akiről tudják. hogy híveivel kellemetlen-
ségei voltak ... Ezeket a kérdéseket a bírói gyakorlat fogja megoldani.

. A büntetéseket megállapít636. § harmadik bekezdése szerint, a
hfoataloesztést nem lehet me!lözni, ha a vétkes a 35. § g) és h) pont-o
jában emlitett életmód, vagy magaviselet miatt az állásához szükséges.
bizalomra, vagy tiszteletre méltatlanná lett.

Ez a rendelkezés az első pillanatra nagyon drákóinak látszik,
hiszen a g) pontban érintett vétséget egyes cseteeedeitel is ellehet
követni. Oe az.én véleményem szerint ennek a rendelkezésnek kötelező
alkalmazása két feltételhez van kölve, először ahhoz, hogy ag) pontban
jelzet! életmód és magaviselet nem egyszeri, hanem megrögzöt!séget
tanusitó ismétlődő cselekményekben nyilvánuljón meg, másodszor
pedig annak a birói megálIapításához, hogy miaíta a panaszlott az.
állásahoz szükséges bizalomra, vagy tiszteletre méItatlanná lett.

A 49. § utolsó bekezdésében találkozunk először az eljárás.
"kezdeményezése" fogalmával. Ez azért bir jelentőséggel. mert a 89.
§ harmadik bekezdése szerint az eljárás megszűntetése, vagy felmentő
ítélet esetén, ha az eljárást hívatalból indították meg, a törvényszék a
költségek megfizetésére azt az egyházi testületet kötelezi, amely az.
eljárást kezdeményezte. Kezdeményezi pedig az eljárást az egyházi.
hatóság (47. § első bek.) a Mele (49. §), de a felettes hatóság is (47.
§ második bek). Ezt talán mégsem maraszf alhatjuk el a költségekben,

A 89. § rendelkezik ugyan az eljárás költségeinek megállapítá-
sáról, de nem rendelkezik azoknak tniként való behajtásáról. Nézetem
szerint a behajtás a törvény 181. §-ának alkalmazásával történhetnek.

Talán szabályrendelettel lehetne a bíróság, közvádló és jegyző-
könyvvezetö IldIJi Jíjöi[ ~zdGttlyozni s a behajlásí hívatalból szorgal-
mazni. Tudomásom van egy esetről, amidőn a bíróság megállapította
költségeit, a bírák, restellék a panaszlottat végrehajtani s az egyik
vidéki lelkész-bíró még az úti költségét sem kapta meg.

Szépséghibánek tartom, hogy a törvény 77. §-a szerint a bíróság
a panaszlottat oétkesnek mondja ki, ugyanígy a 78. § első bekezdése.
míg a 79. § második bekezdése a bűnösnek kimondásáról szól. A
világi bíróság már nagyon régen szakított a "vétkes" szó használatával
és a .bűnos" kifejezést fogadta el. Szabatosság szernpontjából [ó
volna, ha az egyházi biróságok is ezt a kifejezést vennék használatba.

Dr. Pazár Zoltán
ny. kir. kúriai bíró.

nincs klaebb. vagy nagyobb ker cezf, mert lsten ott tartja
a Rezét és a teher legnehezebb részét ő hcr-őozz c. Ezáltal az ern-
ber olyan biz o ko őó és uiő drn.o teher p eöiq oiy körmyü lesz, hogy
rá se gonDol az ember arra, hogy valaha azenveö ett.

Arno jános.

HOTEL SZAB6 Budapest, IV., Egyetérn-utca 7.-
Eze I ő t tEr z s ébe t Kir á 1 y' n é.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg fólyóvíz:rel,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.
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,,,Az igazi falukutatás olyan ismere-
tet ad a faluról, amilyen eddig még
nem élt a köztudatban. Szemeinket
-olyan tények meglátására nyitja meg,
amelyek mellett eddig érzéketlenül és
vakon mentünk el, még ha évtizedekig
benne éltünk is a faluban. A kor szo-
cíálís röntgenszemét a falura irányozta
a falukutatást. Ez az előnye is, de eb-
ben van a hátránya, illetve a veszélye
js, ha áJtalánosítják. A röntgenkép sem
nem festmény, sem nem fotográfia, ha-
.nem a falu gazdasági, egészségügyi,
vallásos, erkölcsi, müvelődési, müvészi,
testi-lelki világának feltárása és meg-
ismertetése. Csak hosszas együttélésseI
lehet megérezni eg-yszer-egyszer, mí a
falu lelke,· mí a ,falusi kollektív lélek,
ez a személytelen törvényhozó és bírói

hatalom, a szokás őre és szokások
szülőanyja. De épen azért, mert a falu
élete a magyar lélek százados és ez-
redéves hajlamainak, képességeinek,
művészi kulturális, erkölcsi, jogi, po-
litikai életnyilvánulásainak gyökere, ha
a gyökereknél baj jelentkezik, akkor
a nemzet léte forog veszélyben. Egy
nemzet színe-vírága eleshetik Mohács-
nál, azért az a nép nem hal meg, mert
a paraszt tőkéről és a gyökérből újból
kihajt és ha két-három emberöltő mulva
is, az alsó, erős, egészséges rétegeiből
Muhi után, Mohács után és Rákóczi le-
tört zászlaja után is regenerálódik. Ha
más. nációra nem áll is, a magyarra
mindig áll, hogy míg a falu él, addig a
magyar is él és a jövendőjének ajtaja
nyitva van. Csak a magyar falu elsor-
vadásával fordítják befelé idegen né-
pek a _ magyar nemzet címerét." (Ma-
gyar Ul.) .

Az egyházközségi bíróságról. "Ami-
kor ennek a~ új - zsiriati - törvény-

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO'"
udvari szállitók, 1'1I.

Alapítva: Legelső lűzoltószer -, kut. szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgYár, harang-, fém. és vasanténe. 1816.

••

MW_

Inek akarunk érvényt szerezni, számolni
. kell azzal, hogy egyházunk tagjajnak
nagy részében nincs megfelelő érzék az
evangéliumi fegyelem gondolata iránt.
Hogyan is gondolt volna valaki eddig
arra, hogy az egyháznak nemcsak joga,
de kötelessége meginteni, megfedni, sőt
az új törvények értelmében megbüntetni
pl. azt az egyháztagot. aki kerüli a
templomot, megveti az Igét és a szent-
ségeket, keresztyén emberhez nem mél-
tóan él, a szektákkal tart, kárunkra re-
verzálist ád, az egyház intézkedéseinek
ellenszegül, az egyházi hatósággal szem-
ben tiszteletlen, vagy az egyházi testü-
let békéjét viszálykodás keltés éveI meg-
hábori~a. .

A köztudat előtt nemcsak új, de ide-
gen, sőt ellenszenves is lesz az ilyen
fegyelmezés. Különösen akkor, ha az
egyházközségi bíróság tagjai türelmet-
lenséggel, félreértéssel, a kellő bölcses-
ség hiányával, sőt talán még vissza-
élésseI is fogják gyakorolni valahol a
bírái hatalmat. '

És mégis érvényt kell szerezni az új
törvény szellemének. Nemcsak mert a
'törvény ereje kényszerít rá, hanem
azért is, mert nevelő eszköze lehet ez
nemcsak a fegyelmezetteknek, hanem
a fegyelmezőknek is, hiszen örök igaz-
ság a bölcs pedagógiai mondás, hogy
"fegyelmezni csak az tud, aki saját ma-
gát is Iegyelem alatt tudja tartani."

Ha valaki azt kérdezné, hogy szük-
ség volt-e egyáltalán ennek az új egy-
házfegyelmet gyakorlo törvénynek a
me ralkotására, egy kíváló püspöknek
a következö szavaival adhatunk vá-
laszt: .,A mi egyházunk az újabb idők-
ben az a csodálatos társaság lett, amely-
ben megtűrtük. hogy helyet foglaljon
benne a legbabonásabb spiritisztától az
atheistáig és materialistáig mindenkí,
amelyben helye volt a botrányos éle-
tüektől a legtisztábbig rnindenkinek ; a
legtevékenyebb és legbúzgóbb tagtól
addig, aki csöndes gúnnyal, vagy ép-
pen tevékenyakadályozással kísérte a
munkálkodókat ; amelyben résztvehe-
tett, épp úgy az, aki egész életét áldozta
reá, mint az, akin csak a végrehajtó
tudja beszedni az egyházi adót."

Az a körülmény, hogya zsinatnak
ilyen új törvényt kellett alkotnia, mu-
tatja legjobban, hogy egyházi életünk
beteg, Fegyelmi törvényekkel ugyan
meg nem gyógyíthatjuk, de azok is le-
hetnek áldott eszközök, a mennyei or-
vos kezében. (Szentesi Evangélikusok
Lapja.)

Nm

Uiseteleiiel. kéJc;ük elJjliut5inkrd, IwfJtt
muLtkan [ap.seámunleh oe. f!l/L(!LLékeLt52.847,
számu. ~(JJ1a&el-iz.etúi fCLfl-telJLaJznáLáJIÍJJaf
d5-tiz.mJ-ükd f1lLefJú:ii1ani seioesleedsenek,

(jtJrinr;_iLiklLt ~Ld
kiadÓ-fulJa1ailL

alt-P-eÍt, r)ó-kai-ulelL 18. J.Z.

ueLdML: 2-955-16.
I

J2ap.unk e.~ eLiJlize.tW kif.tf.Le.u~ t-&-,

A Budapest-Tisztviseliítelep Külsőferenovárosi Református ternp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek, Harangrendelésesetén teljes bizalommal forduljanak a
'legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-'
-érernmel.azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj me n tes en, esz il: ö z l ü nk!
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70 ÉVES CÉG.

Valódi ezüst 'evőeszközök, dísztárgyak.
Ez ü s f és a ran y á r IIk na pi áro h.

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

BllTOSITSD
lakását

PÁr:I'RIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

1
· . ára 2 db nikkelezeU I

kul~csaI5.- pengő.

DEKORÍlCló, Batdapesl, Ilá ro 1;:-kU120. iel : 384-52?

SZLEZÁK LÁSZLÓ:
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- .és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és' 4 díszoklevéllel kitüntetve!
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~I Y O tJl f) 1-\V1-\III-\l 1-\r
(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kihézesitási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. 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 Egvesületre.

Felvilázositéssel és tájékoztatással szolgál az egye-
sület k özpontja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
héz.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi íiókok :
Béké:;,csaba. Debrecen. Gvör, Kaoosvár. Mískolc, Pécs.
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egvházközségben megbizoltai vannak 8Z egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SzCÍlntó Rébert :

Sztnművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve
jelenet) -;Most jelent meg SCHOLTZ

.. TESTVEREK könyvkereskedésében '
ÁRA: 2.40 PEN GO. Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21. sz.

If ,

AZ UTOlSO ORA

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda- ,
vállalatánál, Újpest, Jókai utca 18. Teleion : 295-516.
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1938.' MÁRCIUS BÚ ·19.,

EGYHÁZTÁRSADALMl, KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS' LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS

5zerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benezur 'Vilmos, dr. Csengődy ' Lajos, Dezsérv Lászlo, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor. Novák Elek, Peschko Zoltán, Sc holz Lászlo,

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előtizetések és elmváltozások akiadóhivatalba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztő ség 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:
A történelem felett

Evangélikus evangélizéció

Márciusi ifjú 1938-ban

Evangélikus élet Veszprémben

Csak egy megjegyzés"

Orszégos Luther Szövetség

Lehet-e

48 órás munkahét

. Hírek

Lapszemle

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. március 20. -
Deák-tér 4. (nérnet nyel-

ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 dr. Szuchovszky L.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II dr. Raiiav Sándor
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Benkő István
Fasor, Vilma királvné-út

19. (ifjúságO d ..e. 10
Fasor d..e. 11
Fasor d.u.4
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35, d. e. 11
Rákóczi-út 57. (töt nyel-

ven) d. e. 10
. Üllői-út 24. d. e, 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e.~10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Késmárszky Lajos
Angol-utca 25. d. e. 11 Dendely Károly
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Soltész Elemér
Váci-út 61. d. e. 10 Dezséry Lászlo
Bécsikapu-tér d. e. ]/412 dr. Varsányi M.
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 10
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 11z9
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Óbuda d.u 4
Lenke-ut 56 .. (ifjúsági) d. e. 9
Lenke-út 56. d. e, 11
Lenke-ut 56. d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauí Henrik
Rákoslalva d. e. 1/212
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A TÖRTÉNELEM FELETT
Izgalmas hét telt el felettünk. V á-

ratlanul olyan események törtek
reánk, melyek egészen közelről
érintenek minket és amiket a mai
nyelven beszélő ember "szenzá-
cióknak'l-nak nevez. Külsőleg is
olyan körülmények között és olyan
gyors egymásutánban történtek e
változások, hogy még napok mulva
is csodálkozunk rajta: igaz mind ez?

Megint azt rnondjuk : nem a po'
litikai jelentőségük szerint mérjük
sem ezeket az eseményeket, sem
a benne szereplő embereket. Ne-
künk a politika és az emberek
megítélésére 'is más mérlékünk
van. Egyetlen mérlékünk : az evan-
gélium. És' az evangélium szerint
nemcsak eseményeket és nemcsak
embereket látunk, 'hanem feleltük
látjuk és érezzük az örökkévaló
Istent. És amikor úgynevezett tör-
ténelmi napok járnak és szernünk
láttára olyan történelem játszódik
le, amilyeneket csak könyvekben
olvastunk eddig, még sokkal in-
kább érezzük a történelmet Iormáló
Istent. Útjaiba nem látunk és az
emberi eseményeken túl való szán-
dékait nem ismerjük. Nem is va-
gyunkbizonyosak abban sem, hogy
amit tanulságullátni vélünk és meg-
érteni gondolunk, helyes és igaz-é,
avagy rövid és gyorsan futó idő
rácáfol csakhamar. Mert az állan-
dósága csak abban van, ha nem-
csak az emberek akarták, hanem
Isten is ...

*
Az egyik, amit látni vélünk, ez:

nem tart örökké az igaztalanság
élete. És szinte megdöbbenti épen
az igazságérzetünket az, hogy akik
csinálták a mai nemzedék nagy
történelmi igazságtalanságait, most
amikor egy megszégyenllett és kol-
dus-sorsra kényszerített nemzet
visszasodródik erősebb és hatal-

masabb testvéréhez, épen azok
mondogatják hivatalosnak minősit-
hető nyilatkozatokban, hogy ez
előrelátható, természetes és elke-

- rülhetetlen volt. Hát akkor miért
csinálták? Miért hagyták így saját
elveik dícsőségére majdnem kerek
húsz éven át? Miért költöttek rá
tömérdek pénzt és erőszakosko-
dást. hogy meg ne történhessék?
És a mi a legszörnyűbb: miért nem
gondoltak eddig arra; hogy észre-
venni és megérteni kellene milliók
egymáshoz való természetes vágyó-
dását, mely elkerülhetetlenül annál
erősebb, mennél árvább, elhagyot-
tabb volt az életük? Nyilvánvaló-
nak érezzük belőle a történelm}
tanulságot: a gyűlölködés történel-
mét Isten nélkül csinálják az em-
belek, sőt Isten ellenére. Nem le-
het tehát állandó. Nem hozhat te-
hát békét. Aki konkolyl vet, nem
arathat búzát. És ha nem is let-
tünk volna sorsközösségben és ne-
héz összetartozásban az osztrák
néppel és ha nagyon távoli és

Isten, elvetettél minket, elszé-
lesztettél minket; megharagudtál,
hozz vissza minket! Megrendítet-
ted ez országot, ketté szakasztot-
tad; építsd meg romlásait, mert
megindult. A te népeddel nehéz
dolgokat láttattál : bódító borral
itattál minket. Adtál a téged félők-
nek zászlót, melyet felemeljenek
az igazságért. Hogy megszabadul-
janak a te kedveltjeid: segíts job-
boddal és hallgass meg minket!

60. Zsoltár: 3-7.
*

Adom az én lelkemet belétek,
hogy megéledjetek és leteszlek
titeket a ti földetekre és megtud-
játok, hogy én, az -Ur, szóltam és
megcselekedtem, - ezt mondja az
Ur Isten.

Ezékiel 37 : 14.
*

Nem a tidolgotok tudni az időt
vagy az alkalmat, melyeket az
Atya a maga hatalmában tartott
meg ...

Cselekedetek 1: 7.

szinte ismeretlen nép lenne is szá-
munkra, akkor is azt mondanánk:
a történelmet Iormáló Isten vissza
engedte őt természetes testvéréhez,
ez történt, jól van, örülünk neki .. ,

*
A másik, amit látni vélünk, mé-

lyen emberi dolog. A nérriet nem-
zet vezérét, akit bálványoznak is
és gyűlölnek is, embernek látjuk.
Akadozva szólal meg, amikor szülö-
hazája földjén először szólni kezd
és mélyen emberi érzés: hazasze-
retet enyhíti meg éles hangját, ami-
kor azt rnondia. hogy élete legfor-
róbb vágyát, legszentebb célját érte
el az isteni gondviselés jóvoltából:
egyesítheti hazáját nemzetéveI. Íme,
megint olyan dolog történt, ami
mögött lsten [elenlétét érezzük. Po-
litikai m'űvészetek és emberi erő
leszftések mögötl megmutat egy
örök hajtóerőt: hazaszeretetet. Azt
írják a lapok, hogy amikor szülö-
falujába éri, könnyei hullottak. Nem
kell szégyenleni ezeket a könnye-
ket. Lehet valaki országvezér és
lehet valaki nincstelen koldus, a
szülóház öreg küszöbe előtt, vagy
szüleinek elszakított sírjai előtt egy-
torma könnyei vannak. Mert ez az
érzés is édes és drága ajándék az
emberi életben. Istentől van, mint
minden igazán mély, szép és igaz
érzés.

Ki érten é meg jobban az elsőt,
az igazságtalanságok útjain eltik-
kadtak szomjúságát igazságnak fel-
hajnalodása után, mint mi, szegény
magyarok 7 .Ki érlené meg jobban
a szülőlöld és a szülők sírjai előtt
feltörő fonó könnveket, mint mi,
ezrek és ezrek egy csonka hazá-
ban 7 Ki reménykedhetnek még
erősebben ezután, mint mi, fl tör-
ténelem felett élő és a rövidlátó
emberek felett izazségot szolgáltató
örökkévaló és igaz Istenben ...
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Nem kritikát akarok írni, nem is
akarom ismertetni Javorov Peju bol-
gár írónak a Nemzeti Színházban nem-
rég bemutatott Zivatar című színművét,
csupán egy megjegyzést akarok tenni.
Egyetlen mondatról akarok beszélni.
Olyan mondatról, mely el sem hangzott
a színpadon, csupán rendezői utasítást
tartalmaz. A színpadon elhangzott utolsó
szó és a "Függöny le" közé ékei ve, zá-
zójelben, szerény en meghúzódva hang-
zik ilyenformán: Prokovics Száva zse-
béből revolvert vesz elő, leteszi az
asztalra és miközben nevetése fájdal-
mas sírássá csuklik, ujjai idegesen ját-
szanak a pisztoly csővével.

Napilapjainkszínikritikusaivalameny-
nyien érdeméhez méltóan hosszan fog-
lalkoztak a darabbal is, a szerzővel is.
Tudjuk, hogy Javorov bolgár író, hal-
lottuk, hogy darabja méltán képviseli
a bolgár irodalmat Magyarország rep-
rezentáns színpadán. Olvastuk, hogya
szerző Ibsenhez, Bernstein hez és Strind
berghez járt iskolába, tagadhatatlan
írói képességeket árul el, de tehetsége
kimerül a drámai felépítésben, alakjait
túlmotíválja, stb., stb... Erről most
nem is akarok beszélni.

A tárgvat röviden vázol nom kell
mégis. Prokovics Száva földbirtokos
nagyon fiatal feleségét - a körülmé-
nyek kajánul kerítő összejátszása foly-
tán - ~3 évvel ezelőtt elcsábította
Vitanov fiatal katonatiszt. Vitanov, Pro-
kovics legjobb barátja, politikai okból
külföldre menekül. Menekülését Pro ko-
vics önfeláldozó baráti segítsége teszi
lehetövé. Az asszony gyermeket hoz
világra. A gyermek apja Vitanov. Ezt
azonban csak az asszony és a küllöldi
száműzetésben élő csábító tudják. Köz-
ben 23 0V telik el. A házasfelek na-
gyon szeretik egymást, az apa büszke
fiára, a fiú rajong apjáért. Ekkor. jele-
nik meg újra a csábító, hogy a család
békéjét feldúlja. Minden kiderül, mín-
denki szenved és boldogtalan. Itt kez-
dődik az író mondanivalójának lényege.
A legtöbbet veszített, legjobban szen-
ved a férj, és mégis ő az, aki legelő-
SZÖr emeli fel bátorítólag fejét és az ő
megbocsátó, komoly szeretete oszlatja
szét a kis család egéről a bajthozó fel-
hőket. Heroikus harcot vív magával,
míg győz benne a szeretet és megbo-
csátás. - Az első lépés, hogy erkölcsi
tisztaságának fölényével ráveszi a csá-
bítót, hogy jelentse ki fia előtt: nem ő
az apa. Igy visszakapja fiát, fia pedig
azt az apját, aki nevelte, vezette, taní-
totta, aki szerette őt. A feleségével el-
hitette, hogy az egész csalás csak
kényszerképzet nála, ideges érzékeny-
ségének egy álomképe. A feleség való-
ban beteg, mert hiszen 23 év óta szen-
ved botlásáért, 23 év óta hordja magá-
ban bűnét, mert nem akarta annak he-
vallasával urát - akit őszintén szeret
- elveszteni; ez aztán aláássa ideg-
rendszerét. Feleségét így megszabadítja
a bűntudattói és megcsillogtatja előtte
a gyógyulást hozó új élet szivárvány-
hídját. A csábító eltűnik, a család ősz-
szebékél. A zivatar fesziiltségével teli
éjszaka után feltűnik az új élet kezde-
tét jelző első napsugár, az első neve-
tés. Ezzel a nevetéssel zárul a darab.
Nevetve mennek ki a színről a szerep-
lők, csak a férj marad hátra. Nevetve
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Evangélikus evangélizáció
Htl valaki kellő figyelemmel és elfogulatlanul olvasta fenti című

cikkemet (Ev. Élet 7. sz.), könnye n megérthelte, hogy az evangélizá-
cióval kapcsolatban szigorú tárgyilagossággal a következő alapigazsá-
gokat szögeztem le: 1. Az evang élizáció szükséges. mint egy falat
kenyér, aminek evangélikus egyházunk' is' tudatában van. 2. Az evan-
gélizáció legyen evangélikus, vagyis a hirdetett evangéliom legyen
Krisztus tiszta evangéliorna, és az evangéliom hirdetésének a módszere
legyen méltó az evangéliomhoz. Más evangéliom és evangélizálás
ellen tiltakoznunk kell. 3. Evangélikus egyházunk köteles az evarigé
lizáció nyomán megindult lelkeket gondjaiba venni, mert felelős érettük.
4. Egyházunk ezen feladata tekintetében egyházi gyülekezeti közössé-
geink iure divino hivatást töltenek be.

Dezséry László lelkésztestvérem "Evangélizáció" című cikke
(Ev. Elet 9. sz.) újbóli megszólalásra késztet. A Szentírás intése alapján
(1. Tim. 6: 4-5, II. Tim. 2: 14) nem kívánok "vitatkozni", mégis

. szükségesnek tartom néhány megjegyzés megtételét - az igazság ér-
dekében és mint aki az=evangélizéció kérdésében minden szerénység
mellett sem számíthatom magamat az "avatatlanok« közé, hiszen már
innen-onnan két évtized óta figyelem a kül- -és beiföldi evangélizációs
mun kát. sőt magam is kivettern belőle részemet. .

Előre bocsátom azt, hogy három alapvető igazságban egyetért
velem Dezséry L.: Szükség van evangélizációra; egyházunknak kell
evangélizálni ; egyházunkra súlyos felelősség hárul az evangélizációval
kapcsolatban. Egyekben :

1. Az újszövetségi "evangélizálás" egyáltalában nem azonos a
mai értelemben velt evangélizelássel. Jézus, majd a tanítványok "evan-
gt>lizálása" tisztára az evangéliom azaz az Islen örömüzenetének a
hirdetése volt (Máté 4: 23, Luk. 9: 6, Róm. 15: 20 stb.). Ugyanez
mondható Luther "evangélizálásáról" is. A szószéki prédikáció és az
evangelizálás problémája, amint ez ma felvetődik, akkor még nem
létezett. Ha ma tényleg létezik e kétféle igehirdetés, egyik sem lehet
más, mint fl Jézus Krisztus tiszta evangéliomának tiszta hirdetése.

2. Az evangéliom örökké ugyanaz: Krisztus meghalt a mi bű-
neinkért, eltemettetett, Ieltámadolt, megjelent, mint Elő Krisztus (1. Kor.
15: 3-5). Az evangéliom megismerése és hirdelése tekintelében azon-
ban nem térhetünk egyszerűen vissza az ős- és ókori keresztyénséghez
figyelmen kívül hagyva a közben eltelt évszázadokat, a történelmi
egyház és egyházak kialakulását, íeilödését, tanítását, különösen a
relormációt, Luthert, az egyetemes hitvallási iratok mellett az evan-
gélikus egyházi és ezek között is kivállképpen a lutheri hitvallási ira-.
tokat. Mindig is az volt a meggyőződésem és ma is az, hogy az
evangéliom megismerésénél és hirdetésénél a "minden felekezeti szem-
pont nélküli" álláspont lehet tetszetős és időszerű, de színtelen és nem
reális álláspont. Különben is, ha a ..felekezeti szempont nélküli" evan-
gélizáeió helyes, akkor milye n álláspontot foglalunk el általában a
felekezeti kérdésben? Ha minden Ielekezet, sőt a felekezetközi és
felekezet feletti közösség is igazságot hirdet, akkor mi értelme van a
felekezetnek, a felekezeti tagozódásnak, a sajátos hitvallási iratokhoz
való ragaszkodásnak és az azokért folytatott harcnak? Luther szerint
az evangéliomi igazság felelte áll az egységnek, vagyis igazán egyek
a keresztyének nem lráz ísokban. érzelmekben, képzelődésben. homá-
lyos és körülhatárolatlan vallási fogalmakban és Krisztus-fogalmakban,
egyszóval emberi - psychikai alapon, hanem csak az evangéliorni
igazságban lehetnek. Luther nem ismeri, és a lutheri .Krisztusegy-
ház nem ismerheti el a .felekezeli szempont nélküli" álláspontot. Az
is bizonyos, hogy a felekezeti szempont nem áll ellentétben az "egye-
düi Jézushoz rnisszionáló szolzálattel", de rninderiesetre azt kíván]a,
hogy az evangélizált evangélikusok az evangélikus egyházban jussanak
a Jézus Krisztushoz, és ha Hozzá jutottak, az evangélikus egyházban
maradjanak Nála. Ez az a pont, ahol tisztán kell látnunk, és pedig nem
holmi külsőségek, hanem egyházunk tanításának az igazsága miatt.

3. Krisztus egyházát és a történelmi egyházat természetesen nem
lehet azonosítani -- ki olyan balga, hogy ezt akarná? - azonban



ugyanolyan természetes az is, hogya kettőt nem lehel egymástól
elválasztani. De éppen ezért nyilvánvaló, hogy a Krisztus egyháza és
evangélikus egyházunk érdeket sem lehet egymással azonosítani, sem
egymástól elválasztani, Ez áll az evangélizélással kapcsolatban is. Aki
evangélikus egyházunk érdel,e ellen evangélizál - újból hangsúlyo-
zom, hogy nem külsőségekröl van szó -, az érzékenyen érinti a
Krisztus egyhézát is.

4. A prédikációt hallgató tömeget úgy odaállíta ni, ha csak rész-
ben is, mint a "már evange lizé lt hívők gyülekezetét", nem volna helyt-
álló. Eltérők lehetnek a vélemények arra vonatkozólag, hogy a szó-
széki igehirdetés "Missionspredigt" 'e, avagy "Kultuspredigt", "beveze-
tője-e a kornoly lelki munkának " a gyülekezetben, avagy mintegy
koronája, azonban az utóbbi esetben is tisztára feltevés ElZ, hogy azok,
akiknek a "Kultuspredigt" szól, vacyis, akik hívő lélekkel hallgatják a
szószéki igehirdetésI. evangélizáltak és evangélizálás útján leltek
hivőkké. Hátha éppen szószéki prédikáció állal téríteIle meg őket az Ur!

5. Evangélizálás és személyes lelkioásztorolás. illetve négyszem-
kőzölli lelki beszélgetés nem azonos szolgálat. Amikor valaki az utób-
bit igazoló újszövetségi példákra hivatkozik, amint ezt Dezsérynél
látjuk, ezen példákkal nem igazolja az előbbire vonatkozó állítását.
Egyáltalában nem. Sőt ellenkez_őleg-

6. Mit értünk psychologizálás alatt? Ha azt, amit Dezsérv érteni
a' ar: "ismerni a lelket és ezt eszközként használni", továbbá: az
evangéliumot "emberközelségbe hozni", hagyján. Természetes, hogy
nem szólhatunk az emberekhez úgy. mintha nem volna lelkük, és
nem tehetjük. túl magunkat a lélektani ismereteken. Erről felesleges
beszélni is. En azonban mást érlek psychoiogizálás alatt: azt, amit
például Barth az oxfordi mozgalommal kapcsolatban ez alatt értett.
Ertem alatta az emberi erőlködést, mesterkedést, térítgetést emberi
elgondolással, eszkőzvel és módszerrel, amikor is a psychologizáló
egyén a m ag a psychologiaáláaáva', .,lelkesítésével" szinte akadálya a
.pneumatizélésnak", a Szentlélekkel való megtelésnek. A megevangé-
lizálandó embernek vagy tömegnek nem horizontális síkban mozgó
emberi-psychikai erölködésre, "meglepésre", "rácsapásra" és ehhez
hasonlókra, hanem vertikális irányban ható, felülről jövő Lélekre van
szükséze - Lutherrel együtt vallom - egI edül az Ige útján, amely-
hez EI Lélek kötve van. Sajátságos és egyben tanulságos, hogy az
útfélre, a köves helyre, a tövisek közé és a jó földbe ugyanaz a
gabonamag ugyanazzal a "módszerrel" szóratott. .. A magvetés kere-
setlen, te rmészeles módszerével.

7. Nem hely tál lónak vélem azt a megállapítást, hogy ;,a magyar-
országi ébredesi mozgalmak mind az angolszász és északi hatások
alatt állnak". De ha így volna is, akkor annál inkább kellene azon
lennünk, hogya lutheri-relormátori - vagy ha úgy tetszik, a lutheri-
pietisztikus - hatás alá kerüljenek ennek megfelelő evangélizálással
és igehirdetéssel, meit nekünk nem -az előbbi, hanem az utóbbi evan-
géliorni kegyességre van szükségünk. .

8. Most pedig egy szót Stewartról. Mindenekelött kijelentem -
erre kizárólag én vagyok illetékes -, hogy "Evangélikus evangélizáció "
című első cikkem megírásánál nemcsak Stewarlra gondo Itam. Stewartra
is, de másokra is. Gondoltam pl. egy lelkészre. aki úgy "ev'ar,gélizált",
hogy azt kornoly evangéliomi emberek, lelkészek is, egyházunk elleni
lázításnak és destruálásnak minősítelték. Ha tehát nemcsak Slewartra
gondoltam, akkor nyilvánvaló, hogy amit cikkemben írtam, az nem
mind őreá vonatkozik. Dezséry "köztudomása" így nem fedi a való-
ságot. Ezen tévedésevel tárgytalanná válik több megjegyzése, amely
Stewart védelmezését célozza. Azt gondolom, hogy jobban meg-
értette volna az evangélizálás és psychologizálás "valóban
ijesztő szembeállítását". ha "köztudomásávaJ" nem lett volna
tévedésben. Ami pedig magát Stewartot illeti, m'inden szemé-
lyeskedés nélkül csak ennyit: Több komoly bírálatot olvastam vele
kapcsolatban, szárnos kornoly emberrel beszéltem róla, akik hallották
őt, lejegyzett előadásai közülolvastam egyet, s magam is meghall-
gattam őt egy alkalommal. Mindezek alapján azt mondhatom csak,
hogy nekem a módszere, melyet én nem tartok lényegitelennek, nem
kedves, továbbá, hogy abban, amit én hallottam és olvastam tőle, nem
állt a Kereszt a középpontban, sőt szóhoz sem jutott. Ezzel nem aka-

szól ő is a többiek után: megyek már ...
Közben zsebéből revolvert vesz elő, le-
teszi az asztalra,miközben nevetése
fájdalmasan sírássá csuklik; ujjai id~-
gesen játszanak a pisztoly csövével. Es
a függöny lemegy.

Így nincs befejezve a darab, illetőleg
a szerző a közönségre bízza, hogy el-
döntse, vajjon agyonlövi-e magát a
férj, vagy nem. A Ill. felvonás beállí-
tottsága után nem várjuk az öngyíl-
kossagot. Hiszen a család összetartó
erejét, a 23 év alatt kivirágzott szere-
tetet állítja be a szerző győztesként.
Elhisszük a térjnek. hogy nem engedi
szétrornbolní a családja boldogságát,
megértjük, hogy minden erejével küzd,
csakhogy elűzze maga és szerettei feje
felől ezt a váratlanul támadt zivatart.
Miért küzdött egy felvonáson keresztül
önmagával a maga és családja boldog-
ságáért, ha a végén öngyilkos lesz és
ezáltal mindent még jobban elront?!
Mert a fiú ebben az esetben bizonyára
meggyülöli anyját; a feleség sem ké-
pes elviselni, hogy' előbb férjének bi-
zalmát és hitét csalta meg, most meg
halálának okozója lett

Próbálluk elhinni, hogy' csak felvil-
lan előtte az öngyilkosság gondolata,
de nem használja a gyilkos fegyvert.
Akkor meg miért kellett ezt a monda-
tot leírni? Akkor kötelessége az írónak
világosan megmutatni; hogy nem lett
öngyilkos, rnert az ő erkölcsi felfo-
gása szerint ezt nem szabad megten-
nie. Legjobb tudomásom szerínt Javorov
Peju öngyilkos lett, mielőtt darabját be-
fejezte volna, így ez a befe.ező mozza-
nat nem tőle, hanem a fordítótói vagy
a színház dramaturgjától származik.
Elég- szerencsétlen gondolat, mely csak
azt árulja el,' hogy a színház világában
élő emberek is gyakran mennyire nem
tudják beleélni magukat a darab szel-
lemébe. Gondolom, ezért adtak ilyen
vagylagos befejezést, mert nem ismerve
a szerző végleges szándékát - talán
éppen a szerző iránti tiszteletből -, nem
merték határozott módon befejezni azt.
Pedig egy kis irodalmi érzéssel és dra-
maturgiai iskolázottsággal világosan látni
kellett volna, hogy a szerző öngyilkos-
ságra nem gondolhatott. Ez a rendezői
utasítás talán azon a feltevésen alapszik,
mintha a szerző maga sem tudta volna,
hogy mit akar darabjával nekünk mon-
dani. Pedig ő tudta. Magas erkölcsi ala-
pon állva akarta az irodalom berkeiben
is hirdetni a család szentségét és a sze-
retet megbocsátó erejét.

Laki Tibor.

A Magyar Luther-Társaság március
21-én (hétlön) este fél 7 órakor a Deák-
téri leánygimnáziám dísztermében 'ülést
tart.i Elnökí megnyitó után 1848. és az
evang. egyház címmel .D.Raffay Sán-
dor püspök, tb. elnök tart előadást, köl-
teményeiből felol vas Vályi Nagy Géza,
a Petőfi Társaság tagja, "Egy orvos,
aki muzsikus volt" cimen Bókay János
beszél édesatyjáról. Bókay János egy-
házi énekeiből előad Jeney Klára, a
magyar kir, Operaház tagja. Adakozás
a Luther-szoborra t:

Kiváló képesítéssel - kezdő fokon
öt nyelv tudással - rendelkező ev. okJ.
tanító ezerény feltételekkel nevelőnek
ajánlkozik. Erdeklödéseket a szerkesz-
tőség továbbít.

s
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A helyi Luther-Szövetségek elnökségé-
nek és tagjainak hitlestvéri szíves
köszöntés!

Munkára hívjuk munkatársain-
kat! A Luther-szebor felállítására
indított gyűjtés munkájába. A Lu-:
ther-szebor végrehajtó - bizottsága
1938. év március hónapját jelölte
meg a gyűjtés lefolytatására. Már-
cius hónapban a szobor felállításá-
hoz seűksépes negyvenezer pt!ngőnek
össze kell gyülnie. Bizonyosra vesz-
szük, hogy az evangélikus lélek buz-
gósága, hűsége és áldozatkészsége el
is fogja végezni ezt az feladatot. De
az Országos Luther hzövetség is tel-
jes erővel segíteni akar ebben a
munkában. Kérjúk: azért a Luther
Szövetség minden tagját, hogy oda-
adó buzgósággal vegyen részt min-
den gyülekezetben a gyüjtés mun-
kájában, mások lelkesítésében és
annak a kőzős akaratnak a meg-
erősítésében, amelyik lehetőleg még
ebben az évben látni akarja Buda-
pesten, a Deák-téri templom előtt
felállított Luther-szobrot t

Ezért arra kérjük a helyi
Luther Szövetségeket, hogy
március hónapban, esetleg a
helyi többi egyesületek bevonásával
Lu ther Szö ve tségi es té ly t tar t-
sanak s annak önkéntes ada/co-
zással összegyült bevételét a 24.167
sz. postai befizetölapon az Országos
Luther Szövetségnek március hó
31-ik napjáig küldjék be. Az így
beküldött összegeket az Evangélikus
Élet-ben nyugtázzuk.

A szövetségi estély programmter-
vezetét és az annak keretében tar-
tandó előadás anyagát levelünkkel
együtt szíves felhasználás céljából
szeretettel megküldjük.

Az Orseáoos Luther Szövetség bi- .
zalommal kéri ésvárja a helyi Lu-
ther Szövetségek segítő rnukáiát és
a közös munkára Isten áldását kéri.

Budapest, 1938. március 2.
Hittestvéri meleg üdvőzlellel I

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG. I
•••••••••••••••••••• BE•••

D44órósmunltohelel
mi is örömmel üdvözöljük. Az új ren-
delkezes nagy és értékes társadalmi
rétegnek adja meg az emberibb élet le-
hetöségét. Mégpedig olyan rétegnek,
amely tud is bánni a szabadságidő vel
és amely magasabb képzettsége folytán
nem fogja azt haszontalanul elherdálni.
Hányszortapasztaltukfájdalommal,hogy
az egyház mennyi rátermett tagja szerét-
ne rendszeres tevékenységgel résztvenni
az egyházifeladatok megoldásában, de
hivatalos lekötöttségük, bizonytalanul
hosszú munkaidejűk ezt nem engedte'
meg. Még a hétköznapi előadások és
összejövetelek időpontját is hiába tet-
tük a késő esti órákra, a legtöbbjük
csak elkésve tudott eljönni vagy kény-
telen volt egészen elmaradni azokról.
Ezután a helyzet már máskép lesz. Sze-
retettel hív és vár az egyház minden
evangélikus magántisztviselő férfit és
nőt.
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rom azt állítani. hogy sohasem, de bizonyos az, hogy nem mindig.
Aki ezt állítja, túloz. Ha pedig munkájának a gyümölcsét nézem -
és itt megint nem tudok Jelekezetnélküli szempontot" alkalmazni - nem
tudok ennek a munkának örülni. Nem estem áldozatul rajongásnak, tömeg-
psychozisnak,emberkultusznak,hanem nyitott szemmel és fájó szívvel látok
bizonyos "eredményeket", amelyek munkája nyomán lettek és ezért nem
tudok örülni Vagy örüljek-e annak, hogy ezen evangélizáció nyomán evan-
gélikus híveink közül többen nem evangélikus emberek,az evangélikus egy-
házon kívül, sőt ezzel szemben álló emberek lelki vezetése alá állitják
magukat, akikről pozitíve tudom, hogy "sie haben einen anderen Geist?
Tényekről beszélek, mint ezen evangélizáció gyümölcseiről. Engedelmet
kérek, amíg ilyen gyümölcsöket látok, nem adhatok igazat a velem
szemben álló véleménynek. Csak akkor, ha más gyümölcsöket fogok
látni és Isten Lelke mást mutat nékem, leszek kész revideálni. Ezzel
kapcsolatban mellesleg két dolgot említek meg. A napokban bizonysá-
got tett előttem egy lelkészünk arról, hogy a gyülekezetében az általam
kifogásolt módszer szerint végzett evangélizáció mennyire nem a gyü-
lekezet érdekét szolgálta, hanem ide-oda Iutkosást eredményezett.

9. Végül: levelek és szóbeli megnyilatkozások megerősítettek
eredeti álláspontom ban. Tudom azonban, hogy Oezséry sem képviseli
egyedül az ő álláspontját. Viszont igazság csak egy van. "Mo~t rész
szerint van bennük az ismeret", ezért, hogy hol az igazság, majd el-
válik egykor, akkor, amikor már nem "tükör által homályosan", hanem
"színről-színre látunk (I Kor. 13). Addig is a krisztusi szeretet tegye
számunkra békességben elhordozhatóvá a teljes egység hiányát, míg
majd ez is megadatik - kegyelemből, ha előbb nem, az örökkévaló-
ságban. Hisszük ezt. Most hirdessük a Krisztus evangéliomát, evan-
gélizáljunk is, evangélikus szívvel, evangélikus módon, Isten dicsőségére.

Zulauf Henrik.

JIlÓR?i1ill iJiÚ 1938-ban
O. Endre órás kerestem a kiskörősi Kossuth Lajos utcán. Hívunk.

Lenne veie valami kis elintézni valóm. Kocogok a cementbe mártolt
makadámon s nézegetem a házszámokat, mert zsebemben és fejemben
a címe. Aha, ez lesz az. Itt van az üzlet, de zárva. Az üvegablakon
keresztül látom. hogy teljesen üres a helyiség. A kirakat is. Csak egy
csomó barna celluloid szemüvegkeret hever a középen.

Nem itt lenne? Nézem a házszámot. stimmel. Nézem a címtáblát.
Itt lóg az üzlet felett: "O. Endre órás." Nem is lehet olyan régi, mert
nem túlságosan kopott. Hát mi van akkor ezzel a mesterrel? Gyerünk
csak belie bb.

8elépeka magas deszkakerítés kapuján az udvarba. Egyszerű
kis falusi ház, lehet benne két szoba, meg az üzlethelyiség. A konyha-
ajtónak tartok. Szemüveges fiatalasszony nyitja ki a kopogtatásra.
Mondom, kit keresek. "Hátul van, kérem, az üzemben" - s hátrább
mutat az épület falához ragasztott kis ístállóiélére.

Az "üzem".

Üzem? Egy kicsit megbökte a fülemet ez a szó. Inkább csak
úgy a tudat alatt. Olyan ajkamig sem érkezett rnosolygás tertengett
bennem, míg azt a tíz lépést megtettem az "üzem" ajtajáig: hát egy
kis nagyzolásért itt se mennek a szomszédba. Falusi órásmester, akinek
nem műhelye, de "üzeme" van. No nézzük csak!

Ahogy benyitom a íestetlen, vaskilincses, puhafából készült, de
üveges ajtót, hirtelen mégis egy valóságos "üzem" impresszója lep
meg. A terem közepén végig valami esztergapadléle. amely fölött
különléle gépszerszárnok, transmissziós szíjak, kerekek és műszerek.
Emögött áll egy sovány fiatalember. s mintha köszörülne valamit valami
köszörükönél, mégis komplikáltabb szerkezettel. A hátsó sarokban
még egy ember. Asztal, satu üllő, nyitott szerszárnos szekrény környe-
zeteben csinál valamit.

Ez az a kép, amelyet belépés közben az első szemkanyarítással



kaszál] le a pillantásom. De mosl, hogy beteszem az ajtót, észreveszem,
hogy mindiárt itt balra, az ajtómelletti ablakocska mellett is támasz-
kodik egy asztal a falnak s ettől emelkedik fel egy nem evészen tiszta
köpönyeg. Jó vágású, harminc körüli barna fiatalember tartozik a
köpönyeghez, akiben végre megleltern a keresett órásmestert.

Előbb előadom az ügyemet. Nagyon intelligensen felel, igen szim-
patikus .benyomást kelt. Nézem azonban, hogy az asztalán egyetlen
egy órát se találhatni, ellenben garmadával az utcai üres kirakatban
is észre vett barna celluloid szemüvegkeretet. Ekkor kezdem kapiskálni,
hogy az "üzem", a vasesztergályos gépek meg a sok szemüvegkeret
valószínűleg összefügg.

Egyszerüen neki szegzern a kérdési : "Miféle üzeme van itt? Hát
nem órásmester,
Verjük a külföldet ...

Elmosolyodik és boldogan mesélni kezd: "Tetszik tudni, én olyan
gyerek vagyok. aki nem szeret ölbetett kezekkel ülni és sopánkodni.
Láttam, hogy az órásmesterség nem megy, túl sokan vagyunk már
hozzá ezen a helyen, hát utánanéztem, mit lehelne kezdeni, amiből
kenyér lesz. Voltam egy kicsit odébb is, mint a f .lu határa s így ha-
marosan kifundáltam, mit lehetne kezdeni. Tetszik látni, vesz fel egy
szemüvegkeretet az asztalról. ilyen celluloid szernüvegkeretet gyártok.
Ez idáig majdnem egészen külíöldi árú volt. Most úgyis nehézségek
vannak a valutával. örömmel veszik a kereskedők, ha idehaza kap-
hatnak, Annyi a megrendelésern. hogy nem birok neki eleget tenrii.
Oe nemcsak egyedül a valutanehézségek miatt, minőségben is jobbat
tudok már nyújtani, mint a kűilöldí árú. Tessék megnézni, kap fel
ismét egy szemüvegkart. ezt a zsanért először ráhelyezéssel, a szánói
kiemelkedően illesztettem rá. Küliőld besűllvesztve adta. Az praktiku-
sabb, jobb volt. Most már' én is besűllyesztem, még pedig eredeti eljá-
rással. Tessék: itt van egy küllőldi. itt van az enyém. Tessék meg-
mondani, melyik szebb, egyenletesebb? Ha semmi más, a külső forma
szebb az enyimen. De a szegecselési eljárás is biztosabb, tartósabb.
Verjük, kérem, a külíöldet. Eljárásomat szabadalmaztatni is fogom, de
még egyelőre nincs rá pénzem. Nyom egy kis adósság".

Amit mond, azt én is megállapíthatom. Tényleg formásabban
mutat az, amelyet magáénak mond. A többihez nem értek, de elhiszem.
Ha a mai világban valaki azt állíthatja, hogy annyi a megrendelése,
alig bir neki eleget tenni, borzasztóan nagy dolog. Szinte múzeumba
kell tenni az ilyen' embert, mint egy szétrobbant rneteort : a gazdasági
Konjunktura idehullott darabját. Ezzel kapcsolatban erősen érdekélni
kezd a vállalkozás pénzügyi oldala is.
Uj lelkesedés: magyar földön

••Hogy rentábilís-e a dolog? Kérem, még most is szörnyen az,
pedig csak össze-vissza hárman dolgozunk. Egy hét alatt 300 drb-ot
tudunk elkészíteni. En 1.20 P-ért adom darabját, nekem pedig mindent,
nyersanyagot, munkadíiat, üzemköltséget, adót, stb.-t leszámítva is csak
80 fillérbe jön darabja. Amit elkészítünk, azt azonnal szállíthatom,
tehát 120 P-őt keresek rajta hetenként. Az órásmesterséggel 100 esz-
tendős koromban se kerestem volna ennyit.

A bajom inkább az, hogy nem igen kapok szakmunkást. S az
ilyen falusi, kapa-keszahoz szokolt kezeket nem is igen birom betani-
tani. Könnyű azért a pesti üzemeknek. ott kaphatnak celluloid munkást
is, amennyit csak akarnak. Jövő héten én is Pestról kapok 10 rnun-
kásnőt, kimondott celluloid szakmunkásokat. Akkor 1300-1500 drb-ot
is gyártok egy héten. Elárasztom egész Magyarországot, sőt külíöld re
is szállttok. Balkán felé."

Boldog megelégedettség, sőt lelkesedés ragyog a szemében. Uj
lelkesedés ez magyar földön. Egy új március szellője talán? De kár,
hogy ilyen későn érkezett. Az amerikai trösztök fejei indultak valami-
kor ilyen tűzze I a siker aranyos mezői lelé. Vajjon milyenek lesznek
az ő mezői ? A végtelen mezőket, "a korlátlan" lehetőségek pampáil
már alaposan letaroltek nálunk is, külíöldön is. A szabadverseny-
demokráciának már csak az alkonyfénye érkezett el hozzánk. Ma már

Adtá/~e már a Luther-szoborra?

szó nélkül hagyni a kírívó érthetetlen-
séget és a sok kárurikat kiabáló néma-
ságot? Lehet-e? Szabad-e ? Dunántúl
egyik megyei székvárosába vitt az utam,
ahol gyönyörű templomunkés népes
gyülekezetünk van. A reggelinél átnéz-
tem a két helyi hetilap ot. De ahárhogy
forgattam azokat, sehol semmi evangé-
'Iíkús vonatkozás ú írás, még két sor
sem. Ellenben az egyik helyi lap ve-
zetőhelyen két teljes hasá\lon át számol
be a reformátusok [ubilárís és emlékező
délutánjáról, majd a második oldalon
a római katolikusok jólsikerült mult-
heti, falusi missziós napjairól több mint
egy hasábon, végiil a hírrovatban is
egy református és egy katolikus hír.
A másik lapban félhasábos cikk a re-
formátusok fentemlített délutáni ünnep-
ségéről és a hírek között égy a napok-
ban tartandó református előadás be-
harangozása.

Tegnap egy másik alsódunántúli szék-
városban jártam, ahol három helyi, il-
letőleg megyei lap került a kezembe.
Itt is szép templom hirdeti a homlok-
zatán: ..Erős várunk nekünk az Isten"
Itt is sok az evangélikus lakos. Mind-
három lap hosszasan foglalkoZik az
eucharisztikus kongresszussal, a feluta-
zási lehetőségek rnódozataíval, kedvez-
ményeivel, valamint a budapesti tartóz-
kodás körülményeivel. De hogy helyi
vagy más viszonylatban nálunk is tör-
tént volna valami, ami e lapok evan-
gélikus előfizetőit érdekelhetné, arról
semmi. -

Évekkel ezelőtt egyszer már szóvá-
(ettem ezt a kérdést az Evangélikus
Eletben. Idén kétszeresen fontos, hogy
a helyi lapok ingyen Ielkinált hasábjai
se maradjanak kihasználatlanul az evan-
gélikus hívek számára. P. P.

lz osztrák evangélikus egyház
'fötanácsának távirata.

D. RaHay Sándor püspök az
osztrák evangé likus egyház veze-
tőségétől a következő táviratot
kapta:

"Az egyház népe és a négy szuper-
intendens által meghívott új egyházi
vezetőség üdvözli Főtisztelendőségedet
€lS.\1 bátor magyarországi hittestvérek et.

Onökkel minket, Ausztria evangéli-
kusait, a hitért és hazáért évszázado-
kon át vivott harc köt össze. Adjon ls-
ten Önöknek boldog jövendőt.

Az evangélikus egyházi főtanács ne-
vében .

dr. Kaüer.

D. Raffay Sándor a következő
táviraltal válaszolt:

"A testvéri közeledésért hálás köszö-
net. Szivélyes áldáskívánatokkal és ab-
ban a bizodalmas reménységben viszo-
nozzuk azt, hogy Német-Ausztria és
Magyarország népére és egyházára Isten
kegyelméből boldogabb jövendő virrad.

Az új egyházi vezetőséget a testvéri
szív h üségével köszön tj ük.

D. Raffay Sándor."
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Luther-szobor
Az egész országban március má-

sodik hetében is mindenütt buzgón
Iolylk a gy.lijtés. Az. eredményről
természetesen még nincsenek veg-
leges nírek, Annyit azonban meg
lehet állapltanl, hogy nemes verseny
indult arra nézve, hogy az előirány-
zott összeget mindenütt túlhaladjálc
Egyelőre most is csupán a Deák-téri
főpénztárba érkezett adományokat
nyugtat juk. Vajda Erzsébet 5 P, dr.
Streicher Andor (Mátészalka) 10 P,
Schulek Tibor 3 P, Bokori ev. leány-
egyház 6 P, Mahula Zoltán 15 P, dr.
Pazar 'Zoltán 10 P, dr. Hoíímann
Edit 10 P, Csernok Rezső 5 P:-dr.
Scholz Oszkár 20 P. Csesznák Margit
10 P. özv. Gáncs Aladárné 3 P, A
szeretetház ápoltjai 11.30 P, Fasori
evang. Nőegylet 50 P, Kemény Lajos
100 P.

Kormányváltozás - ú] mtníszterek.
A Darányí-korrnány a győri beszéd után
és a benne foglalt új programm után
lemondott és a kormányzó újból Da-
rányi. Kálmánt bízta mega kormány
megalakításával. Az új kormány egé-
szen rövid idő: órák alatt megalakult
Lemondott a régi miniszterek közül Fa-
binyi 'I'iharnér pénzügyminiszter és Lá-
zár Andor igazságügymíníszter. A le-
mondott pénzügyminiszter helyébe ki-
nevezett Reményi-Schneller Lajos szín-
tén evangélikus vallású, mint ahogy a
református Lázár Andor utódja az igaz-
ságügyminiszteri székben szintén refor-
mátus. A bejelentett nagy pénzügyi erő-
feszítések keresztül vitelével megbízott
Imrédy Béla, mint tárcanélküli minisz-
ter lépett a kormány tagjai közé. Meg.
kell itt emlékeznünk arról, hogya par-
lament tagjai és az egész közvélemény
szokatlanul meleg és ünnepélyes kere-
tek között búcsúzott a lemondott Fa-
binyí 'I'ihamértól, akinek bel- és kütíöl-
dön elért gazdasági és pol-itikai sikereit
osztatlanul mindénki elismeri. A pénz-
ügyminiszternek nem mindig szlmpa-
tíkus helyén is osztatlan szeretet és
megbecsülés vette körül és kísérí most
is új pozíciójába.

D. Kapi Béla püspök Bécsben.
Március l3-án, a nagy ausztriai fordulat
egyik legmozgalmasabb napján D. Kapi
Béla püspök a bécsi reformátusok bel-
városában igehirdetést tartott, amelyen
a Bécsben élő evangélikus és reformá-
tus magyárok nagy számmal jelentek
meg. A Collégium Hungaricum épüle-
tében délután tartott szerétetvendégsé- .
gen is az ünnepi beszédet Kapi Béla
püspökrnondotta.

Az osztrák evangélikus egyház hi-
vatalos nyilatkozattal csatlakozott a
német evangélikus egyházhoz.

Az ajkai evangélikus ifjúsági egye-
sület jól sikerült műsoros estélyt ren-
dezett az építendő kultúrház javára.
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mindenütt az "egykéz", irá ryítótt gazdálkodás,ne[l1zetközi egyezmé-
nyek, önellátés. szociá'is termelés és hasonló hdeg törvények hold-
fénye ragyog csak. Milliomos, trösztvezér. vagy ilyesmi tehát bizonyosan
nem lesz belőle. Oe nem baj. A magyar kisiparos egyik napról a
másikra tengődő sorsából már is kijutott. Csak a Jalusigyár", a
nagyobbacska "üzem" nívóján maradjon, akkor is jó lesz nekünk.
Akkor is lehet saját, fürdőszobás háza, szepen berendezett- szobái,
pufók, jól táplált, jólöltöztetett gyermekei, egy kis autója - és ha Istent
se ejti ki szivéből, boldog békessége is.

Ősök nyomdokán.

Sok mindenről előjött még a szó beszélgetés közben. Hogy 3000
pengőbe került az üzem berendezése. de csak lOGO-et fizetett ki, a
többit törleszti. Hogy állandóan szakkönyveket tanulmányoz s készül
az optikus-vizsgára. Kiskőrösön még nincs látszerész. Ez is fog hozni
a konyhára, ha sikerül. Az összes orvosok megigérlék már, hogy azután
nem küldik pácienseiket Kecskemélre vagy Budapestre, mint eddig,
hanem hozzá. stb., stb. Tele tervek kel, tele munkavággyal és tudással
tele szorgalommal és mozgékonysággal. Málciusi ífjú a XX. században.
Oe evangélikus iiiú is. Es ez is rajta van az egyéniségén. Nem külső
mázképen. Nem egvensapka, bajtársi szalag, kiabáló jelvény hirdeti a
hovatartozását, hanem mélyröl fakadó belső tényező, hogy teltek embere.
Ö is beáll hatott volna a rom gazdasági viszonyok fölött sopánkodók,
a munkanélküliek vagy éppen a szélsőséges izgatók, elégedetlenek
táborába, Oe hogy nem ezt tette, hogy inkább utánanézett, hogy az
alig kenyeret adó egy k szerszám helyett, hol találna egy jobbat, kor-
szerűbbet, jövedelmezőbbet, amellyel nemcsak önmagát, de még 10-
15 másiknak is kenyeret teremthet -- ebben col! az igazi evangélikussága.
Ebben volt virágzó településeket alapító, község és iskola szervezö,
mindig koruk élén, mindig az alkotás mezején haladó Tessedik Sámu-
elek és Ráth Mátyások unokája.

Hazafelé menet megálltam a kis Iöldbesüppedt nádlödeles ház
előtt, ahonnét a legelső márciusi ifjú: Petőfi indult el a bibliás Tranos-
eiust forgató szülöi hajlékból. S míg az ő üstökös sorsára gondoltam
illetődött áhitattal, egyre a Kossuth Lajos utcai ifjú járt a fejemben.
Milyen jó lenne, ha a mult századbeli egy helyett, ebben aszázadban
sok sok ezer ilyen teueu emberei adhatnánk a hazának! E'1 így kép-
zelem ma a márciusi ifjút, aki evangélikus! L. M. V.-
Evangélikus élei Veszprémben

A veszprémi híveknek kegyelem és békesség Istentől, a rm
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól!

Most ezen az úton kopogte.tunk be az evangélikus testvérek aj-
taján és első üzenetül ezt .az intést küldiük e sorokon keresztül: Eoan-
gélikusok! Tartsatok ossze í Soha meg ne feledkezzetek arról, hogy
mivel tartoz/ok egyháza/oknak. melube Isten kegyelméből beletartoz-
tok s meluneu oltára e16t1 mindhalálig tartó hűsége/ fogadta/op!
Olyan kevesen vagyunk ebben a városban és környékén, ha csak
egy is a kevés közül távoltartja magát a gyülekezeti evangélikus
élet/61, kínos hezaaot hágy sorainkban és !}1indnyájunknak fájó vét-
ket kövel el anyaszentegyházunk ellen! O;:;szetartásunkkal buzdítsuk
hót egymást hithűségre, vallás/é/elre! Az összetartás Is/en szentlelké-
nek vezérlete alott csodákat művel het !

Az alábbiakban gyülekezetünk közelmult "evangélikus élet-éröl
közlünk adatokat:

Lelki miinlea. Templomunk eléggé megtelik minden alkalommal.
Ez .azonban, - ha tekintetbe vesszük, hogy befogadóképessége kb.
200 ember, holott gyülekezetünknek kb. 500 tagja ven - nem nyug-
tat meg bennünket. Szomorúan gondolunk azokra, akiknek minden ok
jó arra, hogy Isten házából elmaradjanak és attól egészen el is szok-
janak. Advent és bőjt idején minden vasárnap és minden csütörtökön
este 6 órakor is van istentisztelet, a Nagyhéten, a Reformációi ünnep
hetében pedig, minden este. Reformáció ünnepén presbitereink testüle-
tileg járultak Urvacsorához, Adventben és Áldozócsütörtökön pedig a



középiskolai [anulók es a többi ifjúság vett Úrvacsorát. Az elmult év-
ben 305 volt az Urvacsorával élők száma. Betegeknek magánháznál.
kórházban és fogházban 32 esetben osztottunk Urvacsorát. Arra törek-
szünk, hogy az esküvővel kapcsolatban minden jegyespár éljen az
Urvacsorával, ami meg is történt majd minden alkalommal. Sok helyütt
szép szokás, amit Veszprémben is gyakorolni kellene, hogy akik d. e.
Úrvacsorával éltek, azok délután is templomba mennek, hálát adni az
Úrvacsorában' nyert kegyelemért. Nagy nevelő hatása van annak is,.
ha a délutáni gyermekistentiszteleten a szülők is résztvesznek. A Ke-
resztség Szentségét is legszívesebben istentisztelet alatt szolgáltat juk
ki, hisz az újszülött nemcsak a szűkebb családnak, hanem az Anya-
szentegyház tágabb körű családjának is tagjává lesz. Az elmult évben
a lelkész 8 J evangélikus családot látogatott meg. A katonaság külön
gyülekezetbe van szervezve, gondnokuk Ori ey Zoltán őrnagy, lelkészűle
dr. Veres Jenő katonai alesperes.

Szórványgondozás. A szórványokban élő ev. gyermekeket íelku-
tatluk és azokat hit- és konfirmációi oktatásban részesitettük. Mind-
egyik kapott konfirmációi kátét, énekeskönyvet, Úitestamentumot, kon-
Hrmációi emléklapot. Füziőgyártelepen minden második vasárnap reg-
gel, Balatonalmádiban minden nagy ünnepen és minderi nyári vasár-
nap d. u. volt istentisztelet. Füzfőgyártelepre a füzfőfürdői, Balatonalmá-
diba a vörösberényi evangélikusok is eljöttek. Balatonalmádiban Csorba
Győrgyné áldozatkészségéből már van 200 négyszögöles templom telek
és 1500 pengő templomépítésre. melyhez dr. Hazay Arpád a fiókgyü-
lekezet felügyelője 500 pengőt ajánlott fel. .

Veszprémben a presbitereknek egy alkalommal dr. Zoltay Robert
felügyelő tartott előadást a hithűségről és a presbiterek példaadásáról.
Dr. Wallner Ernő, Halász János, dr. Belák Imre és Obetkó Vilmos
pedig a KIE·ben tartottak előadásokat. A presbiterek száma 24, illetve
a gyülekezeti tisztviselőkkel együtt 30, akik, mint a gyülekezet vezér-
kara lelkiismeretesen igyekeznek a beléjük helyezett bizalomnak meg-
felelni.

A Nöegyesülef eredményes munkájáról az alábbi adatok beszél-
nek: az egyesületnek a mult évben teaestek jövedelméből, tagdíjakból.
gyüjtésből (az előző évi maradván nyal együtt) 1680.26 P bevétele volt.
Ez időszerint van a nőegyesületnek 2337.12 P vagyona, rnelyet a maj-
dan építendő új elemi iskola költségeihez tartogat.

Leányegyesülelünk vasárnap délutánonként tart összejövetelt. A
közeliövöben minden Veszprémben tartózkodó vidéki ev. leányt (ház-
tart. alkalmazottak stb.) külön névre szóló meghívóval szólítunk fel az
egyesületbe való belépésre. Az egyesület vagyoria" 1057.60 pengő,
melyet egy új harangre tartalékolnak.

A Középi ,kolai Diákszövetség-nek minden középískolai tanuló
kötelezett tagja, összejöveteleit minden második vasárnap rendezi. Elő-
fizetett két szegény családnak a Harangszóra, műsoros 'estét és tea-
estét rendezett.

Az Ev. Ker. Ifj EgY'e!,;ület csütörtök esténként tartja összejövete-
leit. Vagvona berendezési tárgvakból. könyvtárból és kevés készpénz-
ből áll.'

A vasárnapi iskola Zoltay Kató vezetésével működik minden
vasárnap reggel.

Az Iskolai Kisgyülekezel-et -Galos Gyula ig. tanító vezeti, a nagy
gyülekezet mintájára. A tagok összegyűjtöttek 20 pengőt s ezzel meg-
vetették alapját a Horváth Dezső-építési alapnak, néhai Horváth Dezső
lelkész emlékezetére. Rendkívül kivánatos lenne, ha különösen ifjúsági
mozgalmaink iránt a felnőtt egyháztagok minél nagyobb érdeklődési
tanúsítanának.

Iskolai munka. Elemi iskolánkban a tanulők száma 45. Vallások-
tatást végzett a lelkész 9 helybeli és 3 vidéki iskolában 95 tanulóval.
Az iparos- és kereskedő tanoncok vallásórája mindig kedden este volt.

A gyüle"kezeti háztartás adataiból. A mult évre .kivetett egyházi
adónak 91 százaléka folyt be. Az új adókivetés (pár kivételes esettől
eltekintve) ugyanolyan mint a mult évi. Minden egyháztag külön, névre
szóló értesítést kapott ez évi adóiáról. a kivetés ellen 30 napon belül
íelebbezést lehet beadni a lelkészi hivatalnél. az Egyházmegyei Szám-
vevőséghez. Köztudomású hogy kicsiny gyülekezetünknek számbave-
hetö vagyona nincs, a.: egyháztagok arányos hozzájárulásából tartja

Az Evangélikus Élet sajtóestélye
Veszprémben. Március 20.án a vesz-
prémi evangélikus ifjusági egyesület
rendezésében sajtóestély lesz a vesz-
prémi templomban. Megnyitó beszédet.
mond dr. Vácz Elemér, az Országos
Luther Szövetség sajtóelöadója, szaval
Zoltay Kató. Előadást talt ell'. H. Gaudy
László, szaval Pálmay Kálmán székes-
fővárosi igazgató, énekel Posszert Jenő,
triót ad elő Uzonyí J., Metzger T. és
Metzger E.

Theologiai konferencia. A m. kir,
Erzsébet tudományegyetem evangélikus
hittudományi kara f. évi április hó
19-~:2. napjain' Sopronban theologíaí
konferenciát rendez, amelyre már most
felhívjuk az érdeklődök ügyelmét. A
konferencián a következö előadások
fognak elhangzani: Az eschatologia iö-
irányai a jelenkorban : dr. Kiss Jenő.
Halál, halhatatlanság -- feltámadás,
örök élet (2 óra)': D. dr. Prőhle Károly.
Urvacsora és evangélíum (2 óra): Lic.
dr. Kamel' Károly. Fajvédelem az Ótes-
támentomban: dr. Deák János. Az egy-
ház szolgálata jelenkorban : D. Prőhle
Henrik. A vallásos szocializmus: Járosi
Andor. Ami körülöttünk történik: dr.
báró Podmaniczky Pál. Az új Egyházi
Törvények és feladataink: dr. Jánossy
Lajos. Szabadelvűség és protestantiz-
mus: Németh Károly. A "szentistváni
gondolat" és a protestantizmus: dr. Wi-
czián Dezső. A konferencia megnyitó
ünnepélyén, április 19-én este az ige-
hirdetést dr. Kovács Sándor püspök
végzi; előadást ,.Az élő Krísztus" ci-
men D. Kapi Béla püspök tart. A kon-
Ierencia rendezősége igyekszik a részt-
vevőknek kedvezményes vasúti jegyet
biztosítani. Akik erre a kedvezményre
igényt tartanak, ezt legkésőbb március
hó ~5-ig [elentsék be a hittudományi
kar dékáni hivatalában (Sopron, Deák-
tér), az indulási vasúti állomás pontos
megjelölésével. Későbbi jelentkezések
nem lesznek figyelembe vehetők. Akik
kedvezményes vasúti jegyet nem óhaj-
tanak, azok április 5-ig legyenek szí-
vesék részvételüket bejenteni. A kon-
ferencia jelentkezési, illetve részvételi
díja 3.- P. segédlelkészeknek 1.50 P.

Hírek a felvidéki evangélikus egy-
házakból. A Szlovenszkói Magyar Evan-
gélikus Szövetség március 3-án Kassán
választrnányí ülést tartott. Legfontosabb
tárgya az ifjúság egységes megszerve-
zésének kérdése volt. Megszervezte a
szövetségi sajtóirodát. Ez évben is foly-
tatja a bőjti előadói körutakat és a
missziói látogatásokat. Az új egységes
liturgiát megküldi a gyülekezeteknek.
- Az eperjesi evangélikus nőegylet és
aDaltestvérek nagysikerűközös műso-
ros estét rendeztek. - A pozsonyi ma-
gyar lelkészi állást betöltő választó kőz-
gyűlés még e hónapban lesz. Jelöltek
Endrerly János és Kowarik Sándor. -
Galgon Adám, a szepesmegyeí Rókusz
község lelkésze 47 éves korában el-
hunyt. - Ozv. Sarudy Gyuláné, a néhai
sajógömöri lelkész özvegye 77 éves ka-
rában elhunyt.

Halálozás. Jakab Iván, néhai suri lel-
kész fia, 25 éves korában Budapesten
váratlanul elhunyt. A nagytehetségű és
családfenntartó ifjú halála mély gyászt
hozott özvegy édesanyja és négy test-
vére szívére. - Berg Károlyné sz. bo-
bai Bobay Anna 37 éves korában Buda-
pesten hosszú szenvedés után elhunyt.
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Szikra Lajos. Nagysikerű hangver-
senykörútról érkezett vissza Szikra La-
jos hegedűművész hittestvérünk. Berlin
és Németország nagyobb városai után
Kopenhága, Stockholm és Osloban
hangversenyezett oly - sikerrel, hogy
jövőre a müncheni, osloí és bergeni
filharmónikusok szerződtették szólistá-
[ukul.

A .Münchener Neueste Nachrichten'
szigorú krítikusa azt írta róla: "Ritkán
hallani Mozartot oly stílusosan, elmé-
lyülten és lélekteljesen, mint a kiváló
magyar hegedűművésztől Szikra Lajos-
tól. A nagy B-dur Szonáta előadása

.úgy a lass ú, .mint a pezsgő gyors téte-
lekben tökéletes volt." A továbbiak so-
rán kiemeli "inég a műsora magyar szá-
mait is, il, mélységes átérzésű" Ada-
gio-t [(odály-tól, Seikra .gyujtó" átírá-
sát a "Háry János" közzénéjéből, úgy-
szintén Dohnányi .harmóntailg külö-
nösen íínom . kidolgozású" .Ruralía
Hungarica"-ját. "Ezt hallani kell!" -
fejezi be kritikáját. ,

Más kritikusok kiemelik "hangjának
nagyságát, szépségét és tőmörségét",
tónusanak "érzéki varázsú melegségér
és édességét" és a "mennyei tisztaságú
[átékán" túl "magával ragadó ..magyar
muzsikus temperamentumát". ürömmel
figyeljük ennek a művészi pályának
szép emelkedését.

A Budapest-kelenföldi evangéli-
kus egyházközség március hó 13-án
tartotta évi rendes közgyűlését. Dr.
Kring Jenő 1n. felügyelő megnyitója
után Szántó Róbert lelkész terjesztette
elő az évi jelentést. A közgyűlés tár-
gyalta és elfogadta az egyházközség
zárszámadását és költségvetését és egy-
hangulag hozzájárult Weltler Jenő kar-
nagy és Németh Irén irodatiszt végle-
gesítéséhez. A közgyűlés tárgysoroza-
tán szerepelt még: kiküldések az egy-
házmegyei közgyűlésre, egyháztanácsi
előterjesztések és az új zsinati törvény
rendelkezése a; közgyűlés hatásköréről.

Felügyelő beiktatás'. Dr. Traeger
Ernő, miniszterelnökségi min. osztályfő-
nököt, a dunántúli egyházkerületi gyám-
intézet világi elnökét az újdombovári
egyházközség -f-elügyelői tisztébe iktat-
ták. A beiktatást Gyalog István esperes
végezte. Megjelent a gyülekezet ünne-
pén és az új felügyelőt üdvözölte D.
Kapi Béla püspök, valamint Ziermann
Lajos, a Gyámintézet egyházi elnöke.
Ugy a felügyelői székfoglaló beszéd,
mint az üdvözlesek a nemzeti és fele-
kezeti harmónia szellemében hangzot-
tak el.

Draskóczy Lajos, ny. theol. akad. ta-
nár, a Pozsony ból és Eperjesről mene-
külni kényszerült theol. akadémiák egy-
kori igazgatója most töltötte be életé-
nek 70-ik esztendejét, szeretteinek és
tisztelőinek jókívánságaitól körülvéve
és üdvözölve.

A Budapest-kelenföldi evangélikus
templomban a bőjti időszakban minden
csütörtökön este fél 7 órai kezdettel ige-
hirdetések vannak.

HOTEL 'SZABÖ Budapest, IV., Eg yetemutca 7.
Ezelőtt Erzsébet Királyné.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzeI,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.
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fenn magát. Ezt a hozzájárulást minden egyháztag tekintse áldott kö-
telességének.

Áldozatkészség, adakozás. A mult évben e CÍmen 621.68 pengő
folyt be az egyház pénztárába. A hívek áldozatkészsége azonban iga-
zán csak akkor állna előttünk tisztán, ha helyünk volna felsorolni azt
az áldozatkészséget, amely egyesületeink élelén át vezetődik le. -
Ingyen osztottunk szét minden nagy ünnepen 300 példány egyházi la-
pot, ingyen adunk minden kórházi betegnek" Gyógyíts meg engem
Uram" c. imakönyvet. minden felnőtt fiatalembernek és leánynak "Há-
zassági Káté" c. lüzetet. minden új házaspárnak "Családi Emlékkönyv"-et,
minden szegény konlírmandusnak .Emléklapot" , Konlirméciói kátét.
minden egyháztag kapott ingyen "Veszprémi Haranzszó'vt, amint rnost
ezt az "Evangélikus Elet" c. Iappéldányt is ingyen adjuk. A szószék
falába a Nőegylet költségén elhelyeztunk 'egy üvegból való, megvilá-
gítható .Lutherrózsa'l-t, melyet Novák Rezsőné ajkai lelkésznétöl kap-
tunk ajándékba.

Híreink. Bdolyt adományokból helyi Gyámintézeti Alap-ot létesí-
tettünk 38 P-vel.

Február 7-én Vapaavouri Tuure finn és .Kunos Jenő magyar hit-
térilők tartottak előadást templomunkban. A magyar ev. Misszióegye-
sületnek 15.89 P perselypénzt küldtünk be a hittérítés támogatására.
Híveink közül eddig tizen kértek külmissziói perselyt, az abban össze-
gyüitendő pénzt a hittérítés céljaira szánják. Kívénatra másoknak is
küldünk ilyen perselyt.

Február Ifi-án Jakus Imre sárszentlörínci lelkész tarton előadást.
35.41 P-t gyüjtött össze- a Sárbogárdon építendő ev. templom javára.

Február 27-én meglátogatta Leényegvesületünket Hegedűs Ilonka,
az Ev. Leányegyesületek Orsz. Szövetségének titkára.

Nőegyletünk tagjai február 28-március 5-ig naponkint rnunkát
vállaltak a város szegénygondozó konyháián.

Ifjúsági egyesületünk nyolc' tagja február 26-án résztvett az ajkai
ev. ifjúság műsoros estélvén több jól sikerült műsorszámmal.

Március 20·án, oasá~nap, a délelőtti istentiszteleten dr, H. Gaudu
Lósz/6 budapesti hitoktatási igazgató fog prédikálni, ugyancsak ő
lesz az előadó az Eoangélikus élei sajtó-estélyén, meiuei KIE-ifiúsá-
gunk rendez ugyan e nap délutánján, 5 órai kezdet/el. A sajtó-estély
után ifjúságunk szereietoendeqséce! rendez a budapesti előadók tisz-
tele/ére egyesületi helyiségében. A sajtó-estélyre és a szereletoendég-
ségre ezúton is" szerelettel meghívjuk minden testoérünket.

-Egyetemes egyházunk mult évi közgyűlése elhatározta, hogy
Budapesten. a Deák-téri templom előtt Luther- szebrot állít. A szobor-
bizottság kérésére püspök urunk elrendelte, hogy március hó minden
vasárnapján a szobor költségeire fordítsuk a templomi perselypénzt
azonkivül gyüjtőíveket küldött, házankénti gyüjtésre és felkérte egyesü-
leteinket, gyülekezetünket. hogy tehetségük szerint ajánljanak fel a
szeborépítés céljaira összegeket. Reméljük, hogy híveink szeretettel fo-
gadják a kiküldendő gyűjtőket és evangélikusokhoz illő jókedvvel ál-
dozzák pénzbeli hozzájárulásukat erre a. kivételes célra.

John Nelson Chrislananda, hindu misszionárius, aki már járt nálunk,
Magyarországra érkezett és legközelebb ismét meglátoga! Isten igéje
hirdetése céljából.

»Erős vár a mi Istenünk" köszönléssel küldjük ezt a lappéldány!
híveinkhez. Midőn az Evangélikus Élete! szereleltel ajánljuk híveink
figyelmébe egyúttal közöljük, hogy az Evangélikus Elet támogatása ifjú-
sági egyesülelünk gyarapodását is szolgál]e, mert a kiadóhivatallal való
megegyezés szerint 25 előfizetés után következő minden új előfizetés-
ből ifjúsági egyesületünk is részesedik.

Hering János
veszprémi lelkész.



A Kelenföldi Evangélikus Nőegye-
sület március 15-én a szegények részére
szerétetvendégséget rendezett, amelyen,
Kuszenda Elek s. lelkész tartott írás-
magyarázátot. A Nőegyesület ez alka-
lommal mintegy százhúsz szegényt ven-
dégelt meg. '

kongresszus - a mi evangéliumi ke-
resztyén hitünkkel ? Egyszerűen azért,
mert az eucharisztikus kongresszus az
úrnapjanak a kivirágzása, meghosszab-
bítása, kiszélesítése. Mi az úrnapja? Az
átlényegülés tanának. a transsubstan-.
ciának propagálása, az "Ur testének"
körülhordozása és pedig azért, -'-- mint
azt a tridenti zsinat idevonatkozó ren-
delkezése mondja ~hogy "az egyetemes
anyaszentegyház ekkora, öröme köze-'
pette (az eretnekek) lesujtottan, vagy
megcsüggedten és megtörötten elsor-
vadjanak. vagy pedig szégyentől érve
és megza VR rtan, valamiképpen észre-
térjenek. .. Hogy e kongresszusoknak
valóban protestánselJenes élük van, azt
a kongresszusok története igazolja, Min-
denütt hangzott el egy-két szó a pro-
testánsok sa" tévelygők" visszatéri-
tése céljából.
, Ezek a kongresszusok rendszerint egy
időszvrü kérdést vesznek elő és tár-
gyalnak le, A budapesti kongresszus

H

LAPSZEML'E
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Az eucharlsztíkus kongresszus és
az evangéliumi keresztyének címen
írt cikket Makay Miklós a Magyar Pro-
testánsok Lapja februári számában, Az
-evangélikusok és reformátusok maga-
tartását szögezve le a kongresszussal
kapcsolatosan a következőket írja: "Fe-
leljünk móst már arra a kérdésre, hogy
miért ellenkezik ez ~ az eucharisztikus

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló lJarangöntő gyára

SElTENHOFER-FRIGYES FIAI
magyar királyi sopnO~1
udvari szállitók, i'\ 1"'4 •

.Alapítva: legelső tűzoltószer -, imt, szivattVlI- ás Alapítva:
1816. gépyyár, harango, fém- és vasantüae.: 1816,

A Budapest-c Tisztviselőtelep K űlsőferencvárosi Református ternp-
110m,a pápai református templom, a györi református templom,
hagarnéri református templom stb. stb, harangjai gyárunkban
készültelr. Harangrendelés eseten teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. 4 párisi világk!állitáson. arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel es sok diszokle-
vélJel kitüntetve. Kedvező fizetési' feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj men t e s e n esz köz 1ü n k I

célja az istentelenség, a bolsevizmus
elleni "néma tiltakozás". Ezen a téren
a legnagyobb megértéssel fordulunk a
kongresszus felé és őszinte szívvel kí-
vánjuk, hogy ez a tiltakozás a legered-
ményesebb legyen. .

Miazonban nem kapcsolódhatunk bele
ebbe a munkába, mert az oltáriszent-
ségnek körülhordozása "az eretnekek,
szakadárok, tévelygők ellen intézett
vallásos tüntetés". Hitünk szabályaival
ellenkezik, hogy résztvegyünk abban a
konferenciában, amely, amint azt Bangha
Béla megszövegezte : "grandiózus vi-
lágengesztelés a szörnyű atheizmusért
Krisztus előtt." Mi csak egyetlen en-
gesztelést Ismerünk : a golgothai kereszt
engesztelését. Ez egyszeri és mínden-
kori.

HIRDESSEN
''I>Z Evangélikus Életben!

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 Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja rel mindenki
a hittestvérek tigyelmét a Jóléti Egyesületre,

Felvilágositással és tájékozlalással szolgál az egye-
sület központia: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863·32, valamint a kerületi' fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Gvör, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesrehérvár, Szornbalhely, Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan relveszünk és lozlalkoztatunk
meg!plelő javadalmélzással lélQ'szerzőkel,-hölgyekel is.

Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (í2 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve
jelenet). Most jelent meg SCHOLTZ
TESTVÉREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2.40 PENGŐ. Budapest, IX. Ferenc-körút 19/21.sz.

Szántó Róberf:

•• ,UM
AZ UTOLSÓ ÓRA,

II



70' éves cég! .
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, . IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.
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\ 1 reteszzárral.

1
· nra 2 db nBdtelezeU

;~ kuICC5é:15.- pEngő.

!!KORIICIÓ, Budapest, Károly· kr120. Tel: 3811-52.!:..1

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM..
8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve l

L!!:J-,

-

~i:t:lt1~~,nnyü 39
tiszta gyapju
lóden raglán ... · P

Ez a pehelykönnyü lódencmyag
magyar gyértmány, ilyet eddig
csak külföldön készitettek.

Nyoméltott Weber Gusztáv "Gröfikfl" nyomda-O
vállalatánál. Úroest. Jókai utca !ti. Telefon: 295-516.

«

(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295~516.-.-
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER~SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

. Felelős szerkesztő : KEMÉNY LAJOS. ,

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benczur Vilmos, dr: Csenződy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Sc holz László,

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

Megjelenik minden szornbaton
Szerkesztőség : Budapest,1 vu, Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhi~atalba küld~ndők.
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:
Hamís vallásosság

Az amerikai új evangélizáció . •
Nagy fordulat az evangélikus tanítóínölnevelésben

Séta az őrtsegély rendszerében
Magyar filmek

Egyházunk törpeiskoláiról
Egyház és állam viszonya

Milyen legyen a Luther-szobor?
Száraz India?

A nagyvárosi ucca
A párbeszéd

A kelenföldi szabadegyetem mérlege
1848. és az evangélikus egyház

A szélhúzo magyarokról
Hírek

Lapszemle

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. március 27. -
Deák-tér 4. (német nyel-

ven)
Deák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (magyar)
Deák-tér 4. (magyar)
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúságO d. e. 10-
Fasor d, e. 11
Fasor d. u. 4
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya . d.u.4
Simor-ulea 35, d. e. 11
Rákóczi-út 57. (tot nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. . d. e, 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-ulea 25. d. e. II
Abonyi-utca 21. d. e. 11
Váci-út 61. . d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 11
IS.oronaőrség d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 10 Danhauser László
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 1/29
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Óbuda d.u 4
Lenke-út 56. (ifjúsági) d. e. 9
Lenke-út 56. d. e, 11
Lenke-ut 56. d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212

Minden templomban úrvacsoraosztás.

d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 1/29 Csaba László
d. e. 1/412 Kemény Laiosfrádió)
d. u. 6 Ferdinánd István

Marlony Elek
Dr. H. Gaudy László
Dezséry Lászlo
Broschko G. A.
ifj. Rimár Jenő
ifj. Rimár Jenő
Dendely Károly

Morhács Márton
MagócsKároly
dr. Szuchovszky L.

Johnson Cisle
Kühn Ernő
v. B. Kiss Sándor
Rimár Jenő
dr. Gvimessy Károly'

Slevicsek Gusztáv
Danhauser László
Pap Ferenc
Takács János
Takács János
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Hamis vallásosság
A hamis vallásosság álarc az

emberen. Eltakarja az igazi bel-
sőt. Takarja bűneit, nehogy mások
megtudják. Hazug élete elé a val-
lásosság álarcát teszi. Megcsalja
az embereket és ez sokszoros bűn,
mert olyan hitet ingat meg, ami
nélkül szinte lehetetlen élni: az
egymásban való bizalmat. Ismertek
ilyen embereket? Féljetek tőlük.
Félrevezetnek látszólagos kegyes-
ségükkel, látszólagos jóakaratuk-
kal. Ha a családi életben van egy-
egy ilyen szív, örökös veszedelem-
ben van körülötte mindenki. Sosem
lehet tudni. mikor tör fel belőle a
kíméletlen önzés. A legnagyobb
csalódások közé tartozik az, ami-
kor kiderül valakiről, akit szere-
tünk, hogy nem érdemelte meg;
hittünk benne és elárult minket,
bizalmasak voltunk hozzá és visz-
szaélt vele, istenfélőnek ismertük,
pedig nincs is hite;' barálunknak
gondoltuk s íme ellenségünknek
bizonyult. - azt hittük, hogy sze-I
relet ég a szívében, uedig hideg
számító szív az. Mennyi bánat és
fájdalom jár az ilyen emberek
nyomában! Mennyi sebet ütnek,
?rnp.lyp.k tAlÁn sohA ne m gyógyul- I
nak be!

*
Bármennyi bajt és csalódást

okozhatnak is az ilyen emberek
életünkben, a hamis vallásosság-
nak a teljes veszedelme abban
van, hogy magának az egész ke-
reszlyénségnek jelent százféle és
együttvéve szinle helyrehozhatat-
lan kárt. A mai keresztyénség is
sohszor Judás módjára kínálja oda
a csókját Jézusnak. Egészében
véve a mai világna k is hamis val-
lásossága van. Az. emberek nem
hisznek olyan mélyen a gond vi-

. selő és kegyelmes Isten szerelelé-
ben és nem élnek olyan önzetlen
és szívbeli szeretetben egymásbal,
ahogyan azt a keresztfára magát

áldozó Krisztus kívánja tőlük.
Vannak dúslakodok és éhenhalok,
álláshalmozók és munkanélküliek,
- vannak társadalmi igazságok,
melyek merőben ellenkeznek nem-
csak az evangéliummal. hanem
még az általános tisztességgel is.
Folyton szélnak a békesség és
igazság jelszavai és az igazságta-
lanság féktelenül garázdálkodik, a
béke hírnökei pedig megtöltőtt
ágyúk és egymásra szegezett fegy-
verek segítségével fenyegetődznek.
Mindenki jól tudja, hogy háború-
ság közös szerencsétlenség volna,
de mindenki az akarja, hogy a
másik hozzon áldozatot a békes-I
ségért. Nemzetek éppen olyan
igazságtalanul bánnak egymással,
rnint az egyes emberek. Hogyan
lehet ez? Úgy, hogy államférfiak,
hadvezérek. bankigazgatók. hiva-
talnokok csak a templomban mond-
[ák Jézusiak : "Mesterem. Meste-
rem!" de amikor egymással tár-
gyalnak, elfelejtik keresztyénségü-
ket és nem látják többé maguk
előtt Krisztust és az ő parancsait ...
Nem lehetne ezt megváltoztatni és
helyreigazítani? Semmi más nem
kellene hozzá. rnint hamis vallá-

sosság helyett igazi vallásosság ..
Olyan, amelyik egyéni életben is,
de különösen a másokért' Ielelös

. .

nagyelhatározásokban semmit nem
mer és nem akar Isten nélkül,
hanem csakis ővele.

*
Próbélnék csak meg egyszer az.

emberek nem a parlamenleket, ha-
nem a templomokat megszavaz-
talni a béke és a háború, az
igazság és a szeretet, a kenyér és
a jótékonykodás kérdéseiben, -
olyan megrázkódtatás érné az em-
beriséget, rnint amikor valaki be-
teg és nehéz álomból egészségre
és gyógyulásra ébred fel. Hamis
vallásosság az, rnely egyenkint tud
a templomba járni, imádkozni és
ió életre törekedni, de nincsen
ereje, hogy egyjrlles jelentőséggel
is bírion. Ahelyett, hogy át tudná
hatni a nagy közösségeket a maga
vallásos erejével, ezeknek a kö-
zösségeknek Kriszlusra és a ke-
resztyénségre való tekintelnélküli
kereszlyénlelen erejével lIJeütegeti
a saját maga gyengeséget és bű-
neit. Amig félelmetes önzés ural-
kodik mindenfelé, amig csak fegy-

Megérkezvén, t:téllt odaI:-4Qi4i1
pett hozzá, mondván: Meste-
rem, Mesterem! És megcsó-
kolta. Azok pedig ravetették a
kezelket és megragadták őt.

Márk 14: 45-46.

Megfizet mlndenklnek az ő
cselekedetei szerint: azoknak,
akik a to cselekedetben való áll-

I hatatossaggal dicsőséget, tisz- I
tességet és halhatatlanságot ke-
resnek: örök élettel, azoknak
pedig, akik versengők és akik
nem engednek az igazságnak,
hanem engednek a hamisság-
nak: búsulással és haraggal.

Róm. 2: 6-8.

Járuljunk bizalommal a ke-
gyelem lctrályl székéhez, hogy
irgalmasságot nyerjünk és ke-
gyelmet találjunk az alkalmas

I időhen való megsegíttetésre.
Zsid. 4: 16.

döntést. amíg az emberek legfel-
jebb egymástól félnek, de Istenfé-
lelem nem tartja vissza őket attól,
hogy egymást bántsák, keserftsék
és . nyomorúságba taszítsák,
addig naponkint ismétlődnek a
Júdás-csókok, togva és megkötözve
tartják Krisztust. Van-e mentség
emiatt az emberiség álarcos, hamis
keresztyénsége számára? Semmi,
semmi. Nagy bőjtöt adott neki
Isten és a kegyelem királyi széke
elé hívja őt Krisz.tus keresztje. És
ha az éretle keresztfán függő Krisz-
tus előtt sem tud megrendülve és
bűneit bánó hittel felkiáltani: "Bi-
zony Istennek fia ez!" - végül
elveszti öt saját hamis vallásos-
sága ...

Sif

~ :L",ther-sz~!l_or.~iJyházunk beosületügye!
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Száraz India?
Az amerikai "szárazság" ugyan meg-

bukott, de úgy látszik ez a kérdés nem
olyan egykönnyen elintézhető probléma.
Olyan civilizált életkörülmények között,
mint amilyenben az átlag amerikai él,
válóban túlzás jellegévei bírhat a teljes
"szárazság". Az amerikai átlag-ember
tudja hogy mily mértékben élhet az
alkohollal anélkül, hogy aláássa vele
egészségét, jellemét, gazdasági körül-
ményeit, családi életét. Az alkoholezen-
vedély örvényébe hulló néhány százalék
számára pedig ott vannak a mentő in-
tézmények. Az amerikai életnek tehát
nem ,,1. számú közproblémája" az
alkoholkérdés és a teljes "szárazság".

A teljes szárazság csak ott életkér-
dés, ahol a nemzetet .alapsej tjeiben
támadja meg az alkohol. Igy legújabban
Indiában indult meg erőteljes "száraz-
sági" mozgalom. S elindítója nem kisebb
ember, mint India "szelíd erőszakkal"
dolgozó diktátora: Mahatrna Gandhi.
Mert Gandhi épúgy diktátor és vezér
az indiai nép számára, mint Hitler a
németeknek, Mussolini az olaszoknak.
Csak éppen indiai, keleti. mísztikus
jelleget nyert az ő személyisége és
ilyenek működésí módszerei is. Gandhi
látja azt a feneketlen nyomorúságot,
amelyet az alkohol zúdít rá az indiai
népre és így megfúvatta a harci kür-
töket az alkohol-átok leküzdésére. Esz-
ménye a "száraz India", amelyet három
esztendő alatt szeretne elérni. A hatal-
mas pártok és'vallásí irányzatok vezérei
maguk se nagyon lelkesednek a "szá-
raz Indiáért", de ha Gandhi kiadja a
jelszót, semmit sem mernek ellene
tenni, sőt alapvető érdeküknek tartják
melléje állani.

Az állam érdekei is erősen ellenkez-
nek a "száraz India" eszméjével. Hatal-
mas bevételi források apadnának el
ezzel a szárazsággal. De Gandhi erre
is kimondta az ítéletét: "Egyáltalán
nem helyes dolog, ha az a kormányzat,
amelyik egy nép legfőbb erkölcsi és
igazságügyi szerve is egyúttal, tisztá-
talan forrásból merítse bevételeit. A
teljes alkoholtilalmat tehát be kell ve-
zetni három éven belül, minden tekintet
nélkül arra, hogy milyen hatással lesz
az a pénzügyi viszonyokra és állami
költségvetésre. Mert egy népnek legfőbb
érdeke nem az, hogy az államháztar-
tása fényes mérleget mutathasson fel,
hanem hogy maga a nép testileg-lelkileg
egészséges, erős és tiszta legyen."

Azt hisszük, hogy Gandhi ezen nyilat-
kozata és egész szárazság! mozgalma
"keresztyénibb" államkormányzásí el-
veket árul el,' mjnt sok "k~resztyén"
kormányzat vonalvezetése. Es sajnos,
ez alól még a hazai kormányzatot sem
vonhatjuk ki. Mert az alkoholkérdés
területén nálunk is volna egy és más
meglátni való. Kérdezzük csak meg
bortermő vidékeink (és melyik vidék
nem bortermő vidék minálunk?) taní-
tóit, lelkészeit, micsoda hatását látják
a fokozott alkoholélvezetnek a felnö-
vekvő ifjúság soraiban? Általános és
megdöbbentő az a "degenerálódás" és
elsatnyulás, amely az elemi iskolák
növendékei sorában jelentkezik.' Néz-
zünk csak egyszer utána, hány szá-
ialék a tompult ágy ú gyermek? 'Mily
befolyással bír az alkohol a falu er-
kölcsi életére, a jövendő nemzedék
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Azamerikaiújevangelizáció
Az egyházi életben is vannak legalább olyan szenzációk mint a

politikai életben. Hd Ausztria politikai problémája sok vihart vert fel.
nagy érdeklődest keltett egyházi körökben az a világgá röpítell hír,
hogy Dánia evangélikus egyháza koloslort állít fel. A hírt másképen
komrnentálja egy napilap s másképen menti az egyházi érdekellség,
de a tény maga nagyon is elgondolkoztató. S ha a spanyol esemé-
nyeket Európa világnézleti determináltság a szerint is nézi, viszont.
sok evangéliumi keresztyén ember előtt nagyon is sokat sejtető meg-
mozdulás fl coeli bátus kérdésének az aktuálissá válása. A magyar
görög katolikus egyház 1943 utánra bevezeti fl coelibátust kötelezően.
Az anglikán egyház püspökei ma még csak ajánlják a coelibátus be-
vezetését. A legutóbbi napokban pedig a norvég evangélikusok köré-
ból vettük a hírt, hogya fiatal lelkészi kar szívesen gondol a coeli-
bátus bevezetésére.

Amerika az elvallástalanodás és az elegyháziatlanodás ellené-
ben a vallási megújhodás elérésére új utakat és munkát talált ki.
Protestáns felekezetközi keresztes hadjáratot folytat. A terv megkez-
dője a Federal Council, de ma már minl mozgalom e néven ismere-
tes: National Preaching Mission.

Mit akarhat ez az új mozgalom? Amerika felébresztését ! Célja
ez és módsz-re ft következő : Amerika legkiválóbb egyházi embereit
kivonia az eddigi munkaközösségből s arra kéri őket, hogy egy bizo-
nyos időtarlamra bocsássák szolgálatukat a munka rendelkezésére.
Az így összegyüjtött s önkéntesnek nevezhető munkás sereg megindul
valamelyik város ellen. Foglalkozási ágak szerint gyűjtik össze elő-
ször a híveket s minden embercsoportoza!ot külön-külön vesznek
megdolgozás alá. A polgári hatóságok jó szernmel nézik ezt a vállal-
kozást, sőt a [ehetőség szerint támogatják is ezt. Az újságok önként
és szívesen állanek rendelkezésre abban a tekintetben, hogy hirdeté-
sekkel. referátumokkal és az agitációnak való helytadással aktíve is
támogatják ezt a munkát.

A különleges munkaágak képviselői közölt végzett előkészítés
után alkalma! talál a missziói munkások csapate arra, hogy templo-
monként is ősszehozza a híveket s az egyházi érdekeknek megfele-
lően végezze az evangelizációt. Az idegenből jött munkások eredrné-

_nye felrázza a papok közül azokat. akik az eddigi munka eredmény-
telenségei miatt érthetően elkedvetlenedtek s bátor kiállásra serkenti
azokat, akik eddig is szívesen csatlakoztak volna az egyház munka
programmjához.

Lehet beszélni arró], hogy ez a közösségi munka a konlessioné-
lis . keretekben élő közösségek nek bizonyos rnértékben talán árt. de
ha arra gondolunk, hogya nagy cél, az elhitetlenítettek egyházi meg-
nyerése sikerrel kecsegtet, akkor úgy kell üdvözölnünk ezt a munkát,
mint amely kívélthatia Amerika életében a harmadik ébredest.

Mintha hazánkban is, legalább is a módszerekben. valami ha-
sonlóságot vehetnénk észre. Oe. arnint megvagyunk győződve arról,
hogy az amerikai új ébredési hullám hangja és epologetikája sohasem
bántó egyházi egységekkel szemben, nagyon örülnénk annak is. hogyha
nálunk is ugyanígy volna. Sajnos, legújabban ellenkező tapasztalato-
kat kellett szereznünk. Az eucharisztikus kongresszusra csoportonkint.
egyes foglalkozási ágankint, sőt egyes nagyvállalatok összegyűjtott al-
kalmazottai előtt elhangzott .,lelki előkészítés" egyszerűerr felszólította
mindazokat, akik a hallgatóság tagjai közül vegyes házasságban él-
nek, hogy rendezzék házassági ügyeiket. Ez természetesen azt jelenti,
hogy térítsék át más lelekezetű hitvesüket az egyedül üdvözítő egy-
házba íme. megint az Ezsau kezei! G. L..

-
nagy erősség és vígasztalás. ha valaki a legjobb ügyHt

fáraova örlőoik fel. kütönöscn akkor, ha lsten ügyéért, mart
ebben az esetben, nem lehet kétsége afelől, hcrgy tetszik ó z.
lstennek. De az O ügye mo quanbb, mint a te tuoásod és az
a te aggócYásoo nélkül is fog haloönt. Luther.



Hagg fonlutat láz éltungélikus
lanítít(nti)neuelésben

Az Ev~ngélikus Élet f. évi 11. számában rámutattam arra a ve-
szedelemre, mely azáltal fenyegeti az evangélikus nőnevelést és taní-
tónőképzést, hogy az országszerte sűrűn feltalálható r. hath. tanítónő-
képzök mindenütt úgyszólván helyben kinevelik az evangélikus leányokat,
mert azoknak sokkal kényelmesebb a helyben, vagy közelben működő
r. kath. tanítónöképzöben végezni tanulmányaikat. mint fölkeresni,
esetleg nagyobb távolságon keresztül, a szarvasi egyetlen ev. tanítónő-
képzőt. Azóta jelentős fordulat történt a tanítónóképzés ügyében, mert
megjelent a kultuszminiszter törvény javaslata a tanítófnölkéozés át-
szervezéséről.

A törvényjavaslat szerint a jövő tanévtől kezdve a tanitóínőlképzés
két tagozatban történik: a négyosztályos líceumban és az utána követ-
kező kétévlolyamú tanító(nő)képző-akadémián. A líceum a gimnázium
és a polgári iskola IV. osztályaból szerzi növendékeit. Altalában mind-
két nemű ifjúságnak gyakorlati --irányú . kiképzést nyújt, a latinnyelv
tanítása nélkül, és a IV. osztály elvégzése után érettségi vizsgálattal
záródik. A liceumiérettségi bizonyítvány mindazon állások betöltésére
iozosít, amelyekre a gimnáziumi érettségi bizonyítvány, csak a tudo-
mányegyetemekre nem. A tanítói pályára készülők a liceum befejezése
után tanitóínőlképző akadémiát végezn ek, melynek két évfolyamát
tanítói államvizsgálat zárja le. A liceumoknak sem a számában, sem
a növendéklétszáméban nem érvényesült semmiféle korlátozás, tehát
liceumot minden felekezet annyit tarthat, amennyit akar és növendéket
is annyit vehet fel, amennyit jónak lát. Ellenben az akadémiai kép-
zésben már \ jelentős korlátozások érvényesülnek. Ezek nagyjában a
következök : 1) Tanítóképző akadémiára csakis liceumi érettségi bizo-
nyítvánnyal lehet íölvétetní, mégpedig legalább jórendűvel. Gimnáziumi
érettségi bizonyítvány nem jogosít. 2) A fölvételt megelőzőleg még kü-
lön fölvételi vizsgálatot is kell tenni annak, akinek az érettségi bizo-
nyitvanya különben megfelel. 3) Egy-egy évfolyamon a létszám semmi
esetre sem lehet 25-nél több. 4) Az' évlolvamokon javító-vizsgálatnak
egyáltalában nincs helye, legfeljebb évlolyamismétlésnek, de ez is csak
egyszer. (Az államvizsgálaton meg van engedve a javítóvizsgálat egy
tárgyból.) A legfontosabb korlátozás mégis az, hogy a tenítóínölképzök
számát a törvényjavaslat erősen korlátozza. Mostanáig 55 tanítótnő)-
képzője volt az országnak, mégpedig 11 állami, 32 r. kath., 7 rel.. 3
ev., 2 izr. A törvényjavaslat szerint a jövőben csak 40 lanító(nő)képző
akadémia. állítható föl, mégpedig 11 állami, 20 r. kath. egyházi és ta-
nulmányi alapí, .6 reí., 2 ev. és 1 izr. Látnivaló, hogy állami tanítófnő)-
képző ugyanannyi marad, mint eddig volt; ellenben az r. kath. tanító-
(nölképzők száma az eddigi 32-ről 20-ra, a reformátusoké 7-ről 6-ra, az
evangélikusoké 3-ról 2-re, a zsidóké 2-ről 1-re apad. A felsorolt és
gyökeres nek mondható korlétozások minden tekintetben üdvös kiha-
tásúak lesznek : hozzájárul nak a tanítóínölképzés színvonalának eme-
léséhez. s ami -különösen fontos, megszűnik a tanítóínö)i túltermelés,
ami mostanáig valósággal beteges arányokban történt, legfőképpen a
r. kath. tanító(nő)képzök ezertelen nagy száma folytán. Hóman Bálint
kultuszminiszterben meg volt az az erkölcsi bátorság, hogyar. kath.
tanító(nő)képző-intézményeknek azt az igazságtalan és aránytalan túl-
tengését megszűnteti, amit elődje, Klebelsberg Kunó törvényesített a
zárdai tanítónőképzők mértéktelen elszaporításával.. Ha ez a javaslat
törvényerőre emelkedik, akkor a r. katholikus egyháznak annyi tanító-
(nölképzö-akadémiáia lesz, az evangélikusokéhez és a reíormátusoké-
hoz képest, amennyi megilleti a lélekszám aránya szerint, nempedig
kétszernyi, mint rnostanáig volt.

Azt lehetne gondolni, hogy most, miután helyreáll az egyoldal ú
kedvezéssei megbolygatott egyensúly, megszűnik az evangélikus nőne-
velés sérelme is és ezentúl nem a katholikus intézmények fogják

egészségére? Szinte csodálatos, hogya
mai lázas lalukutatás szeme erre még
eddig nem nyilt rá. Igaz, hogy ilyen
okok és erkölcsi érdekek meglátásához
legalább is annyi "keresztyénség" szük-
séges, . amennyi a, "nem keresztyén"
Gandhiban van. Es bizony, ha sok
mindenben szűken vagyunk is, a leg-
nagyobb szükség mégis csak az igaz
keresztyén egyéniségekben mutatkozik.
Ezért nem "fenyeget" hát bennünket a
"szárazság". A. B.

A nagyvárosi ucca
I Három úrinő ül a villanyoson. Kettő

rendkívül hasonlít egymáshoz. A har-
madik pedig észrevehetően közeli rokon.
Az idegen könyvébe mélyedten is ki-
hallja a beszélgetés Iolyamatábóí szag-
gatottan érkező szavak ból azt, hogy
anya, leánya s e fiatalasszony anyósa
utaznak együtt. Együtt mennek. A láto-
gatás közös célja is kitudódik. Egy
szülész-nőorvost akarnak meglátogatni.
Várják mind a hárman a megérkező
negyedik nőt. S az arcokon annyi meg-
ihletettség, olyan közös akarat, a gyer-
mek olyan együttes vállalása látható,
mint amilyen e szent fájdalom elválla-
lásánál csak elgondolható.

~':

Előkelő villanegyed előtt autó szörny-
szűlöttek állnak. Akkorák. mint egy
középkori batár, s olyan elegánsan
vannak .kícícomázva, hogy a gépekbe
elhelyezett nagy lóerők szinte szégyen-
keznek a pompás kűlsőn. S az egyik
autó hűtőjén elhelyezett álló modelljén
egy gyászszalagot fujdogál a márciusi
szél. Megtörlöm szememet s jobban és
tőbbszörösen megnézem azt, amit míntha
víziószerűen látnék. S valóban jelvényt
kapott az autó. A gyászoló autó áll
előttem.

A Városi Színháznak az a közönsége,
amelyik bizonyos csalódottsággal távo-
zott a IX. szimfónia előadása után, a
Rákóczi út és Alsóerdősor uccák sarkán
egy kellemes hangú fiatal emberre lesz
figyelmes. Teljesen lerongyolt ruházat-
bán, legalább két hetes borotválatlan
arccal slágerek et tartalmazó füzeteket
árul s csalogató ul a füzetben foglalt
énekeket előénekli. Ez az ember nem
régen még kerálokat énekelt, hónapok-
kal ezelőtt még 'fekete ruhában járt, s .
azzal a szándékkal indult az életnek,
hogy az Úr szőlőjének lesz- a munkása.
Ma pedig bámulja és hallgatja az ucca,
amint a bűn csalogató melódiáit énekli
a fővárosi éjszakában.

t;

Péntek este van a Keleti pályaudvar
környékén. Halottas autó közeleg. S
ami itt szokatlan : "lépésben" halad.
Az autó után 20-25 hozzátartozó halad.
A nagy tömkelegben a szokások elle-
nére is kísérik a halottat. A zajos ucca

. közönsége megáll. S a hitetlenek,
templomkerülők, paráznák, bűnözők s
az alvilág hírhedt késelői a halál menete
előtt tisztelettel utat nyitn ak. A villany-

I

Adtá/-e már a Luther-szoborra?
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rendör huzamosabb ideig vár, mínt l
máskor, senki nem türelmetlenkedik,
senki nem zajong, a halál mísztéríuma
két percre megállította a bűnökben
zajosari morajló életet.

Szombat esti nefelejcsutcai jelenet. Az
alvilág hirhedtjei mind együtt vannak.
Készülnek a szombat esti mulatozásra.
A cigányok már húzzák a nyitány okat
s a résztvevők nem is surrannak, hanem
öntudatosan mennek gyülekező helyeik-
re. Ezek azok, akik semmiféle temp-
lomban nincsenek nyilvántartva. S két
nappal később talátkozom az egyik
.,Iebukott" alakkal a toloncházban.
Megismerjük egymást. Azt találom mon-
dani, hogy nekem nem a bezárt emberek
között, hanem ott a Nefelejcs uccában,
a szombat estére készülők között kel-
lene prédikálnom. de hozzá teszem:
ott bizonyosan elnémítottak volna.
Hosszasan néz az emberem, s azután
keruolyan mondja: azok között, akik
közül ide jöttem, sokan szornjúhozták
volna a prédikációt l Vajjon igazat
mondott-e ez az ember'? G. L.
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Régen nem fogott meg könyv alap-
vető igazságaival annyira, mint Lüscher
Arnoldnak Das dialo.gische Verhalten
című munkája, mely nemrég jelent
meg Berlinben. Ebből közlörn a követ-
kezö szemelvényeket.

Bevezetésében elmondja, hogy az
igazi, mély értelemben vett párbeszéd
akkor fejlődik ki, ha az ember a saját
véleményének kijelentése mellett, azt
is kérdi, mít gondol a másik, akivel
beszél.

Ezzel a dialógussal szemben áll a
monológ, mely nem törekszik a másik
megértésére. Ilyenkor nem egymással
beszélnek, hanem egymás ellen. Egy-
más fölé akarnak emelkedni.

Az igazi párbeszédben nincs győztes
és legyőzött. A párbeszédre képes em-
ber nem tartja magát tökéletesnek.
Ezért tud épülni. Korunk egyik nagy
feladata, hogy párheszédessé tegye az
ember életét.

Ezért a prédikáció is több, mint ta-
nító előadás. Akkor éri el célját, ha
párbeszédbe tudja hozni az embert az
Istennel. Ha a pap egyénisége háttér-
ben marad és szavát lsten szavaként
hallgatják.

De nem elég, ha a pap Istennel van
párbeszédben. Korával is párbeszédes-
nek kell lennie. Luther, Kálvin, Zwingli
egészen korukban éltek. Senkisem jut-
hat Istenhez közel, aki távol áll ember-
társaitóI. Aki elzárkózik a világtól és
elszakítja a kötelékeket, amelyek az
embert emberhez fűzik a társadalom
és természet törvényei által.

Mélyebb jelentőséggel biró lelki meg-
nyilatkozás nincs, mint az imádság. Ez
is lehet párbeszédes és monológ imád-
ság.

A monológ imádságot jellemzi, hogy
aránylag gyorsan mondják vagy mor-
molják és az a fontos benne, hogy mi-
nél többet mondjanak. Itt a szavak tö-
rnége jelenti az értéket. Jézus az ilyen
imádságot elítélte, az egyházban mégis
szokássá vált. Hatása az, ami a coe-
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nevelni az ev. szülök továbbtanuló gyermekeit. Ez az öröm aZ.onbart
korai volna. Nem íeleitendö ugyanis el, hogy az r. kath. női liceumok
száma semmivel sem lesz kevesebb, mint eddig volt a tanítónöképzőké.
Igy továbbra is megmarad az a képtelen helyzet, hogy az országot

, mindenütt sűrűn ellepő r. kath. liceumokban fognak tanulni az ev.
szülők továbbtanuló leánygyermekei, mert az r. kath. intézetet mindig
közelebb találják lakóhelyükhöz. mint az egyetlen ev. szarvasi liceumot.
Azonban mégis lesz valami különbség a mult és jelen állapota között .
kikerülhetetlenül ieientueztii fog a felekezeti hűtlenségnek büntetö visz-
sza hatása azoknak leán.voknak további sorsában, akik r. kath. lice-
umokban kezdik meg tanulmányaikat. Nem kétséges ugyanis, hogya
20 r. kath. tanitóínójképző-akadémia, a korlátozott osztálylétszám mel-
lett, nem lesz képes befogadni a változatlan számban megmaradt 32
r. kath. liceum tanítói pályára jelentkező, érettségizett növendékeit. A
r. kath. liceumot végzett folyamodók közül még a katholikus vallású-
akat is igen nagy százalékban kénytelenek lesznek visszautasítani,
nemhogy másfelekezetűek kiképzését vállalhatnák. Az az ev. leány,
aki kényelmesen elvégezte az r. kath. nöi liceumot lakóhelyén, vagy
annak közelében, ott fog megakadni, mihor a tanítónői ohodémiára
kívánja magát fölvétetni, mert nem lesz az országban olyan akadémia,
amelyik ezt a fölvételt leljesílené. Az államiak azért nem, mert azok-
nak elég lesz a saját liceumaikban végzett folyamodókat befogadni: a
r. katholikus és reí. felekezetű akadémiák pedig azért nem, mert még
a saját híveik nagy tömegeit is kénytelenek lesznek elutasítani, mivel-
sokkal több lesz a liceumuk, kivált a katholikusoknak, mint az aka-
démiájuk. Maradna a szarvasi tanítónőképző-akadémia, - reméljük,
ez lesz az egyike az ev. egyház számára engedélyezett két tanitófnö)-
képző-akadérniának. - ámde ez is ugyanabban a' helyzetben lesz,
t. i. elsösorban saját liceumában érettségizett folyamodóknak lesz
kénytelen helyet adni a hallgatók fölvétele alkalmával. Kívánatos volna
azért, nagy minél szélesebb körben ismeretessé váljori az ev. tár sada
lomban ez a fenyegető nehézség, hogy legalább azok a szülők, akik
valóban tanítónőnek szánják leányukat, már a liceumi tanulmányok
elvégzésére is az egyetlen ev. tanítónőképzőt vegyék igénybe, mert
bizonyosra vehető, hogy annakidején hiába lesz kezükben a katholikus
vagy állami liceumban végzett érettségi bizonyítvány, további tanulmá-
nyaikat nem tudják hol íolytatní. K. S.

Séta az önsegély rendszerében
Berlini külváros. Piszkos köd lóg a csatorna felett. Ahogy me-

gyünk, mindenfelé zöldséglerakodóhelyek. A csatorna másik oldalát
nem is látni és így alig találjuk meg a Maybach Ufer 48-51. szám
alatt a Hauptamt lür Volkswohllahrt épületét. Régen bútorgyár volt, ina
pincétól padlásig ezt az intézményt taglalja magába a 4 emeletes épü-
let. Benn, mikor megtudják honnan jövünk,* előzékenyen egy meleg,
barna-faburkolatú terembe vezetnek. A főhelyen Hitler képe,' az asztal
előkészítve az elkövetkező előadás számára, és minden résztvevő ré-
szére már ott egy csomag irat, amit majd magával vihet. Letelepszünk
mind, amerikaiak, hollandok, bolgárok, görögök és magyarok. Talán
egy-két francia is van közöttünk.

Az intézmény vezetője megkezdi az előadást. És ebből megtudjuk
a következőket. _

A Hauotamt Iür Volkswohlíart épületébe többféle szervezet folyik
össze. Kettő a nagy és összefoglaló ezek közül : 1. Mutter und Kind,
anya- és csecsemővédelem, és 2. Winterhilfswerk, (W. S. W.) a né-
met nép önsegítsége.

Az anya-- és gyermekvédelmi ágazat semmiféle állami támogatást
nem élvez. Magántársulat. amelyik azonban az állam hivatalos szerveit
igénybe .veheti. .Nyolc millió tagja van és ezek havi 1 márk a tagdíjat
fizetnek. Célja" hogy támogassa az egészséges népesség íeilödését, egy-

,~A berlini egyetem Docentenamt-ja külföldi egyetemi halllgatók részére
kirándulásokat rendez, amik en szakavatott vezetés alatt mutatja be a német életet.
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részt védelmi, másrészt felvilágosító munkával. Felvilágosító munka
alatt érthetjük, pl. azt a munk át, amelyet a nép táplálkozása helyessé-
gének érdekében végezn ek 766.000 önkéntes munkaerő dolgozik ke-
retében, csupán 4000 fizetett. A nagyszámú önkéntes munkaerő a do-
log természetéből kifolyólag 'csaknem kizárólag nő. Ezek feladata, hogy
a várandós anyát rnunkahelvén helyettesítse, otthoni munkájában se-
gilse és lehetőleg rninden nagyobb megerőltetéstől megkirnélje. A mun-
kaerők helységerrként nyilván vannak tartva, úgyhogy szükség esetén
24 óre alatt a központ kirendel het valakit oda, ahol szükség van reá.

Ez a szervezet lehetővé teszi azt, hogy az anya, a szülés előtt
már kb. 6 héttel abbahagyhassa a munkát és úgyszintén 6. hétig a
szülés után ne kelljen súlyos testi munkát végeznie. Természetes lenne
itt az a kifogás és közbevetés, mondta az előadó, miért dolgoznak
egyáltalán a nők? Hiszen a nemzeti szocializmus egyik elve volt, hogy
az asszonyt visszaadja a családnak De - és itt van az, ami mind-
nyájunkat legjobban meglepett - a mai Németországnak leladatai el-
végzéséhez hiányzik 1 millió embere. Ennyinek kellett volna megszü- .
letnie a világháború évei alat! és ez most érezteti hatását "Bol~ogok
vagyunk, ha az asszonyok megint jelentkeznek munkára." Természetes,
hogy 'az elv alapján arra törekednek. hogy az anya mégis a családjéé
legyen és ezért a családanya munkásnők csupán délig dolgoznak, az-
után hazaeresztik őket Gyermekeik ezalatt az idő alatt Gyermekott-
honokban vannak.

Az önkéntes muakaszolgálat, (Freiwilliger Arbeitsdienst) a lebete-
gedés ideje alatt ingyen tölti be a munkásasszony helyét. Erre a he-
lyettesítésre azért van szükség, mert a munkaadó csak 4 hétig köteles
fenntartani a szülőanya helyét. Ezen idő alatt a biztosítóintézetek a
munkásnő fizetésének 2/3-t adják. Hogya hiányzó harmad ne okozzon
gondot ebben az időben, ezt az összeget az Anya- és Gyermeknevelő-
intézet fizeti ki neki, viszont a kapott munkabért az önkéntes helyettes
ebbe az intézetbe adja be. A szülés után négy héttel azt a két hetet,
amit eddig már nem is tölthetett szabadságon az anya, most üdülő-
helyekre beutal va töltheti el.

Egy fontos dolog van még, amit eddig nem említettünk Ez pedig,
hogy kinek van joga ezt a segítséget igénybe venni? Csakis egészsé-
ges csalódnak, ahonnan egészséves gyermekek, egészséges nemxedéa
remélhető. Éppen ezért ez a szervezet előre beosztja magának az em- '
bereket. orvosilag megvizsgálja. kartotékolia, úgyannyira, hogy adott
esetben 48 óra alatt nem csak azt tudja megmondani, hogy milyen az
illető család anyagi viszonya, hanem azt is, hogy mire van a legege-
többerrezüksége. Ami a szervezetet illeti. egy' egy helységben az Orls-
gruppe gyűjti össze a Blackokat, (kerületek) amik viszont Zelle-kből
állanak Egy-egy Zelle jelenleg 43 családot foglal magában, de arra
törekednek. hogy a számot 30-ra szorítsák le. A Zelle önálló kis kö-
zösség, amelyik ismeri egymás életét és az önkéntes munkaerő is leg-
többször ezekből kerülvén ki, szinte minden további nélkül bele tud
iIIeszkedni a segítségre szoruló ~salád életébe.

Míg az Anya- -és Gyermekvédelem leglőbb irányító normája és mér-
téke a "Würdigkeit" (érdernesség), addig a W. H. W. norrnáia a "Be-
dürltigkeit" (rászorultség). Azonban a rászorultságnál is különbséget
tesznek azok között, akiknek joguk van a támogatásra és akiket köte-
lesség támogaini. A kötelesség természetesen a munkanélküliek támo-
gatására vonatkozik, merl annak ellenére, hogy 1 milllió munkaerő
hiányzik, van egy fél milliónyi munkanélküli 3 millió hozzátartozóval.
Csakhogy mennyire más ez, mint a mi munkanélküli fogalmunk Ez
alat! csupán munkaképtelenek, aggok, kis nyugdijuak értendők Munka:-
nélküli a szó szoros, illetve a mi használatunk szerinti értelmében
nincsen.

A W. H. W. utcai gyűjtésekból. gyárak hozzájárulásából, szabad
adakozásból és egytálétel gyüjtésekből szedi össze a pénzt Ez az
összeg már felette van élnnak a támogalásnak amiben a fenti két
norma alapján L a munkaképtelenek, 2. egészséges sokgyermekes
családok, 3. a mozgalom régi harcosai, 4. a kisnyugdíjúak részesülnek.

cizmusé. A folytonos ismétlés megbó-
dítja az idegeket és ezzel enyhíti a
fájdalmat, vagy a lélek nyugtalanságát
A reformáció ellen való küzdelemnek
ez a megbénítás ma is leghatalmasabb
fegyvere. Aki órákon át meg tudja bé-
nítani gondolatait, annak felfogó ké-
pessége annyira megmerevedik, hogy
lelkét tovább fejleszteni nem lehet.

A párbeszédes imádság azt az Istent
keresi, akit nem ismerek addig, amig
át nem élem és nem tapasztalom. Előtte
nem lehet fecsegni, sem fecsegéssel
tőle valamit kierőszakol ni. Hogyan gyö-
nyörködhetne az értelmetlen mormo-
lásban ő, ha ezt még az értelmes em-
berek se bírják ki? Aki életében, cse-
lekedeteiben Istenre gondol, imádkozik

A párbeszédes imádság belekapcsol
bennünket a teremtésbe. Hordozói le-
szünk Isten akaratának és ezzel a ha-
ladás embereivé válunk. De ez az imád-
ság nem könnyű, mert saját akaratunkat
nem bélyegezhetjük Isten akaratáva.

Bálványimádás ma is van. Bálvány
az az Isten, akihez valamely nép vagy
felekezet kízárólagosan közel áll. Bál-
ványimádás, ha emberi intézményekben,
vagy a fegyverek erejében jobban bí-
zunk, mint Istenben. ~

Az élő Isten az embereket előre-
vezeti és megmutatja nekik a jövőt.
Minden bálvány a holt mult felé irá-
nyítja az emberek tekintetet. Követöík
számára minden lépés a jövő felé el-
szakadás attól, ami nagy volt. Ezzel
szemben az élő Istennek szolgáló em-
ber abban a hitben él, hogy az Isten
állandóan jobbá akarja tenni a világot.

Az emberek gyengesége olyan Istent
'keres' aki vágyaikat kielégíti és nem
olyat' aki teljes lelki odaadást kíván.
Az I;tennel folytatott párbeszédben nem
a mi szavunk számít, hanem az övé.

Az eszme az emberen keresztül végzi
párbeszédét a világgal. Minél jobban
összevetjük az eszmét a valósággal,
annál inkább megtisztul előttünk ésan-
nál inkább életrevaló lesz.

A párbeszédes élet sehol sem nyilat-
kozik meg olyan szépen, mint a házas-
ságban. De a mai élet monológ, azért
szerencsetlenek a házasságok. A házas
feleknek önmaguk felett való uralomra
van szükségük. Még pedig állandóan.
Hogyan lehet erre képes olyan ember,
aki csak magára gondol? Mert a há-
zasság megkötésévei m.ég nem kész a
házasság.

A házasélet kialakulásához az kell,
hogy mind a két fél foglalkozzék a má-
sik természetével, meggyőződésével,
szempontjaival, szóval ne éljenek mo-
nológ életet, hanem olvadjon életük
párbeszéddé, melyben lelkük kítárul,
hogy társuk beleláthasson.

A régi házasság patriarkális volt. A
férj ura és parancsolója lett asszonyá-
nak, első cselédiének. Ma az asszony
a valóságos életnek inkább tényezője,
mint a férfi, aki a gépek kerszakában
míndíg jobban gépalkatrész lesz hiva-
talos munkájában és a gépüzemmé áto
alakított közéletben. Ez ma az élet tra-
gíkuma. A házasság csak úgy menekül-
het meg az alacsony ösztönös kélettől,
ha párbeszédessé lesz.

Sokkal kevesebb bosszúság és civa-
kodás lenne a világon, ha számot vet-

,Kérdezd meg ismerősödet: "Adtá.-e már a Luther-szoborra '1"
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nénk azzal, hogy senkise tud teljesen
tárgyilagos lenni, mert mindenki hoz-
záadja a maga egyéniségét. Nem va-
gyunk fényképező lemezek, hanem élő
lények, akik nem tudjuk kikapcsolni
öntudatunkat.

Igy van ez a gyermekneveléssel is.
A szülők gondoskodnak a gyermekek
ételéről, ruhájáról, iskoláztatásáról, de
jóformán alig mondanak nekik egye-
bet, mint parancsot vagy szidást. Pe-
dig a szülők is sokat tanulhatnának,
ha foglalkoznának gyermekeikkel. Az
anya beszéde gyermekével a szoptatás
folytatása. Ha egészséges maradna a
viszony szülő és gyermek között, akkor
a gyermek kérdezősködése sohase
szünne meg.

A kor betegsége, hogy nem helyez-
kedik 'már a gyermek fölé, hanem a
gyermek alá . .Mintha a szülők minden
emelkedettségüket elvesztették, volna.
A gyermekek szeszélyeinek játékává
lettek. Helytelen, ha azt mondja a szülö,
hogy csak gyermekéért él. Ha nem lá-
tunk saját életünkben célt és értéket,
nem tudunk adni gyermekeinknek sem.

Hamvas József.

A kelenföldi
Szabadegyetem

mérlege
Evangélikus egyházunk örömmel fo-

gadta azt a vállalkozást, hogy a Kelenföldi
Luther Szövetség a szabadegyetem gon-
dolatát megvalósította. A nyolc előadás
általános tájékozódást igyekezett nyuj-
tani a hallgatóknak evangélikus egyhá-
zunk tanítása, történelmi kialakulása
és jelen helyzete felől, Az első két elő-
adás hitünk zsinórmértékéveI az Ö- és
Újtestamentummal .foglalkozott. A har-
madik előadás az Agostai Hitvallást, a
Szentírásban gyökerező hitvallásunk at
mutatta történelmi keletkezéseiben és
tantételeiben. Vetítettképes előadás mu-
tatta be annak a reformációnak kiala-
kulását Németországban, amelynek ta-
nítását az Agostai Hitvallás foglalja
magában. Külön előadás foglalkozott a
magyar reformációval. Egyházunk je-
lenének ismertetése is tervszerű volt.
Egyházalkotmányunk ismertetésével
kapcsolatban megismerhettük azokat
az okokat, melyek az' új egyházalkot-
mány megalkotását szükségessé tették
a további fejlődés lehetővé tételére s
az egyházépítő munka irányítására. A
jövő nagy feladatait s azok megvaló-
sításának irányvonalait láttuk kibonta-
kozni ebben az ismertetésben. A jövő
nagy feladatai közül a szabadegyetem
külön előadásban ismertette a magyar
evangélikus szórványmissziót s az evan-
gélikus külmissziót.

Akik végighallgatták az előadásokat.
képet alkothattak maguknak az evan-
gélikus egyház kialakulásáról, tanairól,
helyzetéről és munkájáról. Az első
evangélikus szabadegyetem befejezése-
kor lsten iránti hálával állapítható meg,
hogy az első kisérlet sikerrel járt. A
munka sikerét nemcsak az mutatja,
hogy a közönség állandóan szép szám-
mal látogatta az előadásokat, hanem
az is, hogy olyan hívőket is vonzott kö-
zelebb az egyházhoz, akik az egyház
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Az 1936/37. évi gyüjtés eredménye 408 millió márka, azonban nem
csupán pénzsegély alakjában osztották ki. Sokkal inkább élelmi se-
gély és ruha segély gyanán!. Míg' 1933-ban. a kiosztott segély a kérelmek
alapján 75 százalék volt, addig ma csak 25 százalék élei mi segélyt
osztanak ki. Ebből az összegből fedezik a népegészségügyi intézmények
egyes túlkiadásait is és ebből az összegből gondoskodnak arról, hogy
az élelmiszer piacon semmi kárba ne mehessen. .

A W. H. W. központia állandó megbízottakat tart a piacokon és
a nagyobb tömegben érkezett árút rögtön felvásárolja, beraktározza,
hogy abból semmi romlásba ne menjen, se pedig a közponlilag meg-
állapított árakban zuhanás ne álljon elő. A felvásárolt árút az előbb
említett 4 kategória között 48 óra alatt szélosztják. ha gyorsan romló,
vagy ha eláll, rektározzák, vagy konzervnek dolgozzak fel és a segélyt
ennek alakjában adják ki. Gondoskodnak arról is. hogy a kiosztott
dolgokat a család el is fogyassza. és az úi dolgokhoz. valamint a
régi megszokottabb, vagy nagyobb mennyiségben fellelhető ételnemű-
ekhez újabb recepteket csatolnak. A központ figyelemmel kíséri a ter-
mésjelentést és azt a terményt. amiből valamelyik évben nagyobb
mennyiség mulatkozik, propagálja ésa figyelmet felhívja reá. Itt is
meg van a 48 órás bűvös határidő. amely idő alatt nemcsak .azt álla-
pítják meg, hogy hol van nagyobb termés. hol kell vásárolni, hanem
azt is, hogy mit kell a terménnyel csinálni, hol kell kiosztani?

Annak az elvnek. hogy "semmi el ne vesszen", igen értékes pél-
dája az a propaganda hadjárat, amelyetmegindítotlak a burgonyahéj
és zöldség, gyümölcshulladék gyüjtésére. A házíasszonyok a gyüjtött
mennyiségnek meglelelőerr aprófát kapnak ezért, olyan aprófát amit
máshol már nem lehet használni csak a tüzelésnél. .Az így szinte in-
gyen gyüjtölt hulladékból évente 1 millió sertést hizlalnak fel., ,

Az ételmegállapítás normája így hangzik ; ,Mindig ait enni, amí
terem. akkor, amikor a legjobb és legolcsóbb. Es ezzel az eszközzel
nemcsak azt érik el. hogy semmi el nem vész. hanem azt is, hogy
lehetőleg kevés behozatal ra szorul az ország Az autark ia olyan meg-
valósulása ez, amit alig tartott valaki lehelőnek a Harmadik Birodalom
megalapozása előtt.

A W. H. W. egyik fontos mellékáge : a képzőművészetek támo-
gatása. Ez tulajdonképpen megelőző eljárás. el akarja kerülni a szük-
séget, mielőtt beállt volna. A "német rnűvész legtöbbször weltfremd.
és kereskedelmileg kevésbbé iskolázott. Sokkal inkább alkoló, mint
sem, hogy kereskedelmileg értékesilené műveit." Ennek a beáll ható
szükségnek elkerülése véget! a W. H. W. vándor kiállításokat rendez
a nagyobb városokban, ahol aztán egy-egy vándorsorozatban a kiál-
lított műtárgyak 68 százalékát adja el. Ez az összeg teljesen a kiállí.ó
művészé lesz.

A ruhasegély mindig teljesen ú] ruhákból áll. Egy-egy segélyre
szoru ló megkapja az utalványt. amelyen rajt van, hogy milyen számú
ruhára van szükség e. (Ez is benn van a kartolékokb an.) Elmegy a
megjelölt időpontban a kiosztóhelyre és ott kiválaszthatja tetszés sze-
rinti formájú. színű, szabású ruháját, cipőjét. A családok kaphatnak
utalványt ágynernűre, ágyra, gyermekkocsira is. Minden teljesen új, és
minden darabról érezheti, hogy ezt önkéntesen adja neki néptársa,
aki vele közősséget érez és ezér! segít rajta. Nem alamizsna, hanem
segítség. Soha semmit nem kell visszaadni (gyermekkocsit sem), min-
den amit kap, teljesen az övé. Szinte nem is mondhat mást az ember,
mikor fájó szívvel hagyja el a helyet, mint hogy: mért nem lehet ez
nálunk is így? K. P.

Hlez cö, hogy Krisztus az Atya örökkévaló igéje, az igazi
világasság és élet? Helyes ez a hí+eö. Oe törekeDjél, hagy ez
az Ige tebcnncö szóhoz jusson. hogy ez a világosság teben-
ncö fényeskeDjék és ez az élet tcbcnneö éljen, kü lö nbzn mit
se használ nckcö. Ennek o klncsriek meg kell lenni benricö :
a hit által egységben kell lenncö Krisztussal!

ArnD János.



Magyar filmek
A magyar filmgyártás Iellendüléséröl igen sokat hallunk az utóbbi

időben. Annyi tény, hogy sok magyar gyártmányú Iilm szerepel a mozik
műsorán. Csak az a kérdés, hogy ezek a filmek tényleg, a szó szoros
értelmében "magyar" lilrnek-e ? Egy német filmen nagyon határozottan
rajta van a némel nemzeti lélek bélyegzője. Kezdve a filmek meséjén,
a felvetett problémákon, folytatva a művészek játékának charakteris-
tikumán, egész a kiállítás utolsó szögecskéjéig, minden a ném et nem-
zet sajátos jellegét hírdeti. Ami ott történik. az nem is történhetett meg
másutt, csak ott. Ahogy ott viselkednek, úgy nem viselkedik más nem-
zet, csak a némel.

Az amerikai film is tipikusan amerikai. Igen sok Iilmröl írja mos-
tanában a kritika (Mr.Oeads, Nagyváros stb.), hogy "a filmtörténésben
bemutatkozó világ- és életfelfogás nekünk kissé idegen, nálunk ilyes-
'mit el sem lehetne képzelni." S ezt nem csak annak az országnak
más (civilízatórikus, gazdasági, társadalmi) életberE ndezése okozza, ha-
nem rendszerint a művészi ábrázolás anyagi, rnondhatnárn "testi" részét
mozgató és megelevenítő lélek. Az amerikai íilm kirnondottan amerikai
lelkiséget. amerikai életfelfogást sugároz, Ez az, ami nekünk "idegen"
és mégis vonzó, mégis megragadó.

Ugyanezeket lehet aztán elmondani a francia és angol Iilmekről
is. Hosszú értekezésre. vagy akár doktori disszertációra is lutné, ha az
ember alaposabban utána akarna nézni s kielemezni ezeket a jelleg-
zetessegeket. Oe ebben a kis cikkben nem ez a célunk, hanem hogy
rámutassunk. mennyire igaza van az ifjúság, nevezetesen az egyetemi
és diplomás ifjúság egyes szerveinek, amikor tiltakoznak nyilvános gyű-
léseken és memorandumokban a magyar filmgyártás mai állapota ellen.
Mert amennyire német a német film, és amerikai az amerikai, annyira
nem magyar a magyar.

Kezdjük azon, hogya magyar filmek 90 százaléka a könnyű víg-
játék műlaját képviseli. Állandó szereplői a gazdag vezérigazgató vagy
löldbirtokos, gazdag háztulajdonos, ügyvéd és a szegény leány. Vagy
megfordítva. Vagy ha nem gazdag valaki, akkor meglépő gyorsasággal
azzá lesz. Szerepelnek azután a kűlöníéle "jópofák" vagy "hülye polák." .
akik a pesti aszfalt legsekélyesebb, tapadósabb és agyonnyúzollabb,
krokilémának már százszor kicsavar! ötleteit és vicceit "mondják be"
vagy játszák el a legközönségesebb kabaréstílusban. Ehhez vesznek
néha egy-egy érzelmes giccset (egy- kis vérszegény bébit vagy hasonlót),
pár éjszakai jelenetet vagy cigányozó, éjjeli zenéző földbirtokos fiút és
kész a magyar film. '

Hát ez a magyar élet? Ez a magyar lélek? Ez a magyar művé-
szet? Tiltakozunk. Ez lehet valami kozrnopolita bárkotyvalék, de nem
'magyar élet, nem magyar lélek.

Ami komolyabb film előkerül a magyar lilrngyárakból. az rend-
szerint regényátdolgozás. Oe ezek kiválogatásában sem tudjuk feHe-'
dezni azt az igazi müizlést, amely 8- legsúlyosabb magyar irodalmi ér-
tékeket igyekeznék a film világnyelvén tolmácsolni. Szeszélyes össze'
visszaséggal kerülnek elő egy-egy kornoly érték mellett harmad-negyed,

. sőt századrangú irodalmi művek. Pedig mennyi kíváló filmléma aranyát
rejtegeti a magyar irodalom kincsesbányája. Nem az agyonúnt és tulaj-
donképen a magyar falu arcát elkendőzö, meghamisító mult-szézad-
deréki népszinműveket kellene filmesíteni, hanem a magyar klassziku-
sokat. Ezzel nemcsak küllöldön, de még idehaza is nagyon kornoly
kultúrhivatást töltene be a magyar film. Meri középískolaí "kötelező"
olvasmányokon kívül ki ismeri, ki olvassa ma a klasszikusokat? Ki
ismeri a magyar mu't e drága értékeit a magyar közönség azon réte-
geiben, akiknek egyáltalán nem voltak "kötelező" olvasmányaik ? Pedig
e rétegek kultúrszornja majdnem kizárólag a filmekben elégül ki. Míly
nagyszerűen tudná áthidalni a film a magyar klasszikusok és a magyar
közönség közötti szakadékot l Míly könnyedséggel tudná felszabadítani
e drága értékeket egy elavult nyelvezet és írásmód szürke porrétege

egyéb megmozdnlásátúl, sőt IL temp-
lomtól is távolmaradtak eddig. A feb-
ruár 9-én elhangzott befejező előadás.
után a Kelenföldi Luther Szövetség ve-
zetősége -azon reménységének adhatott
kifejezést, hogy a megkezdett munkát
a jövőbeli is folytatni fogja,

1848. és az
- eoaruiélitcus egyház

Március 21-én ünnepi ülést rendezett
a Magyar Luther-Társaság, nagyszámu
hallgatóság részvételével.

D. Raffay Sándor püspök érdekes elő-
adást tartott ,,1848. és az evangélikus
egyház" címmel. Rámutatott, hogy az
1848-ik esztendő nemcsak a nemzet, de
a magyar egyházak s a magyar kul-
túra szempontjából is fordulót jelent
történelmünkben: a magyar nemzet ön-
tudatra ébredésének és öncélu életének
egyik legjelentőseb? fordulatát. A tö~-
ténelmi adatok soran nemcsak arra hi-
vatkozott, hogy a 48-as szabadságharc
három eleven géniuszát: Kossuth La-
jost, Petőfi Sándort és Görg~i Art~!t
éppen a mi evangélikus egyhazunk tol,
tötte be olyan tüzzel, amelyből az egész
nemzet dicsősége származott, hanem
kimutatta hogyan vette ki részét a ma-
gyar eva~gélikus egyház a 48-as törté-
neti átalakulás munkájából. A szabad-
ságharc évének svangéükus egyházi
iratai, az egyházfőhatósági körlevelek,
jegyzőkönyvek egytől-egyi,g, tor~eny-
tiszteletre, a rend megtartasara intet-
ték az evangélikus híveket:

Eddig nyilvánosságra alig került do-
kumentumokat olvasott fel a továbbiak-
ban Raffay püspök az első felelős ,mi-
nisztérium egyik leggyökeresebb Jog-
alkotásának, az 1848. évi XX. törvény-
cikknek kialakulásáról, hangsúlyozva,
hogy ez a törvény mindmáig alapköve
az állam és egyház közöttí viszonynak.
Hogy az egyházak kívánságait a gya-
korlatban végrehajtani 'léhessen, a
Batthyány-kormány az 1848, augusztus
1-i és szeptember í-í minisztertanácsón
részletes irányelveket állított fel. Az
egykori hivatalos jeg:yzőkön:yv szerint
az irányelveket a kovetkezokben fog-
lalták össze: az egyház autonómiáját
tiszteletben tartják, szabályozzák az ál-
lam és az egyház közötti vi zonylatot,
az alapítványokat sértetlen~l m~~ta~t-
ják, rendezik a vegyesházassagok ugye~~
az egyházi alkalmazottakat megfelelo
fizetéshez juttatják, gondoskodnak az
elaggott lelkészek és tanítók nyugdijá-
ról, a tanügy részleteiről. stb. Az evan-
gélikus püspökök székhelyét Pesten,
Rozsnyón, Veszprémben, Pozsonyban és
Nagyszebenben állandósították volna.
A teljes erővel megindult szabadságharc
elsöpörte a terveket, amelyek százados
mulasztást lettek volna hivatva pótolni
s azontúl már csak az "álladalmi tit-
kár," Szász Károly tartotta nyílvan az
egyház-államközi problémákat. F~l,,:,~-
tették a két protestáns egyház umoja-
nak kérdését is s az 1848. augusztus
30-31-iki~vangélikus egyetemes gyűlés
megújította kérését a korrnányhoz, hogy
a római katholikus és a protestáns egy-
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-Senki ne hiányozzék a Luther-szobor ügyének támogatói közül!



('JANGnl~US~lg:
házak közötti viszonyt lehetőleg meg-
nyugtató módon, .teljes alapossággal
rendezzék.

Raffay püspök nagy figyelemmel hall-
gatott előadása után Vályi Nagy Géza,
a Petőfi-Társaság tagja verseiból olva-
sott fel, Bókay János dr. főszerkesztő,
az ismert író édesatyjának, a nemrég
elhunyt kíváló gyermekgyógyász-pro-
fesszornak emberi arcképét vázolta föl,
közvetlen művészettel megírt 'tanul-
mányban. A gyönyörű megemlékezést
hálás tapssal fogadta a publikum, majd
Jeney Klára, az Operaház tagjq éne-
kelt Bókay János és Schubert ~zerze-
ményeiből, Rieger Tibor dr. zongoraki-
séretével. Kovács Sándor dr. püspök
zároszavában a budapesti Luther-szo-
borra való adakozást ajánlotta a Tár-
saság barátainak figyelmébe. (M. E.)- *HE!ES·

A széfhúzo
mocvorokról

A Deák-téri evangélikus templomban
évről-évre megemlékeznek halála nap-
ján, március 20-án Kossuth Lajosról,
aki buzgó és hű evangélikus volt. Az
idén vasárnapra esett az évforduló, azért
a nap jelentőségére a rendes istentisz-
telet keretében utalt az igehirdető, dr.
Raffay Sándor bányakerületi püspök.

Prédikációját Lukács evangéliúma XI.
részének 14. és következő verseire ala-
pította s többi között így szólt: Jézus
mondja: .Mtnden ország, amely önma-
gával meghasonlik, elpusztul és ház
házra dül." Mindenki utálja a hazugsá-
got, mégis benne él, mindenki megveti
a kétszínűséget, mégis gyakorolja. Ez
a kétlelkűség ütközik kl a népek éle-
tében is: Népszövetség címén érdek-
szövetséget alkották, amely hangzatcs
jelszavakat bocsát a világba s tetteivel
nyomban megszégyeníti szavait. Eltiport
népek igazságát csak éppen meglátják,
mégsem segítik talpra azokat a népe-
ket, hanem továbbra is csúfságban hagy-
ják a megtépett igazságot; hangoztat-
ják az örök béke ideálját s ugyanekkor
a békére vágyó embermilliók verejték-
cseppjeiből életoltó fegyvereket gyárta-
nak __. A keresztyén egyházak is csak
mondják a szeretet vallásának Jézus
vallását, de megtapossák az egyének,
a családok boldogságát csak azért, hogy
uralkedhassanak. Az egyházak nagy-
részben bűnösök, hogy híveik elidege-
nednek-tőlük Krisztus igazsága az egy-
házra is áll: minden ország, amely
meghasonlik, elpusztul, - viszont a
nyugalom, egyetértés dicsőségre és győ-
zelemre segít.

- íme, itt áll előttünk a német nép,
amely a meghasonlás átkával szakítva
szinte már a végpuszti.tlás örvényén ek
széléről tért vissza komoly egyetaka-
rássat a nemzeti öncélúság ösvényére
s halad li dicsőséggel biztató jobb idők
felé. És itt van az a véghetetlen em-
beri nagyság, Kossuth Lajos, akit ez a
nemzet atyjának nevezett, aki Bocs-
kay, Bethlen, Rákóczi nyomdokaiba
lépve, eggyé tudta forrasztani ezt az
örökösen széthúzó nemzetetés egy olyan
jövendőt indított meg, amely a boldo-
gabb fejlődés felé mutatott. Hogy ké-
sőbb a kibontakozás útja megtört s
annyi csalódás, keserűség ért minket,
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alól ! Míly hatalmas kultúrszolgáletot tehetne a magyar mult közkinccsé
tételében I Mert igazi nemzeti jövendő csak ott épül, ahol életté, vérré,
sejtekbe felvett protoplazma állománnyá válik a nemzeti mult.

S még, egyet. A magyar nép nem olvas. A könyv nem vonzza,
Különösen nem vonzza az a fajta könyv, amelyet épen a kezébe kel-
lene adni: az 'aranyparitású irodalmi érték, a klesszikus irodalom. Anyagi
ereje sincs, hogy hozzájusson. Oe a népkönyvtáraink forgalma is igen
gyenge, ahol még van is ilyesmi. Ellenben annál inkább vonzza, külö-
nösen az ifjúságat, a film. Csodálkozunk rajla. hogyanemzetnevelés
hivatott fórumai még nem figyeltek fel erre és a magyar néprnűvelés
sok meddő pénzpazarlásait nem tordították inkább az igazi nemzeti
érzésű magyar film kiépítésére. Ez amellett. hogy automatikusan vé-
gezné a. néprnűvelést, még óriási üzleti lehetőségeket is rejt magében.

Oe nemcsak idehaza, külíöldön is hatalmas kullúrhivatást töltene
be a nemzeti szellemű magyar film. A magyar filmgyártás sarkalatos
üzleti tévedése az, hogy csak ilyen kozmopolita ketyvaléknak leh~t
küllöldön üzleti sikere, mivelhogy ennek épúgy közönsége Budapest,
Szombathely, Sátoraljaújhely, mint London. New-York és Sidney. Nem,
nem. Ah-ogy mi annál nagyobb érdeklodéssel nézünk egy filmet, minél
inkább "idegen" a mi lelkiségünktől és minél inkább bepillantást enged
más nép lelkivilágába, a küllöld is annál nagyobb érdeklődéasel togadna
egy magyar filmet, menriél inkább a belső' tartalom és nem a külső
sallang (népies öltözék, cigány és ringó búzamezö) képviselné abban
a sajátosan magyart. A "Zord idők U és "Rajongók" népe és történesei
megfelelő művészi [ilmleldolgozásban ép olyan érdekes lehet egy ame-
rikainak, mint nekünk az amerikai szabadságharc eseményei, amelyből
újabban épen elég szemelvényt kaptunk filmen és színpadon.

Mindezen okokra való tekintettel tehát ezennel mi is odaállunk
azoknak a soraiba. akik az egész magyor lilmgyártás újjászervezését
és magyar nemzeti szellemben .való kiépítését kívánják és várják a
magyar kultúrális élet hivatott őreilől és vezéreitől. L. M. V.

NE 'WíMhW!\!''I&' li

Egyhúzunk lörpeiskolóiról
szerelnék egyet-mást elmondani, ha ezzel sikerülne egyházi hatósá-
gaink figyelmét erre a mind inkább Ienyegetőbbé váló kérdésre irányí-
tani, amely hovatovább az amugy is koldus szeren álló gyülekezete-
inket. az ilyen gyülekezetek lelkészeit. gondnokait, presbitereit anyagi
romlással fenyegeti.

Törpeiskolák alatt a köztudat azokat az iskolákat érti, amelyek
a tankötelesek számának leapadása miatt elvesztették a tanitói fizetés
kiegészítése céljából korábban élvezett állam segélyt s amelyeknek lenn-
tartéseról a gyülekezetek saját erejükből. a legtöbbször szőrnyű áldozatok
árán gondoskodnak. Gyülekezeteink áldozatkészsége e téren szinte ha-
tártalan, merl a hívek olyan terheket vállalnak magukra, amelyek a leg
többször amugy is igen szegény 'egyháztagolmak vállára szinte elvisel-
hetetlen sulvként nehezednek. Törpeiskolát tenntartó gyülekezeteink
között a 150-200%-os' iskolaadóterheket viselő nem ritka jelenség.

Es ebben a hívek önkéntes adóviselesi készsége mellett igen nagy
része van egyházi hatóságainknak. amelyek nemcsak buzdító, lelkesítő
szóval, de sokszor tetemes segélyek tolyósításával igyekeztek rábírni
az elnéptelenedett iskolákat fenntartó gyülekezetek tagjait a sokszor
erejüket meghaladó terhek vállalására. Ez eddig rendben is volna.Egy-
házunk veteményes kertje: az iskola. Ez neveli számunkra az új nem-
zedékeket amelytől függ Egyházunk és Hazánk szebb jövője. Ezért pe-
dig érdemes áldozni. Egyháznak, Hazának egyaránt kedves szolgálat
az, ha e magasztos cél elérése érdekében áldozatot hoznak a hivek.

Oe ... gondoltak-e valaha arra egyházunk vezető körei, hogy a
törpeiskolák megtartása érdekében eddig követett eljárásukkal milyen
szőrnyű veszedelmet zúdíthatnak azokra a szegény gyülekezetekre,
amelyek az ő lelkesítő szavaik hatása alatt állva: magukra vállalták a
törpeiskolák tenntartását ?

Tudják-e azt, hogy az ilyen iskolák ügyében tett amaz intézke-
désük, amellyel az iskolatenntartó gyülekezetet sikerült arra birni, hogy



a tanítói állást olyannal töltsék be, aki megelégszik az U. n. "helyi ja-
vadalommal", tehát nem ragaszkodik a 700/Elnöki 1922. évből szár-
mazó, V. K. M. rendelethez, amely kimondja, hogy a nyilvános joggal
telruházott iskolák tanítóinak a fizetése nem lehet kisebb a törvényben
megállapított javadalomnál (ez a most érvényben lévő 83600/937. sz.
rendelet szerint helyettes tanitóknál havi 85 P a segédlanítóknál havi
havi 103.50 P, mint kezdő fizetés) ezt a kérdést nem vezette nyugvó-
poníre ? Pfogy ezzel a törpeiskolák ügye még ebben a kificamitott, téhát
sántikáló lorrnáben sincs rendben?

Nagyon téved, aki azt hiszi. hogy az egész kérdés abban a köz-
gyűlési határozatban, amely X. Y. oki. tanítót az üresedésben lévő ál-
lásra meghívja, megválasztja. alkalmazza és javadalmát az U, n, ;,he-
lyi javadalom"-bim jelöli meg. amely az államsegély hiányában nem
éri el a lenti minimális fizetést - hé a megválasztotttanító az ilyen
értelemben kiállított hiványl, díj levelet aláírta és magára nézve érvé-
nyesnek elismerte - ezzel az ügy a lovagiasság szabályai szerint el
van intézve. Dehogy!

Ez a határozat, ez a tanítóválasztás a kiindula pontja, a Iorráse
lehet egy olyan özönvíznek, amely anyagi romlását okozhatja az amúgy

. is szegény gyülekezetnek, illetve a hiványt aláíró egyházi vezetőknek :
lelkész. felügyelő. gondnak, presbitereknek.

. Ahelyett, hogy itt elvi jelentőségü rendeleteket sorakoztalnék tel,
tudva azt. hogy' a konkrét esetekre rnindenki, még a tamáskodók és a
bölcselkedők is Ielligyelnek. két 'esetet hozok tel, amelyek az "exempla
docent' elvénél fogva, nagyobb óvatosságra togják inteni az illetékes
köröket.

Az egyiket a saját egyházunkban, 'a másikat a testvér rel. egy-"
házban találtam, Oe tudok a róm. kath. egyházben is hasonló, sőt tar-
kébb esetekről is.

Íme az egyik, A k. .. i rét egyház, amely az egyke folytán leapadt
tankötelesek száma miatt elvesztette az államsegélyt : törpeiskolájában .
a "helyi javadalom" biztosítása mellett alkalmazott tanítót. Ez a tanító
6 évig volt ott. Soha nem kért többet a helyi járandóságon íelül, hi-
szen ezt tartalmazta csupán. az általa is aláírt hivány. A 7. évben
más iskolába került. Alig taglalta el ú] helyét: az első: dolga az volt,
hogya kir. tanfelügyelőség útján a vármegyei közigazgatási bizotlság-
nál feljelentetté a k ... i rel. egyházat azért, mert az nem adta ki neki
a generális joghatállyal biró V. K. M. rendeletben megállapított mini-
mális fizetést és arra kérte ~ közigazgatási bizottságot, kölelezze a k ... i

_ rel. egyházat 5 évre visszamenőleg a különbözetet azonnali kilizeíésére,
ami ió néhány ezer pengót jelentett. Hiába volt a hivatkozás a taní-
tói hívánvra. rnint kétoldali szerződésre : hiába az is, hogy a tanító ol-
vasta, ismerte a pályázati teltételeket ; hiába mondták: 'a tanító lemondott
az allamsegéllyel elmaradó összegről. ..2- a .gyülekezetet elmaraszialták.
Ellenszegültek. Jött a foglalás, végrehajtási eljárás. Belevon,láka lelkészt.
gondnokot stb. Megmozdult a hivatalos apparátus, deputációzás a képvise-
lőkhöz. telírás a miniszterhez. Hiába volt minden. A gyülekezetet elutasítot-
ták, mert- szólt a véghatározat - nem szabad visszaélni egy tanító szo-
rult helyzetével, aki szorult helyzetében (állástalanség}' írta alá a szer-
zödest. Már pedig 'az íly módon létrejött szerződés - erkölcstelen.
Es így magában: érvénytelen. r

Végezetül: bizoriy csak fizetni kellett 5 évre visszamenóleg. Csak
5 évre azért, mert ezen túl terjedő időre az elévülés szabálya lép ér-
vénybe. '

Oe itt van egy evangélikus konkrét eset is, A cs ... i törpeiskola ha-
sonló módon alkalmazott tanítót. "Hasonló módon" azért, mert ezt a
formulát az egyházi Ióhatósázok is ajánlolták. És a nóta vége? A ta-
nító néhány évi "koplalás" után az állarnnál nyert alkalmazást, ahol
talán még ki sem csomagolt, már leljelentette a cs ... i evang. egyházat.
Es az a szegény rettenetes egyház-iskolai adóval agyonlerhelt gyüleke-
zet végig fogja járni a k ... i rel, egyház kálváriáját és a végén fizetni
~ , I
lOg ..•

Azaz ... talán nem. Ha az egyház vezetői felfigyelnek és keresik a
helyes utat: talán véget vetnek a jóhiszeműen eljáró lelkész, gyüleke-
zet kálvária-járásán ak. . .. .'

.Ezt az utat igyekszem megmutatni. - legközelebbi írásomban.
Mylos dr;

annak nem Kossuth volt -az '!'tka,de az,
hogy ismét visszaestünk a meghasonlás
bűnébe és nem tudtunk egyet akarni.
Most összetörve láthatjuk ismét, hogy
körülöttünk, bennünk újvilágok ala-
kulnak, formálódik egy új emberiség.

- Abban a kohóban, amelyben a
holnap sorsa Izzik, sem mint emberek, .
sem mint magyárok el nem éghetünk,
forrjunk tehát eggyé a nemzeti és köz-
életben, vallás és Isten szolgálatában.
Szakítsunk a kétlelkűséggel. Mí vagyunk
az a nép, amely új eget és földet vár,
melyben az igazság lakozik ...
lIIIIIIII_iillilU_IIIIIII __ ·Z;: ilj'III'D!iBl~Ilil""ZIIl"" _
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Luther-szóbor
Országszerte folyik az evangélikus

gyűleliezetekbena:gyűjtés a Luther-
szeborra. Miután a gyülekezetek úgy
a házankinti gyűjtések, valamhit a
március hó folyamán tartott egye-
sületi összejövetelek, valamint a
templomi olfertörlumok összegét
együttesen küldík be a Deák-téri
egyetemes egyházi pénztárba, az
egyes gyülekezetek eddigi eredmé-
nyeiről nincsenek pontos adatok.
Míndeníelöl mindössze az az általá-
nos értesítés jön, hogy a gyültes jól
megy s az előirányzott összeget el
fogja érni. Budapest pontosan kez-
dett gyüjtése már a befejezés előtt
áll, már eddig is lényegesen túlha-
ladta az előirányzatot.

A Luther-szóbor végrehajtó bizott-
sága arra kéri az egyházközségeket,
egyházmegyéket és egyházkerülete-
ket, hogy a körlevélben megjelölt
időn belül. tehát április hó tO-ig az
elszámolást, a gyüjtésekről való rész-
letes kímutatast és a gyüjtőtt össze-
get bekülde~i sziveskedjenek.

V. Sréter Ferenc bányakerületí mísz-
sziói lelkész kérésére a szerkesztő meg-
állapítja, hogy Iapunk 12.számának ötö-
dik oldalán közölt cikk 8. sz. alpontjá-
ban történt hivatkozás egy lelkészre,
akinek evangélizálását egyesek súlyosan
kifogásolták, nem v. Sréter Ferencre
vonatkozik.

Bonyhád. A Protestáns Kör március
16-án este hazafias ünnepet rende lett,
amelyen változatos műsor keretében
Szántó Róbert budapesti lelkész és
Rózsa Sándor bonyhádí egyházfelügyelő
tartottak előadást.

Kecskemét. Az egyházközség a Lu-
ther-szóbor javára március .20-án dél-
után vallásos ünnepséget rendezett a
templomban .. amelyen Szántó Róbert
lelkész beszélt a budapesti Luther-
szobor felállításának szükségességéről
és jelentőségéről. ~'

JI



Tizenöt év
Március 22-én volt 15 éve. hogy
a magyarországi evangélikus «au-
ház egyetemes felügyelőjévé vá-
lasztotta és tisztségébe beiktalta D.
báró Radoánszhu Albertet. Azóta
nagyon nehéz' idők esztendői tel-
tek el és ezek a nagyon nehéz
esztendők beiaazolíál«, hogy az
egyetemes egyház lsier: kegyel-
méből olyan felügyelőt kapott. aki
biztos kézzel, hűséges szívvel,
keszséges fáradozással és a nyu-
godt megfontoltságnak a helyes
megoldást mindig megtaláló böl-
csességével tudta felelős nagy tiszt-
sfjgének minden feladatát betölteni.
Orömmel, oszinte szereteltel és bi-
zodalmas tisz/elettel tekint felé ez
évforduló napjaiban is egész evan-
gélikus egyházunk és áldást kér
Istentől életére, munkáira és mo-
gát odaáldcaáori szeretett egyhá-
zára.

Báró 'Prónay Róza, az elmúlt nyáron
őseihez megtért, Istenben boldogult
nagyasszony' végrendeletének' felbon-
tása az elmúlt napokban történt meg,
amelyből kítűr.t, hogy karancssági bir-
tokán lévő kastélyában általa létesitett
evangélikus kápolnát a salgótarjáni
evangélikus egyházra hagyományozta
és fenntartásának biztosítására 4000 P
alapítványt tett. Emellett az acsai ev,
egyháznak egy házat hagyományozott
nagy belső telekkel. Abalassagyarmati
régebben létesített Szeretetházra jutta-
tott 230.000 pengős adományával így
egyik legnagyobb egyházi jóltevőnk
lett, kinek emlékezetét nemcsak az ér-
dekelt egyházak, hanem a jótékonysá-
gát élvező szívek is hálásan őrzik.

Egyhézlelügyelül beiktatás. Nemes
Kéler Ödön ny. tábornokot bensőséges
ünnepség keretében iktatták bo a tállyai
egyház felügyelői tisztébe. A templomi
beiktatón Zémann Zoltán egyházmegyei'
főjegyző prédikált, majd Duszik Lajos
esperes végezte el a .beiktatást. Az. új
felügyelőt üdvözölte vitéz Gömőry Ar-
pád tábornok a honvédség és a katonai
protestáns egyház nevében, Pazár Ist-
ván egyházmegyei felügyelő a felügye-
lői kar, Varga László abaújszántói lel-
kész a lelkészi kar, dr. Nemes Géza a
fiókegyházakképviseletében, valamint
a ref. és r. kath. egyházak, a fronthar-
cosok és egyéb intézmények és testü-
letek. Ugy a felügyelői székfoglaló, mint
az üdvözlések a felekezeti harmónia
szellemében hangzottak el.

Dr. N. Christananda útiterve szerint
március 26 Egyházaskozár, 27 Kaposvár
és Iharosberény, 28. Szepetnek, 29. Surd,
30 Porrogszentkirály és Csurgó, 31 Szá-
razd, április 1-én Keszőhidegkút és Be-
lecska, 2 Pálla, 3-án Csepel és Buda-
pest Ullői ut 24, fél 5 óra (Fébé), 4-én
Felsőgalla, 5-én Tatatóváros, .6 Komá-
rom, 7 Bakonycsernye, 8 Oskü és Vesz-
pcém, 9 Gérce és Celldömölk, 10 Győr,
Böny, Bábolna, 11 Sopron, 12 Buda-
pesten szolgál,
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Egyház és állam viszonYd,
az 'Agostai Hitvellesben

Az egyház és állam viszonyának történetéről köteteket lehetne
irru, A helyes viszony hol az egyház., hol pedig az állam hatalmi túl-
kapásai miatt borult teL Jelen cikkben azonban nem történeti, hanem
elvi szempontból kívániuk nézni a kérdést. Azt akarjuk megvizsgálni,
hogy egyházunk, hitvallásunk milyen álláspontot Ioglal el ebben a kér-
désben? Az Ágostai Hitvallás 16. és 28. íeiezetei külön foglalkoznak
ezzel a kérdéssel.

Hitvallásunk nem akar mást, mint Isten igéjének fényét beleveti-
teni az egyház és állam életébe; nem akar az államnak törvényeket
szabni, nem kívánja az államot elavult formákhoz kötni, vagy a tel-
sőbbséget a maga alantasává, függvényévé tenni. Hitvallásunk szerint
az egyház "idegen hatáskör be ne avatkozzék; birodalmakat átruházni,
a világi felsőség törvényeit eltörölni, a köteles engedelmesség alól fel-
mentést adni nincs joga; ne akadályozzon semmiléle polgári rendtar-

.tás ra vagy szerződésre vonatkozó bíráskodást : ne rendeljen a világi
felsőségnek szabályokat az ország igazgatására. Krisztus mondja : Az
éri országom nem e világból való." (Ján, 18, 36.) Az egyháznak egy
feladata van, hogy az Igét hirdesse alkalmatos és alkalmatlan időben
s a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltassa ki. Hirdesse az
igét, hogy hatására a VIlági vezető emberek hívő keresztyénekké legye-
nek, akik a reájuk bízott nép és nemzet ügyét Isten iránti felelősség-
gel intézzék. . •.

lsten maga is el tudná kormányozni a mi ernbervilágunka], amint
bölcsen vezeti és kormányozza a csillagok és világok millióit. O azon-
ban azt akarja, hogy mi lsten képére teremtett emberek az Ő élő Igéje
által a Néki való engedelmességben és odaadásban kormányozzuk a
mi közösségeinket. lsten az O világkorrnányzó hatalmából egy-egy ré-
szecskét ruházott az emberekre: a lelki hatalmat az egyházra ~ a vi-
lági hatalmat az államra, a világi felsőségre. Ezért mondia az Ágostai
Hitvallás mindkét hatalomról, hogy ezek az lsten ajándékai s "mind-
kettőt szentül megbecsülni és tisztelni tartozunk, mint Istennek legna-
gyobb földi jótéteményeit."

Egyház és állam egymásnak kölcsönös megbecsüléssel tartoznak ..
Ne akarjon egyik sem a másik fölé kerekedni. Mindegyik ugyanazt a
népet, nemzetet szolgálja s éppen ezért nagyon fontos, hogy szelgála-
tukat egymással teljes harmóniában végezzék. Hitvallásunk nagy fon-
tosságot tulajdonít e kérdés tisztázásának, mert "egyesek az egyházi
és világi hatalmat helytelenül összezavarták. Ezen összezavarásból a
.félelmes háborúk s a legnagyobb zavargások támadtak. : ." "A mi taní-
tóink, hogya lelkiismeretet megnyugtassák. kénytelenek voltak rámu-
tatni az egyházi és világi hatalom különbségére .. , ."

Az egyház feladata tehát az Ige hirdetése és a szentségek kiszol-
gáltatása, amit Hitvallásunk nem győz elégszer és eléggé hangsúlyozni.
"Az örök üdvösség, a Szentlélek, az örökélet bízattak rá, Ezekhez nem
lehet máskép eljutni, csupán az Igének és a szentségnek szolgálata
által." Az egyházi felsőségnek kötelessége az Igének helyes hirdetése,
vagyis a tiszta tan felett éberen őrködni és joga van az Evanzéliumtól
eltérő tanítókat és istenteleneket a gyülekezetből kirekesztent. Ez bizo-
nyos birói tevékenység, amelyet az egyház végezhet, "de nem emberi
karhatalommal. hanem az Ige fegyverével". Az egyház tehát ne akar-
jon az állami hatalom kegyúri vállán felemelkedni, s a világi felsőbbség
hatalmi eszközeivel "téríteni", hanem egyedül az lsten Igéjével. Ha
igehirdetése annyira megüresedeH és elerőtlenedett, hogy már nem
képes a hívek lelki szükségletét kielégíteni, akkor ne akarja a karha-
talom inkvizíciós eszközeit az "ige" szolgálatába állitani.

Hitvallásunk az állami intézményt is nagyrabecsüli sbenne nem-
csak egyszerű hívatalt. hanem hívatást lát. A világi felsőség is Istentől
nyerte hatalmát és hívatását. Feladata, munkaköre azonban egészen
más, mint az egyházé: "A világi felsőség nem a lelket, hanem a tes-



"let s a testi javakat oltalmazza az ellenséges megtámadás ellenében s
1egyverrel és testi Ienyitékkel szóktatja az embereket" a polgári tisztes-
.ség és béke betartására." A világi felsőségnek tehát az eszközei is
-egészen elütnek az egyházi eszköztől. - Az Ágostai Hitvallás a vi-
Iági felsőség előtt tett esküt és az állami törvény előtt megkötött
házasségot is törvényesnek ismeri el, amikor azt mondja : ,," .szabad-
.ságukban áll a keresztyéneknek ... a felsőség rendeletére esküt tenni,
.nősülni és lérihezmennl. " Hitvallásunk minden állami alattvalótói meg-
követeli a törvénytiszteletet: "Eppen ezért szükséges, hogy a keresz-
tyének a törvénynek s a felsőségnek engedelmesek legyenek, kivéve,
11a bűnös dolgokat parancsolnának, mely esetben inkább kell enge-
-delmeskedni Istennek, mintsern az embereknek. (Csel. 5, 29)" A "bű-
nős dolog" alatt hitvallásunk a Szentirással, Isten akaratával ellenkező
dolgot ért. nem pedig az egyház hatalmi törekvéseivel való állami
-ellenkezést, .

Az egyháznak és államnak ilyen értékeléséből messzemenő kö-
'vetkezfetések vonhatok le a gyakorlati életre vonatkozóla. Egészséges
-állami élet, őszinte törvénytisztelet, zavartalan rend csak olyan állam-
ban [ehet, ahol a törvénytisztelők sorában első helyen az egyház áll.
Az Ágostai Hitvallás ezt kívánja híveitő!... '
. Ha a hívő egyház megelégszik Istentől nyert hívatásával. az Ige
.hirdetésével és tartózkodik a hatalmi túlkapásoktól, akkor előbb-utóbb
sikerül nevelnie olyan hívő világi vezetőket is, akik az egyház igehr-
dető munkáját nem akadályozzák s akkor helyre állhat egyház és
-állam viszonyában a teljes harmónia.

Takács Iános.

Milyen legyen
a Luther-szobor?

Lapunk Ll-lk számában dr. Kring Jenő tollából megjelent cikkben nem a
:l'olyamatban lévő gyüjtésről, hanem előrelátóan már a következő kérdésről,
-vagyis arról volt szó, hogy milyen legyen a felállítandó szobor? Úgy látszik,
'hogy a cikkíró is úgy tekinti a gyüjtés eredményét, mint amelyik egészen biz-
'tosítanl fogja a szükséges összeget, (és - háJa Istennek - ez így is lesz!) ezért
már ezt a második és nagyon fontos kérdést időszerűnek látja felvetni.

Ez a kérdés csakugyan időszerű. Mert beszélni kell arról, hogy milyen
legyen a Luther-szobor ? Beszélni kell azért, hogy a tervezésre Ielhivandó mű-
vészeket, ha nem is megkötni, de mindenesetre tájékoztatni lehessen arról,
.hogy milyen módon fogják fel s hogyan próbálják megoldani a feladatot: méltó
-és kifejező szobrot alkotni Luther MártonróL

És itt előbb egy kitérést kell tenni, mielőtt e kérdésre íelelnénk. Most
nyujtották be terveiket a szobrászművészek a Madách-szobor pályázatra. Lapunk
'hírt adott arról, hogy száznál több (pontosan 143 darab) pályamű érkezett be.
Megnéztük néhányan éppen abból a szempontból a kiállított terveket, hogy azok
mondanak-e valamit és nyujtanak-e tájékoztatást nekünk a Luther-szebor kér-
.dései szempontjából? Azt kell felelnünk, hogy igen. A Madách-szobor céljaira
'ugyanis 60,000 pengő áll rendelkezésre és mivel most már komolyan lehet szá-
mítani arra, hogy az evangélikus hívek országszerte gyűlő adományai a Luther-
-szoborra eredetileg. előirányzott 40.000 pengőt túl fogják haladni, lehet a Madách-
:szobor pályázat tanulságairól úgy beszélni, hogy azokat nagyjában egy hasonló
méretű Luther-szeborra alkalmazzuk. A tanulság először is az, hogy nem egy
-egyedül 6l1ó szoborral kell számolni, hanem szoborcsoportoz_at is elképzelhető.
A Madách-szóbor tervei túlnyomó számban szoborcsoportozatokkal gondolkoznak
-és számítanak.

A legtöbb terven legalább az Ember Tragédiájának három főszereplője:
.Adám, Éva és Lucifer alakja van. Az egyik első díjas és a. szűkebb pályázat ra
behívott terv szerzője, Grandtner Jenő, nemcsak Madách Imre háromméteres

Az Evangélikus Élet sajtóestélye
Veszprémben. A veszprémi egyházköz-
ség meghívására március 20-án, azEvan-
gélikus Élet képviseletében Pálmai Kál-
mán székesfövárosi igazgató, Posszert
Jenő operaénekes, dr. Vácz Elemér sajtó-
előadó és dr. Gaudy László hitokt. igaz-
gató sajtóestély tartása céljából meg,
látogatták a veszprémi evangélikus test-

-vére ket. A délelőtti istentiszteleten,
melyen az egyháztanács testületileg
vett részt, dr. Gaudy László hírdette az
Igét. Délután a templomban vallásos
estély volt, melyen Pál may Kálmán sza-
valt, Posszert Jen.ő é~ekelt és dr. Gaudy
László tartott előadást. Az Országos
Luther Szövetség sajtóeJőadója, dr. Vácz
Eleméra·z .....Evangélíkus Élet terjesztése
érdekében indított propaganda egyházi
vonatkozásai ról és a Luther-Szövetség
sajtóprogrammjáról tartott előadást.

A Luther-Szövetség elnöksége a veszp-
rémi hittestvérek között 300 példány
Evangélikus Életet osztott ki, melyet a
hívek már előző napon kézhez vettele
A jól sikerült sajtónap eredménye gya-
nánt az Evangélikus Élet és a veszprémi
testvérek találkozásaból szorosabb ösz-
szetartozás kialakulását várjuk.

Halálozás. Özv. Renk Józsefné szül.
Ruda Anna 88 éves korában, hosszas
szenvedés 'után Budapesten elhúnyt. Az
elhúnytban dr. Renk Ernö, a Deák-téri
iskolák felügyelője, édesanyját gyászolja.

Egyházmegyei felügyelőválasztás.
A hegyaljai egyházmegyében lemondás
Iolytán megüresedett egyházmegyei fel-
ügyelői tisztségre az egyházközségek
és szavazásra jogosult iskolák egyhan-
gúlag Pazar István egyházközségi fel-
ügyelőt, a tiszai egyházkerület G. A.
Gyámintézetének vílágí elnökét válasz-
tották meg. A beiktatás idejét még nem
állapították meg.

Gyöngyös. A fiókegybáz nőtagjai jól-
sikerült szeretetvendégséget rendeztek,
melynek tiszta jövedelmét a templom-
építési alaphoz csatolták.

Ösagárd. Túrmezei Sándor tokait lel-
kész a gyülekezet számára márc. ö-től
ll-ig lelkiáldásokban gazdag evangeli-
zációt tartott.

Salgótal'jánban, márc, 20-án Hohen-
lőhe Károly Egon herceg az egyház
kultur házában tartott vallásos estén
ruély hatást kiváltott előadást tartott.
Közreműködtek még az egyház szal on-
zenekara, pompás vegyeskara Mátéffy
Ilona diakonisszatestvér vezetésével,
Vileszál Richárd-Röder Alfréd=-Lovász.
György hegedü, harmónium és zongora-
triója, Eisele Géza szavalata. Az üdvöz-
lést és megryitó beszédet Gólián Rezső
egyházfelügyelő mondotta.
••••••••••••••••••••••••••

HIRDESSEN
az Evangélikus Életben!'

••

A gyermekek is serénykednek a Luther-szoborért T
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Pályázat zongoratanáraői állásra.
A kőszegi ev. leánynevelőIntézetnél
megüresedett zongoratanárnői állásra
kiirt pályázat határidejét az egyházi
f~hatóság 1938 április tü-íg meghosszab-
bította, s az állás elfoglalásának idő-
pontját május 1-ben állapította meg. A
részletes feltételek a vallas és kőzok-
tatásügyi minisztérium Hivatalos Köz-
löny-ének f. é. március t-én megjelent
számában olvashatók.

,r mr

L PS E LE
A magyar protestantizmus nem le-

het egyéb, mint az evangéliumi keresz-
tyénség letéteményese. Ha pedig az,
akkor teljes önátadással és elszánással
vissza kell helyezkednie a Kijelentés
feltétele alá, a hit terébe s önmagát e
vallástétellel kell kifej eznie: Hiszek egy
közönséges keresztyén Anyaszentegy-
házat, szeriteknek egyességét. Nem ál-
lítok, de )étesítek, nem szervezek, nem
kormányzok és igazgatok, nem állafit-
segélyból fenntartok, hanem hiszek!

A magyal' protestáns keresztyénség-
nek abban az egyházban kell önmagára
ébrednie, léte értelmére találnia, egész
valójában megújulnia,amely egyházban
a hit tárgya a Krisztus valóságos lelki
teste. A magyar evangéliumi egyházak
élete és munkája ennek az egy igaz
egyháznak mértéke alá kell, hogy álljon.
Gondoljuk csak el, mi volt eddig az a
sajátos érdek, amit keresztyénségünk a
maga nevelő és oktató munkája által
adott a saját egyházi iskoláinkban?
Mivel volt több, mivel volt más, mínt a
világi iskolák é ? Vizsgáljuk meg, hogy
pásztori mísszíónk a maga vígasztaló.
tanácsadó, irányító munkájában mível
tudott többet és jobbat nyújtani a lel-
keknek, mint a világ? Vessünk számot.
hogy gyülekezeti missziónk, akár mód-
jaiban, akár intézményeiben és ered-
ményeiben tekintve, mivel volt más,
és becsesebb, mint a társadntrni [óté-
konyság? Ha pedig azt találjuk, hogy
hogy mindezekben se sajátosabb, se
[obb, se több nem volt, csodálkozhatunk-
e azon, ha a nemzeti szociciálizmus azt
hirdeti, hogya lelkek és a társada-
lom az övé, mert ő egységesebben
és eredményesebben el tudja végeztetni
~zt a munkát, melyet az egymás között
IS egyenetlenkedő felekezetek csak tö-
kéletlenül és töredékesen végezhetnek
el? Ha a mi szelgálatunk is a numa-
numból fakad és abban merül ki, lát-
szólag talán élünk, de valójában nem
vagyunk s a jövőben nincs többé szük-
sé!!' ránk.

De ha előszörésmindenekfeletthiszünk,
ha valóban Krisztust éljük és hozzuk
bit által az emberhez, a Kegyelmet a
bűnöshöz, akkor e létünkben olyan va-
lamit: azt az egy szükségeset éljük és
hozzuk, melyet senki más nem adhat,
de amely nélkül az ember belehal
szívtelen önzésébe és gőgjébe. « (Pro-
testáns Szemle-Makkai Sándor.)

ülő szobrát mintázza meg, hanem a félkörben háttért képező fal két belső végén
még három-három alak van: jobboldalt Ádám és Éva a paradicsomból kiűző
angyallal, baloldalt pedig Ádám és Éva a vereséget szenvedő Luciferrel. Kiss
János nem díjazott, de tehetséges munkája monumentálís oszlop tetején a hit
szimbolikus alakját helyezi el, mely oszlopnak az egyik oldalán Ádám áll Luci-
ferrel, másik oldalán Éva Luciferrel és középen az oszlop aljában Madách alakja.
Pásztor János Ádám, Éva és Lucifer alakjaihól müvészi csoportozatot alkot, mely
részleteiben is igen [ó (behívást is nyert a szűkebb pályázatra), szintén magasba'
nyúló oszlopon imára hívó angyal ban végződik. Orbán Antal és Borsodi Bindász
Dezső szép szoborcsoportozatai, Teles Ede nemes vonalú, egyszerűségévei ható
terve és még sok más, megemlítésre méltó terv, tehát mind 3-4-5, vagy
több alakot ad, építészeti ötleteket használ fel a talapzat és a háttér megolda-
sánál és mindezt megközeIítően olyan összegből hozza ki, mint amennyi a Lut-
her-szebornál is előreláthatóan rendelkezésre fog állani. .

Következtetni lehet tehát ebből arra, hogy ami Luther-szobrunk is állhat
több alakból. Szó is került arról a Luther-szobor főbizottságában, hogy Luther
íóalakja mellé oda lehetne állítaní a magyar reformátorokat. Vagy pedig a talap-
zat négy oldalán el lehetne helyezni négy rellelet a magyar reformáció történe-
tének jeleneteivel. Szerény nézetem szerint azonban a Madách-szobor pályázat
tanulságai és az ott megfigyelt költségvetések figyelembevételével most már le-
hetne olyan szoborról beszélni, mely gondolatában és kivitelében is tovább menne
az eddigi Luther-szobrok szokásos csoportozatainál. Bátorít gondolatom nyilvá-
nosságra hozására az is, hogy ahol csak szó ba került, első pillanatra mindenütt
helyeslést és megértést talált.

Indítványozom, hogy a pályázat kíírásánál említtessék meg a következő
gondolat: fehér márványból faragott Krisztus előtt (néhány lépcsővel alacsonyab-
ban) áll Luther bronz alakja kezében a Szentírással. Hogy a művész azután Lu-
thert úgy fogja-e fel, hogyabibliát, mint a Krisztustól kapott evangélium köny-
vét magához szorítja, vagy pedig mint a világnak újból odaadott kegyelmi aján-
dék.ot magasra tartva mutatja Krisztusnak, ez már müvészikérdés, amelynél az
alkotó ihlet majd megkeresi és megtalálja a legkifejezőbb mozdulatot. Nézetein
szerint ebben mindenesetre kifejezésre jutna az egyetemes keresztyénséghez,
Krisztushoz való szoros tartozás gondolata és az a büszke igazságunk, hogy a rní .
kezünkbe azért adta Isten újra az ő evangéliumát, hogy az újból Ieljényeskedjék a
világnak.

Ez a szobor bizonyságtevően prédíkálná az evangélíum egyházának Krlsztus
szolgálatában való küldetését, mintahogy Luther a maga munkáját soha meg
nem szűnt ebbe a szolgálatba állítani. Két szempontból is kérek figyelmet e
gondolatnak: először azért, mert ilyen Luther-szobor tudomásom szerint nincs,
másodszor azért, mert Budapesten sincsen nyilvános Krisztus szobor; egyházunk
tehát nemcsak az ő alázatos szolgáiának, Luthernek. hanern magának az Urnak
is hódolna vele. K.L.

en

Azt monDja Krisztus: "r)a vo lokl az eret engem, meg-
tartja az én be sz éöernef és az én Atyám szereti azt és ahhoz
rncqyünk és annál lakozunk" (Tdri. 14. 23.) Az ég és a Iö lő;"
az összes bu-o öctrnck és kirdlyl várak nem tUDják véghez
vinni, hogy lsten laRásává tegye azokat. Abban az ember-
ben, aki az ő Igéjét megtartja, abban laRik Ö. - Ha nagyon
ker eaaük, hogy hol van lsten, azokban fogjuk megtalálnl, akiR
Krisztus Igéjét ho llqo tjdk és meqtc rtIdk. Lu t h e r,

*
A legnagyobb kincs a szív békessége. Ez a klncs örök

bolDogság és élet, elrejtve a mennyben. Ehhez viszonyítva a
világ rninö en országa és gaZDagsága csak szemét.

Luther.

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Ezelőtt Erzsébet Kiralyné.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzeI,
központi fűtéssel. - - - Szobák 5 pengőtől.
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_ A protestáns Iolyóírat, "Minden fo-
Jyóiratnak, ha való ban' komoly an veszi
önmagát, kettős arculata van. Az egyik-
kel befelé tekint, arra a szellemi közös:
ségre, mely őt, mint látható intézményt,
a láthatatlan szellem képviseltetésére
létrehozta. Benne és általa hajtja végre
azokat az ön-formálásokat és önváltoz-
tatásokat, melyeknek szükséges voltára,
ama lényeglátás íclyornányaképen rá-
ismert. 19y jut el a közösség a maga
tisztuló önszemléletéig, öntudatárg.

A másik arc kifelé néz. Ezzel a te-
kintetével küld üzeneteket erről a vi-
lágról annak a világnak, mely kívül
-esík a közösségnek önmaga minőségét
.meghatározó - nem elhatároló -- vo-
'nalaín. Minél tisztább önmagáról való
tudata, annál jelentősebb ez az üzenet,
Hozzátehetjük: csak akkor van ennek
az üzenetnek életértéke, ha az üzenő-
ben küldés-tudat él. Lehet ez a meg-
üzent szó figyelmeztetés, bírálat, re-
"form-követelés, de lehet bátran kiálló

harcvállalás vagy védekezés is, ha ez
a külső világ deformálni vagy gyengf-
teni akarja ezt a küldetéstudatot. A
protestáns folyóirat sem más, mint en-
nek 'a kettős szerepnek folytonos meg-
valósítása." (Protestáns Szemle - Ke-
recsényí Dezső.)
. Templomon kívülí pásztori munkák.

"... ha azt kérdeznék tőlem, melyik mun-
kaágat tartod a legidőszerűbbnek, leg-
sürgősebbnek és legfontosabbnak, ha-
bozás nélkül felelném, mindegyik sür-
gős, mindegyik aktuális, de a legfonto-
sabb mégis, merta legalapvetőbb munka,
az ifjakkal való foglalkozás. Az időseb-
bek már többé-kevésbbé kicsúsztak
kezeink közül, az ifjakat még megío-r-
hat juk s biztosabban megtarthatjuk. És
a jövő is az övék. Velük derül és fé-
nyesedik, vagy borul homályba egyhá-
zunk jövendője. Es én egy szebb jö-
vőért, ha nem láthatnám is hajnala ha-
sadását, örömmel viszem közöttük a
munka terhét s ambícióm: az ifjúság

papja lenni elsősorban. Gyönyörü do-
log velük foglalkozni. Hogy kinyílik a.
szívük, mikor bizalmas együttlétben a
biblia vílágánál velük testi és lelki éle-
tük legszenteb b kérdéseiről beszélgetünk.

-Kínyílík- előttük nem két, de tíz út
. is és félelmetesen érzik, hogy sorsuk
dől el, akármelyikre lépnek is. Mily
boldogok; s míly boldogság nekünk is,
ha elmondjuk nekik, hogy ifjúkorunk-
ban mint vajudott éppenúgy a mí szí-
vünk is, és mint találtunk rá a legbiz-
tosabb útra: Krisztusra. Mily boldog-
ság, ha erős, biztos kézzel átvezethet-
hetjük őket a szakadék fölött, hol a kí-
sértések egész légiója: testiség, lusta-
ság, pénz, nagyravágyás. hitetlenség,
gyűlölet. harag nyujtják feléjük hívo-
gató karjaikat. Míly boldogok, ha átju-
tottak a szakadék fölött Krisztus szent
igézete alá. Rájuk mosolyoghat akkor
már a Sátán, csalogathatja őket, ígér-
het nekik akármit. .." (Dunántúli Pro-
testáns Lap.)

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER-FRIGYES FIAI
magyar királyi SQnnOb..1
udvart sz állitók, Y 1, I~ •

Alapítva: legelsö tűzoltószer -, kut, szivattyu- és Alapítva:
1816. uépoyár, IHlfang-, fém- és v3söntÖds. 1816.

A Budapest- Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a győri refor~~tus ~emplom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek, Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világ-kiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremrnel és sok d!szokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek es sok évi Jótállás.
.Költségvetést és kiszállást díj men tes elle szk ö z 1ü n k l

I Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kihézasitási. tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet lelkarolja. Hívja tel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és táiékozletéssal szolgál az egye"
sület kőzponlja : Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-86332, valamint a kerületi fiókok:
Bekéscsaba. Debrecen. Gvőr, Kaposvár, Miskolc.Pécs,
Szeged, Székesle-hérvér. Szembathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbizoltai vannak az egyesü-
letnek. - Arlandóan felveszünk és toglalkoztatunk
megte'[plő javAdfllmazás~al lagszerzökel. hölgyeket is.

Színművek és jelenetek nagyoknak
és kicsinyeknek (12 műkedvelői elő-
adásra alkalmas színdarab, illetve I

_ jelenet). Most jelent meg SCflOLTZ
, -, TESTVÉREK könyvkereskedésében

ÁRA: 2.40PENGŐ. Budapest, IX. Ferenc-körút 19(21. sz.

Szántó Róbert:

AZ UTOLSÓ ÓRA
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{70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. - Kérjen árajánlatot!

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

BllTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I
lÍra 2 dÍJ nikkelezett I
kul-ccsaI5.- pengü.

DEKORÁCiÓ, Budapest, Károly - kFt 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 díszoklevélleI kitüntetve !

-

~i~~:ltr~~,nnyü 39
tiszta gyapju
lóden raglán... P

Ez a pehelykönnyü lódenanyag
magyar gyártmÓJny. ilyet eddig
csak külföldön készitettek.

Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" riyomda-
vállalatánál, Úioest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516.

})~p j\r"'~~.,\ (1~~'..,.\--,,., .•.,
1'1Y O tJJ J) 1-\V1-\ II 1-\'l 1-\·r

(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.
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