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NÉPSZERŰSÉG
Van népszerű lutbellista, teno-

rista, városatya, politikus, pártve-
zér, diplomata stb. Ki tette ezeket
naggyá és népszerűvé? A pálya,
a tribün, 'a tömeg, a hívő gyüle-
kezet s a könnyelrnűen tömjéne-
zök szerepére mindig vállalkozók
Bagdadtól-Londonig tartó sora.
Korunk veszedelme ez a nagy bál-
vány, amelynek nincs híjjával honi
földön sem a politikai, sem a tár-
sadalmi, de még az egyházi éle-
tünk sem.

Mit ér ma azon vitatkozni, hogy
kik azok, akik immár belebuktak
a népszerűség sűrűn fonott háló-
jába! Kár volna ezeket a halotta-
kat nyilvántartani !

De akik ott állanak a népszerű-
ség magas bástyái alatt s arra min-
den áron fel akarnak kapaszkodni,
azoknak jóleső volna valami evan-
géliumi, vagy papi intelem: ne
akarj nagyon népszerű lenni; fő-
ként egyéniséged, hited és büsz-
keséged árán ne.

*
A népszerű embernek nagy tá-

borkara van. Vannak, írói, akik
még álomból való gondolatait is
feljegyzik. Vannak harsona nélküli
harsonásai, akik lármásabban ad-
ják át a mondanivalókat a hallga-
tóságnak, minl a lánggal megírt
betűk s vannak lázadói is a nagy
népszerűeknek, kik nem lábhoz
tett fegyverrel ülnek a nagy ember
mellett, hanem csak alázattal
ülnek a nagyok lábainál - ug-
rásra készen, hogy kitörienek, fel-
ugorjanak a népszerűség nagy bás-
tyájára s nekik 'legyen saitó-vezé-
rük, vezérkaruk, lármázó hadsere-
gük s ami még mindez~kh~z a vi-

lági dicsőségekhez szükségesnek
látszik.

*
Napok óta folyion arról hallunk,

hogy ki bukik, ki megy és ki ma-
rad? A legnépszerűbb embert is
úgy emlegetik, mint akiről, vagy
akikről holnap már kevesen tud-
nak. S nemcsak a nyilvánosaági
életben, s annak egy fórumán, ha-
nem a közélet minden megnyilat-
kozó élettevékenységéről úgy be-
szél ma mindenki, hogy az a régi
kereteiben és szereplöivel nem ma-
radhat meg s következik a nagy,
az időknek megfelelő, az új kor-
szaknak megfelelő, a végre jog-
gal s teljesen népszerű ember és
emberek sorozata.

Reggelenként felkelvén
Absolon, megálla az útfélen
a kapuban és mindenkit,
akinek dolga lévén, a ki-
rályhoz megy ítélet végett,
megszólíté Absolon és meg-
kérdé: Micsoda városból
való vagy te? És ha az
mondá: Izráelnek egyik nem-
zetségéből való a te szol-
gád; monda néki Absalon:
Vajha valaki engem tenne
ítélőbíróvá e földön és én-
hozzám jönne minden em-
ber, akinek valami ügye és
pere volna, igazat termék
neki. Mikor pedig valaki
hozzámegy és fejet hajt vala
néki, megfogván, megcsó-
kolja vala őt.

... és így Absolon az Iz-
rael fiainak szívét alattom-
ban megnyeri vala.

ll. Sámuel '15: 2-7.

És követ méne Dávidhoz
ilyen izenettel: Az Izrael
népének szíve Absalon felé
hajlik'. ' II. Sámuel 15: 13.

A gyors tempó átka közismert.
Sportemberek nagyon jól tudják,
mi az, amikor valaki a maga által
diktált tempónak lesz az áldozata.

Nem lehet elég hangosan kiál-
tani mindenkinek: politikának,
egyesületeknek. de még az egy-
házaknak is: lassabban.

Személyvonathoz szokott embe-
rek az Árpád sínaufón szívszoron-
gást kapnak. S hazánk egész élete,
mult ja és jelene mindig tiltakozott
az olyan rohanás ellen, amely a
magyar fajtának azért nehéz, merl
csak a városi ember tud gyorsan
alkalmazkodni, a falusi nem.

*
Ahogy nem akarunk tudni nép-

szerű lelkészekről és igehirdetők-
ről, úgy nem akarunk tudni túlsok
népszerű gondolatról és azt kép-
viselő, népszerűsülni akaró moz-
galornról sem. Ellenségei vagyunk
minden konzervativizrnusnak, mely
egy helyben topog, mikor csele-
kedni kellene, de még inkább el-
lenségei vagyunk a sok rohanó,
modern ötlet nek, amelyek száz
számmal .nehezednek ránk s nincs
időnk arra, hogy nyugodt mérlege-
léssei azok közül választani tud-
nánkSiettelnek mindent és min-
denkit s ezt a népszerűség vágya
termeli ki Európa-szerle mindenütt.
Pedig ma bőjt van, lehetne be-
szélni treuga deiröl, legalább Hús-
vétig legyen "csendesebb az 'élet,
mert - hála Istennek - vannak
még emberek, akiknek a népsze-
rűség összes kérdéseinél fontosabb
az áhitat két-három nyugodt perce.

G. 1.
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Kongresszusi ének.
óra a rádióban

A rádió egyhangú műsorából időjelzés
és légoltalmi előadás között katolikus
népénekeket tanultunk. Meghatott az a
nemes egyszerűség, mellyel bevezetőben
utasítottak minket, kedves hallgatókat,
hogy most pedig mind vegyük elő kon-
gresszusi énekes könyvünket s a "csa··
lád apraja-nagyja" énekeljünk együtt
a Cecilia kórussal, nehogy zavarba jöj-
jünk a kongresszuson éneklés közben.
Megszoktuk már ezt az állandókon-
gresszusi gleichschaltolást, sajnáltuk,
hogy nem volt énekes' könyvünk, meg
hogya család apraja-nagyja nem ért
rá, de amit lehetett, megtanultunk ebből
az énekórából.

Először is meggyőződtünk arról, amit
ugyan már a rádióból, meg a körmene-
tekből régen sejtettünk, hogya magyar
katolicizmus, egyházi zenéjének feHett-
sége mellett, roppant szegény egyházi
népénekekben. Harmat és Bárdos veze-
tésével nem régen adták ki az össze-
gyüjtött s hitelesített egyházi népének
gyüjteményt, de a "Szent vagy Uram",
meg a "Boldogasszony anyánk" s pár
közismert éneken kívül a nagy katolikus
tömegek, de még a templomjárók is
igen kevés éneket tudnak. Vagyis, az
egyházi zene elszakadt a tömegektől,
s nem közkincs, hanem jórészt fizetett
kórusok templomi produkciója. Ez csak
következménye persze annak, hogy az
egyházi népének nem integráns része
az istentiszteletnek, hanem mint egy
műsorszám helyezkedik el a mise ré-
szei között, vagy éppen azon kívül. .A
.latín gregorián fenséges dallamai latin
szövegükkel természetes, hogy nem
tudtak gyökeret verni a népünkben.
(Mondják ugyan, hogy ez sem lehetetlen
s a francia meg a belga katolikusság
öreg nénikéi is behúnyt szemmel éneklik
strófaszámra a latin gregoriánt.)

Megtanultuk aztán azt is, hogy a
sokszor imponáló egységet mutató kato-
licizmus a népének terén ijesztő anar-
chiában van. Bizonyos vidékek tudnak
bizonyos énekeket, s a közösen ismer-
teket minden kántor máskép játssza.
Ezt a rádiós mintabemutatást egyenesen
a kántorok kérték, s a kongresszus
zenei előkészítő bizottsága azért tar-
totta, hogy a közös éneklésnél "baj
ne legyen". S végül remélték, hogy a
kongresszus végén már a külföldiek is
fognak tudni néhány éneket együtt
énekelni velünk. Az internacionális
katolicizmus sem tud tehát együtt éne-
kelni. A mi éneklő egyházunk megdöb-
benve nézi ezt a katolikus kongresz-
szusi zavart, s látja, hogy az idegen
nyelvű. istentisztelet hogyan hagyta
hidegen s rácson kívül a résztvevő
tömegeket. A tömegek mível fogják
hitüket demonstrálni, ha még a közös
éneklés is probléma?

Hallottuk .aztán, hogy a népénekek
szövegei milyen messze estek a keresz-
tyénség centrumától. Persze, elsősorban

. eucharisztikus énekek szerepeltek. Ezek
az énekek bizony igen vulgáris an öntik
versbe a legegyszerűbb katolikus ür-
vacsora-dogmát. Bántott az is, hogy
még szóhasználatban sem tudnak kü-
lönbségeket tenni a vallásos lélek oda-
adásában, ha Máriához vagy. Szent
Istvánhoz, vagy az Oltáriszentséghez,
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llűkészilés az eltanUélizóliétu
Evangélizáció az evangéliumnak, az Isten tiszta, egyetlen és örök

beszédének hirdetése. Tulajdonképpen sem tartalomban, de még mód-
szer tekintetében sem különbözhetik a prédikációtól. Egyedüli különb-
sége a prédikációval összehasonlítva a helyzet különbsége lehet. Akár
amiatt, hogy nem templomban történik, akár amiatt, hogy kihirdetés,
hírverés előzi meg. Az evangélizáció <annyiban valóban az Ige "ember-
közelségbe hozása", hogy nem várja azt, mint a templomi Igehirdetés,
hogy köréie gyüljének az emberek, hanem ő maga megy utánuk, utcára,
vagy hirdetés útján, meghívők útján lakásokba is. Nem tételezi fel
magát természetesnek, magától értelődőnek. Pszihologizálás is, de csak
éppen emiatt. Ismeri a mai ember szenzációvágyát és ismeretlent ke-
reső mohó érdeklődését és utána megy, hogy ezen -a vágyon tul, vagy
akár ennek az eszközként való felhasználásával megragadja azt.

Az evangélizáció végzésének feladata az egyház kötelességéböl
folyik. Nem olyan értelemben vett hódító hadjárat, amelyik idegen terü-
letekről akar hódítani. A magáét, a saját nyáját, az elkóborolt és el-
veszett bárányokat keresi. Jó-pásztorság. Nem azért keresi a:z elveszett
bárányokat, hogy hasznot huzzon belőlük, mert hiszen nem tulajdona
egy sem a bárányok között, ő csak pásztor, munkás, akinek feladata
van, hanem azért keresi őket, "hogy egy is el ne vesszen", hogy ami-
kor számonkérik, számot adhasson mindegyikről.
, Ennek a szempontnak hangsúlyozása azért nagyon fontos, mert

vannak olyanok is. akik az evangélizációban csupán ,az egyháznak
újabb adószedö-expedicióiét, adófizető-gyűjtését látják. Éppen azok kö-
zül, akikért megy az egyház, az elkóboroltak, az eltévedtek közül sokan
így látják ezt. Mert, ha őszinték akarunk lenni, világosan be kell lát-
nunk, hogyegyházunknak ma csak egy olyan csoportja vagy rétege
van.. amelyik számára természetes, sőt nélkülözhetetlen életfeltétel az
egyházhoz való tartozás. Ezeken a keresztyének-en kívűl, akik egye-
dül érdemlik meg azt a nevet, nem létkérdés, nem existenciális prob-
léma az egyházhoz való tartozás a templombajáró keresztyéneknek, az
ünnepi keresztyéneknek és a névleg keresztvéneknek. Ezt a négy ka-
tegóriát ugyanis fel kell állítanunk akkor, ha beszélni akarunk az evan-
gelizációról.

Sainos. nem áll, mert nem is állhat rendelkezésünkre olyan sta-
tisztika, aminek alapján meg lehetne állapítani azt, hogy rriilyen az
arány a fenti négy csoport között, De ezektől eltekintve, már maga az
a tény, hogy ez a négy csoport fennáll, bizonyítja azt, amiben minden-
ki egyetért,' hogy -az evangelizálásra szükség van. Szüksége van erre
mind a négy csoportnak, csak amig az első számára ez táplálék lesz.
a továbbiak részére ébresztö, eszméltető,' térítö hatása mutatkozik
majd meg.

Az egyházat, a hívők közösségét keresztyén neve miatt mind a
négy csoport reprezentálni akarja. Hogy csak az elsőnek van erre va-
lóban joga, az nem kétséges. De nem szabad elfelejtenünk azt sem,
hogy a leszakadottak nem mindig hibásak. A történeti fejlődés szintén
oka ennek. Es pedig két irányban. Egyrészt úgy, hogy lassan lernor-
zsolódtak egyesek az egyház testéről és ez a lemorzsolódás tovább is
folytatódott, másrészt ·pedig úgy, hogy történeti események hatása kezdte
ki a még ép helyeket, világnézetek ragadtak magukhoz embereket.

Ha ebből a szempontból nézzük azokat, akikhez az evangélium-
mal, Isten egyetlen örömüzenetével akar [ordulni az egyház, akkor jon-
tos megfigyeléseket tehetünk az evangelizálás rnódszerére nézve. Es itt
rögtön világossá lesz az, hogy egész sereg ember van közöttük, akik-
hez még azzal sem lehet odamenni: Ime ez az Isten Igéje, hallgasd
meg. Nem lehet véle bűnéről, vagy általában sem: bűnről beszélni,
mert nem hajlandó elismerni egyrészt azt, hogy bün, amit cselekedett,
(és itt hálát adhatunk ezért 1. a liberális szellemnek, 2. a különíéle
emberi ·erőre támaszkodó és mythikus világnézeteknek.) másrészt pedig
nem hajlandó elismerni azt, hogy az egyháznak joga van ezt csele-
kedni. (Hála 1. a katholikus egyház világi hatalomra törekvésének és
elvilágiasodásának. és 2. a csak most lelünőben levő racionális pro-
testáns igehirdetésnek.) Ezek az emberek hivatkoznak minden egyházi
megmozdulással és térítési kísérlettel szemben arra, hogy az egyház



maga nem ad példát, világi hatalomra törekszik, uralkodni akar e föl-
dön is, és ezt valljuk be, joggal teszik. De hivatkoznak azután arra is,
hogy tulajdonképpen nem kapnak semmi újat a templomban, mert
ami ott elhangzik voltaképpen nem más, mint a mindennapi élet egy
kis ájtatossággal keverve. Es ebben is igazuk van. Valóban az egyház,
ha ezekhez az emberekhez akar ma szólni, mindezen hibától mentes
kell hogy legyen. Nagyon is intranzigensen kell képviselni Isten aka-
ratát. először magára nézve, aztán a hirdetett IJére nézve. Legyen csak
az az Ige, akármelyik Igehirdetésben (prédikációban vagy evangelizá-
cióban) is hangzik el, az ami: egészen más e világ minden beszédé-
hezkepest.

Szükség van tehát arra, hogy az egyház lényegér, céljait, igazsá-
gát és minden keresztyén számára való szükségességét hirdessük. Ez
természetesen nem evangelizáció, sem pedig prédikáció. Nem is a
templomban kellene ennek megtörténnie. hanem előadásokon. Itt pedig
arra törekedni tisztán és erősen, hogy meglássa mindenki azt, hogy
ha van is ma különbség az egyház lényege és történeti megjelenési
formája között, mi magunk is tudjuk a hibát, mi magunk is igyekszünk
azt 'kiküszöbölni, de mindenek felett, minden változás felett az egyház
lényege ugyanaz, feladata is az, ami volt a kezdet kezdetén: Krisztus
által, Krisztussal, emberekért. _

Egy-egy ilyen evangelizációra való előkészítés. a sok téves meg-
ilelésnek kigyomlálása nemcsak az evangelizáció sikerét mozdítja elő,
hanem segít elkerülni azt a veszélyt is, ami egyházon kívüli evange-
lízátorok evangelizációjából származhat. Gondolok itt egészen konk-
réten arra. amit Zulauf H. mond: "Hogy ezen evangelizáció nyomán
evangelikus hiveink közül többen nem evangelikus emberek: az evan-
gelikus egyházon kívül. sőt ezzel szemben álló emberek lelki vezetése
alá állítják magukat ..... (Ev, Élet. VI. 12. sz.) Ezekben az emberekben
bizonyára megvolt az Isten utáni vágy, de hamis útra tértek, mert en-
gedtek azoknak a kételveknek. amik bennök az egyházzal szemben,
evangélikus egyházukkal szemben Ielmerültek. Ezt mindenesetre el Ie-
hetett volna kerülni, a fentemlített felvilágosító előadásokkal. Akkor az
az eredmény, amit bizonyára sem az evangelizátor személye, sem pe-
dig evangelizációjának módszere váltott ki, hanern Isten Szenllelke. az
egyházban, a hívők gyülekezetében termett volna áldott gyümölcsöket.
Mert itt kellett volna teremnie, azért állította fel Krisztus az Anyaszent-
egyházat. De ők féltek a szervezett egyházhoz tartozni, mert féltették
elnyert kincsüket attól. hogya szervezetben elvesztik és féltek odatar-
tozni azért, mert kellemetlen lelt volna elviselni azt a kritikát, amit a
történeti egyházak egyes világnézetek részéről sokszor jogosan kapnak.
De a keresztyén út a közösség útja, együtt szenvedni, hogyegyLitt
nyerhessünk dicsősséget is.

Eppen ezek miatt nem helyes semmiféle olyan evangelizáció,
ami tekintettel akar lenni az emberek felfogására, előbb körül énekli
őket és csak akkor csap Ie rájuk. Bizonyságot tehetek arról, hogy
milyen erőtelen a világnézethez idomított keresztyénség. A brémeni
"Kommende Kirche" konlerencién volt alkalmam meggyőződni erről.
Az evangéliumot nem lehet idomítani, az csak akkor evangelium, ha
tiszta és ép. És különösképpen nem lehet idomítani tömegek számára.
Alkalmazni is csak konkrét esetre lehet, ez pedig csak vagy lelkipász-
tori beszélgetésben vagy az egész gyülekezetet egyszerre érintő és fog-
lalkoztató élmények alkalmával történhet.

Végül még hármat: 1. A templombajáró keresztyének keresz-
tyénné válásának feltétele az, hogy ez igehirdető az Igét "tisztán és
igazán" hirdesse, és ez a feltétele az evangélizációnak is. - 2. Ne gon-
doljuk, hogy evangelizáció már az is, ha az Ige tekintélyével érvelünk,
ez csak elnémítási kísérlet. és - 3. ne szégyeljük ha birálatot kapunk,
vizsgáljuk meg előbb az Ige fényében, kinek van igaza. Mert minden
igehirdetés és így az evangélizáció iselsősorban őszinteséget követel,
nemcsak másokkal, hanem magammal szemben is.

Kemény Péier:

A Reresztyén ernbernek mlnöcn e megvan hitében. Hírica
szükséqc Rülönös külaö cseleReDeteRre ahhoz, fhogy szent
Legyen. Luther.

vagy éppen Jézushoz (ami ritka) szól
az ének. Nagyon nívótlan a kongresz-
szusí himnu sz is, aminek szövegét ~
úgy . mondják - Bangha, dallamát
Koudela készítette. Indulóstílusban, a
gyengébb halleluják színvonalán álló
dilettáns próbálkozás ez.

Oszintén örültünk viszont, hogy a
Cecilia kórussal Bárdos Lajos, s Bár-
dossal a komoly, s ma számottevő
katolikus egyházi zenészek jutottak
szóhoz, ami különösen üdítő akkor,
mikor a híreket halljuk, hogy különféle
érdekek hogyan szorítják háttérbe az

-értékeket a kongresszusi zenei életben.
Lehet talán remélni, hogy a kongresz-
szusi film zenéje után, melyet Vaszí
Viktor és mások kiszorítása után
Koudela égisze alatt dolgozó gyanús
fajiságú jazz-érdekeltek ütöttek össze,
s félzsidó kórus énekelt, mégis csak
lesz olyan zene is a kongresszuson,
melyet szakavatott magyar katolikusok
fognak garantálni. Dyl.

Elmélet és gYDkor~at
Minden különösebb kommentár nélkül

jegyzem fel az alábbiakat:
XI. Pius pápa Quadragesimo anno

körlevelében többek között a követke-
zőket mondotta: "Tehát mindenképpen
azon kell lennünk, hogyacsaládapák
munkabére az egész háztartás költsé-
geit fedezhesse. Ha ez a mai viszonyok
között még minden esetben nem lehet-
séges. akkor a társadalmi igazság kö-
veteli az állapotok nak olyan újraszabá-
lyozását, hogy minden felnőtt munkás
az említett mértékben kaphasson bért."
És később: "Méltó és igazságos, hogy
aki az általános jólét javára dolgozik,
a termelés folytán megszaporodott javak-
ból igazságos részt kapjon s maga is
jobb sorsba jusson".
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A "Grafikai Munkás", a keresztény-
szocialista alapon szervezett grafikai
munkások szövetségének hivatalos köz-
lönye ezévi márciusi számában (XV.
évf. 3.) szószerint közli a Keresztény
Nemzeti Nyomdavállalat Részvénytár-
saság pápai cég levelét, melyet február
16-í kelettel és P. Kiss Elemér O. F. M.
ferences áldozópap aláírásával egy
vidéki kollégájának küldött. Az ipar-
ügyi miniszter által elrendelt munkabér-
szabályozással kapcsolatban a győri
kamara munkabérmegállapító határo-
zata ellen a pápai cég felszólamlással
élt a munkabérek leszállítása érdekében
a minisztériumhoz és evvel kapcsolat-
ban "esetleges erőink összefogásával
megnyugtatóbb eredményeket" elérendő
más vidéki kollégák állásfoglalása után
érdeklődik ebben a levélben a ..keresz-

. tény" és "nemzeti" vállalkozást jegyző
I ferenc es áldozópap. Mindezt pedig hang-
súlyozottan "az egész magyar nyomda-
ipar jól felfogott érdekében" _ .• hogy
a nyomdai munkabérminimumok arány-
ban legyenek a nyomdaipar teher-
viselö képességével. "

ol<

Az iparügyi miniszter az )937. XXI.
t.-c. indokelásában ezeket mondotta :
"Ha lesznek üzemek, amelyek nem
tudnák a megállapított. munkabérek et
megfizetni és amelyeknek tulajdonosai
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ebből az okból kénytelenek lennének
üzemüket beszüntetni, ezt a közgazda-
ság szempontjából nem lehet hátrányos-
nak minősíteni, mert a helyzet az ilyen
üzemeknél ugyanaz, mint az életet és
egészséget veszélyeztető üzemeknél és
kétségtelen, hogy az olyán üzemnek,
amely csak éhbérek tizetéséoet tarthatja
fenn magát, nincsen létjogosultsága".

Közgazdasági téren is' így fest a ró-
mai elmélet - és gyakorlat.)

-y -r-S,
g
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.Tarzan bosszúja
Tarzan modern mondaköre már agyon-

csépelt. Ha két kiváló úszóbajnoknak
és tornásznak jó filmszerepet szeréttek
volna adni, nem ezt kellett volna tovább
csépelni, mert pelyvánál többet nem
tudtak kihozni belőle. A mese irgalmat-
lanul együgyű, a dzsungelképekröl or-
dít a műterem, az állatok még csak
nem is ordítanak, annyira szelídek.
Igen erőskezű dresször Iehetett abban
az állatsereglet ben, ahonnét szerződtet-
ték őket. A két főszereplőnek is bízvást
ajánlható, hogy csak maradjanak az
úszásnál és műugrásnál és ne bántsák
a filmet. Legjellemzőbb, hogy a filmnek
sikere van. Pedig kérdéses, hogy töb-
bet ér-e, mintha kimegy az ember az
állatkertbe.

Tarantella
A .tarantelláv-hoz semmi köze a da-

rabnak, de ez a pesti címgyártók ér-
deme. Annál több köze van az igazi
művészethez. Jeanette Mac Donald film-
jei (pl. az ürgonavirágzás is) bizonyos
"új romantikus" irányt képviselnek,
amely az angol humorral átszőtt egész-
séges realizmus zsombékjain tipegve
kerüli el a "giccsbelépés" veszedelmét.
Spanyol-francia határon, a napoleoni
időkben játszódik a darab _s egy spa-
nyol táncosnő hazafias küzdelmeit,
romantikus szerelmét vetíti elénk. Igen
kedvező hatást kelt a film barna szí-
nezése is. Stílszerű a barna spanyol
arcokhoz, meg a film alaphangulatához
is, amely maga is azoknak a jellegzetes
mélynyomású, barnaszínezetű művész-
Iapoknak levegőjét hozza. A. B.

Egy igazi magyar Iilm
Az Evangélikus Elet múlt heti számá-

.bon olvastam egy cikket, melyben írója
- gondolom sokunk helyeslése közben
- azt kifogásolta, hogya bemutatott
magyar filmeknek igazán nagy száza-
léka csak azért mondható magyarnak,
mert a szereplők magyarul beszélnek.
ürömmel [elenthetem, hogy láttam egy
jó magyar filmet. Címe: Az elcserélt
ember. Bónyi Adorján regényéből ren-
dezte GertIer Viktor.· Ezt a filmet el-
vállalhat juk magyarnak, a magyar szel-
lem termékének. Ebben a filmben ko-
moly élet, reális bonyodalom kerül a
nézök elé. A lelki élet rajza a fontos,

6

Egyhózunk lörpeiskolóiról
szólva két konkrét esettel illusztráltam azt a fonák helyzetet, amelybe
minden jóhiszeműségük mellett belekerülhetnek összes törpeiskolát
fenntartó gyülekezeteink.

Hogy jóhiszeműen járnak el, ez kétségen felül áll. Nemcsak azért,
mert az utasítást felülről kapják, vagy mert a pályázati Ieltételekben,
a hívényban becsületesen, nyiltan megmondják, hogy ők többet nem
tudnak adni, de azért is, mert a kultúra szolgálatában állva ők maguk
így is szörnyű módon megsarcolják magukat, nagyadóterhet VIselnek
és emellett jót is tesznek, irgalmat gyakorolnak egy "egy diplomás, de
állástalan tanítóval, akit habár szűkös kenyérhez, de még is: kenyér-
hez segítenek.

Ezzel a jóhiszeműséggel, sőt samaritánusi jótéteménnyel azonban
- amint a példák bizonyítják - galádul vissza lehet élni és a jótettet
hálátlansággal viszonozni. De ez csak az egyik "rossz ", ami az eddig
követett eljárás nyomában bekövetkezhetik. Van még más hiba is. Es
ha amaz anyagi romlásba sodorhatja szegény egyházközségeinket, emez
módot ad a lelkiismeretlenségnnk arra, hogy magán az oktatás ügyén
- a népnevelés. a vallásos nevelés, a tiszta erkölcs ellen vétkezve -
eitsen halálos sebet.

Ha ugyanis a törpeiskolás tanító lelkiismeretesen teljesíti köteles-
ségét és nem a fizetés magasságához méri azt, - vannak hála Isten-
nek ilyenek - nem lesz a tanításban semmi baj. De ha lelkiismeret-
len, bizony könnyen vissza is élhet az adott helyzettel, Es mi a törpe-
iskolás-tanítóknél ez az adott helyzet?

A gyülekezet tudva vétkezik fl generalis joghatállyal bíró V. K. M.
rendelet ellen (700/E. V. K. M.). Es ezt a tanító is tudja. De tud az
ennél többet is. Nem csak azt, hogy a gyülekezet tudatosan vétkezik,
de azt is, hogy ő neki törvény szerint több fizetés jár. O tehát akkor,
amikor beéri a kevesebbel is, úgy véli : [ótékonyságot gyakorol a gyü-
lekezettel szemben. Ezt, nagyon is számon tartja, sőt a gyülekezettel
lépten-nyomon érezteti. Es visszaél ezzel a helyzettel.

Kötelességeit félvállról nézi, imígy-amúgy teljesíti. A hívekkel bi-
zonyos fölényeskedésselbánik. Belmisszió, miegyébbre, vállat von. És
ha lelkész, iskolaszék figyelmeztetni meri, ott a válasz: "ha sokat kia-
bálnak az urak, beperlern a gyülekezetet, mert a törvény szerint járó
fizetést nem adják ki." Es citália a törvényt, rendeletet, mondván:
"Lex privatorum pactis mutari non potest." Olyan magánszerződés,
amely törvényellenes, érvénytelen stb. Es célt ér: a hívek, érezvén a
tanító igazát, elhallgatnak.

Nem általánosítok. Nem vonatkoztatom ezt a képet általában a
törpeiskolás tanítókra, sőt megbecsüléssel gondolok azokra, akik hűség-
gel és helyesen teliesitik a vállalt munkát. De ismerek a fentiekhez
hasonló konkrét eseteket is. Tudok a -helyzettel való visszaélésról. És
ilyen esetben szenved az egyház, károsodik a nevelési munka és
hiábavalóvá lesz az áldozat, mellyel az' egyházközség a törpeiskolát
megmenteni igyekszik, végül pedig kimondhatatlan nagy erkölcsi kárt
szenved maga az evangélikus népiskolai tanító karnak nehéz és tisztes
munkával kiérdemelt becsülete és jóhírneve. Olyan kirívó eseteket is
ismerek, amit elmondani csak a szégyenérzet tart vissza. Közérdek
tehát ebben a visszaélésekre módot adó helyzetben olyan megoldást
találni, amelyik véget vet a visszaéléseknek is és az egyházak zakla-
tásainak is. .

Azt ígértern mult kori írásomban, hogy segítek megtalálni a helyes
utat, amelyen járva elérjük a célt és megrnentjük gyülekezetünket, lel-
készeinket. a gondnokokat stb. a- kélvária-járástól.

Acél: megtartani/ iskoláinkat, szolgálni a vallásos és hazafias
népnevelést anélkül, hogy ezzel kítennénk egyházközségeinket, lelkészt,
gondnokot a sok kellemetlenségnek.

Két útra mutatok, amelyen járva egyházunk továbbra is zavar-
talanul teljesítheti kulturális feladatát anélkül, hogy tövisek tépnék, se-
beznék meg.

Az egyik ime ez. Az egyházközség mondjon le a törvény szerint
őt megillető iskolalenntartásról, de azért tartsa fenn továbbra is az iskolát: I

"előkészítő tanfolyam" neve alatt. Ennek az a formája és módia, hogy
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éppen úgy mint eddig, választ alkalmas tanítót, de bejelenti a kir.
Tanlelűgyelőségnél, hogy az iskola, azaz az előkészítő tanfolyam nö-
vendékei a szornszédos iskolában vizsgáznak. Ha filia: _az anyaegyház
népiskoléiában, ha anyaegvház, akkor valamelyik közvetlen közelében
fekvő evangélikus népiskolában fognak vizsgázni. A gyermekek éppen
úgy megkapják a bizonyítványt, mint a rendes iskola növendékei.

Ennek a megoldásnak előnyei: a gyülekezet nem köteles fizetni
az Orsz. Tanítói Nyugdíjintézet igen súlyos évi díjait, a havi 17 P 68 fill.-t;
nem köteles a tanítói fizetést a generalis V. K. M. rendeletében meg-
állapított összegben garantálni és mentesül sok egyéb nem mindig kí-
vánatos beavatkozástóI. Az egyedüli tehertétel: fizetni tartozik a kir.
Tanlelügyelőnek az egyetlen hivatalos kiszállásának díját; amikor ez
az évzáró vizsgán megjelenik. Oe ez minimális költség. Igy aztán a
tanító fizetését teljesen a maga képessége és készsége szerint szabja
meg. Ebbe soha senki bele nem szólhat, soha senki vele szemben
igényt nem támaszthat.

A másik úl pedig ez. Megtartja iskoláját, fizeti az évi 212 P taní-
tói nyugdíjintézeti járélékot, iskolája továbbra is nyilvánossági joggal
bír, tanlelügyelő. szaklelügyelő ellenőrzése alatt áll - de kirnondia,
hogy addig, amíg tanköteleselnek száma oly csekély, hogyemiatt nem
részesül államsegélyben. a tanítói állást csak "helyettes tanító" alkal-
mazásával tölti be. Ez annyit jelent, hogy az ilyen helyettes tanító csak
egy évre alkalmazható; esetleg a Tanfelügyelő egy évet ráhagy. A
miniszter azonban hosszabb időt is engedélyezhet. Tőle függ.

Ennek a megoldásnak előnyei: megmarad az iskola nyilvános
joggal. A tanító "helyettes" lévén csak 85 P-re jogosult, amit ha a la-
kást, fát, földet, gabonát, stólát Ielbecsüliük, meg is kap a legtöbb
törpeiskolás tanító. Egyházunk vezetőségének kötelessége,. válassza
meg, hogy melyik utat követi.

Oe a törpeiskoláknél eddig követett eljárását vegye sürgősen re-
vizió alá, mert különben bizony fonák helyzetbe jutnak a gyülekezetek,
lelkészeink, felügyelőink.

Es még egyet. Haladék nélkül keressenek módot arra, hogy a
a kultuszminiszterrel közöliék idevonatkozó terveiket, mert most itt
döntő tárgyalások indulnak meg ebben a fontos kérdésben. A minisz-
ter ugyanis. szintén felfigyelt a törpeiskolás tanítók egyik-másikának maga-
tartására.

A miniszter rendet akar teremteni. - My/os dr.

Tolsloj és OZ evangélium
Rachmanova magyar nyelven is megjelent Tolstoj-könyve: "Hal-

hatatlan szerelmes" világszerte nagy Ieltünést keltett és ismét feieleve-
nítette a háború előtt, sőt után is agyon tárgyalt tolstojanus-keresztyén-
ség problémáját. Rachmanova ügyes kézzel, regényíró nak legalkalma-
sabb oldalon, Tolsta nak teleségéhez való szerelrnén és házastársi
viszonyán keresztül ragadja meg a kérdést. Az eredeti (némel) kiadás
azt a címet is viseli: Tragödie einer Liebe. (Hogy mint left ebből a
magyarban Halhatatlan szerelmes, annak az értelmét 580 oldalon ke-
resztül hiába kutatfuk. Ennek a címnek egy bizonyos "jólhangzás"-on
kívül semmi értelme sincs.) Rachmanova címe azonban rávilágít az
egész problémára.

Lev Nikolajevics és Szolja Baers boldogan élnek mindaddig, amig
Lev Nikolajevics kapcsolatban nem kerül az evangéliummal. Addig is
sokat kellett szenvednie, mert brutális érzékiségén, indulatos, végletből
végletbe hulló természetén kívül voltak Tolstojnak dogmatik us szilárd-
ságú elvei, amelyeket tűz őn-vízen, emberéleten keresztül is érvényesí-
teni akart. Megrendítő pl. az a jelenet, mikor ott lekszik a véres mellű,
halálosan kimerült gyermekágyas asszony, meIlefte bömböl szakadat-
lanul a csonttá-bőrre soványadott csecsemő, ott rimánkodik az orvos
és az asszony édesanyja s Tolstoj mégis rendíthetetlenül kitart alap-
elve mellett: minden asszonynak magának kell táplálni gyermekét,

.szoptatós dadát nem engedélyez.
Később azonban mindig rájön durvaságára, s akkor a megbánás

és megbocsátás könnyes percei a legmélyebb boldogság üdvét adják
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A magyar biblia revideálása befe-
jezéshez közeledik. Most jelent meg az
új fordításban a Máté evangélium és a
Példabeszédek. Egy-egy füzet ára 10 fil-
lér. Portóköltség egyenként 4 fillér. Meg-
rendelhető az összegnek póstabélyegben
való beküldése ellenében a Brit és Kül-
földi Biblia Társulatnál, Budapest, IV.
Deák Ferenc-tér 4.

nem külsöségek. Nincs benne se magyar-
kodó hejehujázás, se prospektus-mílíö-
rajz. Emberek élete, belső válságok
dübörögnek előttünk a drámai hatásu
filmben. A cselekmény érdekes, a ren-
dezés művészi. Milyen finom és mégis
döbbenetesen jelenvaló, amikor a há-
borúba indulók tömegeit úgy érzékelteti
a rendező, hogy katonákat nem is lá-
tunk, csak egy nyitott ablakon hallik
be jóked vű nótázásuk és lepteik dübörgő
ütemezése. Vagy amikor a boldog béke-
idők hangulatat úgy varázsolja elénk,
hogy egy hatalmas festmény alakjai
elevenednek meg egy keringő dalla-
mára. Két hiba ötlött csak szemembe,
az egyik művészí, a másik technikai.
A gyomrát szerető agglegényt alakíto
Mály Gerő ebédelésére gondolok. Erzéki
gyönyörökben tobzódó középkori rabló-
lovagok étkezését szekták így ábrázolni,
a békeévek vénlegényei mégis inkább
késsel és villával szoktak enni. A tech-
nikai hibát pedig annak a jelenetnek a
Iényképezésénél találtam, amikor a
kettős szerepet alakító Kiss Ferenc ön-
magával találkozik. Itt a két felvétel
kissé primitíven van egymásra fotogra-
Iál va .. A szereplők jók, ügyesen válo-
gattak őket össze és hibátlanul dolgoz-
nak. JUss Ferencet név szerint is ki
kell emelnem. Alakításában hol kedves
és megnyerő, hollenyügöző. Egyik jele-
netében csak elmosolyodik és máris
besétál a szívünkbe, máskor meg néhány
mozdulatától és halk szavától drámai
feszültséggel telik meg a nézőtér.

L. T.
RT
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Rozsondai Károly és Sümeghy Jó-
zsef: Sopronbántalva. Falutanulmány
és községrajz, 8-r. 177 lap. Sopron 1937.
A Falukutató Intézet támogatásával ki-
adta a Röttíg-Rornwalter nyomda.

A csinos an kiállított könyv betekin-
tést nyujt Sopronbánfal va életébe.
Megismerjük e falu környékét, felszínét,
vizeit, geológiáját, talaját, éghajlatát,
növény- és állatvilágát. Alaposan tár-
gyalja a könyv a falu történetét is. A
következő fejezetekben a szerzők a
mai lakosságót és annak kialakulását
ismertetik, .majd a nép lelkületének,
kultúráj ának rajzát adják. Jellemzik a
család életét, a lakosok táplálkozását,
érdeklődését a községí, egyházi és
egyesületi élet iránt. Részletesen ismer-
tetik a gazdasági életet. A munka több-
évi megfigyelés és adatgyüjtés ered-
ménye. Alapos felkészültséggel,· nagy
szorgalommal és szeretettel készült. A
Magyar Társaság Falukutató Intézetének
pályázatán első díjat nyert és a Szé-
chenyí-éremmel tüntették ki.
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Luther-szobor
A Deáktéri központi pénztárhoz

legutóbb a következő, az egyház-
községekben folyó gyüjtésektöl füg-
getlen adományok érkeztek : Béri
egyházközség 10, Hammel Vilmosné
2, özv. Szantnauer Mihályné 1, Dr.
Poseh Gyula 50, Nagy Lajos 1.50,Kis-
kőrösi ev. nőegylet 50, Evang. Papnék
Orsz. Egyesülere 100, Mayerszky La-
josné 2, Pataki Antal 5, Ihász Róza 5,
Alexa nővérek 10, özv. Ledács Kiss
Istvánné 3, Deáktéri ev elemi iskola
növendékeinek gyüjtése 254.34,Mün-
nich Aladár 50, Dr. Berecz Lajosné 5,
Bünker Jozefin 5, Hurray Emil 4, Ev.
Nőegyletek Orsz. Szövetsége 100, Be-
nyó Vilmos 20, özv. dr. v. Pétery Ala-
dárné 5, Luther-Társaság marc. 21-i
estélyének offertórium a 50 P.

A Iasorl Luther-szövetség március
27-én tartotta szövetségi estélyét a
Luther-szobor javára. Dr. Koch István
elnök megnyitója után művészi műsor
keretében Dr. Remport Elek tartott igen
érdekes és értékes előadást a Luther-
szobor kérdéséről, a zárszóban pedig
Kemény Lajos ismertette a gyüjtés tör-
ténetét és tanulságait. Az est oüertó-
riuma 30 P. volt.

Halálozás. Dr. v. nemes Dezséry Bie-
lek István kormányfőtaúácsos, ügyvéd,
a Orsz, Földhitelintézet ny. ügyésze,
szkv, őrnagy, a Mária Terézia-rend tiszti
arany vitézségi érmén ek és más kato-
nai kitüntetés nek tulajdonosa március
22-én 62 éves korában Budapesten el-
hunyt.

A Luther-rózsa terjedése. Örömmel
adunk hírt olvasóinknak a Luther-ró-
zsa állandóan fokozódó térhódításáról.
Míg az egész elmúlt 1937. évben össze-
sen mintegy háromezer darab jelvény
fogyott el, addig a kísméretű Luther-
rózsa megjelenése, 1938. jan. 15 óta,
tehát alig két hónap leforgása alatt
több mint 4000 hittestvérünk tűzte ki
Luther hitvallásának gyönyörű szimbo-
lumát. Meghatódott lélekkel hallottuk
hittestvéreinktől, milyen öröm számukra
bárhol Luther-rózsás embert látni. Va-
laki lelkes örömmel ujságolta, hogya
Nagyköruton, a Rákóczi úttól a Berlini
térig14 emberrel találkozott,akik Luther
jelvényét viselték. Reméljük, hegy ha-
marosan eljön az idő, amikor minden
evangélikus ember szívesen és meggyő-
ződésének öntudatos kifejezéséül viselni
fogja a Luther-rózsát.

Az Erzsébet Tudományegyetem
evang. hittudományi kara hallgatóinak
Hjusági köre március hó 20-án tartotta
Ill. vallásos estjét, melyen "Evangélikus
feladataink a magyarságban" címen
előadást tartott Lic. Dr. Karner Károly
egyet. ny. r. tanár.

Egyházmegyei felügyelő- beíktatás.
A hegyaljai egyházmegye új felügyelő-
[ét, Pazár István egyházkerületi gyám-
int. elnököt márc. 31-én, csütörtökön
d. e. tiz órakor kezdődő rendkivüli egy-
házmegyei közgyülés keretében iktatrák
be tisztségébe.
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nekik. Szoí ja Andrejevna szerelmes, boldog asszony, noha hordania
kell is egy zseniális férfi fényoldalaival egyenlően gigászi méretű árny-
oldalainak terhét. Melléje vágott tehát Rachmanova felvetett problé-
májának Máraí Sándor, aki a Pesti Hirlapban így intézte el az egész
vitát: Ilya Tolstoj, aki megírta a Háborút és békét, meg aKarenina
Annát, az kitermelt az emberiség számára olyan világirodalmi értéke-
ket, amelyek megértek némi kis szenvedést, amit a kömyezelének kel-'
lett közben eltűrni. Hja, aki zseni felesége lesz, az vigyázzon, hogy
mire vállalkozik ... stb. - Ez egy kicsit "mellébeszélés", mint Pesten
mondják, mert Tolstoj felesége boldog asszony volt férje minden szél-
sőséges, bolondériás természete ellenére is mindaddig, amíg az csak
regényíró és művész volt. A tragédia ott kezdődik, amikor Tolstei
életébe beleszól az evangelium és a művészből prófétát formál.

És itt a tragédiának igazán emberi formájával találkozunk. Mert
tragédia, ugyebár úgy tudjuk mindannyian, akkor születik, amikor a
hős bűnt követ el az örök szent törvények ellen s e bűnének kövel-
keztében belsőleg vagy kűlsőleg összetörik, elbukik. Ez azonban egy
kissé papírszagú, iskolás elmélete a tragédiának. Tolstoiék tragédiáját
az élet szülte, azért nem is lehet olyan radikális egyszerűséggel elin-
tézni : bűnös volt benne Tolstoj, vagy bűnös volt benne Szof ja And-
rejevna. Ezen az alapon két pártra szakadhat az emberiség (kézen-

- fekvő keret: a férfiak és nők párt ja) és ítéletnapig vitatkozhat ralta.
A tragédiát azonban ép az teszi emberivé és életszülte tragédiává,
hogy mindketten bűnösök --oltak benne. Mindkettőjüknek az volt a
bűne: hogy nem értették meg az eoanaéliumot. Azaz, hogy nem ér-
keztek meg az evangelium középpontiába, nem hatoltak be a "szen-
tek szentjébe", ahol a Megváltó keresztje áll. Mert a Hegyi Beszédet,
vagy az Ujszövetség bármelyik sorát csak ebben a középpontban
állva lehet és szabad értelmezni, Ha kívülröl közelítjük meg őket,
"hatalmas életbölcsességet találunk benne, amelyről .jól rnondja
Ady: évezredele lecsapódott "hője-hava", Oe: a mindennapi életben
megvalósíthatatlanok, keresztülvihetetlen ek Aki ezt mondia rá, annak
is igaza van. Emberi erővel, ember számára lehetetlenek. Oe annak,
aki a középpontban áll, minden egész más színben világosodik meg.
Az bekapcsolódik a megváltás diadalmas hadiáratéba. az Isten mun-
katársa lesz és élete munkájának bármennyi, (rnondjuk : bánnily pa-
rányi) lesz is eredménye, egy bizonyos: tragédiába nem fullad az élete,
ha lern belsőleg naplényes. tiszta, boldog lesz az utolsó percig.

Hogy Tolstei és felesége szerelrnéből és házaséletéből tragédia
let!, annak csak egy az oka: egyrkük sem érkezett meg az evangélium
középpon/jába: a Megváltóhoz. Tolstoj elindult ezen az úton, de any-
nyira elbűvölte az evangélium prolétai és szociális tartalma, hogy to-
vább nem is jufott. Pedig a sorozat os belső el bukások, kudarcok, ve-
res égek egyenesen utalták, küldték, szinle lőkdöslék volna tovább a
Kereszt felé. Hisz minden kisérlelével elbukott: a vagyonát nem tudta
szétosztani, sőt rá kellett jönnie, hogya vagyona nyujtotta kényelem,
táplálkozás, gondnélküliség nélkül hatalmas szellemi munkáiát se tudná
végezni. Az érzékiséget nem bírta megtagadni. a házasságban nem tu-
dott "testvérként", teljes önmegtartóztatással élni. A legkedveseb lá-
nya is házasságra lép szüzességi fogadalma ellenére, visszakéri vagyo-
nát, amelyről lemondott. Stb. stb. Majdnem minden fejezetben valami
kudarc, valami belső farizeusság leleplezése, valami kínzó gyötrődés.
És mégsem tudotl kiiutni az evangelium perileriális kőreiből, még sem
tudot! eljutni a középpontig,

Ehhez valami nagy segítőre, ú/mu/atóra let! volna szüksége. S
ez lehetett volna a Ielesége. Ahogy együtt szárnyalt vele, amig iroda-
lomról. és művészetről volt szó, úgy kellett volna' együtt bukdácsolni
és vergődni, amikor a külső-belső kudarcok szakadékaiban az evan-
gélium keskeny útján próbált előbbre jutni. Szof ja Andrejevna azon-
ban elszakadt lériétöl, mihelyt erre az: útra lépett. Itt már nem pró-
bálta megérteni, nem próbált vele együtt járni s az egészségtelen túl-
zásokat belülről, épen az evangelium helyes értelmezésén keresztül
leszerelni, hanem berendezkedet! bizonyos házi kritikus szerepére, aki
kérlelhetetlenül fejéhez verdeste férjének élete minden ellentmondását,
gyöngeségét. Azonkívül szembeállott vele, mint a gyermekek anyagi
érdekeinek védője. Férje mellett is csak úgy állott immár, mint testi,
anyagi szükségleteinek legfőbb őre, gyámolítója. Szerelmes asszony



volt, azonban a szerelrne az érzékiségföl való Irtózás mellett is testies,
anyagias. A lelki életben nem tudott egyéforrt párja lenni. S ez volt
az ő tragédiája. Eltévesztette a szereiei útját. Ahogy Tolsloj nem tu-
dott kiszabadulni a szociális reformer és próféta bűvkörébő], ő nem
tudta elhagyni az anya és feleség anyagi, testi kötelességeinek, fizikai
önfeláldozásának bűvkörét. S így lassan-lessan egészen elvesztette
férjét ...

Az utolsó jelenet, amikor a hazulról megszökött Tolstoj halálos
betegen fekszik egy vasúti állomás főnökének lakásán. s a felesége
félőrülten szaladgál a ház körül, hogy csak egy pillanatra is láthassa,
hogy csak egy szót is válthasson még vele, de nem engedik be hozzá
saját lánya és Tolstoj tanítványai. - valóban hátborzongató és kegyet-
len. De csak annak a hosszú' folyamainak, az évtizedekig tartó belső
elszakadásnak kérlelhetetlenül logikus külső kifejezésre jutása.

A Tolstoj-házaspár tragédiájából ezerféle irányban nagyon-nagyon
sok és hasznos konzekvenciákat vonhatunk le. A regény elolvasását
nyomatékosan ajánlhatjuk tehát minden férjnek és minden feleségnek.
E cikk CÍmében megadott szemszögből kiindulva azonban a tanulsá-
got abban foglalhat juk össze: veszedelmes dolog az evangélium. Ha
valaki elindul feléje, akkor el -kell jutnia a középpontig és vállalni az
összes konzekvenciákat. Mert a félig vallott és félig élt evangélium nyo-
morékká, bukdácsolóvá. tragikus életűvé tesz ebben a világban még
egy olyan hatalmas egyéniséget is, mint Tolstoi. De az egészen élt és
vallat! evangélium szabaddá, boldoggá, kiteliesedett életűvé teheti a
a legkisebbet is. L. M. V.

Szép nagy plágium
Mihályi Ernő O. S. B.: Szent István élete és műve

Budopesí, 1938-2. köí. Palladis rt. kiadása

Örömmel vettük kezünkbe ezt a sokat igérő, díszes kiállítás ú köny-
vet. A mcstanában lőllendülő történelmi érdeklődés közepette a Szent
István jubileumi év alkalmából igazi szükség volt egy Szent István élet-
rajzra, egy népszerűbb stílusban megírt szép könyvre, mely "Szent Ist-
ván korának eszme- és érzésvilágát, a Pannónia és Dác'a talaján ki-
sarjadt kőzépkori magyar kultúrát, Szerit Istvánnak az istenuralmi esz-
métől áthatott, az isteni tekintélyelvtől telített nevelő szellemű államát, "
"a magyar társadalomnak az ősi magyar kultúrelemek és a keresztény
kultúra összeolvadásaból származó új életformáját" szélesebb rétegek
előtt megismertetné.

.Egy ilyenféle ismeretterjesztő munkától nem követelhetünk erede-
tiséget: csupán szócső lehet, feladata csak az, hogyaszakkutatás ered-
ményeiről könnyed, áttekinthető formában élvezetes stílusban összefog-
laló képet adjon. Szerzőnknek azonban igen különös fogalmai vannak
a vulgarizálásról. Az önállóságról való lemondás nála annyit jelent,
hogy még az' önálló fogalmazásról is lemond. Azt hiszi, ha könyve
végén megemlíti, kinek az "elméletét. " "gondolatmenetét követte, kinek
az eredményeit használta fel "egészben vagy részben," ez már egy-
szersmind jogot ad számára, hogy a forrás ul szolgáló munkák meg-
felelő részleteit úgyszólván minden változtatás nélkül szóról-szóra vegye
át a maga iráséba. Igazán nem tudjuk Ielháborodiunk-e, vagy elámulva
mosolyogiunk azon a naív vakmerőségen, ami a forrásfelhasználás dol-
gában itt lépten- nyomon megnyilvánul. Egyre fokozódó megdöbbenés-
sel fedezzük fel a könyv olvasása közben sorról-sorra, oldalról-oldalra
a könyv végén fölsorolt, vagy meg sem említett könyvek és tanulmá-
nyok szövegét. Míhályi néha egész fejezeteket másol ki más könyvé-
ből, az idegen szöveg eleiéhez. vagy végéhez hozzáír esetleg egyet-
mást, a szővegben szereplő idegen szavakat lehetőleg magyarral helyet-
tesíti s úgy véli, hogya szöveg ezzel az ő szellemi tulajdonává lett,
nem alkalmaz idézőjelet. vagy akármiféle más utalást, amivel [elezné,
hogy most nem Ő beszél. Mihályi szerzetes Író és úgy látszik, kolostori
magányába visszavonulva még mindig a középkor irodalmi felfogását
vallja, nincs tisztában a szellemi tulajdon fogalmával. Csak valami

Béke, 6.éke, f,éke ...
A "Virradat" 1938. március 28-iki szá-

mában P. Olasz Péter S'J. dr. tollából
a kövelkezőket olvashatjuk: Az a be-
állítás, melyet a baloldali sajtó már hó-
napok óta terjeszt, hogy számtalan
"nyilas" pap van a katholikus lelkészek
és szerzetesrend ek sorában, csakis any-
nyiban helytálló, hogy a katolíkus pap-
ságnak tulnyomó része igen is észre-
veszi és helyesli, hogy míudeníéle naci-
onalista megmozdulásban, akár politi-
kai pártokban, akár bajtársi egyesüle-
tekben olyan vezetőszerepet játszó aktív
katolikus férfiak is helyet foglalnak,
akik szintén nacionális gondolkozású
protestáns magyar testvérekkel egyi
nagy közös nemzeti frontba kívánnak
tömörülni a Iíberálís-szabadköműves-
zsidó, maixista-kommunista ,;népIront-
tal" szemben.

Huszár Károly az eucharisztikus kon-
gresszus elnökségi tagja Székesfehérvá-
ron ezeket mondotta: ,;Nem bántunk sen-
kit, de nem tűrjük, hogy minket bánt-
sanak, Protestáns testvéreink nek azt
mondluk : örüljenek annak, hogya ma-
gyar katolicizmus erős, mert ha minket
elsodor az ateista áradat, nincs más
keresztyén felekezet, amely magára
maradva, megtudná védelmezni Krisz-
tus hitét. El kell jönni annak a kornak,
amikor a Megváltó nevében össze kell
fognia minden magyar embernek".

Hálasan nyugtázzuk ezt a két nyilat-
kozatot. Nagyon örül a magyar protes-·
tántizrnus annak, ·hogy az ég felé nyuj-
tott kezét, amely egyedül szorongott
Isten előtt, most a magyar katolicizmus
mega karja ragadni. Mi nagyon' örülünk
ennek a testvéri közeledésnek s hisszük
azt, hogy ennek hazánk, népünk, leg-
főképen Isten fog örülni.

De egészen őszintén és egész határo-
zottan ki kell jelentenünk, hogy a kéz-
fogó alkalmával ajándékot várunk:
annak a bejelentését, hogya reverzálist
egyszersmindenkorra kiirtjuk a magyar
életből.

Még mindig jobb élni a szabad és bol-
dog Magyarországon reverzális nélkül,
mint meg tartani ezt a keresztyénséget
megfojtó törvényt s a pusztításba bele-
taszítani hazánkat és népünket.

A béke ára: a reverzális eltörlése.

Üzennek az Ünnepek c. nagy ün-
nepi játékot az óbudai evang. ifjúság
1938. április li-én, (hétfőn) fél 7 órakor
az orgonaalap javára előadja a lll. ker.
Kisfaludy-színházban. Közreműködik:
Breznay Judit énekművésznő, a Bndai
Luther Szövetség Vegyeskara,az Óbudai
ev. énekkar és a Fasori gimnázium ze-
nekara. A kísérő zenét Schulek Imre
tanár szerezte és vezényli. Rendezi:
Danhauser László vallástanító-lelkész.
Jegyek kaphatok a lelkészi hivatalban:
1.50, 1 és 50 filléres árban.

Hitoktatási konferencia a csanád-
csongrant egyházmegyében. Március
25-én tartotta meg az egyházmegye
hitoktatási konferenciáját Szegeden,
amelyre az egyházmegyéhez tartozó
lelkészeken, tanítóken kívül a szorn-
szédos egyházmegyék lelkészeit és taní-
tóit is meghívta. A konferencián dr.
Gaudy László : "A valláspedagógia hely-
zete, . problémája, módszeré"-ről, Dan-



hauser László: "Élményeim az elemi
iskolai vallástanításban", Mórocz Sán-
dor: "A középiskolai vallástanítás pro-
blémáíról" tartott előadást. Az előadá-
sok során felmerül tek mindazok az
akadályok - a' hitoktató személyétől
kezdve a szülőkig, amelyek sok esetben
a hitoktatást eredménytelenné teszik.
Az akadályok leküzdéséről is hangzottak
el tanácsok: lelkileg újjá nem született
hitoktató ne fogjon a hitoktatás mun-
kájához, mert munkája csak a kontár
silány munkája lesz. Egy hitoktató se
feledje el, hogy legfőbb "szakfelügyelője"
- Krisztus - minden vallásórán jelen
van s ellenőrzi a hitoktató munkáját,
Sok más kérdés megbeszélése és meg-
vitatása során óha] merült fel: ószövet-
ségból kevesebbet s újszövetségből
jóval többet igyekezzünk tanítani! A
káté tanításának eredményeiről is nang-
zottak el vélemények. A koníerencia
során Danhauser László mintatanítást
mutatott be a szegedi ev. elemi iskola
lIl-IV. osztálya számára. A kentereneia
az csperes imájával ért véget. A kon-
ferencia mínden jelenlévőre komoly
hatást gyakorolt; eddig sokan és sok
helyütt a hitoktatást mint század rangú
kérdést tekintették a lelkészi és tanítói
egyéb elfoglaltság mellett - aminek
fájó következményeit a gyülekezeti élet
sok helyen sínylí, Hisszük, hogya hit-
oktatás kérdéseivel a jövőben minden-
felé bőségesebben fognak foglalkozni,
mint a lelkészi és tanítói hivatás egyik
legszebb részével.
• A pozsonyi magyal' evangélikus
lelkészválasztás. A pozsonyi német-
magyar egyházközség március 20·án
tartottameg magyar lelkészválasztó kőz-
gyülését a Tolsztoj-utcai evangélikus
elemi népiskola dísztermében. Mint is-
meretes, a választásnak két jelöltje volt:
Endreíly János felsőszeli és Kowarik
Sándor szepesolaszi lelkészek. A válasz-
tás iránt igen nagy érdeklődés nyilvá-
nult meg. A hívek között mindkét jelölt-
nek erős partja volt, úgy hogya válasz-
tást titkosan, szavazócédulák útján kel-
lett megejteni. A szavazás eredménye:
Endreíly János 461, Kowarík Sándor 300
szavazatot kapott. Igy Endreffy János
lett a pozsonyi magyar evangélikusság
új lelkésze.

Peschleo Zoltán orgonahangverse-
nye. A budapest-fasori templom ergonis-
tája Forrai Miklós Kamarakórusával
együttesen rendezi hangversenvét a Ze-
neművészeti Főiskola nagytermében áp-
rilis 3-án, vasárnap fél 6 órakor. Műso-
rán Liszt: Preludium és fuga Bach ne-
vére, Bach: Dícsőség mennyben, Pachel-
bel :Tündöklő hajnali csillag korálelőjá-
ték, Gárdonyi és Perényi orgonabemuta-
tók. Akamarakórus müsorán Isaac,
Gastoldi, Hassler, Tomkins, Le Jeune
madrigáljai, Schütz 116. zsoltar (Buda-
pestenelőször), Kodály :J'éws és a kufá-
rok, Harmat: De profundis, Bárdos: Po-
pule meus, Lisznyay Szabo Gábor: István
király óda stb. Jegyek 1, 2, 3 P-ős árban
Rózsavölgyinél (IV. Szervita-tér 5. Tel.:
182-083).

ilye~féle naiv' tudatlansággal t~djuk taián ezt az érthetetÍen .ielenséget
magyarázni; lehetetlennek tartjuk, hogy valaki, aki a plágium fogalmát
ismeri, ilyen hosszas és nyilvánvaló átvételek fölfedetlenül maradásá-
ban rernénykedett volna. Mindenesetre akárhogyan áll is a dolog, ilyen
nagyarányú plágiumhalmazra tudtunkkal még nem volt példa irodal-
munkban, de a küliöldiben is ritkán. A több mint 500 lapra terjedő
könyvnek mintegy 300 lapjáról sikerült megállapítanunk a nyilvánvaló
és kétségtelen plágiumot, de a többi eredetíségéről sem biztosít az előb-
biek után semmi sem bennünket. -

Nincs itt helyünk, hogy párhuzamos szövegrészletek közlésével
egészen kézenfekvövé tegyük a plágiumot, Erre - úgy gondoljuk -
a szakkritikák úgyis ki fognak térni. Megelégszünk annyival, hogy fel-
soroljunk néhány szembeszökő hosszadalmas átvételt :

A politikai történelmi részek Hóman Bálint nagy Magyar Történe-
téből valók. Hellyel-közzel ugyan csak tartalmi kivonatról beszélhetünk
(bár ezekben a legönállóbb részletekben is egyre-másra fölbukkannak
Hóman mondataí). Kisebb átvételt jelent a II. köt. 11-16. l.-ja, ez meg-
felel Hóman (1. kiad.) 1. köt. 181-184. l.-nak. A Szent István utolsó
évei c. fejezet (95-106. 1) teljes egészében Hómantói való. (V. ö. Hó-
man 1. 241-250. l.) Talán még bővebb "felhasználásban" részesül! a
Pannonhalmi Benedek-rend története. A II. köt. 140 -185. l.-ig terjedő
részlet javarészt ennek a szövegét tartalmazza. Itt azonban meg kell
jegyeznünk, hogy az átvétel néha nem szóról-szóra történt, szerzőnk
javítgatja, modernizálja a rendtörténet olykor elavult nyelvű szövegét,
bár az önállóságnak ez a nála egyébként szokatlan mértéke elég ritka
dolog. Mihálvi pl. még annyi fáradtságot sem vett magának, hogy Szent
István törvényeinek tartalmi kivonatát' (II. köt. 217-225. 1.) maga szer-
kesztette volna meg, ezt is Závodszky Levente ismert munkájéból (Szt.
István, Szt. Lászlo. Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok
forrásai) írta ki. A Szent István külpolitikáiára s az Intelmekre vonat-
kozó részletekben oldalszámra Balogh Józsefnek a Minervában, Száza-
dokban, Irodalomtörténeti Közleményekben, Egyetemes Philológiai Köz-
lönyben és a Magyar Nyelvben megjelent tanulmányait másolta le.
Utoljára említjük meg V áczy Péter nérnetnyelvű könyvét : Die erste
Epoche des ungarischen Königtums. Ezt a kis 139 lapos könyvet csak-

- nem a maga teljes egészében átvette Mihályi a maga szövegébe. Mind-
össze 38 lap maradt ki, mert ezek már nem István királyre vonatkoz-
tak. Anémet szöveget persze le kellett fordítania s azt hisszük ez a
fordítás a szerző legönállóbb munkáia, annál inkább mondhatiuk ezt,
mert Mihálvi néhol félreértette anémet szöveget és egészen mást mond
magyarul, mint V áczy németül.

Az itt részletezett munkákon kívül egy-egy bekezdésben. de sok-
szor oldalakon keresztül megszólal Mihályi neve alatt minden kíválóbb
történész, aki Szerit Istvánról valamit is írt, vagy az ő korával valami-
képpen kapcsolatba hozható: Albert Brackmann, Jan Huiringa, Gustav
Schnürev, Szekfű Gyula, Mályusz Elemér, Pauler Gyula, Alföldi András,
Deér József, Fettich Nándor, Bartoniek Emma, Fehér Géza, Erdélyi
Lászlo, Ferdinándy Mihály stb., stb.

Az átvétel-halmaz ismertetése után újból hangsúlyozzuk, hogy ér-
tetlenül állunk e példátlan jelenség előtt. Igen nagy kár volt ezt a köny-
vet megjelentetni. Ha már a szerzőben nem volt 'elég önkritika a lp--
mondásra, a kiadó leetorének futólagos átolvasás után rá kellett volna
jönnie a kiadásban rejlő veszélyekre. Hiszen ha másra nem, gondolnia
Kelle:t volna arra, hogya kárt szenvedett szerzők bármelyikének tör-
vényben biztosított joga van tekintélyes kártérítésre és a könyv elko-
boztatására. Mindentől 'eltekintve nagy kár volna a Szent István-év ün-
nepi hangulatát ilyen botrányos plágium perrel megzavarni. G. L.

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Ezelőtt Erzsébet Királyné.
Tiszta, világos szobák,: hideg-meleg folyóvízzeI,
központí fűtésseI. - - - Szo~ák 5 pengőtől·.



Két templomalapköletétel a Dél-
szabolcsi Evangélikus Egyházban.
Nagy örömünnepre készülnek a kálmán-
házai és nyirszöllösi evangélikusok.
Virágvasárnap, április 10·én, tartják meg
tempJomalapkőletételi ünnepségüket és
ezzel megkezdődik az a nagy épitési
munka, melyre mindkét gyülekezet hívei
oly régóta készülnek, s amelyet olyan
nehezen vártak. A. templomépitési elő-
készületekről már több ízben tájékoz-
tattuk az evangélikus. sajtó útján egész
hazai egyházunkat szerető és annak
épülésén velünk együtt örvendező 'Ilit-
testvéreinket. Most, íme, hozzákezdünk
a templomok felépítéséhez. Minden temp-
lomépítés örvendetes esemén evan-
gélikus egyházunknak, mert nemcsak
arról beszélnek' a templomok, hogy a

válságos időkben is épül és erősbödik
Krisztus Anyaszentegyháza, hanem bi-
zonyságul .szolgál mindenkinek arra,
hogy éppen a válságos időkben van a
legnagyobb szüksége az embernek az
Istenháza csendjére és békéjére, hogy a
válságos időkben is van pénz szent cé-
lokra és hogy megtaláltuk a helyes utat
erötlenségünkben az Isten erejének el-
nyeréséhez. Így volt ez egyházunk tör-
ténetében a multban is, hogy minél in-
kább elnyomtak és üldöztek bennünket
és minél szegényebbek voltunk, annál
inkább épültek a templomok,

A kálmánházai és nyírszőllösí temp-
lomépítkezés örvendetes esemény azért
is, mert olyan helyen épülnek fel ezek a
templomok, amelyek missziói szórvány-
helyei egyházunknak. Ha e két templom

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
r~ .;~ magyar királyi SO P RO''''
~ 1:;'1: udvart szalln6k, "-

.Alapitva : Legelső tűzoltószer -, kut, szivattyu- es Alapítva:
1816. gép gyár, narana-, fém- es vasöntőde. 1816.

A Budapest-c'I'isztviselötclep Külsőferencvúrosi Reformárus-ternp-
\lOm, a pápai református templom, a győri református templom,
'bagamér1 református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
lkészültek. Harangrendelés esetéri teljes bizalommal forduljanak a
\legrégibb és megbizható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel.iaaonkívül. sok .arany és 'ézű·st éremnrel -és sok, diszokle-
véllel kitiintetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
!Költségvetést és kiszállást díj men tes e n e 8 z köz 1ü nk!

Mit nyujt az Evangélikus Egyházlcerületek
, 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 elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek iigyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilácosítéasal és tájékozfafással szolgál az egye-
sület közponíja: Budapest, IV., Hajó,-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863·32. valamint a vkerüleli fiókok:
Bf'késcsaba, Debrecen, Györ, Kaposvár. Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szembathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízoltai vannak az egyesü-
letnek - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagnerzől<el, hölgyeket is.

Színművek és [elenetek nagyoknak.
és kicsinyeknek (12 műkedvelöí elő-

. adásra alkalmas színdarab, illetve
[elenet). Most [eleut meg SCHOLTZ
TESTVÉREK könyvkereskedésében

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

Szántó Róbert:
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felépül Isten segítségével, ezzel Szabolcs
vármegyében öt evangélikus templom
lesz.

Szeretettel és bizalommal kérjük hit-
testvéreinket, lapunk minden olvasóját,
örvendezzék velünk együtt lélekben a
virágvasárnapi alapkőletételi ünnepély-
Iyen és segitse ki-ki a maga jó szívvel
szánt adományával e két templomot
minél előbbi feJ építéséhez, hogy nem-
sokára hírt adhassunk a felavatás ün-
nepélyéről is.

Az adományokat kérjük a délsza-
bolcsi evangélikus egyházközség, Nyír-
egyháza, Luther ház címére, vagy a
Nemzeti Hitelintézet nyiregyházi fiókja
48964 sz. csekkszámlájára küldeni.

Erős vár a mí Istenünk!

AZ UTOLSÓ ÓRA:............~ ,
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'dO éVt-·s cég! ,
Valódi ezüstevőeszközök,' disztá~gyák. EzÜst- és
aranyáruk napi áron. K:egysZf~rekvalÓdi ezüstből
és ezüstözött bronzból. . Kérjen árajánlatot !

SZIGETI NÁ.NDOR ,ÉS'FIA
BUDAPEST"IV.,' K~CSKEMÉTI~UTCA'9. SZÁM.

. : \" .," " '" , .
M n::g Ria --ret 4

BllTOSITSII
lakását

P,Á'IrRIA
8 lemezes biztonsági

, ,reteszzárral.
~fa 2 db IliI\kelezeU 1

' ImlccsaI5.- pengő.
DEIUlRRCIÓ,Budapest, Károlv"lut 20,. lel:384-521.
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SZLEZÁK LÁ,SZLÓ
Magyarország aranvkoszorús mestere

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

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!
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Ez a pehelyldjnnyü lódenanyag
magyar gy6dl11imy, ilyet eddig
csak külfö!dön készitettek.
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UZLETHAZ

Nyornetott Weber Gusztáv ,,-Grarjka" nyomda-
vállalatánál, Újpesl, Jókeiutca 18. Telefon: 295-516.••I

(WEBER 'GUSZTÁV)
TELEFONszAM: 29.5-516.
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Akikről nem beszélnek
dülnie, mert tőlük ezt varja a sok
megszomorodott magyar. Megállás-
ról vagy 'pihenésről pedig szó sem
lehet. Nyolc kilométert gyalogol nak
és vissza ugyanannyit, hogy bib-
liaórát tarthassanak egyetlen evan-
gélikus embernek. Hittanórán sincs
sokszor több növendékük, de hajtja
őket az, hogy "mindenkinek köle-
les vagyok". Esténként pedig, él mi-

. kor vége van a napi munkának.
sokszor megtörténik. hogy köny-
veiket sem vehetik elő, mert lám-
páiukból kifogyott az olaj, újra
meg nem telik mert havi nyolcvan
pengőjüket elvitte a tanyák SZP.-

génysége.

Ma a szervezett munkásoknak.
iparlestüleíeknek. közalkalmazot-
taknak. sőt közvelve a parasztság-
nak is van már nyilvánoss-ága,
ahol beszélnek róluk és kérdéseik-
ről. Kik lehetnek hát azok, akikről
ritkán vagy soha nem hallunk?
Isten köveleinek is' nevezhetnénk
őket, mert ha röviden csak azt
rnondanánk, hogy papokrólbeszé-
lünk, senki sem hinne szavunknak.

Kikről van hát szó? Az alföldi
missziós lelkészekról. Azokról az'
öregekról és fiatalokról, akik kitün-
tetéses diplomával, küllöldi tanul-
ményúllal, vagy egy szürke okle-
vellel a hátuk mögött leszámoltak
azzal, amit érvényesülésnek és di-
csőségnek neveznek és eltemet- Az aratni való bizony sok, de
keztek a magyar alföld tanvavilá- a munkás kevés, kérjétek tehát
gába. Csizmával cseréllék fel a az aratás urát, hogy küídjön
pentellót. s koncertek meg opera- valamiképpen munkásokat az
áriák hangja helyeit az alföldi szél ő aratására. Menjetek hát, íme,

úgy küldelek titeket, mint bárá-
fütyül fülük mellett. Télen méleres nyokat a farkasok közé, Ne vi-
havat, tavasszal és ősszel fene- gyetek erszényt, se táskát, se
kellen sarat tapos a csizmájuk. 5 sarut és ne köszöntsetek senkit
miközben a tanyavilág nincstelen, útközben, És ha valamelyik

házba betértek, első szavatok
szomorú élete emészti erejüket, a legyen: Békesség a háznak! És
magyar sors is kegyetlen pöröly- ha lesz ott híve a békességnek,
csapásokat mér szívükre. Mert ők nyugodjék meg azon a ti békés-
temetik a legtöbb szülésben meg- ségtek. ha pedíg nem lesz, saáll-
halt édesanyát s igéretnek indult, jon az vissza rátok. Maradjatok
de tüdővészföl megölt magyar gye- meg abban a házban, egyétek
. " és igyátok, amit adnak, mert
reket. Ok szedik elő a tyukólekban méltó a munkás a maga bérére.
lakó családokát és hirdetik: sok- Házról házra ne járjato]" És ha
szor sírva hirdetik a kenyértelen-' valamely városba érkeztek és
ségben elpusztult parasztgyerekek szívesen fogadnak, egyétek azt,
koporsóia felelt Isten megválto űze- amit elétek adnak. És gyógyít-

~..•tok az ott lévő betegeket,
rrelét. 5 rnikor megkeseredve h' .rd- I hirdetvén nekik: Elközelített
[ák laitáiuk minden nvomoruség>' hozzátok az Isten országa!
és jajgaini és ki,Á1Lmiszeretnének, '~ ; Luk 'les ev. 10: 2-9.
tájukn~k viRas~) lidssá kell . szeli- .;1 • • _

MM

Kár, hogy nem beszélünk róluk
és kár hogy nem látjuk őket, mond-
juk, munkaközbcn, vagy egy-egy
konierencián. amikor testvéri csók-
kal köszöntik egymást és fejüket
lehajtva elmondják, hogy meghalt
Jobbágy Imriske, mert még a szá-
raz kenyérből sem jutott neki
elég. 5 panaszkodnak, hogy szün-
telenül veszítünk: a nagy katolíkus
tengerben pusztít bennünket a re-
verzál is. 5 hiába van a nagy nyo-
morúság, még a nagy nyomorú-
ságban sem tud megbékélni egy-
mással a magyar. Mert a [ezsuiták
szeretet munkát végezn ek az ő
területükön is, de kizárólag csak a
vegyesházasok között, De aztán
jönnek a ióhírek is. Legtöbbször
az, hogy ébrednek az alföld alvó

O lelkei s reménykednek, hogy a
Szenilélek Úristen egy csodás pün-
kösdÖn virágba borítja majd a ma-
gyar pusztákat is. És szövik a
a terveket és készítik a jövőt, az"
után rnennek vissza árva magyar-
jaik közé ..

Sorsuk egy lett CI magyar sors-

IIsal. Sok munka, kevés pihenés.
5011. szomorúság, kevés öröm. Nagy

fl I llel\iteszülő akarás. visszahullás.
sok imádság és új megindulás.
Azután hirdetik és egyre hirdetik,
hogy nem hiába halt meg és tá-
madott fel a názáreti Jézus.

Bizony ők is odatartoznak egy-
házunk és hazánk elfelejtett, név-
telen hősei közé, Áldja meg őket
is. szétszórt gyülekezeteiket is gaz-
dagon az Isten. M. S.

~.



Abiboros tutárja
Mikor először hallottam ezt a címet,

rögtön az villant át rajtam: nem ma-
gyar darabgyáros írta ezt a scenáriu-
mot? Az ilyen .kíráíynóm, meghalok
érted" jellegű "forró" romantika "ma-
gyar származású" fürge és ügyes tollak
alól szokott elöpezsegni. Es lám: a sce-
náriumíró Biró Lajos. Igy aztán nem
csoda, ha a [ó öreg Dumas Sándor
Három testőrévei és minden egyéb
kalandos, romantikus, szívlacsaró, lelki
tusás, párbajhősös, regényes regényei vel
csak kopott múzeumi relikvia e .bíbo-
ros" romantika mellett. Van benne
Fekete Halál, cselszövő főpap, hazafias
főherceg, angyali ártatlanság, s ami
csak kell. S a legérdekesebb, hogy
ugyanaz a közönség, aki egy ilyen régi
lovagregényt kezébe nem venne, gyö-
nyörrel szürcsöli ugyanazt filmen. Igaz,
hogya két sztár-nagyágyú: Conrad
Veidt és Annabella eléggé sikerrel
igyekeznek a sok romantikus salJangból
a mélyebb emberit is kidomborítani.
Egy-egy tétovázó mozdulatuk, egyegy
mosolyuk felér az egész köréjük rakott
gyári romantikával. Az ilyen pillanatok
hordozzák az egész filmet. Mi lenne,
ha ezeket szaporítanák s a romantikát
csökkentenék?

Mintaházasság
Német vígjáték. Szinte felfülel az

ember: ilyen is van? Eddig csak igen
komoly, érzelmes vagy lelkesítő dara-
bokat láttunk anémet Iilmipartól. Most
megjelent a uémet bohózat. De nem is
"testhezálló" műfaj ez náluk. Nem úgy
értve, hogy nem sjkerül eléggé moz-
gásba hozni a nevetőizmokat. Ebben
nincs hiány. Hanem kénytelenek en-
gedni az eredeti német jellegből, amely
oly feltűnően márkazza az újabb német
darabokat. Ez a fiatalasszony, aki una-
lomig pedáns, komoly és szigorú férjét
görbe éjszakába, sárgaföldig lerésze-'
gedésbe ugrat ja bele, valahogy nem
német típuso Az egész darab inkább az
amerikai bohózatok tempóját, mód-
szereit, fejtetőre állított helyzetkomi-
kumait utánozza s nem sajátos német
humort hoz. Pedig az itt-ott vaskos,
nehézkes, de mindig komoly utórezgésű
német humor több művészetet jelen-
tene, ha megtalálná a maga német
Chaplin-jét. A. B.

Lehetetlen a legkisebb hifcikket
is emberi ész és értelem által fel-
fogni. Krisztust nem látjuk" ecu-
hogy hinnünk kell Benne. Es ez a
hit igazolása, amelyet a világ nem
ismer. Lut her.

*
Tudni azt. hogy Isten Fia a mi

üdvösségünkre lett testté és Nélküle
mindenki bűnben van - ez az,
amit e VIlág egyetlen bölcse, sem
fejedelme, sem senki más meg nem
ismer, kizárólag a Szentlélek által.

Luther.
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Luther-szabor gyűjtés
eredménye

"nagyszeruA

Ámbár összegszerűen még nem lehet a végeredményt pontosan
megállapilani, ma már kétségtelen. hogy az eredmény messze felül
haladja azt az összeget. meluet e mozgalom maga elé tűzött. Ezt
már most lehet látni abból. hogy minden egyházkerületben vannak
olyan egyházközségek. melyek egymaguk begyüj/öttek annyit. mint
amennyi arra az egyházmegyére volt előirányozva. Igy tör/ént a du-
nántúli egyházkerüle/ben és ilyen értelmű hírek vannak a tiszai és a
dunáninneni egyházkerületből is. A budapesti eg.l/házmegye például
egymaga többet gyüjtött be, mint amennyinek az összegyűjtése az
egész bányakerületre jutott, pedig a bányakerület az országos gyüjtés
összegének nagyobbik felét vállalta. A békési egyházmegyére jutott
összegnél pedig egyedül Tótkomlós község nagyobb összeget gyüj/ött.
Bizonyosan sok ilyen példa lesz még, mikor a lezárt és végleges el·
számolások a napokban beérkeznek.

Mindnyájunkat nagy örömmel tölt el ez a széo eredmény. Azok.
- akik nem hitték. hogy egy hónap alatt sikerrel lehessen befejezni

egy ilyen feladqto/. örömmel láthatják. hogy joggal és bizodalommal
lehetett számítani az evangélikus egyház tagjainak buzgóságára. hű-
ségére és egyházszeretetére. Azok. akik attól tartot/ak. hogy március
hónap meg választása nem szerenesés. mert a falusi gyülekezetek éle-
tében épen a tavaszi hónapok a legnehezebbek, ugyancsak örömmel
láthátják, hogy aggodalmuk iúlxott volt. Hálát adunk Istennek. hogy
a szioesen és örömmel kezdett munkához ilyen. még jó reménysége-
inket is megszégyeni/ő áldást adoti.

A Lu/her-szobor végrehajt6 bizottsága kéri 'az összes egyházköz"
ségeket. hogy a gyüjtésekről szóló jelentéseket. a gyüjtőíveket és a
begyüjtött összegeket, miután a gyüjtést április 5-én mindenütt le kell
zárni, a püspöki rendelkezéseknek megfelelően, vagy az egyházi fel-
sőségekhez, vagy amennyiben a rendelkezés úgy szólt, közvetlenül az
egyetemes egyházi pénz/árba. IV .. Deák-tér 4. küldjék be.

JI magyurorslúgi evangéliltuS és relOrnlÓ-
tus egyház pószloruihoz és gyüleltezeteihez

Szeretett Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!

Az Úr 1938. esztendejének különös jelentőséget ad első királyunk
dicsőséges emlékezete. Minde n hű magyar ember Isten iránti hála-
adással hódol az idén István király fölséges ala kja előtt, akiben a
magyar államiság megalapítóját. a keresztyén Magyarország legelső
hittérítőjét s ezeréves történelmünk egyik legnagyobb műveltséghősét
tiszteljük. Hagyományos nemzethűségünk és példaadó hazafiságunk
nemcsak arra indít. hogy saját egyházaink körében nagy királvunk
alakját az Ige fényében szernléliük, hanem arra is kötelez, hogy a
nemzeti ünneplés nagy közösségéből is részt kérjünk. E résztvétel lelki-
feltételeinek biztosítását az államkorrnánytól elvárjuk.

Ezt megelőzőleg ugyanennek az esztendőnek május havában ha-
zánk fővárosa egy más nagyjelentőségű összejövetel színhelve is lesz.
Római katholikus testvéreink eucharisztikus koogresszusra sereglenek
össze a világ minden részéből, hogy hódoljanak az oltári szenlségben
hitük -szerint testet öltő Krisztus előtt. ..

Bizonyára rnindenki, aki a reformáció hű gyermeke, világosan
látja és határozottan érzi, hogy öntudatos reíormátus és evangélikus
keresztyén' ember ezzel az ünnepléssel semmiféle lelki közösséget nem
vállalhat, mert az oltáriezentségröl szólö római katholikus dogma hi-
tünk tanításával merőben ellenkezik. .
. Kívánatosnak tartjuk azonban, hogya római katholikus testvé-
reink ünneplését részünkről semmiféle bántó hang meg ne zavariet
Viszont ugyanakkor önmagunk iránt tartozó kötelességnek ismerjük az.



is, hogy lsten örök kijelentésén : a Szentírásalapján megállva, ma-
gunkat, gyülekezeteinket erősítsük és vigasztaljuk az evangéliuru ősi
tanításaival. rnelveket Krisztusról és az (5 művéről riagy relormátcreink
hirdettek. hitvalláskönvveink tisztán és határozottan összelozlaltek,
atyáink hosszú századok kisérlései és üldöztetése közölt rendületlenül
mindíg vallottak s a Szentlélek által megvilágosítva és telindítva egy-
házunk minden hű tagja ma is megingathatatlanul hisz és vall.

Mint őseink, mi is hisszük és valljuk, hogy Jézus Kr.isztus az
egyetlen közbeniáró lsten 0S az ember között és csak az O kereszt-
halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Isten kegyelméből. Ezért
a Krisztus kereszthalála olyan egyetlen es tökéletes áldozat. melyet
sem megismételni, sem kiegészíteni nem kell és nem lehet. (Zsid. 10 :
11-14) Bár Krisztus az Atya jobbján a dicsőségben él és uralkodik,
Igéje és Sákrarnentuma által már e földi életben egyesülhetünk vele,
ha a Szentlélek által beléje oltva, hit által érdemét és szentségét
felöitözzük.

Felhívunk egyházunkban minden rendű lelki tanítói, hogy igehir-
detésben, tanításban, pásztori' beszélgetésben hirdessék, magyarázzák
és alkalmazzék a Szentírás alapján hitvallásainknak a Krisztus íönapí
tisztéről, engesztelő áldozatáról, az Úrvacsora sáluamentumáról és az
istentiszteletről szóló tanításait. úgy azonban. hogyatelebaráti szeretet
nagy parancsojetját meg ne szegjék. Istennek Szent Lelke tegyen bi-
zonyságot az O igazsága mellett!

V égezelül szeretettel és bizalommal intjük minden testvérünket,
hogy erősen álljon meg a hitben. de azért szelídlelkűsége nyilván le-
gyen minden ember előtt. Szívükre kötiük az Igét: "Tartsd meg, ami
nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat." (Jel. 3: ll.) "Es
az Istennek békessége, mely minden értelmet lelülhalad, meg fegja
őrizni szíveiteket ~S gondolataitokat a Jézus Krisztusban." (Filipp. 4 : 7.)

Budapest, 1938. március hó 21.

••
Orüljön-e a magyar protestantizmus?

'Mult heti számunkban már szóvátettük Huszár Károlynak a szé-
kesfehérvári eucharisztikus napon tartott beszédének hozzánk címzett
részét. ,A legfontosabb mondata ez volt: "Protestáns testvéreinknek
azt mondjuk : örüljenek annak, hogy a magyar katolicizmus erős, mert
ha minket 'elsodor az ateísta arad at, nincs máa Iceresztény felekezet,'
amely magára maradva meg tudná védeni Krisztus, hitét." .

Nyugodtan állít juk, hog),' senki sem' örül jobban a mé:gya~ katoli-
cizmus erejének vagy rl1egerős9~i!s~n~~,.minLmi. .De csak .egy.esel-en
tudunk igazán örülni. Akkor, 'ha -a kátolici~inus,Krisih.lsb~udeszer::)ssé.

.?- :" '. -': ' "-"'-' .. ;~ •• ,. "'";"; '~'; -. - • .

D. Báró Radvánszky Albert s. k.
az evang, egyház egyet. egyh. és isk. felügyelője,

Dr. Mesterházy Ernő s. k.
a dunántúli evangélikus egyházkerület felügyelője.

Dr. Pesthy Pál s. k.
a bányai evangélikus egyházkerület felügyelője.

Dr. Sztranyavszky Sándor s. k.
a dunán inneni evangélikus egyházkerület felügyelője.

Lichtenstein Lószló s. k.
a tiszai evangélikus egyházkerület felügyelője.

D. Kapi Béla s. k.
a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke.

D. D. Raffay Sándor s. k.
a bányai evangélikus egyházkenulet püspöke

D. Kovács Sándor s. k.
II dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke.

Dr. Damján Elek s. k.
a tiszai evangélikus egyházkerelet püspöke.

Dr. Balogh Jenő s. k.
a dunántúli református egyházkerület fögondnoka,

az egyetemes konvent világi elnöke,

,
HIREK

Gróf Teleki József s. k.
a dunamel1éki református egyházkerület főgondnoka.

A Luther-szóbor tervpályázat felté-
teleinek kiírását a húsvét utáni héten
tartandó bizottsági ülés fogja Ietár-
gyalni, melyet e célból már összehívtak.

A Magyal' Luther-Társaság április
hó l1-én, hétfőn este fél 7 órakor a Deák-
-téri díszteremben ünnepi ülést tart.
melyre a társaság barátait és az érdek-
lődőket ezúton is meghívja.

A Deák-téri Luther-Szövetség ápri-
lis 4-én tartotta szövetségi estélvét. me-
lyen Sándy Gyula műegyetemi tanár
igen érdekes előadást tartott a Luther-
szobor helyének megállapítása körül
felmerült kérdésekről, valamint arról,
hogy milyen szempontok szerint kell
meg bírál ni a szobor müvészi megoldá-
sának kérdéseit. Az estélyen dr.Remport
Elek szép költeményeket olvasott fel, a
leánygimnázium énekkara pedig kar-
énekeket adott elő Kapi-Králik Fenő ve-
zetésével.

A Zenemüvészeti Főiskola nagyter-
mében április 3-án Peschleo Zoltán 01'-
gonaművész, a fasori templom karnagya
a Forrai kamara énekkarral együtt szép
estélyt adott, mely Peschko Zoltán orgo-
namüvészetének és a kamara énekkar-
nak is megérdemelt művészi sikert ho-
zotL

A mezőtúri nőegylet április hó s-án
gondosan előkészített és kíváló sikerrel
lefolyt szeretetvendégséget rendezett,
mely anyagilag is nagy eredménnyel
végződött. '

Halálozás. Thurzóbányai dr. Elischer
Vilmos ügyvéd, kormányfőtanácsos, a
pesti magyar egybáz presbitere 61 éves
korában március ~9-én elhunyt. Teme-
tése, melyen a gyászbeszédet d. Raffay
Sándor püspök mondotta, nagy részvét
mellett ment végbe. .

"Az országépítő István király" em-
lékének hódolt együttes gyűlésen az
Országos Magyar Protestáns Diákszö-
vetség, a Katolikus Diákszövetség és a
Foederatio Emericana ifjúsága. Az egy-
séges keresztyén magyar fronton való
közös küzdelem szükségét hangsúlyoz-
ták az összes felszólalások.

'Egyházmegyei felügyelő-iktatás, A
hegyaljai egyházmegye március 31-én
Miskolcon iktatta be hivatalába egy:
hangúlag megválasztott új felügyelőjét,
Pazár István egyházközségi felügyelőt,
a tiszai G. A. Gyámintézet világi elnö-
két. A beiktatást a mískolcí templomban
Duszik Lajos esperes végezte. A beikta-
tott egyházmegyei felügyelő tartalmas
székfoglaló beszédében egyház! életünk
problémáival foglalkozott. Az egyház-
kerület részéről dr. Domján Elek püspök,
a református egyház részéről dr. Eoyedy
Andor egyházkerületi főjegyző, a kato-
nai egyházközség nevében Gömőry
Árpád tábornok, a hegyaljai egyház-
megye és intézményei, valamint az
egyházkerületi G. A. Gyámintézet nevé-
ben Marcsek János üdvözölte" majd li
mískolcí nőegylet üdvözletét Lichten-
stein- Lászlóné toln ~csolta; a diósgyőri
egyházközség, amelynek az ünnepelt
25 év (la ielügyelöje, népes küldött-
ségg.!=JIveJ.t áS7+, l'I,Z _ü,nnep'sége~ és .az
egyliázközseg' 1, é.sze, Moravcsik '1án-
dor köszöntötte' az 'új"munkakorbe .épő
felügyelői ét,

Farkasfalvi Farkas Géza s. k.
a tiszáninneni református egyházkerütet f'ógondnoka.

Báró Va{j Lószlós. k.
a tiszántúli református egyházkerület fögondnoka.

Dr. Ravasz László s. k.
a dunamelléki református egyházkerület püspöke,

az egyetemes konvent lelkészi elnöke.

Farkas István s. k.
a tiszáninneni református egyházkerület püspöke.

Medgyasszay Vince s. Ic
a dunántúli református egyházkerület püspöke.

Makláry Károly s. Ic
a tiszántúli református egyházkerület püspöke,
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Lic. Dr. Friedrich Rittelmeyer ha-

lálára. Ennek az évnek a halottai közé
fog tartozni, bár lehet, hogy a protes-
tántizmus az ő halálát nem is fogja
úgy regisztrál ni, mint a protestántizmus
nagy halottjait szokás. Pedig egy darab
ideig Rittelmeyer a protestántízmus
nagy értéke volt. Mint berlini igehirdető
tünt fel. Vidéki egyetemeken tanult
magyar teológusok úgy mentek Ber-
linbe annak idején, hogy az egyetemen
meghallgatják Harnack és Tröltsch
proíesszorokat, s a Dómban esetleg
Dryandert, de inkább mégis Rittel-
meyert. S amikor megjelent a homile-
tikai nagy termésben Geyer és Rittel-
meyer: Gott und die Seele c. prédikációs
kötet, olyan nagy könyvsikere volt, mint
előtte homiletikai műnek kevésszer ju-
tott osztályrészül. Megítélésünk szerint
legkedvesebb könyve s ahomiletika
gyöngyszeme az a három prédikációja,
amit I. Kor. 13. alapján tartott, il amit
ki is adott. Azután otthagyta Berlint,
az egyházától elszakadt s új gyüleke-
zetet alapított, amelynek címe: Keresz-
tyén közösség. Ebben a vállalkozásban
az volt a célja, hogyakeresztyénség
és az antropozófia tanításait egy ezt esse.
Mínt ennek a közösségnek tagja, to-
vább is adott ki teológiai jellegű rnü-
veket, de meggyőző en bizonyítja sorsa
azt a tapasztalatot, hogy azok, akik az
egyház testén belül áldás voltak, amikor
az egyház terül etén kívülre jutnak, el-
veszítik vonzó hatásukat.

Ózd. Az egyházközségben a böjti
időszakban igen mozgalmas volt az
egyházi élet. Bőjt 1.vasárnapján Borsod-
nánáson, 2. vasárnapján Putnokon, az
anyaegyházközség fejlődő fiókegyház-
községeiben volt nagyszabású egyházi
ünnepély. Böjt 3. vasárnapján az ózdi
Női -Luther Szövetség tartotta meg
szeretetvendégséggel összekapcsolt évi
közgyűlését, A Női Luther Szövetség
végzi az egyházközségben a szeretet-
munkát, díszíti a templomot és segíti a
hitélet munkáit. Az elmúlt esztendőben
száz hittestvérnek adott értékes szeretet-
adományt. Március 23-án Ile. dr. Karner
Károly egyetemi tanár tartott vallásos
ünnepély keretében evangélizáló elő-
adást. Március 30-án missziói estély
volt, melyen a Gyermekszövetség és az
Ifjúsági Luther Szövetség tagjai adtak:
elő missziói jeleneteket, szavalatokat
és énekeket. Aprilis első hetében Ylönen
Reino .és Raivio György finn vendégek
fartottak az anyaegyházközségben és
fiókegyházközségeiben előadásokat. A
böjti időszakban úgy az anyaegyház-
községben, rnínt a fiókegyházközségek-
ben egyházunknak az úrvacsoráról szóló
bibliai tanítását ismertették meg a
hívekkel. A putnoki fiókegyházközség .
telket vásárolt, amelyen ebben az évben
templomot kíván építeni. Templomépí-
tés előkészületeivel foglalkozik a Som-
sály-bányatelepi fiókegyházközség is.

Egyházmegyei lelkészértekezlet. A
hegyaljai Egyházmegyei Lelkészegye-
sület március 24-én Ózdon tartotta
tavaszi konferenciáját, amelyen Marcsek
János elnöki megnyitója után lic. dr.
Karner Károly, a soproni teol. fakultás
tanára tartott két részből álló tudomá-
nyos . előadást, amelyet megbeszélés,
majd pedig egyesületi ügyek elintézése
követett.
- Egyhádelügyelő választás. Hom-
rogdi Lichtenstein László ' országgyű-
lési képviselő, ny, főispán, aki fél-
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Hisz épen ma láthatja miridenki, hogyakeresztyénség ereje egy~qüí
Krisztusban van. Ha máshol keres erőt, [átékszerévé válik a korvagy
a politika változásainak. Ha tehát a katolicizmus tényleg csaka Krisz-
tusban és egyedül őbenne bízik, szívünk szerint örülünk. S egyben
látjuk azt is, hogya magyar protestántizrnus négyszáz éves küzdelmét
megáldotta az Isten, mert mi soha sem akartunk mást, minthogy az
egész magyarság megtérjen az Ur Jézushoz. .

De ha ezt az erőt máshol vélik Ielledezní. intézményekben, S7.e'{-

vezetekben. vagy pedig a világi hatalomban, nincs okunk az örömre.
Mert láttunk már hatalmas egyházat éppen Spanyolországban, mely a
hatalom teljes birtokában sem tudott / kovásszá lenni a kommunisták
rohamával szemben.

És láttunk egy kis egyházat Finnországban, amelynek nem volt
se pénze, se az egész világra kiterjedő szervezete, de mert hűséges
volt hivatásához, szolgálata által megújította Isten a finn népet. Es nem
csak megújította, de ugyanakkor ki is szabadította azt a szomszédos
Oroszország ateizmusának halálos öleléséből. .

Tehát meg lehet állni az steista áradattal szemben még akkor is,
ha közülünk az egyik vagy másik elpusztulna hűtlenség miait. De aki
megmarad, csak azért maradhat meg, mert övé lett Isten ereje.

-Ha Huszár Károly és vele együtt a katolicizmus is ezt értette az
idézett mondatban, közös az örömünk és a hálaadásunk. De ha ök
még ma is máskén! gondolkoznánek, mi azért imádkozunk továbbra
is, hogy adjon Isten népünknek több világosságot.' M.

A SADHU
Alig van már gyülekezete a magyar evangélikus egyháznak, ahol

ne ismernék Sadhu dr. John Nelson Christanandót, hisz most jár ne-
gyedszer Magyarországon és narancsvörös Luther-kőpenye jó nehány
szószéken megállott már. Azért hadd mondiunk el róla mégis néhány
személyi adatot. .

Christananda indiai evangélikus lelkész. Filozófiai és psychológiai
doktorátusát Amerikában szerezte meg. Egész családja evangélikus. De
eléggé "fiatal keresztyériek" , mert csak 1921-ben tértek meg Pem Otto
Petersen dán misszionárius munkája nyomán. Attól fogva egész életü-
ket az Ur szolgálatára szentelték. Missziói munkát kezdtek lakóhelyü-
kön, Dél-Indiában, Tirupati város közelében. Az első lérii, aki mun-
kájuk nyomán megkeresztelkedett, a Mózes nevet nyerte. Még ma is
egyik leghűségesebb missziói munkásuk. Templomot és iskolát tarta-
nak fenn, igazi relormátori alapelv szerint, Az iskolában 30-50 tanuló
szokott lenni. 12 benszülött segéderő működött kezük alatt és 1929-től
kezdve egy fehér misszíonárius is. Egy hónap alatt kb. 1000 P-be ke-
rült a munka.

1936-ban súlyos nehézségek jelentkeztek. Azt a területet megvet-
ték a dánoktói az amerikaiak, akik a legkülöníélébb akadályokat gör-
dítették munkájuk elé. Szomorú, de nemcsak a világi hatóságok, ha-
nem még az amerikai misszionáriusok is. A nehézségek sok munkásu-
kat elkedvetlenítették. hűtlenné tették, maga Christananda pedig meg-
betegedett. Most úgy látják Isten vezetését, hogy változtat ni kell hely-
zetükön. Be szeretnének költözni Tirupati városba, mert ott több
mozgási lehetőségük nyílik. Ott akarják telépíteni templomukat, amely
az első dán misszíonárius emlékére épülö "Emlékezet-temploma" lenne.
Magyarországi útját megelőzőleg Dániában járt, ahol nagy melegség-
gel fogadták és gazdag offertóriumokat juttattak az építendő temp-
lomra.

Mi magyarok talán anyagilag nem tudjuk -olyan bőségesen támo-
gatni az "Emlékezet templomának" építését, mint a dánok. De a ma-
gyar szív, magyar szeretet mégis kitőrölheteílenül bele fog épülni az
"Emlékezet templomába". Dr. Sándv Gyula műegyetemi tanár hittest-
vérünket ugyanis annyira megragadta Christananda szíve vágya, hogy
kész templomtervvel ajándékozta meg. Keleties stílusú kupolás dómot
ábrázol a terv, amelynek alaprajza az egyenlőszárú római kereszt. A
főbejárat mellé jönne ezután a dán mísszíónárius és az első benszü-
lött-keresztyén .szobra.



Christananda legtöbb alkalommal vitt haza valami kis ajándékot
-Magyarországról. Egyszer egy Luther életéről szóló diapozitív-sorozatot,
máskor egy kis harmóniumot az iskolája számára' Most viszi az "em-
Iékezet templomának" tervét. Ezért Christananda sem akar elfeledkezni
a magyarokról. Tirupatiban felépítendő missziói állomásának egyik
épületét "Magyar ház"-nak akarja elnevezni. S a mostani körútjának
anyagi eredményét is erre fordítani. Hisszük, hogy Isten megáldja ter-
veit s a felépülő "magyar házban" és "emlékezet templomában" sok
indiai lélek nyeri el a legfőbb ajándékot: az evangéliumot.

Evangélikus miszticizmus
Beszélgetésünk legelőször a "Magyar Kultúra" cikke körü] forog,

amelyben megemlékeztek Christananda magyarországi útjáró] és igen
'ferde dolgokat állítottak róla. Erre a cikkre, ép az Evangélikus Elet hasáb-
jain, személyesen kíván válaszolni, hogy megvilágítsa a Magyar Kul-
·túra számára, mi is az az "evangélikus miszticizrnus", amelyet szemé-
Iyével összefüggésbe hoztak.

'1'öbb áhitatot!
Arra a kérdésre: Mit tapasztalt gyülekezeteinkben mostani kör-

útja alkalmával? - így válaszol: "Egy kemény üzenetem lenne a
·templomlátogató hívekhez: több áhitatot templomi viselkedésükbe. A
Szenilélek az áhitat és imádat lelkét hozza, amelyben elmerül az em-
ber s minden más közömbössé. lényégtelenné válik számára. Úgy tet-
-szett, mintha sokan úgy me nnének a templomba, mint valami "szent
szinházba". Mozgolódnak, forgolódnak, beszélgetnek és "produkciókat"

.várnak. Nekünk, keletieknek ez igen furcsa. Nálunk még padok sin-
csenek a templomban, s ha betérünk. nem azért megyünk, hogy szom-
szédunkkal társalogjunk, ezt megtehetjük odahaza is, hanem, hogy
Istennel találkozzunk, Benne elmerüljünk s ebből a találkozásból belső
erőket nyerjünk. Ebből a szempontból tény leg nem ártana, ha áthatná
gyülekezeteinket egy kis "katolikus disciplina ". Persze evangélikus

·alapon, ami azt jelenti: nem külsőségek, nem oltáriszentség előtt állok
meg áhitattal, hanem bensőleg átélve Krisztustól nyert hármas tiszte-
met, mint próféta, pap és király találkozom Urammal. Es ne legyen
nekünk fontos semmi más, csak egyedül a Vele való találkozés."

.Ivz igazi konfesszionálizmus
"Másik tapasztalatom, hogy igen terjed Magyarországon a "kon-

Iesszionalízmus". Erre csak annyit, hogy konfesszionálizmus Krisztus
nélkül nagyon veszedelmes. Három nagy egyéniséget ismerünk, aki
konlessziót adott nekünk: Mózest, Pált és Luthert, S mind a három
Krisztusban nyeri el értelmét és jelentőségét. Mózes adta a tízparan-

'csolatot, amely csak Krisztusban valósítható meg. Pál adta a Kereszt-
ről való beszédet, amelynek középpontja Krisztus, Luther adta a kis-
kátét, amely megtanít bennünket, mit jelent számunkra Krisztus. Az

·igazi konfesszionálizmus tehát: Krisztussal közősségbe kerülni, szemé-
lyes közösséabe, Lelki éhséget érezni utána, Megtapasztalni azt a ha-

·tártalan csodát, hogy Krisztus maga a szeretet.

.A fejsze már a fáknak gyökerére vettetett
"Tehát kevesebb keresztyénséget és több Krisztust. Ez a mi ta-

pasztalatunk Indiában is. Ha keresztvénséget viszünk. nem' kell az
, embereknek. ha Krísztust visszük: mohón kapnak utána. Kevesebb
külső szervezés, több Isten ereje, kevesebb ideigvaló szempont. több
tekintet az örökkévalóságra, kevesebb külső erő, több belső erő. Nem-

~rég mondottam valahol, hogy a belső erő olyan törvénye az egy-
háznak, mint a belső nedvesség a fának. Ha kiszárad a belső ned-

·vesség, kivágják a fát. Öt egyházat ismerünk, amelyik a hagyomány
'szerint valamelyik apostol nevéhez fűződik: s mind az öt vagy egé-
: szen megsemmisült, vagy súlyos ítéleten ment keresztül, mert kiszáradt
·benne a belső erő, s csak külsőséggé vált. Péter nevéhez fűződik a
'-spanyol egyház: súlyos ítélet vonult át fölötte; Márk nevéhez a kopt
egyház, nemzeti katasztrófa sújtotta; Pál nevéhez az orthodox egyház,

-alig maradt belőle valami; Taddeus Judás nevéhez az örmény egy-

ügyelője a tiszai evangélikus egyház-
kerületnek, lemondott a miskolci egy-
házközség világi elnöki tisztségéről,
amelyet huszonöt éven át példaadó
buzgósággal töltött be. Helyére a mís-
kolci egyház új, felügyelőjéül Bruckner
Győző dr.-t, az ottani jogakadémia dé-
kán-tanárát választották, másodlelügye-
lővé Szepessy Kálmán dr-t, egyház-
gondnokká Kovács Tibor dr.-t. Az ú]
tisztviselők ünnepélyes beiktatása Vi-
rágvasárnapján lesz.

Három egyetemi tanár előadása.
Március 25-én Aszódon egésznapos kon-
ferencia volt a pestmegyei evangélikus
értelmiség számára, az egyházmegye
és a "Keresztyén Igazság" c. Iolyóírat
együttes rendezésében, Chugyík Pál
esperes köszöntötte az egybegyülte-
ket, Karner Károly dr, soproni egye-
temi tanár, szerkesztő ..Evangélikus
feladatok a magyarságban", Jánossy
Lajos dr, egyetemi tanár "Faji vallás,
vagy keresztyénség ?" címmel tartott
előadást s a gyülekezet ünnepén Hil-
scher Zoltán dr, egyetemi m. tanár,
Urbán Ernő honvédlelkész és Zászka-
liczky Pál missziói előadó-lelkész be-
szélt.

Pályázati Ielhívás. A Luther Ott-
honba, az egyházegyetem egyetemi és
főiskolai internátusába (Budapest, VIn.,
Üllői-út 24) a jövő 1938,'39.tanévre több,
tanulmányait budapesti egyetemen, il-
Ietve főiskolán folytató Hjú lesz íel-
vehető. Pályázhatnak evangélikus, eset-
leg református ifjak. A felvételi kérvény,
a Luther Otthon szemináriumi bizott-
ságához intézve. az illetékes egyház-
kerület püspökéhez folyó évi június hó
15-ig nyujtandó be,

A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. A középiskola VIlI. osztályáról szóló

bizonyítvány, érettségi bizonyítvány
(pótlólag is beküldhető június 30-ig
közvetlenül a Luther Otthon címere),
illetve, ha a folyamodó már egyetemet
vagy főiskolát látogatott, index,

3, Hatósági orvosi bizonyítvány.
4. Önéletrajz, amely a folyamodó lel-

kületébe betekintést enged és a családi
körülményekre, vagyoni viszonyokra
és zeneismeretre is kíterjeszkedik.

5. Az illetékes lelkész által kiállítandó
bizonyítvány, amely az ifjú vallás-
erkölcsi magatartásáról részletesen szól
és a folyamodó szüleinek esetleges
egyházi szolgálatairól is megemlékezik.

6. Az atyának, illetve a törvényes
gyámnak hivatalos kötelezvénye, amely-
ben a díjak fizetésére és az okozott
károk megtérítésére 'kötelezettséget
vállal.

7. VálaszborHék, ajánlott válasz cél-
jaira megfelelően felbélyegezve.

A Luther Otthon által felszárnitott
tartásdíj összege évi 730-880 pengő
aszerint, hogy az illető többedmagával
vagy egyedül lakik.

Tájékoztatóval az intézet igazgatósága
szívesen szolgál.

Budapest, 1938. március 29.

Sándy Gyula s. k.
műegyetemi 'tanár,
ügyvezető alelnök.
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A Luther-Akadémia VII, konieren-
ciája (nyári egyeteme) Sondernhau-
senban. A Luther-Akadémia vezetősége
most tette közzé az ezévi aug. 7-20
napjan tartandó VII. konferenciájának
(nyári egyetemének) programmját. A
konferencián ismét gazdag változatos-
sággal fognak tizenegy ország theo-
logusai és egyházi képviselői előadáso-
kat tartani. A Luther-Akadémia sajá-
tos jellege épen abban nyilatkozik meg,
hogy főfeladatát a szellemi kapcsola-
toknak és kölcsönhatásoknak az ápolá-
sában látja míndazon országok között,
amelyekben a lutheri _kereszténység
meggyökerezett. Ezért Eszakeurópától
le egészen Délkeleteurópáig a különféle
európai evangélikns egyházak képvise-
lőit megtaláljuk a kouíerencián. Az idei
program tárgysorozatán egyebek között
beigérik előadások tartását: Nörregaard
kopp enhágai professzor, néhai Soeder-
blom Nathan érsek özvegye, Lehtonen
tamperei püspök, a német professzorok
közül Elert és Lohmeyer, továbbá D.
May Jugoszláviából, D. Glondys erdélyi
szász püspök stb. Magyar előadók kö-
zött ez évben D. dr. Prőhle Károly és
dr. Kiss Jenő egyetemi professzorok
fognak előadást tartam, Líc, dr. Karner
Károly pedig a záró istentiszteletet. Az
előadásokon kívül különféle munkakö-
zösségek adnak alkalmat arra, hogy
aktuális gyakorlati theologiai kérdé-
sekről tájékoztassák a résztvevőket.

A nyári kouierencia résztvevői ez
évben is nemcsak szemléltető képet
fognak kapni a teologiai kutatás és az
egyházi munka különféle nagy kérdé-
seiről, hanem betekintést nyerhetnek
az evangélikus egyházak legkülönbö-
zőbb munkájába is a különféle orszá-
gokban. A konferencia ki.lIső kerete
nagyon alkalmas arra, hogy a szellemi
munka mellett teljes felüdülést és pihe-
nést nyújtson. A Luther-Akadémia
székhelye a Schwarczburg-Sonders-
hauseni fejedelmek volt rezidenciája.
Maga Sondershausen igen szépfekvésű
városka és különös en zenekultúrájáról
híres. A Luther-Akadémia nyári egye-
temének ideje alatt a filharmónikus zene-
kar rendszerint igen gazdag műsorú kon-
certeket szokott rendezni. A konferen-

. eia alkalmával a vezetőség minden év-
ben kirándulásokat rendez a Luther
városokba, pl. Erfurtba és Eisenachba.

Hogy milyen nagy jelentőségű a Lu-
ther Akadémia kezdeményezése, azt
különösen az a körülmény mutatja,
hogya _m)ilt évben az Eszakamerikai
Egyesült Államokban, Dubuque-ben egy
hasonló célkítűzésü Luther Akadémia
létesült, amely természetesen az ame-
rikai viszonyokra különös tekintettel
van.

immE
A vegyes házasságok kérdésével fog-

lalkozva megállapítja az Universul,
hogy Erdélyben 1920-1937-ig 14.033 ki-
sebbségí nő ment férjhez román férfihoz.
(10.604 ebből a magyar). A lap ebben
nagy veszélyt lát a románságra nézve,
mert szerinte a kisebbségi· anya által
nevelt gyermekek kisebbségiek lesznek.
Sürgős intézkedéseket követel. Abban a
kérdésben pedig, amikor a ro mán nő
megy feleségül kisebbségi férfiúhoz, fel-
veti azt. a javaslatot, hogy nem lenne-e
lehetséges; hogy az olyan' gyP" .ekek
anyjuk n: vet viseljék, hogy ne' s; mv
jenek majo. ;" apjuktói örökölt idegen
név miatt. ('J/'assói Evangélikus Elet.)

'-,<".

ház, katasztrólálisan megsemmisült; Temás nevéhez asyr egyház •..
borzalmas tűzkeresztségen esett át. Vigyázzanak tehát azok az egy-
házak. ahol Krisztust· még szabadon lehet prédikálni, ki ne Iogyianak
a belső erők, rnert a száraz fákra kérlelhetetlenül lesújt a fejsze."

Magyarország a Kereszten
Kereszt Magyarországon

"Örömmel látom, hogy most Magyarországon, különösen az ifjú
lelkészek kőrében, különös buzgalom rnutatkozik Krisztus ügye iránt,
Adja az Isten, hogy élő egyház legyen munkáiuk gyümölcse. Nagy
reménységgel vagyok eltelve aziránt, hogy Magyarország vissza fogja
kapni az elszakított részeket. A nemzetközi helyzet ugyan nem iobb,
hanem rosszabb lelt Európában, mint mikor legutóbb itt jártam, de a
magyar ügy ió irányban érik s hiszem, hogy eljön az idő, amikor nem
az lesz a jelszó: "nem, nem, soha 1", hanem ezerszeres "Halleluja".
Es a hazafias jelvények nem Magyarországot ábrázolják a kereszten,
hanem a keresztet Magyarországon. " - S megmutatja aranyláncon-
nyakába hcrdott jelvényt. India térképét formálja ez, amelyet átölel

. egy drágakövekkel kirakott kereszt. Adja Isten, hogy a Sadhu óhaj-
tása mielőbb valóra valion. L. M. V.

Teologusaink és olvasóink között folyton fogy azoknak a száma.
akik a katolicizmusra Haase Károly szemével nézlek volna. Annak a
nagy apolegetának a szemével. aki a katolicizmus legrejtettebb céljai-
val is tisztában volt. Bizonyosan azok is kevesen vannak, akik állandó-
olvasói voltak Mirbt Károly göttingai egyetemi teologiai tanárnak, aki
a Pápaság keletkezése, VII. Gergely pápa működésének kora, A pápa-
ság történetének forrásai és végül a A. katolikus egy ház története a 18.
század közepétö! 1913-ig c. műveiben úgy ismertette meg a katoliciz-
must, amelynek okmányszerű értéke és megbízhatósága rnindcn kétsé-o
gen felül állott. Ma már nem olvashatók viszont Herrnelinek marburgi
professzornak a katolicizmusról megírt nagyszerű reilexiói, deo
vannak' evangélikussá lelt, katolikus lelkészből evangélikus teologiaii
tanárságra eljutott munkaközösségben élő szolgatársaink, akik a kato-
licizmust is máskép mulatják meg, mint régen.

A magyar protestántizmus fiatal lelkészi kara jól ismeri a magyar'
katolicizmus nagyon jól szerkesztett heti és havi lapjait. S ismerjük be'
azt is, hogy bár a magyar protestántizmusnak jól működő protestáns.
sajtóirodája van s ez el is látja híranyaggal a magyar napisaitót, de a
magyar saitó mégis azt mutatja, hogy közelebb áll a katolicizmushoz,
annak a céljai, problémái, tervei sokkal jobban érdeklik; mint a magyar
protestantizmus feladatai.

Napjainkban azután nagy bajba került a napisajtó is, még az a.
része is, amelyik a 'ketolicízmusról egyoldalú . ismerettel rendelkezik s-
ember legyen a talpán, aki a mai osztrák ketolikus helyzetben kiis-
meri magát.

A volt osztrák katolicizmus jelenlegi helyzetére, sorsfordulataira s.
jövőjére legnagyobb jelentőségű a hercegérsek : lnnitzer. aki ezért ke-
rült a cikk élére. .

A hitlerizmusnak Ausztriába való bevonulása előtt a. katolicizmus.
volt az államfenntartó erő. A Schönere Zukunft-tól kezdve a gyüleke--
zeti lapocskákig s a Reichspost sugalmazott cikkeitöl a vidéki kis.
nyomdák lapjaiig valamennyi azt hírdette éveken keresztül, hogy
Ausztria végre megmutatja, hogy milyen nagyszerű szociális életet lehet
élni a Quadragesimo Anno alapján. A nagynevű Seypel s utódai, to-
vábbá a pompás aktivitással küzdő osztrák katolicizmus olyan elánnal'
dolgozott, .arnelyre kevés példa van napjainkban. Azokban a feszült
belpolitikai válségos napokban. amikoria tudat alatt valóséggalfom-
bolf.uLos von Rom mozgalom, a katolicizmus meg tudott állani. s ha

: a ptot~stán~ egyházi lapok túlériél<~lték: is ,az osztrák kitérési-rnozgél-
maRat,; annyi volt az eredmény .csupán, amennyi veszteség. nem -átt-_ . ....,;' .,
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.hatott az egyháznak s nem használhatolt sokat a másik egyháznak sem.
Hogy ez a szociálpolilikai katolicizmus egyéb ként milyen ismert,

'vagy rejtett napipolitikát takart, ahhoz nekünk sok közünk nincsen s
'41yen tekintetben nem. is óhaitunk nyilatkozni. Bizonyos azonban az,
hogy az osztrák katolicizmus belső erejét nem növelte ez a politikai
magatartás. .

A megváltozott helyzet után Innitzer hercegérsek és püspöktársai
megnyilatkoztak a hitlerizmus mellett. Pásztorlevelüket minden nyomás,
.külső behatás nélkül önszánlukból írták meg és adták ki.

Hogy ez a pásztorlevél milyen hatást váltolt ki a katolikus oszt-
.rák népből. azt ma még túl korai volna megítélni. Hogy a nagy német
katolícizmus örült a nyilatkozatnak, azt természetesnek tartjuk. Nagyon
valószínű az is, hogya politikai vezetők nagyon is jó néven vették ezt
··a nyilatkozatot. .

A hivatalos s Ausztrián kívül élő katolicizmus nyilatkozatait egyelőre
nem is tudjuk áttekinteni, viszont a magvar napisajtó tele van ezen
-eseményeket regisztráló hírekkel és megvilágításokkals aszerint, amint
<8 napilap pártállása szerint jobboldali; vagy demokratikus gondol ko-
-dású, mást és mást ír az események kel kapcsolatban. Mi a helyzet?
Eddig azt hitte a nagyvilág, hogya katolicizmus egységben tartott fe-
-gyelmezettsége viharálló s minden lehetőségben határozott. Most az
történt, hogya püspöki kar és Innitzer nyilatkozatával Róma nem azo-
nosítja magát. A német püspöki kar, úgy látszik, jobban fegyelmezett,
rnert velük Róma eddig egyetértett, igaz viszont az, hogy anémet
-centnrmpárti Kaas prelátus ma Rómában. él s bizonyosan tart fenn
-összekőttetést Münchennel is és általában a németországi katolicizmus-
-sal. Az osztrák nuncius nem tudott olyan gyökeret ereszteni az osztrák
katolikus egyház vezetői és tagjai körébe, hogy látta volna és sejtette
volna ennek szándékait.

Róma Innitzer nyilatkozatára néhány napig hallgatott s azután
1élhivatalosan azt sejttette. hogy a nyilatkozattal nem ért egyet. Ezt a
közlést a magyar sajtó úgy magyarázza, hogy ma már az osztrák nép-
nek nincs püspöki kara, mert a pápai udvar felmenti a gyülekezetek et
-a püspököklől való függő viszony tekintetében. Ez nagyon merész el-
'gondolás volt s ez gyakorlatilag körülbelül azt jelentené, hogy a hie-
rarchia legfelsőbb szerve automatikusan megszüntnek tekinthető Auszt-
.riában, ami Róma elgondolása szerint is abszurdum volna s ott marad
még mindig a nyitott kérdés, hogy püspöki kar nem létében, az új
püspököket ki fogja majd kinevezni s mikor, a .népszavazás előtt,
·vagy után?

A szombat délutáni és vasárnap reggeli lapokban megjelent egy
'félhivatalos jelentés, amely a vatikáni rádióban, egy a politikai katoli-
.cizrnusról német nyelven tartott rádió értekezést, kommentálja. Ennek
.a rádió értekezesnek a tartalma az volt, hogy az ausztriai politikai ka-
tolicízrnus legutóbbi napokban tett elhatározásai nem helyesek. Most
az újabb félhivatalos római nyilatkozat azt mondia, hogy ez csak vé-
'letlenül hangozhatott el s a nyilatkozattal Róma, természetesen nem
-azonositja magát. Vigyázzunk erre a mondatra! Ugy tudjuk, hogy min-

. -den rádió studióiában leadott megnyilatkozás lektorok kezén megy ke-
resztül, akik a beolvasandó szöveget felülbírálják. A nyilatkozatból az
látszik valószínűnek, hogy Európában pont a valikáni rádió az, ame-
tlyikben a felolvasásra kerülő szöveget nem cenzurázzák. Nahát,' pont ezt
crz egyet nem hisszük el.

Ilyen naivitast feltételezni az európai keresztyénségről!
Az igaz, hogy Róma a megváltozott körülmények között is kény-

-szerű helyzetében' nem tehet mást, mint amit a multban tett, illetőleg
megmarad azon álláspontja mellett, amit a nérriet egyházi viszonyok
-esetében eddig is elfoglalt Berlinnel' szemben. Erdékes. hogy a némel
'katolicizmus hűsegesnek mutatkozott a római pápával szemben. Ugy
i1átszik, ezt akarja biztosítani Róma az osztrák katolicizmusnál is, mert
-a legújabb hírek szerint mégis a pápához rendelték Innitzert és Faul-
\haber müncheni bíborost nevezik ki Rómából Innitzer helyére.

Megállapítiuk, hogy e reílexióink nem akarnak ünneprontás lenni.
Csak tájékoztató, vagy hangos. gondolkodás volt Röma [övendőielölött,
-amelyről végül is csak annyit mondunk, hogy odaérkezett el a kato-
llicizmus, ahol már régen állomásozik a protestántízmus : részekre sza-

LAPSZEMLE••••••••••••••••••••••••
A Debreceni Kollégium jubileuma al-

kalmából emlékbélyegek kiadását kí-
vánják a reformátusok. Ezzel kapcso-
latban a következőket olvassuk: "Fon-
tos eseményeket manapság minden or-
szágban postabélyegsorozat kiadásával
örökítenek meg. Nálunk is érvényes ez
az elv. Petőfi, Jókai, Szt. Imre, Szt.
Erzsébet, Szt. István, Rákóczi, a Páz-
mány Egyetem, Budavár visszafoglalá-
sának emlékbélyegei vannak. A cser-
kész világtáborozás és a multévi Nem-
zetközi Vásár alkalmával pedig alkalmi
bélyegsorozatot adott ki a magyar pos-
ta. Most készül az eucharisztikus kon-
gresszus alkalmi bélyegsorozata. A re-
formátus magyaroknak ragaszkodniok
kell ahoz, hogy alkalmi bélyegkiadások
torlódása ellenére a Debreceni Kollé-
gium jubileumára is jelenjenek meg
emlékbélyegek. Kell ez egyrészt azért,
mert a Pázmány-sorozat azt a tévhitet
kelthette, hogy a magyar főiskolai ok-
tatás csak 300 éves multra tekinthet
vissza, másrészt,' mert ha kifejezetten
katolikus esemény alkalmával készí-
tenek alkalmi bélyegeket, .reformátuso-
kat is megilleti ez a sorozat. Van ez a
reformátusoknak olyan esemény, mint
a katolíkus testvéreinknek az eucha-
risztikus kongresszus." (Magy ar Út,)

Népöngyilkosság .• Meg kellene már
egyszer állapítani az egyke problema-
tikáját. Nem reám vár ez a feladat,
mert én sem tudós. sem szociológus
nem vagyok. De világosan látom, hogy
az egyke szükségképpen megjelenile
minden olyan kitenyésztett és zárt tár-
sadalomban, ahol a sok gyermek elsze-
gényedéshez vezet. Ilyen helyzetben van
az a kisgazdatársadalom, amelyet nagy-
birtokok vesznek körül, s így a gazdák
nem tudnak földet szerezni. Valami ok
miatt nincs szellemi export juk, azaz
nem nevelnek gyermekeikből tisztvise-
lőt, iparost és kereskedőt. Ez a gazda-
sági lefojtás állapota, ahol a gazdára
nincs más életforma, csak a gazdálko-
dás folytatása. A nép maga több száza-
dos, erőteljes falusi műveltsége folytán
igényessé vált, s talán ki is fáradt. Fél
a szegénységtől, a napszámos sorstól,
de meg nem is igen van hová mennie
napszámba. Az uradalmaknak megvan
a cselédsége, az ősi rögöt pedig fáj el-
hagyni. Valami rossz példán, talán a
rácok, vagy itt maradt francia katonák
példáján meglátták, hogy az egy- gyer-
mekrendszer mellett a földbirtok a csa-
lád kezén megháromszorozódik ... Mínd-
ez a gazdagodásnak bámulatosan gyors,
egyáltalában nem fárasztó, sőt !<ényel-
mes útja ott, ahol a magyar kísgazda
az őt körülvevő nagybirtokok miatt,
teste-lelke felemésztéséveI, a legkétség-
beesettebb munkával és takarékosság-
gal. nemzedékeken keresztül nem tud-
hatott volna pár hold földnél többet
szerezni. (Ravasz László - Magyar
Szemle.)

A mai Anglláröl, - Belloc Hilaire.
"Három főjellemvon,ása van Belloe sze-_
rint a mai Angliának ; Az, hogy 1.
arisztokratikus, 2. protestáns, 3. keres-
kedelmi jellegű... Anglia protestáns
jellegét Belloe nem éppen vallási vo-
natkozásban értelmezi. Az angol val-
lási protestantizmus belső válságait, fo-
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gyatékosságait ő is nagyon jól ismeri.
De ugyanakkor annál élesebb en látja
és mintegy a világkatolicizmus figyel-
rneztetéséül nyomatékosan hangsú-
lyozza, hogy az angol közszellem át
meg át van itatva protestantizmussal
éppen ott, ahol sem az átlag angol,
sem a tájékozatlan külföldi nem is
gondolná : nemzeti felfogásában. "Az
angolnak nem a protestantizmus a val-
lása. Az angolnak a vallása a patriótiz-
mus. ,. - mondja Belloe szellemes rö-
vidséggel, de előbb kifejti, hogy ez az
angol patriótizmus mennyire protestáns
eredetű és katolikus-ellenes színezetü
még olyanokban is, akik egyébként ta-
lán még a római pápa csalatkozhatat-
lanságát is képesek lennének engedé
lyezni, vagy legalább is semlegességü-
ket hangoztatják a katolíkus hitágaza-
tok iránt. Minden más országban a pro-
testáns doktrina elvesztése meglátszik
az ország társadalmi arculatán, Ang-
liában nem. "A vallásos hit megrom-
lása, a közöny és a kétely terjedése I
eddig még semmiképen nem érintette
és előreláthatóan hosszú ídeig nem
fogja érinteni Anglia protestáns jelle-
gét ... Ennek tulajdonítják míndazokat
a képességeket és javakat, melyekre
ma annyira büszkék, lila, dacára az
úgynevezett .unglo-katolikusokv-uak, a
Rómával és az egész európai katolíkus
kultúrával szemben való ellenséges ér-.
zület éppolyan erős, mint valaha. A ka-
tolíkus Egyház éppolyan idegen dolog
ezeknek az ő utánzóinak, mint a leg-
konokabb evangelistának vagy "dis-
senter"-eknek. Gyűlöletes, mert idegen.
Más angolnyelvű központokban, például
az Egyesült Allamokban nem így van.
Ott az anglo-katolíkus tagja egy cse-
kélyszámú, de gazdag és így befolyásos
csoportnak, amely élesen elválik a töb-
bitől és nagy rokonszenvvel van a
római közösség iránt. De Angliában av
anglo-katolícízmus, amelyet száz évvel
ezelőtt találtak ki biztonsági szelepnek
a francia és az ír befolyás ellen, egy-
szerüen része a nemzeti egyháznak,
amely előtt, mint nemzeti jellegű in-
tézmény előtt minden, ami nemzetközi
- akár római, akár más - gyűlöletes."
(Katolikus Szemle - Lendvay István.)

Proligyerek. .Nem kell nagy kép-
zelőtehetség ahhoz, mílyen lehet az a
gyerek, aki életének első hat évében
teljesen, azután majdnem teljesen ma-
gárahagyottan járja a Tripolisz, vagy
Angyalföld erkölcsi iskoláját. Ezekből
már-nem a valaha. jobb napokat látott,
gyárból kitett munkás trpusa lesz, ha-
nem a raffinált, lelki és testi rOffilott-1
ság magasiskoláját kijárt dologkerülő,
aki már talán nem is tudna dolgozni.
Hol lehet a segítség? .Ma nincs egyet-
len szerv, mozgalom, vagy alakulat,
amely fel tudná fogadni az utca kóbo-
rát, a proligyereket. Az utcakölyök sen-
kinek sem kell. A magyar csérkészet
nem képes felvenni az ezernyi prole-
tárgyermeket tagjai közé. Már vcsak
azért is, mert a cser~észetmi-lJD8'égj.
szelekció, amely lelki és morálís 'K'ö\fe·

, . -,. .:~~:!jJ.B~.3~

kadozotlan, de él és azért és ezért is erős. Ma a katolicizmus is több-
részból áll, s jövőben a részekre való szakadozottság még láthatóbbá
válik. Az elmult március hónapnak ez az egyik nagy- tanulsága. G. L-------------------------------------"Christananda válasza

a ,~Magyar Kultúrá~~..nak'
A "Magyar Kultúra" XXV. évfolyama 1938. évi március hó 20-án-,

megjelent 6. számának "Tollheggyel" cimű rovatában engem is aposz-
troiál. A magyar protestantizmus körében teljesített szolgálatomból azt
a következtetést vonja le, hogy a protestantizmus közeledik a miszti-
cizmushoz, és engem "Jézus-látó hindu evangélistá " -nak nevezve, "a
gyengébbek kedvéért" megjegyzi, hogy "ez a Christananda hindu pro--
testáns misszionárius, aki saját nyilatkozata szerint 12 éves korában
látta először Krisztust és azóta is többször vizió ban részesült. "

Csak örülhetek annak, ha a római katolikus egyház úgy látja.,
hogy mi is közeledünk a miszticizmushoz. Arra az állításra azonban..
hogy én Krisztust láttam és vizióim voltak, csak azt Ielelhelem, hogy
az élményeim nem olyanok, mint a római katolikus testvérek gondolják __

En evangéliumi katolikusnak vallom magam. Azt hirdetem, hogy
az evangélikus egyház az apostoli katolikus egyház igazi folytatása.
Misztikus tapasztalatom nem fantázia s nem vizió, hanern mélységes.
lelki élmény a Jézus Krisztusban való hit által. Misztikus kombináció--
mat két tényező határozza meg: Krisztus kegyelme s a magam hite.
Miszticizmusom János élménye és Pál tanítása. Nem képzelern el az ..
Istent, mint képet, hanem megtapasztalom az Istent, rnin] lelket. Amint
Üdvözítőnk mondta: "Az Isten lélek." Azt mondottam, hogy Jézus
tizenkétéves koromban eltöltötte az én szegény lelkemet. Ez nem azt-
jelenti, hogy Krisztust testi szemeimme] láttam. Isten hozzám is s~ólt
látomásokban és álmokban. De vigyázzunk, hogy különbséget tudjunk
tenni a képzelt lálomások, az úgynevezett viziók és az Islen kínyilat-
keztatása között. Minden látomásban és álomban, amely Istan kegyel--
méből osztályrészünk, az elsődleges ok és elsődleges hatás tevékeny-
ségre irányul. Kezdetben volt az 'Ige, ez az elsődleges ok és a vilá-
gosság volt az elsődleges hatás. Ez a kettő eredményezi a tevékeny-
séget. Ha Isten valóban hat a lélekben, akkor látja a lélek világos--
ságát és hallja Isten hangját. Pálnak voltak ilyen élményei. Az evan--
gélikus hívő nem merül el fantáziában, hanem a hit által korrnányoz- .
tatja lelki erőit és egész lényét. Vagyis mi nem próhRlillk AZ Istent
értelemmel felfogni, hanem hit által megragadni.

, Én mint evangélikus kaíolikus.vaki a tiszta tanítás és szeniségek
birtokosa vagyok, állíthatom. hogy nekünk mindig voltak helyes, mély.
misztikus élményeink. A méh virágról-virágra száll, hogy mézet gyújt-
sön. Ha kivül kapargalja a virágot, nem talál semmit. Há félig behatol
a virágba, akkor sem talál semmit. De ha aztán lehatol a virág mélyére,
ott megtalálja a rnézet. Ilyen' a mi evangéliumi miszticizrnusunk. A fel-·
színen semmit sem találunk, de ha az Isten titkainak mélységeibe
hatolunk, ott találunk elég isteni erőt.

Ha valaki ilyen mélységekben· él, látja Jézus Krisztust, mert az.
apostol azt mondia : "Krisztus az én életem." Ilyen értelemben vagyok
érr "Jézus-látó evangélista ". Ilyen értelemben volt Luther Márton is.
keresztyén misztikus, hogy azt mondhatta: "Ha valaki szívemen ko-
pogtat és kérdi, ki van odabent. azt felelem, nem Luther- Márton. ha-
nem Jézus Krisztus". ;:- ".

'Ez a helyes értelemben vett misztikus valóság.
Kívánom, hogy mindnyájan, akik az evangéliumi katholiciizrnus-

hoz' -tertoznak, ilyen értelemben válhassanak Jézus-látó hívőkké." _
!' ,y!, Sadhu ·dr. Johh Nelson Chfisiánbnda_
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telményeket támaszt a Ielvételnél, már
pedig ma minden munkásgyermek ma-
gával hozza szinte elkerülhetetlenül a
lelki proletárságot is . .. Olyan mozga-
lomra van szükség, mely a kivert kó-
borgyerek egész életének keretet, tar-
talmat és lehetőséget tud adni. Keretet,
hogy kiszabaduljon az agyonzsúfolt, le-
vegőtlen, örök veszekedéssel, lázadás-
sal, trágársággal fülledt otthonból. Tar-
'talmat, hogy rájöjjön a saját embervol-
tára és jogára az Istenre, a kenyérre
és országra, mert ma ezek szemében
egészen úrnak való dolgok. Lehetősé-
get, hogy megtanulja : neki saját ere-
jéből kell maga mögött hagynia a
szülők nyomortanyáját, hogy többé
nem várhat senkitől sem szeretetado-
mányt, hogy legyenek emberek, vállal-
kozók, tehát legyen egyáltalán lehető-
sége a "proli" megmentésének." (Ko-
runk Szava - Szécsi János.) I

Stem Samu; Zsidó kérdés Ma-gyar-
'Országon c. füzetéről írja a Ftatalok

Országútján : Benne van ebben a füzet-
ben a zsidókérdés egész feneketlen sú-
lyossága s a zsidóság egész társadalmi
tragédiája. Ez az írás bizonyítja, meny-
nyire van zsidókérdés ! - hiszen magá-
ban hordozza mindazon fennhéjazást,
történelmet, életet-hamisító idegen lel-
ket, a választott nép újjászületésre nem
igyekvő és képtelen ghettószellemét,
mellyel szüntelenül és minden jel elle-
nére és csakazértis el akar külön ülni. O
az ..ízraelíta vallású magyar" és ezzel
azt hiszi, elintézte a kérdést. Nem látja
meg azt, hogy ez a felekezetiségbe bur-
kolt fajisága tarthatatlan s hogy lehetet-
len kikerülni a népiség vállalását. Nem
veszi észre, hogy nevetséges ellentmon-
dásba keveredik önmagával épen ezen a
téren. Mit csináljunk pl. ilyen megnyi-
latkozásai idején azokkal, mint a Zsidó-
lexikon bevezetése: Nem tesz a Lexikon
különbséget a felekezet keretében élő
zsidók és a felekezetből kilépett zsidók
között. Egyébként a hagyományos zsidó

felfogás nem tur ilyen ..szektálást, mert
abban a zsidósághoz való tartozást nem
a vallás, hanem a származás dönti el."
És nem veszi észre, hogy az "izraelita
vallású magyar állampolgár" valóban
sosasem [uthat túl ezen a jogi és magár
.ban véve még semmit sem jelentő meg-
határozáson, "állampolgár". Jogokat,
esetleg teljes jogokat elnyert "polgár"
lehet, de mindig idegen marad a magyar
népiség lelkével, életével, akaratával,
életstílusával. törekvéseivel, szellemé--
vel szemben. Vegye' észre a zsidóság;
itt nem puszta jogi vagy méltányossági
vagy gazdasági vagy polil'ikai, sőt még
nem is világnézeti választófalak van-
nak közöttünk, hanem egyedül. és rtuii-
kálisan hitbeli ellentét. A keresztyén
magy:arság áll itt szemben ezzal a zsidó-
sággal, amely egyetemleges népi ~önté-
sével tagadta meg a Krisztust s a Krisz-
(us sal együtt a keresztyén életstílust,
társadalmi erkölcsöt, emberszemléletet.

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~I
udvari szállitők, I~ •

Alapítva: Legelsö tűzaltészer., kut, szivattyu- és Alapítva:
1816. gép gyár, harana-, fém- es vasöntöde. 1816.

PRINCE OF W"ALES
ing- és nyakkendö-
k II 1ö nlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUlll-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, 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 felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen, Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathelv. Szolnok. Min-
den egvházközségben megbízoltai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és loglalkoztetunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Husvétra, konfirmációra rendeljünk:
RaHay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50 P.
Új testamentomot. Fordította D. Raiíav Sán-.

dor Vászonkötésben 6.- P vagy
Új testamentomot a zsoltárokkal, Károlyi-

. fordítás -.70 P:
SchoHz Tes'vérek könyvkereskedéséböl

Budapest, IX., Ferenc-körút 19..,,-21. szám,

A Budapest-c-Tisztviselőtelep Külsöferencvárosí Református temp-
110m, a pápai református templom, a győri református templom,
bagamér: református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
'készültek. Harangrendelés eseten teljes bizalommal forduljanak a
1egrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitiintetve. Kedvező fizetési feltételek és sok éví jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj ill e n tes e n esz k ö z I ü nk!

Hirdessen
az 'Evang.élikus Életben!

II
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(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.

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

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

'cw ·.nm eM!

BllTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I
ára 2 db niltkelezett I

. kulccsal 5.- pengő.

DEKORáCiÓ,Budap~sl, Károly-Iut 20. Jel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
Ielszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
8 aranvéremmel és 4 diszoklevéllel kitüntetve!

12

----

KALAPOKAT
Nagy Fe~encnél vásárolj1Jn~! '
Múzeum-krt 2. és Erzsébet-krt 27.
Ingeket mérei szerint készítünk. Nagy választék. l

Húsvét utáni héten jelenik meg:

A hálaadás kelyhe-
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

. Részletes 'ismertetése a katolikus, református és

. evang. úrvacsorai tanitásoknak. A bibliai szőve-
gek magyarázata. Aktuális úrvacsorai problémák ..

. ,
Aprilis 15-ig előjegyzőknek 2 P áron.

Utána 2.50 P lesz bolti ára.
Előjegyzés : Budapest, IV., Deák-tér 4. CÍmen.

,
Tudd meg, hogy mi az

EVAMGÉLlKUS EUCHARISZTIA I

Nyomatott Weber Gusztáv "GraHka" nyomda-
vállalatánál, Újpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295·516 .

.'
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BEL MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

Megielenik minden szombaton
Szerkesztő ség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség,

Felelős kiadó: Dr. Fritz Lászlo.
Kiadqhivatal: 'ujpest. Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. (Weber Gusztáv "Grafika" nyorndavállalat.)

Előfizetéseket eUogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések-és cirnváltozésok a kiadóhivatal ba küldendők.
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő. lelévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és , visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztő ség csekkszámlájának száma: 20.412 .. - A kiadóhivatal 'csekkszárnléjénak száma : 52.847.
, . \. \.
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TARTALOM:
Szállj le a keresztről ...

A zsidókérdés
Két hazám van

ÁlIástalanság ésIelki válság
Akik az ifjúsággal foglalkoznak

Két kritika egy színderabról
A MELE meghívúja

Szabadidő mozgalorn. és csendes óra.
Nyilas vagy nem nyilas?

Boyer
A Luther-rózsáról

A falu lelke
Fil m kritika

Luther-szobor
Hírek

Lapszemle

2

1938. ÁPRILIS HÓ 16..

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.április 17. -
Deák-Iér 4. (nérnet nyel-

ven) , d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 1. (ifjúsági) d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1t D. R':iHay Sándor
Deák-tér 4. (magyar) . d. u. 6 Schelz László
Fasor, Vilma királyné-út

"19. d. e. 1/210 Kühn Ernő
Fasor d, e. 11 Kemény Lajos
Fasor . d. u. 4 Kühn Ernő
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Maiba Vilmos
Kőbánya d. u. 4 ifj. Rimár Jenő
Simor-utca 35, d. e. 11 Maiba Vilmos
"Rákóczi-út 57. (tót nyel-

. ven) d. e. 10 Morhács Márton
Üllői-út 24. d. e, 10 dr. Szuchovszky L.
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dendely Károly
Mária Valéria-telep d. e. 10 Benkő István
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Mórocz Sándor
Angol-utca 25. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Abonvi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Váci-út 61. d. e. lORimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. 1/2.12 Varsányi Mátyás

. . ~d~
"Kotona6rség d. e. 10 v. B. Kiss Sándor

.. 'ÚbLida(úrv.) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Óbuda (német nyelven) d. e. 9 Mohr Henrik
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda.· d. u 4. Stovicsek Gusztáv
Lenke-út 56. (ifjúsági) d. e. 9
Lenke-ut 56. d. e, II Szántó Róbert
Lenke-út 56. d. u. "5 Takács János
Érdi-úton d. e. 10
Béthorv lászló-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik ,
Rákoslalva d. e. 1/212

Mínden templomban úrvacsoraosztás.



Szállj le a keresztről .
Csúfolódók és hitetlenek kiáltot-

ták ezt Krisztus felé és azok kiált-
ják ma is.

Krisztus ot! maradt érettünk a
keresztfán. Krisztus, mert ot! ma-
radt. Megváltott, mert áldozott éret-
tünk. Meghalt az igaz az igaztala-
nekért. És semmi sem jellemzi
jobban a mai világot, minthogy
annyi idő után, annyi bűn és könny
után, annyi Nagypéntek és annyi
kegyelmes úrvacsora után még
mindig felhangzik a keresztfa előt!
a csúfolódó és kételkedő szó:
Ha Isten fia vagy, ha Krisztus
vagy: szállj alá a keresztről és hi-
szünk neked, - szabadítsd meg
magadat és minket is ...

Világszervezetbe tömörítile azo'
kat, akik a hitetlenségból próbál-
nak megélni és mert ez máskép-

- pen nem lehetséges: világfelfor-
dulás árán akarják bizonyítani,
hogy a kereszt nem váltoIta meg
a világot. rossz ez a világ, nyo-
morult benne az ember, - el te-
hát Krisztustól! Más helyen meg-
tartanák a keresztet, mint a mér-
hetétlen szerétet és önfeláldozás
bizonyságát, de a reá szegezett
Krisztusnak az arca és a faja nem
tetszik, evangéliuma túlszelíd és
Iúlságosan [óságos : erőszakosabh
Megválto kellene nekik! És mind
a keltő olyan erővel lép fel, hogy
ha ennek a' földnek a népei had-
seregeikkel. harci szekereikkel.
lángszóróikkal, mérges bombáikkal,
csatahajóikkal nemcsak földi ve-
zéreik' előtt tartanának tüntető fel-
'Vonulásokat,hanem .együtt a ke-

resztla előtt, - a dübörgő és éradó
tömegből. a földön, a vizen és a

"levegőben morajló -gépeikból me-
gint ugyanaz a szó hallatszanék
ki: Ha te vagy a Krisztus ... Nincs
leszerelés, nincs béke, nincs test-
vériség: megint versengés, gyűlöl-
ködés, elkészített háború van ...
Milliók éheznek, nyomorognak, ke-
nyértelenkednek és a panaszaik.
lázadásaik és haldoklásaik oda-
tekintenek a kereszt felé: Ha te
vagy a Krisztus, szabadíts meg
minket ... S mintha a nap sötéte-
dőben volna, s a templomok kár-
pitjai éreznék, hogy ketté fognak
hasadni é s a föld készülődnek
megint szörnyű borzongásra, hogy
kivesse magából a halottakat és
elnyelje az élőket, - úgy várja
annyi millió és szorongó szív, hogy
feleljen a keresztfa tisztán, csen-
desen és legyőzhetetle nül, nem-
csak hú-svét után, hanem Nagy-
tr

úgy tetszett, hogy henne la-
kozzék minden teljesség és
hogy általa engesztelje ki ma-

- gaval a mindenséget, békét
szerézvén általa az ő kereszt-
jének vérével mindennel\:, ami
akár a földön, akár az égben
van. Kol. 1: 19-20.

Igaz beszéd ez, hogy ha meg-
halunk vele együtt, élni is fo-
gunk vele; ha kitartunk vele,
uralkodni is fogunk vele; ha
megtagadjuk őt, ő is megtagad
minket; ha hütelenek leszünk,
ő mégis hü marad, mert nem
tagadhatja mag.önmagát.

II. Tim. 2: 11-13 .:
Örökre üdvözíthetl azokat, .

. akik általa járulnak az Isten-
bez, mert örökké él, hogy e~~·
dezzék értünk, Zsid. 4 5.

•• ••••• G=__ .

••

pénteken is: Ne féljetek, - én
vagyok ...

*
Ki a felelős azért, hogy a Krisz-

tus által megváltolt világ boldog-
talan és szerencsétlen? Maga a
hitben gyenge keresztyénség. A
szülök, akik nem járnak gyerme-
keikkel együtt a templomba. A
testvérek, akik gyakran messzebbre
távolodnak egymástól, mintha ide-
genek volnának. A gazdagok, akik
önzők. _-A szegények, akik türel-
metlenek. A gyászolók, akik hit
nélkül keseregnek. A betegek, akik
gyógyulás után megint elhagyják
az imádságot. Ez az egész lelki
erőtlenség; amelyik nem tud küz-
deni és keresztet hordozni, mert
nem hisz; nem tud hinni, mert
sz íve csak ezé a földi életé; nem
tud élni, mert szívé csak a kopor-
sóig néz és nem tud meghalni
sem, mert nem fogadja be Krisz-
tus szavát: Aki énbennem hisz,
ha meghal is: él... Aki az élete
és halála minden kérdésében egy-
két napra elegendő felelettel - be-
éri, aki Krísztus keresztje nélkül
gondolkozik és cselekszik, az nem
jelent semmit az igazi keresztyén-
ségnek, amelyikben nem kell majd
félni a holnaptól sem, a bűnnel
való küzdelmeklől sem, a síri álom-
tói sem, hanem a keresztfának a
két karja alatt lehet élni békesség-
ben és bátorságba!" ...

Krisztus országának nem árthat
semmi eilen= Sg. hanem csak azok,
akiknek azt olta azniok kellene ..~



·lVANG~U~U)~lg.

Nyilas
vngy nem nyillIs ?
Gl'ŐSZ József rk, püspök celldömölki

beszédéből vesszük az alább következő
néhány sort: "A nyíl is megfér a ke-
reszt mellett és amig mellette van és
nem fordul ellene: ameddig a nyilasok
Krisztust imádó, templombajáró, hívő
emb-erek lesznek, nincs velük semmi ba-
junk és nem is harcolunk ellenük." A
püspöknek ezek a szavai nyílt és bátor
kiállást jelentettek saját politikai meg-
győződése mellett. Kár lenne valakinek
megütközni rajtuk.
, Valamit azonban nem értünk. Grősz
püspök így nyilatkozott. A katolíkus
egyház és gondolkozás egyik leghiva-
tottabb kifejezője, a Magyal' Kultúra
pedig ugyanakkor, sőt már évek óta
halálos ellensége minden nyilasmozga-
lomnak. Épen az idei számaiban jelent
meg egy cikksorozat, amelyben a ma-
gyal' nyilasmozgalmakat ismertetik. A
cikksorozat lényegileg rossznak ítél
minden nyilasmozgalmat, bár látja az
okokat, amelyek azt létrehozták. Most
itt állunk Grősz püspök és a Ma-
gyar Kultúra között és elmélkedünk,
hogy nyilas vagy nem nyilas'? T. i. a
katolicizmus. Meit úgy-e vagy egyiknek
vagy a másiknak van igaza? Mind a
kettőnek egyszerre nem lehet.

Van azonban egy harmadik megoldás
is. Az, hogy ez a kettős magatartás fel-
készülés a jövőre. Olyanformán, hogy
ha mínden marad a régiben, akkor a
Magyar Kultüra fejezi ki a hivatalos
katolikus állásfoglalást. Ha meg szélső-
jobboldali kormány kerülne hatalomra?
Hát akkor a celldömölki nyilatkozat
lenne a hiteles.

Nem tudjuk azonban feltételezni, hogy
az a katolikus felekezet, amelyik már
annyi vért áldozott a vélt vagy valósá-
ságos igazságért, most ennyire megal-
kuvó lenne. Sokkal valószínűbb, hogy

. az ő egységes sorait is megbontotta az
. egész világon terjedő és erösödö nem-

zeti mozgalom. (Erre mutatnak Innitzer
ausztriai nyilatkozatai is és az utánuk
következő vatikáni megszólalás.) Ter-
mészetesen nem láthatjuk teljesen tisz-
tán a helyzetet. De egy bizonyos. Nem
lehet Isten akarata szerínt egyszerre
igent is mondani, meg nemet is. Isten
akarata a kettő közül csak egyik le-
het. Ezért mondja Jézus és mondja a
mai katolicizmusnak is, hogy legyen a
ti beszédetek igen igen, nem nem,
mert ami ezen felül van, a gonosztól
:van. (Mt. 5: 37)

4
M.

A zsidótörvény
A kormánynak a zsidókérdés megoldására vonatkozó törvény ja-

vaslata semmi meglepetést nem okozott azoknak, akik nyitott szemmel
figyelték a magyar sorskérdéseket. Egyházi lapjaink (Keresztyén 'Igaz-
ság, Fiatalok Országútja) teljes tárgyilagosséggel mutattak rá többször
is, hogy Magyarországon zsidókérdés van. Es nem csak ma van, de
volt is mindig, amióta a magvarság a Duna-medencében letelepedett.
Ezért kellett már Szent Lászlónak, Kálmánnak és IV. Bélának törvé-
nyeket alkotniok ellenük. T. i. a zsidóság kezdettől fogva ugy jelent-
kezett közötlünk, minl a magyar lélekkel és gondolkodással szemben
idegen test. amely a maga speciálls ismertetőjeleit a mai napig meg-
őrizte.

Ez a zsidóság kezdettől fogva és ma is idegen szellemiséget kép-
visel. Az a csekély része, mely az elmúlt századok folyamán teljesen
beolvadt a magyarságba, - úgy a keresztyénség. mint a sorsközösség
tekintetében - természetszerűleg asszimilálódott a magyarsághoz és
nemzeti életünk szerves részévé vált. Oe nagy részük ma is csak a
nyugateurópai gazdasági jólét felé átvezető területnek tekinti Magyar-
országot, (ez statisztikai tény) egyébként pedig megtartva a számunkra
idegen gondolkozásukat, a magyar élet és a magyar szellemiség önki-
fejezésének gátjává lettek, Ez a zsidó szellem ma mint liberalizmus,
individualizmus. humanizmus és szekszualizrnus nemcsak, hogy szóhoz
jut közötlünk, de vezető szerepet játszik színház és mozi kulturánkban.
zenénkben, sajtónkban és a "művészvilágunk " különböző ágaiban. S
mig a magyar sorsunk miatt gyötrődő magyar emberek már régen le-
számoltak az életemlített liherál-szekszuális felfogásával, addig a zsidó
pénz járszallagján futó sajtó és "művészvilágunk " épen ezt az élet-
stílust tálalta és tálalja a magyar tömegek elé, minl a nyugateurópaiból
magyarrá specializálódott létlormát. (Utalunk itt jelen számunk" Bayer"
círnű cíkkére.) Igy már közel jártunk ahhoz, hogy az eredeti magyar élet-
ből száműztek mindent, ami keresztyén és magyar volt. Választás előtt
álltunk. Vagy a magyar vagy a nemzetközivé kendőzött zsidó szellern
mellett kellett döntenünk. A törvényjavaslat nagyon helyesen az utóbbi
mellett döntött.

Másodszor úgy jelentkezett közöttünk a zsidóság. mint gazdasági
nagyhatalom. Természetesen itt észre kell vennünk, hogy saját élhe-
tetlenségünk és helytelen életszernléletünk is közrejátszott abban, hogy
az ipari és a kereskedelmi pályákat elözönlötte a zsidóság. Oe ebben
a versenyben nem csak mi maradtunk le velük szemben, hanem a
kezdettől logve kereskedő és ipari nemzetek is. (Igy már az angol tőke
500/0-a is az ő kezükben van.) Ennek pedig nem a többi nemzetek
élhetellensége az oka. hanem az, hogy azt az üzleti vagy kereskedelmi
etikát, amely szemrebbenés nélkül tönkre tudja tenni a másikat, mi
még nem tudtuk elsajátítani. (Es nem is fogjuk elsajátítani soha sern.)
Mert számunkra lehetetlenség az az önzés, amely az ö számukra
vilagnézet. . .

Es végül. de nem utolsó sorban idegen testet képeznek közöttünk
azért is, mert a nemzetköziség . megteremtői és propagálói Marxtói
kezdve Leninig sorban közülük kerültek ki. Ebben a tekintetben ne
lévesszen meg senkit a zsidóérdekeltségü sajtó megváltozolt állásfog-
lalása. Ez a változás csak a körülmények kényszerítő hatásának tulaj-
donítható. Nemzeti összeomlásunk idejében egészen másképen írtak
ezek a sajtóorgánumok, dicsőítve a nemzetköziség győzelmét az idejét
múlt és primitív nemzeti gondolat relett. Es nem kétséges" hogy az
utóbbi állásfoglalás a szívük szerint való. (Lásd Evangélikus Elet, 1938.
9. szám: "Visszalapozunk" :)

Ezek az okok tették szükségessé a zsidó-törvényjavaslat kidolgo-
zását és megjelenését, Természetes, hogy a javaslat a zsidóságot bántja
és elkeseríti. Oe senki sem róhatia fel bűnül azt. hogya magyarság
Magyarországori magyar életet akar élni. Mert teljesen lehetetlen álla-
pot volt az, hogy .a 95 és fél .százelék magyar ember számára 4 és
fél százalék idegen társaság diktálja az élettempót. S mert ők minden-
képen -a maguk képére és kívánságára akarták átalakitani a . mi éle-
tünket s nem voltak hajlandók alávetni érdekeiket az egyetemes



magyar érdekeknek. csak természetes, hogy most vállalniok kell eddigi
magatartásuk következrnényeit is.

Egyébként a javaslat nagyon emberséges velük szemben. Keres-
kedelmi, ipari és közéletünkben több mint a számarány négyszeresé-
ben vehetnek aktív részt. (A 4.7 százalék zsidó 20· százalékát foglal-
hatja el a kereskedelmi, ipari, saitó és művészeti munkaalkalmaknak).
A 20. százalékon felül kapnak helyet a zsidó lűz- és frontharcosok
családtagjaikkal együtt, ami nem más, mint a nemzet érdekében he-
zott áldozataik honoráláse. Azaz őket a törvényjavaslat lenntertás.
nélkül magyaroknak tekinti. Ez a 4 és fél százalék zsidó a cégek
és vállalatok jövedelmének 20 százalékát élvezheti. Tehát sem anyagi,
sem szellemi tekintetben nem lehet okuk panaszra. Hatásuk még így
is rendkívül nagy lesz .. Legfeljebb mi állapíthatjuk meg egészen tár-
gyilagosan, hogya törvényjavaslat ilyenformán törvényes előnyöket
biztosít számukra. Mindezeken felül pedig a miniszterelnök méltánylást
érdemlő esetekben felmenthet egyeseket a törvény rendelkezései alól.
Ami pedig a húsz százaléha csökkentett jövedelmeket illeti, ez még
mindig jóval nagyobb, mint amit az ország keresztyén lakosságának
átlaga megfeszített munka mellett elérhet. Hogy aztán ezt -a jövedel-
met önmaguk között hogyan osztják meg: megtartják-e vezetőik a sa-
ját számukra és nyomorban-hagyják a kisebb pozicióban élő társaikat
vagy pedig lemondanak mammuliövedelmeikröl a többiek javára, ez
már az ő lelkiismereti kérdésük, Oe ha ezen a téren új szociális igaz-
ságtalanságot teremlenének. egyáltalán -nern csodálkoznánk, ha a kor-
mány újból törvényes úton intézkednék a jövedelem-elosztás tekin-
tetében. -

Felvetette néhány zsidó vezetés alat! álló napilap azt a kérdést
is, hogy mi lesz -ezután azokkal a zsidó munkaerők kel. akik a. húsz
széz alékra való redukálás miatt elveszítik eddigi pozicióikat ? Ehezni
fognak? Erre csak azt mondhetiuk, most mulassák meg igazán, meny-
nyire hajlandók vállalni a magyar sorsközösséget. Meri eddig a ke-
resztyén tanítók, tanárok. papok, orvosok. tisztviselők. munkások és

. parasztok vállaltek éhbér, vagy munkanélküliség mellett azt a sorsot.
amely a magyar embernek jutott. Próbáljon meg most a zsidóság is
magyarnak lenni - nincstelenül. Ha tudnak így magyarok lenni és
egészen hozzá tudnak símulni a keresztes magyar élethez. bizonyos,
hogy meg fogják találni helyüket a magyar társadalomban.

Látszólag nehéz kérdés az 'is, hogy mi lesz azokkal a zsidókkal.
akik 1919 óta tértek át valamelyik keresztyén lelekézetbe ? Oe ez a
kérdés csak látszólag nehéz. Mert azok, akik érdekből tértek ki és be.
megérdemlik sorsukat. (Oe ugyanakkor világosan kell látnunk a feleke-
zetek mulasztását is. amelyek nem vették elég kornolyan az attérések
kérdését és megnyitotlák kapuikat az érdekhajhászásból beözönlő
zsidók elött.) Azok pedig. akik Krisztusér! leltek keresztyénné. most
eljutottak ti keresztyén élei próbajához. a keresztviseléshez. Sokszor
tanítotluk és prédikáltuk már, hogya keresztyén élet nem kényelem.
hanem keresztviselés. Őseinkkel együtt viseltük és viseljük -is keresz-
tünket. Az áttért zsidóság számára most itt a [ó alkalom. hogy meg-
mutassák: érdek hozta-e őket hozzánk, vagy meggyőződés? Ha meg-
győződés. boldogan fognak ők is tanúságot viselni megválto Urukért.
S ezek nem lesznek egyedül a keresztviselésben. mert az igazán
megtérőkkel mindenkor vállaljuk a közösséget. Jó és rossz sorsban egy-
aránt.

Végül pedig meg kell mondanunk azt is. hogyazsidókérdés
megoldásával egyáltalán nincs elintézve a magyarság sorsa. Szükséges,
hogy a kiszorítot! zsidóság helyét a megújult magyarság foglalja el.
amelyik szellemileg. erkölcsileg is felkészült munkájára. Merl ha nem
így lesz. csak cseberből vederbe jutottunk. Es várunk arra, hogy a
többi égető kérdés is sürgősen megoldást nyerjen. Ezek között a ma-
gyar parasztság és a 'honvédelem kérdéseit látjuk első helyen. Mert mi
nem zsidó,'. kereskedelmi vagy bankproblémákat látunk. hanem az
egyetemes magyar sorskérdés van előttünk. amelyben a zsidókérdés
csak egy lépést jelent. Utána jönnie kell a többinek. mert enélkül
semmi értelme nincs a megindulásriak. "

M.S.

BOYER
Megvalljuk őszintén, hogy nem láttuk

és énekelni sem hallottuk ezt a francia
nőt. De a Magyarország című nem árja
napilap részletes riportban számol be
működéséről. Úgy a cikkből, mint az
azt kísérő négy rajzból ömlik az ero-
tika. A beszámolóban pedig ilyen mon-
datokat olvasunk: "Kék ragyogó estélyi
ruhában áll a színpadon az utóbbi évek
e íontos" narkotíkuma, Két szeme ki-
gyúl: szerelmi fényreklámok. " És éne-
kel. Hangjáról azt mondja a beszámoló,
hogy "nem torokból jön. Mélyebbről.
Lélekből, kultúrából, Párízsból, Fontos
ajándék manapság ... " "Ez a francia
báj ... " "A dalban reflektorfényben, a
kopasz zenekarban egy szerelem, egy
pályaudvar, egy sikertelen élet törté-
nete ... " "Már együtt él a közönséggel,
senki nem vonhatja ki magát a hatása
alól. Együtt nyújtózkodnak, cs6kolnak,
kínl6dnak, szeretnek vele. És milyen
tarka, veszedelmesen szép a párizsi utca-
dal, ez a ritmíkus szekszuális ... " S be-
fejezésül elmondja a cikkíró, hogy
Boyert meghallgatni "igazi mély öröm
volt." Mí pedig azt mondjuk, hogy ilyen
cikkeket olvasni számunkra igazi, mély
undor. S ha nem láttuk volna. a fejlé-
cen, akkor is kitaláltuk volna, hogy mí-
lyen lelkiségből került ki a cikk .
Mert Magyarországon csak egy ember-
fajta él, amelyiknek minden pénz és
minden "szerelem" kevés. Őket és mín-
ket itt és minden más kérdésben egy
világ választ el egymástól. Mert a ma-
gyarságnak nem kell "narkotikum."
Tiszta és világos fejjel akarunk járni,
mert a lét és nemlét mesgyéjén vagyunk.
Narkotizáltak bennünket eddig is eleget
a francia bájjal, Párizs hazug kultürá-
[ával, perverz szekszualitásukkal, de
most már torkig vagyunk vele. Vigyék
mínd' ezt vissza Párizsnak. Ők feneket-
len jómódjukban egy darabig talán még
megengedhetik maguknak; hogy ilyes-
mivel éljenek. de mi nem akarunk "nyúj-
tózkodní, vonaglani és szeretkezni." Mi
egyszerűen és simán élni akarjuk a mi
egyszerű, küzdelmes magyar életünket.
De azt aztán élni fogjuk. És többé nem
kell ez a hazug kultúra, kultúrálissá mí-
melt állati élet, sem a "l'itmikus szek-
szuális." Vigyék vissza oda, ahonnan
hozták. De ne folytassák tovább ezt a
lélekmérgezést !
__ •• __ •• 1•• _

Krisztus, a mí igazi Mesterünk, a
Miatyánkot olyan röviden és világo-
san fogalmazta meg, ahogyan azt
ember nem tudta volna megtenni.
Mi a mi magyarázatunkkal csak el
tudjuk azt homályosítaní.

Luther.
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igen érdekes tiirténetet: olvastunk. Egy
csenorseáqi romai katolikus papot a
püspök maga elé idézett. A pap elment
egy papi ruhákkat foglalkozó szakiiz-
letbe, hogy ott új hivatalos köntöst ké-
szíttessen magának. Ezen rajta kellett
lenni az ő cimerének, vagy jelrénuének:
is, mégpedig kézimunkával elkészítve .
.Meglátott az üzletben egy gyönyöTű
nagy oltári könyvel s azon egy rozsd-
ban levő szívet, a szívben pedig keresz-
tet. A kép kÖTül ez a tetirás volt: "Ró-
zsákon iar Krisztus híve, ha keresztet
hordoz szíve." A papnak nagyon tets-zett
a kép, jelvényéül választotta és meg-
bízta az iizletet, hogy hivatalos rutui-
jtira kézimunkával uarrják: ki az ábrát
felimtával együtt. El lehet gondolni,
milyen csodálkozás ésmegütközés fogta
ela papot, amikor nétuimu héttel később
meotudta, hogy a "főeTetnelc" Luther
jelvényét választotta. Ettöl fogvg az a
gyönyőTűjelvény, ameiuetosmuira meg-
csodált és helyesnek tartott, -iTtózatos
lelt előtte. Ugyanis az az oltáTkönyv,
amelyet azüzletben látott, Németorszáa-
ból jött egy evangélikus gyülekezet szá-
mámo (viTág)

D FALU LELKE
A népfőiskoláról mindig több és

több szó esik. És aki csak egy kicsit is
szívén viseli magyar népünk sorsát, az
minden eszközt megragad arra, hogy
népünk minél öntudatosabb, jobb és
nemesebb élethez jusson. Nem szólás-
mondás az többé, hogy országunk jö-
vője a parasztság jövőjétől függ. Meg-
fáradt társadalmunk megújulását csakis
a parasztságunk mélyre eresztett gyö-
kereitől várhatjuk. De éppen ezért
míndent el kell követnünk, hogy ezek
ft gyökerek, parasztságunk élete legyen
egészséges. Ez nekünk evangélikusok-
nak elsőrendő kérdés, különösen tnivel
a mi parasztságunk az a réteg, mely
homogén voltánál fogva a legkönnyeb-
ben megmozdítható és amelyen keresz-
tül az egész magyar parasztságot fel-
lehet rázni. Ezért ezzel a kis cikkel
nem akarok mást, mint a mi paraszt-
ságunk életének egy pár súlyos jellem-
vonását, mely pusztítja életgyökereit,
megmutatni.

Ma a falu lelke a pusztulás felé ve-
zető úton jár. Az embereket a harag
és ítélkezés vezeti. Egyevangélista
említette, hogy azok az emberek, akik
egy fedél alatt, közel egymáshoz élnek,
az erdei sünhöz hasonlóak. Tüskéik mi-
att nem tudnak egymáshoz közeledni.
Amint egymáshoz szeretnének mele-
gedni, tüskéikkel megsértik egymást. A
falu közel élő embereinek érdek-tüskét
nem engedik. hogy a falu lelkei össze-
melegedjenek Ez nem engedi az ítél-

6·

Két hazám van
Két hazám van:
első és mö soötk hazám.
minoRettőt szcretern.
A rnöeoölkct ekkor igazán,
ha az elsőből él az életem.
A rndacölk a fölo
és az első az ég.
A md soötk köz el,
az első ... nem tuöorn,
köz e l, vagy messze még?
A mdaoöik hazám
virágot o ö nekern.
Renyeret c ö nekern.
ERevassal és épÍtőRöveRRel
miatta Rérgezem a te nyerem.
Selémélyesztem az ckérn vasát
s terem.
De ha az első nem ragyogna rám,
nem volna más a mö soölk hazám,
mint struer-ern.

Rigó fü1yülne, a pacsirta sz6rnya
öctterheaen nagyon magasan szállna,
a sz ép tavaszvilág
zengne, faRaqna, bomlana,
lüktetnz fában, köbcn és eztvakben
az élet oallama,
mégis azt moriöcmöm : nem éröcmes.
Ugyan mlér ', ha rnlnöcn végetér,
a lomb lehull, tavaszra jő a tél ...
még a bimbóból is halál beszél.

De én nem rno nöorn. hogy nem éröcmes
és töröm az ugort
és" mlnöeqy nekem, ckörrncöölq tart.
A téli fáR ceoritújjclr-o is
qéRésen rörnoaolvqok : majo /Rihajt!
Es a RoporsóR fölabe hullatott
magvára áment mo nöok : majo Rihajt!
A sír az egyiR part
és túl a mö sik part.
Itt végetér,
itt ckörrneööiq tart,
ott végtelen.

Ez a hit jár velem.
Az lsten jár velem.
Húsvéti lsten és húsvéti hit.
Ugart tör-ök, vetek és aratoR
s fejem télben, tavaszban csüggeaetien
felemelem.

Túrmezei Erzsébet testvér.

Azok a bölcsek, akik az erényt tanítják, nem tekintenek lstenre.
Végső céljuk az, hogy az ember tőrekedjék a kőzérdek szolaála-
tára, a békességre, a becsületességre, - magasabbra ők sohasem
jutnak. Istennek tets;;:ik ugyan a világnak ez az igazsága, azonban
nem szabad ebből olyan igazságot csinálni, amely által a bün! és a
halált el lehetne tőrölni.

Luther.
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Allásialanság
erkölcsi -válság

Az erkölcsi válságnak gazdasági okai is vannak. Éppen ezért nem
javítja a házasságtörések, könnyelmű válások, szerelmi öngyilkosságok
és gyilkosságok statisztikáiát az ellenük "harc az erkölcsi válság ellen"
címen indított rendszertelen és szórványos küzdelem. Hiába prédikál-
ják ki a szó székről, hiába küzdenek ellene a keresztyén ifjúsági egyle-
tek, hiába csóválják a fejüket ezek hallatára tisztességben megörege-
dett házaspárok: mindaddig, arníg ennyi az egész küzdelem, legfeljebb
az történik, hogya probléma aktuális marad, de nem kapott megoldást.
Tudatára kell ébredni annak, hogy az igazi okok még annál is mé-
Iyebben fekszenek, mint ahogy egy egészséges ösztön érzi a jelen ál-
lapotokat igen _sokszor a romantika köntösébe öltöztető sekelves ma-
gyar és külíöldi ponyva-irodalom termékeiben. Mert amíg tisztán nem
látunk, addig -legíeljebb odáig jutunk el, mint ameddig igen sok család
eljutott, hogya humanizmus jievében megérteni igyekszik - nem az
okot. hanem - a helyzetet, és felnőtt, de állástalan ul lézengő gyerme-
keit mentegelve így szól : mit csináljanak szegények, ha nem tudnak
megnősülni?

Attól eltekintve, hogy ez a megokolás helytelen, és senkinek sin-
csen joga megértőnek lenni más bűnével szemben, (rninden bűn : bűn,
és ezért nem menthető, hanem elítélendő.) világossá lesz éppen a fenti
humanista engedékenységból kettő. Először az, hogy az erkölcsi vál-
ság egyik oka, amint mondottuk, gazdasági, vagyis konkréte: az ál-
lástalanság, ami miatt nem lehet családot alapítani, - másodszor pe-
dig, hogy mindenki érzi a család mentsvár és védőszer voltát. Minden
őszinte ember jól tudja azt, hogy vannak természeti ösztönök és vá-
gyak, amiknek azonban megvan a természeti ellenszere, vagy lelolyási
helye. Ezt tagadni álszemérem lenne. Az egyház sem tagadta soha,
éppen az emberi mivoltának és adott rendeltetésének tudatában eze-
ket az ösztönöket, csak az isteni törvények korlátai közé helyezte azt.
Nem egyházpolitikai vagy hatalmi szándékból, hanem Isten teremtő
akarata szerint. Es csak azt bélyegezte bűnnek, ami ezeknek a korlá-
toknak a túllépése. megtörese vagy megcsúfolása.

Azt, ami ma szerte a világon ebben a kérdésben folyik, éppen
azért, mert az isteni törvényeknek túllépése. megtörese és megcsúfolása,
bűnnek bélyegezzük. De nemcsak ezt bélyegezzük bűnnek, hanem azt
a szellemet is, amelyik ezt saját kényelmére való tekintettel eltűri, azt
az irodalmat is, amelyik írásban és filmben, képen és színpadon szép-
nek és nemesnek festi, és azt a humanizmust is, amelyik ahelyett, hogy
változtatni igyekezne rajta: "megérti" azt.

Amíg lehetővé nem válik a sok munkanélkül lézengő és nagy-
részt éppen emiatt reménytvesztett és csüggedő fiatalember családala-
pitása. nem csodálkozunk ,a szabad erkölcsök felett. Aki ráér, annak a
bűnre is több ideje van. Es a bűnt talán akarata ellenére táplálja to-
vább; A dolgozó szülők' nem tehetnek arról, hogy az emberi élet kor-
határa kitolódott 8-10 évvel a háború elötti időkhöz viszonyítva, és
nem tehetnek arról sem, hogy emiatt nem élvezhetik a maga idejében
a megérdemelt nyugalmat. Megértjük azt a tragéd'át, amely bennük le-
játszódik, amikor elveik ellenére behunyják szemüket felnőtt gyerme-
keik nekik nem nem tetsző életmódja felett, mert nem akarják azok
életét még nehezebbé tenni. Megértjük azt, hogy mért nem mehetnek
éppen azok nyugdíjba, akik látják a problémák mélységeit, mert ott a
család állástala-n diplomás tagja, aki élni szeretne, ámde a nyugdíjból,
amellyel valaki más számára nyitnának utat, nem tudják őt is ellátni.
Régen nem volt probléma az, hogya nyugdíj kevesebb volt, mint a fi-
zetés, Inert mire addig eljutott valaki, már nem kellett másról, mint
magáról es élettársáról gondoskodnia. A gyermek elkerült a háztól és
vele sok gond és kiadás. De ma nemcsak, -hogy nem kerül el a gyer-
mek, hanem csak növekednek a vele kapcsolatos kiadások.

Mindezt látjuk és mindezt megértjük. De nem látjuk be és nem
értjük meg azt, hogy minden segítségi kísérlet miért merül ki csupán

kezés tüskéje sem. Amikor pl. Nagy
János szeretne valamit, azonnal kész
az itélet, hogy ugyan kicsoda ő? Ugyan- -
olyan mint én, ne akarjon nekem újat

-mutatni. Ezek a tüskék elegendőek ah-
hoz, hogy a legszebben indult igyekezet
is kudarcba fulladjon. A harag és ítél-
kezés nyomán alakul ki a közvélemény,
a {alu szája.

Ha találunk is olyan érzéketlen em-
bert, akit sem a harag, sem az itélke-
zés tüskéi nem tudnak megsebezni, tö-
rekvéseihez és újításaihoz nem talál
társat, mert aki őt követni szeretné,
már fél a falu szájától. Ez il, minden
újdonságtói és újítástói félő falusi köz-
vélemény mindennél áthághatatlanabb.
Időről-időre új alakot vesz fel és jellege
mindig attól függ, hogy mi ellen akar
védekezni a fal II népe. Néha a rossz
anyagi helyzet és még rosszabb példák
egész cinikus közvéleményt alakítanak
ki. Igy például a földbirtok-reform hiá-
nya és a középosztály rossz példája
megteremtette a gúnyos közvéleményt
a sok gyermekkel szemben. Gyökeret
vert a legtisztább falvakban is az egyke.

Valamikor azokat szólta meg a falu,
akiknek nem volt gyermekük. Mamár ki-
nevetik azt, akinek kettő, vagy három
van. Ebben a gúnyos közvéleményben
meghúzódik a titkolt lustaság és a ne-
hézségektől való rettegés is. Ha kevés
a gyermek, akkor nem kell annyi földet
szerezni, mert annak az egy, vagy két
gyereknek elég az, ami van. Másfelől
pedig az, ami van, megmarad, vagy ha
megnövekedett, megnövekedve marad
meg az egyke esetén és nem kell szét-
daraboIni.

A íalu lelkének egy másik jellemző
vonása a kasztrendszer, Magyarország
híres társadalmi szakadásalról. Sokak
szerint eza társadalmi szakadás azonban
csak a középosztálytól íelfelé van meg. De
talán még a középosztály és az arisztokrá-
cia között sincs olyan nagy szakadék,
minta nagygazda és a napszámos között.
A felsőbb társadalmi rétegekben ma már
"az új kor" jelszóvallehúnyják a finyá-
sabbak egyik szemüket és csak elejtett
csipkelődésekben éreztetik a különbsé-
get. De falun az érintkezés és házasság
a különbözö rétegek között egyszerűen
forradalom számba jönne.

A falu lelkének ez a pár odavetett jel-
lemvonása nagyon befolyásolja azt, ami-
től pedig egyedül várhatnánk a válto-
zást : a vallásosságát.

A falu vallásossága mutatia legin-
kább.Iiogy mennyire a széles úton ha-
ladunk. Sajnos, ezek a jellemző voná-
sok megférnek népünk kegyességéveL
Van egy falu pl., amelyben dúl a ha-
rag, az egyke és az erkölcstelenség, de
mínden Úrvacsora alkalmával térden-
csúszva közelednek az Úr oltárához

7



nagy bűnbánatuk ban. A vallás pótléka
lett az életnek. Szükséges, de csak a
templomban. A falu lelke kimondottan
"vallásos", de nem Krisztusban hívő
életet él. A keresztyénség külső formáját
megtartja, de sokféle babonával tölti
meg. Csak egy pár vonás a falu ezer-
arcú lelkéből. Ezek rágják és pusztítják
parasztság életgyökereit. Mindaddig
a pusztulás felé viszi a falu lelke népün-
ket, míg nem lesznek Krisztus által újjá-
született lelkek. Ezt akarja a népfőis-
kola : eszköz lenni Isten kezében, hogy
minél több ifjút teremtsen újjá, akik har-
colva bűn, sátán és világ ellen, ú] életre
viszik a falu lelkét.

A népföiskolának a falu lelke megüjí-
tásában való szerepéről és jelentőségé
ről még fogunk hallani. És érdemes lesz
'azt figyelni és megjegyezni.

Sztehló Gábo?"

Jilmktilika
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

TN ,

UZ.
Gyengébb eresztésű francia tílm. Kissé

érdektelen ez a ríü-kabíl háborúskodás
idejébe plántált csempészhistória női
főnökkel és szokásos csempész-figurák-
kal, de a darab legfőbb erőssége a két
főhős. Különösen a férfi, Victor Francen,
a jólismert "szakállas sztár". Egy hadi-
hajó parancsnokát játssza s férfias,
kemény bronzszobra a kötelességtelje-
sítésnek. Férfi, akinek hazája több, mint
a szerelem. Férfi, akinek a kötelesség
előbbrevaló, mint a szívb éli szálak,
amelyek egy méltatlan asszonyhoz íüzik.
A hamar megszédülős, gyönyörhajszá-
ban mindent odadobó férfiak sorozata
után [ólesik gyönyörködni végre egy
igazi férfi arc képében is. Az egész da-
rab a végjelenetre épül, amikor a hajós-

.kapitány emberfölötti önfegyelmezéssel
kiáltja bele a tölcsér be: Tűz! - holott
ez a löveg a csempészhajón menekülő
kedvesét, a boldogság utolsó lehetőségét
röpíti levegőbe.

Ez az alak erősebb mesét is megér-
demelt volna. Edwige Feniken. a női
sztár, forró jelenetekben nagyon [ó, de
szerepe erősen bővelkedik .Iélektaní
melléfogásokban, így nem bír Fran-
cennel egyenlő magaslatra emelkedni.

A titkok hajója
(URÁNIA)

Ezen a filmen kitűnően megfigyelhető
a kalandor- és detektívregények gyár-
tási technikája. Szemünk láttára kav ar-
[ák az eseményeket, sötétltik a színeket,
vonják fel a titokzatosság fátyolát, hogy
aztán lassanként mindent rendbe rak-
janak, mindent klvílágítsanak, mindent
leleplezzenek Kicsit hasonlít a dolog a
"grand guignol'''' kabaré-mókákhoz, ahol
a szomszed szobában éjjeli bogárakra
vadászó házaspár fojtott suttogását
adják be az innenső szobában hallga-
tózók a közönségnek, mint éppen le-
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abban, hogy az egyetemek és főiskolák tanulmányi ideje meghosszab-
bodik és könnyebb éveket veszteni. Egy-két évnek a 8- l O-ből való le-
faragása még nem jelenti a probléma megoldását, csak egy-két évvel
v.aló elodázását. Mert abból, hogy az életkor 8-10 évvel hosszabb
lett, következett az, hogyaszülőknek 8-10 évvel tovább kellett dol-
gozni a nyugdíjért. Ebből megint az következik, hogy az ifjúság 8-10 •
évvel később tud álláshoz jutni, 8-10 évvel később tud családot ala-
pítani, és van 8-10 éve arra, hogy állás után szeladgáljon és - él-
jen ahogy tud, legyen a kísértések könnyű [átékává, szokia meg a
könnyelműséget, úgyhogy amikor majd odakerül a családalapításhoz,
ne érezze már a mások iránti felelősséget, az erkölcsi törvényt kötele-
zőnek, mert hiszen 8-10 év ala It könnyen és jól elszokhatott tőle.

A test és a lélek szorosan összefügg. A "lelki" okoknak, bennünk
lappangó bűnös .ösztönöknek, bűnre való hajlandóságoknak nem sza-
bad alkalmat adni arra, hogy megkísértsenek. Ma pedig nemcsak hogy
alkalmat adnak éppen a fentemlített politikával erre, hanem' valóra vá-
lik felettük a római levél rettentő szava: Ezek jóllehet az Isten vég-
zését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mé-
gis nemcsak cselekszik azokat, hanem az aképperr cselekvőkkel .egyet
is értenek. (Róm. 1 : 32)

- Az a Németország, amelyiket a köruti saitó állandóan támadott,
a Korunk Szava pedig mint a keresztyénség nagy ellenségét emlegeti szinte
minden számában, az a Németország meglátta az erkölcsi kérdés gaz-
dasági hátteret és megoldotta azt. Az Ev. Elet 13-ik, március 26-i szá-
mában reámutattam az anya és családvédelmi berendezésekre. Most
csak annyit még, hogya házasság mellett is propaganda folyik. A ke-
reset nem hiányzik. Mégis, mert mert minden meginduláshoz töke kell,
a liatal. egészséges pár bizonyos tőkét kap, nagyon alacsony kamatra,
hosszú lejáratra. Visszalizetr.i gyerekjáték. Nem is kell valójában, mert
minden megszületett gyermek urán csökken a kölcsönzött töke és 4
gyermek esetében, (az első 10 év kamatmentes) semmit sem kell visz-
szafizetni. Emellett az agglegények súlyos adót fizetnek. Egy fiatal egye-
temi lektor pl. havi 40 márkát fizet különadó címén, amelyik házassága
kezdetekor 24, egy gyermek esetén 14, kettő esetén 7 márkára csökken.
És az erkölcsök javulnak.

Magyarország helyzete sulyos, de nem megoldhatatlan. Csak ezt
a megoldást is. felülről kellene kezdeni és egységesen. Nem egyesek
elbocsátásával, kényszerdíjakkal, hanem világoslátással és igazsággal.
Tudatában annak, hogya nemzet sorsa függ ettől. Erkölcsös, komoly,
munkakereső és munkaszerető új nemzedék csak akkor nöhet tel, ha
alkalmat is adnak neki erre. Ezért kell addig szüntelenül az evangé-
lium kérlelhetetlen igazával egyházunknak is előljárni, rámutatni a kö-
zösség hibáira, hogy megmentve a közösséget, megmenthessük az
egyest is. K. P.

Akik az ifjúsággalloglalkoznak
1.' 81PE

Ez a bűvös szó szezamja lehetne annak a bezárt ajtónak, amely
mögött az evangélikus iparosifjúság figyelmét egészen más dolgok kö-
tik le, mint amiket az egyház szeretne szólni hozzájuk az ajtón innen.
A Budapesti Iparosképző Protestáns Egyletet erre az ajtóbezúzó szolgá-
latra akarta Isten, de már az indulásakor sem tudta magát megértetni
az einberekkel az Egylet célja felől. Ezt megállapíthatjuk akkor is, mi-
kor intézmény-létesítő szegénységünk idején készséggel hódolunk a
kor előtt, mely hetvennégy éve protestáns összefogással tudott áldozni
a fiatal iparosért. Ma már tudjuk, hogy az a kor nem alkothatott mást,
mint protestáns iparosképzőt. A protestáns intézmények alakulásának
virágkora volt ez. A "protestantizmus"-é, amely nem az evangélikusok
és reformátusok bizonyos közös szolgálatokra való összefogása révén
jött létre, hanem úgy, hogy a reformátusok is, meg az evangélikusok
is külön-külön "protestánsokká" üresedtek. A BIPE ezt annyira korno-
lyan vette, hogy il "protestáns -egyház"-kifeje.zést is használja alapsza-



bálvában .: A többi protestáns kultúrinlézmény közölt persze az iparos-
misszio is csak ioaros-uéozéssé válhatott. Vagyis, tipikus kultúrprotes-
táns intézménynek születell a BIPE, kizárólag kullúrmunkára. Alap-
szabályában bőségesen fejtegeti kultúrmunkáját, keresztyén célkitűzése

. azonban - habár ez a célok között az' első helyen szerepel, - mégis
csak ennyi: "Az ifjúságban keresztyén érzelmei fejleszteni, s őket a
keresztyénekhez illő életre indílani a 119. zsolt. 9. verse szerinl." Az
evangelium így nem is tudott döntő módon betörni a BIPE falai közé.

Pedig a BIPE-nek saját és tekintélyes falai vannak. Az Alföldi-_
utca 13. sz. ház az egylet tulajdona, s nem kis lüstősialú vityilló, ahogy
azt a régi intézményeknél el szoktuk képzelni, hanem modern felsze-
relésű, kornoly egyesületi ház. Ragyogó parkettás halalmas díszterme
van, felszerelt beépített színpaddal, oldalvilágítással, zongorával. T ár-
salgóia van, könvvtárral, a falakon régi -kirándulésok hangulatos cso-
portképeivel. játszóterme van, biliárd- és ping-pong asztalokkal, ruha-
tárhelyiség s a szuterénben hatalmas konyha. Ez a ház azonban nem
lehetett eddig a felébredt pesti iparosifjak mozgalmi központiává. Itt
nem mozgalmai akartak csinálni, hanem egylelet. S a mult század
választmánvos. tárgyalásos, bürokratikus egyleli élete nem vonzza már
régen az ifjakat. A kispolgári kasznó élet valaha egészen szepen vi-
rágzott itten. Az olvasó, a biliárd, a túrista szellem, a sakk, a műked-
velö előadások, s a majalisok képviselték az egyesületi életet, csak

- egy hiányzott: az Ige, az evangéliumi egyházak Lélektől mozgatott
ébresztö ereje, s gyülekezelalakító hatása. Lassankint az öreg választ-
mányi tagokat is már csak kívülröl hozottakkal tudták pótolni, az ifjú-
ság kimaradt a falak közül, az élet elrohant a kultúrprotes tantizmus
felett, a könyvtár elavult, a kirándulási képek kifakultak a falakon, a
kenvhát kiadták a Chevra Kadisának, amely most is ott étkeztet. a
nagytermet pedig egy tánclanárnak, s mindkét egyház elfelejtette, hogy
zsebében van a töke az iparosifjúság mozgalmának megalapítására.

A BIPE-vel akkor talélkoztam először, amikor Mórocz Sándor az
Ev. Családi lapban cikket írt róla "A hiányzó fiatalság" CÍmen. Akkor
még ő is úgy látta, hogy csak a fiatalság hiányzik innen. Végigméri
az üres falakat, s az elárvult felszerelést, s felteszi a kérdést: "El kell
temelnünk ezt a 73 esztendős intézményt 7" Nem. "Az egyesület most
újra megnyitja kapuit és felelni akar a fiatalság minden kérdésére."
"Az egyesület meg akarja szüntetni a szétszórtságot, egységes, erős
tábort toboroz, mely nem jár külön utakon, de benne él és harcol a
nemzet és az egyház testében." Nagyon jól látta ő akkor, hogy az
egyesületi vszellemet kell korszerűvé tenni, s ami még fontosabb, az
egyház testébe kell beleépíteni az iparos ifjúságot az ébresztő igével.
A BIPE egyetlen lelkész jellegű működő tagja a legutóbbi években
Szuchovszky Gyula volt eddig, aki egyedül vívott itten nagy harcot,
jórészt süket fülekkel- az Egyletbe betörni készült evangéliumért. O tit-
kár lehetett itten, de a tilkárnak a "jegyzőkönyvek vezetése" és "az
egylet kultúrális életének fejlesztése " itt a feladata. Most már kellen
voltak, s végre bevonult a biblia-óra a BIPE falai közé, s az új élet
úgy indult, hogy ugy· látszott, az "ifjuságon múlik minden, hideg és

.mozdulatlan matad-e 7" A munka valóban szép fejlődésnek indult, de
még mindig hiányzik két dolog ahhoz, hogy valóban evangéliumi köz-
ponttá válhassék a BIPE ..

Hiányzik először az Egylet teljes belső újjászületése. Az 1936.
okt. 6-ika pl. már az új szellemben akart folyni. Evangéliumi magyar
hangok szólaltak meg az összesereglett ifjúság előtt, de a fiatal lelkek
lelkesedését hamar levezette egy hosszadalmas hivatalos hozzászólás.
Azlán előjöttek valóban az ifjúság kérdései, s felelni kezdtek azokra.
Mai kérdések voltak ezek, s égetőek. De gyakran lehetett hallani, hogy
az Egylet nem politizálhat. Pedig a magyar iparosífjúnak ma minden
kérdése érintkezik a politikával, sa biblikus feleletek is politikának
vehetők az ő összekúszált, támadott és keserves életükben. Így kellett
elmaradni annak a nagy ankétnak is, amit ősszel terveztek. Sokat
igérő tárgyalások folytak már földmíves, kereskedő és egyetemista ifjú-
sággal arra nézve, hogy üljenek össze az iparos ifjúsággal, s vitassák
meg együtt a magyar ifjú életlehetőségeit. Sorskérdések tolakodtak a

..prograrnrnba, s fájó problémák. Nagy találkozó lehetett volna ez,
"osztély-tudatos életünkben szép szivárvány, s talán a BIPE újjászüle-
tésének döntő állomása, de "az egylet nem politizálhat" elvelültette

játszódó véres bűnügyi drámát. - Ha
kicsit erős is a hasonlat, tény az, hogy
a végig izgult darab kibontakozása
után csalódva kel fel az ember: csak
ennyi az egész? Hisz ez majdnem a
rákospalotai levágott fejű ember variá-
ciója filmen. Lehet azonban, hogy talán'
szánt szándékkal adták bele Cervantes
Don Quijote-jának modernizált ízét,
mert hiszen már világszerte sugdosnak
szakkörökben a bűnügyi regények al-
konyáról . .. Ez esetben erősen emel-
kednék is szemünkben a darab ázsiója.
De ha csak bűnügyi kalandorrilm, ak-
kor: sok hűhó semmiért. Izgalmasnak
mindenesetre izgalmas.

C. O.

Luther -szob or
A Deák-téri iópénztárba újabban a

következö adományok érkeztek:
Walkó Lajos 100, Toman Pál 2, Uhl:in

Károly 5, Mikola Sándor 10, dr. Preisz
Hugóné 10, .dr, Lersch Ernö 10, Hittu-
dományi Kal' Tanári Kara Sopron 140,

. Deák-téri offertórium (március) 203,8D,
Deák-téri elemi iskola növ. (II) 6 P,
Deák-téri Német egyház offertóriuma
61.76, Luther otthon ifjúsága 107.30,
Medgyaszay Gyula és neje 5.P, Buda-
pest Székesfőváros 5000 P, Kmetthy
Hermín 3 P, Jakab Márton és családja
5 P Bernáth Mária 2.10 P, Csillaghegy-
sze~tendrei missziós egyh. 400.-, Fran-
csek Kálmán 20, dr. Lányi Márton 50,
Örkényi Nándor 5, Fleíscher Sándor 10,
Bpesti evangélikus gimnázium volt nö-
vendékei 100, Orsz. Evang. Tanítóegye-
sület Ptára 20.10, A Deák-téri Leány-
gimn. volt növendékei 50, Schneider
Lehel 10, Moravcsík Sándor 5, Kőbá-
nyai Lelkészi Kör 225.70, Neubauer Jó-
zsef 5, Bpesti Leánygimn. növ. 1. gyüj-
tése 470, II. gyüjtése 900 összese 1370,
D. D. Raffay Sándor gyüjtőívén 161,
Üllői-úti imaház offel'tól'ium30.92, Fa-
sorí templom offertórium 157.14, Simor
utcai templom offertórium 16.86, Zuglói
offertórium 11.77, Szvetenay-utcai offer-
tórium 15.55, Fásori gimnázium tanulói-
nak 1. gyüjtése 322, II. gyüjtése 488.60,
összesen 810.60, Dunaharaszti egyház-
község 300, Budaleki egyházközség 250,
Domanovszky Sándor 10, Glatz Oszkár
10, Jancsovics Nelly 5, Gosztonyi Mik-

.lós és Tibor 100, dr. Margittal Becht
Endre 10, Nagy Dénes 1, Marnitz Fri-
gyes 5, Hartai ev. egyházközség 242.07,
Evang. Családi Lap elöíízetöítöl 4382.90,
Pestszentlőrinci egyházközség 600, Kis-
pesti egyházközség 569.76, Fásori Nő-
egylet és Luther-szövetség gyüjtése
622.90, Pesti magyal' egyház presbiter-
jei (1. rész) 1176.50 pengő.

Isten ezt gondolta: Hiába, az ern-
beri értelern ném tud felfogni engem.

. Túlságosan nagy és fenséges vagyok.
Megkicsinyítem magam, hogy felfog-
hassanak, megérthessenek. odaadom
az én Fiamat, hogy Ö magára ve-
gye a bünt, a testet és a halált. Ez
igazi megalázkodás! Csak valóban
hinnének is benne!

Luther.
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Halálozás. Karlovszky Bertalan kép-
zőművészeti tanár a nagynevű arckép-
festőművész, a Corvin-lánc és több ki-
tüntetés tulajdonosa, Budapesten, 80-ik
életévében elhunyt.

Adomány. Dr. émeth Ödön, a bpesti
Deák-téri testvéregyházak múlt év de-
cemberében elhúnyt közös felügyelőjé-
nek özvegye és gyermekei az elhunyt
orvosprofesszor emlékére a pesti magyar
egyháznál 2000 pengős adományt tettek,
mely összeggel gyógyíthatatlan betegek
részére létesítendő otthon alapját kíván-
[ák megvetni.

Felügyelőválasztás és beiktatás
Csákváron. A csákvárí ev. egyház a
távozás folytán megüresedett másodfel-
ügyelői tisztségre febr. 27-én egyhangú
határozattal nagy jókai Farkas Jenő
szkiv, vk, alezredest, a budai egyház
presbiterét választotta meg, kinek beik-
tatása ünnepélyes keretben virágvasár-
nap, l!z istentiszteleten történt, Az utána
tartott díszközgyűlésen az egyház nevé-
ben Selmeczy Miklós egyházfelügyelő,
a presb. nevében Mészáros József pres-
biter s a reí. egyház nevében Varga
Sándor vérte saljaí reí. esperes üdvö-
zölte. A-volt m ásodfelügyelöt, Záborszky
Jenőt, érdemei elísmeréséül örökös tisz-
teletbeli felügyelőnek választotta az egy-
ház.

A Magyar Luther-Társaság hétfőn
ünnepi ülést tartott az egyetemes szék-
házban. Traeger Ernő dr. alelnök, min.
osztályfőnök megnyitója után Kovács
Sándor dr. püspök, a társaság egyházi
elnöke "Madách és a kereszténység"
címmel tartott nagyérdekü előadást.
Utána T. Mátrai Erzsi, a Nemzeti
Színház örökös tagja Szabolcska Mihály
verseiból olvasott fel, Kristófcsák Ernő
Bach Passióiból énekelt.

Az Esztergomi Evangélikus Nőegy-
let tízéves jubileumán Kovács Sándor
dr. püspök keszédében megköszönte,
hogy a nőegyletet felekezeti különbség
nélkül felkarolták. Jeney Klára énekelt,
Dullien Klára hegedült, Szentmiklóssy
.Vilma szavalt, Rieger Tibor dr. zongo-
rázott az ünnepen.

Domján Elek püspök Kálmánháza
és Nyírszöllós községek új evangélikus
templomainak alapkövét vasárnap he-
lyezte el. Pass László tiszavidéki espe-
res prédikált, Margócsy Emil egyház-
felügyelő, c. kir, főigazgató, Megyer
Lajon és 'I'arián Béla lelkészek beszé-
det mondottak.

A "Protestáns Szemle" áprilisi száma
Makkai Sándor és Kerecsényi Dezső
szerkesztésében Vasady Bélának a ke-
resztyén unióról, Halasy-Nagy József
"Európ a és a keresztyénség", Török Pál
"A magvar zsidóság útja", Asztalos
Miklós "Arvizi mozaík", Joó 'I'íbor "Még
mindig szellemtörténet ?" című cikkét,
Berde Mária, Szegedi István, Juhász
Géza verseit s a pompás kritikai szem-
lét tartalmazza.

A magyarországi evangélikus és
református egyház vezetőinek együttes
ünnepélyes nzilatkozatát a vasárnapi
istentiszteleten valamennyi protestáns
templomban felolvasták, a hívek igen
nagy érdeklödésétöl kísérve. A püspö-
kök körirattal [uttatták céljához a nagy-
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talán örökre a zöldasztal posztóia alá a magol. De meg pénz sincs.
Ilyen munkához anyagi is kell, hiába, s iparostanonc mozgalmat nem
lehet a tagok áldozatából csinálni, mert az iparostanonc örül, ha öt
pengőt keres egy héten. Igy is csudálatos adakozás ok és evangéliumi
könyvvásárlások történtek, de a mozgalomhoz több pénz kell. RaHay
püspök úr ad évi 50 pengőt a munkára, de mi ez ennyi népnek? Az
izazi mozgalmi átalakuláshoz nagy és szívós egyházi segítség kellene!
Több és egyenesen az iparosifjúság közé állított munkás, s a munká-
soknak sokkal több támogatás!

A más.k, amiről itt írni kell, az, hogy ezt az egyesületi szervez-
kedést széleskörű evangélizáló hadjáratnak kell megelőznie, táplálnia.
Evangelizálásnak, ami egyenesen az iparostanoncokat érinti. Azokat a
iietaliaínkat, akik legfeljebb a konfirmációig jutnak egyházunkban, s
az első úrvacsoráig, a tanone szerzödés azonban beköti őket egészen
a műhelybe, a boltba, fiatal lelkük beleszárad a robotos munkán eler-
nyedt testbe, s a szabad estéiük és fáradt vasárnapjuk mohón emészti
ige és imádság nélkül ifjúságukat. Pásztori lelkű, szerető megértésnek
azokkal, akik csak gorombaságot és kizsákmányolást éreznek a világ
életéből, s akik a tanonc iskolában legszívesebben aludni szerelnének.

Nagy és kézzelfogható egyházi bizonyságtétel szükséges itt arról,
hogy az egyház magáénak tartja és értéknek az iparostanoncot, s hogy
az egyházban nincs osztálykérdés. Tiszta evangéliumra van szükség,
melyet az iparostanonc egyszerű nyelvén és egészen az ő életére al-
kalmazva tárunk eléjük. A BIPE akkor fog élhetni, ha mai evangeliu-

'mot fog kapni széles körben a pesti iperostanonc-iljúság. Dr. H. Gaudv
Lászlo, a pesti vallástenitás igazgatója szívén viseli ezt az egészen
eminens egyházi kérdést, s igyekszik jó kezekbe adni az iparostanonc-
nevelést. Aki pedig ott lehetett azon az Urvacsorán, ahol négyszázÍia-
tal iparos vette egyszerre az Ur testét és vérét a bőjti tanonc-iskolás
lelkigyakorlat végén, az tudja remélni, hogy egyházunk figyelme oda-
fordult erre a kisernmizett és elieleitett rétegére, s abban, hogy szólni
tud majd egyházunk ehhez az elzárt evangélikus világhoz is.

S ekkor vár majd nagy jövő a BIPE-re. Mozgalmi központ lehet
majd, fell gvára az Igének, s az iparosifjúság között munkálkodó Szent-
léleknek. Addig talán megszületik majd a".: evangélikus tanonc-otthon
is, talán épen a BIPE házában. A református egyház egészen elielei-
tette a BIPE-t, s levette róla a kezét. Egyházunk talán hamarabb fog
fészket verni az elhagyott otthonban.

Dezserit Lászl6.

~ét klCitika efJlj srind.arabeo]. ~'(
I.

"Ezt az Istennek üzenem ... u

mondia Németh László : Villámfénynél c. darabjában az utolsó monda-
tok között a darab főhőse, dr. Nagy Imre orvos.

Igazán plakátra kívánkozó mondás. Nem hétköznapi., egészen új
s kissé szokatlan meg színdarabban is s különösen keresztyén szerzőlől.

Amíg eddig érkezik a darab, sok minden foglalja le a hallgató
figyelmét.

A mindíg kedves akusztikájú Nernzeli-ssínházi Kamara-színház kö-
zönsége nagyobbrészt a fiatalokból rekrutálódik, azokból, akik a Tanut
olvastak s akik foglyai voltak a szerző eddigi írásainak. Az előadás
előtt és alatt a megszállottak kedves csendje ült a hallgatóság lelkén
s amikor a "jó bemondások" az első tapsot is kiprovokálták.. a darab
tengelyében nagyobb problémát várlak. Ez azonban nem jött meg. A
téma egyszerű és keveset mondó. A vidéki orvos ráébred arra, hogy
vagyonért nősült s amikor rádöbben házasságának válságára s feltűnik
e megrettent lelkiismereti állapotában hozzá közel kerülő fiatal leány,
aki igyekszik az Ő személyes ügyeit megérteni, nagyon helyesen nem

,',Két munkatársunk is sietett megnézni a Nemzeti Színház új darabját s így
alkalmunk van kétféle szempontból bíráló, de lényegben egyező eredményre [utó
bírálatot adni olvasóinknak. (Szerkesztö.) .



az történik a színen, hogy elválik a feleségétől s a szívél a fiatalnak
adja, hanem nyitott kérdések sora áll a hallgató előtt, amelyehnek elin-
lézése nagy részben a kőzönség további meseszövő képzeletére . bize-
tik s közben az előadó színészek szavalnak. szavainak s nagyhangú
kijelentéseket tesznek olyan társadalmi és magyar problémákról. amelyek
már kőrülbelül egy fél éve divatiát múltnak tekinthetők a magyar köz-
életben,

A kritika rendkívül kedvezően fogadta Németh Lászlo első szín-
padi művét, bár általában valamennyi' krítikusa megemlíti azt, hogya
darab' szerkezeti egysége nincs meg s a szerzőnek nincs elég színpad- ,
technikai rutinja. Azt azonban magyar és keresztyén szerzőről lévén
szó, már nem említik meg, hogy az utolsó jelenetben, . az inlerju kile-
kadásaiban a címünkben használt mondat : "Ezt az Uristennek üze-
nem," egy kissé erős. Nem akarunk túlzó puritánok lenni, tisztában
vagyunk az író és a protestáns ember egyéni és írói szabadságával,
tudjuk azt is, hogy a közönség sok nagy mondással szemben feledé-
keny és közőnyös s mégis azt kell mondanunk, hogy a darab ezzel a
mondással értékének 50 százalékát veszíti. Ha ma nem is, később
egész bizonyosan. .

NAgyon sajnáljuk azt is, hogy ezt fel kell jegyeznünk a magyar
protestántizmus mai történelmében, de hisszük azt, hogy ebben maga
a szerző is' igazat ad nekünk. Bizonyosan tanulta és tudja azt, hogy
nem mi üzengetünk az Istennek, hanem O üzen nekünk s ez a szer
zőnek is és nekünk is a legdrágább kincsünk. G. L.

II.

A darab tartaimát hiába mondanám el. Attól nem okosedik meg
senki. Különös, de szürke történet. Egy magyar falusi körorvos a jelen
napokban ráiön, hogy vele 8Z élet hamisan játszik. Megundorodik az
életétől. mint valami hamís kártyán nyeri pénzfől és odavágja az egé-
szet. Lemond állásáról, vagyoni előnyeiről és megy puszta kézzel ki a
könyörtelen életbe, hogy szolgáljon a szegényeknek, betegeknek, kilosz-
totlaknak és megossza sorsukat.

Erre az elhatározásra egy liatal leány megjelenése bírja rá, aki-
nek fiatalsága, forró érdeklődése viliámfényként hasít belé töprengő éle
tébe. A lány, az élettársa. az iljúság. mindenki elmarad ugyan tőle az
első tántorgó lépések után, de ő megzendíti a "farkasok dalát" (Petőfi)
és megy egyedül, szilárd an, büszkén a belső el hivatás útján.

Az egész drámát tulajdonképen ezek az "első tántorgó lépések"
alkotják. Cselekmény nem sok van. Mi is lehetne a magyar vidék szűk
keretek közé szorított életében? S a sziniáték mégis az első perctől az
utolsóig lebilincsei bennünket. Nem ritkák a nyíltszini tapsok. a felvo-
násvégeken pedig csak úgy robban a viharos tetszés. Pedig elejétől
végig nem történik más, mint hogy emberek beszélgetnek egymással
íme: az igazi drámához nem ,;mozgalmas" vagy épen "vérfagyasztó"
cselekmény kell, csak belső feszültség. Az a belső feszültség, amit az
élet, a nyűgös, terhes, véres, keserves, vergődő élet feszít a lelkek húr-
jaira. Egy darab igazi magyar élet. Ezért köt le, ezért vonz, ezért bűvöl
el. Minden nagy művésznek ez volt a titka: igazi életet adni. Minden
maradandó művészet ezt adja: igazi életet. Minderr igazi művészet
ezért női túl korának, sőt magának. a művészetnek a keretén is: mert
élet van benne és az örök.

És most nézzük meg a darabot más szempontból is. Adhatnánk
neki azt a címe! is: Németh László és a magyar társadalom. Vagy:
.a mai magyar értelmiség drámája. Mert a magyar társadalom vergődik
ebben a darabban. Ott fulladozik benne a lelojtott magyar levegő El-
vadult szociális helyzet robbanó aknáin valami szőrnyű tehetetlenség
nyomasztó érzésével jár-kel ma a középosztály. Különösen az ifjúság
és értelmiség. Ennek a tehetetlenségnek a saját bűne, vére, gyávasága,
önzése, kényelemszeretete, frázisokkal bélelísége az oka. Valami nagy
megtiszlulásra, a tettek zsilipeinek felnyitására lenne szükség. De hogyan?
Mikép ? Németh László csak annyit mutat meg ebből. amennyit egy
•.villámfény nél " meg lehet látni. Peldát, letteket. életlel demonstrálást I
Ne cikket, ne szónoklaíot, ne "megrendülést 1" Eletváltoztatást I (Nem
állhatom meg, hogy ide ne '[egyezzern emlékezetből egy mondatát: "Ti
csak mindig megrendültök, megdöbbentek, felismertek anélkül. hogy
oTJmagatok élelén egy fikarcnyit is változtatnátok. ")

fontosságú üzenetet. Idézzük a befejező
sorokat Kapi Béla dr. dunántúli evan-
gélikus püspök körleveléből : "A törté-
net örök Ura adja mindnyájunknak az
igazság és békesség lelkét, hogy a római
katholikus egyház a keresztyén egység
bántása nélkül tudjon ünnepelni, hogy
továbbá protestáns híveink mások iránti
szeretettel és egyházaink iránt való hű-
séggel tekintsenek a római katholikus
egyház ünneplésére, magyal' nemzetünk

.pedíg a hálaadás, bűnbánat és foga-
dalom ugyanazon érzelmeivel lépjen
Isten oltára elé, István király emléké-
nek megújításakor." .

Új evangélikus egyházmegyei elnö-
kök, A brassói evangélikus egyházme-
gye gyülekezetei egyhangulag újból Si-
pos András hosszúfalu-alszegi lelkészt
választották meg esperesnek, egyház-
megyei felügyelővé pedig Scholcz Ká-
roly ny. főmérnököt. (M. E)

Győrben Ráth Mátyás-térnek nevez-
ték el azt a helyet, amelyen a györi
evangélikus ifjúsági egyesület Ráth Má-
tyás volt evangélikus lelkésznek, az első
magyarnyelvű újság. megalapítójának
emléket állított. (M. K)

Az acsai (pestmegyei) egyházköz-
ség a Margócsy István nyugalombavo-
nulásával megüreseden lelkészi állásra
Palkovics Istvánt egyhangulag meghívta.

Krieger Mihály halála. A nyíregy-
házi egyházközség fáradhatatlanul mun-
kálkodó egyik lelkipásztora ápr, hó 5-én,
a mátraházi szanatóriumban elhunyt.
Holttestét hálás egyházközsége haza-
szállította és a nyíregynází templomban,
ahol csaknem 28 évig hírdette az Igét
buzgó odaadással, ravataloztatta fel.
Koporsója felett Paulík János oltári szol-
gálata után dr. Domján Elek püspök
tartott gyászbeszédet, az egyházközség
nevében pedig Bertalan Kálmán egyház-
felügyelő moridotta a búcsút. Tizennyolc
lelkésztársa kísérte a temetőbe, ahol
Pass László esperes mondott imát és
áldást. Csaknem 29 évig szolgálta az
egyházat é,s mindig igazi lelkipásztori
hűséggel. Eletének 53. évében hunyt el.
A nagy nyíregyházi gyülekezet mellett
önfeláldozással ápoló hitvestársa, két
gyermeke, két unokája, kiterjedt rokon-
sága és szerető pályatársai áldják em-
lékezetét.

Bocsárlapújtő. A· helybeli evangé-
likus Keresztyén Nőegyesület ápr. 3-án
ünnepélyes keretek között fejezte be ez
évi munkásságát. Az év folyamán ren-
dezett 3 teaestet és 1 színdarabot, ame-
lyek nemcsak 306 P tiszta jövedelemhez
juttatták az egyesületet, hanem az egy-
'ház népének vallási és erkölcsi meg-
erősödését is nagy mértékben szolgál-
ták. Az egyház közgyülése is nagyra-
becsüléssei emlékezett meg a Nöegylet
eredményes munkásságáról, amely özv .
Platthy Elemérné elnöknö és kíváltké-
pen Lengyel Béláné alelnöknö, Solti Hor-
váth Lászlóné titkár és Daní István hely-
beli levita tanító fáradhatatlan és oda-
adó tevékenységének eredménye volt.
Az első év anyagi eredményéből a Nő-
egyesület 100 pengót toronyalapra, 100
pengót temetőkerítés alapra és 10 pengőt
Luther-szeborra fordított.

A Debreceni" Egyetem református
teológiai karán most fejezte be tizenkét-
napos eJőadássorozatát Schumann Fri-
gyes Károly dr., a halle-wittenbergí Lu-
ther Márton-egyetem hittudomány kari
tanára. Schumann professzor a magyar-

II



Színarany igazságok. Tökéletesen helyes az okra-tapintás is: vére,
bűne, öröklöttsége, neveltsége okozza ezt a tehetetlenséget. Csak egyei
nem mutat meg a "villámfény" : honnan vegye az erőt az ifjúság és
a középosztály az .éleuxilioüaíáshoz;" a "más tettek"-hez? Erre nem
tud felelni Németh Lász!ó. Csak azoknak tud mutatni valamit, akik
"valakik." Akiknek a homlokán a magasabb intellektus csillaga fény-
lik. Ezek: "tanulják meg az élet leckéjét," mint ahogy ő is megtanulta.
A többi mit csináljon? Semmit! Valószínűleg arra számít (esik is ilyen
megjegyzés), hogya "csillagos hornlokúak" . majd viszik, sodorják q
többit, a tömeget is. Lehet. De a felelet már olt homoklábakon jár a
"valakik"-nél. A szociális igazségok. szociális elkötelezeltségek meglá-
tása nem ad erőt az életváltoztatásra. Ha adna, már igen sok Nagy
lrnrénk volna. Ahhoz azonban több kell ennél. "Felülről való erő." Is-
ten személyes beavatkozása életünkbe a megtalált Krisztus által. Az
evangélium, amely "dynamis theon," Ístennek hatalma. Míly kár, hogy
nem erről tesz bizonyságot Németh László l Akkor talán "a villámfény"
is "hajnalfénnyé" lehetne keze között ...

*
A kíváló darabot kíváló együttes teszi feledhetetlen élményünkk é..

Timár József jobban megbirkózoll ezzel a szerepével, mint a Jézus-
faragó ember-rel. Pedig ih mouumentális nehézségekkel állott szemben.
Csak a "hörgő" ordítozásról szokhatne már le. "Hörgés" nélkül sok-
kal emberibb, közvetle nebb, mélyebb. Pethő Attila jegyzője életteljes
Csak itt-ott túl intelligens talán. Erről azonban inkább a szerző tehet,
mint a színész. Altalaban jó alaposan megterhelte a darabol parado-
xonnai, Iínom szatírával, dialektikus bölcsességgel, egyszóval: intelligen-
ciával. Alaposan Iülelni kell, hogy azonnal. "kapcsoljunk" minden rnon-
dásához .. - Apáthy pompás diákfigura. Rápolthv Anna fegyelmezett
uriasszonya igen [ó, heves jelenetekben már gyöngyébb. Szeleczky
Zita sok nőiességet, kedvességet áraszt. Szabó Margit féltékeny
idegessége hátborzongatóan jó.· A kevés cselekmény és szürke kör-
nyezet ellenére is "mozgalmas," élénk előadás dr. Németh Antal ren-
dezői ügyességét dícséri. L. M. V.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK EGYESÜLETE

Meghívó
A MELE 1938. évi május hó 3. és 4. napján Budapesten, a Deák-

téri leánygimnázium dísztermében tartandó

tavaszi konferenciájára és rendkivüli közgyülésére
a lelkészi kar minden tagját testvéri szeretettel meghívom.

Az Úr áldása legyen tanácskozásainkon!
Budapest, 1938. április hó 3.

.D. Raffay Sándor
a MELE elnöke.

A tanácskozás sorrendie :

Május 3. d. e. 1/~9. Áhítat úrvacsoraosztással a Deák téri templomban.
A szent szelgálatot D. Raffay Sándor püspök végzi.

d. e. 1lz 10. A homiletika mai döntő kérdései elméleti és gya-
korlati szempontból. Előadók: dr. Jánossy Lajos
egyet. ny. rk. tanár és dr. H. Gaudy László val-
lástanítási igazgató.

d. e. 1/212. Megbeszélés.
d. u. 1. Közös ebéd.
d. u. 3. Rendkívüli közgyi.ilés Tárgysorozat : az egyesület

alapszabályainak módosítása és a lelkészi becsü-
letszék szervezetének megállapítása.

d. u. 1/6 A kónierencia folytatása. Előadás: Egyházi ének-
ügyünk kérdései. Előadók: Linder László békés-
csabai lelkész és Schulek Tibor honvédségi lelkész.
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nemet kultüregyezmény alapján létre-
jött halle-debreceni teológiai tanárcsere
keretében szolgált, Előadásainak tárgya
a kijelentés és a teremtés viszonya volt.
A jövő tanévben egyik debreceni teol,
tanár viszonozza HaJleban Schuruann
dr. látogatását. (M. É.)

A katolikus kongresszusí énekórák-
kal kapcsplatban az Evang. Élet t évi
április 2-i számában Dyl szóváteszi It
kat. egyház népénekeit is.

Aldjelölt 40 (16), 10 hanglemezen is
megjelent kongresszusi énekek közé
négy evang. énekdallam is került, még-
pedig: a "Szent vagy Uram!" c. katoli-
kus korál könyv 196. és 164. számai:
"Udvözlégy Mária, tengernek csillagja"
és "O Sion, templomod Ekesítsd, csar-
nokod" a mi: "E szomorú napot" (Kapi
kko. 164.) énekünk ritmikus formában;
a 119. számú "Leborulva áldlak (Imád-
lak tégedet), láthatatlan Istenség" dal-
lama a mi Sztáray Mihályunk 1552-ből
való dallama, eredeti Sztáray-szövege
"Régi nagy időben Assziriában" (Hot-
greif énekeskönyv 10. sz.), elfeledett
első reformációs énekünk; a 189. sz.
"Nyújtsd ki mennyből, O Szent Anyánk"
megtalál ható más név alatt Jeszenszky
Károly kutatásában a Vasárnapi Újság
1888. évi-ban mínt alföldi ev. húsvéti
ének, Szügyi József zongorakíséretével
"Keresztyének, örvendjetek e: napon"
vagy Linder László most megjelent
énekfüzetében (Ritmikus énekek) a 6.
szám alatt karácsonyi szöveggel: "Ör-
vendjünk a szent karácsony napjának".

Érdemes lenne a "Szent vagy Uram!"
306 népénekét evang. szempontból at-
vizsgálni. A magam vizsgálatai, tanul-
mányai 36-40 magyar, ném et, tót szár-
mazású dallatura akadtak a gyüjte-
ményben idegen szöveggel elkeresz-
telve, "átértékelve" , 17. századbeli ere-
deti kat. énekgyüjteményekre hivat-
kozva, pedig ezt a 36-40 dallamot a
magyar, német, tót reformáció 16. szá-
zadi népe énekelte eredetileg, akkor
írták eredeti szövegét és dallamát.

Elefánty Sándor.

"Példatár" címen húsvétkor jelenik
meg egy illusztrációs kötet, amely több
mint ezer példát tartalmaz, az élet min-
den víszonylatábó l, az evangéliumi,
isteni örök igazság megvilágítására. A
szerző, Pócs Lajos reformátusmissziói s.
lelkész, szelgálatot kíván ezzel tenni
a gyakorló lelkipásztorok. vaHástanítók,
vasárnapi iskolai vezetők és ifj úsági

.munkások számára. A könnyebb tájé-
- kozódás végett, fogalmi meghatározások
szerint, fejezetekbe osztotta a példákat.
A pontos beosztás nagyban megköny-
nyíti a prédikáció vagy egyéb előadás
témájához alkalmas példa kiválasztását.

A gyüjteménybe csak azokat ft pél-
, dákat igyekezett felvenni, melyek a

magyar irodalomban alig ismertek. A
fejezetbeosztáson kívül névmutatóval is
ellátta a könyvet, amely ábécé sorrend-
ben magában foglalja az összes törté-
nelmi neveket, hogy azok melyik fejezet
hányadik pontja alatt találhatók.

Kizárólag a lelkipásztorok és egyéb
evangéliumi munkások között kívánja
csak terjeszteni a könyvet.

A körülbelül 300 oldalas. 80 alakú
könyv bolti ára fűzve 3 P, egész vászon-
kötésben, arany nyomással 4 P. Előjegy-
zési ára fűzve 2.20 P,.kötve 3.20 P, ..
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LAP,SZEMLEd. u, 1/~7. A budapesti evangélikus gyülekezetek énekkarai-
nak közös áhitata. Korálok, .ritrnikus énekek" kar- .
énekek bernutatása. ' .'"

:Május 4. d. e. 1/29. Áhítat a Deák-téri leánygimnázium díszterrnében.
(D. Raffay Sándor.)

.ri. e. 9. Az Egyházi Törvények végrehajtásával kapcsola-
tos kérdések. Előadó : Kemény Lajos budapesti
csperes.

d. e. 12. A konlerencia bezárása.
A konferencia tagjai a Nemzetközi Vásárral kapcsolatos 50 száza-

.lékos vasuti kedvezményt vehetik igénybe, miért is a résztvétel egysze-
:rűen jelentendő Kemény Lajos alelnöknél VII., Damjanich-utca 28/b.
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, "Válság és váltság" cím alatt többek
között a következőket írja a MagyarUt;
: Az állarn és egyház, a társadalmi, gaz-

dasági cs szellemi élet válsága az egyéni
lélek válságaban gyökerezik, Főképen
azért, mert belöle-egylelöl elhalt minden
kezdeményező erő,közömbös lesz előtte
aközös emberi sors és az önző in vidu-
alizmus gondolata lép előtérbe a közös-
'ségtudat helyett. Másfelől szereti a: pa-
naszkodó mártíromságot vállalni és vád-
lólag fellépni.

Az egyetemes válság igényli a meg-
váJtó erőt: a-váltságot.Az emberiségnek
soha meg nem bocsátható bűne, hogy
ezt a megváltó erőt faji, materiális, szo-
ciális és torradalrni úton akarja elérm.
Emberektől várja, nem pedig egy maga-
sabb erkölcsíségtöl : az evangéliumi lel-
kiségtőL Minden más kérdés, mely a vál-
ságtól menedéket adhat, mind másodla-
gos, melynek az elsődleges kérdésben :
az evangéliumi lelkiségben kell gyöke-
reznie, Az egyetemes válságból az út
egyenesen visz az egyetlen lehetséges
váltság relé. Ezt a váltságot csak Jézus
Ksisztus szerezheti meg számunkra. In-

~ nen vegyen megválto erőt az állam és
egyház, innen vegyen ú] lelkületet tár-
sudalml és gazdasagi berendezkedés, in-
nen vegyen az egyete:nes szellemiség és
az egyén vezérlő igazságot.

Keresztyén únió."Ábránd-e a 'keresz-
tyén úníó, vagy pedig lehetőség? Em-
berileg szólva : mindaddig ábrándnak
kell tartanunk, míg a római szentszék,
közelebbről pedig a hazai hivatalos ró-

J
mai katolikus egykáz a ,)Iortalium ani-

, mos: encyklika kötelezö erejénél fogva
1 nem elősegíteni, hanem tiltani fogja a

l protestáns egyházakkal. mint egyenlő fe-
lelekel s rnint a Krisztus titokzatos tes-
téhez szintén oc!akapcsolódó és élő ösz-

, szefüggésben levő tagokkal a keresztyén
únió megvalósításának feltételeit mun-
káló hivatalos és testvéries megbeszélé-
seket.lVlihelyt azonban mind hazai, mind
pedig világviszonylatban ezek a tárgya-
lások hivatalos formában mégis csak
megindulhatuak, minden bizonnyal maris
jelentős lépésekkel közeledtünk fl ke,
resztyén únió megvalósításához. Ennek

Szabadídiimozgálom
csendes óra

,
es

1.

Nem régen hagyta el a sajtót Czakó István dr. rövid, de igen át-
Iekinthelő ismertetése "A németbirodalmi Kraft durch Freude mozga-
Iornról. " Ez a nagystílű rnozgalorn alig három esztendő ala It bámulatos
'teljesítménnyel sietett azoknak a céloknak a szolgálalára, melyekre ala-
kult. A világháborút követő szoc'álisabb szellemű törvényhozás min-
den országban a művelt világon úgy szabályozta a munkaidőt, hogya
dolgozónak munkája végeztével elegendő ideje marad "pihenésre, szó-
rakozásra, testének és lelkének további művelésére." Ez a szabadidő
.azonban hasznossá csak akkor lesz, ha céltudatosan lesz kihasználva,
úgy a maga, mint nemzete érdekében; a munkaidő korlátozásával
egyidejűerr tehát minden olyan állam, amely a' munkaidő rendezése-
Vel megfelelő szabadidő! biztosított do'gozó polgárainak, egyszersmind
arra is törekszik, hogy a szabad idő megfelelő és a nemzetre is hasz-
nos Kihasználására nevelje a munkásokat. Ezt a hivatást végzi a ,,00-
polavoro" Olaszországban és a "Kraft durch Freude" szervezet Nérriet-
'országban (ezekhez hasonló szervezet megteremtésére a.: előkészületek
-állítólag nálunk is folynak már a kultuszminisztériumban, illetve az Or-
.szágos Testnevelési Tanácsnál).

A közel 300,000 ember által adminisztrált "Kraft durch Freude"
- a 300.000-ből csak 2.500 fizetett tisztviselő, a többi önkéntes munka- '
erő, - anémet szabadidőmozgalom csúcsszerve öt osztályban végzi
.munkáiát : 1) szabad esti, 2) utazási, 3) "munka szépsége," 4) sportok
'hivatala és 5) kultúrális osztályokban. Legmegkapóbb ezek kőzül a
harmadik" amely a munkahelven a munkakedvet és munkaszeretetet
igyekszik fokozni, ill. elsősorban biztosítani azáltal, hogy "a munka-
hely kellemes, tiszta, rendes, szóval olyan legyen, mint a munkások

.rnásodik otthona." Ebben a törekvésben maguk a vállalatok járnak elől,
három év alatt több mint 200 millió márkát fordítottak a német válla-
latok arra, hogyamunkahelyeket modernizálják, egészségesebbé, szebbé

'tegyék. Az elsőrendű ilyen eredményeket elért vállalatok a "Muster-
'betrieb" megtisztelő címet kapják, amely bronztáblán ott ékeskedik a
-vállalat bejáratán. A többi osztályok nevükben hordják feladatukat: a
-szabad esti hivatal a szombat esti és vasárnap esti szórakozásokat
.szervezi : az utazási osztály szolgélatéban többek között 12 hatalmas
-óceániáró is áll és rendszeres kirándulásaikon átlagban 70 százaléknyi
.kézimunkás és 30 százalék hivalamok,' ill. szabad loglalkozású egyén

Ezüstrókék, kék rókák, keppek.
Szörrnék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
TELEFON: 13-63-95,

Fehér belépők kölcsönzése .

Rádió, gramolon.zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
vrn., JÓZSEF-KRT. 37.
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a legközvetlenebb akadálynak a lebon-
tásához kérjük Bangha Bélának és a
vele együttérző római katolikusoknak
a hathatós támogatásáf'Mért ezt az aka- .
dályt csakis ők távoIíthatják el. Mi csu-
pán imádkozkatunk azért, hogy ez nekik
minél előbb sikerülhessen." (Vasady
Béla - Protestáns Szemte.)

Anschluss, "Egyházi tekintetben szá-
munkra az .Auschluss- szintén új hely-
zetet teremtett. Eddig a szomszédos
Ausztria evangélikus egyházával csodá-
latos módon semmi kapcsolatunk sem
volt. Az osztrák evangélikus egyházúj
vezetősége, ameIy sietve kimondta az
annyira bizonytalan szervezetű és ösz-
szetételű Német Evangélikus Egyházhoz
való csatlakozást, egyszersmind magyar-
országi evangélikus egyházunkkal le-
endő szorosabb kapcsolat létesítésére is
megtette a kezdeményező lépést. Ennek
csak örűlhetünk, De ez egyházunkra is
fokozottabb mértékben rója azt a fel-
adatot, hogy ezekben a remélhető kap-
csolatokban minden vonatkozásban va ló-
ban egyháznak, az Evangélium Egyhá-
zának bizonyuljon" rw.D. =Keresziuén.
Igazság.) .

Csehszlovákia. "A csehszlovák kor-
mánylapok rnegütközéssel Iátják azokat
az elmélyülő kapcsolatokat, amelyek
az autonomista pártokat. tehát az egye-
sült magyar pártot, a szlovák néppartot
és Heinleineket egyre közelebb hozza
egymáshoz. Az autonomista front kiala-
kulásának az előjelét látják azokban a
nyilatkozatokban, melyeket Heinlein és
Esterházy János a szlovák néppárt lap-
jában, a Slevak-ban tettek Esterházy
János már előbb is többször hangoztatta,
hogy mennyire szükség van Szlovákia
őslakóinak az egységes összefogásra a
prágai centralizmus ellen. A Slováknak
adott nyilatkozatában hasonló szellem-
ben szólt _.. A Slovák a következőkben
adott választ a magyarságnak : "A ma-
gyarok beszéde érthető és világos - ..
Ennek a köztársaságnak a keretében a
magyarok is meg akarják talaini nem-
zetük érvényesülését, ellenzik a centra-
lista rendszert, amely nekik semmi jót
nem hozott és hiszik, hogy Szlovákia
területi önkormányzata meghozza szá-
mukra is míndazt, amit az alkotmány-
törvény és a nemzetközi szerződések
biztosítottak... Ha a szlovákok és a
magyárok köz] bizonyos közeledés jön
létre, ez Szlovákia szükségleteinek szel-
lemében történik. Ahogya cseheknek
fontos, hogy. a ném et probléma nyílt
seb az állam testén,ép úgy fontos nekünk
szlovákoknak, hogy a magyar probléma
se legyen hasonló seb Szlovákia testén."
(Láthatár)
a4 ~ _

A vllagnak nem kell az az Isten,
aki testet, vért vett magára. Nem
kell a világnak Az, Aki született,
prédikált, megítéli .~ világot és ke-
resztre feszíttetik Ot agyon verik és
vele szemben testnélküli Istent ke-
resnek, azt tisztelik sok fáradtsággal
és költséggel - holott fel se tudják
fogni. Luther.

vett részt; a sportosztály á legkülönbözőbb sportágak népszerűsítésé-
veI foglalkozik, torna- és uszócsarnokokat épít és a tömegsportok közé
népszerűsítette többek között a vitorlázás! és evezést is; végül a kul--
túrálís osztály "a szellemi kultúra fejlesztését" célozza és míg például
egy gyárnál felvett statisztikai adatok szerint azelőtt az alkalmazottak
87 százaléka soha nem látott operaelőadást. 74 százaléka pedig még
operettelőadást sem, ma már csak Berlinben 7 színház csak KDF-elő--
adásokat tart.

II.

Amilyen tiszteletet parancsolóak és általában követendő példa
gyanánt szolgálhatnak ezek a nagyszerű eredmények, olyannyira
lélek nélküliek a szó legigazibb értelmében. Ahogy Hermann Sauer
írja Der. deutsche Mann hat zu wenig Stille ! (Abendléndische Ent-
scheiduny. Ariseher Mythus und christliche Wirklichkeit; Leipzig 1938.;
7j2. és köv. old.) Ez a "Stille vor Gott" - a csendes órák -, amiért
íly hatalmas erővel száll síkra, olyan magányos csendért. ..szervezett"
csendért. amely a magábaszállás dinamikus erejével a leghatalmasabb.
biztosíték a szabadidő igazán hasznos felhasználására. A KDF leg-
szebb hivatása ezek szerint ép az volna, amely a szervezetből egé-
szen- hiányzik: - maradna amellett bőséges és áldásos hely és idő az.
öt egyéb osztály gazdag munkájára is; de elsősorban az Isten előtt
való- megállás munkálásárá. JS.. mai Németország evangéliumi szemmel
nézett szellemi zürzavarában,a domináns eszmeáramlatok mellett en-
nek érvényesülését várni egyelőre legalábbis nem lehet, de a legtár-
gyilagosabban meg kell állapítani, hogya szabadidő "szellemi" hasz-
nosításának útja gyakorlatilag csak olyan szellemben munkálható ke-
resztyén vonalon, ahol a lutheri "Stille des Lauschens auf Gottes Wort'"
a szabadidőmozgalom első és legfőbb osztályában méltó helyet bizto--
sít a valláserkölcsi nevelésnek is. A bibliás szabadidőmozgalom - ha
így szabad kifejeznem - lehel valóban szellemi és lelki gazdagodást
biztosító a szabad idővel is rendelkező dolgozó üdvösséges életére..

Nálunk, keresztyén magvaroknál, h-a valóban folynak a "szabad--
idömozgalom" szervezésére törvényes előkészületek. méltán és joggal
elvárható, hogy ez a szellem lesz a törvényelőkészítés elsődleges vezér--
fonala: az intézményesen biztosított - csendes órák szelleme, az evan-
géliumi szellemtől elsősorban (vagy is) áthatott felfrissülés, felüdülés.
szelleme.

Belohorszky Lajos.
.

Nagy az lsieri hatalma, aki az egész világot táplálja. Mégis.
igen nehéz hittétel ez: "Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,.
mennynek és földnek Teremtőjében." Pedig eleget adoít nekünk: az
összes tengerek a mi oinceinh, az erdők vadászterületeink, a föld'
méhe lele van ezüsttel és arannyal, a gyümölcsök measzámlálha-
tat/an fujtái teremnek, a világ a mi gabonaraktárunk és éléskamránk.
Mindent minekünk teremtett-o

Luther.
** *

Isten könyörülelességének az átélése kimeríthetetlen türelmet terem'
embertársaink iránt, úgyannyira, hogy ha egy igazi keresztyén em-
bert egy napon kétszer gyilkolnának is meg és kétszer eleoenednéle
életre, bizony megbocsátana ellenségének, tekintett el az Istennek iránta
való könyörületességére.

Arnd "l á n o s;

HOTELSZABO
hudapest, IV., Egyetem-utca; 7.
Eze 1 Ő t tEr z s il bet -I( irá J -Y 'n é.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg fOIYQyízzel,
központí fűtésseI. ~. --;-,'~Szobák 5 pengőtől.
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Hazánk Jt'grégibb, több mint 120 éve fennálló harangönW gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPROII..'

~ udvari szállitók, ". .
.Alapítva: Legelsö tűzoltószer -, kut, szivattyu- és Alapítva:

1816. gépgyár, harans-, fém- es vasömöde. 1816.

A Budapest-c-Ttsztviselőp-lep" Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, 'a győri református templom,
.t>agaméri . református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
ltészültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világ-kiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszolele-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás .

.Költségvetést és kiszállást díj men tes e n esz köz 1it nk!

PRINCE OF -WALES. ,

ing- és nyakkendő-
k ti 1ö nlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

. .A családban előforduló halálesetker 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 elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,

laki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
1 a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egvesületre.

Felvilégosilássel és té iékoztatással szolaál az egye
sület k öz pontja : Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békésesebe. Debrece n.Cvór. Kaposvár, Miskolc, Pécs.:
Szeged, Székesfehérvár, Szembathelv. Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizoltai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és lozlelkoztatunk
megfelelő javadalmazással tqg;zerzőket,-hölgyekel is.

Husvétra, konfirmációra rendeljünk·:
~aHay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50 P.
Uj testamentomot. Fordította D. Raffay Sán--
. dor Vászonkötésben 6.- P vagy

. Uj testamenfomot a zsoltárokkal, Károlyi-
fordítás -.70 P.

Seholtz Testvérek könyvkereskedéséböl
Budapest, IX., Ferenc-körú! 19-21. szám,

Hirdessen
az EJiangélikus~-Éle'b"-!,,

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

S~IGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.. , '

,BllIOSITSIl
lakásátPÁTRIA

8 lemezes biztonsági
reteszzárral.~ ,

I . Ilra 2 db nikkelezett I
' ImlccsaI5.- pengü.
DEKORÍlCló,Budapest, Károly-krI20 ..Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZ'LÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang- , .' ,
.felszerelés- és haranglábgyár '

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZÁM.
,8 aranyéremmeI és 4 díszoklevéIIel kitüntetve!

KALAPOKAT t1
Nagy Ferenenél vásároljunk! 1.

Múzeum~l"rt 2. ös Erzsébet.krt 27. ' ·l

Ingekét méret szerint készítünk. Nagy választék ..

Húsvét utáni' héJen jelenik meg:

Ahélcodés kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szerit vacsorájáról.

Részletes ismertetése a katolikus, református és '.
evang. úrvacsorai tanításoknak. A bibliai szöve- ,,!
gek magyarázata. Aktuális úrvacsorai problémák.

. .
Április 15-ig előjegyzőknek 2 P áron. i

Utána 2.50 P lesz bolti ára: '4
Előjegyzés : Budapest, IV., Deák-tér 4. címen..

Tudd meg, hogy mi az
EVANGÉ.LIKUS EUCHA~ISZTíAI

Nyometott W~b~r Gus~táv nGrafika" nyomda-~' .
vállalatánál. Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516:_

•

»GR~\f'~{j.\{(
. . , .

, '"i'I Y O tJl J) J-\V j-\ llJ-\ 1.J-\·r
(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.

-11-.

UJPEs~r.
-: -'
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER·SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Broschko G. A.
Martony Elek
Dr. H. Gaudy László
Benkő István

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

dr. Vácz Elemér, dr'. Vető Lajos, Virág Jenő, Zulaut Henrik

Megjelenik minden szornbaton
Szerkeszlőség: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.
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Magyar feltámadás
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Körzeti konferenciák

Mibe kerül az oklevél?

Nagyon kevés
A nagyheti sörözés

Aranysziget
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Budapesti istentiszteletek
sorrendje
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MAGYAR FELTÁMADÁS
Soha annyit nem olvastunk napi-

lapjainkban a magyar feltámadás-
ról, mint most húsvétkor. Minden
valamirevaló főszerkesztő köteles-
ségének tarlolía, hogy vezércikket
írjon a magyar feltámadásról. Kü-
lönös dolog ez nagyon. Jellemző
arra a felületességre, amivel mai
nap általában bánnak a legkemo-
lyabb és legmélyebb jelentőségű
igazságok kal is. Csak az támadhat
fel, aki halott. A magyarság pedig
nem halt meg. Él. Sőt úgy él, hogy
életében az óember diadalmasko-
dik. Az az óember, aki az egyik
oldalon elnézi a magyar anyák
pusztúlását, a tüdővészes gyerme-
kek nyomorúságát, a munkanélkü-
lísézet, a másik oldalon a szívte-
len jómódot, igazságtalanságokat
és mindakét oldalon pedig az ls'
tenfől való elszakadást. És amikor
magyar feltámadásról beszél, akkor
egyáltalában nem akar gondolni
~ind:zekre a szörnyen nyomasztó I
igazságokra, hanem átjátsza az
egész kérdést kizárólag külpolitikai I
értelmezésre, nemzeti nagyságra,
politikai feltámadásra.

Bizonyságot teszünk arról,hogy
minden porcikánk kívánja és várja
a magyar igazság elégtételét. elsza-
kadt véreink visszatéréséL nemzeti
élet újjászületését. Nekünk nem
szó, hanem szósZerint való teljes
igazság az, hogy mi hiszünk egy
isteni örök igazságban, még pedig
minden vonatkozásában. Épen ezért
mi magyar feltámadás alalt sokkal
többet értünk és sokkal többet vá-
runk, sőt isénvelünk. Várunk Isten-
től és igénvelünk magunktól. És
ezért szerinlűnk előbb halálról kell
beszélni, hogy beszélhessünk fel-
támadásról. Az óember haláláról
kell beszélni és kell mindaddig be-
szélni, míg mindenki megérti.Szen-

vedélvesen szereliük magyar félj-
tánkat és ezért kívánjuk szeretet-
től szorongó lélekkel, hogy haljon
meg az óemberének l Belső feltá-
madást! Erről valóban beszélni kell.
Magyarul és erősen kell beszélni
róla. Politika nélkül, pártérdekelt-
ség nélkül, takargatás nélkül. De
nem magunkban való bizakodás-
sal, 'hanem lsten előtti alázatosság-
gal. Vagyis bűnbánattal. Amíg en-
nek a nemzetnek .atagjai egyen-
kint és összesen bűnben élnek, ne
várjon senki nemzeti feltámadást. ..

*
Halál nélkül nincs feltámadás.

Merjen míndenkí halálra menni
óemberével! Számoljon le min-
denki önmagával és menjen ha-
lálra Isten szerint való bánattal.
Megújult emberekre van szükség,

akik új szemmel és új szívvel né-
zik nemzetük életét. Halál nélkül
csak arról lehet szó, hogy az eset-
leg kedvezően alakuló külpolitikai
helyzetból előnyökre tehet szert a
mai magyarság. De mi lesz ennek
a haszna, ha egyébként marad

MédfMí**

I Miénk, óh Uram, orcáink pi':
rulása, a mi királyainké, feje-
delmeinké ésatyáinké, akik vét-
keztünk ellened. A mi Urunké
Istenünké az irgalmasság és a
bocsánat, mert pártot ütöttünk
ellene. Dán. 9: 8-10.

.::

Ha valaki Krisztusban van,
új teremtmény az: a régi ek el-
múltak, íme újjá lett minden!

II. Kor. 5: 17.
*

Ha Krisztussal új életre kel-
tetek, az odafenn valókat ke-
ressétek, ahol Krísztus van, az
Isten jobbján ülve.

Kol. 3: 1.

*
Szülessetek újjá, nem rom-

landó, hanem romolhatatlan
magból, az. élő és örökkévaló
Isten igéje által.

I. Péter.l: 23.

minden a régiben? Ha továbbra
is az óember diktálja a tempót?
És továbbra is úgy fog gondolkozni
és viselkedni, hogya legfőbb jó-
nak a maga egyéni érvényesülé-
sét tartja, továbbra is nagyon jó
tanácsokat fog adni másoknak, ez~
után is szép beszédeket fog tar-
tani, remek újságcikkeket Írni és
újból és változatlanul azt fogja ál-
lítani, hogy majd ő megmenti ezt
az országot és majd ő meg fogja
mutalni a feltámadás útját ... De,
ugy-e, megint csak Isten nélkül?
Megint csak emberi spekulációk
szerint?

A feltámadást Isten adhatja csak.
Az átformáló Isten. Aki nem akarja
a bűnös halálát, hanem hogy meg-
térjen és éljen. Megtéres és élet:
ez együtt a feltámadás. Ez a gyű-
lésező, problémázó, sokat beszélő,
de lényegében tétlen és mélyen
önző ember haljon ki a szenvedő
magyarság sorai ból és lépjen he-
lyébe az önfeláldozó, másokért
élni akaró, szenvedni is tudó, jö-
vendőt is szolgálni kész ember: új
ember, új magyar, aki minden vo-
natkozásban Isten kezében tudja
és ott akarja tudni nemzetének éle-
tét és nem emberi kezekben Isten
nélkül. Mert bennünket egyenkint
feltámaszthat Isten óernberünkböl
úgy, ahogy ezt mosl is megmon-
dotta félreérthetetlenül a keresztfa
által és a húsvéti üres sír által.
És akkor és ilyen értelernben nem-
csak beszélhetünk magyar feltá-
madásról, hanem meg is kapjuk
azt az Ő kegyelméből.

De ne áltassa senki sem nem-
zetét, sem önmagát nemzeti feltá-
madás színes szavaival, míg ön-
maga újjá nem született ...

K.M.



Nagyon kevés Egyház és társadalom
EvangélizációA budapesti· Actio Catholica kezde-

ményezésére Szendy Károly polgár-
mester elrendelte, hogy nagypénteken
délután 3 órakor Krisztus kínszenvedé-
sének emlékére aBeszkárt villamos-
kocsík, autóbuszok és Hév. vonatok
menetközben egy percre megálljanak.
Pontosan így is történt. S bál' ez is több
a semminél, mégis nagyon kevés. Mert
Krisztus megváltó halálát egy perces
íorgalomszünettel meghálálni vagy róla
így megemlékezni, s ami a fő, parancsra
megemlékezni, nem lehet. Hanem az
egész napot és a sok-sok megtérő szívet
mind oda kell szentelni a szabadító
Istennek. S ezen felül az egész világ-
nak mea culpázva kellene bűnbánatot
tartani ezen a napon a kereszt tövében,
mert nyilvánvaló, hogy Krísztus éret-
tünk halt kínos halált a keresztfán.

De ahhoz, hogy ezt valaki felfog-
hassa és megérthesse, ismerni kell Isten
üdvtervét és az Igében adott kijelen-
tését. Ugy, ahogyan a hívő keresztyén-
ség megismerte azt a Szeritlélek mun-
kája által. Mi is csak Neki köszönhetjük,
hogy eleitől fogva döntő és nagy ünne-
pünk nagypéntek. Csak úgy,n;tint kará-
csony, húsvét vagy pünkösd. Igy aztán
nem csak egy perces munkaszünetet
tartunk emlékére, hanem Istennek szen-
teljük az egészet, szívünkkel és életünk-
kel együtt.

Igaz, hogy sokszor kemény harcot
kell vívnunk a nem protestáns munka-
adókkal azért, hogy ezen a napon
mentsék fel evangélikus alkalmazottai-
kat a munkakötelezettség alól. Sajnos,
őket még nem tanította meg egyházuk
arra, hogy nagypénteken a mi bűnein-
kért halt meg Krisztus, s így azt hiszik,
hogy ez a nap nekik nem ünnepük, s
ugyanakkor azt vélik, hogy önmaguk
fognak megfizetni bűneikért.

Valami azonban már dereng a lát-
határon. A katolicizmus is megérti
lassan, hogy nagypénteknek milyen
döntő jelentősége van Isten üdvterve-
ben. S ha ez az egy perc még nagyon
kevés is, mi reméljük, hogy nem álla-
nak meg ennél, hanem hamarosan ün-
nepül vállalják az egész napot. Ez azt
jelentené, hogy a katolicizmus Isten
kegyelméből egy lépessel megint köze-
lebb került Krisztushoz. S akkor a
sokat emlegetett únió terén is nagy
haladás történik, mert ha ők is eljutnak
a golgotai keresztig, akkor ott eggyé
leszünk a Jézus Krisztusban..., .

Helyes értelernben vett keresztyén életről csak akkor beszélhetünk,
ha életünk fundamentumát Jézus Krisztusban találtuk meg. Ami rajta
kívül van, az változó irányú létezés vagy vegetálás. Életünk [átékszerévé
válik a kor, divat vagy a politikai rendszerek forgatagának, s mivel
ezek mind Jézus Krisztuson kívül vannak, útjaik egyaránt kárhozetba
vezetnek. Ezért szokták azt mondani, hogy "az egyházon kívül nincs
örökélet". Természetes azonban, hogy ez az egyház nem tradíciót vagy
szervezetet jelent (mint ahogyan ma sokan és helytelenül értelmezik),
hanem az elhívott szentek közösségét, más szóval Krisztus testét
jelöli meg.

De nyilvánvaló, hogy ma igen sokan a szentek közösségén (egy-
házon) kívül élnek. Mi lesz ezekkel? Ha meg nem ismerik Jézus
Krisztust és meg nem térnek, elkárhoznak. De bizonyos az is, hogy
hitetlenségükért és kárhozalukért nemcsak saját maguk felelősek, hanem
az-egyház is, mert az egyház feladata az, hogy minden időben és
minden ember előtt Krisztus hűséges tanuja legyen. Viszont látnunk
kell, hogy a templomi igehirdetések nem jutnak el minden emberhez,
mert nagyon sok "keresztyén ember" egyáltalán nem él egyháza isten-
tiszteleti közösségében. Ezeket az embereket munkahelyeiken, klub-
jaikban és szórakozásaik stb. közben kell megragadni az igével. Erre
való az evangélizáció. Ezért kell ma egyházunknak az evangélizáció
által is végeznie Istentől vett hivatását.

Nincs szükség rá, hogy az evangélizáció lényegével és módszerei-
veI itt részletesen íoglalkozzunk. Utalok ebben a tekintetben Dezséry
Lászlónak az Evangélikus Elet ezévi 9. számában megjelent tanulmá-
nyára, mely világosan foglalkozik az evangélizáció kérdésével. Néhány
fontos tételt azonban újra alá kell húznunk.

Elsősorban azt, hogy az egyházak kőzül evangélizációt csak az
végezhet, amelyik valóban egyház. Azaz megvan benne az élő keresz-
tyén közösség, amelynek feje a Jézus Krisztus, tagjai pedig egyek
hitben, imádságban, szeretetben, szolgálatban és egymás terheinek a
hordozásában. Mert nem véletlenül lesz valaki evangélislává, hanem
a szólásra való különös tehetsége mellett szükségszerűen olyan keresz-
tyén. közösségből származik, ahol látta, élte és csodálta a Szentlélek
munkáiát. Másrész! szükséges a keresztyén közösség azért, hogy helyet
találjanak benne a felébredt lelkek, akik többet kívánnak a keresztyén
élet valóságából, mint amennyit a szokásos egyházi élet ma nyujt.
Nagyon helyes lenne ilyen szempontból is egyetemessé tenni azt a
helyenként meglevő szokást, hogy elsősorban az egyházi vezetők -
lelkészek, tanítók, elöljárók - forranának teljesen eggyé a csak nekik
szóló evangelizáló összejöveteleken, s így vezetői és lelke lehetnének
mindnyáian az egyre terjedő evangélizáló mozgalomnak.

Persze, tisztán kell látnunk azt is, hogy az evangelizálás munkáiát
nem végezhetik el egyedül csak a lelkészek. Egyrészt nagyon kevesen
vannak hozzá, másrészt pedig elfoglaltságuk százfelé ágazik az egy-
házon belül is és így az egyházon kívül levő' tömeget nem érheti el.
Az egyházon kívülieket legkönnyebben munkatársaik, barátaik vagy
társaságuk vezethetik el a Jézus Krisztushoz. Ezért van rá szükség,
hogy "laikusok" is végezzék az evangélizációt. Igaz, hogy ők teoló-
giailag felkészületlen ek, de az evangelizálásban nem is teológiai fel-
készültségról vagy szisztematikus prédikálásról van szó, hanem arról,
hogya Szentlélek által megvilágosított emberek tegyenek tanubizony-
ságot embertársaik előtt az ő életüket megválto Jézus Krisztusról.

A nagyheti sörözés
Nagyhét szombatján úgy délután 5 és

6 óra között zsúfolásig megteltek Buda-
pest sörözői. A Metropolban, Démuszban,
Hangliban ott ült "tout Budapest" és
söröspoharak mellett ünnepelte a fel-
támadást.

Nagyon szép szokás, Mert, ügy-e,
valamiképpen kifejezésre kell juttatni,
hogy nagy dolog történt? Krisztus fel-
támadott! Ilyesmi csak egyszer történt
ezen a világon: amikor Isten emberré
lett, közénk jött, s kifejezhetetlenül
csodásan cselekedett.

Nem is mehetünk . el e mellett szó
nélkül. A keresztyénség kezdettől fogva

Bizonyságtétel a lvilág előtt
Az egyház bizonyságtevése nemcsak egyes embereknek és nem-

csak az egyFiáz tagjainak szól, hanem az egyházon kívül élő közössé-
geknek is. Másképpen ezt úgy is mondhatiuk, hogy az egyház a
családokért. a társadalomért és a nemzetért éppen úgy felelős. mint az
egyes emberekért. . '
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Természetes, hogy ezek a közösségek különbőző korokban és
különbözö kőrülmények között más és más indulattal fogadják az
egyház bizonyságtevéséf. Például könnyű az egyház munkáia az állami
életben akkor, ha az állam vezetősége élőhitű keresztyén emberekből
áll. Helyzete sokkal nehezebb akkor, ha az egyház a keresztyénséggel
szemben ellenséges vezetőség kormányzása idején végzi a maga mun-
káiát. De ennek il helyzetnek az az előnye, hogy nyilvánvalóvá lesz:
hol van igazi keresztyénség. mert ilyenkor a lélekben idegenek vagy
az érdekkereszlyének elszakadnak az egyháztól, viszont a maradék
vére árán is kitart igazi Ura mellett. A történelem azt mutatia, hogy-
az egyház ilyenkor él és erősödik meg igazán. Legnehezebb az egy-
ház helyzete látszat- vagy frázis-keresztyénség idejében, mert ilyenkor
az a veszély fenyegeti az egyházat, hogy ő is megalkuszik a keresztyén
lobogó presztizse alatt uralkodó állammal, aminek rendes következ-
ménye az, hogy az "egyház" megfelelő ellenszolgáltatásokért Isten ügyé--
nek a képviselete helyett az istehtelen államot szolgália ki. Az ilyen
állapot azért veszélyes az egyház életében, mert elmenekül belőle az
élő keresztyériség s megkezdődik a szektásodás azért, mert a- hívek
öncélú egyházban nem találhattak meg Jézus Krisztust. A szektásodás
ilyet esetben csak az egyház újjászületésé árán kerülhető el.

Világos, hogy ilyenkorjsürgősen le kell számolni az egyház elvilá-
giasodásával. Ha ezt a kérdést tisztázta az egyház, akkor azzal a
merész követeléssel kell kiállania, hogy egész embert, társadalmat és
nemzetet igényel Isten számára. Mert ugyanakkor az is nyilvánvaló,
.hogy csak a megváltott ember és társadalom tud mindenestöl a köz
szolgálatába állani. Az óember és a régi társadalom pedig a saját

_érvényesülését akarja kiszolgáltatni a közösséggel.
Ha ezt tisztázva, a közösségi élet érdekében és az igazságáért

is nyiltan ki mer állani az egyház, akkor remélhetjük azt, hogy társa-
dalmi és nemzeti vonatkozásban is elvégzi a maga misszióiát. Egyéb-
ként attól tarthatunk, hogy az egyházi élet az ember érzésvilágának
hullámzásává degenerálódik, amely akkor veszíti el kapcsolatát a való
élettel, amikor elszakad az Istentől. Az Istentől és' az élettől elszakadt
keresztyénség pedig olyan, mint a levegő elől elzárt émber. Halott!

De amig a keresztyénség el nem szakad Istentől, természetszerűen
reagálnia kell a kőzősségi és nemzeti élet minden megnyilatkozására.
Olyan időben, mint a mai, amikor világunk fundamentumai inognak
és az emberek a jövőt kérnlelik, keresve, hogy milyen irányban indul-
janak el, az egyház nem maradhat néma. S szavának határozottan
és tisztán kell csengenie, ha még komoly figyelemre akar számítani
Ez nem jelenti azt, hogy az egyház azonosítsa magát valamilyen
divatos vagy idejétmúlt politikai programmal vagy valamilyen életlor-
mával, amely Isten akaratával ellenkezik. De nagy szükség van rá,
hogy az egyház az igaz prófécia szavát hallassa a vajúdó világban.
Ez a prófétai szó nem más, mint kisugárzása az igének, amelyet Isten
az egyházra bízott. Ha pedig az egyház szólní fogja az igaz prófécia
szavát, .ez szükségszerűen meg fogja zavarni a világ életét. Azért,
mert megtámadja és sérti az uralkodó eszméket, előítéleteket és érde-
keket. De ne állassuk magunkat tovább, úgy sem lehet kétfelé sánti-
kálni, Mert ma, amikor az emberek milliói hajlandók meghalni új
hitükért, az egyháznak is be kell látnia, hogy vagy - semmit sem szá-
mít már a gyakorlati életben, vagy ha Isten kegyelméből számítani
akar, akkor ennek meg kell fizetni az árát. Lehet, hogy az ár éppen
a mártírsors lesz. De így még visszaszerezheti az egyház azt a lelki
GS erkölcsi vezetést, amelyet az elmúlt századok folyamán. elveszitett.
Es ha ezt akarja, teljes árat kell érte fizetnie: fel kell bontani a világ-
gal kötött egyességeit és egy házzá lenni egészen. Ha nem _vagyunk
erre hajlandók, megadjuk magunkat a teljes tehetetlenségnek. Es az
emberek jogosan fogják kimondani felettünk az ítéletet, hogy a cselek-
vés világában a keresztyén hit többé már nem jelent döntést és lehetőséget.

lsten azonban nem engedi meg, hogy az Ö egyházával ilyesmi
megtörténjék. Mi élünk és vagyunk. S ez is arra mutat, hogy Isten
még számot tart szolgélatainkra. Ezért most egyik sürgős feladatunk
az, hogy megmutassuk és megmondjuk a világnak, hogy mi a keresz-
tyén felfogás és tanítás a mai emberről, társadalomról és az Ú. n.
társadalmi kérdésekről. Mórocz Sándor.

legnagyobb ünnepéve avatta a feltáma-
dás napját. Költői erről énekeltek,
szobrászai márványba faragták. Hím-
nusz ok és szimfóniák dalba, zenébe
öntötték csodáját. Írtak róla regényeket
s millió és millió prédikáció zengi dicső-
ségét. A hívők beláthatatlan tömegei
pedig térdrehullva áldják és imádják
érte az Istent, rnert Jézus Ieltámadásá-.
ban meggyőződtek róla, hogy Isten
kegyelme végtelen. _

De egy valami méltatlan és ízléstelen
ebben az -örömujiongásban : a nagyheti
sörözés, Mert éppen így nem lehet ün-
nepelni a feltámádott Krisztust. A
söröskancsók mellett lehet családi
összejöveteleket tartani, politizálni, böl-
cselkedni és világmegváltó terveket
szőni. Csak egyet nem lehet: imádsá-
gos szívvel köszönteni a Megváltót, aki
legyőzte a halált. Ezért őszintén sajnál-
juk a nagyheti sörözőket. Nekik Isten
nagy csodája is csupán casus bibendivé
vált. S úgy látszik, nagyon hosszú .volt
nekik a böjt csendje és megtérésre
hívása. Nem tudtak tovább várni. Ugy
jártak, mint a balga szűzek, akik az
utolsó órában aludtak el. S mert elhaladt
csak az élet fejedelme, nekik már
mellettük B achus maradt. Unnepelték
hát őt. Nem irígyéljük sem az ünnepel-
tet, sem az ünneplőket. M.

ARANYSZIGET
1IIIIIIIIIIIIIll11111111111111111111111111111111111111IIIUIIIIIIIIIIIIIIIII~I

Dékány András színműve a
Nemzeti Színházban

Nagy Péterről írt darabot Dékány.
Munkája nem történelmi dráma. Nem a
világtörténelem ismert alakját mutatía
be uralkodó tevékenységének történel-
met író dicsőségében, hanem egy em-
bert ábrázolt, vágyakkal telve, szláv
szélsőségek között hányódva és az egy-
szerű emberek hétköznapi kellemetlen-
ségeit szenvedve. - Dékány András
újságíró és a hajósélet szerelmese. Az
előbbit tudom, az utóbbit gondolom.
Gondolom, mert igen sok novellájában
írt a tengerről, vén tengeri medvékről,
tiszai halászokról. az óceán megejtő
varázsaról és rozzant halászbárkákori
élő emberekről. Első színpadi munkálá-
nak megírásakor sem tudta megtagadni
az ujságírót és a tenger szerelmesét,
Nagy embereket leleplező, azok magán-
életét feltáró, kicsit gonoszkodó ripor-
teri szemüvegen át nézte a minden
oroszok hatalmas cárlát, A várost ala-
pító uralkodót, az ellenséget megsem-
misítő hős hadvezért, akit a történelem
a "nagy" jelzővel tüntetett ki, ő csak
egyszerű Péternek látja, aki hatalmas
történelmi alakját félve húzza össze
Kat jának, a későbbi Katalin cárnönek
jelenlétében és aki koronás fejét meg-
adással hajtja az ő szigorúan dobbantó
papucsa alá, A nagy uralkodó, mint -
papucshős. Igy áll a színpadon Nagy
Péter. Igy mutatja be őt a zsurnalíszta
Dékány. Ezért nem történelmi dráma
munkáia, hanem inkább színpadra vitt
történelmi anekdóta. Ez a keret, amibe
mondanivalóját önti.

Az előadás módjában azonban nincsen
semmi bántó, hangja nem lesz ciníkussá,
mert tollát a jótékony humor _kalama-
risába mártotta. A darabot átlengő
mosolyos derű veszi el élét annak a
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brutális mozdulatnak, mellyel a trón
magasságából hétköznapi életünk közel-
ségébe hozza le a hőst, letordelve róla
a merev történelmi mázt.

Nagy Péter gyermekkorában hajósok
között nőtt fel, ezért él benne csillapít-
hatatlan nosztalgia még cár korában is
a tenger iránt. Egy alkalommal - meg-
únva Katalin örökös zsarnokoskodását
- otthagyja az újonnan építtetett téli
palotát és elmegy vadászni. Igy kerül
el egy gyermekkori ismerősének, egy
egyszerű finn hajósnak kunyhójába. Itt
megrohanják ifjúkorának emlékei, meleg
jóérzés szállja meg és ottmarad az egy-
szerü emberek között, Azok tervezget-
nek: hajót akarnak építeni, hogy el-
mehessenek az Aranyszigetre az ottlévő
mesés kincsekért. Nagy Pétert is meg-
kapja a tervezgetés láza és pénzt ad,

.hogy a hajót felépíthessék. Maga is be-
áll a dolgozók közé, segíti ácsolni a
vágyak hajóját,' amely elviszi őket a
mesés szigetre. Közben Katalin meg-
tudja, hogy hol bujkál Péter és érte
jön. Péter szeretne maradni, de Katalin
nem enged - különösen, míkor meg-
látja az egyik hajóépítő csinos feleségét
- erélyes, ellentmondást nem tűrö
hangon parancsolja vissza őt a trónra,
ahol Oroszország várja őt. Magában
tiltakozvá, lázadozva, de azért engedel-
mesen megy vissza a téli palotába.
Közben elkészül a hajó, el is indul az
Aranysziget felé, de - Péter nélkü!.
Mint később megtudjuk, a hajó nem ér
el az ismeretlen szigetre : víharba kerül
és elsüllyed. Ez egy kicsit szimbólum.
A költő Dékány szava. Az aranysziget
vágyaink országa, álmaink színes földje,
ahová egyformán vágyik. a hatalmas
cár és az egyszerű halász. Abrándozunk
róla, Almodozásaink közben el is jutunk'
oda, de a valóságban nem léphetünk
földjére soha. Laki Tibor.

.Hogyan segítsünk
a Gyámintézeten?
Szervezzük meg mindenütt a he-

lyi Gyámintézetet, sőt lehetőleg 'a női
és ifjúsági Gyámintézetet is. Ismertes-
sük vallásos estéken, ískolában, vallás-
órákon a Gyámintézet célját, feladatát.

Tartsunk évente minden gyülekezet-
ben legalább egy gyámintézeti isten-
tiszteletet, vagy vallásos estét.

Ne feledkezzünk meg a gyámintézeti
offertóriumról !

Minden templomajtóban legyen egy
gyámintézeti persely. -

Minden iskolaterem asztalán ott le-
gyen a gyámintézeti gyüjtőpersely. A
szükséges perselyeket a Gyámintézet
egyházi elnöke ingyen bocsátja rendel-
kezésre.

Buzgó családoknál is helyezzünk el
+lyen perselyt.

A Gyámintézet házi gyüjtőit oktas-
suk ki, hogy meleg szívvel ecseteljék,
tolmácsolják a szegénységgel, adósság-
gal küzködö, elemi csapásoktól meglá-
togatott gyülekezetek és szorványbeli
hívek nehéz helyzetét. Mondják el, hogy
vannak evangélikusok, akiknek nincs
templomuk, akik legfeljebb egy-egy is-
kolában, vagy magánházban, vagy a
szabad ég alatt tarthatnak csak isten-
tiszteletet. Mutassanak rá arra, hogy
hazánkban 20.000 evangélikus gyer-
meknek kell idegen, tehát nem evan-
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80 ezer-pengőnél több!
Húsvétig ennyi az eredmény: a Lulher-szoborra 80 ezer pengőnél

több gyült össze!
Azt a célt tűzte maga elé ez a mozgalom, hogy egy hónap alatt

negyvenezer pengőt gyujt össze, mert egy egyszerű kivitelű szobor fel-
állításához ennyi elegendőnek látszott. Számolt a végrehajtó bizottság
azzal, hogy hazai evangélikus egyházunk szegény, egyháztagjaink élete
nehéz, egyházközségeink túlnyomó része anyagi bajokkal küzd. Vol-
tak is sokan, akik ennek az összegnek egy hónap alatti begyüjtését
valószínűtlennek tartották és kevesen. voltak, akik nemcsak azt remél-
ték, hogy egy hónap alatt meg lehet mozgatni az evangélikus egyház
tagjait az egész országban, hanem arra is számítottak, hogy az elő-
irányzott összegnél több fog begyűlni. Ennek a néhány embernek volt
igaza. Olyan általános készség, buzgóság és áldozat indult meg, amely-
ről csák örömmel és megbecsüléssel lehet beszámolni. Nem túlozunk.
ha azt mondjuk, hogy századokig emlékezetes fog maradni egyházunk
történetében, hogy ilyen nehéz körülmények között önkéntesen, egyet-
len felszólításra, egy hónap alatt a kétszeresenél is többet adott össze
arra, hogy Luther Mártannak szobrot állítson az ország fővárosában.

Már hírt adtunk arról, hogy az általános felbuzdulás eredménye
gyanánt a legtöbb egyházközségben lényegesen és sok helyen több-
szörösen túlhaladták az előirányzott gyűjtési összeget, Igy aztán a na-
gyobb közösségek beszámolása igazán csodálkozásra késztető. A du-
nántúli egyházkerület 8 ezer pengő gyűjtésére vállalkozott és 24 ezer-
nél többet gyüjtött. A bányai egyházkerület 16 ezer helyett 42 ezret.
Ebből a budapesti csperesség 8 ezer helyett 27 ezernél többet. És ez

_mind egyházhívek nagyrészt kis összegű adományaiból tevődött össze
s nincsen benne néhány olyan nag-yobb, egyházon kívüli adomány,
mint a székeslövéros. ötezer pengős adománya. Es ez az, aminek a
nagyszerű eredményben k ülőn is örülnünk kell. hogy saját erőnk és
buzgóságunk is elegendő volt arra, hogy a kitűzött célt elérjük.

Meg kell azonban állapítani azt és ezt is benső és jóleső öröm-
mel. hogy ebben az eredményben a legnagyobb része a Luther neve
varázsának VEin. Az a csendes és meggyőződéses munka, mely az
utóbbi években mind erőteljesebben fordította Luther személye és je-
lentősége felé egyháztagjaink érdeklődését, most gyümölcsöt termett.
Nem Luther nevének, hanem az egyházhűségnek. Nem a gyűjtés vég-
összege szerint. hanem az egyházi öntudat felébredése szemponfiából.
Es ez olyan ajándék, amelyet a Luther-szobor máris visszaad mind-
azoknak, akik felbuzdultak, adakoztak és Iáradoztak. De fogja adni és
bizonyítani ezután is a lutheri egyház szellemének belső erejét,
melyet már olyan sokan féllettek.

Hogy ci még mindig érkező adományokról szóló végső elszámo-
lás mennyiről rIog majd számot adni. még nem tudjuk. De már cse k
még szebbé teheti a végeredményt. Lényegében már eldőlt a kérdés:
az erőpróba jól sikerült. Hála legyen érle Istennek. hogy az ebben
lévő vígasztalást és buzdítást megmutatta mindnyájunknak.

Most már mindnyáiunk gondolatát az foglalkoztatja, hogya szo-
bor minden tekintetben méltó legyen Lutherhez is és ahhoz a szere-
tethez és áldozathoz is, amellyel az összes adományok egymás mellé
sorakoztak. Reméljük és bizakodva várjuk, hogy jól, szepen és min-
den tekintetben sikerrel fogjuk ezt is elvégezni.

Köszönjük mindenkinek, hogy örömmel és készséggel vett részt
ebben a szívünk szerint való együttes munkában !

Nem a világ dolgait akarjuk megrefolmálni, hanem a szíveket
akarjuk Istenhez téríteni. Luther.

*
Ne félj attól, hogy még barbárabbak leszünk, mini voltunk, amiatt,

hogy a tudományt a theológia tönkreteszi. Sokan aggódnak, holott erre
semmi o~':lk, Hiszen tudomány nélkül theológiq sincs, Lu t h Ú.



gélikus iskolába járnis hogy' ezek
lépten-nyomon kivannak téve annak,
hogy apáink hitét becsmérlik. Mu-
tassunk rá a lélekhalászásra mikor
különösen az állás- és kenyérkeresőkre,
a vegyes házasságban élőkre vetik ki
hálójukat az ellenfelek. Mondják el
azután azt is, hogyaGyámintézetnek
ezekre van gondja. Segít ternlomot,
iskolát építeni, lelkészt és tanítót eltar-
tani s tehetségéhez képest ellátja kegy-
szerekkel, biblíáklsal és hiterősítő ira-
tokkal a szórványban élő, sok lelki Id-
sértésnek kitett híveinket .

Szólítsuk fel híveinket aszószékről,
hogy a gyám intézeti gyüjtőket szere-
tettel fogadják s hogy juttassanak hit-
testvéreinknek testvéri adományt ab-
ból, amit Isten nekik adott.

. Egyik nagy napi láp virágvasárnapi számában egy ió nevű közíró
ismerteti egy Angliába "háztartási alkalmazott'l-nak szegődött magyar
úrileány levelét. A magyar úrileány végigjárta a szabályos iskolákat,
diplomat szerzett, néhány évig várta a lehetetlent: az állást, s mikor
sehogy se jött, fogta magát, kiszerzödött Angliába "cselédnek". S most
elmondja" hogy mennyire nem bánta meg ezt a lépést. Micsoda szo-
bát, micsoda elbánást kap annál az angol mérnök-családnél, milyen

. Iinoman viselkednek vele szemben gazdái! Háromszor hetenként egész
délutános kimenőt kap és havi 5 font (a mi pénzünkben majdnem 140
pengő) fizetést a teljes ellátáson kívül. Minderröl azért ír lelkendezve
az írónak, hogy tollával csináljon propagandát az ilyen Angliába-
szegődésnek. mert ez százszor jobb megoldás a mai, dolgozni kény-
szerülő intelligens fiatal lányok számára, mint havi 60-80 P-ér( haj-
naltól vakulásig dolgozni odahaza. Odakint pár év alatt egy egész kis
tőkét spórolhat össze, amivel aztán idehaza vagy férjhez mehet, vagy
olyan érdemleges vállalkozásba kezdhet, amely már civilizált. ember-
hez méltó életkörülményeket biztosít számára.

Az író erre azt feleli: -bármilyen szép is ez az' angliai cselédség. A pozsonyi német-magyar egyház-
bármilyen kapós is odakint a magyar úrileány, mint "háztartási alkal- község most megváJasztott új lelkészét,
mezott" , bármily kedvező anyagi rendeződés, világlátás. nyelvsajátítás Endreffy Jánost május 15-én iktatjaállásába Schei-er János esperes.
járna is vele, mégsem hajlandó propagandája érdekében tollát mozgó- I Halálozás. DI', Hotlmann Frigyes, az
silani. mert "nem látom örömme!, ha egy úrileány cselédnek készül ki Eötvös Collegium ny. tanára 86 éves
Angliába. Az egyén tehetetlen a valósággal szemben, de a közösség korában Budapesten hosszas szenvedés
nem tehetetlen s bennünket hazaiakat egyformán terhel a felelősség e után elhunyt. Mint a pesti magyar egy-
kérdések miatt. Nem lehet programm az, hogya magyar középosztály ház presbitere évtizedeken át hűséggelés buzgósággal szolgált egyházának is.
leányait cselédnek exportáljuk külíöldre. Bizonyos, hogy ez a kínos, Dr.Törköly József rimaszombati ügy-
szemérmes, kényszerű export, melyet a viszonyok találtak fel, erkől- véd, volt nemzetgyülési képviselő és
-csos ; de nekem mégsem tetszik. Nem az a cél, hogy a magyar kőzép- szenátor, a magyar ügyek bátor harcosa
osztály leányaiból cseléd legyen, hanem az acél és kötelesséz, hogy és a felvidéki magyar evangélikus szö-
olyan Magyarországot teremtsünk, amelyben a magyar cseléd is meg- vetség alelnöke 61 éves korában elhunyt.A rimaszombati egyház felügyelőt tisz-
találja a polgáriasodás életlehetőségeit. Ezek a lehetőségek megvan- tét is huszzabb időn át és nehéz körül-
nak idehaza is." mények között hordozta.

Nos, kezemmel az újsággal beáilítoltam egy lányismerősömhöz. D. Raííay Sándor püspök a györi
Vasárnap délelőtt lévén, otthon is találtam. Vidéki kisvárosból jött fel gyülekezet meghívására húsvét második
Budapestre évekkel ezelőtt. Szüleit ismerem, derék, tisztességes, sok napján a győ ri templomban igehirdetés-sel szolgált, este pedig vallásos estélyen
gyermek és sok gond által elnyűtt kistísztviselök. A -leánnyal, nevez- elóadásr.tartott a.xíiadalmas egyliáz"-ról.
zük B. Katónak, négy középiskolát végeztettek, mert többre nem tellett. Ezerhatszáz Beszkárt-alkalmazott
Aztán mi legyen vele? Szobalánvnak, cselédnek mégse adhatják. 40- nagyheti úrvacsorája. A Beszkárt-al-
60-80 P-ős irodista állásokért érettségizett, sőt diplomás lányok ver- kalmazottai ezuttal elsőízben testületi-
sengtek. Csak valami- ipart kellene tanulnia. Beadták a városka leg- leg járultak Nagyhét alkalmából az ÚrSzent Vacsorájálloz. A iasorí reformá-
jobb üzletébe a fodrászat és manikűrözés, elsajátítása céljából. Nem tus templomban ezerkétszáz, a fasori
menl inasszámba, hanem ú. n. "tanulólány" volt s másfél évre fizettek evangélikus templomban 400 férfi, sót
érte összesen 150 P-őt. Emellett otthon lakott, otthon kosztolt. Mikor részben családtagjaik is vették az Ur-
~ l b d l k II k b k I l ~ liön vacsorát. Ugyanígy testületileg történtle sza aut nem apott á ást a isváros an, ény te en vo t le jönni aszékesfővárosi rendőrök és tüzoltók
Pestre. Budán dolgozott és egy rokonánál lakott Pesten. Kapott egy úrvacsorai előkészítése és részesítése is.
hétre 24 pengót. Ez egy hónapban 96 pengő. A rokon néninek fizetett A Luther-rózsa képe. Avlelkészi hi-
a lakásért 20 P-őt, a koszt ja belejött 45 pengőbe, tízórai, uzsonna nél- vatalok és lelkészek, -ískolaszékek és
kül, Villamos 15 p, Reggel 7-től este lO-ig dolgozott, tehát tízórait, tanítók, Hjúsági és nőegyletek szíves

k h E I h 5 6 P V figyelmét szeretettel fell1ívom arra a
uzsonnát is meg ívánt né a. rre is e ment avonta - . asár- faliképre, amely kiadásomban most
naponkint moziba kellett menni, ez is 3-4 P. Egy dénár, két dénár, jelent meg s amely a Luther-rózsa ere-
a vége az, hogy ruházkodásra nem maradt egy krajcár se. Pedig Pes- deti rajzát az eredeti szinezésben ábrá-
ten mindenki elegánsan jár. Tőle is elvártak, hogy "jólöltözötten " je- zolja. A kép nagysága 20;40 cm, a Lu-
lenlék- meg a munkahelyén. Ápolt körömmel, arccal, íö harisnyában, ther-rózsa 15 cm átmérőjű: A fínom fe,hér kartonra nyomott Luther-rózsa alatt
ió cipőben: Ezzel ·szemben egyre rongyosabb, kopottabb lett, a hazul- az a kis vers olvasható, amely való-
ról hozott 'ruhák szűkek, divatjarnultak, Iakultak. Venni pedig nem színűleg magától Luther Mártoutól ered
tudott. és a Luther-rózsa magyarázatát kívánja

Cseléd ismerősei iobban öltözködtek. mint Ő. Azoknak megvolt a jelmondatszerüen adni. A kép kiadásá-ban az a cél vezetett, hogy mindenki
havi 25~30 P-jük, meg a teljes ellátásuk. A Iizetésükböl tehát legalább számára érzékelhető formában; világos
is 15-20 pengót magukra költhettek. De viszont csak "cselédek" vol- rajzban, tehát könnyen megmagyaráz-
tak, Eltekintve a társadalmi minősítésüktől (amely. minősítés és ennek hatóan nyúltsuk a Luther-rózsát azok-
éreztetése bizony húsba-vérbevágó eleven valóság társadalmunkban), nak, akik annak terjedését szívükönviselik. Szinte felmérhetetlen lépést te-
még a szájuk is tele volt panasszal a nehéz fizikai strapa és a külőn- szünk a Luther-rózsa népszerűsitéséért,
Iéle. szekatúrák miatt. Nem, ennél mégis jobb Iodrászsegédnek lenni. ha ezt a faliképet -r-r- amely beráruázva
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az illető helységnek komoly diszéül is
szolgál - iskoláink, lelkészi hivatalaink
és egyesületi helyiségeink falán elhe-
Iyezzük. De díszéül szolgál minden evan-
gélikus családi hajléknak is.

A falikép árát ügy állapitottam meg,
hogy mindenkí beszerezhesse, ískoláink
pedig minden tanteremben elhelyezhes-
sék. Az öt színű kép ára P 1.20. Iratter-
jesztéseknek és. könyvkereskedéseknek
viszonteladói árengedményt biztosítok
Megrendeléseket kérem címemre -
Szentetornya, Békés vm. - küldeni.
Ruttkay-Miklian Géza.

. ,A mlsknlcl evangélikus egyházköz-
seg Impozáns méretű közgyülés kere-
té,be~ iktatta be a templomban az egy-
hazkózség új felügyelőjét, dr. Brückner
Győző jogakadémiai dékánt, a M. Tud.
Akadémia tagját. A közgyiiJésen, ame-
lyen LIchtenstein László ny. főispán or-
szággyűlési képviselő és Duszík Lajos
esperes-Ielkész elnököltek, megjelentek
többek között Farkas István ~reformá-
tus püspök, Ludvig György titkos taná-
csos, gyalogsági tábornok, Barabási Kun
J~zse! csász. és kír. kamarás, aref. egy-
haz fogondnoka, dr. vitéz Görgey László
felsőházi tag s még sokan mások.

A közgyűlést Lichtenstein László egy-
házkerülatt felügyelő nyitotta meg s üd-
vözölte az új felügyelőt, majd a hiva-
talos eskü letétele után Duszik Lajos
esperes-lelkész köszöntötte Bruckner
Győző dr-t.

Brückner Győző dr. felügyelői szék-
fO/iíI8;!óbeszédében ~'~mutatott arra, hogy
mukodesenek alap] at a felebaráti sze-
r~tet. képezi s ezen az alapon kíván a
többi keresztyén egyházak kal és ható-
sagokkal rnüködni. A reverzális kérdé-
sében az 1868: LIII. tc. alapján áll. Ez-
u~án .!és,zletesen foglalkozott az egy-
hazkozseg belügyeivel, különösen az
egyház Seckendorfi-féle vattai birtok
örökségével, majd szociális, kultúráIis
és belmissziói kérdésekkel.

Pécelen bőjt első vasárnapján dr. H.
Gaudy László valIástanítási igazgató
hirdette Isten igéjét, majd a .vallásos
esten evangélikus egyházunk világ-
helyzetéről tartott előadást. Szolgálatá-
val, bizonyságtételéveI erősítette és ön-
tudatosította a hitükért nagyon sokra
kész híveket. Március 27-i közgyűlésén
elhatározta a kis gyülekezet, hogy az
1935-ben megépített új temploma mellé
ez évben gyülekezeti-házat épít. Az el-
határozast a szívek áldozatos megnyil-
vanulása követte, úgyhogy húsvét után
megindul az új építési munka. Az egy-

. házkerület 40U P-s közalapí segé-
lyén kívül az építési költséget 104
adófizetö-egyházfenntartó már csaknem
teljes összegében összeadta. Bőjtben
vallásos estek voltak.

Rákoscsabán Istennek végtelen ke-
gyelme megadta, hogy alig 5 esztendő
gyüjtésével az 1929 óta megnyilvánult
templomépítési vágyat teljesedés koro-
názza. A hívek áldozatos buzgósága
közel 8000 P-t gyüjtött össze az építésre.
Atszűrós lapocskákkal indulnak el most
az egyházegyetem híveihez, hogy fillé-
res adományaikkal segítsenek a szent
cél elérésében. E hó 20-án a templom-
építési tervek felbontásával veszi kez-
detét templomépítési munká] uk.

Isaszegen a 100 lelket alig megkö
zelítő kis fiókegyházbari is élénk a tem-
plomépítés ügye. A március 27-én tar-
tott közgyűlés nagy lelkesedéssel vá-
lasztotta egyházfelügyelőjévé Rimler

Oe viszont nem tud öltözködni, Mit csináljon? Próbált spórol ni a
koszton. Ugyis divat a soványság. Kihozott egy hónap alatt 6-8-10
pengőt, amit elspórolt a gyomrától. Ez elég egy kalapra vagy egy rosz-
szabb cipőre. Oe mindenből kikopott, kirongyosodott. Ennél sokkal, de
sokkal több kellene a legszerényebb ruházkodáshoz is. Hol van még
valami összeg? Hopp, itt van a villamosköltség. Gyalog ugyan nem
mehet, de miért kell olyan messze laknia munkahelyétől ? Mentek a
levelek haza, jöttek a válaszok s végül is elköltözködött a rokon néni-
től. Szobát viszont nem kapott 25 P-őn alul. Annak is "cselédszoba"
volt az eredeti rendeltetése s ehhez mérl a nagysága, fekvése, beren-
dezése. Mindegy. Ezzel is spórolt 10 pengőt. Fél év alatt kezdett job-o
ban festeni a ruházata is,de hol' volt még a kolléganői elegánciájától !
Azok fürdőszobahasználatos szobában laktak, Iínom cipőket. haris nyá-
kat, ruhaneműket használtak, egy kis ékszert a nyakukban, csuklóiu-
kon, ujjukon. Aztán week-endeztek, tánchelyiségekbe, színházba, mo-
ziba jártak. Ugyanolyan fizetés mellett. Miből ? Hogyan?

"Hát .nem egyedül megyek, te csacsi" - világosította fel egyszer
az egyik. Es ez volt mindennek a szomorú titka. Okörüle is forgolód-
tak udvarias, fínom doktor és mérnök urak. Eltréiáltak vele, megvárták
zárás után, hazakisérték. meghívták ide-oda, de eddig kemén yen el-
zárkózott előlük. Nem is akart változtatni ezen aszisztémán. Amíg
nem jött valaki, aki elől nem tudott elzárkózni. Nem tudott ... Sokat
sírt akkoriban; de nem tudott ... Tavasz volt és fiatal. ..

Nemrég Ielküldték utána a hugát is. Az egy pék üzletben kapot
állást. Kosztot kap és heti 10 P-őt. Otthon úgy tudják, hogy együtt
laknak, dp- nem laknak együtt. Zavarnák egymást.

Láttam is a kishugát. Tavaly még iskolába járt. Arca üde, szemet
ártatlan. Kopott matrózblúzt és berakott szoknyát hord. A cipőból
majd kilóg a lába. Vidám és természetes, mint .a friss mezei virág. Es
6-tói este 8-ig van az üzletben. Most is álmos volt egy kicsit. Oe bájos
volt még Így is. A kopott kabátja, lyukas cipője és harisnyája azonban
ki tudja meddig lesz- meg. Egyszer csak elkezd ő is elegáns lenni ...
s az nagyon szomorút jelent majd ...

. S hány ilyen friss virágot nyel be ez a fekete nagyváros, a ma-
gyar élet süppedő mocsara! Napról-napra százával jászódnak le előt-
tünk a tragédiák. Oivatszalónok, gyárüzemek, 6-8 P-ős heti fizetéssel
hány lelket gázolnak össze! Hány arcról tiporják le az ártatlanság

.hamvát, ami után már okvetlenül szükség van alakkra, púderre, piro-
sító szerre!

Nos, kedves Író úr, hova küldjék lányaikat a görnyedt hátú,
agyonra dolgozott magyar apák-anyák? Angliába cselédnek vagy Bu-
dapestrekokottnak? Könnyű azt mondani: "nem látom örömmel ... "
meg: "Ezek a lehetőségek megvannak idehaza is." Tessék kinyitni a
szemeket és meglátni ezen a magyar földön azt a sok millió hangta-
lan tragédiát! Amely csoda, hogy hangtalan.

Igenis: lássunk neki és teremtsük meg azt a Magyarországot,
"amelyben a magyar cseléd is megtalálja a polgáriasodás életlehető-
ségét'"! Lássunk csak neki, de két kézzel, mert igen messze, szőrnyű
messze vagyunk még tőle! Es amíg nincs kész, addig ne Hntorgassuk
az orrunk, ha úrilányok mennek a tisztább, erkölcsösebb. jólétben és
magas nívójú szociális viszonyok közt élő angolokhoz "cselédnek",
mert sokkal jobb nekik ott, mint itt vergődni a magyar szociálís viszo-
nyok ingoványos talaján, ahol ki előbb, ki utóbb; ki jobban, ki ke-
vésbbé agyonslrapálva : ki végsőkig el nyúzott idegzettel. ki az első
kornoly megrendülésre ; ki sírva, ki kacagva, de halálos bizonysággal
süppednek bele a jó, langyos erkölcsi fertőbe ...

Abban azonban tökéletesen egyetértük. hogy végleges program-
munk nem lehet ez az "angliai export". Csak ... csak hát jöjjenek
azok a magyar szociális reformok a lehető legrövidebb idő alatt! Em-
beri viszonyokra, emberi életkörülményekre, emberi életlehetőségre vár
az ország népességének 70%-a (lásd Bethlen karácsorryi cíkkét). Ha a
zsidókérdés rendezése volt ehhez az első lépés, rendben van, hozzá-
járulásunkat adjuk. Oe ha azután nem következnek az ugyanilyen
mélyreható, kemény kézzel metsző szociális reformok is, akkor nem
tudom nem változik-e ez a mai langyos fertő egyszer mégis háborgó
vulkánná ...

L. M. V.



Körzeti konferenciák
Évek óta tart egyházkerületében D. Kapi Béla dunántúli püspök

lelkészeknek és tanítóknak körzeti konferenciákat. Ezek célja: a lel-
készi és tanítói hívatástudatot és felelősségérzetet megerősíteni és
mindkét szolgálat egyházi lelkületet elmélyíteni.

Ebben az évben azonban, a most kiadott értesítés szerint e kon-
ferenciák rendszerében nagy változás történik, mert nem külön-külön
lesznek a lelkészek és tanítók részére, hanem ez alkalommal először
közősen.

D. Kapi Bélát erre vonatkozó elhatározásában, a körlevélben rész-
letezett megfontolások vezették :

"Belső egyházi érdeknek látom, hogy a lelkészi és tanítói
kar ugyanazon fundamentumon megállva, ugyanazon egy lélektől
áthatva, közös munkamezőn találkozzék s együttesen igyekezzék
megtalálni hívatásának, felelősségének, munkájának, egyéniségének
ugyanazon követeléseit. De vezet egyszersmind a tanítókörzeti
konferenciára vonatkozó azon elgondolásom is, hogy miután
az evangélikus tanítói hívatás kérdéseivel és a vallásoktatás kér-
déseivel már behatóan íoglalkeztam - theológiai képzettségük elmé-
lyítésére törekediem. amint erre vonatkozó kérelmét egyházkerületem
lanítósága majdnem egyöntetűen kifejezésre juttatta. Kedvező alkalom
kínálkozik ezen tervem keresztülvitelére ez évben, midön körzeti kon-
lerenciánkon az evang. egyház lényegével kapcsolatos kérdéseket tár-
gyaljuk. Végül vezet elhatározásomban az a tiszta vágyódás is, hogy
egyházkerületem lelkészi és tanítói karában kialakulni segítsem a benső,
személyes, érzelmi kapcsolatokat, melyekre nemcsak hívatásunk és
mindennapi kötelességteliesítésünk szemponfiából. hanem egyetemes
egyházi érdekből is égetően szükségünk van."

A konierencia lőgondoleta i. Az egyház Isten műhelue.
Első nap, délelőtt. Ahitat. Az igazi egyház. Ef. 5, 25.b-26. 1. Az

evangélikus egyház Krisztus tanításában és a hitvallási iratokban. Kapi
Béla. 2. Luther az egyházról. Kapi Béla. 3. Az evangélikus egyház
és a közösségi mozgalmak.· Kapi Béla. ~

Délután. 4. Az evangélikus egyház helyzetképe. a) Az egyház
mai arca. Kapi Béla. b) Az egyház állami és politikai helyzetének vi-
szonya saját lényegéhez és hivatásához. (Németh Károly, dr. Jánossy
Lajos, Kovács Béla, Horváth Lajos, Schmidt János.) c) A hitvallás
érvényesülése egyházunk szervezetében, tanításában. munkáiában. (Tu-
róczy Zoltán, Budaker Oszkár, Molitórisz János, Horváth Olivér, Büki
Jenő.) d) Az egyetemes papság elve. (Kiss Samu, vitéz Balogh Ernő,
Nagy Miklós, Menyhár István, Fábián Imre.) e) Az evang. egyház
felekezetközi politikája. (Mohácsv Lajos, Gyarmathy Dénes, Molitórisz
János, Jónás Lajos, Takó István.) f) Az evangélikus egyház-
fogalom és az evangélikus iskola. (Szende Ernő, Kiss József, Lud ván
Sándor, Németh István, Grieszháber Henrik.) g) Az evangélikus ifjúság
és az egyház. (Hering János, Nitsehinger János, Sokoray Miklós"Sere-
gély Pál, Fábián Imre.) h) Osszeíoglalás és mérleg. Kapi Béla. Ahitat.
Az egyház munkája. Gal. 1" 11-12.

Második nap délelőtt. Ahif<at. Az egyház szolgái. Ef. 4, 11-12.
5. Mit követel Isten az evangélikus egyháztó]. Kapi Béla. 6. Mit köve-
tel Isten az egyház szolgáitól? Kapi Béla. Ahitat. Az egyház és szol-
gái Isten előtt. Ef. 5, 30. Úrvacsora-vétel.

Az együttes konferencia naptári sorrendje a közetkező: április
27-28: Tolna-baranya-somogyi egyházmegye Bonyhádon. Május 5-6
somogyi és zalai egyházmegye Nagykanizsán. Május 10-11. Keme-
nesaliai és vasi közép egyházmegye Celldömölkön. Május 12-13. Sop-
roni alsó és soproni felső egyházmegye Sopronban. Május 17-18.
Györi és veszprémi egyházrnegye Győrött.

László erdőfőmérnököt, akinek buzgó,
hív vezetésétől erősödésében és tem-
plomépítésében sokat vár gyülekezete.
Felügyelői iktatását az egyházmegye
esperese május 8-ra tűzte ki.

Segítsük a küllöldön élő magyar
hittestvéreinket. Orömmel számolha-
tunk be arról, hogy tömegesen érkez-
nek a külföldi érdeklődések sajtótamo-
gatasi akciótik iránt. Megható levelek
érkeznek a második generációtóI ! Mi
félig elangolosodottak is rajong{{nk
minden magyar hírért" - írja egyik
magyar testvérünk. - "Bennünket na-
gyon érdekel hazánk sorsa. Mindenféle
magyar akciókat szívvel-lélekkel pár-
toltunk, de most már képtelenek va-
gyunk erre! Az úgynevezett "Dollárok
hazája" már nincsen többé! Rémes itt
is' a megélhetési helyzet, amely napról-
napra rosszabbodik. Olyan más hang-
zású volt 'most ez a hozzánk intézett
levél: szinte hihetetlennek vettük elő-
ször. Legtöbbször kérő-ívek jönnek oda-
átról, ami ugyan nem akar szemrehá-
nyás lenni, mert mi szeretjük hazán-
kat, de boldogok vagyunk, hogy most
egyszer rajtunk is segíteni akarnak!"
Igy ír egy amerikái lelkész s hozzá ha-
sonló stílusban több levél is érkezik.
Tizennyolcan vagyunk eddig segítők.
Nem hiszem, hogy többen ne lennénk
testvéreink között, akik erre a csekély
áldozatra képesek lennének. Várom a
további [elentkezéseket, hogy közölhes-
sem a külföldi címeket, amelyekre mín-
dennemű magyar nyelvű· könyv, biblia
újság stb. elküldhető.

Ujságok, folyóiratok egyszerű cím-
szalaggal átkötve küldhetők Amerikába.
Minden postahivatal felvilágosít a súly-
határról. Könyvek is így küldhetök.
Leszakított naptárlapok nyitott levél-
ben nyomtatványként. .

Arra kérem testvéreimet, az én saját
címemre ne küldjenek folyóiratokat,
mert így kettős a költségünk. Tessék
egyenesen az általam meg adandó címre
küldeni az olvasnivalókat. Lehetőleg
válaszbélyeges leveleket kérek!

További szíves jelentkezéseket várva,
maradok testvéri szeretettel :

Egyházaakozár (Baranya m.)
Fuchs János

evangélikus lelkész.

Ezüstrókék. kékrókék, keppek.
Szőrmék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
TELEFON: 18-63-95.

Fe hér belépők kölcsönzése.

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF·KRT. 37.



Meghívó a Magyal" Protestáns' .I1'o:
dalmi Társaság folyó hó 23-án d. u. fél
6. órakor a budapesti református theo-
logia Ráday-termében tartandó választ-
mányí ülésére és az azt követö köz-
gyűlésre. Tisztelettel kérjük a Társaság
és különösen a' Választmány tagjainak
minél nagyobb számban való megjele-
nését. Budapest, 1938. április M. Az El-
nökség .. Tárgysorozat : 1. Elnöki meg-
nyitót mond és munkaprogramot ad:
D. Kapi Béla. Hozzászólnak : dr. Hege-
düs Lóránt és dr. Makkal Sándor. 2. Zár-
számadás az 1937. évről és költségvetés
az 1938. évre. 3. Fötítkárí és szerkesztöí
jelentés. 4. Protestáns Szemle ügye. 5:
Esetleges indítványole

Pályázati hirdetmény.,
A. Tisza-vidéki egyházmegyénkhez

tartozó sátoraljaújhelyi egyházközség
rendes lelkészi állására ezennel pályá-
zatot hirdetünk. Javadalom: az 1898.
évi XIV. tc. ll. §-ában megszabott be
nem számítható javadaImon felül évi
1088 ar. pengő havi egyenlő, előleges
részletekben és államseegélyek (kon-
grúa, korpótlék, családi pótlék). Stólák:
esketés 10, keresztelés 3, egyházkelő
asszony-avatás 1, menyasszony-avatás
1, imás temetés 9, beszédes temetés 12
arany pengő. Temetésnél fuvar. Szegé-
nyek nem fizetnek stólát. Anyakönyvi
kivonatok díjai: akvl kivonat, lelkészi
bizonyítvány 2, családi értesítő 1, csa-
ládi értesítő megújítás 2, más hatóság
kiállította családi értesitöben adatigazo-
lás 2 arany pengő. Urvacsoraí oüertóriu-
mok, Sátoros ünnepek első napján olier-
tórium. Szórvány-íuvarátalány 120 al'.
pengő. Természetbeni lakás (4 szeba,
fürdőszoba, konyha, üveges tornác
stb.), 50 négyszögöl kerttel. sza-
bad vízhasználattaJ. Kórházi, fogházi,
hitoktatási díjak. Szolgálati nyelv: ma-
gyal'. A lelic vál. szab.reudeletzz. §-ában
megszabott okmányokkal felszerelt pá
lyázati Kérvényeket f. é. május M 7-ig
kell beküldeni az esperesi hivatalba
(Debrecen, Miklós-u, 3).

Mátészalka-Debrecen, 1938. április 20.

Dr. Streicher Andor sk. Pass László sk.
egyházmegyei fe lügyelő , esperes.

A soproni hittudományi fakultás
négy napra terjedő teológiai kenteren-
ciája április 19-én megkezdődött. A kon-
ferencia iránti érdeklődés igen nagy. A
megnyitó istentiszteleten dr. Kovács
Sándor .jiüspök prédikált. A kenteren-
cíát Dr. Prőhle Károly, a hittudományi
kar dékánja nyitotta meg, majd D. Kapi
Béla püspök tartolta az első előadást
"Az élő Krisztus" címmel. A konferencia
további lefolyásáról legközelebbi szá-
munkban adunk ismertetést.

1I1RDESSEN
az Evangélikus Életben!

Mibe kerül az "o-klevél ?
Az Evangélikus Élet Lévi 13. számában (márc. 26.) K.. S. tollá-

ból megjelent (Nagy lordulat az evangélikus / tanítóínő) nevelésben"
című cikkhez szerelnék az alábbi sorokban hozzászólni. Előre is meg-
állapítom, hogya cikkben foglaltak bírálgatása nélkül. Az alábbiak el-
mondásara két ok készlet. Egyik: édesapa vagyok, kinek lánya van ~
a másik. hogy lakhelyünkön róm. kat. tanítónöképzö intézet van .. (Bár
még nem tudom, hogy ez az intézet megkapta-e az akadémiai tagozatot !)

A székesfehérvári tanügyi kiállitásre : "Mibe kerül az érettségi bi-
zonyítvány, ill. tanítóínő -i oklevél 7" adatait ép lakóhelyünkön lévő
kir. kat. gimnázium kapta feldolgozásra. Igy az alábbi adatokat a leg-
hivatoltabb helyről, szinte első kézből veszem.

Az érettségi bizonyítvány rnegszerzése 1. helyben való növendék-
nek 1490 P-be, 2. vidékről bejáró növendéknek 2010 p. be, 3. házon-
kivül tanuló növendéknek 6350 P-be kerül.

.lrne, a gyermek taníttatása számokban! Ez a szülöi rész!
K. S. fenti cikkéből ez teljességgel hiányzik. Már pedig a gyer-

mek taníttatásának nem csak az az egyedüli sarkalatos kérdése: hol
taníttessuk a gyermekeinket, hanem van egy, kizárólag szülőket ér-
deklő kérdése is: mennyibe kerül gyermekeink taníttatása. S szerény
véleményem szerint az egész taníltalás ezen áll, vagy bukik;

Két szám: 1820 és 5950! Eg! leánynak a szülői háznál, helyben
a tanítónői oklevele 1820 P-be, míg házonkívül (rnondjuk Szervason)
5950 P-be kerül. Ha igaz az a közkelelű mondás: a számok nem ha-
zudnak, könnyű kiszérnítani, hogy egy leány házonkívüli taníttatása
háromszor annyiba kerül, mint helyben, sőt még hozzá kell adni 490
P-t. Ez azt jelenti, ha a család egy leánygyermeke házonkívül tanít-
tatva szerzi meg a tanítónői oklevelét, azt csak testvérei, sőt az egész
család rovására teheti meg. Más szóval : ha egy leány házon kívül ta-
nuI másik testvére, vagy testvérei taníltatásáról szó alig lehet. Sőt, tanít-
tatása alatt magától az otthon maradt családtól még 490 p·t kell el-
vonni. Hogy ez mennyire így. van a gyakorlatban, legyen szabad az
alábbi példát felhozni:

Egy kis missziói gyülekezet (480 lélek) lelkészének havi javadalma
- írd és olvasd - 250, azaz Kettöszézötven pengő. Se föld, se ter-
ménylizetés, se ta járendóság. Stóla 7! Evi 30-40 pengő.'

Már most! Ha a leánya házon kívü] tanul, úgy a fenti adatok
alapján a lizetés felét leánya után kell fizetnie, s az egész családnak
visszamarad a másik fele. Tehát ugyanannyi. Ebből kell élniök, ruház-
kodniok. esetleg még gyermeket taníttatni. Arra gondolni sem lehet, hogy
a házonkívül ta-nuló gyermek tanév közben vakációra is hazajöjjön.
Vagy mi lenne akkor, ha betegség lálogalna a családba 7

Távol áll tőlem még a gondolata is annak, hogya cikk irójál,
vagy a cikk- kétségtelen igazságait támadjam. Csak a teltártak alapján
megállapítani kivántarn azt, hogy a helyben taníttatása mennyire nem
"kényelmet" jelent. Sokkal inkább pénzügyi kérdést a taníttató szűlők nek !

Szereleltel kérdem K. S. cikkírót, mit tenne ő annak. a missziói
lelkésznek a helyében 7 'Pedig sokan vannak lelkészek tanítók s [ó
evangélikus tisztviselők hasonló helyzetben.

Igazságosnak tartja-e cikkének utolsó mondatát ilyen esetben is:
,,' .. hiába lesz kezükben a katolikus vagy állami líceumban megszer-

. zett érettségi bizonyítvány, további tanulmányaikat nem tudják hol
lolytatni." Mert ha fenntartja állítását, úgy ép a lelkész és tanító család
gyermekei záratnak ki annak a lehetőségéből, hogy okleveles tanítónők
legyenek, ezzel az ő homlokukra égettetik fel ti kikerülhetetlenül je-
lentkező felekezeti hűtlenség büntető visszahatásának bélyege.

Csén) Lajos.

HOTEL SZABÓ
Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Eze 1 ő t tEr z s ébe t Kir á 1 y n é.
Tíszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzeI,
központí fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.
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Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPROb..1

. ' udvari sz á.l itók, .".

Alapítva: Legelső tüzoUószer-, kut. szivattyu- és Alapítva;
1816. gépgyár, harango, fém- és V3sÖniŐde. 1816.

A Budapest-c-Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
tlom, a pápai református templom, a győ ri református templom,
lbagaméri református templom stb., stb, harangjai gyárunkban
'készültek. Harangrendelés esetén teljes 'bizalommal forduljanak a
iegrégibb és megbízh-ató ·céghez. A párisi ",üág-k..jáJritáson . arany'
-éremmel, azonkívül sok arany és er-üst éremmel és sok diszokle-
vétlel kitüntetve. Ked vezö fizetési feltételek és sok évi jótállás.
!Költségvetést lis kiszállást díj men tes e n esz k ö z 1 ü nk!

PRINCE OF "WALES,
irig- és nyakkendö.-
k II 1ö nlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélil<us 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 diitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmet
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és táiékoztaté ssal szolgál az egye'
sület kőzpontja : Budapest, IV., Hajó-u.,8-1O. (Ev. bér-
héz.) Telelon-: 1-86332. valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen. Győr. Kaposvár. Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombalhelv, SzpInok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és Ioglalkoztetunk
megfelelő javadalmazással tagszerzők et, hölgyeket is.

Husvétra",konfirmációra rendeljünk:
EaHay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50 P.
Uj testementornot. Fordította D. RaHay Sán--

dor Vászonkötésben 6.- P vagy
Új testamentomot a zsoltárokkal, Károlyi-

fordítás -.70 P.
Scholtz Testvérek könyvkereskedéséből

-Budapest, IX., Ferenc-körút 19~21. szám,"

Hirdessen
. ., '...•. ~. 'r-r.;·N

az Evangélikus Elelben 1
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70 éves cég%
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból, Kérjen áraiárilatót l

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

BIZTOSITSI
lakását

PÁTRI'A
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
ára 2 db nikkelezett

, kulccsal 5.- pengő'l
DEKORftCIÓ,Budapest, Károly-kr! 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
. Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA, 78. SZÁM.
8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntet~e!

KALAPOKAT
Nagy Ferencnél vásároljunk %

\
Múzeum-krt 2. és Erzsébet-krt 27.
Ingeket méret szerint készítünk Nagy választék.

Most kerül ld sajtó alöl

A hálaadás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Mivel e könyv a tervezettnél lényegesen nagyobb
lett (11 és fél ív l), meghirdetett árát is valami-

vel emelni kellett.
Ára, 3 pengő.

Ebb~n azonban már a portó is bennfoglaltatik.
Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.

Csikkszámla : Schnlz Lászlá, 35.332.

Rend\-; ívül aktuális!
Minden evangélikusnak meg kell. ismernie az

.EVANGÉLIKUS EUCHARISZTIA!

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

»GR;.\f' ~<.J.\R
. "1'1YO tJl J) 1-\V1-\ II 1-\l 1-\~r

'(WEBER <;USZTÁ V)

TELEFONSZÁM: 295-516.

ll) ,
~.Io>. o., '_..." ~"'.: .: .,. 'r, '.
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[VANG~lI~Us~u;rVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM. 1938. ÁPRILIS HÓ 30.

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

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor. Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz 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 Lász]ó. ,
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. (Weber Gusztáv nGrafika" nyomdavállalat.)

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

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111I1111111 I11 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

TARTALOM:
Lelkészek közössége

Intézményeket!

Hangok a zsidójavaslat körül
A hálaadás kelyhe

A magyar munkás szobra

A vitrin-keresztyénség

Saitóvasámap - sajlópropaganda

Külföldi hírek

Filmkrónika

Fűszer és csemege -

Hírek

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. május 1. -
Deák-tér 4. (nérnet nyel-

ven) d. e. 1/2'10 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) , d. e. 1/29 Ruzicska László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/412 Kapi Béla (rádió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Magócs Károly
Fasor, Vilma királyné-út

19. d. e. 10
Fasor d, e. II
Fasor d.u.4
Fasor (ném et nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya d.u.4
Simor-utca 35, d. e. 11
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10 Szilády Jenő
Üllői-út 24. d. e, 10 Benkő István
Szvetenaí-u. el. isk. d. e. 10 Virág Jenő
Mária Valéria-telep d. e. 10 Scholz László
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Lamnek Vilmos
Angol-utca 25. d. e. II Szuchovszky Gyula
Abonyi-utca 21. d. e. 11 Dobos D, zsö
Váci-út 61. d. e. 10 Küh n Ernő
Bécsikapu-tér d. e. 11 dr. Varsanyi Mátyás
!5oronaőrség d. e. 10 Urbán Ernő
Obuda (úrv.) d. e. 8 Stovicsek Gusztáv
Obuda (némel nyelven) d. e. 9 Móhr Hc~rik
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11 Móhr Henrik
Obuda d. u 4 Stovicsek Gusztáv
Lenke-ut 56. (ifjúsági) d. e. 9 Takács János
Lenke-ut 56. d. e, 11 Takács János
Lenke-ut 56. d. u. 5 Szántó Robert
Érdi-úton d. e. 10 Pap Ferenc
Báthory László-u. 7. d. e. l/d 1 Zulauf Hénrik
Rákosfalva d. e. 1/212 ifj: Rimár Jenő

. Minden templomban üracsoraosztás,

dr. Sólyom Jenő
Kemény Lajos
Dezsérv Lászlo

Szabó Aladár
ifj. Rimár Jenő,
Majba Vilmos



LelRészeR közösséqe
Van-e annak valami különös je-

lentősége, ha a magyarországi
evangélikus lelkészek országos
egyesülete évenkint egyszer össze-
jön egy konferenciára, hogy ott a
lelkészi hivatás és egyházszolgá-
lat aktuális kérdéseivel elméleti és
gyakorlati szempontokból foglal-
kozzék? Erre a kérdésre szinte
kivánkozik a feleletben egy bizony-
talankodó hangsúly, amelyik in-
kább szerelne, mint sem tudna
meggyőződött igennél felelni. Túl
sok olyan lelkészgyűlésre emlé-
kezünk, amelyiknek hasznát észre
venni nem lehetett.

Mégis a mostani konferencia
előtt úgy érezzük, hogy jogunk
van bizakodással és várakozással
elindulni erre a lelkészi találko-
zásra. Elsősorban az jogosít fel
erre, hogy az utóbbi esztendőkben
a lelkészi konferenciák belső ér-
téke nagyot változott. Szinte egé-
szen elmaradt, vagy a nem jelen-
tékeny témák közé került a meg-
élhetésnek _a kérdése. Nem azért,
mintha könnyebb lett volna az élet,
(ugyan kinek lett az ?) hanem
azért, mert égető erővel nyomult
előtérbe a felelősség-érzet azért a
munkáért, amelyet a lelkészi pálya
jelent. Hála Istennek, világosan
tudjuk azt, hogya lelkészi foglal-
kozás teljesen különbözik a világi
loglalkozásoktól abban, hogy fölös
javak szerzésére nem ad alkalmat.
Sokszor a szűkös megélhetést is
nagyon _rnértékletesen adja. De
-kegyelmi ajándék gyanánt újból és
újból ad abból a szent tűzből,
amelyik minden eszményi célú
szolzálathoz, de különösen Krisz-
tus szolgéletához szükséges. Men-
nél jobban háttérbe szorul az em-

-'

ber életében a kenyérkérdés. annál
inkább magasodik fel előtte a fel-
sőbbrendű célok szolgálata. Men-
nél erősebb lesz tehát a lelkészi
hivatásban fáradozók felelősség-
érzete, annál mélvebbnek kell lenni
annak az elszántságnak, amellyel
önmagát, anyagi élete gondjait
alája rendeli, nem kényszerből,
hanem alázatosság ból a hatalmas
és valóságos korrnányzésnak, ame-
lyikről hittel tudja énekelni: Gond-
viselő [ó Atyám vagy, óh én édes
Istenem ...

*
Az utóbbi években kétségtelen

változás vehető észre belső egy-
házi életünkben. Közönségesen azt
szoktuk mondani, hogy egyházi
ébredés indult meg. Ez nem csu-
pán lelkészi munka. Nem is mond-
juk azt, hogy egyes lelkészek apos-
tolkodésából származott, Tudjuk,

Jaj Izrael pásztorainak, akik
önmagukat legeltették ! Avagy
nem a nyájat kell-e legeltetni
a pásztoroknak? Ezékiel 24:2.

*
Én már úgy Iutok, mint nem

bizonytalanra, úgy vívok, mlnt
aki nem levegőt csapkod, ha-
nem a testemet megsanvarga-
tom és szolgasagra hajtom, ne-
hogy míg másoknak prédiká-
lok, magam méltatlanná váljak.

1. Kol'. 9: 26-27.
*

Mi nem önmagunkat, hanem
az Úr Krisztus Jézust prédikál-
juk, önmagunkat pedig, mint a
ti szolgáitokat Jézusért.

II. Kol'. 4: 5.
*

Senkit semmiben meg ne
botránkoztassunk, hogy a mí
szolgálatunk ne sztdaímaztas-
sék, hanem mindenben úgy vi-
seljük magunkat, mint Istenn-ek
szolgái. II. Kor. 6 : 3-4.

hogy Isten Szentlelke munkálkodik
ebben. És nem hagyjuk figyelmen
kívül azt sem, hogy Isten csodá-
latos útjai szerint a legkisebb egy-
házi ébredésnek következménye
és hatása van a lelkipásztorokra
éppen úgy, mint az ő ébredésük-
nek a gyülekezetre. De meg kell
állapítani ugyanezért azt is, hogy
a meggyulladt kicsiny lüzek talál-
kozása természetszerűen más ta-
lálkozásokat, más mondanivalókat
és másképpen fogadott szándéko-
kat terem. Sőt talán csakis ebben
találhat juk legfőbb reménységün-
ket és jogosultságunkat arra. hogy
lelkészi gyűléseklől mindig többet,
erőteliesebbet, hasznosabbat vár-
junk az egyházszolgálat útjaira.

És ha ezt igy érezzük, ugyan-
akkor még mindig találhalunk olyan
megtanulni valót, amit a lelkészi
pálya is, az egyházi élet Ieilődése
is megint Isten ajándékának érez-
het És ez az, hogy igazi összetar-
tozást, benső barátságot, együtt-
munkálkodás örömét és készséget
is csak akkor lehet komolyan
érezni, ha hivatástudatban, felelős-
ségérzetben. egymással azonossaol-
gálatban érzik a kőzösséget azok.
akik addig csak külsöleg, vagy
éppen csak látszólag voltak közös-
ségben. A lelkészek testületének
szeretet-közösséznek is kell lenni.
Mennél inkább lesz ez igy, annál
nagyobb [elentőségüvé válik, annál
hasznosabbá fejlődik, annál gyü-
mölcsözőbbé lehet minden talál-
kozás azok között, akik Krisztus
anyaszentegyházának szelgálatére
indultak és akik ezt a szelgálatot
nem magukért. hanem Isten orszá-
gáért édes örömmel és alázatos
felelősséggel igyekeznek hordozni ...
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A vitrin· keres2iénys6g
Szülőhazája Amerika, feltalálói az önőn

nagyságuktói megszédült yenkik, akik
elhatározták, hogy nagyot alkotnak:
építtetnek egy hatalmas szikla-píramist
és benne elhelyezik a mai "keresztyén
kultúra" ezernyi jellemző termekét. Lesz
ott minden szép és [ó : fogkefe és mű-
haj, porszívó és repülögép., coctaíl-bár
és torpedó, tetőfedő cserép és gőzmoz-
dony, müíog, ortopéd cipő és igy tovább.
De ki tudná mindezt felsorolni? - fan-
tázia kell ide, de hatalmas, hogy ezt a
konstruktív vítrint magunk elé vará-
zsolhassuk. S mekkora öröm ez nekünk:
tudni, hogy koru nk és kultúránk emlé-
két az előrelátó yenkik átszármaztatják
a messzi jövendőnek. Nyilván Isten is
örül neki. Mert ebben az amerikai mé-
retü greislerajban helyet kap sok egye-
ben kívül a kereszt és a Biblia is, hogy
megőrízzék Krisztust a Krísztus utáni
8000 esztendő számára is.

Nagyon szép tőlük, hogy ilyen sokra
becsülik Krisztust, de épen annyira jel-
lemző is. Jellemző az egész nyugati kul-
tűrkeresztyénség Krísztus-nélkülíségére,
Ime, ők még egyre azt hiszik, hogy a
keresztyénség valami kultúrtermék, amit
el lehet helyezni egy túlméretezett vit-
rinben, hogy 5-5000 év mulva csodál-
kozva hódoljon a kései utód a néhai
yenki-világ nagyszerüsége előtt. Még
mindig azt hiszik, hogy a keresztyén-
ség egy vegyeskereskedés, amelybe
Krisztus mellett minden lim-lom elfér,
s főként azt hiszik, hogy ők fogják meg-
őrízni Krisztust az utókor számára, még
pedig skatulyába zárva. Gyanus, nagyon
gyanus ez a szörnyü vitrin-készség.
Mintha csak el akarnák zárni Jézust a
külvilágtól, hogy többé ne tudják őt
hátuk megett se polítíkusaík, se üzlet-
embereik, se gengsztereík, se csempe-
szeile El tudjuk képzelni: nagy meg,
könnyebbülés lenne ez. Szabadabban
gazdálkodhatnának. De most íalrengetöt
tévedtek a jó amerikaiak. Mert Krísz-
tust nem lehet vitrinbe tenni. Megpró-
bált már ilyesmit a római-zsidó érde-
keltség is, amikor a halott Jézust szikla-
sírba zártálc De .ő mint élő Isten jött
ki onnan. S nem marad meg újabb
sziklasírjában sem, rnert él. Legfeljebb
azt hagyja a jövendő nagy világégés-
ben majd eltemetve, amit melléje he-
lyeztek.A XX. század bomlott kultüráját.

Akkor majd a píramísos yenkíknek
is meg kell tudníok, hogy ök nem öríz-
hetik meg Krisztust, Csak fordítva. Az
egyetlen megtartó. Jézus mentheti meg
az öntömjénezésbe belebódult kultúrví-
lágot. . M.
•••••••••••••••••••••••••
Sajtó-vasárnap
·sajtó propaganda!

Egyházi saitónkra nézve igen nagy
jelentőséggel bír a sajtóvasárnap el-
rendelése. Minden évben templomi ige-
hirdetés hívja fel híveink figyelmét a
sajtó fontosságára, a sajtóval szemben
való felelősségünkre. Igen sok helyen
a sajtó ügyének felkarolása be is feje-
ződik ezzel sasajtóbeszéd bekerül a
nagypénteki fekete oltárterítővel együtt
a szertárba, hogy egy év múlva újra
elővehető . legyen. .
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INTÉZMÉNYEKET!
Halott egyháznak nincsenek intézményei! Ha mégis volt néhány

épülete, árvaháza, szegényháza. nyomorult embereknek alkotott mene-
dékháza, olyanok ezek az épületek, amelyekben a kapukulcs a kapu-
Iélía szögére van akasztva s azt akárki kezébe vehette !

Az élő egyháznak vannák. intézményei. .-Olyanok, amelyeket a
mult hagyományozott a jelenkorban élőkre, de olyanok is vannak,
amelyeket a mai hívek adakoznak össze és építenek bele az anya-
szentegyház testébe.

Az utolsó két-három emberöltőre gondolva, magunk előtt látjuk
az egyházi embereknek azt a típusát amelyik írni, .tudött s élete' Iö-
céljának tartotta, hogy könyve olvasott legyen. s a szerzőnek legalább
teologiai viszonylatban halhatatlanságot biztosítson. Azután jött és soká
tartott az egyesületesdi korszak," amikor az elnökök.. titkárok;' vafaszl-
mányi tagok s az ünnepelt előadók helyesen látták meg a tennivalekat
s gyakran tudták megmozgatni az. egyház .ébren levő; vagyelvó' lelki-
ismeretét. Volt még néhány eszmeáramlat, amelyekről a törlénelmi.kö-
zei ség miatt nem kívánatos a nyilatkozás, ma pedig ott tartunk, hogy
égető szükségnek tartjuk az intézmények építését és alkotásáf" ': '." .

Egyházunk jefenét komolyabb lorméban eddig nem loglalkoztatta
sem a telepítés kérdése, sem a Iöldrelorrn. Pedig önmagunkkal szem-
ben való kötelezettségünkaz, hogya kérdéseket. állandóan magunk
előtt lássuk. Hiszen jobban nem tud építeni senki, mint maga: az evan-
gélikus egyház. Gondoljunk Szarvas, majd Orosháza alakulására s lás-
suk a magunk szemével azt, hogy Békéscsaba derék evangélikus tót-
jai milyen falvakat teremtettek Békéscsaba mellet állami és lőldműve-
lésúgyi minisztériumi különleges támogatás nélkül is. Viszont tudnunk
kell azt, hogy vannak evangélikusok, zsellérek és kubikusok szép szám-
mal, akiknek élete "viharsarok" s akik szívesen s mint legmegbízha-
tóbb államtenntartó elem, megértenék az' állam földosztó intencióit s
tudnának a nekik juttatott területeken jnintagazdaságot és mintaíalut .
teremteni. A magyar közösségben élő Íutheránizmus méltó és alkalmas
erre a munkára. -

Gyakran halljuk egyházi beszélgetésekben, hogy az evangélikus
egyház gazdag egyház s anyagi ügyei rendezettek. Viszont rádiós és
relorrnáció ünnepeken tartott' egyházi megnyilatkozások azt akarják a
köztudatba belevinni. hogy egyházunk szegény egyház. A Luther-szo-
borra kezdeményezett gyüjtés előirányzott összege megduplázódott, te-
hát tud áldozni és adakozni az evangélikus közősség, ha olyan cél' áll
előtte, amelyért érdemesnek látja az áldozatot.

Magas állású állami funkcionáriusokkal folytatott beszélgetésból
tudom azt, hogy hazánk egyik hercegprímása, aki a legvészesebb idők-
ben megértő s a protestantizmussal szemben is mindig jóindulatú volt,
mint egyházfejedelem komolyan bocsátkozott télhivatalos tárgyalásokba
állami tényezőkkel abban a célkitűzésben, hogy az egyházi földvagyont
tniképen lehetne néhány esztendőn belül átalakítani iskolák és intéz-
mények lorméiéban megújítolt köz- és egyházi vagyonná. Akik részt-
vettek ezeken a megbeszéléseken s akik látták és végignézhették a
hazai katolicizmusnak azt a rendkívül ügyes gazdaságpolitikáját, .ame-
lyet 1923-tól kezdve ilyen tekintetben végzett s tapasztalhatták azt:
hogy ez az egyház a főváros, a vallásügyi minisztérium s általában a
mindenkori kormány támogatásával mennyi intézményt létesített. azok
azt mondhatiák, hogya hercegprímás gondolata testet öltött.

Arra szeretném felhívni lelkésztestvéreim, [elügyelöink és presbi-
terei nk Iigyelmét, hogy ettől az időponttol kezdve pl, hány tanítónó-
képzőt létesített a római egyház, hány középiskolát telepített át időt-
álló és nagyszerűen íelezerelt új palotákba s hány templomot restaurált
és javított fel olyan állapotba, hogy a most következő száz. év vihará-
val a beszélő kövek. és épületek dacolni tudjanak. De: beszélhetünk
arról is, hogy megújultak a középkori kolduló rendek, akik lövérosban
és vidéken időnként árvaházak céljaira gyüjtéseket rendeznek s létesí-
teridő intézmények alapjait rakják le. A katolicizmus ezirányú pro-
grammja olyan kiépített, hogy- kifejezetten protestáns összetételű váro-
sok. képviselőtestületeível. tudja, megszavaztatni .magának az.Aliöldcen-



Irumaiban az építendő iskola vagy kórház céljaira az ingyen s nagyon
jó .helyen íekvö telket és építési segélyeket. S mi élünk közöttük s leg-
leliebb élvezettel olvassuk egy küllöldi hírben azt, hogy "az Egyesült
Allamok keresztyénysége 220.000 egyházi épületet, 2785 kórházat és
40.000 szociális intézményt tart fenn" s azután ezeket az adatokat jól-
informáltságunk igazolására elmondjuk· egy igehirdetés illusztrációja,
vagy egy előadás élénkítő részlete gyanánt s ezzel e kérdést, vagy e
kérdéskomplexumot kimerítettn ek látjuk.

Mi magunk vagyunk azok, akik ölbetett kézzel vagyunk keresz-
tyének!

-Bár minden elismerésem a Fébéé mindig, amikor apró megindu-
lásokkal jelentkezik a nyilvánosság előtt s a legnagyobb tiszteletet ér-
demli dr. Deák -János, hogy Gvenesdiáson megteremtette Kapernau-
mot s őszinte örömmel olvassuk azt a lelkesedést, amit lelkészkarunk
egyik csoportja az Evangélikus Népfőiskola létesítése és alakítása ér-
dekében elvégez s imádkozó remegéssel várjuk azoknak az evangéli-
kusorvosoknak szándékait, akik nagyon kevés egyházi támogatás ki-
látásával még mindig küzködnek önmagukban s viaskodnak számítá-
saikban azért. hogy összehozzák az evangélikus kórház létesítéséhez
szükséges összegeket. ezek mégis kezdetek csupán. Kezdeti még az a
vállalkozás is, amit lapunk rnurrkatársi gárdájának baráti csoportja egy
jószívű család néhányezer pengős adományával létesíteni akar azzal a
céllal, hogy Budapesten megteremti azon betegek részére a kórházi
otthont, akiket a társadalom és az orvostudomány, mint gyógyíthatat-
lan betegeket tart nyilván.

Mindezek csak tüneti jelenségek. Jószándékú és Isten áldásával
munkálkodó lelkek nagyakarása, amelyet hiszünk, hogy eredmény is
kisér, de egyházunk és egyházunk híveinek többre van szüksége.

Egyházunk multiában az öregebb lelkészek előtt ismeretes volt ez
a lelkésztipus. akit felügyelő társa, vagy a presbitérium "kolduló papl-nak
nevezett. Ha a maga számára történt a koldulás, azt a ielenböl visz-
szanézve nagyon el tudjuk ítélni, ha azonban intézményekért történt
az, minden elismerés kijár ezeknek a pályatársaknak. Meghatottsággal
olvastam az Evangélikus Népiskolá-ban Rozsonday Károly soproni
evangélikus tanítóképző-intézeti igazgató nagyértékű előadásának leköz-
lését, amelyben az intézetet létesítő igazgatók munkásságait meggyőző
levéltári adatokban bemutatja. Hol vannak ma ezek a kolduló papok,
akik tudtak híveiktől pénzt szerezni. Ma az evangélikus lelkész túl ön-
érzetes ahhoz, hogy azt mondia híttestvéreinek : Testvérem adj egy
éven belül a havi 300 pengős iövedelrnedből az egyházi adódon kivül
a csanád -csongrádi misszió :céljaira 50 pengőt, pedig nagyon való-
színű az, hogy sokan volnának olyanok, akik az erélyes evangéliumi
felszólítást nem utasítanák el maguktól.

Azt állít juk, hogy egyházunkat csak úgy menthetiük a ielenböl a
jövőre, ha intézményeket létesítünk l

Nem akarunk politizál ni. de örülünk ann sk, hogy a jövő politikája
világszerte arra inti a .lelkészeket és az egyházakat is, hogy lelki ügyek-
ben serénvkedienek. Igazuk van. Ezen a' területen valóban sok az
aratni váló.

. Nagyon örülnénk azon, ha a Luther-szobor céljaira' gyüjtött pénz-
ből lelszebadulandó összeg alapja lehetne egy időtálló és mindenek-
'fűlött nélkülözhetetlen egyházi intézmény létesítésének s azután bizott-
ságok és gyülésezési kinyilatkoztatások nélkül egyházunk egésze
megtalálna a módiát annak, hogy egy lenne nemcsak nagyszerű tervek
kigondolásában, hanem inkább a szükséges tervek nagyszerű meg-
valósításában. G. L.

III

. Isten úgy van a' fejedelmekkel, mint a gyermekek a játékkal.
Míg [átszanau, kezükben van. Azután p,edig eldobiáh, vagy a sarokba,
vagy apad alá, vagy a szemétbe. Igy tesz Isten az urallwdókkal.
Míg hivatólban vannak, addig jók, de mihelui felfuvalkodnak, letaszít ja
őket a . trónról. . Luther.

*
A keresztyén embernek mindig jó, trieri ha bűnt követ is el, bűn-

bánó szívvel újra - felegyenesedik, Istent dicsöíti, kéri, hogy tegYe 6t
erősebbé és' a veresége.kt61"6ri-zze~meg:-" ;,' ,,' Luther.

•

A sajtó-vasárnap bevezetését és el-
rendelését mindenkor csak hálás szívvel
ismerhetjük el. De ennek csak akkor
lesz jelentősége és eredetileg elgondolt,
elrendelt célkitűzéseit csak akkor éri
el, ha a sajtó-vasárnapot egész éven
át céltudatos propaganda követi. A
hívek ugyanis gyakran meghallgatják a
sajtóról szóló lelkes, magasnívójú vagy
éppenséggel "érdekes" beszédet, azután
az onertórtumban leróják obulusaíkat
s ezzel az ügyel van intézve ; meg-
nyugszanak abban, hogy kötelességüket
immáron megtették ezzel a szent ügy-
gyel szemben,

Legyen szabad egy-két propaganda
lehetőséget felsorolnom. Az első, hogy
általában sajtóra ne fogadjunk el ado-
mányokat, mert ezzel sajtoügyünket
támogató híveink tényleg igen könnyen
arra az álláspontra helyezkedhetnek,
hogy megtették kötelességüket - talán
egyszersmindenkorra is - az evangé-
likus sajtóval szemben. Alkalmilag
sajtópropagandát végeztem falun. Töb-
ben, akik nem tudták megrendelni egy-
házi lapunkat, adománnyal akarták azt
támogatni. Ezt egyetlenegy esetben
sem fogadtam el, hogy 'a felelősség-
érzést saitönk iránt ébren tartsam ben-
nük arra az időre is, amikor már meg-
lesz anyagi erejük egy lap nak meg-
rendelésére.

Sajtó-vasárnapján templomunk elő-
csarnokában _állítsuk fel iratterjeszté-
sünket ~ ami hála Istennek már sok
helyütt meg is van - és ott torlódás
elkerülése végett az istentisztelet meg-
kezdése előtt már fél órával árusítsuk
egyházi' lapjainkat, kétfilléres, négy-
filléres traktátusokat. füzetkéket s a
sajtó-vasárnapi offertórium-pénz ellené-
ben így mindenki valamilyen evangé-
likus sajtóterméket kaphasson. Aki
ezen felül adakozni akar a sajtóra, az
vegyen több lappéldányt és kíosztás
céljából bocsássa azt a lelkészi hivatal
rendelkezésére, vagy felülfizetésként
küldje be az általa. olvasott egyházi
lapnak.

Ugyancsak a sajtó-vasámapon fő-
istentiszteleten minden templomban a
hirdetés keretében tudomására lehetne
hozni a híveknek országos lapjaink
címét, jellegét és negyedévi előfizetési
díjösszeget is.

Egyházi hivatalaink várószobáiban
állandóan álljanak a várakozók rendel-
kezésére a hivatalnak járó egyházi la-
pok példányai. Unalmas ásítozások,
türelmetlenkedések helyett inkább ol-
vassanak a felek egyházi lapokat; hadd
ismerjék meg lapjainkat, tolyóírataínkat.
Nem baj, ha féltve őrzött, katonás
rendben elhelyezett hivatalos példá-
nyokból a propaganda által egy-két
szám el is kallódnék ; célunk nem az,
hogy minden gyülekezetnek legyen
egyházi lapjainkat őrző sajtómúzeuma,
hanem hogy saltótermékeínkböl minél
több lappéldány a hívek kezébe kerül-
jön: Ha pedig akaratlanul más vallá-
súaknak kezébe kerülne így néhány
egyházi lapunk, az sem árt; legalább
megismerik azt, hogy ami lapjainknak
egyházi jellegét az evangéliumi szellem;
nem pedig a más felekezetek sértege-
tése adja meg.

Természetesen minden gyülekezetnek
adott helyzetéhez képest más és más
lehetőségei . vannak, amelyeknek ki-
használására sajtó-vasárnapunk újra
figyelmeztet. T. J.
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KÜLFÖLDI HíREK
Nigeria (Afrika) mohamedán előke-

lői felkérték a szomszéd protestáns misz-
szió-állomásokat, hogy a tartomány 200
ezer bélpoklosának ápolását vegyék át.
Az átvétel esetén rendelkezésükre bo-
csátják az iskolákat is.

Az amerikai munkanélküliek száma
10,450.000.

A német belügyminiszter megen-
gedte, hogy Wittenberg a Luther-Város
nevét viselje.

Japánban a keresztyén egy házak Egy-
házi Szövetséget akarnak alkotni.

Amerikában a Protestant Episcopal
Church és a Presliyterian Church kinyi-
latkoztatják, hogy közöttük teljes az
egység.

Jáva szigetén az utolsó tíz évben
40.000 lélek tért át a protestáns egyhá-
zakba és 27.000 lélek a katolikusba.

A német Gusztáv AdoH egyesület
az ausztriai protestantizmus felsegélye-
zésére 10U.000márkát adományozott.

Ausztriában az egyesülés- óta százak
térnek át egyházunkba.

A berlini Nikolai-Kirche lelkészének
volt a fia Horst Wessel, a nemzeti szo-
ciálizmus első mártírja. Az ő emlékére
a templomban emléktáblát állítottak.

Rómában az új 20 templom felépí-
tése után 400 templom és kápolna lesz,
Nápolyban 500.

A Szent Péter-templomhoz vezető
utat Mussolini hozzájárulásával a [övó-
ben a Kiengesztelődés útjának fogják
nevezni.

Litvániában az új miniszterelnök
Mikronás lelkész, aki eddig a hadsereg
vezető lelkésze volt.

Salazar portugál miniszterelnök leg-
utóbbi beszédjében kijelentette, hogy
az állam nem szolgálhatja a felekezeti
célokat s ezért a katolicizmus sem álo
líthatja azt, hogy Portugáliában a ka-
tolicizmus államvallás. (A Magyar Kul-
túra évekkel ezelőtt erről a miniszter-
elnökről, mint a katolicizmus hitvédő
bajnokáról több cikket írt.)

A francia gyarmatok egyházi sta-
tisztikája: 63 millió lélekből mohame-
dán 21 millló, 18 millió budhista és a
többi az animatizmus követője.

A japán keresztyén közösségek misz-
sziói alapot létesítettek a Kínában har-
coló katonák és hozzátartozóik részére.

Ausztriában a rádió ismét közvetít
evangélikus istentiszteletet.

Rahamagí eszt evangélikus püspök
kéthetes egyházi körútra ment Dániába
az ottani evangélikus egyház meghívá-

. sára, hogy a két állam evangélikus egy-
házai közelebb kerüljenek egymáshoz.

Angliában vasárnap a filmszinházak
zárva vannak. Viszont 300 olyan angol
templom van, amelyekben mozielőadá-
sok tarthatók s ezek a színházak eddig
vasárnaponként is tartottak filmbemu-
tatókat. .

Bulgáriában bevezették az elő és a
teljes gimnáziumi osztályokban a val-
lástanitást.

Hitler vezér éskancellár a Schneide-
wühlben építendő metnodísta templom

.orgonafara 10.000márkát adományozott.
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Hangok a zSidójavaslat körül
A megszólalás ideje folyik. Egybehangolt saitönkban minden ki-

mondott szó és leírt betű nyilvánosságot kaphat most, csak jóindulata
legyen és látsszon rajta a gyengét védő objektívitás nemessége. Most
érdemeket lehet szerezni a loyalitással.

a plébános úr
is vezércikkbe magasztosult a "független politikai" "Magyarországban".
A legitimista politika ugyanis már végéhez ért Varga Bélának,
így hát csinál hat most már felekezeti politikát. Számtalan és rosszul alkal-
mazott bibliai hellyel és egyházi tantétellel bizonyítja, no gy a megke-
reszteltek eo ipso keresztyének, s levonja a következtetést : a~ állam-
nak el kell fogadnia feltétel nélkül a megkeresztelkedett zsidókat
kereszténynek. Isten előtt "nincsen schita és görög, sárga és fekete,
magyar és zsidó-keresztyén". Hát ez igaz. Csakhogy n :biblia ilyenfé-
léket mindig a megtértekról mond. A meg nem tértek azonban nem
ringathatják magukat ebben a hitben. A keresztyenségig nagy az út.
Először is azt mondia Jézus: "Tegyetek tanítványokká minden népe-
ket". Ez pedig nem azt a pár áttérő órát jelenti, hanem hosszú és
tusakodó, verejtékes elérkezést a Krisztus megismeréséig. Azután: "aki
hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül". "Aki hisz." - plébános úr,
sőt, a keresztény praxis szerint, "aki bizonyságot tesz!" Azért, ha már
a "kikeresztelkedett zsidók" érdekében akart írni, inkább írt volna ar-
ról, hogy aki "nem hisz,' elkárhozik", s hogy az ilyen megkereszteltek
ítéletre mennek, ami sokkal súlyosabb lesz, mint a magyar kiközösítő
törvény. Ha evangéliumot akart megszólaltatni, akkor bűnösökhöz
kellet szólnia, .ha pedig igy; akkor meglérésl kell prédikálni - nem
meuértési !

** * II református pap
sem menekülhételt attól, hogy á Pesti Napló le ne hozza a prédiká-
cióját. Akarjuk remélni, hogyatemplompadok sötétjében meghúzódó
napló-munkatérs jegyezte magának azt a mondatot, amit címnek hoz-
tak az igehirdetésból. Jaj, ha az állam akarja megmondani, ki a ke-

. resztyén. Ez így van. Csakhogy a zsidótörvény nem azt akarja meg-
mondani, ki a keresztyén, hanem azt, hogy ki tartozik a magyarság-
hoz ? Ezt pedig viszont nem az egyház dönti el. Hogy mi a tizenki-
lenc utáni áttérökkel mii csinálunk. az egészen független kérdés att61,
hogya magyarság, mini sxeroezeii népközösség kit enged a minden-
napi élele ülőeréhez szioneh. Es kár megriyuglatni a zsidóságot a szó-

. székről azzal, hogy az ő faji bűnei mellett vannak magyar faji bűnök
is, azzal, hogya zsidóság meg téréséhez az szükséges, hogy először a
keresztyének térjenek meg mind. Ez a két blöli ugyanis felelőtlenné
tesz, s akadálya Isten újjászületésre hívó erejének. A biblia amúgy
sem tud seholsem a világ teljes és hiánytalan krisztianizálódáséról, s
legkevésbbé arról, hogy valamelyik faj várhat a többi megtéresére. Kü-
lönösen nincs pedig ez így a zsidósággal. "Zsidónak először, azután
görögnek" : ilyen ige viszont van. A magyarországi zsidóság tud épen
elég kibúvót magának a saját erejéből is. Minek kell ehhez még aka-
ratlanul is a szószékről segíteni?

** * ft Társadalmunk
pedig mért épen most hallgasson, mikor egyszer épen őt kérdezi az
élet? Ez a különben mindíg gúnyos hangú ujság leveszi most a lemezről
közerkölcsvédő .Jeleplezéseít" és fennen hirdeti címlapján, hogy
"külön" "zsidótörvény" "szám". ,,450.000 magyar zsidó a vádlottak
padján" zengi Klár Zoltán a törvény-javaslat indokolásáról. Azt mondja :
"Ennek a 450.00 embernek egy nappal előbb fogalma sem volt arról,
hogy ilyen vád bélyegének tűze fogja égetni homlokát", mint az indo-
kolás ezen mondatai: "a nemzeti és társadalmi .együvétartozás gon-
dolatától nem minden rétegében áthatolt csoport", "a lakosságnak
azon rétege, mely jelentős többségében nem érezte át a nemzet törté-



nelmi hagyományait, ezek reanezve nem jelentették ugyanazt az érté-
ket, mint a lakosság többi, különben autochton rétegeire." Azt mondia :
"Elő a bizonyítékokkal. a hivatalos és hiteles statisztikai kimutatások-
kal, amelyek világosan mutatiák, hány zsidóvallású ember vetemedett
a hazaárulás, a kémkedés, a hűtlenség, azaz: a nemzeti közösségből
való kiszakadás aliasságára" !. Hát ez a baj. Hogy Klár is úgy gon-
dolja: a hazafiságot, s a népközösségi lelkiegységet statisztikéval lehet
megmutatni, s az mindaddig fennáll, amíg a kriminológia nem kon-
statálta a "nemzeti közösségből való kiszakadás aljasságát. " Ez a tág, .
vagy talán nagyon szűk népkőzösségí tudat épen az, amit most fel
akar számolni az öntudatra ébredt magyarság. És ki akarja venni a
gazdasági élet irányítását mindenkinek a kezéből, aki eddig disz-
előadásban mutatta be a zsákrnányolást, ismerte a sibolást, a csa-
lárd bukást, a többszörös könyvelést, a párszázalékos kényszeregyez-
séget, az uzsorakölcsönt, s a kapitalizmus minden népgyilkos Iortélyát.
Es ki akarja venni a szellemi élet irányítását annak a zsidóságnak a
kezéből; amelyik a sajtót arra használta, hogy kiszolgálója legyen a fenti
gazdasági erkölcsnek, amelyik gyilkos kritikával tett tönkre magyar zse-
niket, s fújt fel halászó macskákat fajvédelmi alapon, amelyik szám-
űzte a nemzeti géniuszt színpadieinkról a búsíeketelászlókért, s alpár-
gittákért. S nem akarja szóhoz engedni a politikában azt a zsidóságot,
mely kunbélákat, meg lindnereket küldött eddig a lorumainkre. Hoz-

.zunk még statisztikát is - ugyan minek? ..

** * . Bethlen István
is megszólalt. "A jogegyenlőséget bántani nem szabad" - mondotta a
parlamenti bizottság ülésén. Már régen nem tudtunk annyira örülni a sza-
vainak, mint ahogy ennek örülünk. Epen ezt akarja a nemzet. Jogegenlő-
séget. Az életben való elindulás egyenlő esélueit. Legalább ugyanazo-
kat a sánszokat a magyar Hjúnak, mint a zsidónak. Sőt, ez a jogegyen-
lőség még nem is lesz meg a törvény szerint, mert 80-20 százalékról
beszél, holott az igazi arány 95-5 százalék. A jogegyenlőséget ki kell
harcolni. Ez persze áldozatokkal jár. De a zsidóság úgy látszik kész az
áldozatra, mert Bethlen, mint a zsidóság védője, minden politikai súlyá-
val akarja a jogegyenlőséget. .

** * az alkotmányvédő
Rassay Károly pedig imígy elmélkedik: "Megtagadja ez a törvényjavas-
lat azt a szentistváni gondolatot, amelynek ünnepét kívánjuk ülni ebben
az évben." Jó volna tudni, mit ért Rassay a szeritistváni gondolat alatt ?
Mert akkor értenénk azt is, hogy jön ehhez a zsidótőrvény-javaslat.
Addig ugyanis, amíg Rassay kiadja az új történelem könyvét, úgy fog-
juk tudni, hogy Szent István nem is 80 százalékos keresztény országot
akart, hanem egészen azt. Saját véreit írtotta ezért a "gondolatért."
István országépítő volt,...s erős és egységes államot akart, nem az ide-
özönlők szabad vadászterületét. István lekötötte magát a nyugati ke-
resztény kultúrához, s az ő szellemi öröksége ez volt 1000 éven át.

** * És a zsinati atya is
tollat ragadott. Úgy érezte, hogy az Evangélikus Élettel polémizálni a
Magyar Hirlap a legalkalmasabb, lévén az fellegvára a tiszta igének
és igazságnak. M. S. cikket írt hasábiainkon a 16. számban a zsidó-
javaslatról. Ez azonban a zsinati atyát nem elégíthette ki, talán mert
nem szerepelt benne a "Krisztus-hírdette szeretet eszméje," meg a
"Krisztusi hitelv, " ami viszont nála túlontúl hemzseg. A cikk oly nagy
örömet kelthetett a redakcióban, hogya lelkes "sajlóalárendező" isme-
retlen tollából bizonyára, egy többesszám elsőszernélyű mondat is vélet-
lenült a szővegbe : .Ezuttal is át fogunk esni a "kataklizmán" (már-
mint zsidók.) A cikk különben . már címben is kiíeiezi, hogy "Csak
ellogultság" a zsidójavaslat és mínden hozzáfűződő szó. Az Ev. Elet-
tel különösen két helyen polemizál. 1. Azt állítja, hogy eUogultság azt
mondani : a zsidók a vagyonukat mások tönkretétele által szerezték ..

A wieni teoI. fakultás eddigi dékánja
dr. Beth professzor, aki nem árja ere-
detű, állásáról lemondott.

Londonban tartja a szabadgondol-
kodók kongresszusa szeptember elején
sorozatos gyűléseit, amelynek agitaciós
előadássorozata e címet visel: A vallási
rendszerek csődje.

G. L.

•
Fűszer és csemege

Csathó Kálmán színmüve a Víg-
színházban.

Igazuk van azoknak a színikritikusok-
nak akik azt írták a darab bemutató-
jáv~1 kapesolatban, hogy új Csathó
Kálmánt ismertünk meg. Valóban új
témával. új mondani.valóval jelentkezett
a vidéki kúriák, a dzsentriélet szellemes
tollú írója. Régi énjéből csak a színpad
rutinus ismeretét hozta magával. A mel-
lékszereplők fölényes beállításánál, a
kacagtató helyzetek ügyes Ielhaszuálá-
sánál látjuk ezt. A darab napjaink egyik
legaktuáJisabb problémáját viszi szín-
padra. A kereskedőélet megbecsüléséért
harcol. A tisztes kereskedés éppen
olyan "uri" foglalkozás,. mint ~ földbir-
tokosság. A történet soran bebizonyítja,
hogy az egyik szereplö azért bukik meg
üzletéveI, mert nem "uríember". - »Aze
az ország, akié a föld" - ezzel a Ma-
gyaro~szágon oly sokak. á~t~1 val!ott
vélemennyeI szemben azt állítja : aee (IZ
orszáq, aki dolgnzik érte. ~z a n:ond.a~
a darab tengelye (kapott IS nyiltszlní
tapsot). A földbirtok, ha tulajdonosa
csak lovagolni és agarászni akar, ha
szemében csak a zergetollas zöld kalap
a fontos, de dolgozni nem akar a földért
- dobra kerül. De éppen így lehúzzák
az üzletnek a rédönyét, ha nem akar
tulajdonosa becsületesen dolgozni benne.
A bolt kincsesbánya lehet, de csak ak-
kor, "ha a segéd úgy szereti, mintha
tulajdonos lenne; a tulajdonos meg úg~
dolgoüik, mintha segéd lenne". Az üzleti
haszon nem nyerészkedés, hanem jogos
kereset, amiért meg kell dolgozni. Légy
becsületes vevőiddel és szállítóiddal
egyaránt! Ilyen mondatokat hallunk.
Nem csodálnám, ha a kereskedelmi IS-
kolák és iparostanonciskolák növendé-
keit kivezényelnék a darab előadásaira.
Nem ártana.

A szerző a földbirtokos-osztályt ugyan
egyoldalúan csupa "Arisztid"-figurával
képviselteti, de ezt a túlzást a darab
tendenciája érdekében el kell togad-
nunk. Azt azonban már nem helyeslem,
hogya feltörekvő, becsületesen dolgozni
akaró kereskedőifjú típusát képviselő
szereplővel (Mácsi, első segéd) magán-
úton szerezteti meg az érettségit. Ezzel
megalkuvóvá lesz Csathó. Akaratlanul,
vagy tudatosan engedményt tesz a hely-
telen közfelfogás uriember elképzelésé-
nek. Ez azonban jelentéktelen szépség-
hiba a darab tárgyának kétségtelen ér-
téke mellett.

.Magánsztn házaink sívár műsordarab-
[ai között üdítő pontot jelent ez a munka.
A szerelmi históriák családi háromszo-
gek örökös pertraktálása helyett egy
komolv problematikájú darab. Elég baj,
hogy Budapest színházi életében ese-
ményként kell megemlékezni erről a
magától értetődő tényről.

Laki Tibor
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Szerinte a zsidó vagyon szerzés -kizárólag a gazdasági tempóérzék ter-
mészetes következménye. Ez csak kedves jóindulat. A~azonban már
Ielháboritó, hogy 2. M. S. cikkének azt a passzusát, amelyben a zsidó
erotikus irodalmat kárhoztatja, a következő bölcselkedéssei akarja meg-
cáfolni: "Ezzel az állítással könnyen lehet végezni. Csak meg kell kér-
dezni a cikkírót, olvasta-e Bocacciót, vagy Shakespearét. Továbbá jóL
tudhatja azt is, hogy allól a nagy könyvtől, melure ugyancsak elég-
szel' hivatkoznak, nem áll épen iáool az erotika. (!!) Elhűlt szemeink
sokáig méregetik ezeket a sorokat, míg-kényszerülünk elhinni mégis,
hogy "a hazai evangélikus közéletben évtizedeken át szereplő tisztvi-
selő, s a legutóbbi zsinatnak is működő tagja" (sajátmagáról írja) a
Bibliát ama "nagykönyvnek" veszi, amire "ugyancsak elégszer hivat-
koznak" (mások) s ezt, az Isten szeni beszédét meri lerángatni a z~idó
szennyirodalom piszkos ponyvájára, alibinak, s mentőpéldának ! Ime,
ilyen hangok szólalnak meg a zsidójavaslat körül.

Sziuek csalogányá
Ennek a ponyvaregény-címnek, ma-

gyar szokás szerint, természetesen ismét
semmi köze a ríarabhoz.

Maga a darab is' lejjebb szállást je-
lent a ..100 férfi 1 ktslány" nívójaról.
Ott a szociális érzület j'riss hangja, az
emberi nyomor könnyes humora .emeli
müvészí mágaslatra Dcanna Duraiti
bájos egyéniségét, egész-szív játékát.
Ez a darab már csak egyedül Durlra:
harmatos bájából, szívet simogató hang-
jából akar megélni. A mese k issé eről-
tetett. Sem a híres moziesillag tragé-
diája, aki népszerűsége érdekében kény-
telen eltagadní leányát, sem a minden
kényelemmel és luxussal fe!szerelt svájci
leánynevelő növendékei nek versengése,
hogy kinek vall híresebb pápája, nem
pendítenek meg szívünkben mélyebb-
húrokat. Sőt, ha szemünket behuny-
nánk Durbin varázslatos bája előtt, sú-
lyos erkölcsi kifogásokat is emelhetnénk
az ellen a darab ellen, amelynek leg-
igazibb címe: A valóra vált füllentés
vagy ·A hazudozás diadala lehetne. De-
hát Durbin. huncutul csillogó szeme,
üde gyermekszépsége mosolyra derít
míuden aggályoskodó pedagógus-ábrá-
zatot. Énekszámai sem illeszkednek oly
szervesen a mesébe, mint az előző da-
rabnál. Az öt, hat betétből csak egy,
amikor a vasuti fülke fogságában éne-
kével keríti elő a megmentő apahelyet-
test, válik szerves elemevé a masériek.

Rendben van. Ez egyszer még megél
Durtnn bűbájos egyéniségéből és hang-
jából (söt, amint a prolongálás és az
állandó zsúrolt nézőtér mutatja, nagyon
[ól megél), de már tőkét íogyaszt, nem
kamatokat hoz. Ha azt akarja, hogy
hosszabb életű legyen az igazi müvészet
egén, sürgősen térjen vissza a mélyebb,
súlyosabb problémáju mesékhez. .
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Most [eleut meg ezen a címen Senole
Lásztá nagyobb tanulmánya az Ur szent
vacsorájáról. (Lásd hirdetését a borttekla-
pon.) Közöljük belőle a "Bevezetőt", mely rá-
világíte munka aktualitására.

,Amikor e sorokkal kőnyvernet. megírni kezdem, mindössze pár
nap vár virr adásra abból a márciusból. amelytől tüzet logott magyar
evangélikus egyházunk szive és egésze. -Valóban lángbetűsen táncol
szemünkbe minden tel hívás és lelkendezve röppen tovább ajkunkról a
hír - édes kérés is, de ellenállhatatlan parancs is -: Szobrot· Lu-
thernek ! Mozduljon meg századok hálája; szilárduljon köbe és61-
tözzék ércbe! Adassék valami Luthernek még ebben az esztendőben,
éppen ebben az esztendőben! Es legyen boldog ez a nemzedék, hogy
e tett az ő lelkéből szakadt ki és az ő tenyerén Iormálódik valósággá.
Mert nem kétséges, hogy állni tog a mű s nem is nagysokára. Hiszen
már az utolsó sziiánkokat hordjuk halomba,

De még mielőtt talpra állana az alaktalan anyag: tartsunk egy
kurta pihenőt, csak lélekzetvételnyit. Adhatunk·e mi igaz emléket Lu-
thernek. míg nem vettünk tőle elég lelket?! Hiszen világtörténelmünk-
ben "éppen az ő személye a lezintőbb telkiáltójel : vigyázz! a hit al-
kotó munkáiában első mindíg a befogadás és csak rá következhetik a
kifelé teremtés. Ez a csorbíthatatlan sorrend: előbb venni, csak az"
után adni!

Nem icsúlolhatiuk meg Luthert azzal, hogy több ércet öntünk szo-
bor-máséba, mint amennyit lelke bennünk megolvasztott; Igy nem lehet
hű a mintázásunk. Annak az alkotásnak ahi t alkotásának kell lennie !!
Ám legyen a legihleteltebb művész remekműve: a mi Luther-szobrunk
mindíg pontosan annyit tog érní, amennyi lutheri, helyesebben: evan-
gélikus, tiszta evangéliumi hit izzik egyházunkban!

_ Ne vegye hát senki rossz néven az őszinte szót : egyházi életünk
sok-sok tekintetben nagyon lutherietien, a tiszta evangelium nélkül
szűkölködő. Pedig a reformáció öröksége nem sikkadhélt el kezünkön
büntetlenül. Mint hersonalúvásra, úgy' kell hát döbbenten eszmélnünk
alélt állapotunkra s mint trombitariadóra, úgy kell felserkennünk, ha
nem akarunk eltünni a töld színéről kincseinket is magunk alá temetve!

Vissza Lutherhez ! Vissza a reformációhoz ! Vagyis: c vissza
az evangéliumhoz l ! Az egész Lutherhez ! A gyökeres reformáció-
hoz ! A teljes evangéliumhoz l !

Ezen az úion szeretnénk néhány lépést tenni' a kövelkező ' lapo-
san. A Luthert ismerők előtt ugyanis ragyogóan világos, hogy amikor
Luther a maga módján magasra tartja a Hálaadás Kelyhét. és újra
minden szomjúhozónak odakinália és egyedül a Krisztus igéivel ma-
gyarázza azt, - akkor legigazibb relormátori arcába píllanthatunklEgy

Nagy szerelern
A darab alaptémáját Molnár Ferenc

adta, Ez meg is látszik külseién-belse-
[én. Külsején annyiban, hogy Molnár
nem Iilrnjnese, hanem szellemes párbe-
szedíró. Igyasok párbeszéd erősen ter-
heli ezt a darabot is. A színészek ere-
deti nyelvén talán még nem oly fel-
tüuö, mint egy idegennyelvű változat-
nál. Bármennyire közeledést jelent is a
hangosfilm a szinpadhoz, a sok párbe-
széd mégis inkább tehertételt. mint
előnyt jelent. "

A belső tartalomnál a legszélsősége-
sebb individuálizrnus hírdetésében és a
szerelmi összetartozandóságnak fejte-
tőre állított, paradox és agyonkompli-
kált helyzeteken keresztül való érvé-
nyesülésében ismerünk Molnár Ferenc
tollára. A bohémélet kerlátlan szabad-
ságát kedvelő festő erősen a letünt em-
beröltő alakja. Lehet, hogy Amerikában
még mindig aktuális, de nekünk, ŐSZÍll-
tén megmond hat juk, nem rokonszenves.'
Szívesen nevetünk a halvérű vőlegény
unalombú fulladt szerelmének ilyen le-
hetetlen helyzetek injekcióival való fel-
frissitésén, - mint burleszkkornikumon,
de a két főhős "nagy szerelme" inkább
"függönJI" után érdekelne bennünket,
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kiváló Luther-tudós .híres munkáiából idézünk. Lúthet 'ütvaósorai '. ira-
taihozérve így szó] ; "Valóban másutt aligha találjuk meg műveiben
Luthert annyira totálisan, mint 'éppen itt l"

. . Lut her sokat prédikált az' Úr szent vacsorájáról, rengeteget írt
'róla, védte .mérges harcok csatalerein, beláthatatlan seregeknek' adta
vissza tisztán és ő maga mindvégig gyakori, buzgó élvezője volt ennek

· az isteni .vígasz.lalásnak. S, mindszt a legvak merőbb hafározottsággal,
tántoríthatatlan' bizonyossággal cselekedte, úgyhogy a nyakasság és
makacsság' vádját is rászóríák a felületes. ingadozó epigonok. S ma
sincs igaztalanabb és orcapirítóbb annál, mint amikor tudatlanságból,
vagy nyegleségből Úgyenyelegnek velünk evangélikusokkal. mini akik
magunk .se tudiuk, mit tanítunk. és mit .hiszünk az Úrszent vacsorá-
jában. Nos lehet, hogy vannak ilyen' Jutheránusol,", de ezek csak
szégyenünkre vannak. Ilyen híveket különben minden felekezet bőven
találhat a .maga portáján is. Ám Luther kezdettől fogva kicövekelt úton
haladt, vágott jobbra és vágott balra, de le nem tért ösvényéről, bizo-
nyos voll a dolgában, kezdettől végig határozott volt a tanításában és
réndületlen a hitében! Ki -tűrhetné azért megl~özülünk. hogy Luther

· neve tétovázók, langvosok, gyáván sunyitok listájára kerüljön? Csak
egy mód van egyatm rágalom megfordítására. Minden evangélikus

· ismerje meg a határozott k iáliású Luthert. mégtépetlen tanítását és
minden evangélikus jusson el úrvacsoránk at . illetően a személyes
biZönyosságig !

Persze ha Luthert meg akarjuk ér teni, akkor végig kell őt kísér-
nünk harcain. Eopen az ellentétek megrajzolásában kezd bontakozni
tanításának szernetszúró színe. Ez~rt úgy tervezzük meg ut e z á s u n k at ,

·hogy elő-ször a római katolikus eucharisztia-ten mezőin vágtatunk végig
hadakozó Lutherünkkel. Aztán megjelenünk .azon a színléren, amelyen
nem kisebb háborút viselt Luther a rajongók. légióival. Csak ezután
luthetunk be arra a csendes állomásra, ahol Lutherrel négyszemközt
beszélgethetünk, hadd hallgassuk ki őt saját mondanivalói felől. Ó
azonban csakh e mar innen is tovább indít, hiszen megvallja nekünk.
hogy sosem volt önálló mester; amil tanított, ő is- úgy tanulta a szent-
írás iskolájában. Betoppanunk hát mi is ebbe az avulttá soha nem
válható alma materbe, vajjon igazat ad-e Márton fiának? Végül szá-
mon kérjük' önmagunkat: hol vagyunk. merre futunk, mit csináljunk?
Ez lesz az útunk. _.

És ez a mi útunk lesz! Senkié másé! Ha beszélünk is kénytelen-
.kelletlen másokról, csak azért. hoay-tísztábban nézhessük önmagunkat.
Nem külső körülmények 'rágják szánkba a szól. Belülröl kényszerít
bennünket ez az esztendő, Luther, a reformáció, az evangélium ! Allni
kell a' szobornak! Izzani a hitünknek! o

Nem akármiféle hitnek, hanem a Megváltó Krisztusba vetett' sze-
mélyes hitünknek! Nem búvópafakoskodunk tehát, nyilvánmondásaal
kelletjük tudományunk al l Ezt a könyvet azért így .kell olvasnom : ne-
kém töri meg Krisztus a kenyeret és az én ajkamat keresi drága po-
hara : a Hálaadás Kelyhe!

A magyar munkás szobra
. Egy új munkásszöveiség, amelynek' élén a legitimista katolikus

pap-képviselő áll. elhatározta, hogy szobrot állít a "névtelen munhás"-
nak Anévlelen munkás bizony megérdemli a szobrot. A mai. modern
Magyarországba, világszép Buddpestbe az ő vére és verejtéke épült
bele. Az ő rongvos ruháján, beesett arcán. idő előtt szélfoszlott tüdején,
~vízkóros, satnya gvermek eirr épült és szépü It egy egész ország, egy

mint előtte. Az az' érzésünk ugyanis,
hogy az ilyen ;,nagy szerelmekből"
rendszerint igen "Ids házasságok" szü-
letnek. Mert a legszélsőbb individualiz-
mus és a közösséghez kötött dolgozók
fegyelmezettsége nem igon hordozhat
egy igát. De ezzel már világnézeti, sőt
majdnem politikai vizekre eveztünk.
Meg kell hagyni, Molnár darabjai mín-
dig hordanak a könnyed szellemesség

Jeclélzete alatt ilyen világnézetiterhe-
lést is. Sajnos azonban, hogy épen
ezért kell ellenük egészségvéclelmi ki-
rendeltségét szerveznünk, mert jobbára
elavult és romlott árút szállít.

A. B.

,
HIREK

A Luther-szoborra való gyüjtés
elszámolása tovább folyik: A mult
számunkban közölt eredmény azóta
azóta annyiban változott, hogy a
dunáninneni egy házkerületből ka-
polt értesités szer ini az egyházke-
rület gyüjtésének összege eléri az
ötezer pengőt, tehát az eredetileg
vállalt összeg kétszeresét. Ennek
beszámításával a gyűjtés jelenlegi
összege 86 ezer pengő.

A MELE közgyülésének részletesen
közölt sorrendjében annyi változás tör-
tént, hogy május hó 3-an délelőtt és
május 4-én délelőtt a tanácskozás és a
bevezetö istentisztelet nem a Deák-téri
templomban és iskolában, hanem az
egyetemes egyház VIlI. Ullői út 24. sz.
a. imatermében lesz. A május 3-án d. u.

I tartandó rendkivüli közgyűlés és utána
II konferencia folytatása a Deáktéri le-
ánygimnázium dísztermében. Ugyanaz-
nap d. u.. fél 7 órakor a Deák-téri temp-
lomban a konferencia tiszteletére a bu-
dapesti evang. gyülekezetek énekkarai
megismétlik az énekkarok közös áhita-
tát, melyen korálok és rítmikus énekek
bemutatása és igehirdetés lesz.

Ezüstrókák, kék rókák, keppek.
Szőr mék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése

SOl\fOGYI
SZDCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
TELEFON: 18-63~95.

Fe li ér belépők kölcsönzése.

Rádíó, gramofon.zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak 'nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.



_ A soproni -hittudományi kal' által
rendezett teológiai konferenciáról szóló
részletes beszámolónkat jövő számunkra
kellett halasztanunk.

Sajtóvasárnap neve van az utóbbi
években a husvét utáni 2-ik vasárnap-
nak. Kérjük egyházközségeink vezetőit,
lelkészeit, egyesületeit, hogy ezt az al-
kalmat használják fel gyülekezetünkben
az egyházi sajtó iránti érdeklődés és
áldozás erősítésére.

D. Raffay Sándorné püspökné asz-
szonyt, mint arról a napi lapok hírt
adtak. az elmúlt héten baleset érte,
melyböl kifolyólag könnyebben megsé-
rült. Orömmel közöljük, hogy egészsége
azóta helyreállt.

Halálozás. Özv. Laszkáry Gyuláné,
sz. ebeczki Tihanyi Borbála iéletének
90-ik évében hosszas szenvedés után
elhunyt. Az elhuny tb an Laszkáry Gyula,
felsőházi tag, egyházmegyei felügyelő
édesanyját gyászolja. Tresztyénszky Jo-
lán, a nagynevű néhai pozsonyi lelkész
és teológiai tanár leánya Budapesten
hosszú szenvedés után elhunyt.

Az ac sai egyházközség újonnan vá-
lasztott lelkészét: Palkovics Istvánt, áp-
rilís 24-én iktatta hivatalába Chugyik
Pál esperes. _

Úrvacsorai igehirdetés-soroza tunk
negyedik Igehirdetését legközelebbi szá-
munkban hozzuk. Ezt Scholz László
Pécsett mondja el május hó l-én az
Egyetemi Luther Szövetség pécsi kon-
ferenciájával kapcsolatosan. A befejező
ötödik igehirdetés pedig Győrött fog el-
hangzani május hó 8-án, melynek köz-
lése után az egész. sorozatot külör le-
nyomatban is megjelenteti az Országos
Luther Szövetség.
Evangélikus konfirmációi emlékkönyv

jelenik meg május elején Virág Jenő
tollából. Címe: Utraval6. A munka 65
oldalon a keresztyén élet alapvető kér-
déseivel foglalkozik, főképpen az élet-
ből vett elbeszélések és példázatok alap-
ján. A gyermek könnyen megérti és
lelki épüléssel olvassa. A hézagpótló
könyv ára erős kartonborítással, a
könyvben benne -levő emléklappal 50
fillér. Kapható lesz csinos papír- és
nyersvászonkötésben is. Megrendel-
hető a FEBE evangélikus könyvkeres-
kedésében, Budapest, VII., Damjanich-
utca 25;a. sz. alatt.

AMagya» Protestáns Irodalmi Társa-
ság 1. hó 23-án tartott választmány! és
rendkívüli közgyülést. A közgyűlésnek
különös jelentőséget adott az a körül-
mény, hogy a Társaság új elnöksége
most fejtette ki programmját. Kapi Béla
püspök, ügyvezető elnök megnyitójában
hangoztatta, hogy a Társaság prog-
rammot tulajdonképpen akkor és azzal
adott, hogy megalakult. A későbbi idők
szélesíthették ezt, de lényegében azon
nem változtathattak. A Társaság mai
programmja is csak az, hogy a magyar
protestánsok lelkéből kitermelje a pro-
testantizmus kultúráját, azt beleépítse
nemzeti életünkbe ésasajátos protestáns
életszemléletet, mely sajátos életérté-

L. M. V.

kekben is megnyilatkozik, közkinccsé
tegye. A magyar névvel pedig,.tmelyet
a Társaságcímébe is felvett, nemcsak
egy országot akart protestantizmusunk
megjelölni, hanem vallást is akart tenni
arról, hogy a protestáns kultűráta ma-
gyar nemzet szellemi, erkölcsi kincsei
közé kívánja sorolni. Jövőben ís- hűsé-
gesen őrt áll a Társaság a protestáns
egyházak erkölcsi és jogi birtokállomá-
nya mellett és Igyekszik tevékeuységé-
ben életrevalóságár61.bizonyságot-íenni.
Mínden protestantizmusunk és .nemze-
tünk javára folytatandó munka azon-
ban csak akkor lehet eredményes és
sikeres, ha a Társaság tagjai is kíve-
szik abból részüket. Az elnöki megnyi-
tóval kapcsolatban Hegedüs Lóránt vi-
lági elnök a régi néples Koszorú-füze-
tek megindítását sürgette, majd azt fej-
tegette, hogya közgazdaság értelmezé-
sében a kálvinizmusnak van igaza,
amikor lándzsát tör a sáfárság góndo-
lata mellett, mert eszerint a földi em-
ber csak haszonélvezője vagyonának;
Makkal Sándor, a Protestáns Szemle új
főszerkesztője pedig a-Iolyóírat .köve-
tendő irányát vázolta, midőn kifejtette,
hogy három nagy tárgy körnek kell ér-
dekelníe a Szemlét: az első a határo-
zott bizonyságtevés az evangélium mel-

HOTEL SZABÚ Budapest, IV., Egyetem-utca '7.
E ,z elő t tEr z s ébe t Kir á 1 y n é.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzei,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.
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egesz társadalom, Hosszú időn keresztül észre 'se vették, vagy akik
foglalkoztak vele, azok is inkább belőlük, mint értük éltek. S most
végre lelledezik, most végre -elismerik. Abba a sorba állítlék. ahová a
kírályokat. hősöket, költőket és tudósokat - haláluk után: szebrot
állítanak neki. Amint mondiák, ilyen értelemben első lesz ez a szobor
Európában. A "névtelen munkást" még sehol annyira meg nem tisz-
telték. hogy szobrot állítottak volna neki. mint nálunk. Legalább száz-
ezerpengős, gyönyörű szob or lesz. Az összes nagyvállalatok adakozni
fognak rája. A leleplezéserr kezet fognak, összeölelkeznek a társadalmi
osztályok és feldereng a. gyönyörű szociális Magyarország hajnal-
fénye, stb, stb. -

Hazai viszonyainkra mennyire jellemző ennek az újdonsült mun-
kásszövetségnek ez a gondolata, Egy gyönyörű nemzeti szinű flast-
romot a sebre, [ó széleset, hangzatosat, hogy lehetőleg Eurőpa széléig
fusson a híre, s aztán elmegyünk haza azzal a jóleső tudattel. hogy
egy gesztussal elintéztük emberöltők keserves, véres mulasztásait.

Oe a névtelen magyar munkás egyáltalán nem szoborra vágyik,
Pár szobás tiszta lakás, kert, gyümölcsös, tápláló eledel, tiszta ruha.
piros-pufók gyermekek, hathatós egészségvédelem, napfény és tisztavíz.
mind. többet ér neki, mint a legszebb szobor a főváros legszebb terén.
Sőt százával, ezrével vannak, akik azzal is beérnék, ha munkát kap-
nának, munkát! Bármilyet és bármily fizetéssel. csak munka legyen,
ne ez az életsorvesztő tétlen ség.

Azt a baráti ajánlatot tesszük azért ennek az újdonsült munkás-
szövetségnek : hag~juk az egész szebor-ügyet a jobb jövőre s inkább
fogjunk össze mindnyájan annak érdekében, hogy minden magyar
munkásnak munkála. kenyere, emberi életlehetősézei legyenek. Ha
majd elégedett, boldog munkástömegeink Iesvnek, ha már nem lesz
sehol nyomor, - hangtalan, vagy kiáltó, akkor is -ráérünk elővenni
"a névtelen munkás szobrét". Mert szebrot tényleg csak holtuk után
kapnak személyek és gondolatok. A nyomorgó névtelen munkás pedig
még nem halt ki a magyar földről. Sőt."

lett .és ezzel kapcsolatban a protestáns
társadalom öntudatosítása, a második a
magyar nemzeti életünk és mai nagy
sorsfordulója és a harmadik az irodalmi
és művészeti élet szemléje. A munka-
társak meglevő és még kiegészítendő
gárdájával és azok hűséges támogatá-
sával megvan a remény arra, hogy mind-
ezeket sikerül is megvalósítani. - Csí-
kesz Sándor felszólalása után Kesztler
László pénztárnok a zárszámadást és a
költségvetést mutatta be, majd Sza-
bolcska László titkár bejelentéseket tett
a Társaság kiadványainak árleszállítá-
sáról, a taggyűjtő propaganda megin-
dításáról és a szak osztályok újjászer-
vezéséről. A titkári bejelentés kapcsán
Kapi Béla elnök javaslatára a közgyü-
lés elhatározta a Protestáns Szemle ter-
jedelmének 3 ívrőI 4 ívre való feleme-
lését és tudomásul vette, hogy az eddigi
főrnunkatársak társszerkesztőként lesz-
nek a jövőben a folyóiraton .jelezve,
akik közé meghívják Turóczy Zoltán
győri ev. lelkészt, a Társaság választ-
mányi tagját is. Vácz Elemér titkár be-
jelentette, hogy Mályusz Elemér egy.
tanárnak a Fontes sorozatban megjele-
nendő munkája, a Türelmi rendelet el-
készült és az még a folyó évben meg-
jelenik; Paulinyi Oszkár orsz. levéltár-



llok pedig, aki a Karolina resolutiot
dolgozza fel, anyagát két részre osztva,
először az 170S-15.évi országgyűlések
vallásügyi tárgyalásainak anyagát
óhajtja a jövő év folyamán benyújtani.
Mindkét bejelentést a közgyűlés öröm-
mel vette tudomásul. Vácz Elemér tit-

. kár előterjesztette végs zetül a beérke-
zett ín+ttvánvokat, melyek kapcsán a
közgyűlés Mályusz Elemér indítványára
einatározta sz eperjesi vértörvényszék
anyagának összegyűjtését és kiadását s
a munkával Bruckner Győző jogaka-
démiai tanárt és Vácz Elemér titkárt
bízta meg; Árokháty Béla inditványára
megalakította az egyházzenei szakosz-
tnlyt, Schulek 'ri bor indítványára pedig
egy hymnologiai bizottságot kŰldött~;: I

••
HIRDESSEN

az EvangéHk.us Életben!

Pályázati hirdetmény. : ~. ~
A Tisza-vidéki egyházrnegyénkhez

tartozó sátoraljaújhelyi egyházközség
rendes lelkészi állására ezennel pályá-
zatot hirdetünk. Javadalom: az 1898.
évi XIV. tc. 11. §-ában megszabott be
nem számítható javadaimon felül évi
10S8 ar. pengő havi egyenlő, előleges
részletekben és álJamseegélyek (kon-
grúa, korpótlék, családi pótlék). Stólák:
esketés 10, keresztelés 3, egyházkelő
asszony-avatás 1, menyasszony-avatás
1, imás temetés 9, beszédes temetés 12
arany pengő. Temetésnél fuvar. Szegé-
nyek nem fizetnek stólát. Anyakönyvi
kivonatok díjai: akvi kívonat, lelkészi
bizonyítvány 2, családi értesítő 1, csa-
ládi értesítő megújítás 2, más hatóság

kiállította családi értesitöben adatigazo-
lás 2 arany pengő. Ürvacsorai oílertóríu-
mok. Sátoros ünnepek első napján offer-
tórium. Szórvány-Iuvarátalány 120' ar.
pengő. Természetbeni lakás' (4 szeba,
fürdőszoba, . konyha, . üveges tornác
stb.), 50 négyszögöl' kerttel. sza-
bad vízhasználattal. Kórházi, fogházi,
hitoktatási díjak. Szolgálati nyelv: ma-
gyar. A lelk. vál. szab.rendeíetzz. §-átlau .
megszabott okmányokkal felszerelt pá-
lyázati Kérvényeket f. é. május hó 7-ig
ke.l beküldeni az esperesi hivatalba
(Debrecen, Miklós-u. 3).

I."...~átészalka-Debrecen, 1938. április 20.

Dr. Streicher Andor sk.: Pass László sk.
eJyházmegyei fdügyelö.. esperes.

Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntö gyiU'u

SELTENHOFER FRIGYES FIAI-
magyar királyi SOPRO"'.
udvari szá!litók, .,..

Alapítva: Legelsö tüzeneszer-, Imf. szívattru- és Al apltva :
1816. gépuvár, narans-, fém- es vasöntöde. 1816.

PRINCE OF -WALES
ing- és nyakkendő-
különlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. l).iházasítási, tanulmányi és neveltetesi 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,Iaki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelrnét a Jóléti Egvesületre.

Felvilágosítással es táiékoztatassal szolgál az egye'
sület központia: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen. Gvör, Kaposvár. Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizoltai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felvesz/ünk és foglalkoziatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Husvétra, konfirmációra rendeljünk:
J5aHay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50-P.·
Uj testamentomot. Fordította D. Raffay Sán-
, dor. Vászonkötésben 6.- P vagy

I
Uj testamentomot a zsoltárokkal, Károlyi-

fordítás -.70 P.
Scholtz Testvérek könyvkereskedéséböl

Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám,

A Bud apest-e Tisetviscl-telep Kiil<őferrncváro-i Rp,formÍltuR temp-
~om, a pápai református t.!mplom, li győri refoJ'ln~tus !emplom,
bagaméri református templom "tb .. stb harangjai gyar.unkban
készültek, Haranarendelés eseten telje" bizalommal forduljanak a
'legrégibb és lne;bízhl1.tó cévhe». A pári~i világkiállitáson arany,
érém~1el azonkivül sok a"al~v és ezü"t éremmel és sok diszokle-
véllel kÚüntetve. Ked vm~ií fi;(Jté~i f,~ltételek ée sok 'évi jótállás .

. !Költségvetést és kiszúllást díj III e n tes e n esz köz l ü nk!

-Hirdessen
az Evangélikus É(etben 1

----~--~------------------~--------~~~~-----]



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

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

BllJOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

, reteszzárral.

l' lÍra '2 -db nikkelezett I
' kulccsal 5.- pengü.

DEKORRCIÓ,Budapest, Károly-kr' 20. Tel:384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

KALAPOK.AT,
Nágy Ferenenél vásároljunk!'
Múzeurn-krt 2. és Er7.sébet-.krt 27.
Ingeket méret szerínt készítünk. Nagy választék.

Megjelent!

A hálaadás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolíkus
eucharisztia-tant, a reíorrnátus tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther úrvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.

Ára - portómentes küldésseI - 3 pengő.
.Nagy, összefoglaló, 11 és l'él ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
'1 Csekkszámla: 'Schole László, 35.332.

Megjel~nt! O l vas suk é s ter jes s z ü k!

Nyomatott Weber Gusztáv "Gralika" nyomda-
vállalatánál, Úipest. Jókai utca 18. T~lefon: 295-516 .

.»G~Rj.\ft ~{ja\«
, , .

~, Y O tJl f) 1-\V1-\II 1-\l 1-\·r
(WEB~R GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.-.-
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