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A· FELEMÁS EMBER
A felemás ember mindennapi

jelenség, sőt a közizlés szerint ő a
legnormálisabb lény. Kiegyensúlyo-
zott, nyugodt lélek, problémák és
kínzó kérdések nélkül. Ő az, aki
mindent elvégez a maga idejében,
sőt méz vallásos életet is él. Va-
sár- és ünnepnepokon templomba
megy, ott elérzékenyül, néha lelki-
ismeretfurdalást érez, ilyenkor n~-
galmat keresve imádkozik, sőt nagy-
pénteken. ahogy illik, Úrvacsorát is
vesz, és - nincs tovább. Istentisz-
telet után bezárja maga mögött a
templomot, mint a pogányok, hogy
Isten utána ne mehessen a minder-
napi életbe. Legfeljebb arra haj-
landó még, hogya város házi nagy-
terrnekbe kifüggesz!i a keresztet és
saját gomblyukába is vallásos jel-
vényeket tűz, de egyébként szigo-.
rúan elválasztja a' vallásos és a
hétköznapi életet, mert a vallés.
ahogyan ő gondolja lelkivilágunk
jelenségei közé tartozik, de a "va!-
lásos elveket" a gyakorlati életben
már megvalósítani nem lehet, mert
más a vallás és más az élet

Ha valaki akarja, nevezze ezt
vallásos életnek, csak keresztyén-
nek ne Mert a keresztyénség Is-
ten feltétlen parancsuralmáí [elenli,
nem csak vasárnap, de szűntele-
nül és az élet minden vonatkozá-
sában. Igaz, hogya felemás em-
ber ezt szívesen elfelejti, mert a
hétköznapokon lsten uralma és kő-
zelsége kényelmetlen. De az a [ó,
hogy nem felejti ezt el az lsten, s
ha tetszik, ha nem, újra és újra
emlékeztet rá.

*
Az utolsó nagy leckét húsz esz-

tendővel ezelőtt adta. Akkor tanul-
tuk meg, de jól, hogy lsten nélkül
ezen a világon csak nyomorúság
és halál van. Mert akkor egy hosz-
szú-hosszú optimiste kor után,ami-
kor rnindenki azt hitte,' hogy az

ember íö és íeilödése egy új para-
dicsomba veze\, jött a világháború
bomlott íináléia, amelyben meleg
embervér áztatta puhára a kemény
rögöl. Békés sorsokat tett tönkre,
vagyonokat sodort el, tömegeket
tett földönfutóvá s végül megmu-
tatta, hogy mi a kenyérlelenség,
mert még gerstliből és szárazbab-
ból is kevés jutott annak a világ-
nak, amelyik tíz évvel azelőtt még
azt hitte, hogy küszöbön van az
új aranykor. Az aranykor helyeit
jött az összeomlás és aki nem
dugta a fejét homokba, akkor meg-
tudta, hogy az Isten dicsőségében
szűkölkődő világ olyan mint a
kártyavér. amely előbb vagy utóbb,
de egyszer okvetlenül összedől.

*
Azóta új világ született. Okos-

képű dajkák ülnek bölcsője körül
s mindegyikükcsodagyereket akar
nevelni. Egyikük azt szeretné, ha
nemzeti lenne az újszülött, a má-
sik nagy demokratára esküszik.
Sürögnek, forognak a mcsterek s
nem jut eszükbe, hogy Isten nélkül
megint csak nyomorékot nevelnek.
Sehogy sem akarják észrevenni se
a kicsinyek, se a nagyok, hogy az .
életben a sok [avasiatnál és indit-
ványnál fontosabb az, hogy egy-
szer már Istennek legyen igaza.
Mert több kell ide, mint jelvénye-
ket viselö "keresztény kurzus". Ez

"Azért akár esztek, akár isz-
tok, akármit cseleksztek, min-

.dent az Isten dicsőségére mí- I
veljétek" 1. Kor. 10, 31.

"Elvész az én népem, mert
tudomány nélkül való."

"Mert ha élünk, az Úrnak
'j" '

élünk; ha meghalunk, az Ur-
nak halunk meg. Azért akár

Iéljf,ínk, akár haljunk, az Úréi
vagyunk." Róm, 14, 8.

a több : Isten feltétlen uralmának
az elfogadása. Magyar vonatko-

.zásban csak arra gondoljunk, hogy
lsten rendelései nekünk is szól-
nak. A sok közül az egyik így:
,;Szaporodjatok és sokasodjatok és
töltsétek be a földet." S míg 'köz-
vetlen szomszédaink egyre többen
lesznek, addig az új magyar csa-
ládoknak - egy-keltő kivételével
- még csak egy gyerekre sem te-
lik. Nem mentség az, amit mon-
dani szoktak, hogy nehezek a
gazdasági viszonyok, Hanem az
az igazság, hogy nekünk "éhező
prófétákra" van szükségünk, ha
még egyáltalán számítani akarunk.
(Németh László). Bizony ott állunk,
hogy vagy indulunk minden vona-
lon Isten rendelései szerint, vagy
megfojt bennünket a nyakunk kö- .
rül egyre erősödő idegen gyűrű.

*
Mi történt hát velünk? Csak

annyi, hogy "tudomány nélkül"
vagyunk. Értsük meg jól. Ez a tu-
domány az Írásban szószerint Is-
ten igéjét jelenti és nem ismere-
tet. Mert okos emberünk van bő-
ven. De kevés a hívő emberünk.
Nekünk pedig ezek kellenek. Akik
nem sántikál nak felemás rnódon
egy napon a templomban, hat napon
meg Isten igéje nélkül, hanem
mindent feltesznek arra az egy do-
logra, hogy szólt az lsten.

*
Így aztán semmi mást nem aka-

runk, mint felemás emberek he-
lyet! egész embereket: Isten embe-
reit. Csak azért beszélünk és
irunk, rnert min den .szavunk kiál-
tás' egy uj világ. uj embereiért.
akik leszámoltak a kettős élettel
és létezésük értelmét az adja meg,
hogy mi mindnyájan az Istenéi
vagyunk. M. S.
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Bólvcmvok ...

Minden emberi érzés, még a legszen-
tebb is veszedelmessé válhatik -
Krisztus nélkül. Vagyis, ha -egy érzés
azt a helyet foglalja el a lélekben,
amelyet Krisztusnak kellene elfoglalni.
Ha bálvány lesz.

Talán mosolygunk ezen az ósdi "bál-
vány"szón. Pedig bálványok voltak,
vannak és lesznek. Csak a mai ember
nem önmagán kívül eső tárgyakban
imádja őket, hanem önmagába rejtett
érzésekben és gondolatokban. Ha sze-
mébe mondanánk, a legmélyebb fel-
háborodás hangján kérn é ki magának.

Pedig a bálvány mégis csak leleple-
zödík, Lelepleződik akkor, amikor Isten
összetöri. Mert Isten nem tűrí a bálvá-
nyokat. Széjjelzúzza őket ... - hogy.~
bálványimádó a romokon kere.sztul
találjon haza. igazi, Urához. A~..11:yen
események mínden lelekben az örökélet
válságos óráit jelentik. Megtalálj.a~
Krisztust, vagy elmegy mellette ? Utána
'nyúl-e a segítségül nyujtott kéznek,
vagy hátat fordít neki? Felemeh-e
Hozzá könnyes szemét, vagy eltemet-
kezík bánatába?

Úgy állunk az ilyen ember .me~lett,
mint a tüdőgyulladásos beteg agyanál.
Mit hoz a krízis? Egészségesen ébred,
vagy hördül egyet s megáll a szív,
megfagy az élet ...

Ismerek olyanokat, akik ma ajkukon
örök mosollyal járják az életet. Krísz-
tusról beszélnek, szívük egyetlen Uráról
és áldják a krízís nehéz sorait. Nélküle
sohsem szabadulhattak volna a bálvány-

. imádásból ...
Vannak viszont, akik örökre eltüntek

sorainkból. Szomorú, véres tragédiák
örvényeiben. Pedig olyan kedves, derék
emberek voltak! Vallásosak, templomba-
járók, sőt úrvacsorázók... S mégsem
Krisztus volt életük fundamentuma.
Szomorúan derült ez ki, míkor eljött a
vihar. Mert "nagy lett annak .a háznak
a romlása ... " .

Az elmult hónapokban két ilyen
tragédia játszódott le szemünk láttára.
Mindkettőben a legmagasabbrendű em-
beri érzés: a szeretet vált bálvánnyá.

Az egyik esetben egy egyedüláll?
idős müvésznőnek hosszú, sorvaszto
betegség után meghal. púpos, testileg
nyomorék, de .szellemIleg .t~hetseges
müvész-öccse. Kísgyerek korá tol ápolta,
nevelte babusgatta . . . Most senkije
se mar~dt. Senkije! Egy éjjel összetöri
rnűterrnét, minden értékét és kinyitja
a gázcsapot . . . .
. A másik egy nagyon derék, kedve~

házaspár tragédiája. A .férfi e~ys~.en~
falusi gyerekből egyeteml tanárrá küzdí
fel magát. Negyvenötéves korá?an mél-
tóságos úro Legjobb ember, akit valaha
[smertem. Szüleit tiszteli, családját sze-
retí felesége munkatársa is. Legtöké-
lete~ebb harmóniában élnek, amit nemes
lelkű és magas kultúrájú embereknek
csak nyujthat az élet.

Egy hirtelen operáció elviszi a férj et.
A.z asszony e,qyed:ül marad. Más~~l ~ó-
napig tart a krízís . .. sakkor önként
megy a férje után ... Az űrt nem tudta
pótolni semmi ...

Pedis mily hatalmas energia-forrása a
szeretclnek Krisztus-l De aki idejekorán
nem kapcsolódik .beléje, az a kr}z.is
szörnyű sötétjében esettég nem talalja
meg a kontaktust. . . ..
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Megoldási kísérletek
A .német állam és német egyház egymással szemben való állása

utolsó akadálynek látszik a Volksgemeinschah eszméje megvalósulá-
sának útjában. Két kemény világnézet áll itt szemben, és mindakettő
szívesen venné, ha a másik tenne már feléje egy nyilt, nem burkolt és
nem csupán politikából indulo lépést. Ezért használták fel nagy lelke-
sedéssel a népszavazás propaganda harcában az osztrák püspöki kar
hűségnyilatkozatát és hozták míndenléle íotókópiés másolatban, pla-
kátra nagyítva a nyilatkozatol. Ami alatta volt, mintegy magyarázó
szövegnek, sejteni engedte azt, hogy csakugyan szerelnék megoldani
ezt a kérdést, komolyan és igazán. A plakátok alján így hangzott a
szöveg: Népünk évek óta égető nagy kérdését meg kell oldani. Kell,.
hogy megvalósuljon az igazi béke, amikor egymásra talál egészen
német és némel. Ezért üdvözöljük az osztrák püspökök fenti nyilatko-
zatát, benne látjuk a megbékélés első lépését. Azt, hogy az egyházak
is eggyé akarnak lenni a nemzettel és április lO-én mind igennel
szavaznak.

Az alábbiakban nem akarok hívatalos nyilatkozatokat, vagy híva-
talos lépésekel ismertetni, rnert egy idő óta, ha vannak is, nem zavar-
nak fel sok vizet. Sokkal Inkább szeretnék olyan képet rajzolni, hátte-
ret adni, amiből aztán esetleg jobban meglehet érteni a helyzetet.
Ezért csak megoldási kísérletekről beszélünk.

1. A politika profesfantizmusa

A nemzeti szocialista állam megalakulásakor szembe találta ma-
gát az egyházakkal., Főképpen a katolikus egyház jelentett ellenséget,
mert ebben az .időben még állt és erős volt politikai befolyása, a jól
megszervezeIt Centrum párt révén. A protestantizmusnak nem volt
egységes párt ja, viszont a nemzet nagyobbik részét alkotta és így em-
bereire szükség volt. Igehirdetésének válságos ideje, epigon kora volt
ez. Mindenlelé még csak most kezdődött az új irányok gondolatainak
erősödése, új theológiai és igehirdetői lelkiismeret ébredése. A sok
Landes-kirche, a különíéle színezetű Irakcíók és vallásos egyletek,
szekták a protestantizmus válságáról beszéltek. Szabadgondolkodók,
racionalisták, hitetlenek, sőt istentelenek bújkáltak az egyházak tagjai-
nak sorában. A keresztyénségból nagyon sokan nem is fudtak mást,
mint azt, hogy ők nem imádnak szeuteket. -rnert protestánsok és pro-
testantizmusuk abban áll, hogy nem katolikusok.

Az új állam belpolitikájának számára éppen ezért a protestantiz-
mus nem is látszott kornoly ellenségnek." Szétszórt sereg volt. Úgy
látszott, hogy ügyes sakkhúzással meg lehet nyerni őket maguknak és
ezzel egyúttal elintézni az egységes katolicizmust is. Eppen ezért fel-
használrák az előbb említett "protestáns öntudatot" és azt hitték, hogy
Luther nyomdokaiba lépnek akkor, ha kimondiák a Rómától való
elszakadást és kiadják a jelszót "Los von Rom", Isv lett volna a pro-
testantizmus az állam iellosésa. de természetesen csak annyiban,
amennyiben szövetségessé válik a Róma ellen folytatott küzdelernben.

Azt mindenesetre helyesen látták meg, hogya protestantizmus a
katolicizmus kritikája, de tévedtek abban, hogy ennyi az egész. A
protestantizmus nem egyenlő mindennel, ami opponál Róma ellen. Az
csak egyik, jogos része. A Róma elleni oppozíciónak alapja: Krisztus!
G. Würtenberg mondja a Deutsche Ev. Erziehung egyik számában,
(49. évf. 4. sz.), hogy Luther Krisztusért harcol és éppen ezért Róma
ellen. Ebben van tulajdonképpen a protestáns oppozíció alapja, nem
másban. Ezt azonban a politikai [elszóvá tett protestantizmus' nem
akarta felismerni és míhelyt az' egyház valami mást is akaft,ielhang-.
zott a vád: Árulás Luther ellen! Verrath an Luther!

Valami egészen mássá kell lennie az egyháznak, .hogy német'
földön életlehetősége lehessen, - hirdette Rosenberg, Vissza Lutherhez.
Luther riémet voll, Luther mint nérriet ember, harcolt Róma ellen és a
német s~ellemi szabadság előharcosának számí!. Ami viszont benne



Megrázó tigyelmeztetések ezek a tra-
gédiák. Bálványok hamar születnek.
Valjon hogy állunk velük? Egy csen-
des órában nézzünk szét önmagunkban.
A "Lélek templomában". Mi az, aminek
elvesztését, összetöréset "nem élnénk
túl?" Az lesz a te bálványod ...

igazi keresztyénség. az szerintük nem á nemet lélekből ~akadt, hanem
csupán katolikus örökség és félremagyarázása annak, ami Krisztusban
emberileg nagy volt és hősi, ami szóval árja volt, a bűntudatos zsidó
alacsonyabbrendűséggel szemben. Még ez év husvétiéri , is ott állt a
Stürmer cím oldalán egy kép, Cranach Krisztusképéböl egy részlet, a
megfeszített lábai és alatta a felírás: Akit a zsidók így öltek meg, az
nem lehetett zsidó.

Bizonyos, hogy a katolicizmus ellen indított támadás hevességének
főoka az volt, hogy a katolikus egyház szervezete folytán kézzel' fog-
ható ellenségként jelent meg. Annak 'oka pedig, hogya protestáns egy-
házaknak eleinte kedveztek, nemcsak azok szétszórtsága, egységfől
távol állása volt, hanem az is, hogy benne fegyvertársat láttak, olyan
fegyvertársat, aki magával hozza a leghatásosabb, régen kipróbált
fegyvert. Ez a szövetség azonban nem következett' be. A reformáció
egyházai hirtelen feleszméltek és észrevettek, hogy itt nemcsak arról
van szó, hogy Róma ellen, hanem egyúttal az is ott lappang': Krisztus
nélkül. Már pedig egyház, keresztyén egyház, még ha felekezet is,
Krisztus nélkül nem lehet, mert akkor nem keresztyén. Így támadt
fel a Bekennende Gemeinde és alakult meg a Bekennende Kirche.

E~ az alakulás rögtön t4rnadási felületet nyujtott az állam szá-
mára. Ugy érezte ugyanis, hogy itt úiabb.éllem keletkezik-az államban,
mint egykor a katolikus egyház az volt. Ennek megakadályozására
jöttek egymás után az intézkedések,' amikor - hála körúii sajtónk
gondos figyelmének és Németország ellen érzett élénk antipátiájának -
megfelelő tálalás ban bőven értesültünk.

A mai felfogás az egyházak szerepére és rendeltetésére nézve
nagyjából megfelel annak, ami Rosenberg Mvthosában van, hiszen
éppen eléggé propagáljak azt. Egyet azonban tisztán kell látnunk, ha
Rosenberggel foglalkozunk és pedig azt, hogy ha kritikája nem is igaz-
ságos mindig, nagyon sok esetben mégis jogos. Amikor pl. azt mondia,
hogy erősen megfontolás tárgyává kell tenni azt, hogy az ifjúságot
átengedie-e az állam egyházi iskolák kezébe, olyan megokolást mond,
amit visszautasítani nem lehet. Azt mondia : Az átengedésnek követ-
kezménye először elővigyázatos, aztán mindig fokozódó leértékelés
lenne mndazon nagy német szernélyiségekkel szemben, akik nem
állottak valamely egyház szolgálatában. Csak gondoljunk a nálunk
folyó nagyarányú átértékelésre, amit katolikus iskolákban, de állami
szolgálatban álló katol.kus oktatóktol is állandóan hallunk, és máris
azt kell kérdeznünk, vajjon nem jogos-e il kritika, ami itt felhangzott,
lehet-e megkockáztatni azt, hogy ami egy népnek szent, ami nemzeti
büszkesége, a való tények megmásítása vagy más beállítása miatt
szégyelnie kelljen. Vagy gondoljunk csak 'arra, amikor Rosenberg meg-
mutatja az egyházak (általa ugyan méltatlanul szűkre szabott) helyét
és feladatát a nemzet szolgálatában. vajjon nem jogosan mondia-e,
hogy "a felekezetek célja nem önmagukban van, hanem változó esz-
közök a nemzet szolgálatában. Eddig csak sablonok voltak, akik meg-
létüket a népek élő valóságára rákényszeríteni igyekeztek" . Vajjon
nincsen-e igaza ebben, ha magunkra alkalmazzuk és vesszük a
kátolikus egyház (rnint szervezet) habsburgpárti törekvéseit, idegen-
támogatását, csupán a szervezeti érdekek miatt?

De ebből elég ennyi. Sajnos, a harc tovább ment. A politikába
a politikai hatalom igényével helytelenül beleavatkozó egyházi szer-
vezetek után magát az egyházat, a keresztvénséget érte a támadás. A
keresztyénség mint keresztyénség mindezideig kivédte ezeket, a kegyes-
ségi élet gyakorlását nem tiltják korlátok. Csak a kérdés megint úgy
vetődik fel, mint egykor a reformáció hajnalán: vajjon az egyházak
szervezetei' egyenlők-e Krisztus egyházával? Luther azt mondia :
"Keresztyén egyház ott van, ahol Krisztus a Iö és ahol az Ige szól ... "
de nem ott, ahol külsőleges hatalommal igyekeznek uralkodni a lelkek
felett. A politika protestantizmusa csupán' látszólagos. Jelszó csak, ami
azonban nem kapcsolható az egyház valódi lényegéhez. Es az egyház
feladata is több, mint amit neki akarnak' tulajdonítani, hogy tudniillik
"metaHzikailagalátámassza" az állam világnézetét (Rosenberg). Az
egyház' feladata mindig Krisztus hirdetése, már amennyiben valóban
egyház akar maradni.

K. P.

A.B.

VISSZALAPOZUNK
111111111111111111111111111I1111 1111111 n Ilii.U1111111111111111111111111111111

A kormány a társadalmi és gazdasági
élet egyensúlyának biztosítása érdeké-
ben törvény javaslatot nyujtott be, ame-
lyet a közvéleméuy általánosan zsidó-
javaslat néven emleget. A nagy csata-
zajban, amely a javaslat körül támadt,
egy rég elfeledett nevet idézünk, Istóczy
Győző országgyűlési képviselőét. Tesz-
szük ezt egyedül azért, hogy azok szá-
mára, akikben van fogékonyság a dol-
goknak nagyobb távlatban szemlélése
iránt, lehetövé tegyük a kérdésnek pil-
lanatnyi aktualitás on túlemelkedő vizs-
gálatát.

Istóczy Győző az 1872-ik évi szeptem-
ber l-re hirdetett országgyűlés 1875.
április 8-i ülesén a zsidóság elszaporo-
dásával kapcsolátban a honosítási tör-
vényjavaslat tárgyában interpellácíót
intézett a kormányhoz. Interpellációjá-
ban többek között a következőket mon-
dotta: A zsidóság ,;úgy számereje bel-
és külteriü szaporodásával, mint a köz-
gazdászati téren kivívott, úgyszólván
dictatori liatalmánál fogva, mely hatal-
mat mindinkább egyéb terekre is ki-
terjeszteni ,törekszik: b~?n~nket, nen~
túlszárnyalással, mert ez tobbe-keve~bbe
már végbement, hanem elnyomassal
tenueaet . .. Mindenekelőtt végkép sza-
kítani kell azon téves felfogással, mely
téves felfogást a zsidóság képviselői
folyton étvényesíteni törekednek, vala-
hányszor az) bármely, h~l?ál' igazolható
megtámadásnak van kítéve, hogy t. 1.
ezen elem pusztán egy vallásielekeze-
tet kénez mert ez elem egy tenyleg
zárt társadalmi kaszt, melyet a véregy-
ség, az ősidőkből átvett tradíciók, az
érdekközösség s vallása - de már csak
részben, habár túlnyomó részben val-
lása ~ fűznek egy szorosan zárt egy-
séggé. Nem más, mint ügyes sophisma
tehát azon érv, mely valahányszor a
zsidóságságról - sőt már odáig jutot-
tunk, hogy ha annak csak egyes tag-
járól, mint ilyenről is - ~gy-egy sze-
rény kritíka merí hallatni magát, !1
zsidóság részéről íelhozatik, ,hogy t. 1.
egy törvényesen bevett yallasfel~~ezet
van megtámadva ~ ekkep a lel}':u8II!e-
retí szabadság neve ben tiltakozik mm-
den ellene intézett megtámadás ellen;
- mert amíg a zsidóság a vallás sért-
hetetlen terül etén mozogva, a társa-
dalmi és állami téren, mint külön kaszt
zavarólag fel nem lép: a mai viszonyok
között józanul senkinek e,szeágá~a sel}l
juthat öt még csak egy szoval IS JI!etn,J;
- s nem is az" hogy Istent máskép
imádják hanem azon merev excusivi-
tás am~z ellenszenv es - mint anémet
magát kifejezi - "Heerdeninstinkt",
minden nemzsidónak alsóbb, tökéletlen
lényill és kizsákmányolandó objectumul
való Shylock-szerű tekintése, melyek
minden időkben sajátságaik közé tar-
toztak: voltak főokai egyebek közt an-
nak is, hogy mióta csak a zsidók más
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A Miatyánk összekapcsolja az em-
bereket egymással, úgyhogy egyik a
másikkal, a másikért ímádkozlk, ez-
álial olyan erős és hatalmas lesz,
hogy még a halál borzadályát is el-
űzi. Luther.

II evangélikus leánynevelés
nagy kérdése

népfajokkal érintkezésbe jöttek, a leg-
mélyebben gyökerező gy ülö let tárgyai
s a leghevesebb üldöztetések áldozatai
voltak ... A legnagyobb önmystifikáció
tehát a zsidóság libera~izmusában ko-
molyan hinni. Azon kasztszerü elem,
mely mindazon térről, ahová beiész-
kelhette magát, tömör iöllépésével mín-
den idegen elemet kíszorít, kipusztít; ...
amely elem a más elemekkel való érint-
kezést csupán az üzleti cél szempont-
[ából tartjarönn; - amely mínden-
egyes tagjának nemzsidókkal fönnforgó
igaz, vagy igazságtalan ügyeit közös
és mintegy családi ügyeknek tekinti s
felekezeti ügyekként erőlködik feltün-
tetni ; - amely a maga részére a tole-
rantía legszélsőbb igényeit követelve,
önmaga a képzelhető legintoleránsabb
elem ;' - s amely a liberalizmust cégül
használja fel kaszjának egy gazdászati
oligarchiává való tételére, - mert hogy
a zsidóság a gazdászati oiuiaurolomra
törekszik s már az útnak jó derekárt
van: azt nem egy államférfi beismerte,
- azon elem nem a líberalízmus, ha,
nem a társadalmi és közgazdászati ty-
rannía elvét képviseli.

A gazdászati téren kívül a judaizmus-
nak eddig leginkább a [uornalístíkaí
tért sikerült hatalmába keríteni úgy-
annyira, hogy - csak monarchíánkról
beszélve - Lajtántúli lapok legtöbbje,
de mieinknek is legnagyobb része a
zsidóság kezében van; vagy legalább
mögöttük ott áll ezen kasztnak egy-egy
őrszemet képező delegátusa. ' Alkotmá-
nyos országokban a közvélemény lévén
a mérvadó elem: a pénzhatalmon kívül
e hatalomra törekvő' kaszt kezeiben,
iránta még egy kíssé makrancosnak
mutatkozó közvélemény organuma, a
sajtó a leghathatósabb eszköz. Annak
útján maskíroztatnak a zsidóság ten-
dentiáí ; azzal hírdettetik unisono az
az indignátióra keltendő világnak a zsi-
dóság matyruma, valahányszor nem-'
zsidó és zsidó közt fönnforgó s leg-
többnyire eredetileg az utóbbi által
előidézett, valamely díüerencíában a
zsidó találja a rövidebbet húzni; azzal
fójtatik el minden hang, mely a zsidó-
ság "tyrannid sourde"-ja ellen itt-ott,
elvétve, elszigetelten emelkedni mer ;
a liberalizmus nevében azzal bélyegez-
tetik meg, vagy tétetik nevetségessé
minden törekvés, mely a judaizmus
üzelmeinek ellentállna - a pénzhatalom
mellett azzal eszközöltetik elrettentő
példaadásul a végletelere hajtása, pa-
ralyzálása vagy ha lehetséges, elbuk-
tatása azon balga nemzsidóknak. akik
ugyanannak szétzúzó nyomása ellen
feljajdulni merészkednek." (Istóezy :
Győző országgyülési beszédei. Budapest,
1904.1-5.1.) (drlcm.)

Az Ev. Élet f. évi 17. számában megjelent "Mibe kerül az okle-
oét?" című közlemény zéró-kérdésére; óhaitok válaszolni az aláb-
biakban.

Cséry Laies fönti című cikkében nincsen egy mondat sem, amely-
nek igazságába belekőthetne, még 5Z elfogult rosszakarat is. Ezért nem
lehet célom cálolni azokat. Allításai éppen olyan helytállók. mint azok
a megállepítésok.' amelyeket megírtam az ev. teriitónőnevelés kér-
déséről az Ev. Elet 13. számában. A két közlemény között abban van
ét fontosabb különbség, hogy különbözö szempontokból foglalkoznak
ugyanazon kérdéssel.

Az én korábbi cikkem azt igyekezett kimutatni, hogy a katolikus
tanitónőképzők óriási száma három ponton árt igen érzékenyen az ev.
érdeknek; 1) mert elvonják az ev. növendékeket az ev. tanítónókép-
zőtól.' 2) mert elidegenítik a művelt ev. lányokat saját egyházuktól, 3)
mert a jövőben megnehezítik a náluk érettségizett ev. leánytanulók nak,
hogy bejussanak az ev. tanítónóképző akadémiába, amelyik elsősor-
ban a saját liceumában érettségizett leánytanulóknak lesz kénytelen a
fölvételt biztositani.

Cikkíró ebben a válasz-cikkében a saját példáiával igazolta az én
fejtegetésem igazságát. Bebizonyította, mennyire helytállók azok a föl-
tevések. melyek alapul szolgálnak a következtetéseimhez: csak zár a-
dékul levonta azt a tételt, hogy vagyontal-an vagy gyönge jövedelmű
családok igazságtalan helyzetbe jutnak azáltal, hogy a másfelekezetű
liceumokban érettségizett ev. leányok valószínűleg ki fognak maradni
az akadémiára való Iölvételbő! mindkét helyen, a mésielekezetű aka-
démiában is és az evangélikusban is. Vajjon lehetne-e segíteni ezen a
kétségtelenül fonák helyzeten? '

Az egyetlen lehető és megnyugtaló megoldás az volna, ha elő-
segítjük, hogy vagyontalan és kisjövedelmű ev. családok leányai is
kitanulhassanak a szarvasi ev. liceumban. Ez nem képtelen föltevés,
ha a szarvasi ev. liceum elegendő számú ingyen helyet vagy kedvez-
ményt tud nyujtani a szegénysorsú és érdemes növendékeknek. Csak
az a kérdés, megvan-e erre a mód? Mindenesetre megvolna. ha az
ev. összetartás és öntudat nem volna pusztán kegyes óhajtás vagy
ami még rosszabb sokszor elismételt, üres frázis. Az ország r. kat.,
rel. és állami tanítónöképzőiben sokkal több ev. leány végzi tanulmá-
nyait - bentlakó növendék gyanánt - mint a szarvasi ev. tanítónő-
képzőben. Ezek az ev. bentlakó növendékek másfelekezetű intézetek-
ben rendszerint jóval több köztartási díjat fizetnek, mintha a szarvasi
intézetben végeznek tanulmányaikat. Ha ezek a növendékek az ev.
tanitónők épz őben tanulnának, akkor ennek az intézetnek olyan magas
volna a növendéklétszáma és annyival olcsóbb a fenntartása, hogy
akár a növendékek egyharmadának vagy felének is tudnának nyújtani
kisebb-nagyobb kedvezményt, vagy esetleg ingyenességet is. Tudvalévő
ugyanis, hogy az intézet fönntartásának úgynevezett rezsiköllsége egy-
forma, összeget emészt föl ,6kár sok, akár kevés a növendéke.

Amde az la szomorú hogy a tehetős családok, melyek könnyen
visalik gyermekük taníttatási költségeit, sokszor nem érzik át evang.
hitükből folyó kötelességüket. Beadják leányukat a magas díjakat kö-
vetelő parádés másíelekezetű intézetekbe. Megtörténik aztán, hogy köz-
ben meghal a családfő, vagy valami okból elapad a fényes jövedelem,
vagy rossz tanulóvá válik a leány, akkor eszükbe jut az egyetlen ev.
tanítóképző és ilyenkor utólag a felsőbb osztályokba mindenáron
Szarvason kivániák, taníttatni leányukat. Nem mulasztva el persze,
hogy az ev. tanítóképzőben a legmesszebbmenő kedvezményt kérjék
annak a gyermeknek, aki jóval magasabb díjak fizetése mellett tanult
másielekezetű tanítóképzőben. Alig van olyan esztendő, hogv ne volna
példánk erre a furcsa eliarésre. Gyakorlatilag még szomorúbbak azok
az esetek, mikor a jólfizető ev. leányok egész tanulmányukat a fényes
r. kat. intézetekben végzik el.

Az Isten igéjével, a felsőbbséggel
és a házassággal szemben véuzett
szolgálatot, ezt a hármat akarta ls-
ten az ítéletnap előtt rendbehozni.
Az apostolok korától mind máig a
felsőbbséget sohasem tisztelték, úgy
mint mi. Luther.

"
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A szarvasi ev. tanítóképzöt.Ielkeresik a szegény szülők gyerme-
kei az ország legtávolibb vidékeíről is. Ez érthető, mert ezek nem bír-
nák el a másfelekezetű internátusok parádés költségeit, de természetes
is, mert hiszen azért van ev. tanítóképző, hogy ev. leányokat neveljen
De már kevésbbé természetes és még kevésbbé menthető az, hogy te-
hetős ev. családok a fényűző és drága másfelekezetű tanítóképzőbe
küldik leányaikat bentlakó nővendéknek. Ha minden mentséget meg-
érdemelnek azok a szegény családok, melyek leányok taníttatására
igénybe veszik a helybeli máslelekezetű tanítóképzót, semmi mentséget
nem találok azon jobbmódú családok eljárására, melyek idegen inter-
nátusokba adják be leányukat akkor, midőn az jóval olcsóbban kita-
nulna a hitének megfelelő tanitóképzőben. Ha ezek a hűtlen ev. nő-
uendékek mind a szarvasi tanítóképző internátusában laknának, akkor
az intézet anyagi helyzete annyira megjavulna, hogy kielégítő mó-
don tudná segélyezni azokat a szegény tanulókat is, akik kénytelen-
ségből látogatják a helybeli máshitű tanífóképzőt.

A helyzet orvoslásában sokat tehetnének egyházunk lelkészei, ha
az ev. családok tanítóképzőbe igyekvő leányait (de a jobbmódúakat is)
a szarva si intézetbe irányítanák. Segítenének ezzel nemcsak az ev.
leánynevelés mostanság igazán siralmas felekezeti szellernén, hanem
a föntiek szerint a szegény tanulőkon is. Csak az a baj, hogy tehetös
szülő nemigen megy tanácsért a lelkészhez. Míg fizetni tud vagy más
baja nincs, maga szereti megválasztani az intézetet, ahová leányát
küldi. Ez az oka annak, amit bizony-ra ámulva hallanak maguk a
'lelkészek is, hogy. a növendékek érdekében az intézet igazgató-
ságához íorduló lelkészek maidnem hioéie! nélkül olyan növen-
déket ajánlanak fölvételre, aki csak kedvezménnyel vagy ingyen tanulva
Ioiytethatné tanulmányait. Hol tanulnak a tehetős növendékek? Más-
lelekezelű tanítónőképzőkben, amelyet lelkészük tanácsa nélkül válasz-
tottak maguknak. Pedig olyan intézet nem állhat íönn, amelyiknek
minden tanulóta kedvezményt élvez! Illetve az ilyen intézetnek valami
dúsjövedelmű fönntartóra volna szüksége.

A végleges válasz tehát ez: minden ev. szülő, legalább is a vi-
déki, taníttassa leánvét az ev. intézetben, akkor a bőjövedelmű ev. in-
tézet a szegény tanulókat is befogadhafja kedvezménnyel vagy in-
gyenesnek. .

K. S.

Hlsz eö, hogy K r-leztus az Atya ör-ökkévuló igéje, az igazi
vllúqo seúq és élet. Helyes ez a híteö. Oe tör-ekcöjél. hogy ez
az Ige tebcnricö szóhoz jusson, hogy ez a világosság tebcn-
ncö fényesReojéRés ez az élet tebenrieö éljen, külöriben mit
sem használ neRea, Ermck a kincanak meg kz ll lenni ben-
nea; a hit által egységben kell Iermcö Krisztussal.

. Arn o J á nos.
*

ne arra törckeöjél, hogya világot győzzeo le. Arra
igyzRezz, hogy legelsősorban saját belső világooat győza le!

Arn a J á nos.
*

Azt tanítottuR és ír+uk, hogy rnlriőan cseleReoetünR ér-
téRtelen lsten előtt és hogy rnlnöen tettűrik és RépességünR
felett is csck Rétségbe lehet esriünk. Ezzel ellentélben egyeoül
Krisztus vére és ér öcrne által váltatunR meg és uöuözülünk.
Ez a hit üöuözit. L ut her.

*
A~ igazán híVŐR mln ő iq azt qoriőoljük, hogy ŐR nem

hlaznek. Ha valaRi teljesen tuöric hinni, örömében sem enni,
.sem inni, sem semmit cselekeönl nem volna képes.

Luther.

HÓRA LEÁNYAI
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A dolgozó nő problémájával már so-
kan próbálkeztak a magyar színpadon,
de még senki olyan mély alapossággal,
mint Székely Julia, a Nemzeti Kamara
új darabjában. A problémák szálait
szeretné visszavezetni Ibsen Nórájához,
aki: elhagyta a "babaotthont", férjét,
gyermekeit, akiket igazán szeretett, a
szábadság és önállóság utáni mérhetet-
len vágyakozásból. Az egyik főszereplő,
Helmer Nóra építészmérnök, ennek a
Nérának az unokája, de szellemileg a
többi is. A szimbólum nem rossz. Az
öntudatos dolgozó nőkben valóban sok
a Nóra-örökség : az önállóságuk, függet-
lenségük, eredeti személyiségük szinte
kultlkus tisztelete; az alkotás, magasabb-
rendű munka (mondd: férfimunka)
mámora s nem "privát nők", a "baba-
otthonok" lakóinak, kicsit gúnyos le-
kezelése.

"Nóra leányai" ezzel a mai öntudatos
dolgozó nővel szereme egy kís szám-
adást rendezni. Külön értéke a dolognak,
hogy ezt a számadást maga a dolgozó
nő végzi, tehát eleve kízárva a férfi-
szempontok érvényesítésének minden
gyanúja. Mert a számadás végeredménye
így összegezhető : ahogy a férfi sorsa a
nő, a nő sorsa a férfi. Akár tehetséges,
akár tehetségtelen a dolgozó nö, tehát
akár joga van a magasabbrendű, alkotó
munkára, akár nincs, mindenképpen
attól függ élete boldogsága vagy bol-
dogtalansága, hogy találja meg a férfi-
ben örök párját, élettársát. .

A modern idők Nóráiból három típust
mutat be Székely Julia. Az első (ReImer
Nóra) az ábrándozó típus, aki megitta-
sul a szabadság, függetlenség, alkotás
lázától és majdnem összetöri miatta
Isten neki rendelt .legdrágább ajándé-
kát: a boldog családi otthont, míg egy
nagy csalódás ki nem józanítja s helyes
irányba nem tereli.

A másik (dr. Raub Hílda) a valóban
tehetséges dolgozó nö, akit tehetsége
ellenállhatatlan erővel sodor hivatása
útján, akit éppen nagyobb tehetsége,
magasabbrendű egyénisége szakít el a
mellette "Minderwertigkeltsgefühl"-ök-
kel ~yötrődő f~Ffitől. Pedig o~that.atla.~
belso nosztalgiát hordoz az IgaZI nOI
hivatás: az anyaság, az otthon után.
Dr. Raub Rilda személye (Gobbi Rilda
alakításában) a darab legrokonszenve-
sebb legjobban siker ült alakja. Tulaj-
donképpen ő képviseli az igazi Nóra-
leányát, a ma dolgozó nőjének repre-
zentatív drámáját.

A harmadik (Krisztina) a férjvadá-
szatban "dolgozó" nő típusa. Enyhén
karikatúra, de nagyon életteljes. (Sze-
leczky Zita pedig pompásan otthon érzi
magát a szerepben) Kár; ho~,y . e~n.ek
a tipusnak, a felelotlen konnyuveruseg-
nek, anyagias, ~es~ies célkítűzéseknek,
az örök hazugsag idegromboló [átéká-
nak belső tragédiáját már nem vette
fel a szerző drámai hajórakományába.
Így a különben egész t~s~ta dal'~bba
egy kís kellemetlen mellékíz vegy ul.

A kezdő színpadi ezerzök néhány
apró fogyatékosságától eltekintve, Nóra
leányaiban új és minden értelemben
komoly tehetség jelentkezett.

L.M. V.
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Igehirdeíések
oZ UrvocsorÉlról

lU.

A búnbocsönct kincses-
háza

Máté 26, 26-28. :"Mikor pedig evének, vevé
Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és
adá a tanítványoknak, és mondá: Vegyétek, egyé-
tek; ez az én testem. Es vevén a poharat és
hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igya-
tok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az
új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik
bűnöknek bocsánatr ra."

János 6, 47-59.: "Bizony, bizony mondom
néktek : Aki én bennem hisz, örök élete van an-
nak. En vagyok az életnek kenyere. A ti atyái-
tok a mannát ették li pusztában és meghaltak.
Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá,
hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. En
vagyok amaz élő kenyér, amely a. mennyből
szállott alá ; ha valaki eszik e kenyérből, él
örökké. Es az a kenyér pedig, amelyet én adok,
az' én testem, amelyet én adok a világ életéért.
Tusakodának azértazsidók egymás között, mond-
ván : Mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy
azt együk? Monda azért nékik Jézus: Bizony,
bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az Em-
berfiának testét és nem isszátok az ő vérét, nincs
élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, örök élete van annak, és én fel-
támasztom azt az utolsó napon. Mert az én' tes-
tem bizony étel és az én vérem bizony itaJ. Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, az én
bennem lakozik és én is abban. Amiként elkül-
dött engem amaz élő Atya és én az Atya által
élek; akként az is, aki engem eszik. él én általam.
Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá;
nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és
meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.
Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala
Kapernaumban. "

Legutóbb már említettük röviden, hogy Jézus
szentséget szerzett az utolsó vacsorán. Nemcsak pré-
dikált új és páratlan dolgokról, hanem új és párat
lan cselekményt kezdettel: az Úrvacsora misztériu-
mát. Jézus, rniután hallattan új igéket mondott a va-

. csorai kenyér és bor felett, - ki osz tja azokat és
a tanítványok magukhoz veszik, eszik és isszák. Ez
esemény, történés, valami, aminek ,közvetlen hatása
van. Azóta is minden Úrvacsora: szentség, olyan
szent jel és cselekmény, amelyben történik valami,
amelynek ereie van. Hogy ez mit jelent a mé,tat,a-l
nul élvezők számára, hallottuk Pál apostolnál : bün-
tetéses ítéletet. Es hogy ez mit követel tőlünk, hal-
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lottuk ugyancsak tőle: komoly önpróbát. Ezekre is-
mét nem térünk ki.

D~ most már itt az ideje beszélgelnünk arról,
hogy mit á d ez a szentség a méltóképpen, helye-
sen oltárhoz járulóknak. Hiszen nem kétséges, hogy
Krisztus Urunk j a v un kr a szerezle ezt a szakra-
mentumot! Az úrvacsorázás sohasem akkor éri el
igazi célját, amikor kárhozlatásunkká lesz, hanem
akkor, amikor megmentésünkre, áldásunkra, egészen -
közönségesen szólva: hasznunkra vesszük. Ez a
Krisztus szándéka, akarata és irgalma az Úrvacsora
szerzésében és elrendelésében: ajándékot szán ne-
künk, kincsei kinál fel nekem!

És csak még azt Iűzzük ehhez itt. elóliéróban.
hogy ezt az ajándékot és ezt a kincset magában a
kenyérben és borban kapjuk. Á Ita luk! Nem úgy
van a dolog, hogy amikor úrvacsorázom, magamhoz
veszem a jegyeket, akkor ugyanabban az időben,
egyidejűleg, azalatt, míg e cselekmény folyik - fe-
lülről láthatatlan áldások szállanak reám. Nem! Ma-
gában az Úrvacsorában, a kiosztott szent test és vér
vételében, benne és általa kapom meg a Krisztus
adományát. Ezért kell azt kiosztani, venni, enni és inni.

Most már csak az a kérdés: Mit ad nekünk
Krisztus az Úrvacsora szentsége által?

Luther egy szóban foglalja össze: b ű n b o c s á-

nat ot! Nagy Kátéjában így ír: "A szeniséghez azért
járulunk, hogy ott olyan kincshez jussunk, amely által
és amelyben bűnbocsánatot nyerünk." Ennyi volna
az egész? Az Úrvacsora pusztán a bűnbocsánat
szentsége? Nem mond-e többet az Írás ? Várjunk
csak. Luthernél valami igen nagy dolog a bűnbocsá-
nat. Azt mondja a Kis Kátéban az Úrvacsora hasz-
nát íelíedve : "Ahol bűnbocsánat van, ott élet és üd-
vösség van!" Luther tehát mindent _összefoglal a
bűnbocsánatban. Azt mondhatnók : nála az Úrvacsora
nemcsak a bűnbocsánat drágakövét rejti, mint egyel-
len darab gyémántot. Ö a bűnbocsánat egész hin-
csesházát leli meg az Úr szent vacsorájában. A bűn-
bocsánat olyan kin cse s ház, mely ránk királyi gaz-
dagsággal vár. Mert ahol bűnbocsánat van, ott élet
és üdvösség van. Ez pedig kibeszélhetetlen bőség és
tenger drágaság .. A bűnbocsánat kincsesházába ér-
demes belépni.



"'

De ne vágjunk az Írásnak elébe Lutherrel. bár-
mennyire megkapóan ragadja is meg ő a , lényeget.
Erősen az idézett bibliai szakaszokra figyelve tegyük
fel újólag a kérdést: ~it ad nekünk Krisztus az Úr-
vacsora szentsége által? H áro m a válasz.

Az Úrvacsora szentsége által Krisztu 3 on-
magát adja nekünk! Ö n mag átadja! Nem keve-
sebbet. Mielőtt Ielhivná az övéit az élet kenyeréből
való evésre, azt mondja :"É n vagyok az életnek
kenyere." "(48 v.) "É n vagyok amaz élő kenyér,
amely a mennyből szállott alá." (51 v.) És: Aki
eng em eszik, él én általam" (57 v.) Ezekaz igék
világosan mulatják, hogy az Úrvacsora adománya
maga a Krisztus! Nem pusztán Krisztusnak valami-
féle kisugárzása, erőmegnyilvánulása, valami belőle.
Ő mag a a nagy ajándék! Az Úrvacsorában ön-
magát adja Ő nekünk.

Álljunk meg itt egy csodálkozó percre. Van
okunk az ámuldozásra. Mi emberek - noha hozzá
képest koldusok vagyunk - mindíg csak foszlányo-
kat tudunk magunkból odaadni. Valamit, valami ke·
vesel, vagy ha, igen nagy már bennünk a szeretet,
hát valamicskével többet. De hogy magunkat, önnön
magunkat odaadjuk másnak a kezébe: ez nem ne-
künk való játék. Lehetséges, hogy kire bolnak, erő-
szakkal elvesznek tőlem majd' mindent; de hogy én
magamat önként, egészben odaadjam: ez nem az én
utam. Hiszen ez a halál!.

Úgy van !Krisztus Urunk sem érti máskép!
Hogy ő onmacui! adhassa, ahhoz meg kell halnia.
Ezért szerzi az Úrvacsorát két szín aiaIt: teste és
vére van abban (Máté). Ezért beszél János eve ngé-
liurna szerint is külön az -ő testéről. "Ez a kenyér
pedig, amelyet én adok, az éri testem, amelyet én
(halálra) adok a világ életéért." (54 v.) Az ő teste
csak a halál által lesz kenyérré, táplálékká, élet
eledelévé. Éppen az Ő önként vállalt, ártatlan ke-
reszthalála teszi. hogy ő nem kevesebbet, minl ön-
magát adja nekünk. Másszóval: Jézus az ő halála
árán lesz egészen a mienk!

Hogy efelől kétségben ne legyünk, azért adja
testét és vérét, tehát teljes önmagát éte 1ü lés ita-
lul. ..Vegyétek, egyétek", "Igyatok ebböl mind-
nuáian": (Máté). "Ez az a kenyér, amely a mennu-

"ből szállott alá, hogy kiki egyék belőle" (50 v.)
"Mert az én testem bizony étel ésaz én vérem
bizony ital" (55 v.) Sőt hogy ennek a realitásában
senki ne kételkedjék, János evangéliuma egyenesen
úgy beszélteti Jézust - többszörösen is - mint aki
testének nemcsak ••evését" említi (az eredeti szöveg
szerint), hanem "rágását", "harapását",egészen drasz-
tikusan. Jézus teljességgel "-odaadja magát nekünk az
Úrvacsorában. Annyira eggyé lesz velünk, mint
amennyire az eledellel és az itallal eggyé lesz a
testünk, vérünk. Szétválaszthatatlan, tökéletes k özős-
ségre jutunk vele.

"Ezt fejezi ki még ez az ige is: "Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, az bennem l a-
kozik és én is abban" (56 v.). Az Úrvacsora cso-
dája, hogy. Krisztus szállást vesz bennünk és mi
benne lakóhelyet. Hasonlíthatnók ezt ahhoz a vi-
szonyhoz, miben a levegővel vagyunk mi élőlények.
A levegő körülvesz bennünket, mi élünk benne, de
ugyanakkor a-levegő bennünk is olt van, megtölti a
tüdőnket és a pórusainkat. Mi benne és Ö bennünk.
Így az Úrvacsorában mindaz, ami Krisztus, mindaz,
amit ő isteni életképpen magában hordoz: a mienk
lesz! Mienk az egész Krisztus. Mie~k Őmaga!

S hozzá tehetjük: csa k így lesz Ő a mienk!
Az Úrvacsora nélkül nem lehet vele Ilyen közössé-
günk. Ellenvetésül hivetkezhatnék ugyan valaki Jé-
zus szavára: "Bizony, bizony mondom néktek: aki
én bennem h isz, örök élete van annak" (47 v.),
Ennél többet az Úrvacsora sem igér. Hát nem elég
akkor a hit? Miriek ezen felül még az Úrvacsorá-
zás ? Kár ezen tépelődni. Tény az, hogy Jézus nem
áll meg a hitnél, vagy helyesebben szólva : ő olyan-
nak akarja a hitet, amely oda vi-z az oltárhoz,
hogy egyék és igyék! Úrvacsorázás nélkül nincs
hívő élet! Az ilyen "hívőknek" meg kell kérdőte.
leznünk a hitét. Jézus egészen exklúzíven kijelenti:
"Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek
az Emberfiának testét és nem isszátok az ő vérét,
nincs éie! bennetek" (53 v.). Nélküle holtak vagyunk,
mégha azt véljük is, hogy van hitünk. Krisztus az
Úrva~sorában akar egészen a rnienk lenni.

Az Úrv~csora szentsége által Krisztus önma-

gát adja nekünk! Ez már a kincsesház hulcsa. De
gyerünk beljebb.

Az Úrvacsora szentsége által Krisztus az ő

bünbocsánatát adja nekünk! Ez az ige második
.válasza feltett kérdésünkre.

Szándékosan mondom: az ő bűnbocsánatát!
Itt olyan bocsánatról van szó, amit nem lehet akár-
hol.megvenni. Ez Krisztus monopóliuma: halála
árán sz erzetl tulajdona. Azt mondja az Úr: "Mert
ez az én vérem. az új szövetségnek vére, amely
sokakért kiontatik bünöknek bocsánatára" (Máté
26, 28). Sokakért! Ennek a b.bliai értelme az, hogy
az egész világért. Krisztus halálának kozmikus je-
lentősége van; az egész mindenséget megremegteti
ez az esemény. Visszamenően a teremtésie és előre
ismeretlen jövendők utolsó moccanásáig: Krisztus
vérében a bocsánat! Ezért nem kapható a bűnöknek
bocsánata Krisztus.tól· függetlenül, szernélyélől elvá-
lasztottan, külön csomezolésban. S ezért fontos,
hogy ő az Úrvacsorában önmagát nyújtsa nekünk,
mert ő vele magával ér el a szivünkig Isten bocsá-
nala. És ezért válik az Úrvacsora a bűnbocsánat
kincsesházává, mert benne az értünk meghalt (és
persze értünk feltámadott) Krisztus adja magát ne-
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künk. Az ő bűnbocsánaíéban részesít minkel az
Úrvacsora,

De rnit jeleni közelebbről ez az ige: "bűnöknek
bocsánatára?" Jelenti először is adósságunk leljes
eltörlését. Nincs többé. Nyoma sincsen. Azér! .bo-
csánat", mert "elbocsátja", elküldi tőlünk vétkeinket,
lelép. őket rólunk az Úro És mi is szabadon bocsát-
talunk tőlük, többé nem kapaszkodhatnak belénk.
Teljes elengedés! Ezt a bocsánalot érti az Írás. Így
már talán kezd bennünk derengeni: me nnyire ioao-
san ragadja meg Luther ezt a kérdést éppen a bűn-
bocsánatnél. Ez nemcsak a mult számlájának meg-
semmisitése. hanem uj élet lehetősége és uj jövendő
kapuja.

Sőt mag a a zúj éle t. Amil a mi bibliánk
"bocsánattal" Iordít, azt találóbban így tolmácsol-
hatnők magyarul: ele n ge d é s. A régLgörög világ
kocsiversenyein ezt a szót használték az inditásre ..
Ott álrak a lovak Iutésra készen. Egy·egy lovász
togt~ őket téken zabláiuknál togva. Adott jelre az-
után - eleneedtéle a lovakat, azok iram ba kezdtek
és csakúgy zúgott dübörgött a pálya lábuk elatt. Ez
volt az "elengedés". A szentírás bűneink bocsána-
tát is ugyanezzel a szóval érzékelteti: nem egyéb
az, mint nelengedés"! Bennünket fogva tartanak a
gonosz indulatok, a- sátáni halalmak: megfeszül min-
den izrnunk, de hiába, csak véres lesz a szánk a
a fékező köteléktöl. S akkor egyszerre csak b~kö-
vetkezik az elengedés, a s-abadre bocsátás pillanata,
amikor Iuthatunk, élhetünk, célba rohanhatunk. Ha-
csak ujra kantáron nem csíp az ördög. Ekkor is ujra,
mindíg ujra csak az - elengedés segít !

Az Úr szent vacsorájában elnyert Kriszlus-kö-
zösségünk ezt a bűnbocsánatot adja! Teljes elen~
gedése a multnak, kiszakadás Ioitogató ~,:armaiból;
és teljes elengedése elöre, a pályára, a jövendőre!
Futás, mozgás, élet! Ki akar még rabszíjon ma-
radni? Kinek nem kell a hálaadás kelyhe, amely
italunk lehet bűneink bocsánatára? Ki oly dőre,
hogy csak kivülről leselkedik be a kincsesházba, de
nem meri átlépni a küszöbét ? Pedig nyitva áll : fel-
törte már a Krisztus!

Az Úrvacsora szenlsége által Krisztus az ö
b ű n b o c s á nat átadja nékünk! Ezzel beléptünk
a kincsesházba. Ha már itt vagyunk, rakodjunk meg
bőséggel. Öleljük fel az igazi élet ajándékait. Gye-
rünk még beljebb.

Az Úrvacsora szentsége által Krisztus az ö
életét adja nekünk! Ez végül az ige utolsó válasza
arra a kérdésünkre, mellyel az Úrvacsora adományai
iránt érdeklődünk. -

Igen, megint szándékosan mondom: az ő éle-
tét adja nekünk! Ha csak azt az életet adná, amely
amúgy is a sorsunk: nem sokra mennénk vele. Hi-
szen a létünk halálos lét, Ezért is óv Jézus attól,
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hogy mi cs-ak mannát kivánjunk. "A ti atyáitok a
mannát elték a pusztába, és meg hal tak." (49 v.)
Az ö kenyere pedig azért adatik, hogy aki eszik be-
lőle «meq ne haljon". (50 v.) Hogyan, hát mi úrva-
csorázó keresztyének nem ugyanazon az úton me-
gyünk-e el, mint amelyen mannát evő elődeink sírba
szálltak? Miíéle éle/röl beszél itt Jézus? Az ö éle-
téről! Örö kél e trő l. Ez az ő élete! Azt mondja
magáról: "Ez aza kenyér, amely a m e n n u b ti l
szállott alá; nem úgy, amint a ti atyditok evék a
mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi é 1
örö k h é !" (58 v.)

Éle t, örö kél e \. Milyen viszonyban van-
nak ezek egymással? János evangélista felváltva és
óvatlenul-sótcsónósen használja e szavaka\. Amikor
azt mondta "élet", akkor ezen örök éle/el éri És
amikor azt mondja : "örök élet", akkor ezen életet,
valóságos életet éri. A kettő . egységet alko\.
Csak a mi rövidlátásunk az, hogy mi ezt az
életegységet szétszakit juk egy földi létre és egy Isten-
tudjamilyen örökkévalóságra; s közlük rnély árkot
vonunk a halállal. Krisztus Urunk az (j életét adja
nekünk, amely már itt örök élet és amely a halálon
túl is lényegében ugyanez az élet, Ezt az egyenes
vonalat a halál csak keresztezi, de : ketté nem tör-
heti! Mindemeliett érdemes mindkettőről külön is
szót ejteni.

Az Úrvacsora szentsége által Krisztus nekünk
igazi életet, örök életet ad már ezen a földön!
"Amiként elküldött engem amaz élö Atya,és éri az
Atya által élek: akként az is, engem eszik, élén
általam". (57 v.) Micsoda merész hasonlítás! Ahogyan
Krisztus él az élő Atya által, úgy élünk mi is az
élő Krisztus által! Egészen olyan krisztusi élet lehet
bennünk, mint amilyen a Krisztusé, az élő Úré!
Minden hatalom, jóság, szentség, szeretet, segítség,
diadal, ami csak a Krisztus életét kimulatia : mindez
belénk ~száll, a mienk lesz I A halál sem törölheti
ki belőlünk. "Aki eszi az éti testemet és issza az éri

véremet örök élete van annak" (54 v.). Van! Nem-
csak lesz. Van! Már az enyém, itt az enyém, s
örökre az' enyém!

Oe halljuk a másikat folytatásaképen : "és én
fel t á In asz t o rr az/ az utolsó napon" (54 v.).
Vagyis tudnunk kell arról, hogy a jövendőre is vár
még valami. Az életnek - a már birtokolt örök
életnek - teljes hiieliesedése, amikor az örök élet
zavartalanul Ies z a birtokom. mert nem kell többé
küzködnőrn ezzel a halálos léttel is. Fel t á m adu n k
dic s ő ség est est ben! Ennek is záloga már az
Úr szent vacsorája, hiszen a feltámadott Krisztus
testében, vérében részesít bennünket.

Ám mégegyszer: ez a kettő elválaszthatatlán
egységben van. Már itt kell elkezdenünk az örök
életet, vagy soha nem lesz a mienk. Ez a .Krisztus
élete. Az ö életét kapjuk az Úrvacsorában.
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. Valóban, 6 benne, Krisztusban fut össze min-I' az igék először a kenyeret és a kelyhet ragadják a
den szál. Ő benne egyszerre kapunk is meg m in- szentséghez; a kenyér ésa kehely Krisztus testét és
den t l Ha életét adja, akkor üdvösségét és boceá- vérét fogja; Krisztus teste és vére az újszövetséget
naiát is elnyerjük. Ha üdvösségét adja, akkor bocsá- íogia : az újszövetség' a bűnök bocsánatát togja; a
naiát és életét is magunkénak rnondhatiuk. Vagy bűnök bocsánata pediz az örök életet és üdvössé-
akár úgy is mondhatjuk, mint Luther - legtalálóbb get. Lásd,. mindezt nyujtják és' adják az Úrvacsora
sorreridben -: ahol az ő bűnbocsánata a miénk ig é i, mi pedig a hitünkkel ragadjuk meg ezt '"
lesz, ott az ő élete és üdvössége is a miénk. Csodálatosan szép összefoglalás.

Sőt egyszer Luther még szebb lánc- sorban mu- Az Úrvacsora szentsége által mindent meg-
tatja be ezt az élő nagy ő s s z e Íű g g é s t . Azt írja: . kaphalsz.' rnert Krisztussal egyesít, magát Krisztust
"Nézd csak, milyen szép, nagy,' csodálatos dolog, szerzed meg ben.ne. Csak rnéltóképen és hittel jár-
ahogyan minden egymásbafonódik és szeniségi lé- kál], kérlek, e királyi kincsesházban. A hit az' a bű-
nyeggé lesz. Elsők az igék. mert az igék nélkül vös gomb, amelynek megnyomásávaLa bűnbocsánat
semmi sem volna a kehely és a kenyér; továbbá kincsesházának tninden drágasága lábadhoz gurul
kenyér és kehely nélkül nem volna jelen a Krisztus és öledb.e hull. Miért állsz ott künn megverten és
teste és vére: Krisztus teste és vére nélkül nem keldúsan ?, Jer az oltárhoz, itt vár rád királyi aján-
volna meg az. úiszövetség.i-vez -újszövetség nélkül dékaival a bűnbocsánat egész kincsesháza ,
nem volna bűnöknek bocsánata; s a bűnöknek bo-
csánata nélkül nem volna ott élet és üdvösség. Így

Scholz László.

...................... ~ _ ~ .

ft SOproni teológiai konferencia
Az Erzsébet tudományegyetem evangélikus hittudományi kara -

mint arról már röviden' hírt adtunk - négy napos (április 19-22.)
teológiai-konlerenciát tartott Sopronban, a hittudományi lacullás dísz-
termében. A gondosan előkészített és magas színvonalú konjerencia
kezdettől nagy érdeklődés, szép látogatottság és megbecsülő figyelem
mellett folvt le. Az egyes előadásokat sokoldalú hozzászólások es vi-
ták kísérték, melyek a lelvetett kérdésekkel behatóan Ioglalkoztak.

A koníerencía megnyitó istentisztelete a soproni nagytemplomban
volt, ahol az igehirdetést D. Kovács Sándor dunáninneni püspök vé-
gezte Máté ev. :6 :,24-34. igehely .alepién. Az ezt követö vallásos .ün-
nepély keretében. nyitotta meg D. dr. Prőhle Károly e. i. dékán ezt a.
sorrendben negyedik teológiai koníerenciát, utalva az egyháznak és a
teo'ógiai tudományoknak szoros kapcsolatára. . ,

Eaután dr. Kapi Béla dunántúli püspök tartotta meg "Az élő Krisz-
tus" címen előadésat. A gondolatmend a következő volt: Minden kor
jellegzetesen rajzolja Krisztus arcába saját arcát. Az aszkéta-ideál előtt
hódoló korban Krisztus szenvedő, vértelen ábrázolást nyer. Kiegyen-
súlyozott, boldog korban életerőtől duzzadó kép rajzolja Krisztus arcát.
Bűnbánó, magát ostorozó kor az ítélő úrnak képzeli el a Krisztusarcot.
Mindezek egyoldalú Krisztus-képek. Vannak sokan, akik Kris.?:tusban
csak a szociális reiormátort. ismét mások. vallásalapítót, mártírt vagy
erkölcsi tanítómestert látnak. Ezekhez a Krisztus-arcokhoz elég a mu-
landó Krisztus.: Épen ezért ezek a Krisztusképek rnind holt Krisztust
ábrázolnak. Pedig Krisztus nem lehet holt, mert az élő teste, az egy-
ház él. Ennek az egyháznak a teje maga Krisztus. Ha a tej holt, hogy
élhetne a test? Ezért Krisztus valóság, akiról így tehetünk bizonysá-
got: Tudom, hogy az én Megváltóm él, aki lehajol értem, telemel engem,
megnyugtat és telajánlja halálát, hogy életem legyen. Erről bizonysá-
got tehet minden evangélikus hívő. Elő Krisztus nélkül a mi életünk,'
a mi vallásunk halottá válik. Elő Krisztus nélkül az egyház, mint ta-
gozott organizmus. holt test csupán. Élő Krisztus az egyedüli Krisztus.
Ha nincs élő Krisztusorn, egy általéri nincs Krisztusorn. .

Nápjainkban válságban van minden. Család, nemzet, . egyház, az
.egész világ. Ennek a válságnak a megoldása az, ha megoldjuk a lelek
válságát. A 'lélek válságát csak az élő Kr.sztus tudja megoldani.

A második napon reggeli áhitatot tartott Takács Elek esperes II.
;Kor._? : 14-:1.5 alapján. Az első előadást dr. Kíss Jenő egyet: ny. r.

A Magyar Evangéliumi
Szövelség

A Magyar Evangéliumi Szövetség első
rendes közgyűlése múlt hó 29-én volt a
Reíormátus Julianna-iskola nagy dísz-
termében, dr. Bencs Zoltán elnöklete
alatt. A hatalmas termet teljesen meg-
töltő közönség mindvégig élénk érdek-
lődést tanusított dr. Bencs Zoltán veze-
tése iránt, aki elnöki megnyitójában a
Magyar Evangéliumi Szövetség helyze-
tét, céljait ismertette és az egyházak-
hoz meg küldendő , deklarácíóban megál-
lapitotta azt az irányt, mely az egyhá-
zak hatáskörét nem sérti, hanem szol-
gálja azzal, hogy az egyházakon kívűl
ott végzi a munkát, ahová az egyházak
már nem hatnak el, de minden munkát az
egyházak javára végez, mert külön lelki
közösségeket nem alkot, hanem a hitben
felébresztetteket egyházaikba utalja.

1
- A deklaráció szövege, melyet a M.E.
Sz. egyhangúlag elfogadott a következő:

A kózgyűlés a választmány javaslatára
a következő iványelveket tűzte ki:

L A szövetség az evangélizáció rnun-
káját általában az egyházak és az ezzel
foglalkozó egyéb egyesületek munkájá-
nak tartja. Saját munkájában evangéli-
zációval csak a következő keretek kö-
zött Ioglalkozfk :

aj Kiváló külföldi keresztények fo-
gadása, akik az összes felekezetek tag-
jaihoz akarnak szólani. .

b] Az alapszabályok keretei között
tolvtatott kocsimissió, plakátmissió.

ej A szövetség alosztályaiban az azo-
nos Ioglalkozásü, de különböző feleke-
zetű egyének evangélizálása pályatár-
saik által.

2. A szdvetség lelki közösségeket. nem
alakít, az evangélizáltak további lelki
gondozását az egyházakra és az ezzel
foglalkozó egyéb egyesületekre bízza.

Országos Luther Szövetségünk elnöke,
dr. Bencs Zoltán, D. RaHay Sándor
püspök felkérésére vállalta el a Ma-
gyar Evangéliumi Szövetség elnökségét,

II



Simán Erzsébet regénye.

". .' '.;,~- .' ,'..
, tanár tartotfa : "Az' eschatolózia Íőirányai a jelenkorban il. CÍmriiel. Res~-r.

letes történeti áttekintés után tüzetesen loglalkozott Barth Károly teoló- ~
giájával. Barth állította fel azt a tételt, hogy annak a keresztyén ség-
nek, mely nem eschatológikus, nincs köze Krisztushoz. Az ő híres
dialektikus. módszere megakadályozta a vallásos gondolkozást a merev '~
biztonság hamís érzetében. Szerinte a minden időn felüli örökkévaló-
ság minden időhöz közel van. Az eschatológiai irány legkiválóbb alakja
A/thaus. A keresztyén eschatolózia megalapozásánál Jézus Krisztus
személye a döntő. A későbbi és többi tudás is mindiobban ráiön, hogy
ezt a problémát nem lehet l.lozóliailag, hanem csak vallási alapon meg-
oldani. lsten örökkévalósága Krisz/usban van, aki testté lett az időQen.
Az örökkévalóscigof" nem a tar/am, hanem a tartalom szerini kell meg-
ítélni. .Gergely lányok, V. emelet A második előadást dr. Deák János egyet.. ny. r. tanár tartotta:
.Faioédelem oz otesiámentombon" címmel. Izraelben nem volt semmi
joguk az idegeneknek. Az idegen vagy behódolt vagy kiirtották. A hel-

. lénizmus nagyon veszélyes volt a zsidóságre. Behatolt minden zsidó
családba. Igya makkabeusi háború tulajdonkép nemzeti ill. fajvédelmi
harc volt. Az ótestámentomban tehát feltétlenül szó van tudatos íaivé-
delernról és Iaivédelmi intézkedésekről. Az ótestámentom második ré-
szét a profetikus alkotó elemek teszik. A próféták Izraelt lsten iránti
engedelmességre intették. Szerintük a nép egyetlen védője- maga az
Isten. Oe Isten nem védi népének nemzeti létét (pld. fogságra adja D,
hanem védi a szent magot. Nem idegenek, hatások ellen, hanem a
bűn ellen. A nép egyetlen ellensége a bűn. Aki a bűntől nem védi a .
nemzetet, nem védi a népét. Az ótestárnentom igéri lsten védelmet a
nemzet.ezámára. (130. Zs.) Ez a védelem a hit erősítését jelenti. Amit
lsten követel, az az igazi fajvédelem !

A harmadik előadást Járosi Andor kolozsvári lelkész tartotta "A
vallásos szociálizmus"-ról. A vallásos szocializmus kezdete egészen
szokatlan. Visszanyúlik egy lelkipásztorhoz, id. BiwT hardt-hoz, 1840 ig.
Az emberek felszabadításában az időfeletti rohan be az időbe. Isten
szernmelláthe tóan.cérvényesül a sátáni világgal szeinben. A vallásos
szocializmus szerint a keresztyén társadalom Istentől elszakadt társa-
dalom, rnely démoni hatalmak kezében van. A Mamrnon tartja hatal-
mában úgy, hogy maga a ker. egyház is tehetetlen az erejükkel. A
fiatalabb Blumhardt, aki a kapitalizmussal sz ernben a munkásságnak
nyújtott kezet, noha jól látta bűneiket, a szociáldemokráciát villám-
fénynek látta az égen, mely az ítéletet hirdeti. Kutter lökérdése az volt,
hogya gazdasági kérdésben hol 811 Jézus? Az egyház mellett, mely
elhalad a .munkásséa mellett, vagy a munkás oldalán, aki tova megy
az 'egyház, Isten rnellet] és atheista? Több k épviselöiét említve meg a
vallásos szocializrnusnak rámutatott arra, hogy az egyháznak fel kell
eszmélnie a szociális mozgalomba rejtett isteni üzenetre.

A délután. első előadását tartotta Németh Károly esperes: "Sza-
badelvűség és orcnesiantizmus", Senki sem tagadhatja a liberalizmus
nagy alkotásait. Oe a 'városi civilizáció mögött milyen mélyen maradt
a magyar falu és a városi proletariátus. A liberalizmus nálunk kiala-
kult formájában nem tartható fenn a nemzet erejének sorvasztása nél-
kül. A szabadelvűség lassanként elvtelenség lett az erkölcs terén is.
Erre kiáltó példák vannak szerte a világban. :':J"

A protestantizmus egyik döntő vívmánya a lelkiismereti szaba(fi',,\:
ság proklamálása. Oe nem ismerik a relormációt azok, akik szerint a
lelkiismereti szabadság, - szabad lelkiismeretet jelent. A norma Isten
Igéje. A belső szabadság tesz szabaddá. A protestantizmus helyesen

II k I t •- . ragadja meg azt a problémát, melyet a liberalizmus nem tud megol-a o aszeg magyar "ep dani. Igazi szabadság csak a tiszta keresztyénség talaján lehetséges.
Le kell szögezni, hogy a papizrnus számára a protestantizmus

nincs hanyatlóban. A Hitler elötti protestantizmust inkább kellett volna
félteni, mint a mostanit. A III. birodalom a protestáns etikai meggyő-
ződést hozta magával, mert megnövelte a felelősséget. A keresztyénség
megmentéséért nem kell szövetségre lépni a papizmussal vagy a libe-
rálizrnussal. A keresztyénség et lsten tertia fent a Lélek által azokon

.keresztül, akik nem takfikáznek, hanem engedelmeskednek lsten aka-
ralának. Az egyház élete útja: embertől megszabadítva. Istennek sza-
·badon alávetve 1
.(Folytat [uk.) .

KÖNYVISMERTETÉS

a Magyar Evangéliumi Szövetség meghí-
vása és közgyűlésének egyhangú hatá-
rozata megerösítésével és már is helyes
irányba terelte az egyházakkal való
viszonylatban eddig rendezetlen hely-
zetet. - Bizton várjuk, hogy dr. Bencs
Zoltán elnöklete alatt a Magyar Evangé-
liumi Szövetség megtálalja helyét az
egyházak szolgálatában.

Nehéz műfajilag meghatározni Simán
Erzsébet nemrég megjelent írását. Nem
regény, viszont önéletrajznak vagy
naplóírásnak sem mondhatjuk, erre
nem hatalmaz fel a szerző, bár munkáia-
beállítása után még leginkább ennek
nevezhetnénk. Ezt a műfaji meghatáro-
zást a munka értékelése érdekében
tesszük. Mint regényről nem sok jót
mondhatunk róla, ha azonban napló nak
fogadjuk el, úgy legalább a tárgyi
érdekességet nem tagadhatjuk meg tőle.

Két lány - hozzátehetjük, hogy
talpraesett, bátor 'lány - elindul az
Aradi uccából Párisba. Pesten nem
látják biztosítja. jövőjüket, Párisban
próbálnak szereneset. Két év után
révbe is érnek. Nem egészen úgy, ahogy
itthon elképzelték, mert a két év alatt -
amiről az írónő beszámol - sok mín-
den nem úgy történt, mint útjuk előtt
gondolták. A készülődés, utazás izgal .
mait, az első benyomásokat, a csalódá-
sokat és küzdelmeket írja meg Simán.
A cselekmény színtere Páris. De ez a
Páris nem a világ fővárosa: Nem az.
idegenforgalmi látnivalók kivilágított
uccáín zajlik le, hanem jsmeretlen ke-
rületekben. A szürke tömegek szállásán.
Nem az éjszakák lokál-életét ismerjük
meg, hanem a konzervatív polgárság
gyüjtő, dolgozó mindennapjait, a fl'an-
eia kíspolgár külső életformáját.

Mondanivalóját becsületes magyar-
sággal beszéli el, stílusa korrekt munka,
de költői színezésre már nem tellett.
Benyomásait, életének külsö eseményeit
ügyesen mondja el; azok időrendi re-
gísztrálásán túl azonban nem nyujt
semmit. Irói alakíto munkának nyomát
se találjuk. Az élményi anyagnak írásb a-
foglalása pedig még nem ad regényt.

Még csak annyit: igen ajánlom azok-
nak az elégedetlenkedő Ismerőseimnek,
akiktől gyakran hallhatja az ember :
"ez is csak Magyarországon történhetik
meg". Laki Tibor.

Bemutató rész Kós Károly: Kalota-
szeg című most megjelent munkálá-
ból. "A kalotaszegi magyal' nép minden
elfogultság nélkül : égyike a legszebb
magyar népeknek. Nemcsak egyéneí-
ben, de általában: középtermetű, de
inkább magas, csontos, inas, szikár :
élesen rniutázott és kissé tatáros ko-
pouyával és arccal. Atatáros jelleg ki-
vált az asszonyokon üt ki és nem rit-
kán feltűnően. Tartása egyenes, -söt
déleeg, járása tudatosan ruganyos. BaNkó Zoltán~
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Pár héttel ezelőtt az alföldi tanyavilág sárban. hóban, nyomorú-
ságban küzködö névtelen vándorairól írtunk: a missziós papokról. Most
a gondjaikra bizott legkisebb magyarokról szeretnénk írni, a tanyai gye-
rekekről. Tolna-Baranya egykeben s jómódban elpuszíuló faluiról írtak
már sokat. (Oe 'még nem eleget!) Hadd szóljon most ez a néhány sor a-
három-hat gyerekes magyar családokról, ahol nem az egyke pusztitja'
sorainket, hanem a nyomorúság. A költő verset írna róluk, szomorú
verset, a politikus vérlázító beszédet tudna mondani életükről. De mi
se lírát, se forradalmat nem akarunk csinálni sorsukból. Csak egysze-
'rűen és könyörtelenül elmondjuk, hogy mi történt négy Hódmezővásár
.helyi magyar gyerekkel. _

. A legfiatalabb hat hónapos volt. Anyja napszámban dolgozott,
rnert ha kicsi és elhagyott is volt gyereke, mégis az ő szíve alatt fo-
:gant,s fel akarta ne-velni. Nap nap után holtfáradtan-jött haza robotos
munkáiéból. Kemény ágyán:maga mellé ölelte gyermekét,8 ha már nap-
pal nem láthatta, éjjel nevelte teste melegéveI. Az utolsó éjjelen m ;g-
kövesült nagy fáradságában agyonnyomta gyermekét s reggel arra éb-
:redt, hogy egy hideg kis hu1Játölel a karja. .

A második már nagyobb volt. Rongybabával játszott. Ez a rongy-
baba volt naphosszat egyetlen társa és barátja" mert munkába járó
.szüleí a téli hidegben a konyhába zárlák. A gyerek meg csak játszott
kócbabájávaJ, s egyszer a baba a tűzhely parázsába ésett. A kócból
1üst lelt, a füst meg gyilkos és amikor megjöttek a szülők, már csak
-egy halott gyereket találtak a konyha földjén leküdve.

A harmadik is tudott már járni és játszani. Edesanyja egy nagy
fazék krurnplilevest főzött ebédre s a forró levess el telt fazekat letette
a földre. Egy óvatlan pillanatban a fazék mellett lábatlankodó gyerek
beleesett a forró levesbe és elégett. Folvtetása is lett a dolognak, még
pedig a bíróság előtt. Felelősségre vontak az anyát, hogy miért tette a
földre a forró levest, amikor tehette volna az asztalra. székre vagy a
padkére is. Végül aztán kiderült, hogy van olyan magyar család, ame-
]yiknek se asztala, se széke, se padkája. Az egész lakásban nincsen
más, csak a puszta tűzhely. Es a nyomorultan üres lakásért megint
-csak egy magyar gyerek élele lett a bér.

A negyedik nagyobb fiú yolt. EI lehetett már küldeni a boltba
-olaiért meg gyújtó-masináért. Ot tyúkólban találta meg beteg anyjával
-és két testvérével .együtt a papjuk. Ki kellett költözniök lakásukból.
mert az víz alá került. A fiú több m'nt tizedmagával az egyháznál
'kapott lakást. Kapott volna - csak úgy mint a többiek - kenye-
ret és melegételt is, de minden reggel korán elsietett a városba és
'filléres munkákat vállalt. (Vajjon ki fizetne többet ennél a pendelyhes
parasztgyereknek 7) Egy este aztán nem jött vissza szállására. Más-
nap kiderült, hogy már ő is halott. Elvitte a kenyértelenség.
, Csodálkozik-e most valaki azon, hogy kemény férfiak, akik nem

'félnek fagy tól, hótól, magányosságtól, nincslelenségtől, amikor odaáll-
nak a frissen ásott kicsiny sírok mellé, amelyek halottá lett magyar
reményeket fogadnak magukba, egy-egy percre összeroppannak és sír-
nak maguk is, mint egy gyerek akitől azt vették el, amit legjobban
.szeretett. '

Mert ez a négy kis egyszerű történet nem mese, .még csak nem
.is csoportosítás. Egy helyen történt valamennyi és csak mutató abból SZŰCSMESTERNÉL
a veszedelemből, amely lajtánkat pusztítja. Mi pedig ideírtuk mindezt. - IV EGY ~TEM· UTCA 3
Ideírtuk Fazért, hogy vegyenek róla tudomást nagyon sokan. S mint ,J L . I
nekünk, fájjon nekik is nagyon. Es a sok programm, beszéd s érteke- TELEFON: 113-63,95
zés,h~lyett jőjjőn m~~ e?~.szer, ami több ezekn.él: a csel~ked~t., Mert II Fehér belépők k ö lc s ö n z é s e.
-az Unsten szamonken tolunk ezeket az elherdélt magyar életvirágokat.

A 'magyar' gyereksors Általában [ómódü.; Qár' nem vagyo-
nos. Földjéből nem élhetne-meg, de jól
keres. Kereskédik, ipart űz es minden-
felé elmegy munkába... Cselédnek
csak a legritkább, esetben szegődik. A
kafbtaszegí gazda román cselédet fogad.
A nép általános műveltsége az átlagon
felüli,.szokatl!!nul tiszta és kényes a
ruházatában. Eppen mert szereti a fe- .
hér színt és a tiszta színeket, melyeken

,a szenny hamar meglátszik. De tiszta
a háza és udvara is.
'Takarékos, sőt fösvény nép; nem bo-

hém természetű, mint a vele együtt
lakó románság és nem is iszik annyit.
Ha meg -iszik, a bort többre tartja a
pálinkánál. Soványan táplálkozik, mert
ezen is takarékoskodik, viszont ruhára
sokat költ és házára, berendezésére is.
A föld régi idők óta már színte teljesen
a klsgazda nép tulajdona. Nagy- és kö-
zépbirtokos urait az idők rendjén kivá-
sárolta úgy, hogy a háború utáni föld-
relorm lényegében nem változtatott a
b,jrtól(lásreIldjén. A félszeg ősi íami-
liából ma senki sem él már itt .. , A
hétszilvafások és [obbágj utódok össze-
olvadtak úgy, hogy a mai generáció
már nem tudja határozottan megkülön-
böztetni a nemest a paraszttól. .A leg-
nagyobb és utolsó kalotaszegi nagybir-
tok: a I Bánffy grófoké, a földbirtok-
reformnak esett áldozatul ..

Kálvinista vallására és egyházára
büszke, bár nem kegyes természetű,
nem bigott. Józan, reális gondolkozású,
számító, spekuláló, tanulékony. Opti-
mista. Szijjas és kitartó a makacsságig,
Jelszavaknak nem ugrik, csak meggyő-
zéssel, józan eszéhez való apellálással
győzhető meg. Nem úrtisztelő, de nem
is úrgyűlölő; sokat érintkezik kaputos
emberrel, tehát nem elfogult velük
szemben: de nem dörgölőzik, mert gő-
gös a maga fajtájára, nemzetségére.
,Világot, országot járó, de m'ndig

visszatér a földjére, ha csak valami-
képpen is teheti. Arinak idején Ameri-
kába alig vándorolt ld innen valaki.

Hogy ezek a tulajdonságai élő való-
ságok, annak bizonyítéka az, hogy ez
a maroknyi nép a maga csodálatos
egyéniségében, töretlenül és keményen
nemcsak állotta az ezer esztendős időt,.
de ma is állja .. ,"

Ezüstrókák, kékrókák. keppek.
Szőrmék alakít ása, feslése és
nyáron ál való megőrzése

SOMOGYI

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

MARNITZ~ . . -

hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37".",..

..•~~................•.•..
•••• IiI •••••••............~..
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Luther-szobor. Az Országos Luther
Szövetség póstatakarék számláján a
Luther-szóborra befolyt összegek rész-
létezése : Kuti Sanyi és Livike 1 P; Ev.
Nőegylet, 'I'óváros 4.07 P; Ev: Egyház,
Pestszenlőrinc 24.- P; Ev. Egyház,
Pusztaföldvár 10.- P; Ev. Nő- és Leány-
egyesület, Soltvadkert 50.- P; Ev. Egy-
ház, Alsónána 1.50 P; Luther Szöv.,
Orosháza, 25.- P; Fasori Luther Szöv.
30.- P; Miskolci Luther Szöv. 45.- P;
Ev. Egyház, Bezi 4.50P; Luther Szöv.
Tápiószentmárton 2.40 P; Ev. Nőegylet,
Komárom 9.30 P; Ev. Egyház, Meké-
nyes 4.60 P; Luther Szöv., Tokaj 2.80
P; Luther Szöv., Szeged 28.30 P; Ev.
Egyház, Nemeskér 2.64 P; Ozdi Női
Luther Szöv, 50.- P; Borsodnádasdi
Luther Szöv. 20.- Ev. Egyház, Tab
1.94 P; Ev. Egyház, Páhi 35.- P; Lu-
ther Szöv., Dunabaraszti 3.- P; Gödöl-
lői Egyház 105.60 P, Veresegyházai
Egyház 2690 P; Nagvbörzsönyí Egyház
63.25 P; Vanyarci Egyház 3.22 r :Pi-
Iisí Egyház 3.22 P; Weber Gusztáv SO.-
Összesen: 591.44 P.

A ME LE országos konterenclája és
rendkívüli közgyülése május 3-án reggel
megkezdődött. Mível a konferencia la-
punk zártakor még tart, részletes tudó-
sítást legközelebbi számunkban adunk.
Most csak annyit jelentünk,hogy a rend-
kívüli közgyűlés a MELE alapszabályai-
nak módosítását és ennek keretében a
lelkészi becsületszék felállítását és an-
nak szervezetét elfogadta.

Új lelkész Kiskőrösön. A kiskörösi
evangélikus egyház május 1-én, vasár-
nap tartotta lelkészválasztó közgyülését,
amelyen Hulvey István lelkész Nyíregy-
házára távoztával megüresedett egyik
lelkészi állás került betöltésre. A gyüle-
kezet tíz pályázó közül nagy többséz-
gel Kiss György bényei lelkészt válas~-
totta meg. A választás iránt tanusitott
igen nagy érdeklődés ellenére is a
szavazás a gyülekezet lelkületet dícsérő
példás rendben és nyugalomban történt.

Lelkészbeíktatás. A Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesulet az új Egyházi
Törvények értelmében megszervezett
egyesületi lelkészi állását Zulauf Hen-
rik lelkésszel töltötte be, akit május hó
8-án d. e_ 11 órakor a Budapest-Deák-
téri evangélikus templomban. tartandó I
istentisztelet keretében Kemény Lajos
esperes hivatalába beiktat.

Lelkészbeiktatás. A vecsési Evangé-I
likus Missziói Egyház május 8-án dél-
~tán !él 5 órakor a .vecsési templomban
Istentisztelet kerete ben tartja megvá-
las.ztott .le.Iké~zének : H.~ge~.űs Lajosnak I
beiktatásat es ezt kovetoen díszköz-
gyűlését.

..A Bud~i Evangélikus Ifjúsági Egye-I
sulet május bo 8-án 25 éves fennállása
alkalmából jubileumi ünnepélyt ren-
dez.

HOTELSZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7. Il
Ezelőtt Erzsébet Királyné.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzei,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.

És akármilyen súlyos lesz is a büntetése, igaz, jogos ítélet lesz ez a
magyarság felett, amely nem tudta megtartani azt, amit az Isten reá--
bízott.

Van azonban ebben a sötét éjszakában néhány kelő reménysu-
gár is. Van már a kínossá lett magyar sorsnak néhány önkéntes ke-
resztvállalója, akik szívvel, lélekkel oda tudnak állni kisemmizett ma-
gyarjaink mellé. Nem csak a missziós papok, hanem mellettünk egy
kis csoport fájószívű magyar író, akik beutazták a magyar faluvilágot, .
s őszintén, mindent vállalva, könyveikbe, kereső programmokba sűrÍ-·
tették össze a magyar nép ezernyi nyomorúságát. Pár nappal ezelőtt
a bíróság előtt álltak írásukért. s az első fokon elitélték őket. Mi na-
gyon-nagyon várjuk a további tárgyalásokat, s várjuk azt is, hogy pe-
rüknek egy nyertese legyen: a puszták népe. .\1. S.

Felvétel a m. kir. Erzsébet Tudo-
mányegyetem evang. hittudományi

- karára az 1938-39. tanévre. A Sopron-
ban elhelyezett hittudományi kar a m
kir. Erzsébet Tudományegyetem szer-

-ves tartozéka s így reá nézve is az
egyetemi beíratkozási szabályzat az
irányadó. Az egyetem beiratkozási hir-
detménye 1938 június-július hónapban
fog a hivatalos lapban és a budapesti
nagyobb napIlapokban megjelenni, akik
azonban címükre szóló, válaszbélyeg-
gel ellátott borítékot beküldének a kar
dékáni hivatalához, (Sopron, Deák-tér
74), azok a felvéteIr'ől s a karra való
felvétel különös feltételeiről bármikor
részletes tájékoztatót kaphatnak. Mín-
dennemű felvilágosítást a kar dékáni
bivatala szívesen ad.

A Bethlen Gábor Szövetség "Ko-
runk bálványai" címü előadássorozatát
április 28-án este dr. Bencs Zoltán
miniszterelnökségi min. tanácsos "Ha-
talom és közösség" című előadássorozata
zárta le. A hatalom és a. közösség a
legszorosabb összefüggésben vannak,
mert a hatalom a közösségben érhető
el és gyakorlásának a terét is a közös-
ség nyujtja. Majd az előadó megmutatta
a bibliai aranyborjú története kapcsán
a mindenkori bálványok jellegzetes vo-I
násait, köztük a legfőbb et : a bálvány
mindenkor Isten és kőzénk emelt em-
beri dolog, amely eltakarja elülünk IS-I
tent. Ezután sorra megvizsgálta korunk
bálványait, hogyan lesz Isten és ember
közé emelt bálvány a család, a nemzet,
az állam, a vér, a faj. A hatalom -
mondá - és mindaz az érték, amelyet
bálvánnyá tesznek, kincs, jó, élni kell
velük, de jóra kell felhasználnunk. A
felsoroltak mind Istentől kapott érté-
kek, de mind csak teremtmény, aján-
dék, nem szabad őket istenekké meg-
tenni. A magas színvonalú előadást a
hallgatóság komoly figyelme és megbe-
csülése jutalmazta.

Felvétel az Evangélilms Theologu-
sok Otthonába. Akik Sopronban a m,
kir. Erzsébet Tudományegyetem evan-
gélikus hittudományi karán óhajtják
tanulmányaikat íolytatní s a Theol.
Otthonban kívánnak lakni, a bentlak-
batási 'felvétel ért a Theol. Otthon
Bizottságához címzett kérvényüket [ú-

nius 20-ig küldjék be az Otthon igazga-
toságához. (Sopron, Felkelő-út 42.) A
kérvény hez mellékelendő : L Másolat.
az érettségi bizonyítványról. 2. Önélet-
rajz. 3. Orvosi bizonyítvány. 4. Az iIle-
tékes lelkész illetve vallástanár ajánló
írata. 5. A szülő vagy gyám kötelező
nyilatkozata a tartási díj pontos fizeté-
sére és esetleges .károk megtérítésére
vonatkozólag. Tartásdíj (lakás, Iűtés..
világítás, fürdés, naponta háromszori
étkezés) évi 550 P és 5 P felszerelésre,.
amely összeg félévenként előre fize-
tendő, havi részletekben való fizetését
ellenben az Otthon Bizottságától kell
kérelmezni. A díjak fizetése legkésöbb
augusztus 1-vel kezdődik. Szegénysorsú,
de legalább "jó" előmenetelű s görög
érettségivel bíró tanulök kedvezményért
is Iolyamodhatnak, ebben az esetben
csatolniok kel! u "uu.OK vagyoni hely-
zetét feltűn tető, ez évi keletű bizonyít-
ványt. Végül mellékelendő válaszborí-
ték, ajánlott válaszbélyeggel felszerelve.

A Budapesti Evangélikus Leány-
gimnázium énekkara és kamaraze-
neegyüttese május hó 7-én, szombaton,
délután 5 órakor az intézet dísztermé-
ben (IV., Sütő-u. 1) hangversenyt rendez.

Az Aszódi Evangélikus Leányne-
velő Intézet az ország egyetlen evan-
gélikus polgári leányiskolája, mely 47
éves, jelentős multra tekint vissza, a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas park-
kal körülvett, művészi stílban épült
báró Podmaniczky kastélyban helyez-o
kedik el és családias szellemben nevel.
Az 1938-39. iskolai évre 50 P ellátási-
díjért fölvesz polgári iskolai növendé-
keket. Kellő számu jelentkezés esetéu
háztartási tanfolyamát is megnyitja to-
vábbá íelveszí internátusába a hely-
beli fiugimnáziumba bejáró leány tanu-
lókat is. Bövebb tájékoztatást nyujt az
igazgatóság.

HIRDESS,EN
az Evangélikus Életben!'
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A Budapest-c'I'isatviselötelep Külsőferencvárosi Református remp-
lom, a pápai református templom, a >győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai g-yárunkban
készültek; Harangrendelés es etén teljes biz alnmmal forduljunak a
'legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany'
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremruel és sok, diszolele-
"éllel kitüntetve, Kedvező 'fizetési feltételek' és sok évi jótállás,
Költség"etést ..és kiszállást, díj m e n tes elle szk ö z 1Ü II k l

" f

ing- és nyakkendő-
k 'ti 1önlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus EgyházkerUletek
Jóléti Egyesülete?

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

'a hittestvérek .figyelmét a Jóléti Egvesületre.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye' ,

süle! közponíja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon': 10863·32, valamint a kerületi fiókok;
Békéscsaba. Debrecen, Győr. Köposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbalhelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbízoflai vannak az egyesü-
lelnek. - Állandóan felveszünk és loglelkoztetunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Husvélra, konfirmációra rendeljünk:
I$affay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50 P.
Uj testamentomot. Fordította D. RaHay Sán-
, dor. Vászonkötésben 6.- P vagy .
Új testamentom ot a zsolterokkal. Károlyi- '

fordítás -.7U P.
Seholtz Testvérek kÖI1YVkeredtedéséből1

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

Hirdessen
az Evangélikus Életben ~
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,76 ~ves ,cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísz;tárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi aron. Kegyszerek valödí ezüstből
és ezüstözött bronzhól. Kérjen' árajánlatot!

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAP,EST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.- . e

BllTOSITSB
lakását

P'ÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
, nrii 2 (!iJ nikkelezett

. - _ iudccsa! 5~-,-pengü.1
DEKORáciÓ, Budapest,lbirolv-krt 2~: Iei:384:52t

SZLEZÁK LÁSZLÓ,
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
lelszerelés- és haranglábgyár

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

KALAPOKAT,

Nagy F,eren~nél vásároljunk!
Múzeum-krt 2. é's' Erzsébet-krt 27.
Ingeket méret szerint készítünk. Nagy választék.

Megjelent!

A hálaadás kelyh~
SCHOLZ lÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vaosorájáról.

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

sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő;
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Schole Lászlá, 35.332. I

MlPgjelent! 'O l va s suk é s ter jes s z ü k !

"Nyom8!ott Weber lDuszláv "Grafika" nyomda-
vállalatánál, Újpest, Jókai utca 18. Teleton : 295-516.

»GRj.\ fl ~{j.\ce
, . ~

1'1Y O tJl f) 1-\V 1-\ II 1-\l 1-\'r
(WEBER 'GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.

, ,.16 . ,
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Felelős szerkesztő; KEMÉNY LAJOS

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

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

[VANG~lI~U~~Lg-
\ ,

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

Megjelenik rnínden szombaton
Szerkesztőséz : Budapest, VII., Damjanich-utca '28/8. Telefon: 133-592: - -Kiadia az Orszégoa Luther-Szövetség.

Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Kiadóhivatal: Uj~est, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. (Weber Gusztáv "Gr'afika" nyomdavallalat.) 'c :

Elölízetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. ElőHzetések és cim"változásök akiadóhivatalba küldendők.
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"Mese az Eucharisztiáról"
Ezzel a címmel két hét óta el-

árasztják Budapest lakosait egy
nyomtatott levelezőlappal, rnely egy
egészen naiv tartalmú történetecs-
két közöl az oltári szeniségben való
hitről. Nem érdemelné meg: hogy
lapunkban és éppen ezen a helyen
foglalkozzunk vele, ha két körül-
mény nem kényszerítene erre. 01-
vassuk el tehát előbb, szószerinti
közlésben, hogy mindenkimaga
ítélhessen felette.

"Ketten vítatkoztak - a menny-
ország felé vezető keskeny úton
ballazve - az Oltáriszentségről,
Katolikus Péter és Protestáns Pál,
mindkettő a mage léllogását mondva
igaznak.

- Na [ó, - szólfKatolikus Pé-
ter, - tegyük fel, hogy neked van
igazad s majd ha bekerülök az Úr
színe elé, így fog fogadni az Úr:

- Péter, - Péter! Hogy tehet-
tél ilyent, hogya kenyeret imádtad 7!

- Uram, - felelem majd en,
- bocsáss meg, ha többet hittem,
mint kellett volna, de mert nem
mondtad, hogy példabeszédet mon-
dasz, úgy gondoltam, ha lehetsé-
ges volt betegeket gyógyítanod, vak
szemeit megnyitnod, halottakat fel-
támasztanod, miért ne lehetne a
kenyeret is átváItoztatnod ? És szó-

• szerint hittem Néked,
Majd kis idő mulva így folytatta:
- De most tegyük fel, hogy ne-

kem van igazam, s majd ha te
jutsz be az Úrszíne elé s azt fogja
mondani az Úr, hogy:

- Pál, - Pál, .hogy nem hittél
te én néke~? - mit felelsz az
Úrnak?

Még csak azzal se mentheted
magad, hogy példabeszédnek hit-
ted; -mivel nem mondta ekkor az
Ur, hogy: Példabeszédet mondok
néktek. Tehát. te csak azt mond-
hatod: Bocsáss meg, Uram, hogy'

kevesebbet hittem, mini kellett volna.
Már pedig, amíg többet hinni 'az
Úrnak, inkább erény, mint bűn, -
addig kevesebbet hinni, inkább bűn
mint erény ...

Aztán közelebb húzódva egy-
máshoz, elgondolkozva ballagtak
tovább az élet útján a mennyor-
szág felé ... "

*

Nem csodálkozunk azon, hogy
ez a szokás -szerint megint nem
egészen hívatalos, hanem óvatos-
ságból megint "félhívatalos hely-
ről" elindított "felvilágosító" röpirat
egyáltalán nem ismeri a mi úrva-
CSWai . tanításunkat, vagy pedig
úgy tes?', mintha nem ismerné.
Hajlandók vagyunk inkább arra
gondolni, hogy könnyebbés ké-
nyelmesebb neki ilyen naív és ál-
talánosságok között maradó beál-
lítás, mint a tiszta differencia meg-
mutatása. Erre a kényelmességre
és a vele járó felületességre mutat
a Protestáns Pál szerepeltetése,
mintha nem is volna lényeges
különbség a református és evan-
gélikus úrvacsorai tanítás között
is. Sokkalta inkább megdöbbentő
számunkra az, hogya hitnek a
kegyelmi ajándékát egyszerűen

~ _.... -
Bizony mondom nektek, ha

akkora hitetek volna, illint a
mustármag és azt mondanátok
ennek a hegynek: eredj el in-
nét amoda, elmenne és semmi
sem volna nektek lehetetlen.

Máté 17: 26

Mert kegyelemből tartattatok I
meg hit által és ez nem tőle-
tek van: Isten ajándéka ez.

. Eféz. 2: 8.

Álljuk meg kitartással a rá~k
váró küzdelmet, ráfüggesztvén
szemünket hitÜnk. elkezdőjére
és bevégezőjére, Jézusra ...

. " Z.sid. 12: 1":"'2 ..

. "

úgy fogja fel, mint erényt, ahol
egészen könnyen többet. is lehet
produkálni, mint amennyit kellett
volna. Micsoda fogalmuk lehet a

Ikeresztyén hitről azoknak, akik ezt
a legbensőbb és legéletbevágóbb
viszonyunkat az élő Istennel és az
Atyának a mégismeréséf a Krisz-
tus által úgy fogják fel, mintha
egyszerűen tőlünk függne az, hogy
felülmúljuk az újszövetségben adott
kijelentést és ha már hinni kell,
hát mi majd megmutat juk, hogy
mi annál is többet hiszünk, ameny-
nyit Krisztus kíván főlünk! Ez a
"többet hittem, mint kellett volna"
ijesztően és kísértetiesen villant ja
fel a hit biblicitásának a hiányát.

*
A másik körülmény, ami szóvá-'

tételre kényszerít minket, az, hogy
ezzel a felelőtlen mesécskével, ez-
zel a gyászosan pongyola írással
súlyosan megtörték a szétküldő ka-
tolikusok azt a fogadkozásukat,
hogy az eucharisztikus kongresz-
szusnak nincsen semmi támadó
tendenciája a protestánsok ellen.
Mi naivan elhittük ezt és ismétel-
ten jelentették ki felelős vezetőink,
hogy éppen ezért messziről, csend-
ben és tiszteletlel fogjuk nézni azt.
Ezt a gyerekes és mégis bántó
rnesét azonban nekünk szánták és
színtiszta evangélikus családba is,
pontos címmel, 'két filléres bélyeg-
gel ellátott levelezőlapra nyomtatva
postán küldözgetik. Hát ez a bé-
kességre szólító hangnak a belar-
tása 7 Hát a békességet már me-
gint úgy kell érteni, hogy nekik
mindent szabad? Hát elhiszi va-
laki, hogy ez az útja annak, amivel
ez a mese befejeződik :'hogy "az-
után közelebb húzódva egymás-
hoz," elgondolkozva ballag tak 10-
vább az élet útján á mennyország
felé? ...
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Reklám, törvény,
propaganda

Ez a gondolat anyák napján vetődött fel
bennem, amikor egy egészen más ügyből ki-
folyólag megtud tam, hogy aHI. Birodalom-
ban teljesen megszünt a reklámnak az a je-
lentősége, amellyel a demokratikus szabad-
verseny országaiban bir. Valaki elmagyarázta
elöltem, hogya Ill. Birodalomban már nincs
értelme a reklámnak. Ott minden gazdasági
termelést és minden szellemi, erkölcsi meg-
mozdulást irányitanak. Ha valaki ott vala-
mit 'termel, annak megvan a maga ára és
maga kerestete, semmi szükség sincs a rek-
lámra. Ha valaki újat akar bevezetni, beadja
találmányát, ötletet, gondolatát egy központí
bizottságnak, az megállapítja, hogy jobb,
hogy használhatóbb, célsserflbb-e, mint az
eddigi, s ha igen, egyszerüen elrendeli és
megszervezi a rája való áttérést. Ha valamit
-ényleg a nemzet egészségének, életerejének
emeléséhez megfelelőnek tartanak. törvényt,
rendeletet alkotnak és keresztül viszik. De
hogy az új törvények tengelye simabban.
gördüljön és be ne gyulladjon, erre való a
propaganda olaja. Ezért van a propagandá-
nak külön minisztere, Nemcsak választásokat
és népszavazásokat szervez a propaganda
minisztérium, hanem olaj szerepet tölt, be,
mint a robogó autőnál az olaj. Nélküle nem
lehetne kihozni még 40-20 kmes sebessé-
get sem, nemhogy 100-120-at. Hamarosan
begyulladás és katasztrófa lenne a dolog
vége.

De ha a propaganda al, olaj, akkor a tor-
vény a motorban dolgozó benzin. Es mi a
reklám? Eppen ezt tapasztaltam meg "anyák
napján.". Hogy a hasonlatok világánal ma-
radjak, olyas valami, amiről egy régi nót a
-azt mondja: "A Becs ai csárdában ecet ég a
lámpában". Gyerekkoromban erősen izgatott
engem az a vegytani rejtély, amelyet ez a
nóta vett fel. Hogy éghet az ecet ? Egy al-
kalommal egyedül maradtam a lakásban s
ki is próbáltam a dolgot. Kiöntöttem a lám-
pából a petróleumot és ecetet öntöttem he-
lyébe. Aztán meggyújtottam a belet. Először'
még csak égett valahogy csúnyán, serceg ve
és füstölve (amig tartott a bélbenmaradt pet-
róleum), de aztán elaludt, (amikor az ecet
vize felszivódott) és nem égett az semmiké-
pen. Pedig majd egy skatulya gyufát elpa-
z altam a gyújtogatásra. .

Hát ilyesmi nálunk a reklám. Ilyen ecettel
égő lámpás. Akkor kezd valahogy pislákolni,
ha petróleummal, valamiféle törvénnyel ke-
verik. De akkor is eléggé serceg és ' füstöl.
Rendes világosságot nem ad.

A nemzetnevelés igen sok csárdájában
serceg és pislog ilyen ecetes-mécses. De
most csak arról beszéljünk, ami az anyákat
'ilteti, akiknek társadalmilaz és egyházilag
reklamirozott napjuk van. Hogy mi az anyai
szeretet, azt a magyar édesanyák, akik szét-
foszlanak a munkában, gondban, törődésben,
nagyon jól tudják. Ehhez tehát nem kell rek-
lám. Ez a lámpában a.petróleum. De a többi
aztán mind ecet. Mert az ilyen magyar anyák
mindig kevesebben lesznek. A felnövekvő
rétegnek nem kell gyermek. Miért? "Mert
nem akarom, hogy olyan gyermeksége le-
gyen mint nekem volt" - mondja az egyik.
"Mire hozzam a világra? Ketten is alig tu-
dunk megélni" - mondja a másik. "Hét éve
várok a véglegesítésre. A főigazgató ugyan
dícséri a munkámat, feleségem, két gyerme-
kem van és a kinevezettek listáját hiába
böngészem minden évben" - mondja a har-
madik. "Neked jó dolgod van. Ugyanannyit
keresel mint én és egymagad költöd el, ne-

4

Magyar evangélizáció
Egyházi életünk egyik sokat vitatott kérdése az utóbbi időben az

evangelizálás. Lelkes és lékezö. bizakodó és kétkedő nyilatkozatok
hangzanak el és jelennek meg egyházi lapjaink hasábjain., Mindenki
érzi, hogy baj van. Más a világ élete és más az egyházé. Oriási azok-
nak a száma, akiknek az életében nem jelent üzenetet az Evangelium.
Es nem téveszt meg bennünket még az sem, hogy általában eléggé
látogatottak a templomok, egyházi vonatkozású gyűlések és konferen-
ciák, hogy minden gazdasági nehézség ellenére is van áldozatkészség
híveink körében, építünk templomokat, iskolákat, gyülekezeti helyisége .•
ket, emelünk szobrokat. Mindezek ellenére is, - hacsak strucc poli-
tikát nem űzünk - érezzük, hogy bajok vannak. Es ha az összes
bajokat a legrövidebben akarjuk összefoglalni, úgy a tény az, hogy az
emberekben nem él Krisztus.

Van egyházszervezetünk, egyhézalkotrnányunk, papságunk, van
nyájunk ,és mindezek ellenére be kell vallanunk: Krisztus kevés szív-
ben él. Es akik ezt látják, - és hála Istennek már sokan kezdik látni
lelelőséggel - evangelizációért kiáltanak és imádkoznak. Lehet azon-
ban más ez az evangelizálás, mint maga az örök Evangelium: az élő
Krisztus?! Az evangelizálás kérdése tehát nem lehet módszertan, nem
pszihológia, hanem döntő bizonyságtevés Krisztusról. az élő Krisztus-
ról, ki bennem gyarló, veszendő bünös emberben él. Még, bennem is,
aki pedig a legutolsó és legveszendöbb ember vagyok. Es ez az én
evangéliumom, az én örömhírem lesz az éri evangelizálásom bizony-
ságtevése.

Az evangelizáció nem lehet akademikus lontolgatások tárgya,
nem sajátítható el., nem csinálható, létioga egyedül: szól az, akit a Lé-
lek arra késztet. Es akkor nem tanakodik sem testtel. sem vérrel, de
még retorikával, esztetikával, sőt még pszihologiaval sem, hanem en-
gedelmes eszköze lesz Isten Szentlelkének. Óvakodjunk tehát nagyon
attól, hogy az evangelizációnak mintegy tételes iskoláját állítsuk fel,
szigoruan számbavéve mindazon eszközöket, módokat és - kiírom -
fogásokat, melyek által eredményeket vélnénk elérni. Ezzel kapcsolatban
minden lelkésztársam figyelmébe ajánlom okulásul Sinclair Lewis:
Elmer Gantry c. könyvét. A módszeres evangelizációra vonatkozólag,
ha szatirikusan is, de mindent megmond.

Ezzel kapcsolatban még valamit ligyelembe kell vennünk. Egy-
házunk életében ébredesi vágy jelentkezik. Uj hangok hallatszanak.
Bocsánat a kifejezésért, de szinte divattá lesz a jelszó: vissza Luther-
hez és vissza annak Ielismeréséhez, hogy Istennel való viszonyunk
megromlása a bűn eredménye. Ismerjük fel a bűnt mibennünk, érez-
zük, hogy minket is a bűn sülyesztett Istentől való mérhetetlen távol-
ságba és ragadjuk meg Krisztus keresztjét, mely áthidalja a végtelen
szakadékot Isten és közöttünk,

Ez az alapfelismerése bűnős, veszendő voltomnak. De megsza-
bad-e itt állanom ? Nem kell-e, hogy az életem új életté váljon, mely
élet az Isten fiai életévé kell, hogy legyen?! Nem Jehet az én életem
rejtett élet, hanem világítania kell, hogy lássák az én jócselekedeteimet
és dicsőítsék az én Mennyei Atyámat. .

És itt térjünk ismét vissza az evangelizáció kérdéséhez. Hívő lé-
lek hívő tettekkel fog evangelizálni. Hívő egyház Krisztus cselekedeteit
fogja véghez vinni. Ma mindenki tettek után sóvárog. A szavak ból és
jelszavakból mindenki kiábrándult. Mit ér az a keresztyén ség, melynek
nincsenek cselekedetei? Itt ne elégedjünk meg bizonyosfokú belmisz-
sziói munkamezőkkel. melyekröl, ha őszinték akarunk lenni, meg kell
állapítanunk, hogyanépélet egészét érintve, kis, lokális jelentőséggel
bírnak csak. Hanem törekedjünk Isten Lelkének segítségével népi és
társadalmi életmegúiulásra. Az evangelium megharnisitója, aki tagadni
meri Krisztus szociális parancsszavát. Krisztus nem hozott program-
pontokat, társadalmi elméleteket, de igenis az Igazságot hozta. Es
akiben az ő lelke lakozik, az mást nem követhet és cselekedhet, mint
az igazságot. Ha tehát az Egyház a hamisítatlan evangéliumot akarja
hirdetni, kérlelhetetlen hirdetóiévé kell válnia az Igazságnak.



Az evangéliúrn örök és időkön' felül álló üzenele rnellett, szó] a
mindenkori élethez is. Kell, hogy formálja és irányítsa azt. A míriden-
napi élet eredő képe annak, ahogy az egyedek hitüket. élik.És itt
kérlelhetetlenül meg kell látnia az egyháznak, hogya, megkereszteltek
és Krisztu~ ban hívők között, a megkereszteltek és Krisztusban hívők
által és ellenére, oly igazságtalanságok uralkodnak, nyomorítanak és
pusztítanak, melyek ép mostanában leszegetik és repeszigetik a társa-
dalmi élet fundamentomát. Nálunk hazánkban nemcsak zsidókérdés
van, hanem van rengeteg súlyos kérdés, amit a mi keresztyén társa-
dalmunk okozott és melyekről nem igen akar tudomást venni.

Az egyháznak ezeket a bajokat fel kell ismernie, könyőrtelenül
rá kell mutatnia, hirdetőjévé, kell lenni az Igazságnak, mely minket,
Krisztus vére által megváltott embereket irányítson és mint testvéreket
összeforrasszon. Ha tudunk kisebb, nagyobb bűnök miatt egyházi tör-
vényszékeket és becsületszékeket sürgetni, tudjunk nagyok és retterit-
hetetlen ek lenni az Isten fiaira kötelező igazság kiharcolásáért.

, Farizeizmus minden olyan élet, me ly különbséget tud tenni hit-
élet es világélet között. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Vagy
Istené vagy a világé vagyunk. Gondoljunk arra, hogy Kríszlus azt
mondotta: "Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bo-
csássak e földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem
hogy fegyvert." Az evangelturn az igazság e fegyvere. , '

Evangelizálni akarunk: úgy újuljunk meg igazságban nemcsak
Istennel szemben, hanem felebarátunk iránti felelőségben is. Ha vala-
mikor, úgy mostan illik magyar népünkre az Írás szava: "Mikor pedig
látta vala a sokaságot, könyörületességre indula rajtok, mert el voltak
gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok." Adja lsten,
hogy magyar népünk ebredési mozgalma ezek meglátására és az
Igazságért folytatott bátor harcra ébressze a lelkeket.

YVeinberger Gusztáv.
ee @Mdiif MT'

Megoldási kísérletek
ll. A protestantizmus politikája

Az egyház és állam kérdését nem lehet megoldani azzal, hogya
protestantizmus egyik külső elvét politikai jelszóvá [eszik. Krisztus hir-
detését nem korlátozhalja politikai nézet. A problémái azonban' meg
kell oldani és mert az egyik oldalról nem sikerült. meg lehet kísérelni,
hogya másikról nem sikerül-e. Mert hiszen nem csak az állam akar
békességben élni az egyházzal, hanem az egyház is az állammal.
Éppen ezért az egyházak részéről is történtek 'megoldási kísérlelek,
azonban ezekkel inkább csak azért érdemes foglalkozni, hogy meglát-
hassuk, milyen módszerekkel igyekeznek közele dni az államhoz.

Minden kísérlet közül az első volt a Deulsche Christen mozgalma.
Ezek a nemzeti szocialismus jelentékeny részének tartják a keresz-
tyénséget és azt mondják, hogy csak akkor lehetnek igazán keresztyé-
nek. ha nemzeti szocialisták, vagy csak akkor igazán nemzeti szocia-
listák, ha keresztyének. Igehirdetésüket jellemzi, hogy helyet adnak
benne bizonyos pantheistikus színű gondolatoknak, méltatják' a Vezér
szerepét és mint igazi keresztyénség példaképét állitják hiveik elé, A
keresztyénség igazságai elhornályosodnak itt. Tért nyer a morál és a
cselekedetekből való megigazulás. Krisztus megváltói műve háttérbe
szorul, szinte tudat alá és helyette Isten örök akarata, rendelése kap
helyet. Merf azt nem lehet állítani, hogy Isten félelme egyébként eltünt
az életből. Az a régi holland hálaima, amit a hivatalos szavazás ~Iő-
estéjén énekeit a nép, erősen hangsúlyozza éppen Isten uralkodói ha-
talmát. Ebben azonban nem tűnik ki a keresztyén mivolt. Eppen úgy
énekelhetné ezt az éneket bármilyen más vallású is.

A Deutsche Christen mozgalomnak ma már különböző mellékirá-
nyai is varinak. Az egészen radikális thüringiai mozgalom mellett ott
áll a keresztyénséghez és a hitvalló egyházhoz is egészen közel álló
brémai Kommende Kirche mozgalom. Ez utóbbi a nemzeti keresztyén-
séget igyekszik hangsúlyozni és a nagy nérnet hősök kereszlyénségé-

.. künk liatunknak kellvmegélni b~lőle"Érde·
mes megházasodni ?i' -. kesereg a negyedik.

Serceg, füstöl a családi élet lámpája és
lassan egészez kialszik. Lehet rajta csodál
koz ni ?,'i)zabad ellene' dörgedezni ? Erdemes
itt reklámoz ní ? Nem .. Se egyik, se másik, s
harmadik nem kell ide, hanern a negyedik
törvény, Tiszta petróleumot a Iámpába] Ren-
dezzük, sz.ervezzük át az' egész gazdasági
társadalmi és szociál,is berendezettségünket
úgy, hogy akedvezmenyezettek, a Iciváltság-
élvezők, tehermentesitettek legelső ,.sorában
az anyák, asz ülők, a családok legyenek. Eh-
hez pedig tifTVétly kell. Szigorú, mély remet-
sző és kérlelhetetlen. Ehhez aztán társulhat
majd a propaqanda a maga enyhítő olajával,
hogy simán, boldogan gnruljon a nemzet sze-
kere. ,

Különben minden reklám hiábavaló, Szün-
tessük be! Virágkereskedők és ajándék! árgy
gyárosok önző szempontjai nem oldhatnak
meg mélységes társadalmi kérdéseket. Kár.
minden fillérért, amellyel hivatalos helyeken
az ilyen reklámot támogatják. Reklám helyett
jöjjön nálunk is a törvény és a propaganda.

L. M. 'v.

Lelkesztemetés
Szereiném. felhívni teüceseuirtsaim fi-

gyelmét egy olutm. dologra, amely ki-
csiségnek tetszhetik talán, de hozzájá-
Tulhat temetési szertartásunk megható
voltának tokoeásához.

Többször vettem részt, mint fungens
ev. lelkésznek q temetésén. De mindig
éreztem. nalaminek a hiányát. A teme-
tésen jelenlévő leikészuirsak aktív rész-
vétele hiányzott nekem. Mert, a mai te-
metési torma mellett a lelkészek - el-
tekintve a fungense1ctől - csak 'egy-'
szerii hallgatóság, holott - az én osz-
tönös érzésem. szerint - nekik kell,
hogy valami mondanivalójuk legyen
lelkésztársuk temetésen, legalább egy
pár búcsúszó, amit ők együttesen jut-
tatnának lcitejezésre a temetési szertar-
tás keretéri belül. Erre pedig egy olyan
alkalrni éneknek a beillesztését.gondol-
nám alkalmasnak, melyet a kOpOTSÓ
kÖTÜl CSOpOTtOSUltlelkésztársalc együtt
énekelnének el a koporsonak a tem-
plomból való kivitele előtt. Ez volna
mintegy utolsó aklcordja a templomi
szertartásnak, amelyet megfelelő 01'-
gonajáték kisérne és zárna be.

Erre alkalmas énekünk azonban nin-
csen, illetve nem volt eddig. Ősszeül-
tem aeért egy poéta-bardiommai s egy
muzsi!cus tanítványommal s elmondoi-
tam nekik, hogy mit szeretmék és ho-
gyan szeretnérn. s ennek a meqbeszélés-
nek aztán a lcövetkezö búcsúdal lett az
eredménue :

Isten veled, jó testvérünk
Hamvaidrá áldást kérünk;
Nem szólsz többé .Iöldi nyelven,
Jézusunk vár fenn a mennyben.

lsten veled, hű barátunk,
Itt az óra, elbocsátunk ;
Megszenvedtél, megiáradtál,
Mindh~lálig no maradtál.

Isten veled,pályatársunk,
Együtt lesz feltámadásunk;
Ottan leljüle szebb hazánkat,
Ottan nyerjük keronánkat.
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Isten veled, drága lélek,
Tied már az örök élet;
Egykor mi is oda térünk,
Isten veled, jó testvérünk.

A szöveg írója: dr. Vietórisz József,
közisrneTt énekköltőnk, a dallamának
pedig: Krecsák László nyiregyházai
kántor. Egyszerű, meleg szavak. A dal-
lam is egyszerű, bánatos és magyaros.
Könnyen megtanulható. Szomorú ak-
tualitást nyert az egész dolog Krieaer
Mihály helyi lelkésztársamnak a teme-
tésén. Neki énekeltük el előszö1' ezt a
búcsúéneket, vagy húszan s a még ad-
dig ismeretlen ének mély hatást tett.

Nagyon szeretném, ha mi, ev. lelké-
szek, ezt a búcsúdalt beillesztenők te-
metési szertartásunk ba s külön énekel-
nők el minden Lelkészuirsunkmalc a te-
metésén. Ez lenne mintegy a mi utolsó
kéeszoriuisumk:

Akik az énekügyet szélesebb alapon
tanulmányozzák, azok tudják, hogy a
Bethanistáknak is van egy búcsúéne-
kük : "lsten veled, a viszontlátásra t"
címen, amely azonban misszioi alkal-
makra szól, a misseioruiriusok kikül-
désénél. Szép, megható ének ez is. A
gőrőg katolikusok temetési liturgiájá-
ban is van egy olyan ének, amelyet a
temetésen Tésztvevő lelkészek a kOP01'SÓ
kőrűl csoportosulva búcsúdalként éne-
kelnek el lelkészuirsulenak. Ez az ének
így kezdődik: "A megdü;,sőült igazak
lelkével nyugtasd meg, Udvözítő, a te
szolgádnak lelkét /" Az ének hosszabb,
tőbb részből áll, de szép ésmegható.

A fent közölt szőveg dallamát orgona-
kiséretre való feltevésben leioámatra szi-
vesen elküldöm lelkésetársairnruik,

Én természetesen csak ö1'ülni tudnék
annak, ha valaki még szebbs még meg-
felelőbb ílynémű dolgot produkálma.

Paulile János.

Három könyvről
Scholz László : A hálaadás kelyhe.

Tanulmány az Ur Szent Vacsorájáról.
Budapest, 1938.186. o.

Egy évvel ezelőtt senki sem tudta
azt, hogy egyházunk az eucharisztikus
kongresszussal kapcsolatban milyen in-
tézkedéseket foganatosít s ma már azt
mondhatjuk, hogy egész irodalom hír-
deti azt, amit egyházunk e kongresszus-
sal kapcsolatban helyesel, vagyelitél. .
Ezen irodalom megindítója, láthatóan
legeredményesebb munkása Sch ol z
László. Nem kutat juk, hogy milyen indi-
tásból született meg az az elhatározása,
hogy egyházunkban az eucharisztia
kérdésével szemben vizsgálódásokat
kezd. delátjuk, hogy ez a munkábaállás
eredményeket hozott eddig is egyhá-
zunknak. de sokrabecsült értékelést a
szerzőnek is.

Az itt ismertetésre kerülő könyve e
kérdés tanulmányozásából nőtt nagyra.
Testes mű lett belőle, amely egyházunk-
ban általános és nagy érdeklődésre tart
számot. Rendkivül rendszeres felépítés-
ben olvashatjuk azt, hogy mit tanít a
római egyház az eucharisztiáról. Az első
fejezetben polemikus, történész, dogma-
történész, de mindezek mellett szelid-
lelkű s meggyőzni akaró harcos, aki alig
ejt a természetes felekezeti érzékenyke-
désen sebeket. A második fejezetben
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nek példájával bizonyítani, hogy nemzeti szoclaÜztTlI.ls ~s kereszty~n~
ség összefér. Schötter és Weidemann püspök vezetésével éppen ezért
a Brémai új templomot Hindenburg und Horst Wessel Gedachtnis-
kírche-nek akarták elnevezni. Ezt azonban az állam nem engedé-
lyezte és ci templomot a mai napig sem avatták még fel.

Megoldási kísérletek történnek még az egyes szószékekről is. Bár
itt a lehető legnagyobb a zűrzavar. Apr. lO-én, a népszavazás napján
Berlin egyik templomában a szószékről felolvasták az egyik egyházi
lap vezércikkét. amelyben a lap szerkesztője igennel való szavazásra
buzdít ja olvasóit. Nagypénteken viszont Frankfurt a/Oderban hallhat-
tam, hogyan imádkoznak azokért. akiktől megvonfák a szót, akiket
börtönbe zártak és internáltak. Ugyanakkor megvolt a szokásos államért
való ima is.

Amint látjuk, a protestantizmus politikája egyáltalán nem egysé-
ges 'és - egészen nyugodtan hozzátehetiük - sok szempontból nem
is helyes. Nem helyes elsősorban azért, mert nem egységes az állás-
foglalás. Ha akarom, az egyik végletet. ha akarom a másikat veszem
a prot. egyház hivatalos álláspontjának. A Bekennende Kircheeluta-
sító álláspontja .mellett ott az ellenkező véglet, a thüringiaiak teljes
odaadása. Igy nem lehet kornoly eredményt elérni talán soha. Vagy
legalább is csak akkor kezdódhet meg a kornoly erer'ményre való tö-
rekvés, ha meglesz az egység. Mert éppen az a prot. keresztyén ség
nagy tragédiája, hogy egy egységes világnézetű államban, amelyiknek
alapbeállítottsága nem keresztyén-ellenes és nem Krisztus-ellenes, nem
tudja egységes en képviselni Krisztust. Nem tud bizonyságot tenni
róla.

Nem helyes a prot. egyházak politikája másodszor azért, mert
éppen politika. Ugyeskedés. Egyesek műve, egyesek próbálkozása. De
vajjon ezek az egyesek valóban arra hívaltak-e el egyszer, hogy ezt a
politikát űzzék ? Hogy politikát űzzenek ? Nézzük csak meg őszinlén.
A Bekennende Kirche álláspontja merev és elzárkózott, de ti templo-
mok telve vannak, (már aránylag, a többihez képest) mert ott a lényeg
mégis csak Krisztus. Ott az emberek Igét hallanak. azért mennek,
még ha szívesen borzonganak és szörnyűlködnek is, ha aszószékről
a hirdetés alalt egy kis csemegét kapnak, valami élesebb megjegyzés-
ben az állam egyik intézkedését bírálva. De hát emberek, akik e vi-
lágban élnek. Ezek mellett üresebbek. sokkal üresebbek a közvetíteni
igyekvő Irakciók templomai, jelezve azt, hogy ahol nem az egész
Krisztust prédikáljak, hanem "emberi bölcsességnek beszédét", oda
bizony nem vonz a Lélek.

Tétován és szomorúan nézzük ezt a képet. Mire való az egyház?
Vajjon csakugyan az-e minden szerepe és felad ela, amit Rosenberg
engedélyez neki, hogy metaíizikai alap legyen és gyengék vígaszta-
lója? Vajjon nem lesz-e így azzá, amivel a kommunizmus vádolja,
ópiummá a népek számara ? Vagy nem ilyeneket prédikálnek-e min-
den tiltakozás ellenére is azok a pusztuló magyar falvak, ahol szekták
révülelében keresik a feledést és vígasztalást?

Példa és intés minékünk minden, ami a nérriet egyházakat érle
egy politikai válság kapcsán. Feltárultak a sebek és ezek a sebek
nem csak helyi jelentőségűek, hanem az egész egyetemes keresztyén-
ség gyengeséget, betegségét mutatják, aminek viszont csak az az oka,
hogya keresztyén nemzeti egyházak nem voltak hűek rendeltetésük-
höz. Valóban világ fölé, világ felett valónak, népek kapcsolatának
adta Isten a keresztyénséget, de minden népnek megadta a maga fel-
adatát. Amelyik 'egyház ezt nem látja meg, az minden bizonnyal rest
és lusta feladatát, rendeltetését elvégezni, azér! bújik az intemacione-
lismus bástyája mögé. Pedig igenis vannak nemzeti feladatok egyhá-
zak számára is. A német egyházak feladata az volt, hogy a német
nemzetet Istenhez vezesse, reá emlékeztesse szünlelen és óvja meg
attól, hogy önerejében bízzék. A magyar egyháznak ugyanez a feladata
a magyar nemzettel szemben. Es amelyik egyház nem teljesíti Isten-
től adott ilyen feladatát, az minden bizonnyal megérdemli a maga
bün tetését.

Németország ujra nagy. Sorsán nem változtathat már az egyház
benne való magatartása. Csak annyiban, hogy így emelheti Krisztus
elé, ahogy van. Németországban lehet még próbálkozni megoldási,
kísérletekkel, nálunk azonban nincs erre idő. Nem szabad abban bízni,



hogy az egyházaknak rendezett helyzete van ma. Nemcsak ma élünk.
Körülöttünk pedig viharos idők járnak, percek alalt: fordul a népek
sorsa .: Holnap olyan új világnézet kerekedhet felül, amelyik éppenúgy
mint Németországban egykor, megingatja a régi pilléreket és felveti a
nagy kérdést : rneztetted-e kötelessézedet nemzeteddel, testvéreiddel
szemben? Es akkor már nem lesz idő megoldási kísérleteket keresni.

K. P.

ír a református úrvacsorai tanításról.
Nagyon fájlaljuk ebben a fejezetben az
így kezdődő mondatát: Hiszen nem volt
ostoba ember (Zwingli), ellenkezőleg
jófejű tudós. Nagyon félünk. hogy ezt a
jóhiszemü és nem bántó célzatú mon-
datát református testvéreink rossz né-
ven veszik. A harmadik fej~zetben adja
egyházunk tanítását az Urvacsoráról.
Ami ebben a tárgykörben az utóbbi
időben megiratott s ami a lutheri reíor-
mátori teologiai terméséből közérdek-
lődésre tarthat számot, pompás részle-
tezésben és nagyszerű oktejtésben. áll
az olvasó előtt. A negyedik részben
egyházunk úrvacsorai tanításának bib-
liai megalapozottságát mutatja meg s
az ötödik fejezetben gyakorlati útmuta-
tásokkal és buzdításokkal szolgál a
szerzö,

A könyv aktuális, értékes, gyönyö-
rűen megírt, megbízható és világos.
Seholznak hosszú teológiai nemzedékek
óta az a kimagasló értéke, hogy nagy
olvasottsága úgy avatta a szó igazi ér-
telmében kíváló teologussá, hogy meg
is tudja írnt azt,amit hisz és tud. Stílusa
olyan jó és olyan magyaros, szó képzése,
soha nem hallott fogalmaknak magyar
nyelven új szavakban való megszólal-
tatása olyan sikerűlt, hogy ma ezen a
téren senki jobbat nem tud nyujtani,
mint Ő. Irásában pedig annyira fegyel-
mezett, hogy bár a megértés és világos-
ság kedvéért határozott tanító célokra
ía tör, alig van fölösleges mondata. Amit
elmondott, arra mindenre szükség volt,
s ahogy a mondanivalóit formába ön-
tötte, tökéletesen sikerült.

Örömmel és szeretettel köszöntjük a
fiatal szerzőt. Nagyon j ó munkát vég-
zett s hisszük azt, hogy egyházunk lel-
készi kara, de egyházi tisztviselőink
tömege is gazdagodni fog e munka is-
meretében, épen azon legnagyobb kér-
désben, amelyben ismereteink nem mín-
dig voltak pontosak és egyházunk ta-
nításával egyezök. Ha a jövő egyháza
egyházunk úrvacsorai tanítását jobban
fogja ismerni, mint a mcstaní nemze-
dék, abban Scholz Lászlonak nagy ér-
deme lesz.

Dr. Makkai Sándor: Az egyház
missziói munkája. Budapest, 1938.
382. o.

A volt erdélyi református püspök, a
legolvasottabb magyar regények írója,
ma a debreczeni Tudományegyetem
hittudományi karán a gyakorlati teoló-
gia tanára, a Protestáns Szemle szer-
kesztője a magyar protestántizmusnak
olyan embere, akire minden műve meg-
jelenésekor magától értetődően figyel
fel a magyal', olvasó és protestáns kö-
zönség. Standard műnek készült a könyv
s bizonyosan lesznek olyan elragadtatott
ismertetői, akik majd úgy hivatkoznak
erre az alkotásra, mint az év legnagyobb
teologiai könyv sikerére. Eléggé szegé-
nyes teológiai irodalmunkban, amelyben

nemcsak a megjelent könyvek száma
kevés, de feltünően kevés az olvasók
száma, ezen okok míatt nagy elismerést
érdemel az a professzor, aki dacolva a
közönnyel, ír, könyvet rendez sajtó alá
s mindezt teszi abban a reményben,
hogy a könyvek maguk szerzik meg
maguknak az olvasóközönséget.

De vajjon olyan nagyon közérdekü
könyv-e önmagában a gyakorlati teolo-
giának az a része, amelyik mint negye-
dik rész: ahomiletika, katechetika és
Iíturgíka után az egyház missziói mun-
káját adja? Lelkészeknek és teologu-
soknak kétségtelen az. Talán meg lehet
vádolni e sorok írólát azzal, hogy azt
veszi észre, ami legközelebb áll hozzá s
ezért szóvá teszi azt, hogy az evangeli-
kus egyházról alig beszél valamit. Pl. az
első fejezet címei ezek: Az egyház az
evangeliumban, az apostoli iratokban, a
történeti egyház keleti és nyugati tipus a,
azegyház Kálvin tanításában, az egyház
a református hitvallásokban stb. stb. A
második fejezetben beszél a lelkipásztor
életéröl, szolgálatáról és munkásságáról.
Erd ek esnek tartjuk itt közölni a követ-
kezőket: A lelkipásztor társasági és hét-
köznapi öltözködésére nézve ezek után
az a szabály maradjon érvényben, hogy
kövesse a vele egysorsu, műveltségü em-
berek viseleti módját, de annak legko-
molyabb és legszolidabb formájában,
kerülve minden dívatoskodást és reltü-
nést. (158.o.)

A harmadik, a gyülekezeti misszióról
szóló fejezetben már a má-t is megismer-
hetjük. Nemcsak eszméíben, hanem sze-
replőiben is. TizeséveI vannak megemlít-
ve ma élő református egyházi emberek,
akik valami speciális egyházi munka-
ágat teremtettek a református egyház-
ban. Ahogy az egyik egyházi beszéd-
gyüjtemény ismertetése alkalmával ki-
Iogásoltuk azt, hogy pl. az esketési be-
szédeknél a szerző közölte, hogy milyen
ismert pár felett mondotta azt el, itt is
ugyanazt érezzük, hogy nevek felsoro-
lása a könyv belső értékének kevesebb
hasznára van, mint a szerző elgondolta,
és egészen bizonyosan vannak a leggon-
dosabb irodalmi és sajtó áttekintések
után is olyanok, akik méltók lettek volna
a feljegyzésre és kimaradtak. A feljegy-
zettek bármennyire szerények is, elvise-
lik, hogy neveik fel vannak jegyezve, de
azok, akiknek nevei nincsenekfeljegyez-
ve, majdnem jogosan érzékenykednek.

A negyedik rész a külmisszióról szól,
de épen ez a rész mutatja meg azt, hogy
még az olyan könnyen dolgozó és pom-
pásan író szerzőnek is, mintMakkai Sán-
dor, hordozni kellett volna ekönyv meg-
jelentetési gondolatát, mert több tapasz-
talattal és több évi tanítással tökélete-
sebb könyvet kaphattunk volna.

Sipos István: A református theolo-
gia védelme. Budapest, 1.Rész. 1938.
199. o.

Sipos István református lelkész, te 0-

logiai magántanár a-pestí ref. teológián
s mielőtt idekerült volna, megjelentetett
egy teologiai magántanári értekezést,
amelynek ez volt a címe: A pentateuchos
mózesí szerzősége. E tanulmányt a sá-
rospataki főiskola elfogadta s ezen az
alapon kapott magántanári képesítést is.
Amikor azután a fenti dolgozatot ismer-
tette dr. Kállay Kálmán a debreceni
egyetem református hittudományi kará-
nak ótestámentumi tanára, kritikájában
súlyos szavakkal illette a művet s olyan-
féle' megállapításokat tett, amelyek a
szerzőt tudományos arravalóságában
erősen sértették. A megtámadott szerző
nem sok alkalmat kapott a válaszra
azokban a folyóiratokban, ahol a táma-
dás leközöltetett s így nem volt más vá-
lasztása, mint az a nagyon is helyes meg-
oldás, hogy könyvet írt saját védelmére.
Erdemben, a szakszerű tájékozottság
hiányában nemigen tudunk ahhoz hozzá
szólni, hogy kinek van igaza s mivel bir-
tokon kivűl vagyunk, nem tartjuk ildo-
mosnak azt sem, ha bővebben feszeget-
jük a kérdést, de azt mégis el kell mon-
danunk, amit olvasó közönségünk felvi-
lágosítása érdekében szükségesnek
tartunk.

A protestáns tudományos munkásság
szolgálatában milyen helyzeti előnye
van a református egyháznak velünk
szemben. Ime két vagy három teológia
tanári kara foglalkozhatik egy tudomá-
nyos kérdéssel. A vita rendkivül éles és
szinte a szerzők katedrájára megy ki a
dolog. De nem ez a lényeg, hanem az,
hogy nagy kérdésekről, őszintén, nagy
apparátussal, tudományos módszerekkel,
nagy anyagi befektetést igénylő könyv-
kiadással, az egész egyház egyetem ér-
deklődésének megmozgatásával tudo-
mányos vita folyik, amelyből magának
az egyháznak, vagy az egyház ifjúsá-
gának haszna lesz: tanulni fog.

Irigyeljük református testvéreinket
azért, hogyegyházukban egy egész se-
reg teológus él, aki a héber exegézis tu-
dományát komolyan művelí. Vannak
professzorok, akik magukra vállalják egy
bizonytalan kimenetelű, fulmináns
könyvkritika veszedelmes következmé-
nyelt s van annyi bátorság az ifjabb
nemzedékben, hogy állításai, még pedig
tudományos állításai veszedelmes voltá-
értalegmeszebbmenő áldozatra is vállal-
kozni képes. Nem tudom, hogy fiatalabb
evangélikus theologusaink között van-é
valaki, aki a héber nyelvtudományokból
készülne doktori vizsgára egy későbbi
professura reményé ben. Református test-
véreinknél pedig, amint ekönyvből kíve
hető, egész munkaközösség van, amely-
nek személyi céljai mellett, komolyabb
céljai is vannak.

De a tanulság, s az a tanítás is levon-
ható a már eddig napvilágot látott harci
iratokból, kogy nálunk a harci bárd sok-
kal mélyebbre van elásva, mint reformá-
tus tes tvéreinknél. Nálunk is vannak
teológiai elvi ellentétek, időnként ki is
robbannak azok, de olyan objektív egy-
házszeretettel s olyan subjektív testületi
szellemben folynak, vagy mutatkoznak
meg ezen ellentétek,a melyekből eddig
sem a köznek, sem személyeknek na-
gyebb-káruk nem volt.

Mindenesetre nagy vihart vetett el
Sipos István a magyar református egy-
házban, sőt talán a magyar protestántiz-
musban is s ma még nem lehet tudni,
hogy nem egyházunk teológusai lesz-
nek-e az első döntő bírák a megindult
nagy harcban? G. L.
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Igehirdetések
oZ Urvocsoröról

. .

V.

K '!er között
Márk 14, 25. "Bizony mondom néktek, nem

iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama
napig, amikor mint újat iszom azt az Isten orszá-
gában."

I. Kor. 11, 26. "Mert valamennyiszer eszitek
e kenyeret és isszátok e pohárt, az Urnak halálát
hirdessétek, amíg eljövend.". .

Jelenések könyve 19, 6-9. "Es hallám mínt-
egy nagy sokaság szavát, és mintegy sok víznek
zúgását, és mintegy erős mennydö.rgések szavát,
mondván: Aleluja! mert uralkodík az Ur.. a mi
Istenünk, a mindenható. Orüljünk és örvendez-
zünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a
Bárány menyegzöje, és az ö Telasége elkészítette
magát. Es adatott annak, hogy felöltözzék tiszta
és ragyogó fehér gyolcsba; mert a Iehér gyolcs
a szenteknek igazságos cselekedetei. Es monda
nékem: Ird meg: Boldogok azok, akik a Bárány
menyegzőjének vacsorájára hivatalosak."

Ha eddigi elmélkedéseinket összefoglalni kíván-
juk, így szólhatunk : Tartsd végtelenül nagyra az Úr
szent vacsoráját! Hiszen a Krisztus testét, vérét
kapod benne. Hiszen a legnagyobb felelősségre hív.
Hiszen Jézus .neked szerezte. Hiszen a bűnbocsánat
kincseit nyered el általa. Tartsd végtelenűl nagyra.
A vele való élést abba ne hagyd. Legyen örök úti-
társad. Legyen számodra is az, ami: istenfelkínálta
ajándék, isteni érték és kincses valóság.

Ezek után félve ütöm meg az utolsó beszéd
alaphangiát. Nem tudom, nem lesznek-e közöttünk
olyanok, akik első hallásra úgy érzik: most ledöntiük,
amit eddig' megépítettünk. Hogy mi az Úrvacsorát
olyan naggra tartsuk, isteninek, ahogyan eddig köve-
teItük is, - ehhez mi ilyen tételt és igazolást vár-
nánk: az Úrvacsora örökkévalóan örök! Ehelyett
pedig ez utolsó alkalommal ilyen szólamot kell meg-
csendítenem: az Úrvacsorának is vége lesz! Akár-
milyen nagy, 'szent, isteni, kincses dolog: egyszer
vége lesz!

De vajjon csakugyan hitünket megingató, szo-
morú dal ez a dal? Keserű csalódás az Úrvacsora
korai dícsérete után? Semmiképpen! Legalább az
Írá s szerint nem az. Nekünk pedig nem szabad a
maqunl: gondolatai és hirtelen érzéseink szerínt
cítéln"ünk.Ha eddig kitartottunk .az ige' melleít, akkor
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hallgassuk meg nyugodtan az Írásnak ezt az üzene-
tét is: az Úrvacsorának egyszer vége szakad! De
figyeljünk csak. Amikor az Írás arra a jövendőre
néz, amelyben már nem lesz Úrvacsora, - csupa
ujjongó, vidám, ö r ven d ez ő hangokkal lelkendezik.
Éppen nem lehangoló az Úrvacsorának ez a sorsa,

. inkább reménységre gerjesztő!
Vegyük csak sorra a felolvasott h áro m ige-

helyet.
J é z u s éppen arra a jövendőre tekintve megy

olyan bizakodóan a halálba. Csak ennek a virra-
dásra váró jövőnek biztos hite és tudata őrzi meg
az utolsó vacsora lakoma-örömét. Jézusnak az asz-
tat felett mondott igéjét is csak győzelmi szónak
szabad vennünk: "Bizony mondom néktek, nem
iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből. mind ama
napig, amikor mitil újat iszom azt az Isten orszá-
gában." Nem" halálharang kongása ez. Feltámadást
hirdető diadalmi ének. Eljön még lsten országlása, a
teljes mindenség megújulása. lesz új bor és új la-
koma és úi asztali közösség l És a kettő között, az
utolsó földi vacsora és az első mennyei vendég-
ség között: e két lakoma között - és csak e
kettő között - van helye az Úrvacsorának! Az
Úrvacsora az a híd, amely átköti e két ~esszi par-
tot, hogy sose legyünk Krisztus jelenléte híján Nincs
ok az aggodalomra. Ez az ő köztünk időzése, jelen-
léte mindig csak teljesebb és édesebb lesz! Ne
tegye hát ez a változás fanyarrá inyünket. Az árván
maradt tanítványok keserűsége is csak addig tartott,
míg Krisztus újra meg nem jelent közötíük, s most
már nem halandó, de dicsőséges testben. Nem bús-
lakodhattak örökké az ő földi élete belejeződésén,
amikor csodálatosabb és teljesebb módon maradt
közöttük : a gyülekezetben és az Úrvacsorában.
Örvendezve szegték meg hát a kenyeret. Ugyanígy
csak az borong az Úruacsora végét jelző igéken.
aki nem tudja még, hogy egy teljesebb színről színre
való találkozás vár. ránk az Atya országában.

Pál a pos tol is és vele az egész első Keresz-
Iyénség vár még valamit. Krisztus élete és műve
nincs még befejezve. Az Úrvacsorával sem. "Vala-
mennyiszer eszitek e kenyeret es isszátok e pohárt,
az Úrnak halálát hirdessétek (hirdetitek),' amíg el-



sötétség beálltáig? Csak csöndesen. Mindig Ö vol
az Úr, ma is Ö az Úr és örökké Ö lesz az Úr! Ez
vitán felül áll. És mégis igaz a látomás: ak kor
lesz· királlyá az Úristen, a Bárány menyegzöjekor.
Akkor lesz ugyanis nyi Ivá n val óvá, leplezet-
lenné, vitathatatlanná az ő urasága. Úr Ö most is,
de veitetten. Most még legalább olyan úrnak tetszik
e világ minden istentelen hatalmával, sátáni vezeté-
sével. Akkor azonban kiir/alnak az istentelenek. S
láthatóan, kézzelfoghatóan egyetlen Úr marad,· kor-
látlan diktátor : a mindenható Isten! Ezért kiáltja a
sokaság: AleluJa! (Dicsérjétek az Urat!) Ezt a kiál-
tást mindig akkor használja a biblia. amikor a hitet-
lenek és gonoszok megsemmisülése íelett ujjong .

. (Zsolt. 104, 35., Jel. 19, 1. 3.) Olyan karének ez,
amelyre nincsen már többé ellen-kar. Mint vizek
zúgása és mint mennydörgések robaja zeng a dicsé-
ret: Halleluja! Dicsérjük az Urat! És nincsen rá
bujtogató, zsörtölődő, luciieri lázítás : Ne dícsérjétek
az Urat, ne dícsérjétek ou Nincs többé az Úr ellen
annyi zaj sem, amennyit egy talevélke rezdülése
idéz. Most már igazán uralkodik az Úr, a mindenható!

Ennek aki r á 1 y i örömünnepnek halvány mása,
kezdete, elöíze és végleges záloga az Úr «zeni va-
csorája. Legalább az első kereszlyénség ezt találta
meg benne. Csak így nevezheli az Úrvacsorát is a
Bárány menyegzöjének. Sajnos a mai keresztyénség
- evangélikus egyházunkat sem hivéve - ebből
keveset érez meg. Csaknem elveszitettük az Úrva-
csorának k irályi h e lleluiás, ö.nfeledten ujjongó jelle-
gél. És még ha egyesekben v an is valami boldog
érzés, arcukon megnyugtató mosolygás Úrvacsora

.vételekor, akkor is inkább a saját maguk megbéké-
lésén örülnek. De hol van az üdvrivalgás a Király-
nak: Halleluja! Dícsérjétek az Urat! Uralkodik a
Mindenható. győz bűnön, poklon, halálon, ördögön !
Mi ma annyira csak a magunk dolgát látjuk az Úr-
vacsorában, annyira vakok vaayunk ill is - mint
másult is - az Isten dícsőségének meglátására. Pe-
dig a magunk dolgát illetően is csak akkor lehetünk
egészen bizonyosak, ha Is/en győzni fog, végül is Ő
mar ad egveduralmon, ha a Bárány vére csakugyan
megtörte a sátán világhatalmál. Csak ez az Isten tud
rajtunk igazán segíteni. akit megillet a hódolat és a
dicsőség!

Ez lenne hát az igazi Eu c har isz ti a, a hála-
adó. rnavasztaló szívvel való úrvacsora vétel, az ör-
vendező, ujjongó oltárhoz-járulás: Is/en ural mát di-
csérjük ott, Isten királyi pálcája alá hajljuk Ieiünket,
a hatalmas Istennek, aki már rnost az Úr s egykor
ezt végleg kinyilvánítja, a hetelmos Istennek zeng a
himnuszunk : Halleluja! '

Miért mégy oda az Úr aszrelahoz olyan érzé-
sek között, mintha nyaktiló alá vinnének? Miért csak
magadra, bűneidre, kudarcos multadra és aggasztó ,
[övődre m ereszted szemed? Evődjék beléd a jánosi

jövend." Amíg el j öve n d! Az. Úrvacsora tehát sok-
szor-sokszor ismétlődik, de nem örökké! Addig tart
csak, amíg Krisztus el nem jön, vissza nem tér, s
be nem teljesedik az Isten országa; mert ez még
mindig csak "elk özelített". részben érkezett meg,
kiteliesedése aholnapé ! S ez megint csak nem
leverő tudat, de boldog reménység forrása. Ezért volt
az Úrvacsora az első' keresztyén gyülekezetben
Krisztus halálának hirdetése mellett is kimondottan
örömünnep! Öröm-kóstoló abból a még-nagyobb
örömből, amiben őket Krisztus visszajövetele majd
meglüröszti. .

A legplasztikusabban azonban János apostol
elragadtatásos látomásaiban lép elénk e jövendő
szines képe. Ez az új lakoma, amely Isten királysá-
gában válik majd álomból valóvá, nemis nevezhető
már szerinte közönséges örömünnepnek. Men y e g z ő
az: a Bárány menyegzöje! A vőlegény a Bárány
Krisztus. És a menyasszony az ő gyülekezete. Me-
résznek tetszik ez az elgondolás. De Krisztus Urunk
maga beszélt róla ismételten. (Pl. Máté 9, 15., 22, 1
kk., Lukács 14, 16 kk.) Igen, mennyegzöi öröm
lesz az, amikor Krisztussal az ő gyülekezete egészen
eggy é forr. És nafJYobb lesz ez az öröm - a be-
teljesedés öröme - _a felkészülés, az eljegyzettség
öröménél. Bár már ez is elöíze a rnenyegzőinek.
Éppen ezért merik az első gyülekezetben az Úr-
vacsorát is a Bárány menyegzöjének nevezni. Ami l
áll a bekövetkezendő mennyei menyegzőre,. az áll
már részben a földi Úrvacsorára. Ez halvány képe
amannak. A kettő láthatatlan kapcsokkal van össze-
fűzve. Hogy rnilyen öröm lesz az Isten országának
öröme, arra következtethetünk az Úrvacsora örömé-
ből. És fordítva, hogy milyen örömöt adhat az Úr-
vacsora, arra következtethetünk a Bárány menyeg-
zöjének igéreteiből. Mi éppen ezt az utóbbit szeretnők
most részletezni, hiszen ez érdekelhet Jeginkább
bennünket, akik a két lakoma k ö z ö t t élünk:
mennuiben a Bárány menyegzője az Úr szeni va-
csorája, miféle menyegzöi örömünnep ez? Igénk
ket t ő s örömünnepről zengedez.

A Bárány rnenyegzöie az Úristen uralmának
örömünnepe! Királyi ünnep tehát.· Az Ő ünnepe,
Istené, az Úré, a mindenhatóé. "És hallám min/egy
nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zugását,
és mintegy erös mennydörgések szavát, mondván:
Aleluja! mer/ ura lk od i k a z Ú r, a mi Istenünk. a
mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk
dicsősége/ néki."

Hogyan? Most lép csak trónra az Isten? Csak
azon az utolsó napon veszi kezébe az országlást ?
És addig a teremtéstől történelmünkön át a nagy•menyegző órájáig más kezében az isteni pálca?
Isten Ö még egyáltalában, ha nem uralkodott az
élet hainalétól kezdve és nem parancsol a világvégi
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jelenés: A Sárány menyegzője az Úrisíen ura I m á-
nak örömünnepe! De még több is.

A Bárány menyegzőie az egyház diadalának
örömünnepe! Tehát nemcsak királyi ünnep, de a
kirélyhoz-tartozók ünnepe is. Nemcsak az Ő ünnepe,
az Uré, s a mienk legfeljebb annyiban, amennyiben
őt magasztaljuk, de külön a mienk is, a gyülekezete,
az egyházé! "Eljött a Bárány menyegzője, és az ő
felesége elkészítette magát. És adatolt annak, hogy
fel ö.l t ö z zék tiszta es ragyogó' fehér gyolcsba;
mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos csele-
kedelei."

A menyegző öröme nemcsak a vőlegényé, de
. a metujasszonué is. Menyasszony alatt összefoglalva
érti ez az írás azokat, akik választottaknak, okos
szűzeknek, násznépnek, Isten országa .vendégeinek
neveztetnek egyebütt. A hívek közössége, a keresz-
tyén gyülekezet a Bárány menuassronuc. Mi törlé-
nik vele? Felkészittetik. kivirágzik, eléri a célját:
elszakíthatatlan örök közösségbe kerül az élő Krisz-
tussal, Nem hiába küzdöít a világgal, birkózott a
bűnnel, verekedett kísértésekkel, élt tiszta életet és
cselekedte a szenlek igazságos cselekedeteit. És ha
talán sokszor már magarnaga is kételkedni kezdett
abban, hogy érdemes-e fehér gyolcsát szőni, most
végre nyi Ivá n val óvá lesz életének az igazolása:
felöltözheuk ragyogó ruhájába. Eddig csak szőlle,
szőtle, s nevetelt rajta a világ, hiszen olyan egyfor-
mán szürkék és feketék vagyunk e földön, világiasak,
hívők és rajongók. De végre "megadatik" neki, hogy
fel is ve gye, s kétséabevonhatatlanné legyen or-
szág-világ előtt: a Krisztus népéé, a tisztán élőké,
a gyülekezeté, az egyházé a v é gs ő dia dal! Ér-
demes szeplőlelen keresztyén életet folytatni, mert
így eljutunk a menyegző örömébe, a boldog Krisz-
tus-közösségre (v. Ö. II. Kor. ll, 2.); és csak így ju-
tunk el oda. Örüljünk és örvendezzünk!

Ennek aki r á 1 y női örömünnepnek halvány
mása, hezdeie, előíze és végleges záloga az Úr szent
vacsorája. Legalább az első keresztyénség ezt találta
meg benne. Csak így vehetett részt rajta tnenu asz-
szonui örömmel! Sajnos a mai keresztyénség -
evangélikus egyházunkat sem kivéve - ebből ke-
vesel árul el. Az Úrvacsora ma inkább a mult elin-
lézése, mintsern a szerit élet íelöltözése. Ahol több
is puszta szokásnál, nem balzsamcsöppek csöpőgte-
tése-e csupán? A mardosó lelkiismeretet akarjuk
vele ideig-óráig elcsitítani. De életünkben lényege
szerint marad 'mindeti a régiben. Kifizettük adóssá-
gunkat, újra van hitel. kezdhetjük előlről a dorbé-
zolást. Készülhet így menuasszonu a menyegzőjére?
Készülhet így keresztyén ember a Krisztus elébe?
Készülhet így az egyház jövendőjére Isten országa
felé menetejve?!
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Ma bele keÚ sikoltanunk a lársadalmunkba,
fiúk és leányok fülébe, férfiakéba és asszonyoké ba,
előkelőek és sanyarúari tengődők dobhártyáját kell
megremegtetnünk belé, és az egyházat is fel kel!
ráznunk esikoltással: Hol van a fehér ruh á d? I
Ne engedd olyan könnyen sárba hullani és ha bele-
taposták, ne tűrd ott örökké, ne add meg magadat
a mocsok végzetének ! Királyi menyegzőben a helyed,
Vedd fel a harcot á gonoszság cselekedeteivel e vi-
lágban. Erdemes szeplőlelennek maradni! Ne mondd,
hogy hiábavaló. Ha itt nem szövöd a fehér szálakat,
nem lesz mibe felöltöznöd az utolsó napon. S mit
csinálsz ft menyegzőn menyegzői ruha nélkül? !

Ez lenne hát az igazi Eu c har isz t i a, a hála-
adó, magasztaló szívvel való úrvacsore-vélel, az ör-
vendező, ujjongó oltérhoz-iérulás : a. tisztaságunkat
keressük 011, a Krisztus szent életét, szeni testét óhajt-
juk magunkba fogadni, a megszentelődés lesz ezen-
tul a mi igazi örömünk és boldogságunk. Nemcsak
mult napok vétkeinek lerovásáért megyek oda, de
úi, igaz élet, drága jövendő ajándékáért rimánkodni

és kőrmyes köszönetet mondani.

Miért mégy oda az Úr asztalához számftásból,
már azzal a kész szándékkal, hogy ott folytatod,
ahol elhagytad, mintha bizony becsaphatnád a Vő-
legényt! Miért nem bízol a szerit és tiszta, a. hívő
és kriszlusi élet diadalában és a világ bukásában?
Miért nem kérsz részt a küzdelemben, a választot-
tak a szent sereg viaskodásában? Nem látod ma-
gad előtt az utolsó jelenetet, a legutolsót : A Bárány
menyegzője az egyház dia dal á nak örömü'nnepe!

De tegyünk végre pontot. Ki tudna az Úrvacso-
ráról mindent elmondani? Fejezzük be azzal az igé~
vel, amit János is külön angyali parancsra ír meg.
"És monda nékem: írd meg: BoI dog o k azok,
akik a Báráni) menyegzőjének vacsorájára hivata-
losak." Boldogok! Mennvi vigasz és mennyi báto-
rítás és mennyi ujjongó öröm van ebben az angyali
szózatban! Boldogok a hivatalosak! Boldogok va-
gyunk mi, akik Úrvacsorát vehetünk, élhetünk szent
kiváltságával és már itt lsten meghívottjai lehetünk.

Két lakoma között élünk. Jézus utolsó földi
vacsorája a hátunk mőgőtt van. Az első mennyei
vendégség előttünk az ismeretlen, de bizton ránk vir-
radó jövendőben. E két lakoma közölt élünk, s nin-
csen más kapcsolópont közőttük, nincsen más lehe-
tőségünk a meghaló és a megdicsőült Krisztussal
való közösségre, nincsen más híd, amely' onnan
amoda visz, - csak az Úrvacsora!

Az úrvacsorás élelet élők a hivat a I o s ak!
Ezek a boldogok, ezeknek van [övendőíük, üdvös-
ségil"k, ezeknek van vőlegényük, ezeknek van kirá-
lyuk, ezeknek van Istenük! Ezekre vár a még-na-
gyobb öröm, a még-csodálatosabb élet, a még-éde-
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sebb teljesség. Mit árthat nekik, ha egyszer az Úr- \ Testvéreim! Úgy szerelném a szívetekbe dalolni:
vacsorának, a meghívás, az eljegyzettség idejének Boldogok, boldogok, óh ezerszer boI dog o k azok,
is vége szakad ? Vár rájuk a menyegző, a Bárány akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hiua-
menyegzője I talosak! Scholz László.

Dsoproni teológiai konferen'cia
A konferencián elhangzott és előbbi számunkban már ismertetett

előadások után dr. Jánossy Lajos előadása következett "Az új Egy-
házi Törvények és feladataink" címmel.

Annak örülni kell, hogy a zsinat a "pura doc!rina Evangelii"
megőrzése végett hivatkozik az evangéliumra és a hitvallásokra. Azon-
ban végighaladva a törvényeken sorban megállapítja, hogy az új egyházi
alkotmányban fájdalmas kislelkűség uralkodik. Egészen heterogén ele-
mek is vannak benne. Az egészben tovább él a régi liberális szellem,
mely szerint az egyház nem az újszövetségi egyház. hanem szervezett
együttes istenimádás. Az egyház fogalmi meghatározásában a szekulá-
ris individualizmus atomizmusa érvényesül. De Isten fel tudja használni
ezt a munkát is kegyelmesen hűséges lelkipásztorok munkája által.

Április 21-én a reggeli áhitatot Scholz László tartotta Jeremiás
5 : 30-31 alapján. '

Az első előadást D. dr. Pröhle Károly dékán tartotta "Halál, ha].
hatatlanság - feltámadás, örök élet" címmel. A naturalisztikus és
stoikus módon való felfogás kritikáia után az előadó a hallhatatlanság
kérdésére tért át. Az idealisztikus alapon felépülő gondolkodás a lélek
halhatatlanságának eszméjét alkotja meg'. A lélek halhatatlanságának
megvan nak egyszerű vallásos gondolkodás területén is a gyökerei, ott
ahol a vallástörténet animízmusról beszél. Amennyiben a lélek halha-
tatlanságáról, mint filozófiai fogalomról van szó, teológiailag kell állást
foglalni. Nekünk tisztán különbséget kell tennünk aközött, amit a halál-
ról, halhatatlanságról pusztán filozófiai alapon átélhetünk s amit a hoz-
zánk a Szentírásban szóló isteni ige alapján vallani kell. Két teljesen
különböző síkba tartozik bele. Ha lilozófisi fogalmát vesszük, azt
jelenti, hogy az ember lénye két, egymástól független tényezőre külö-
nül el. Kant mutalott rá, hogy valóság megismerési alapunk nincs
arra, hogyegyszerűen állíthassuk a lélek halhatatlanságát. Mi csak a
lelki élet jelenségeit ismerhetjük meg s nem azt, amit léleknek neve-
zünk. A lélek valósága az éntudatban áll előttünk. Lélek és éniség
egymással azonosak. Az éritudatunk elkisér a földi életen át, de a
halál tényével szemben nem ad alapot arra, hogy a lélek halhatatlan-
ságéról beszéljünk. Mert a lapasztalat azt mutatia, hogy ez az éntudat
a halálban kialszik. Teljesen hamis felfogást ad a testiségről a plato-
nikus filozófia. Számunkra a test egészen mást jelent. Gondoljunk csak
arra, hogy az Ige testté lett. Tiltakozunk az ellen, hogya halálban
vége van mindennek. A halálfélelemben bent van mindig az ember
személyes bűntudata. Ez teszi a halált mindig ítéletté, A halál így Isten
kezébe való közvetlen belejutást jelent.' Mi az Isten elől a halálba sem
menekülhetünk. A halál kikerülhetetlenül Isten színe elé állít. Ha a ha-
lált így ítéletnek látjuk, akkor tudjuk meg, mit jelent a húsvéti hit.
Krisztus győzött a halálon. Az érettünk meghalt és megigazulásunkra
feltámadt Krisztusban a halál számunkra új értelmet nyer. Krisztus
teltámadására támaszkodik a testben való feltámadásra vonatkozó új-
testamentomi hitünk. Ez a ker. hit sokkal többet jelent, mint a filozó-
fiai halhatatlansághit. A halál teológiája a feltámadás. teológiájában jut
befejezéshez. ,

A következő előadást .Uroacsora és evangélium" címmel D. dr.
Karner Károly tartotta.

Bevezetésében utalt az úrvacsorának, mint az úiszövetség centrá-
lis tényének a fontosságára Luthernél. majd végig a theol. történetén,
rámutatva, hogy milyen tényezők szerepelnek abban, hogy ma is égető
íökérdéssé vált. Azután ismertette a zwinglianus és kálvini értelmezés-
sel szemben a lutheri álláspontot. Majd rátért az új szövetségi locu-
sok tárgyalására, ahol a szerzési igéket megtaláljuk. Szövegkritikaí ér-

Az országos lelkész-
egyesülét (MELE)

tavaszi konferenciája és rendkivüli köz-
gyűlése május 3. és 4. napján Budapes-
ten nagy érdeklődés mellett folyt le.
A megnyitó istentiszteleten az úrvacso-
rát D Raffay Sándor püspök, a MELE
elnöke osztotta, előkészítő beszéde
Ézsaiás 35: 10. alapján az Úr megvál-
tottainak megtéréséről szólt. A koníe-
renciát megnyitó beszédében kiemelte
ennek az esztendőnek próbatételi jelen-
tőségét egyházunkra és a lelkészékre
nézve. Különös buzgósággal kell küz-
deni, de nem sebző, hanem gyógyító
fegyverekkel, és különös gonddal kell
vígyázni Krisztus nyájára. A lelkészi
és a gyülekezeti életben felmerült ak-
tuális jelenségekkel sorban foglalkozott
és több fontos kérdésre felhívta a lel-
készegyesület figyelmét.

A konferencia első előadását Dr. Já-
nossy Lajos egyetemi tanár tartotta az
igehirdetés mai döntő kérdéseiről el-.
méleti szempontból és a másodikat
ugyanerről a kérdésről dr. H. Gaudy
László gyakorlati szempontból. Dr. Já-
nossy Lajos mindenekelőtt dogmatikai
alapvetést adott, azután az igehirdetés
elméletét az egyház lényegéből leve-
zetve megállapította, hogy az csakis
az evangélium hirdetése lehet. Az Ige
Luther szerint Krisztussal jelent egyet,
Krisztust kell tehát hirdetni, az igehirde-
tőnek ezért Krisztussal személyes hitbeli
viszonyban kell lennie. Nem szabad az
ige mögötti dolgokat keresni, hanem
mindig azt, ami az Igében van. Dr. H.
Gaudy László az igehirdetés formájáról,
szabadságáról, normájáról, korszerű jel-
legéről, közönségéről, yalamint az egy-
házi és világi beszéd összehasonlításá-
ról tartott előadásában a felvetett kér-
déseket érdekes és nagy figyelmet
keltő példákkal illusztrálta.

Együttes ebéd után előbb a MELE
rendkivüli közgyűlését tartották meg,
melyen a becsületszék szervezetét és
az azzal kapcsolatos alapszabálymódo-
sításokat Kemény Lajos referálásában
elfogadták.

A konlerencia folytatásában az egy-
házi énekügy kérdései kerültek sorra,
melyről az első előadást Linder László
békéscsabai lelkész tartotta. Ismertette
azokat a nehézségeket, melyekkel ének-
ügyünk rendezése küzd, felhívta a
figyelmet a veszendőbe menő ének-
anyagokra és érdekes megállapításo-
kat tett a revideált énekek értékére
vonatkozólag. Schulek Tibor honvéd-
ségi lelkész ugyanerről a témáról szóló
előadásában az énekgyüjtemények ál-
talános és a kerszakot megértő bírálá
sának szükségét fejtegette.

A konferencia második napja az új
Egyházi Törvények életbelépésével kap-
csolatos lelkészi munka megbeszélésé-
vel telt el. Előadó Kemény Lajos volt,
aki az új törvényeket lelkészi szem-
pontbólreferálta.

II
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Honfoglalók
(Omnia)

Az amerikai civilizáció kifejlődésének hős-
korát vetíti elénk ez a film. Három elemből
rakódott össze a kerlátlan fejlődésnek ez a
nagyszerű organizmusa. Egész sz.iv- az új
eszmék, gondolatok, találmányok felkarola-
sában, rettenthetetlen bátorság, fáradhatat-
lan sxívósság a kivitelezésben és a legszígo-
rúbb becsületesség minden üzleti tevékeny-
ségben. Kiilönösen erre a legutolsóra szerét-
nénk hangsúlyt helyezni. mert a film maga is
ennek glorifikálás a. Szinte ábrázolt keres-
kedelmi etika, Alapelv: minden kereske-
delmi tevékenység szolgálat, amely akkor
egészeéges, ha valóban, az első szempil-
lantásban láthatóan a közönség érdekeinek
védelme. Aztán mi~den kereskedelmi tevé-
kenységben kötel er. a legszigorúbb tisztake-
ziiség. Van jogos haszon amit a kereskedő-
nek mindenki odaítél munkájáért szolgálatai-
ért s van uzsora, spekuláció, amelyért az ame-
rikai civilizáció hajnalán "lincselés" járt ki.
-- Egy élet harcait lélegzetelállító tempóban
tragikus fordulatokban gazdagon, de "happy
endv-del enyhítve mutatja meg ez az értékes
darab. A kereskedelmi etika, társadalmi
egyensúly vitáinak idején nincs jobb érv,
mint egy ilyen film.

Hurricane
(Royal Apolló)

Valahol Tahiti tájékán játszódik dús vege-
tációjú, napfényes szigetek, gyermeki bol-
dogságban élő. virágfüzéres bennszülöttek
között, Állítólag azon a tájon lakik a legszebb
színes népfaj. Dalt, vidámságot, jóságot és
szeretetet hordoznak a szivükben, de önérze
tet és mérhetetlen szabadságvágyat is. Ez
utóbbi kettő okozza a bronzarcú és szobor-
szépségű Tangeri tragédiáját . .Megüt egy fc-
hét; embert, aki ok nélkül bántalmazza. A fe-
hér és szines között azonban akkora a kü
lönbség a gyarmati törvények értékelése sze-
rint, hogy föltétlen börtönbe és sorvasztó,
megalázó kényszermunkára kell kerülnie
miatta. Fiatal feleségével együtt az egés»
sziget lakossága gyászba borul miatta. Tan-
geri pedig sorozatosan kísérli meg a legkét-
ségbeesettebb szökésí terveket. Míndig elfog-
ják, durván bántalmazzák és újabb megújabb
bűntetéshosszabbításokat sóznak a nyakába.
Végiil már 16 év a bííntetése azért az egy
ökölcsapásért,' amiért börtönbe került, A szi-
get kormányzóját egész környezete állan-
dóan kérleli, hogy szabadítsa ki ezt a való-
jában ártatlanul szenvedő embert. Az azon-
ban a rideg- törvény embere, Kérlelhetetlen.
Tangeri-n 3k végiil mégis sikerül a szökés,
A kormányzó papja halássaa ki a tengerből
és segíti elő az elrejtözését. Mikor végleg
biztonságba akarna helyezkedni, a kor-
mányzó tudomást szerez róla és h ajóján egy
szörnyü viharos éjszakában üldözésére in-
dul. Itt lép közbe Isten· ítélete. A szörnyü
vihar a legvadabb "hurricane"-ná fejlődik,
amely az egész szigetet elpusztítással fénye-
geti. Az özönvíz jelenetei elevenednek TIIeg
előttűnk. Ennél borzalmasabb talán csak egy
pacifista háborúsfilm volt, amelyet a Hitler
előtti Németországban láttam. A vihar Iniatt
vissz-atért Tangeri szörnyü erőfeszítéssel
megmenti kis családját és a kormányzó fele-
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telmezés es bevezetestani problémák érintése utan kiiejti az úrvacsora
lényegét. Jézus új szövetséget létesít. Nem két egyenrangú fél megál-
lapodása ez. Az úrvacsora szerzése azt jelenti, hogy benne Isten aka-
rata teljesedik ki. Es ez a bűnbocsánatban valósul meg. Az úrvacsora
tartaimát és valóságát is csak Jézus halálától veszi. Jézus halála nél-
kül nincs úrvacsora. Viszont az úrvacsora adja meg Jézus halálának
az értelmét. Úrvacsora nélkül Jézus halála: ítélet, vértanúság, de sem-
miképen sem mentő hatalom. Az úrvacsorában lesz Jézus halála ér-
tünk adott valósággá. Bűnbocsánatot nyujt. Ez össze van .kötve az
igével. Pálnál az úrvacsora Jézus halálának a hirdetése. Igy Pál a
jézusi szerzést nyitja fel, nála az úrvacsora tartalma szerint szólal meg.

Az úrvacsorában valósul meg Isten eschatologikus rendje. Az Ur
szent vacsorájának ajándéka bűnbocsána!: az üdvösség és az élet.

Ezután dr. Pröhle Henrik előadása következett ..Az egyház szoi-
gálatáról a ielenuorbo n";

A szeigálat az egyház lényegéből folyik. Krisztus egész élete
szolgálat volt. Az egyház abból a szolgálalból él, amit Krisztus vég-
zett. Az egyházat a Krisztus szolgálata hozta létre, tehát csak az tart-
hatja fent.

A jelenkorban is egyházunk szolgálatra van hivatva. Isten hasz-
nálni akar bennünket. Még nem lettünk hasznavehetetlenekké. Jelen-
korunk lőhibáia a szekularizmus. Az egyház első és főfeladata, hogy
felébressze maga iránt a bizalmat. Az embereknek látni, érezni kell,
hogy az egyház önfeláldozóan hajlandó dolgozni értük. Az emberek-
nek meg kell tanulni bízni az egyházban es és az egyház Urában. Az '
egyház merjen és akarjon igazán egyház lenni. Mandátumunkat Isten-
től vettük. Ez tegyen alázatosakká de bátrakká is. Hirdetni kell a ha
misítatlan igét. Jelenkorunkban csak úgy szolgálhatunk, ha az igében
élünk. Hiába a szorgoskodás anyaai télen; ha a lelkek szomjasak ma-
radnak. A munkát a lelkész rnellett a hívek is végezzék. .

Jelenkorban a feladatát csak az élő tagokat nevelő egyház telje-
síti. A hivatását teljesítő egyházzal a világnak számolni kell. Ha el-
vetnék is a szolgálatot, teljesítette a kötelességét s a többit az Istenre
bízza.

Báró Podmaniczky Pál ..Ami körülöltünk tödénik" c. előadásában
először. a keresztyén egyháznak a világban való újulását ismertette.
Külőnösen rámutatott az orosz keresztyénség. francia katolikus ke-
resztyénség megerősődésére, majd a misszió világszerte hatalmas ered-
ményeire. Azután beleállította a magyar keresztyenséget a világ ébredő
keresztyénségébe. A mai magyar katolikus keresztyénség megértését
segítette elő egyes kiemelkedő alakok megrajzolásával. Prohászka,
Schütz, Tóth Tihamér, Pnkél, Sik Sándor krisztocentrikus költé-
szete stb. Aquinoi Tamás rendszere támad fel ma az ujtomizrnus-
ban. Ezt az új gondolkozási irányokkal hozta kapcsolatba. Szólt még
a református keresztyén ség leslésében a diákrnozgalomról, új relorma-
tori irányról. oxlordizrnusról és Stewartról.

HA szentisioáni gondolal és a protestaniizrnus" CÍmen dr. Wi-
czián Dezső tartott előadást.

Először István király történeti alakját rajzolta -meg. Majd a keresz-
tyénség és a magyar államiság problémájával foglalkozott s megemlí-
tette, hogy Islván szinte a magyarság mitikus törvényhozóiaként .
tűnik fel. Ezt a mitikua tradicionalizmust nevezik szentistváni gondo-
latnak. Minden jog forrása a hozzá való visszavezethetőség. A szent
korona is a hozzávaló visszatérést jelképezi. Majd rátért a szentko-

. rona-tan kifejtésére. A szent jobb-kultuszt és a Patron a Hungáriae lisz-s
tiszteletét rrri protestánsok nem fogadhatjuk el. Szegfű Gyula ezt elen-
gedhetetlennek tartja, de megállapíthatjuk, hogy pusztán nemzeti szem-
pontból sincs jelentősége. Nem fogadhatjuk el. hogy a keresztyén
hittől hordozott nacionalizmus csak Szent István és Magyarország
Patrónájának zászlója alatt tudja megtörni a különösen ma terjedő
újpogányságot. Rátért Luther nyomán a keresztyénség s az állam vi-
szonyainak megrajzolására. Luther nem ismert Ú. n. keresztyén álla-
mot s a világi felsőséget ő is Isten akaratán nyugvónak tekinti. A
bűn ténye adja az állam s a felsőbbség létének feltételeit. Az állam-
nak nem lehet az evangéliumot terjeszteni. Nem i;meri a keresztyén
állam ulopiáját. Sem a világot sem az államot nem lehet evangélium-
mal kormányozni. Nincs keresztyén politikai programm. Minden ilyen



-alapon szervezkedő politikai párt. bukása maga után vonhatja a keresz-
tyénség bukását. Mi protestánsok joggal ünnepelhe!jük Szent Istvánt,
'mint a kereszfyénség elterjesztőjét és első nemzeti királvunkat, de a

, Szerit Istvánt mai értelemben ünneplő katolikus mozgalmakban nem
vehetünk részt.

A konlere ncia zéróáhitalát ,D. Kapi Béla püspök tartotta Galata
4: 9 alapján.

A konferenciát nemcsak a mélyen, járó előadások. hanem a ve-
lük kapcsolatos lelszólalások és érdekes viták is értékessé és hasz-
nossá tették, amiben a koníerencia előadóinak és rendezőinek meg-
becsülését is hálásan ismerjük el. Balikó Zoltán.

Az evangélikus egyházi
zenéről

Mind az Ó, mind az Üj- Szövetség könyvei számos adatot nyúj-
tanak az ének és zene jelentőségéről. A biblikus ének és zene ősisé-
gét tartalmában és anyagában átvette a kereszténység és himnuszaiban,
7:soltáraiban, lelki énekeiben nemcsak megörökítette, de tovább is
fejjesztetle.

A zeneirodalom ban a legnagyobbak legnagyobbika. az egész/zene-
történelem legragyogóbb napja: "Bach János Sebestyén" elválasztha-
tatlan Jézus Krisztustól, az Evangéliumtól, a Bibliától és Egyházától,
-amiként a többi nagyok is : Handel, Schütz, Pratorius, Bodenbach, Franek.
Pachelber, Böhm, Gumpelzhaimer, Hammerschmidt Walter, Buxtehude,
'stb.

A Biblia és az Ige volt e nagy renaissance-nek : a reformáció
ének és zene életének ősforrása. A passiókban és oratóriumokban
mintha Dávid király hatalmas kórusai elevenednének meg Isten dícső-
ségét hirdetve s az embert közvetlenül fogva közösségbe Istennel és
egymással. A nagy communio Istennel immár nem a papságon keresz-
tül forr össze Istennel és a gyűlekezetlel, mint Krisztus tagjaival, hanem
·a gyűlekezeti communio-együttesében az ének és a chorál segíti elő. de
a choralban az Ige és az ima is összeforr és közösséggé válik az
éneklésben, átlelkesül benne az emberi szó is lelkivé, lelki testet öltve
1el: a chorált. Ezt valósítja meg a chorál, mely közösséget, együttest,
kőzösségi együttes éneklést. gyülekezeti egykarban való. tehát uninsono
éneklést jelen!. A choral. vagy gyülekezeti ének s közösségi éneklés
énekeit, azok feldolgozásait. kisérelét, elő- és utójátékban való elő·
készítését, bevezetését és bezárását nevezzük chorálzenének. Ezekből
Jejlődtek ki az önálló orgonadarabok és az orgonazeneirodalom sennek
köszönheti fejlődését az orgona is. _

Az evangélikus istentisztelet Istent Jézus Krisztusban, az O Igé-
jeben és az igehirdetésben jelenti meg a hívek lelkiségében. Ez a taní-
'tás az egyházi esztendőhöz, a Jézus Krisztus életéhez és életművéhez
1üződik. A megszentelő Ígéhez, textushoz és annak tartaimához iga-
zodik a chorál mind szövegben, min! tertalomban is, ehhez igazodik a
choralzene ,az orgonán és a chorál praeludiurn, valamint a chorál
.postludium.

Mind a belső, mind a külső okok az evangélikus hitéletben az
'éneket és zenét kímélyítették és magas nívóra emelték. Az egyházi
ének és az egyházi zene mélysége és magassága-az evangélikus egy-
házi énekben és az evangélikus egyházi zenében az a mély és az a
csúcspont, mely a hívőt tudatalatti világában éri el és érzés és gon-

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

MARNITZ
hangszertelep
vrn., JÓZSEF-KRT. 3'1.

.....•••••~.•~:::::~.......

kVANG~U~US~lIT:
sézét, Egy másik szigetecskén szárítkoznak,
mikor feltűnik a kormányzó hajója.
Mi lesz most ? Ha a rideg- kötelesség embere

itt találja, újra a börtön rémséges sorsa vár
reá. Tangeri még-sem habozik. Megadja a
füstjelet a hajónak, maga pedig kajakjában
menekül a szabadság felé. A találkozás el-
érzékenyült pillanatai után a kormányzó

-azonnal észrevesei Tangeri nyomait, Sőt
távolban a menekülő esónakot is. Felesége
kétségbeesetten tagadja, hogy valaki más
i~ volt .a szigeten, a távoli mozgó pontról
azt állit ja, hogy csak egy fatuskó. A kor-
mányzó előkapja távcsövét és azon keresz-
tiil rögtön megismeri Tangerit és családját.
Hosszan nézi őket, mert bensejében nagy
küzdelem folyik az emberi érzés és a törvény
rlrleg paragrafusai között. Aztán mégis le-
ereszti a távcsövet ,s rámosolyog rémült fe
leségére: "Igazad van sz ivem, csak egy
fatuskó". - A szezón egyik legszebb filmje.
Tiszta és épitő. Csak ezt az utolsó, messze-
visszhangzó mondatot kreálhatták volna meg
úgy, hogy az isteni ignzRág és emberi jóság
a hazugság palástja nélkül foglaihatta volna
el a világban az őt megillető helyet.

G. O.-
KÖNYVISMERTETÉS
Nagyíványí Zoltán: Istenek völgye.

Révai kiadás. Ara: 5.60 P.
Az Istenek völgye csodálatos világa, szik-

lából faragott hatalmas negyven méteres
Buddha-saobraival Afganisztánban van side
vezet el a szerzö új regényében. Egy német
orvos;egy mérnök és egy táncosnő állnak a
cselekmény köz éppontjában s az ö különös
sorsukon és küzdelmeiken át mutatja meg
N azyiványi a fajok szembenállását, a kalan-
dok örők romantikáját és a szenvedélyek
végzetességét. Igy világosodn ak meg egy

Ipáratlanul izgalmas mcse keretében az em-
beri lélek legmélyebb titkai, az afgán élet
rejtelmes szokásai, az exotikus tá] hangula-
tai és csodái.

Ezűsirókák, kék rókák, keppek.
Szőrrnék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

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

Fehér belépők kölcsön=.)

HIRDESSEN
az Evangélikus Életben!
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HIREK
. Az Országos Luther Szövetség vá-

Iasztniányí ülést talt május 17-éwd .. u.
6 órakor a fasor1 lelkészi hívatal gyü-
lekezeti termében.

A budapesti egyházak énekkarai a
lelkészkonferencia alkalmácól közös
áhitatot tartottak, melyen az előadott
karénekek és kánonok, valamint rítrní-
kus énekek a gyülekezetnek és az or-
szág minden részéből összesereglett lel-
készeknek felejthetetlen élményt jelen-
tettek és az egyházi ének és zene fej-
lesztésének értékes szolgálatot [elen-
tettek.

Az Aszódi Evangélikus Leányne-
velő Intézet az ország egyetlen evan-
gélikus polgári leányiskolája, mely 47
éves, jelentős multra tekint vissza, a
páratlanul szép Iekvésű, 3 holdas park-
kal körülvett, művészí stílban épült
báró Podmaniczky kastélyban helyez-I
kedik el és családias szellemben nevel.
Az 1938-39. ískolaí évre 50 P ellátási
díjért fölvesz polgári iskolai növendé-
keket. Kellő számu jelentkezés esetén
háztartási tanfolyamát is megnyitja to-
vábbá Ielveszí internátusába a hely-
beli fiugimnáziumbá bejáró leány tanu-
lókat is. Bövebb tájékoztatást nyujt az
igazgatóság. .

Körzeti konferencia. D. Kapi Béla
dunántúli püspök, az első ez évi körzeti kon-
ferenciát Bonyhádon tartotta mint gy száz
lelkészévei és tanítójával. Megérkezésekor
Krasznay István dr, főszolgabíró, Gyalog
István esperes. a bonyhádi gimnázium tanári
kara s tanulóifjúsága és a gyiilekezeti kül-
döttség fogadta. A konferencián, amelyet
mindvégig a püspök vezetett, Schmidt -Já-
nos, BUki Jenő, Fábián Imre, TaM István
lelkész és Grieszhaber E. Henrik igazgató-
tanító, tanítóegyesületi elnök voltak az elő-
adók, majd az értekezlet valamennyi részt-
vevője Úrvacsorahoz járult.

Pályázat tanári állásra. A Budapesti
Evangélikus gimnázium fenntartó ható-
sága pályázatot hirdet tanári állásra,
mely egyházi választás alá esik. Ma-
gyar-német szakcsoportú. okleveles,
evangélikus vallású középiskolai taná-
rok címez zék kellően felszerelt kérvé-
nyüket a Deák-téri ev. testvéregyházak
képviselőtestül etéh ez. A pályázatok be-
adási határideje 1938. június 4-e, helye
a gimnázium igazgatósága (VII. Vilma
királynő-út 17). Személyes bemutatko-
zás kívánatos.

Lelkészbeíktatás. A Fébé evangéli-
kus diakonissza egyesület elsőnek szer-
vezte meg egyesületi lelkészi állását és
arra egyhangulag Zulaui Henrik eddigi
lelkészét hívta meg. Beiktatása május
8-án ment végbe a teljesen megtelt Dc-
áktéri templomban. A beiktatast Ke-
mény Lajos esperes végezte, Filippi le-
vél 1: 17. alapján szóJt a diakonisszák-
nak és az őket felkészítő lelkésznek az
evangélium oltalmazására való rendel-
tetéséről. Zulatri Henrik igehirdetése. I
mely IT. Kor. 5: 12-15. alapján szólt a
diakonissza munka hivatásáról, bizony-

dolatvilágárr keresztül a tudatfeletli világ mennyei valóságába emeli feL
Luther mélységes hitbeli kedélye híven tükrözi ezt a mélypontot, mig
Bach Sebestyén János a mennyei magasságokba' emel. Kivüle Handel >

és a fentebb felsoroltak rendje és hatalmas kara. Oe azóta is Karg-
Elért,- Cesár Franck, Honegger, Münch és korunk nagyjai,

Az evangélikus liturgia egységét az ének és zene együttesen szol--
gálja és pedig, amint azt fentebb leirluk, szervesen. Istenhez az Igehir-
detöt és gyűlekezetet az Igében és az imádságban az ének és az azt
szolgáló zene emeli, oda segíti és egységbe olvasztja a Szent Léleknek
közösségébe.

Az őskereszlyénség martirjainak senki sem tilthatla meg, hogy
énekeljenek. Pál apostol és Silás Filippi városában, a börtön kalo--
dájában, kínok között is imádkoznak és éjféltájban énekkel dicsőítik
IstenI. A reformáció hősei es márlírjai a gályákon és a vérpadokori is,
ezt teszik. Templomaikat és orgonáikat elvehetlék, de choréljaík meg-
maradtak azt meg nem tilthatták, hogy imádkozzanak és énekeljenek ..

Az ellenreformáció idején találóan mondia Szeleposényi bíboros-
érsek, hogy az evangélikusok beleéneklik magukat az eretnekségbe.
Nem AZ eretnekségbe. de hi'ükbe tényleg beleénekelték magukat.

A római katolikus egyház is ma már szélesebb teret enged a mise-
kíséretében a népéneknek és a zenének, de mig a róm. kat. egyházban
dekoratív és kisérő. tényező az ének és a zene. addig az evangélikus-
egyházban benső kapcsolatban álló, odatartozó szerves tényező.

Nem szabad elfelejteni, hogy az evangélikus egyházi éneknek
és az evangélikus egyházi zenének a világ és a zenetörténet két nagy
dolgot köszönhet, az egyik: a hangszerek királyánek : az orgonának
szóhoz juttatása és kifejlődése, a másik: az orgonairodalom kifejlesz-,
tése, rnély gyökere: az evangélikus chorál és csúcspontja: Bach orgona
művei. Igy is szekták mondani, .hogy Luther volt a protestáns egy-
házak legnagyobb papja, Bach pedig a legnagyobb kántora. Luther-
maga is énekszerző, aki dallamszerző is és nem csak zenekedvelő, de
zeneértő muzsikus lélek, aki igei tartalommal és az Ige szolgálatába
állította a zenét és az éneket és lsten dicsőségére utólérhetetlen sze--
rephez ju!atta. Dr. Gyimesy Károly ..

ságtételéről és szolgálatkészségéröl, igen
mély hatást tett. Úrvacsoraosztás után
közgyűlés volt, melyen az új egyesületi
lelkészt és a diakonissza egyesületet me-
leg szavakkal köszöntötte D. Raffay Sán-
dor püspök, aki jelentős egyháztörté-
neti pillanatnak minősítette azt, hogy
egyházunk és a diakonissza munka most
szervezetileg is egybekapcsolódott. A
budapesti egyházmegye nevében Mohr
Henrik alesperes, az Országos Luther
Szövetség nevéhen dr. Gyimessy Ká-
roly főtitkár, a Féhé szolgálatát igénybe
vevő gyülekezetek nevében Merényí
Ferenc felügyelő és a diakonisszák ne-
vében Szabó Marianna testvér üdvö-
zölte az új lelkészt, aki hálásan mon-
dott köszönetet a megbecsülő szerete-
tért.

"A Miatyánk." Népies magyarázat
Luther Kis Kátéja nyomán. Irta: Har-
mati Béla lelkész. Szerző kiadása. Ara
30 fillér. - Mindennap imádkozzuk a
Miatyánkot, de vajjon értjük-e ? Jelen
könyvecske a legszebb imádság meg-
értéséhez kíván hozzájárulni. 9 fejezet-
ben részletesen tárgyalja a Miatyánk
bevezetését, 7 -kérését és befejezését
V égül pedig rövid összefoglalást nyujt.
arról, hogy mit is imádkozunk voltakép

a Miatyánkban?! A könyv olvasása.
közben feltárul előttünk ennek az imád-
ságnak egész magasztos tartalma és
isteni tanítása. Olvasása új kedvet éb--
reszt bennünk a Miatyánk imádkozá-
sára. Szeritírásból vett idézetek és élet-
példák teszik élénkké és élvezetessé az.
előadást. Hítoktatóknak a Káté tanítá-
sához segédkönyv. Alkalmas szórvány--
ban való terjesztésre, ünnepi és kon-
firmációi ajándékul. 10 példánynál 15·
százalék. 30 példánynál 20 százalék
kedvezmény .. ra bélyegben is beküld-
hető: Osagárd, Evangélikus Lelkészi hi--
vatal, up. Keszeg, Nógrád megye címre.

A Keresztyén Igazság májusi száma.
a következö tartalommal jelent meg:
Joób Olivér: Szeretsz-e engem?; Schole
László: Nem adni, hanem venni!; Szabó
József: Gyilkosok -:- mí !; Sólyom Jenő:
Az egyház és két század magyar tör-
ténet; Schulek , Tibor: A hazai ke-
resztyénségröl ; Hartenstein Károly:
Kína új útakon; Krónika: Dezséry
László: A magyar jövő új programjai;
SzéMegyzetelc •. Egyházi figyelő: Gyar-
mathy Dénes: A lelkészi becsületszék;
Szellemi élet. A kiadóhivatal (Györ, Pe-
tőfi-tér 2)' szívesen küld az érdeklődők-
nek mutatványszámot.

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Ezelőtt Erzsébet Királyné.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóvízzel ,
központí fűtésseI. - - - Szobák 5 pengötöl.
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Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló h~raJ1gö'ntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~
udvari száll itók, n.

, Alapítva: Legelsö tüzollószer-. kut, szlvattru- és Alapítva:
1816. gépgyár, harang-o fém- és vasöntöde. 1816,

A Budapest-c-Tisstviselőtelep Külsöferencvárosi Református temp-
iom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb" stb, harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a,
~egrégibb és megbizható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszálIást díj men t e 8 e n esz köz I ü n k 1

PRINCE OF W"ALES
i~g- és nyakkendő-
kUl önl-egességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KitT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a' legolcsóbbdíjtételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet lelkarolia. Hívja tel mindenki
a hittestvérek íígvelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és lájékozlalással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Ka'posvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottaí vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és fo,glalkoztahmk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Husvétra, konlirmációra rendeljünk_:·
Raffay: Imakönyvet. Vászonkötésben 3.50 P:
Új testamentomot. Fordította D. Raffay Sán-

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

fordítás -.70 P.
Sehollz' Test"érek könyvkereskedéséből

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

Hirdessen
.'a~ EVIf"gélikus Életben!

15



L

70 év~s eég%
Valódi ezüst evőeszközök, cllszt&rgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

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

BllTOSITSI
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
. ára 2 db nikkelezett

kulccsal 5.- pengö'l
DEKORáCiÓ,Budapest, Károly· krt 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

KALAPOKAT
NQ-gy Ferencnél vásárolj.UDk %

·Múzel,lm-krt 2. és Erzsébet-krt ~'1.
Ingeket méret szerint készítünk. Nagy választék.

. Megjelent!···· 1
A hálaadás kelyhe:

SCHOLZ LÁSZLÓ
tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

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

sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő ..
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Scholz László, 35.332.

Megjelent! O l vas suk é s ter jes s z ü k 1

Nyornetett Weber Gusztáv "GraHka" nyomda--
vállalatánál, Úipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516._
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KORMÁNYVÁLTOZÁS
Az új miniszterelnök, dr. lrnrédy

Béla hivatalbalépésének napján
részletes programmotadott. Ebben
a programm ban a miniszte;elnök
az egész magyarsághoz, tehát hoz-
zánk is szólt. Ezért nekünk is kö-
telességünk - még pedig teljes fe-
lelősségünk tudatában - Jn-egmon-
dani azt, hogy mint keresztyén
magyarok milyennek látjuk ezt a
programmot.

Az új miniszterelnök először is Kétségtelenül jól esik azt is 01-
vállalta a győri programm célkitű- vasni a külíöldi lapokbóJ, hogy az
zéseinek végrehajtását, sőt annak új miniszterelnök személyét milyen
részeit még új és lényeges POI1- rokonszenvesen log adték általában
tokkal ki is egészítette. Ugyan- az egész európai sajtóban. Orszá-
akkor hangsúlyozottan aláhúzta, gunknak mai, szinte már túlságo-
hogy ez a programm "keresztyén, san hangsúlyozott "sorsdöntő" ide-
nemzeti és jobboldali". Oe amikor jében, melynek kifejlődése a mi
ennek a részletezéséhez fogott, hitünk szerint nem a sors, hanem
a három pont közül lényegében Isten kezében van, fontossággal bír
csak, azt fejtette ki, amit jobbolda- az is, hogy mennyire bíznak vala-
linak szoktunk nevezni. Amit itt kinek [ósz ándékában, rátermeltsé-
elmondott, az minden joerzesu gében és 'megint csak nem magá-
magyar embernek örömet okozott. tól való, hanem Istenlől adott ké-
Volt néhány olyan mondata iS'pességeiben. Ezért reánk igen mély
amilyent felelős magyar államférfi hatást tett az is, arr-it a külföldi
szájából eddig nem hallottunk. Pl. saitó nem vett észre, de amelynek
ezek: "A tisztességet érvényesí- a hatása alól senki nem vonhatta
teni kell a nemzet életének a gaz- ki 'magát, aki a parlamenti bernu-
dasági vonatkozásoktól távolabb tatkozó beszédet hallgatta. Mikor
álló területein is .. A miniszteri és azt mondotta: "Kormányunk mosl
törvényhozói összeíérhetetlenség- megkezdi a maga harcát a nem-
nek helyes szabályozása, az állás- zet erkölcsi és anyagi felemelkedé-
halmozások kérdésének megoldása
lesznek ennek a munkának ki- 1'- "Keressétek mindenekelőtt Is-emelkedő pontjai." Ha jól értettük, tennek országát és igazságát
ez olyasmit jelent, amit eddig nem és ezek mind megadatnak ti-

l b \ "It ki dani néktek. Máté 6 : 33.vo t sza ad nyi an imon am:
hogy t. i. az álláshalmozás tisz- A békességes tűrésnek és vi-

gasztalásnak az Istene adja
tességtelen dolog. Hálásak vagyunk 'meg nektek, hogy Krisztus Jé-
a míniszterelnöknek 'érte, hogy hazus szerint egyetértés legyen

köztetek. Róma 15: 5.
ezt körülírva is, de mégis kimon- I

Én ültettem, Apollos öntözött,
dotta. Azok a mondatai, amelyek de a növekedést az Isten adta.
a családvédelemmel. a' szociális l' 1. Kor. 3: 6. I
igazság megv~lósításával, a hon-i] ';. ,

védeIemmel, a kamarák felállítá-
sával, a kötelezö munkaszolgálat
létesítésével, a -közösség szelgála-
tával, a rend fenntartásával stb.
kapcsolatosak; 'mind olyanok, ame-
lyekért hálásak vagyun k s még
hálasebbak leszünk akkor, ha meg
is valósítja őket. A mi segítségünk
mindezekben magától értetődően
készséges lesz.

*

séért," így folytalta : "Miként eleink
a harc kezdetén az Úrhoz fohász-
kodlak, én is va magasságos, egek
Urához fordulok. Kérem adjon ne-
künk törhetetlen akaratot, szerit el-
szántságot és hazaszereletfől átlű-
tölt lendületet." Nagyon régen hal-
lottuk korrnánybemutatkozó alka-
lomkor Isten segítségül hívását a
végzendő munkához. Pedig az igazi
íelelösség ott van, ahol nemcsak
politikai felelősséget, hanem teljes
komolyságú, Isten előtti felelőssé-
get is éreznek. Másként látja a
rnunkát, másként bírja a munkát
és másként tud szembeszállni az
akadályokkal az, aki már azzal a
meggyőződéssel kezdi el, hogy Is-
ten előtt is számadással tartozik
mindenért. Önerőnkből nem tudunk
megcsinálni mindent, barátaink-nem
fogják helyettünk elvégezni a mi
dolgunkat, egyedül lsten adhat ne-
künk elegendő erőt is, egyakaratot
is és győzelmet is.

*
Végül pedig egy nemzet keresz-

tyén iránya az, hogy szüntelenül
Isten előtt álljanak úgy ~ezetői,
mint polgárai. Mert egy nemzetnek
szüntelen megújulásra van szük-
sége: Istentől való megújulásra. S
ennek a kovásza a keresztvénség.
amelynek minden párt vagy egyéb
érdektől függetlenül kell az igazsá-:
got képviselnie. Ide vonatkozik ez
a mondat : "Legszebb és különös
fontossággal bíró feladatunknak
tekintjük az egyházak munkájának
segítését és a felekezetek közötti
béke ápolását" . Egy mondat ez
csupán, de elegendő, ha a minisz-
terelnök és kormánya ezt minden-
kivel .meg fogja tartatni.' .~

K. M.
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Hetven kutolikus pop
értekezletet tartott a fővárosban és a
.szélsőjobboldalra célozva egyöntetűen
níegállapították, hogy őket a nyilas-
keresztes nemzeti szocialista mozgalmak
együvé sorozzák Ieudál-kapltalístá gaz-
daság-társadalmi rendszerünk képvise-
lőivel. Miután élénken tiltakoztak ez
-ellen a beállítás ellen, teljes egyetértés-
ben kijelentették, hogyeszményeiket
Prohászka Ottokár testesítette meg.
Úgyanakkor megállapították azt is, hogy
-ötven esztendőn keresztül Istóczy és a
néppárt mellett állottak a zsidó liberal-
izmussal szemben. Egyben követelték
azt, hogya míníszterelnők által Győrben
ismertetett öt éves tervet a korrnány
minél előbb hajtsa végre. Sürgették,
hogya hercegprimás házassági törvény-
javaslatát tárgyalja le a parlament. Nyi-
latkozatuknak legfontosabb része arról
szól, hogy nem kívánják "különleges el-
bánásban részesíteni az egyházi vagyont
akkor, ha csakugyan a magyar nép szo-
ciális megsegítéséről van szó."

Nincs magyar ember, aki ne örülne
ennek a megnyilatkozásnak, Ha nem kí-
vannak az egyházi vagyon számára kü-
lönleges elbírálást, akkor feltételezzük,
hogy egy esetleges földreform során
ugyanolyan elbánást óhajtanak az egy-
házi nagybirtok számára is, mint ami-
lyen sors a többi nagybirtokra vár. Ha
így gondolkoznak, végre tisztán látják,
hogy Magyarországon végeredményben
a népi kérdés van előtérben, s minden
eljövendő reformnak csak az adhat biz-
tos alapot, ha sürgósen földhöz és eg-
zisztenciához juttat az állam három
millió földnélküli parasztot. Ha a kato-
Iikus egyház hajlandó így hozzá símulni
az egyetemes magyar érdekekhez. akkor
nyugodt lehet, hogy egy jobboldali párt
sem fogja azonosítani a liberálls és zsidó-
kapitalista érdekeltségekkel.

Egy pont azonban megint csak arra
mutat, hogya katolíkus érdeket fölébe
helyezik a keresztyén magyarok életér-
dekének. S ez az, hogya hercegprímás
házassági törvényjavaslatának parla-
menti tárgyalását kívánják Ezmagyarul
aztjelenti. hogy a reverzális törvény fenn-
tartása mellett törölni akarják a polgári
házasságkötés intézményét és helyette
.az egyházi esküvőt szeretnék törvénye-
síteni. Hát ez az, ami szervesen ellenkezik
a magyar életérdekekkel. Mert ugy-e a
nem katolikus templomban kötött há-
zasság így továbbra is csak ágyasság
maradna? S ugye rémítgetésekkel me-
gint nagyszerű hódító hadjáratot lehetne
kezdeni?
, Majd akkor leszünk meggyőződve
szándékuk őszinteségéről, ha végre oda-
hatnak, hogy a pápa is engedjen az
igazságnak és törülje el a Ne temere
bulla lehetetlen vegyes házassági ren-
delkezéseit. Mer amig ez meg nem tör-
ténik, nem lehet teljes békesség pro-
testáns és katolikus magyar között. Ha
evangélikus törvény lenne ez, bizonyos,
hogy mi már régen megsemmisítettük
volna. Most itt az ideje annak, hogy a
katolicizmus is, megmutassa, hogy haj-
Iandó-e "áldozatot" hozni az igazságért
és ugyanakkor kész-e egy keresztyén
(vagy keresztény) Magyarország útját
egyengetni?' ~,
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Hit auoiv Hitben?
A vallásos élet területén fogalmaink elégtelensége minduntalan ki-

ütközik. A legjobban szembeötlő ez a tényállás a hit centrális kérdé-
seinél. Az Úrvacsora mysteriurnát sokféleképpen próbélték már kifejezni,
de azt hiszem, ma sokkal inkább, mint valaha értékeljük Lutherünk
módszerét, aki e ponton fogalmaink és kifejezési formáink elégtelensé-
gét bátran vállalta és nem engedte az Urvacsora mysteriumát eltűntetni
azáltal, hogy azt, egy megkeményedett Iőrmula börtönébe szorította volna
bele. Az in, cum és sub Lutherunknél ebből a megfontolásból fakadt.
Nem a határozatlanságnak az ismérvei ezek, mint azt ellene már sokan
kijátszották, hanem é1 hit legszentebb dolgai iránt, való mélységes meg-
érzésének a bizonyságai. Az in, cum és sub az Urvacsora mysteriuma
előtt azok a yégső határcövekek. ameddig ott kifejezés dolgában elme-
hetünk. Az Urvacsora lényegének minden más kifejezése mysterium-
rombolás. A hit nern is akad meg kifejezései nk ,ezen elégtelenségén,
mert a hit a maga "nyelvén," a hitbeli megtapesztalésban és élmény-
ben kifejezésre, nem szoruló módon átéli az Urvacsora .mysteriumát :
az értünk meghalt és megigazulásunkra feltámadott élő Krisztussal való
eleven közösségét, kapcsolatát.

Így vagyunk a hit "által" való megigazulás kérdésében is. Hit ál-
tal 7, hitben 7, nem ezeken fordul meg a megigazulás kérdésének a
lényege, hanem annak a világos meglátásán. hogy miről is van szó á
megigazulás kérdésében. '

Azokkal szemben. akik a megigazulás kérdését tisztára a "páli"
keresztyén ség alkotó elemének tekintik, hangoztatnunk kell, hogy épen
mivel a megigazulás tana kimondottan nála centrális kérdés (rnert Pál
apostol az egész evangéliumot ebből a szernszögből nézte és élte át,
mig másoknál inkább az erkölcsi S2 empont volt az uralkodó nézőpont!
a megigazulás előtérbe helyezésévei kimondottan a vallási. hitbeli szem-
pont elsődlegességét mentette meg. Minden vallés. de legfőképpen az
evangéliumi keresztyénség legégetőbb kérdése ez: hogyan juthatok én,
bűnös. elveszett ember kapcsolatba Istennel 7 Hogyan lesz Isten nékem
kegyelmes 7 - kérdezte Luther is. Sőt merész magyar lorditásban igy
mondotta ő: hogyan teszek szert egy kegyelmes Istenre 7 Es Lutherünk
a maga középkori keresztyénségének a hátteréből, az Istent emberi ér-
demekkel megszerezni akaró vallásosságnak a talajából merítette ezt'
a kérdést, aminthogy Pál apostol is a maga. zsidós, caddikos. igaz-
voltra való vágyakozásából kiindulva közelítette meg és élte át az evan-
gélium örömüzenetét. A megigazulás Pál apostolnél. de az evangé-
liumokban is végső gyökereiben az Istennel való kapcsolatba-jutás,
,közösség ügyévé egyszerűsödik le, úgy azonban, hogy az nem egy egy-
szer rnegtörténő aktussá merevedik, hanem mint a szívünknek lüktető
dobogása, végíg kísér bennünket egész életünkön, minden földi napunk-
ban, mig végre végleges lezárást és beteljesedést nyer az utolsó ítélet
kegyelmi aktusában. Mi már most a megigazulás lényege szerint 7 Is-
tennel való kapcsolatba-jutás és megmaradás, mignem az utolsó ítélet
alkalmával Isten ezen Vele való közősségünket teljes megvalósulásra
viszi. Mindezt a gyermek számára is érthetően e lap hasábjainmeg-
jelent káté-tervezetem leközölt részletében így Ieieztern ki: "itt e földön
bűneink bocsánatával Isten gyermekévé fogadtatunk és hogyha mind-
halálig hitben maradunk, az utolsó ítéletkor Isten ítélőszéke előtt is
igazaknak találtatunk, azaz elnyerjük az öröküdvösséget. "

Mí ebben a hit szerepe 7 Az egyedüli döntő súly, - senki előtt
sem lehet kétséges - azt a Krisztusban megjelent, általa megvalósulf
és benne hozzáférhető kegyelmet illeti, mely bűneink bocsánatával
létre hozta az .Isten részéről igaznak való elfogadtatásunk lehetőségét
és valósácát. Es amennyiben a hitet megint csak lsten adományának
tekintjük és pedig kizárólagosan, annyiben a hit is a kegyelem aktu-
sának a szerves alkateleme, Ebből persze nem aza természetes vagy
logikus következtetés, mint azt a református egyház lélelemévé tette,
hogy az Istennel való. kapcsolat és így végeredménye szerint az üd-
vösség, a kiválasztó kegyelem merev, "zord" és megmásíthatatlan
tényévé -egyszerűsődik le, szűkül . össze, hanem a ,kinyilatkoztatott
kegyelem rnentő, hívó, üdvösségre vezérlő szeretetében tárul ki, adia



magát korlátozatlanul, személyválogatás nélkül, sőt - hortibile dictu -
egyenesen a bűnösöknek, istenteleneknek. (Róm. 4,5.) Aki a Krisztus-
ban megjelent kegyelmet. belezárva abba a hitet, nem így nézi, értel-
mezi és az evangéliumokban nem eszerint leírva találja meg, az ,még
emberek, iilozóius elmék által készített szerriüvegen át olvassa az Irást,
és szinteleníti el az örömüzenetet. Kivalasztó kegyelem mellett nincs
"ön'imhír", csak a kinyilatkoztatott kegyelem tud örömhírré lenni. Ke-
gyelem és örömhír ebben a. vonatkozásban azonosak és mindkettő élő
valóságában: a Krisztusban, a mi Megváltónkben van számunkra adva.
Aki a kegyelmei kidesztillália, az Krisztust mellőzi,

A kegyelemnek Krisztussal egyazonos együttarlása az igazi .lutheri
örökség. Luthernél Krisztus, kegyelem és hit szét nem választható egy-
séget képez. Ha tehát ezek után azt mondiuk és úgy mondjuk, hogy
hitben való megigazulás, ugyanazt mondiuk, mint a régi hit "által"-Ial
tettük, de. az oktatás és a teljes tényállásnak mégis jobban szolgálunk
a "hitben" kifejezéssel. Hitben vagyunk lsten előtt igazak, általa elfo-
gadottak. A hit által nak van egy történeti és egy. synergisztikus mel-
lékzöngéje. Az előző a középkori cselekedetek "által"-nak az ellen-
téteben tűnteli fel a hitet. Az utóbbinal mindig ott cseng, ha halkan is
az a gondolat, mintha a hit emberi tevékenység lenne, mely a csele-
kedet helyébe lép. Kegyelem által hitben kizár minden gondol ható
íélreértést. Azt hiszem, ha a megigazulás lényegével tisztában vagyunk,
akkor nem szükséges egyoldalúan az "álta]" kifejezéshez mereven ra-
gaszkodnunk, mint ahogyan a "hitben" sem kívánja ezt magának vin-
dikálni. A hit révén, a hittel, a hit által és a hitben kifejezések mind-
egyike egyformán alkalmas és ió annak a kifejezésére, amiről itt vég-
eredményben szó van.

Szükségesnek tartottam mindezeket megírni, hogyelhárítsam ma-
gamról azt a nekem szegezett vádat, mintha az "által" elhagyásával
megtagadtam volna a lutheri örökséget. Per fidem hitvallási irataink ki-
fejezése nem követeli meg a szolgai fordítás kényszerét. a, kizárólagos
"által"-t, melynek magyartalan zöngéje úgyis közismert. Es végezetül
még csak azt, ami a kérdést a legjobban megvilágítja : figyeljük meg
az újszövetségben a ban, ben szerepét, szemben az által-lal. A keresz-
tyén hit és élet legrnélységesebb kifejezései a végső lezárást mindig
így nyerik: a Krisztusban. Novák Elek.

Szomorú stotisztiko
A házassági megegyezések tulajdonképpeni számszerű hatása

CÍmen érdekes és evangélikus szempontból is tanulságos értekezes
jelent meg a Budapesti Sxemle legutóbbi számában. A cikk szerzője,
Kovács Alajos, a Statisztikai Hivatal ny. elnöke, a házassági megegye-
zések és azok vallásfelekezetek szerin li megoszlását vizsgálva kirnutatia,
hogy Magyarországon, főleg a mai Csonkamagyarországon, a vallási
keveredetlség igen nagy s ennek következtében a jövőben még nagyobb
arányú vegyes házassággal kell számolni. Az arányszám rohamos
emelkedése folytán ma is már az a helyzet, hogy minden ötödik házasság
vallásilag vegyes. A vegyes hézasségok számának növekedésével pár-
huzamosan emelkedik a gyermekek vallására vonatkozó megegyezé-
sek száma is. A· világháborút követö első hét évben a vegyes házas-
ságok 33.5%-ánál kötöttek csak megegyezést, 1935-ben ez az arányszám
elérte a 48%-01, s jelenleg pedig már az a helyzet, hogy minden
második vegyes házasságnél megegyeznek a felek a gyermekek vallá-
sára nézve.

Figyelemre méltóak a cikknek azok a részei is, amelyekben a
szerző az egyes vallásfelekezeteknek e megegyezésekből származó
nyereségévei vagy veszteségévei foglalkozik. A cikkben közölt statisz-
tika szerint : .

az ev. a ref. a kat,

vallásra eső nyereség (+) vagy veizteség (-)

1919'-1920
1921-1925
1926-1930
1931-i935

-247:0
-153.7
-137.7
-174.3

-156.2+ 20.4+ 19.1
- 68.7

+ 565.5+ 298.0+ 251.5
+ 387.8

M'ag:yarországi Egyetemi
és Főiskolai Hallgatók

-Egyházvédelmi
- konferenciája Pécsett

A Pécsi Egyetemi Luther Szövetség
rendezésében íoly] le az elmult napok-

-ban az ország ifjú evangélikus értel-
miségének háromnapos konferenciája.
A tanácskozást Tóth Zsigmond dr. egy.
ny. r. tanár, a Pécsi egyetemi Luther
Szövetség tanárelnöke nyitotta meg.
Az első előadást Keken András dr. al-
esperes tartotta "Felekezetközi helyzet
Magyarországon" címen. A mai hely-
zet általános jellemzésében kifejtette
azokat az okokat, melyek a magyar
felekezetek érzelmi, értelmi és akarati
elkülönülését kiváltották. A második
napon Schelz László budapesti segéd-
lelkész reávilágított az eucharisztikus
kongresszus és az evangélikus egyház
viszonyára. Cséry Lajos lelkész kifej-
tette előadásában, hogy mit követel az
evangélikus értelmi ifjúságtóI az egy-
ház munka és élet szempontjából. Dél-
után a reverzállsok által teremtett hely-
zetet vitatták meg a konferencia tagjai,
Wilkidenszky Gusztáv tájékoztató elő-
adása után. Este vailásos est keretében
Kovács Sándor dr. püspök tartott elő"
adást. Abból a megállapításból indult
ki, hogy az élet örökös születés és örö-
kös halál, szüntelen fejlődés és szünte-
len hanyatlás. Nincs oly hagyomány,
amelynek értékes eleme ne volna, amit
a jövő fel ne használhatna. Igy van a
világnézetek küzdelmeivel. Az győz,
amelyik egy felsőbb célnak akar szol-
gálni, az bukik, amely öncélnak tekinti
magát és csupán hatalmi állásának vé-
delmére gondol. Minden eszméhen van
építő tartalom; hivatása az, hogy ezt
a köz javára értékesítse. Minden új
irányt át kell szűrní a kritika rostáján.
Semmit újsága kedvéért el nem fogad-
hatunk, vagy csupán régisége miatt el
nem vethetünk. Csaki azt fogadhatjuk
el, ami az evangélium és a magyar lel-
kiség rostáján átjutott.

Harmadnap a konferencián részt vett
valamennyi egyetemi és főiskolai vá-
ros evangélikus ifjú értelmisége a kö-
vetkező határozatot hozta, melyet fel-
irat formájában a Magyar királyi Kor-
mányhoz jutttat el:

"A Magyarországi Egyetemi és Fő-
iskolai Ifjúság 1938. évi április hó 29-
től május 1-ig Pécsett tartott országos
konferenciáján elhatározta, hogy a re-
verzális ügyben felirattal fordul a M.
kir. Kormányhoz.

Mély tisztelettel kérjük - a fenti ha-
tározat értelmében - a M. kir. Kor-
mányt, hogy tegyen javaslatot az 01'-
szággyűlés mindkét házához az 1894.
évi XXXII. t.-c. azon. ".rendelkezésének
törvényes eltörlése-iránt, amely szerint
a gyermekek vallása a szülők meg-
egyezésének targyát képezheti.

Kérjük egyúttal, hogy az Országgyűlés
az 1868. évi LIlL, t-o. 12. §-ában foglalt
rendelkezéseket:

nA vegyesházasságokból származó
gyermekek közül a fiuk atyjuknak
és a leányok anyjuknak vallását köve-
tik. A törvénnyel ellenkező bármily
szerződés, térítvény vagy rendelkezés
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ezentul is érvénytelen és semmi eset-
ben sem bírhat jogerővel." léptesse
életbe. - ..
. Amikor a fenti tiszteletteljes kéréssel

fordulunk az ország vezetőihez, tuda-
tában vagyunk annak, hogy az 1895.
évi XLIII. t.-C. 4. §-a kízárja az egyházi
fenyíték alkalmazását, minthogyazon·
ban a római katolikus egyház joggya- .
korlata a fenti t.-c. értékét nagymér-
tékben lerontja, kénytelenek vagyunk
arra az álláspontra helyezkedni. hogy az
1868. évi LlII. t.-c. 12. §. adhatja a kér-
dés egyedül helyes megoldását.

Tájékoztató
a gyakorlati irányú középískoláról és a
tanítóképzés új szervezetéről.

Szükségesnek tartjuk, hogy az 193839.
iskolai évtől kezdve életbeléptetendő új
iskolafajokkal kapcsolatos tudnivalók-
ról az iskolák igazgatóságai, a közép-
és polgári iskoláknak különösen IV.
osztályos tanulói, valamint a szülöí tár-,
sadalom kellő tájékoztatást kaphassa-
nak. A legfontosabb tudnivalókat az
alábbiakban közöljük :

Az elméleti irányú gimnáziumon kí-
vül középiskola ,lesz a gyakorlati irá-
nyú líceum, továbbá a mezőgazdasági,
ipari és kereskedelmi középisk la.

A négy osztályú Ileeum készít elő
többek között a vele -kapcsolatban fenn-
tartott 2 éves tanítóképző-akadémíákra,
melyeknek főiskolai jellege lesz. A li-
ceumi érettségi bizonyítvány mindazokra
az állás okra és tisztségekre képesít, me-
lyek elnyeréséhez középiskolai érettségi
vizsgálat volt szükséges. Az egyetemek,
jogakadémiák és hittudományi főisko-
lák kivételével képesít a liceumi érett-
ségi más főiskolákra s a Magy. Kír. Jó-
zsef Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem közgazdasági és keres-
kedelmi osztályán és a gazdasági szak-
tanárképző-intézetben folytatandó ta-
nulmányokra.

Aliceumban hit- és erkölcstant, ma-
gyar nyelvet és irodalmat, nemzetís-
mereti és természetismereti tantárgya-
kat, egy élő idegen nyelvet, mennyi-
ségtant. ralzot, éneket, zenét, testneve-
lést, egészségtant. kézimunkát, gyakor-
lati gazdasági ismereteket, valamint az
alapvető ismereteket, leányliceumban
ezeken felül egészségvédelmi és családi
nevelési ismereteket, az erre önként je-
lentkező tanulőknak egy második élő
idegen nyelvet s végül gyakorlati. g~z-
dasági ismeretek helyett gyakorlatt haz-
tartási ismereteket kell tanítani.

A rajz, ének, zene, testnevelés és
kézimunka gyakorlati része alól testi
fogyatkozás, egészségi okok vagy más
alkalmatlanság míatt felmentés adható.
A tanítónőképző·akadémiára azonban
csak felvételi (alkalmassági) vizsgálat
után léphet az, akinek megfelelő liceumi
érettségi bizonyítványa van.

Az eddigi tanítóképző-intézeti, ezen-
túl liceumi fel'vételekre a míníszter ez-
után pályhatot nem. hirdet. Aliceum
első évfólyamára az vehető fel, aki a
gimnázium IV. osztályát elvégezte és
tizenhetedik életévét még be' nem töl-
tötte. A felvétel a középískolákhoz ha-
sonlóan történik: a jelentkezés alapján
az igazgató veszi fel a tanulókat. Ma-'
gátitanulót felvenni nem' szabad; annyi
növendék vehető fel, amennyi férőhely
I
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A fenti adatokból látható, hogy az összes felekezetek közölt arány-
.lagosan és számszerűleg is az evangélikusok vesztesége a legnagyobb,
Nem sok eltérést mutat ettől a táblázattói az a másik statisztika sem,
amely a valláslelékezetek nyereségét vagy veszteségét a vegyes házas-
ságoknal történt megegyezéseknél a törvényes élveszülöttek alapján
mutatja ki. Az evangélikusság vesztesége, az előbbi táblázat termé-
szetes következmérryeként; ezen a téren isa legnagyobb. Míg-az állami
anyakönyvvezetés behozatalát követő években az evangélikusok vesz-
tesége megegyezett a relormátusokéval. a háború alatt már másfélszer
akkora lett, mint amazoké. Ma ez a veszteség igen nagy és - sajnos
- határozott állandóságot mutat.

A vegyes házasságok ból születettek arányszámának vizsgálatánál
is érdekes adatokat kapunk. Ezekből kitűnik, hogy ez az arányszám a
háború előtt az evangélikusoknál igen lassan emelkedett, a háború
után azonban csaknem megkétszereződött. Kovács szerint a háború
előtti lassú emelkedés az evangélikusok és a másvallásúak közötti nagy
nyelvi különbségből származott. A nyelvi nehézség miatt kevesebb volt
a vegyes házasság és így kevesebb volt az azokból származók száma
is. A háború utáni gyors növekedés viszont azért következett be, rriert
Csonkamagyarországon a nyelvi egység már sokkal nagyobb mértékben
van meg az evangélikusok és a másvallású magyarok között, másrészt
pedig; sokkal szétszórtabban is élnek, mint a vilégháború előtt. A fenti
okok következtében jelenleg már az a helyzet, hogy az evangélikus
törvényes gyermekeknek kb. 30%-a nem tiszta evangélikus házasságból
születik.

A vázolt kép teljességéhez még csak néhány sort óhajtunk közölni
Kovács cikkéből : "Kétségtelennek kell tartanunk, hogya vegyes val-
lású szülőktől származó gyermekek nagy része bízonyos mértékű
közömbösséggel viseltetik á saját vallása iránt és ezt az érdektelenséget
bele viszik házasságuk ba is, minél több tehát az ilyen indifferens lélek
valamely vallásfelekezet körében, annál több esetben történik meg-
egyezés az illető felekezet hátrányára. Már pedig az ágostaiaknál van
a legtöbb vegyes házasságból származó, ennélfogva a legkevesebb
elfogultságot és vallási merevséget tanusiló ember is. Ezzel· a körül-
ménnyel lehet magyarázni, .hozy miért van a legtöbb veszteségük az
ágostaiaknak a megegyezések révén. Az ágostai hitvallású egyház
szempontjából minden esetre sajnálatos körülménv, de világos, hogy
ezt a statisztikai helyzet hozza magával."

Kovács cikkét óhaitottuk csak .a fentiekben röviden ismertetni,
reflexiók hozzáfűzése nélkül. A tanulságok leszűrését végezze el az
az olvasó, minden evangélikus önmaga. Úgy érezzük, ezek az adatok
minden magyar evangélikus lelkiismeretéhez szólnak, mindenkit válasz-o
feleletadásra késztetnek. Adja a Mindenhaló, hogy ezekből a válasz-
adásokból a jövőben a vázoltnál örvendetesebb és jobb statisztika
szülessen, V. E.

és M·agyarországfinnország
A finn testvéri népről mindig többet hallunk egyházi lapjainkban.

Ennek oka egyrészt a vérszerinti kapocs, amely köztünk van, de még-
inkább a hitrokonság. A finn nép 990f0-ban evangélikus. Ez a körül-
mény számunkra igen jelentős. Uj útak keresésében, szórványhelvze-
tünk reménytelenségében a finn evangélikusság bátorítást és erőt ad
nekünk. Ma a finn nemzet alakító s nemzetfenntartó eleme az evan-
gélikus volta: Isten Szent Lelkétől vezetett evangéliumi élete. Ez azon-
ban nem máról holnapra történt.

lsten kijelölte ennek a nagy .étalakulásnak az útját is. A történe-
lem könyvében vissza kell lapoznunk az 1820-30. évekbe. Finnország
akkor a legszomorubb elnyomatás korszaket élte. 1809-tőI kezdve az
orosz cári hatalom teljes súlyával nehezedett a szegény, éhinséggel
küzdö. vezetőkfől megfosztott népre. Ekkor virágzott azonban a Rustsa-
lainen 'Pál egyszerű parasztgazda által irányított nagy lelki ébredés.
Ebben az időben indult meg dél Finnországban egy. Hedberg nevű
evangélikus lelkész, által vezetett ebredési s és ugyancsak ebben az



tdöben kezdődőlt ébredés a la pp földön is. Ez a három ébredés lsten
munkája.· Ezeken keresztül' adta meg lsten a finn népnek azt, amit
függetlenségében elvesztett; a. nemzeti öntudatot s a lelki összetartást.
Minden megmozdulás, melynek eredményeit ma látjuk, ennek a lelki
ébredésnek a következménye.

Mik ezek az eredmények? Öntudatos nemzeti érzés, hazaszeretet,
nemzeti irodalom, nemzeti kultúra ebben az időben veti meg alapját.
A talaját vesztett intelligencia visszafordul a parasztsághoz. ott erőre
talált, lelki ébredésre, ú] indításokra.. A 60-as és 80-as évek politikai
helyzetének javulása már felkészülve találta az elnyomott finn népet. -
Amint egy kis politikai engedményt tett az orosz hatalom, a finn nemzet
megszervezettsége a kis kunyhók mélyén megkezdett lélek építés lehe-
tővé tette egy új ország építését.

A nemzetépítésnek egyik ilyen alapköve volt a népfőiskola .. A
nemzet vezetői a parasztsággal együtt meglátták a lelki ébredés nagy
jelentőségét. Nem akarták kihasználatlanul hagyni. Ezért ilyen népfőis-
kolák létesítését határozták el. Isten lelkétől vezetett ifjak nevelése volt
·a cél. Csak az, aki Istennek engedelmeskedik, tud embertársaiért, a
közért, a nemzetért élni. A lélek egyedüli nevelője a mi Urunk Jézus
Krisztus. Ő hoz fényt a sötétségbe. Minden tudás, minden ismeret,
minden megmozdulás eredményessége azon fordul meg: mennyi a lelki
'felkészültsége a népnek? Ezért születelt meg .az első finn néplőiskola.

Ennek a lelki nevelésnek a gyümölcsei a szövetkezeti élet, a gaz-
-dasági szakképzettség, az anallabétizrnus teljes hiánya, öntudatos, ha-
tározni képes parasztság, nemzetét rajongásig szerető nép, amelyik
minden téveszmével szemben szilárdan megálló, Krisztusban hívő
emberekből áll.

Sok ilyen népfőiskola épült Finnországban a háború e lőtti és utáni
időkben, de közülök csak azok maradtak meg, virágzanak és dolgoz-
nak ma is, amelyeknek célja a Kristuszban élő és hívő keresztyén
ember. '

Magyarországra még a háború előtt elhozták a népfőiskola gon-
dolatát azok, akik az északi államot tanulmányozták. Csak azt kell
sajnálnunk , hogy mire a magyar talajban gyökeret vert volna. addigra
már gazdasági továbbképző, felsőmezögazdasági, téli tanfolyam,
népművelési előadás lett belőle. A legfőbb súlyt tehát az ismeretköz-
lésre és gazdasági szakképzettségre helyezték. Ennek az eredménye
nem maradt el ugyan, mert szakképzett gazdáink egész csapatát lát-
hatjuk magunk előtt, de sajnos ezek a szakképzett gazdák éppen a nép'
Iélek törellensége miatt nem tudtak semmire sem vergődni. Hiába volt
rninden kultúra és tudás, a rosszindulat, írigység minden munkájukat
megakadályozta, végül is belefáradtak a hiábavaló küzdelernbe. Hiány-
'zott a' szükségérzet a nép lelkében. Minden ilyen dolgot az urak dol-
'gának tekintettek. amely ellen már eleve oppositióval éltek.

Mi volna tehát a feladatunk? Olyan népfőiskola alapítása, rnely-
nek célja: Krisztust közel vinni a nép lelkéhez. AZ"intézmény tagjai-
nak életében Krisztus kell, hogy az Ur legyen, Az O szavára hallgas-
-sanak és ne sodorják el őket a különböző áramlatok. Krisztust, a
Megváltót kell újból megismernünk, hogya lelelőségérzésrúibó! eggyé
Iorrasszon minket. A gazdasági, szellemi, lelki életben az tudja dere-
kasan megállani a helyét, aki Krisztust Megváltójaként fogadta el.

, Az elgondolás szerint tehát jelenleg nem kultúriőlénvre és mező-
-gazdasági szakismeret re van elsősorban szükség, hanem Krisztus által'
'újjáteremtett lélekre. Ennek a szolgálatában állana a népfőiskola egész
tananyaga -is. A Biblia, a Kis Káté ismeretéfől kezdve a kisgazda-
'Számtan legutolsó pontjáig. A testi ügyességtől kezdve a kézügyességig.
Grudvigt dán evangélikus lelkész, a népfőiskola gondolatának lelvétöle.
igy fogalmazza meg a célját: keresztyén hősi lelkületet kell teremteni
az ifjúságban. Az intézmény tehát a küzdelmes magyar életre neveljen.
Ebben a küzdele nben szükség van tudásra, bátorságra és világos ön-
tudatos 'életre. Viszont csak a Krisztus által újjáteremtett lélekben van
meg a vágy egy jobb után. Egyedül az ilyen újjáteremtett lélek lát-
világosan a magyar éle! zűrzavaros útvesztőjében: Nem újabb: iskola
tehát az, amire szükségünk van, hanem egy olyan lelket nevelő it-íté--'
zet, ahol Krisztust ismerjük meg, ami életűrik Megváltóját; aki -a ma-
gyar élet irányítój a is legyen. , ,. ' ,., '
'. ' Miérf rnondiuk: ezt az intézményt néolőiskolériek ? Sokan kifog4-:. " -' ."'. ", ." . . .•. ~ " ;f :',., . . ".
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a tanteremben van, Ebből a latinmen-
tes középiskolából nem rekeszthetők
ki azok a tanulok, akik gyakorlati élet-
.pályára akarnak menní. -Előreláthatólag
a középískolai tandíj szabályzat lesz az
irányadó. .

Tanítóképző-akadémiákra csak az ve-
hető fel, aki a .Iíceumí érettségi vízs-
gálatot legalább [ó eredménnyel, a fel-
vételi (alkalmassági) vizsgálatot pedig
sikerrel kiállotta. Gimnáziumi vagy gaz-
dasági középiskolai bizonyítvánnyal a
tanítóképző akadémiára felvenni senkit
sem lehet. A tanítóképző-akadémiát
csak nyilvános úton lehet végezni. A
hallgató tanulmányi ideje alatt egyuttal
bennlakó növendéke az akadémiával
kapcsolatos Internátusnak. Az interná-
tuson kívül lakásra engedélyt nem lehet
actni.

E tájékoztatással kapcsolatban a sop-
roni ágo'ho ev. tanítóképző-intézet igaz-
gatósága az egyházi főhatóság rendel-
kezése értelmében arra kéri a liceumba
íolyarnodó tanulókat, hogy jelentkez-
zenek a már előzőleg hirdetett módon :
kellőképpen felszerelt írásbeli kérvény-
nyel ; azonban a tanítói pályára való
alkalmasság nem szükséges a felvétel-
hez. Kívánatos a mielőbbi jelentkezés.

R, K.
rab IH

Az új
"Hazajáró lélek"

A Nemzeti Színház újra előadta Zi-
lahy Lajos Hazajáró lélek c. színrnűvét-
Erre az alkalomra átírta a szerző a da,
rabot, A 3 felvonást 6 képre tagolta és
és ezzel a formai és tehnikai változás-
sal élénkítette és közelebb hozta a da-
rabot: a közönség mai ízlésének meg-
felelően filmszerűbb a beállítás. Az I.
felvonás maradt csak meg úgyszólván
teljesen eredeti szövegezésébsn. A da-
rab egész ritmusa élénkült. külső képe
színesebb lett.

Lényegében megmaradt a téma, de
színezésben és jellemrajzban már erős
elhajlás érezhető. Az eredeti feldolgo-
zásban még tudott írói eszközökkel
némi részvétet felkeJteni a hősnő iránt
a szerző, most ezt nem váltja ki a kö-
zönségből. Legfeljebb szánalmunk van
számára. A drámai hatás nagyobb és
mélyebb. Alélekrajz szemléletesebb. A
belső átélés rajzának részletezésénél
látszik meg a szerző Írói fejlődése. Előt-
tünk járja végig az ingatag, belső lá-
zaktól gyötört, vezetésre szoruló hősnő
az ingadozások, botlások útját és a kö-
zönség számára is érzékelhetően jelent-
,kezik a "hazajáró lélek", a lelkiisme-
retfurdalást megtestesítő első férj halál-
bakergetett alakja, Egy beiktatott kép
igyekszik magyarázatát adni a hazajáró
léleknek és így elveszi a misztikumát
ennek az első feldolgozásban kissé ho-
mályos alaknak. .

A díszleteket Jaschik: Almosné festette.
Az új képek díszleteibcn van impresszio-:
nista nagyvonalúság. Kár, hogy a:zegész
előadás szinpadképében nincsen egysé-
ges stílus. Az L Ielvonás és az utolsó
jelenet realísztíkus színpada meglehe.•
'töser] elüt a közbüleső kéyek szines, öt-.'
-Ietesen 'felvázolt moderrí színpadábrá-
;zólásától. i.Ó" . L. ,'l!,
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Az oxfordi diák
(Metro)

Csupa lüktető élet, nyers erő ez a
darab. Az a bizonyos "friss ötlet", amely-
nek sikere után két-három gyöngébb
kiadású "testvérke" is bizonyára ha-
marosan pjacra tolong majd.

Egy amerikai egyetem sporthose és
diák bálványa az ősi Oxfordba teszi at
székhelyét, ahol hetykesége, elbizako-
dottsága miatt sokat kell ütődnie, SUI"-
lódnia, amig itt is mindenkitől elismer-
ten az élre verekszi magát.

Az angol diákélet romantikája sürítve
vonul fel szemünk elé. A pompás, ősi
kollégiumok, ahol úri kényelemben és
szertartásszerü tradíciók közt éli a
diákság azt a vidám, felhőtlen életet,
amelyet apái és nagyapái. Az Oxford-
Cambridge sportversengés, amelynél fe-
szülnek az idegek s egy-egy győzelem
vagy veszteség életük legszebb var-v
legszomorúbb napjává iktatódik. É3
természetesen' •diákszerelem, amely hez
giccsesen gyönyörű diszleteket szolgál-
tat a romantikus diákváros.

Ez a diákélet az, amelyet minden nép
irigyel az angoloktól, de ez a diákélet
az, amelyet csak az angolok birnak
pénzzel. Az a sokféle ruha, uniformis,
azok a költséges reprezentácíók, azok
a könnyed könyvvásárlások, azok a
bankettek, bálok, az a százféle sport-
felszerelés, csak gazdag apák fiának
járnak ki. Mi még csak ne is ábrándoz-
zunk róla.

Eszembe jut egy nyári kírándulás,
amelyet 150 km-myi távolságról két
egyetemi hallgató társaságában tettünk
meg a szegedi szabadtéri játékokra ke-
rékpáron, hogyavasuti költséget iz-
rnaínk erejével pótoljuk, mert utikölt-
séget már nem tudott adni az édes-
apjuk (evangélikus lelkész). De ami
pénzt kaptak, azzal is micsoda bonyo-
lult számolási müveleteket végeztek ál-
landóan. Mit kéne venni, hogy a lehető
legkevesebb pénzért a legnagyobb
mennyiségű és kalóriájú táplálékot kap-o
jAk? Hogy lehetne elspórolni annyit a
szájuktól, hogy az édesanyjuknak vi-
hessenek a kirándulásról valami kis
emléktárgyacskát? Hogy lehetne minél
több dolgot megnézni, minél több mín-
denben részt venni a legkevesebb ki-
adással? Olyan buzgón, redős homlok-
kal számoltak, mintha nem is két húsz-
esztendős ifjúval, de két hatgyermekes
családapával lettem volna együtt. .

Hát ez a mai magyar diákélet anti-
romantíkája ...

Vagy eszembe jut egy másik diák-
ismerősöm, aki külföldön járt, régi hí-
res diákvárosban. .Belekerűlt az ottani
diákélet forgatagába. Többen is voltak
ott magyarok, mínd java, talpraesett
gyerek. Kedvelték őket. Annyi jóban,
meghívásban, vendéglátásban volt ré-
szük, hogy magyar-becsületérzésük nem
engedbetett el valami víszonzás-Iélét.
Rjá, de egytől egyig vékonypénzű' sti-
pendiumos. Az ilyesmi pedig eszi a
pénzt. Mindegy, .mégís kell valamit csi-
nálni. Az a kis szerény délután mínd-
egyiknek majd. három havi kosztpén-
zébe került. Három hónapig koplaltak
utána, de nem hagyták a "magyar becsü-
letet".
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soliák ezt az elnevezésI. Ugyan ugy kérdezhetnénk: miért ne nevezzük
így? Vagy talán a hazai főiskolák, akedémiák, egyetemek vesztenek
jelentőségükből, ha egy ilyenparasztintézményt néplőiskolának nevez-
nek? Ennek a névnek jelenleg a közludatban meg van a maga vonzó,
ereje és éppen azért létjogosultsága is. AId azonban más elnevezést
tudna, örömmel fogadunk bármiféle tanácsot, útmutatást vagy tervet.

Ma már itt van az ideje annak, hogy mind azok a szép szavak
és tervek, melyek népünk és nemzetünk javát célozzák, valóra válja-
nak. Most itt az alkalom, hogy aprópénzre váltsuk mindazt, amit sza-
vakban kifejezünk. Vessük meg egy ilyen intézmény alapját. Aki kö-
zelebbről foglalkozik ezzel a gondolattal és bővebbet akar tudni, az.
forduljon alulírott lelkészhez (Cím: Nagytarcsa U. p. Kis-tarcse.) Aki
pedig adományaival is szívesen támogatja és valóban aprópénzre váltja
fel az elgondolásokat, adományát a 49,030 sz. csekkürlapon a nagy tar-
csai evangélikus egyház cimére küldje be.

Sztehló Gábor.

"Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádsá-o
gotokban és könyörgésetekben minden alkalom-
mal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az.
Isten előtt." (Fil. 4 : 6.)

Egy ősidők óta üzemben levő ezüstbányalelepen érdekes regr
szokás maradt fenn. Minden öt percben megszólal egy kis harang. Az
idegen kérdésére azt felelik: Ez azt jelenti, hogy apáink, férjeink, liaink,
akik odalenn dolgoznak, mindent rendben é s baj nélkül végeznek.
Jaj akkor, ha a h e re ng szava elmarad! Ebből azt tudjuk meg, hogy
valami nagy veszély fenyeget, vagy pedig. hogy máris baj történt.
Hasonlókép: az imádság a lélek haranv]e. Ha rendszeresen mec szólal.
azt jelzi, hogy van még élet és egészség a lélekben, de jaj akkor, ha
ez a harangszó elmarad! .

Az imádságnak a hit ad erőt és bátorságot. A hit nélküli imád-
ság hideg, nehézkes, nem hallatszik a mermybe. - Luther moridja :
Aki igazán imádkozik, az nem sok szót használ. de annál több hittel
és annál mélyebb érzéssel fordul Istenhez. Az imádságnál a kevés.
szó, .de sok érzés és hit keresztyé ni dolog. Viszont a sok, szó . kevés.
érzéssel pogányes.

Komoly, imádkozó keresztyén volt Ruyler holland tengernagy,
(rnegh. 1676) aki a magyar gályarab lelkészeket megszabaditotta a
rabságból. Róla jegyezték fel, hogy egyszer, amint döntő tengeri ütkö-
zet előtt állott. rosszul érezte magát, gondolatai elkalandoztak és kép-
telennek érezte magát arra, hogy világos, határozott tervvel parancso-o
kat adjon ki. Erre visszavonult szobéjábe , csendben volt Isten előtt és
imádkozott. Utána határozott, világos tervvel osztotta ki parancsait.
Fényes győzelem koronázta fáradozását.
_ Hogy hogyan imádkozzunk. legjobban Jézustól tanulhatjuk meg,
O a Gecsemáné kertben alázatosan, állhatatosan és Isten akaratában.
való gyermeki megnyugvással imádkozott. .'

Egy istenfélő ember mindig azzal fejezte be imádságát: Uram.
ne ugy legyen, ahogy nekem a legkellemesebb, hanem ahogy a
legjobb! . , . .

Egy' kisleányt súlyos betegséggel vittek. a kórházba. Nehéz operá-
ción kellett átesnie. A gyermek felmászott az operációs asztalra. "Mi-
előtt meggyógyítunk, aludnod kell" - mondotta a főorvos. ,

. - Igen? - de ha aludnom kell, először imádkoznom kell. A
. gyermek imádkozolt. ;Körülölte az orvosok könnyeztek. Ez az imádság
az ő lelkükben is megérintett egy húrt. - "Harminc év óla ezen az
estén újból imádkoztam" - vallotta be később egy orvos.

Egy katona írja a világháborúból : A lövészárkot az orosz grá-

.* Szemelvény Virág Jenő: Útravaló C. konfirmációi emlékkönyvéból, mely a.
Fébé diakonisszaegyesület kiadásában most jelent meg.



nálok lépésről-lépésre pusztítják. Minden lövés pontosan talál. A jóba-
rátok elvéreznek. a bajtársakat mintha pokoli mozsárban törnék, jaj-
gatnak, meghalnak. Egy perc múlva te magad kerülsz sorra. Egyszerre
lelkedbe szökik. mint valami mennyei ,lény, a Miatvánk. Már nem
remegsz. Nem. Fölötte vagy mindennek. Erzed, hogya benned levő
gyermek egyszerre újból tágra nyitja szemét. Elbújsz az imádságban,
mint valami angyali szárnyban. A . végtelen és reménytelen
sötétségben, amelyben még a szív is csak. akadozva ver, kigyúl
váratlanul egy lángocska. Láttam már a Miatvánkot olyanok ajkán is,
akik előbb csak maró gúnnyal tudtak beszélni róla, olyanok szemében
is, akiknek minden vallási dologgal 'szemben csak mezvető píllantásuk
volt. - Egy élmény egészen tisztán maradt meg emlékemben. Durva-
lelkű ember mászott az ágyugolyó által kivájt gödör oldalán, Hirtele-
nében igyekezett ernlékeiből összekeresni a Miatyánkol. Valószínű,
hogy gyermekkora óta soha nem imádkozta. Most hangosan dadogja
magának. Az imádság egyes sorai összekavarodtak. Ismételgette őket.
Éreztem. hogy minden egyes mondatnál. mintha deszkaszálakat 'sze-
gezne össze mentőcsónakká. Igen, úgy imádkozott, mintha mentőcsó-
n skot szögezne. dacosan, keményen, határozottan. Az utolsó mondatot
-és az Áment olyan diadallal mondla, mintha mentócsónakjáre kilűzle
volna zászlót, amellyel nyugodtan távozhatik e világból. - Aki ilye-
neket átélt, kénytelen bevallani, - hogy az ilyen imádság nem földi
eredetű.

. Luther szerint is: A keresztyén ember legnagyszerűbb foglalkozása
.az imádság. Aki ért hozzá, annak segítsége van minden bajban,'
.annak kezében van Isten kincstárának a kulcsa. Az megkapja mindazt,
.arnire testének, lelkének szüksége van. Az ilyen ember védelem alatt
.áll itt is és az örökkévalóságban is.

Svájc egyik legszebb helyén sziklába vésve ez az imádság
olvashetó :

Uram! Végy el mindent tőlem, ami távol tartana Tőled!
Uram! Adj meg mindent nekem, ami közelebb visz Hozzád!
Uram! Végy el engem önmagamtó[ és légy egészen Magadévá!

Ámen,

Hát ez is diákromantika, csak egy I
Kics.it m~sfajt~,. mi!l~az o~~ordidi~k0lJ.é. I
:S ki tudja megis, irigyeljük-e az o szep,
giccses, luxuriőz romantikájukat? Mert
én azt hiszem, ez a mi keserves anti-
-díákromantíkánk mégis csak keményebb,
-életharcra edzettebb nemzedéket fog
szállítani a jövendő Európának, mint az.
<oxfordi luxuskollégiumok. L. M. V.

fontos, mint az, ahogy megjeleníti. A
starok és rendezők súlya, pénzben le-
mérhetően is százezrekkel és milliókkal
nyomta le a filmgyártásnál az írók és
költők jelentőségét. Az ilyen lapos da-
rabok azonban remélhetőleg megfog-
ják mutatni (a laposan maradt pénztárca
értelmes beszédjével), hogya művészet-
nél mégis csak az író és költő alkotó-
munkája a legfontosabb.

Csin-Usin
(Kamara)

Shirley Temple kedves, bájos gyer-
mek, de az a mese, amelyet végigját-
szatnak vele, ugyancsak unalmas ízű
.kotyvalék. Erősen érzik rajta, hogy va-
lamelyik hollywoodi scenáriummixer
rázta össze oreájának verejtékével,
hogy valami új szerepet hozzon ki az
agyon únt filmmese elemekből. Mint
Deanna Durbin legutóbbi darabjánál, itt
is bebizonyásodik, hogy nem elég a star
egyéni bája, aranyos művészete, amit
megjelenít művészetével, az ép olyan

Ezüstrókák, kékrókák, keppek.
Szőrmék alakítása. festése és
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

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

Fehér belépők kölcsönzése.

Radíö, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy ár eng e drn én y l .

MARNITZ
hangszertelep
VilI., JÓZSEF-KRT •.'31.

Két asszony között
(Omnia)

Az "Orvos" című téli film "testvérje".
Sőt ikertestvérje is lehetne, annyira ha-
sonló. A hivatás és afeléség igényeinek
összeütközése a férfiban a témája ennek
is, annak is. Csak az "Orvos" nem ho-
zott semmi megoldást, hanem egy szim-
bolikus grimasszal zárta le a filmet.
(Az orvos a feleséggel és a női munka-
hi rssal a két oldalán megbékélten siet
ki a kórház ból s fejtegeti, hogy mínd-
kettőjükre szüksége van. S abban a
pillanatban, mikor elégedettenmegálla-
pit ja : "No, ezt nagyszerűen elrendez-
tem" - megesúszik a súroló asszony
szappanos vizétől síkos padlón és mind-
hárman földre zuhannak.) Ez a film már
határozott lépésseI a hivatásához vezeti
vissza az orvost és ahhoz a nőhöz, aki
igazi élettársa lehet, mert segítsége és
munkatársa is. C. O.

HíR.EK
Dr. Sztranyavszky Sándort, a du-

náninneni egyházkerület felügyelőjét, a
képviselőház eddigi elnökét a most vég-
bement kormány változás alkalmából
földművelésügyi míníszterré nevezték
ki. Nagyjelentőségű helyén éppen az ő
kezébe kerül a magyar nép legnagyobb
rétegének, a magyar parasztságnak sok
égető kérdése, melyeknek megoldása az
új korrnány elsőrendű feladatai közé
tartozik.

A Luther-szobor végrehajtó bizott-
sága mult héten tartott ütésében öröm-
mel állapitotta meg, hogy a gyűjtés
összege elérte a kilenevenezer pengőt.

l
A biróság megbeszélte a tervpályázat
szemponijait és az e héten tartandó

Iújabb ülésében a pályázati felhíváso-
kat, előreláthatóan 8-10 művész ré-
szére ki fogja adni.

A Protestáns Országos Árvaegylet
május 24 en kedden d. u. lj órakor tartja Ró-
z.sák-tere Lsz. a. 79. évi rendes közgyülését,

~z Országos Luther Szövetség máj.
17-en tartott választmányi ülésén Benes
Z.?ltá.n dr. elnöklete alatt az egyházke-
rulett Luther.szövetségek munkájának
kiépitésével, szervezési kérdésekkel és
a szokásos jelentésekkel foglalkozott. ,

A fasori Luther-szövetség nagysza-
bású gyermekdélutánt rendez május
21-én,szombaton d.u. 6órakor afasori gim-
názium disztermében. Közreműködik a
kiskőrösi 55 tagu evangélikus gyermek-
énekkar, Földes Veronika harmónika
gyermekművésznő, Bakonyi Nelly, Bá-
lint Nelly, Kasper Márta, Pacher Magda
szavalatokkal, előadást tart Dedinszky
Gyula- kiskőrösi lelkész. Az igen ked-
vesnek igérkező gyermekdélutánra sze-
retettel hívjuk és várjuk híveinket.
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Leánykonferencia. A pestmegyeífelsö
egyházmegye május 22-én egyházme-
gyei leánykonferenciát tart az aszódi
templomban a következő sorrenddel :

Délután 3 órakor elöadást-tartZász-
kaliczky Pál: ;;Mit akarunk?" .-.-:. és
Tomcsányi Etelka diakonisszatestvér "Az
ev. leány ínunkája a gyülekezetben"
címen.

Este 7 órakor az aszódi Nőegylet az
Iparosszékházban Dedinszky Cyula kís-
kőrösi lelkész, a kískörösí 55 tagu gyer-
me kkar és az aszódi vasárnapi iskola
közreműködésével Vallásos Estét tart.

Konfirmandus leányoknak való tö-
viskoszorús Krisztusfejet ábrázoló ezüst
érem kapható az özdí evang. lelkészi
hivatalban, vagy a Luther Társaság
könyvkereskedésében darabonkint 1.60
pengőért.
, Renner János, a budapest-fasori gím-

názium tanára matematika-fizikai böl-
esészetdoktori fokozatot szerzett. Dok-
torrá avatása május 14-én történt.

A salgótarjáni egyházközség új fel-
iigyelőjét: ifj- dr. Heiurich Antal központi
bányaigazgaiótés másodfelügyelőjét : Gólián
Rezső noétgyári főmérnököt május 8-án ik-
tatták tisztségülrbe. Az istentiszteleten a
szent seolgálatot D. Kováes Sándor püspök
végezte, aki Urvacsorát is osztott. A köz-
gyülésen ar, új egyháefelügyelő hosszabb
beszédet mondott, melyben az egyhásat
gyengíteni igyekezö külső áramlatok elleni
védekezést és a belső erősödés szolgálatát
jelölte meg főcéljának. Az egyházmeg-ye, a
város, a református testvéregybas. a filiák
és az egyházközség üdvözlő szavaira a má-
sodfelügyelő adott választ, hangsúlyozva, .
hogy felügyelői tisztükben mindketten az
egyházért és az egyházban a magyar jobb
jövőért fognak dolgozni.

Dr. Benes Zoltán kitiíntetése. A Kor·
mányzó dr. Ben cs Zoltán minisztérelnökségi
min. tanácsost, az Országos Luther-Szövet-
ség elnökét elismerésével titntette ki.

Mesterházy Ferenc dr. veszprémi
főispán beiktatása. Veszprém vármegye I
törvényhatósága f. hó 1-én fényes ünnep-
ség keretében iktatta be méltóságába mes- I
terházi Mesterházy Ferenc dr.-t, a várme-
gye új főispánját. Az ünnepségeket reggel
az ev. templomban Hering János lelkész
által tartott istentisztelet vezette be. .Az
ünnepi közgyűlést a vármegyeháza terme-
ben tartották mez, ahol Hóman Bálint kul-
tuszminiszterrel, 'l\fedg-yaszay Vince re for-

. mátus püspökkel és Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapáttal az élén nagyszámú
előkelő közönség jelent meg. Az új főispán
ünnepi székfoglaló beszédében többek kö-
zött a következőket mondotta: "A mai tor-
ténelmi időkben osssefoqáera van szükség,
mert országépítő munkát csak nyugodt, bé-
kés légkó'rben lehet végezni, ezért mindenkor
a legnagyobb eréll!Jel kívánok őrkÓ·dni a rend
is biztonság fölött. A 'világnézeti hare nálunk
eldőlt, itt csak nemz,eti keresztyén erkö'lcsó'-
kó'n nyu,qvó, őszinte jobboldali politikánatc
'Van jogosultsága. " A diszközgyűlést követő
többszáz teritékes közebéden Hóman mi-
niszter kérte felszólalásában a. vármegye
közönségét, hogy támogassák Mesterházy
Ferencet munkájában, aki azért jött erre a

tisztségre Veszprém-rnegyébe, hogy hirdesse
a magyar egység, a magyar béke, a ma-
gy.ar összetartás és a magyar haladás igéjét.

Előadások a budapesti evangélikus temp-
lomokban május 2~ - 29. napjain minden este.
6 órakor. Az Eucharisztikus Kongresszus
tartama alatt a budapesti templomokban hit-
védelmi előadássorozat lesz.

.Az előadássorozat a következő: Az igazi
békesség útja: 1. A tiszta evangélium hir-
detése. 2. A megigazitó hit tanítása. 3. Krisz-
tus királyságának szolgálata, 4. Családi tisz-
tességünk megvédése. 5. Igazi vallásegyen-
lőség .. 6. Egyházi becsületlink megőrzése.
7. Krisztusban való közösség. (Úrvacsora-
osztássaI). Előadók D. Raffay Sándor, Ke-
mény Lajos, Magócs Károly, Majba Vilmos,
Mohr Henrik, dr. Varsányi Mátyás, Szántó
Robert, Zulauf Henrik, dr. Gáudy Lász.ló,
Salfer Károly, Sipos András, Virág- Jenő,
Mórocz Sándor, Schelz László és Dezséry
László.

Üzennek az ünnepek c. nagyszabású
ünnepi játékot az óbudai ev. ifjúság az or-
gona alap javára 1938 f. hó 22·én (vasárnap) I
d. u. fél 4 órakor közkívánatra megismétli a
Kisfaludy Sxinhásban. (W. Lajos ll. 111 sz.)
Jegyek elővételben 1.50, 1 és 50 filléres ár-
ban kaphatók.

Kapi Béla dr, dunántuli püspök, he-
tek óta erősen íníluenzás, de betegen
is megtartotta több egyházmegyéjében
a lelkészeível és tanitóival programmba
vett tanácskozásait. Legutóbb azután
annyíse erőtt vett rajta megnülése és
rekedtsége, hogya győl'i konferenClát.~
győri és veszprémi egycázmegyék g-yu-
lekezeti vezetői számára május 31-re

. és június 1-re, a nagykanizsait június
:!-i$-ra volt halasztani. Az új terminu-
sokról ezúton is értesiti a püspök vala-
mennyi érdekett lelkészét és tanitóját.

A kü}földön élő magyárok száma
több mint négy millió! Ezek türelmet-
lenül és égő vággyal várják a Magyar-
országból jövő híreket, könyveket, fo-
Iyóíratokat és lapokat! Testvér! Erzed-e·
a felelősséget ezekért a tőlünk elsza-
kadt véreidért ? Támogatásod ne von dd
el tőlük, mert ezzel fi:ljtádat tagadod
meg! Pénzzel, vagy kiolvasott könyve-
iddel is segithetsz ! Már megjelent a
"Magyarok Világlapja" is, az öt világ
rész magyarjai érdekeinek képviséleté-
ben! Siess jelentkezni! Testvéri szere-
tettel kéri támogatásod at : Fuchs János
evangéIíkus lelkész. Egyházaakozár (Ba-
ranya megye).

Az Aszódi Evangélikus Leányne-
velő Intézet az ország egyetlen evan-
gélikus polgári leányiskolája, mely 47
éves, jelentős multra tekint vissza, a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas park-
kal körülvett, művészi stílban épült
báró Podmanicyky kastélyban helyez-
kedik el és családias szellemben nevel.
Az 1938-39. iskolai évre 50 P ellátási
dtjént.fölvesz polgári ískolsí növendé-
keket: Kellő számu [elentkezés .esetén
háztartási tanfolyamát is megnyitja, to-
vábbá felveszi internátusába a hely-
beli fiúgimnáziumba bejáró leány tanu-
lókat is. Bővebb tájékoztatást nyújt az
igazgatóság.

PÁL Y Á Z A T O"K
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Pályázat tanári állásra.
A bányai ev. egyházkerület azaszódí ev. Pe-

tőfi-u imuáziumnál 1938. szeptember L-én be-
töltendő Iatin-görög'szakos helyettes tanári
állásra a szabályszerlí illetményekkel n.ályá-
zatot·hírdet. Pályázhatnak evangélikus, ezek
hiányában református vallású oly okleveles
tanárok, akik a latin és görög nyelvbiíl kö-
zépískolai tanári képesítést nyertek. Pályá-
zók a bányai evangélikus egyházkerii let.
püspökéhez címvett folynurodványukat, mely-
ben életkoruk, vallásuk, családi állapotuk,
magyar állarnpolgár-águk, hazafias éry,ésiik
és megbízhatóság-uk, végzett tanulmányaik,
tanári képesítésük, nyelvismeretük és eset-
leges eddigi szolgálatuk okmányokkal iga-
zolandók, 1988. június lO-ig az, aszódi ev.
Petőfi-gimnázium igazgatóságához küld-
jék be.

D. Raffay Sándor s. k;
bányakerületi ev. püspök.

Pályázat tanári állásra.
A budapesti evangélikus gimnázium

tenntarto hatósága pályázatot hirdet
egy mennyiségtan-természettani helyet-
tes tanári állásra. Okleveles, evan-
gélikus vallású középiskolai tanárok
címezzék kellően teiszerelt kéruénsrűket
a Deák-ieri ev. testoéreoutuieak képui-
selütestüleléhez. Férti tandrok előnyben
részesiünek: A pályázat határideje jú-
nius 8. A kérnémiele beadási helye a
leánygimnázium igazgat6sága (IV.,
Deák-tér 4.). Személyes bemutatkozás
kivánatos.

Páluá :at tanítói állá:;ra
A budapest-budai várbeli evangélikus

egyház pályázatot hirdet elemi isko-
lájánál nyugdíjazás folytán meoűre-
sedett tértitanitoi állásra.

Pályázhatnak elyan evangélikus val-o
lású tanítok, akik IL német nyelvet

,szóban és irásban tőkéletesen 'bírják;
oraenista-kantori teendők és énekkar-
vezetésben járatosak.

Javadalom: tőrvény szerint előírt
állami rendszerű fizetés az egyház pénz-
tárából és államsegélyböl; megfelelő
lakbér, vagy természetbeni takás.

Az állás 1938. szeptember l-én euoa-,
lalható. ,

A szab!ilyszerűen telszereli kérvények
e hirdetés megjelenésétől számított 8
napon belül a Lelkészi Hivatalhoz kűt-
dendők: Budapest, 1., Verbőczy-utca
28. Az állq,s szeptember óta helyettessel/
van betöltve.

Pályázat tanári állásra.
A szaruasi ágo h. eu: Vajda Péter

gimnáziumnálszeptembel' l-tőt egy
latin-magyal' szakos tatuiri állás töl-
tendő be. Pályázhatnak ilyen képesítésű
ev. tanárok. A kellően telszerelt pályá-·
zati kérvények június 10-ig küldendők
be a szarvasi gimn. igazgatóságához.

HOTEL SZABÓ
!

Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Ezelőtt Erzsébet Királyné.

Tiszta, világos szobák, hideg-meleg folyóví~.z~l,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengotol.
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Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER F-RIGYES FIAI
.magyar királyi SO· PRO""
udvari szállitók, "-

.Al apitva: Legelső tüzoltószer-, kut. szuatttu- és Alapítva:
1816. gépyyár, harango, fém- és vasöntőde. 1816,

A Bud-apest-TisztviseIGtelep Külsőferencvárosi Református temp-
110m, a pápai református templom, a győri református templom,
'bagaméri református templom stb, stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén, telill-It.bjzalom~aI. fordulj,lpak::-a...
:legrégibb és megOí~ílátő' céghez.' A párisi világ-kiállitason arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és eztist éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Ked vezö fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és :' ',záÚást díj m ént ese n esz köz l ü nk!

PRINCE OF W-ALES
ing- és nyakkendö-
j~ il 1Ö n legessége k

~UDAPES'I\ 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 díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel

Isegíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863·32, valamint a kerületi fiókok:
Békéseseba. Debrecen.iGyőr. Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoziatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőkel, hölgyeket is.

10-12 éves fiúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vizsgai jutalomkönyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Böngérfi János: Hadakfia .__ Ára P 3.-

" " Hősök földje, hősi nép .__ " P 2.-
" " Sándor vitéz __o __ o " P 1.~

Megjelentek és kaphatók:

Scholtz Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., "Ferenc-kőrút 19-21. szám
és minden .iobb .könvvkereskedésben. J I

Hirdessen. .
.az Eva;,gé/,kus"l:tetben',

II



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

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

BIZTOSITSI
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I
. JÍra 2 db nikkelezett I

' kulccsal 5.- pengü.

DEKORRCIÓ,Budapest, Károlv"krt21.l. Tel: 384-521.

Magyarország aranvkoszorús mestere
harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

KALAPOKA·T
Nagy Ferencnél vásároljunk!
Múzeum-krt 2. és Erzsebef-krt 27.

, Ingeket méretszerint készítünk. Nagy választék.

Megjelent!

A hálaadás kelyhe
SCHOtz LÁSZlÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

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

. sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő.
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Schole Lászlo, 35.332.

Mt'g.•to le fl t! O 1vas suk é s ter jes s z ü k !

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

»GRja\f' ~(ja\«
<

;'1~, Y O tJl f) ).\V).\ II ).\ l ).\·r
(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.

-C.
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VI. ÉVFOLYAM 22. SZÁM. 1938. MÁJUS HÓ 28.

EGYHÁZTÁRSADALMl, KULTURÁ.LIS 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 László,

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

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

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

Elöíizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. ElőHzetések és cirnváltozások a kiadóhivata:lba '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 szárna : 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
I

Az evangéliumhoz méltóan

A revideált Biblia két próbafüzete

Kenyér és lelki válság

A kongresszus és a színházak

A nagy világszínpad

Biharország szimbolikus zsinata

Könyvismertetés

Hírek

Lapszemle

2

•

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. május 29. -
Deák-tér 4. (nérnet nyel-

-ven) _ d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Ruzicska László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Scholz László
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 D. Raffay Sándor úrv.
Fasor. Vilma királyné-út
- 19. (kpnfirmáció)' d. e. 10
Fasor d, e. 11
Fasor d.u.4
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5
Kőbánya. Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya- d.u.4
Simor-utca 35, d. e. 11
Rákóczi-út 57. (töt nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e,
Gyarmat-utca 14. d. e. 10
Angol-utca 25. d. e. 1/2
Abonyi-utca 21. d. e. 9
Fóti-u. d. e. 11
Bécsikapu-tér I d. e. 10
Koronaörség d. e. 11
Obuda (ifj.) d. e. 10
Óbuda (német nyelven) d. e. 1/29
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Obuda d. e. 4
Lenke-ut 56. (ifjúsági) d. u 9
Lenke-út 56. d. e. 11
Lenke-ut 56. d. e, 5
Erdi-úton d. u. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212

Sólyom Jenő dr.
Kühri Ernő
Dezsérv Lászlo

Szabó Aladár
Mórocz Sándor
Maiba Vilmos (koni.)

Morhács Márton
Benkő István.

Dr. Szuchovszky L.

Dobos Dezső
Késmárszky Lajos
Dr. Varsánvi M.

Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Móhr Henrik
Móhr Henrik
Takács János

, Szántó Robert
Szántó ~óbert



Az evangéliumhoz méltóan
Ezen a héten kétféle. egymástól

bizony nagyon távol álló lelkű és
gondolkozású csoport járta a fővá-
ros utcáit. Az első a nagy világken-
gresszusra összegyülekezett és
nagyrészt nemzetközi vendégsereg.
amelyet fellobogózott utcák és a
magyar vendéglátás pompázó ün-
nepségei vesznek körül, a másik
fiatal magyar gyermekek kornoly
csoportja, mely hűségfogadásra
és első úrvacsorára megy a tem-
plomába, avagy jön abból haza-
felé. Olyan sokatmondó számunkra
a két csoport közötti ellentét. Pe-
dig mi is érezzük, nagyon mélyen
érezzük a keresztyén "hálaadást"
Isten iránt ezekért a magyar evan-
gélikus gyerrnekekért, akik a kon-
lirrnéció napján és az első úrva-
csora áldásai ból elköteleztetnek az
evangéliumhoz méltó életre.

*
Mert minden koniirrnácíóban er-

ről van szó. Új seregről, amely
Krisztus nyomdokán akar járni. Ez
pedig evangéliúrn szerinti élet pa-
rancsát jelenti. Egyenes és tiszta
életet, mert csak ez méltó az evan-
géliumhoz. Megállást a becsületes-
ség és igazság útjain, ellene mon-
dást a gonosz élet minden fajtájá-
nak. Harcot kísérlések és 'csébíté-
sok ellen, melyek tisztátalan ösz-
tönök és gondolatok ingoványai
közé szeretnék csalni az embert.
hogy mennél többször tegye meg
a rosszat, "amelyet nem akarok"
és mennél kevesebbszer a iót, "ame-
lyet akarok". Az evangéliumhoz
méltó hitet kíván a rni csendes és
mégis olyan bensőségesen kornoly
konlirrnációnk a keresztyén hit te-
kintetében is, hogy gyermekeink ió
gyermekei maradjanak' nemcsak a

földi szülőknek, hanem a mennyei
Atyának is, hogy nemcsak név-
szerint, hanem valósággal legyenek
tanítváriyai Krisztusnak. mint az ő
megváltottjai. É~en ezért az evan-
géliumhoz méltó életet kíván a
Krisztus egyháza iránt is. Hogy
igazán, egész szívből és öntudato-
san szeressék ezt az egyszerű és
jgaz egyházat. melynek nincsen
titka senki előtt, amelynek minde n
igazsága mindenki számára ott ol-
vasható a szentírásban, mert an-
nak minden szava mindnyájunk-
nak adott drága kincs az élethez,
és az életre. Egyházunkban a
szeniségek nem titokzatos ezertar- ,
tások, ha a bennük rejtett áldások
útja emberileg nem részletezhető
is, hanem a Krisztus ölelését és a
mennyei Atya kegyelmes szerete-
tét felénk nyujló ~ kegyelmi eszkö-
zök. Az evangéliumhoz méltó éle-
tet kíván tehát a konfirmáció min-
den gyermekünktől, amikor teljes
hűséget kíván abban. hogy ezt az
evangéliumi egyházat, melynek
egyetlen fundamentuma és főpász-
tora e~yedül a Krisztus, minden-

Ne félj, te kisded nyáj, mert I
úgy tetszett a ti Atyátoknak,
hogy nektek adja az országot.

Lukács 12: 32.

Aki azért engemet és az én
beszédeimet e romlott és bü-
nös nemzedék közepette szé-
gyenli, az Emberfia is szé-
gyenli azt majd, mikor Atyjá-
nak dtcsösésében a szent an-
gyalokkal eljövend.

Márk 8: 38.
Mit se félj a reád várö szen-

vedésektöI. Ime az ördög kö-
zületek némelyeket fogságba
vet, hogy megpróbáltassatok
és szorongattatastok lesz tíz
napon át, Légy hű mindhalálig
és neked adom az élet koro-
náját. . Jelenések 2: 10.

kor hűségesen szeressék, tőle soha
el ne szakadjanak; sem pénzért,
sem állásért. sem házasságért. sem
fenyegetések, sem csábítás ok , sem
ígéretek miatt soha el ne hagyják,
hanem tegyenek mindenkor vallást
róla egész lélekkel az emberek
előtt. hogy róluk is vallást tehes-
sen Krisztus az örökkévaló meny-
nyei Atya előtt ...

*
Látván ezeket a kis csapatokat a

főváros utcáin végighullámzó fel-
vonulások és körmenetek arányai
között, ellenálihatatlanul a hegyi
beszéd felemelő kijelentése újul
meg a lelkünkben, amit az embe-
rek megváltója az Ő kicsiny csapa-
tának mondot! : "Ti vagytok a föld-
nek sava". És amikor összevel-
[ük ezeket a szembeötlő arányo
kat és végig gondoljuk mindazt a
jelentőséget, amelyet a mi kicsiny
seregeinknek kell hordozniok nem-
csak a maguk jövendő élete, ha-
nem a Krisztus egyházának iöven-
döie tekintetében, felsóhajt szívünk-
ben a hegyi beszéd oltalmazó és
egyben felelőssé tevő szava; Csak
a só meg ne Ízetlenüljön 1 Ennek
pedig nincsen más útja, mint az
evangéliumhoz méltó élet mindig
megújuló bizonyságtétele. A sze-
retet, a tiszta élet és a hithűség
hármas parancsát érezzük ezek fe
lett a gyermekek felett, akik a
földi életből kifelé haladók helyére
állva mennek majd át a földi éle-
ten. Szeretet az evangéliumhoz
méltóan, tiszta élet az evangélium-
hoz méltóan és hithűség az evan-
géliumhoz méltóan : bármilyen ki-
csiny csapatnak látszik is az, ame-
lyik ezért harcol, - az Atya e -
nek adja az országot ...
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A KONGRESSZUS
ÉS A SZíNHÁZAK

Nem kárörömmel, de a szürke való-
ság egyszerű ténymégállapításaként
,kell leszögeznünk, hogya magyar ka-
tolikus irodalom és művészet szomorú

. szegénységi bizonyítványt állított ki
magáról az eucharistikus kongresszus
színházi programmjaival. Négy színház
állított be müsorára kimondottan erre
az alkalomra szóló darabot s közülűk
egyetlen egy se magyar szellemi ter-
mék, -Szinte nem ls akarjuk elhinni,
hogyahatmilliós magyar katolikus
tömbnek ne lenne csak egy olyan
vallásos költője, akit erre a kivételes
alkalomra megszólaltathattak volna a
pesti színházak.

Viszont a kiválasztott darabok se
vágnak bele egészen a kongresszus
irányvonalába. Betegség szomorüság,
gyász, búbánat, vértanuság s egyéb
kónnyes rémületek sírnak ld belőlük,
holott a kongresszus azt szerelné a.
hívek lelkébe dernoustrální : Krisztus
velünk van. S ez' (ha a dolog tárgyi
oldalára nézve eltérő is a dogmatikai
felfogásunk) mégis, csak keresztyén
.örömhírt akar-jelenteni.

,A darabválasztás, . rendezés tehát a
leginkább téves, Van. azonban egy es
más, amit javukra Irhatunk a ko ngresz-
szusi ·daraboknak.' De ezt talán az
egyes darabok ismertetése során.

A' HIT GYÖZELME
J, S. Elliot,angol költő Becket Tamás

életéből merítette ennek a drámai köl-
teménynek (mert drámának, színrtarab-
nak alig nevezhető) a témáját. Becket
egyike a. .Jegrómaíbb" szentek nek. Il.
Henrik angol királlyal amiatt ker ül

-víszályba, mint -canterbury-érsek, hogy
a. király maga akarja az eg'yház felett

.a telügyeleü jogot gyakorolni s az an-
gol egyházat kivonni a pápa uralma
alól. Becket száműzetésbe kerül, de hét

. évi száműzetés után visszatér. S mivel
a pápa által kiátkozott püspököket nem
akarja feloldozni, a király lovagjai
az 'oltál' előtt mise közben gyilkolják
meg.

Két mozzauatért érdemel a költö el-
ismerést. Az érsek életének külső körül-
ményei bőséges anyagot kínálnának
hatásos színdarab alkotására, de : ő
míntegy rnűvészí aszkétasággal hárítja
eJa hatásvadászat könnyű sikereit és
költeménye tárgyául Becket vértanu-
ságra való felkészüJése benső, lelki
_eseményeit választja. Aztán könnyű
sikert kínált volna annak a kiemelése
is, hogya pápasághoz való ragaszko-
dásnak lett vértanuja, de ezt is mellőzi
és magasabb szempontokra irányítja a
figyelmet. .

A rendezőségnek ugyancsak két dol-
got Irhatunk javára. Az egyik, hogy

.végre egy sikeres - cím változtatást esz-

.közöltek a budapesti címnyomorftások
rengetegében, A hit győzelme ugyanis
jobban kifejezi a drámai költernény lé-
nyegét, mint az eredeti cím (Gyilkosság
a katedrálisban) Aztán,' hogy volt, bá-
torságuk a darab építő tartalmához
mért en templomma. alakítani a szfn-
házat. S hogy ezt oly fínom eszközzel,
minden figyelmeztető tábla vagy hasonló

Megjelent a revideált
Hinlia két próbafüzete

Az 1938-as esztendő a magyar protestantizmus életében emlékek-
ben épen olyan gazdag, mint a katolicizmus életében. Mért az az
óhajtásunk. hogy Luthernek szobra álljon Budapesten, immár nagyon
közel van a megvalósuláshoz, de ezen örvendetes esemény fölött áll
az a másik nagy munka : elkészült a revidiált Biblia s ennek a mun-
kának bejelentéseképen kezeink között fekszik hét kiadvány, amelyek
a következő címeket viselik: Salamon Példabeszédei. Budapest 1938.
ára 10 fillér. Üdvözítőnknek, Jézus Krisztus Urunknak élete, Irta : Szen t
Máté. Budapest, 1938. Ára 10 fillér. Mindkeltőt kiadja a Brit és kül ..
földi Biblia Társulat, DeákFerenc tér 4. •

Ime beleiezéshez közeledik a nagy mű, Amikor sorban megje-
lentek az Ujtestarnenturn új fordításai: Czeglédy, Masznyik és RaHay
Sándor önfeláldozó é s fáradtságos munka eredményeképen s amikor
ezeket a fordításokat megismerte a magyar protestánflzrnus, láthatatlen
pártok keletkeztek: az egyik az első, a másik a második és a har-
madik csoport e harmadik fordító pártján volt. De a nagy többség
mégis Károli párti maradt.' A biblia kérdésében népünknél természet-
szerűen nagy II kcnzervativizrnus. Ezt érezte ki a tömeghangulatból a
Brit és Külföldi Biblia Társulat s tette azt az ajánlatot az élő biblia-
Iordltóknak, hogyahiadásában megjelenendő Károli biblia revidioná-
lis munkáját végezzék el. még pedig úgy, hogy Czeglédy Sándor, a ki
valamikor Pápán a héber nyelv tanára volt, revideálja az Otestámen-
turnot. RaHay Sándor pedig, aki Pozsonyban az újszövetségi exegezis
tanára volt. revideálja az l.Ijtesférnentumol. Mindkét bibliafordító vállalta
a megbízást s munk áiuk befejeztetvén, a nagy közönség előtt áll e
munkáiuk egy része,

Nem bocsátkozunk bele Czeglédy munkálatának ismertetésébe.
Nem azért, mert azt gondoljuk, hogy őt a református egyház munkásai
fogják ismertetni, hiszen ezzel azt mondanánk ki, hogy a református
testvéreink he ismertessék RaHay Sándor munkásságát, hanem egy-
szerűen azért, mert az Oszövetség szövegkritikai összehasonlításához
megkopott ismereteink miatt túl sok időt kellett volna feláldozni.

Részben más a helyzetünk az Ujszövetséggel szemben.
A negyvenen felüli lelkészi kar a fentebb említett négy Biblia-

fordítást ismeri. A Károli szövegen keresztül lett bibliássá : ismeret-
szerzés okából, de' a személynek és tudósnak kijáró tisztelet ból meg-
ismerte Czeglédy fordítását, Felfokozott vágyakozással tekintett a Masz-
nyik féle biblia fordítás felé s a megkezdett akciók után, amelyek e
fordítás népszerűsítését tűztek ki célul, azt gondolta a protestáns köz-
vélemény, hogy ez a szőveg lesz a legszívesebben fogadott. Raffay
Sándor fordítása, 'annak filologiai -abszolut értéke s stílusának utolér-

. hetetlen világossága, a hosszú tanári és ielbecsülhetetlenül nagy lelki-
pásztori munka japasztalatainek összegezését foglalja magába s a
püspöki tekintélytől függetlenül, híveket ésolvasókat szerzett a gondos
fordításnak.

Nem túlzunk. ha azt állít juk, hogy ez a fordítás lett volna az,
amelyik versenyre kelt volna a közönségben a K~roli fordítással szem-
ben. Viszont kifejezhetetlenül nagy alázat és Istennek tetsző szolgálat-
felajánlás van abban, hogy Raffay Sándor lernondott saját fordításáról s
vállalkozott a Káreli szöveg revideálo munkáiára.

Tudjuk azt, hogy Raffay Sándor több mint egy évtizede végez
állandóan' bibliafordító munkát. Saját fordításának megjelenése után a
megjelent bírálatok alapján önmaga hajtott végre bizonyos javításokat.
Revideáló munkáia végzése közben, ahogy egy könyvvel elkészült, azt
rendelkezésére bocsátotta a Biblia Társulat által kijelölt bírálóknak.
Igy történt meg azután az, hogya megjelent s tudomására jött kritikák
megjegyzéseit behasonlíthatta s vannak az Újszövetségnek könyvei,
amelyek így a munka folyamán teljes belső [avitó munkálat alá
vétettek.



Emberi szemmel vizsgálva a munkát, 'így kérdezzük: . melyik for-
dítónak a lelke szólal meg a sorokból? Sem Károli, sem RaHay, leg
alább is nem úgy, ahogy fordításaikban őket megismertük, hanem. lo-
lyékonv, tiszta magyarsággal, világos mondatokban Író· evangélista
beszél nekünk Jézus Krisztus magasságos dolgairól, Az emberi munka
.szerencsésen került bele a szerénység sülyesztöiébe. Senki nem veheti
észre. Biblia ez!

Mohó emberi kiváncsisággal azok a versek érdekeltek eleve,
amelyek szószerint élnek vallási világunkban a Máté evengéliurnából.
Minden ilyen kiragadott rész megnyugtató, megbékítő. Nincs az eddigi
szövegben semmi disszonáncia. Harmonikus egység vehető észre a fe-
jezetek különleges tartalmi összefüggéseiben s hiába Írnak majd világi
stílusunk nagymesterei kritikákat az eufonia és az érthetőség okából,
ahogy már néhányan eddig is tették ezt, mindaz ami Így megíratott, a
teológus fülnek és szemnek. a hívő ember imádkozó alázatának, az
igehírdető alkalmazott munkája érdekeinek s hisszük, hogya tudálékos
és pepecselő tudósok górcsöve alatt is minden kritikát kiállónak s
minden elismerést megérdemlő munkának fog bizonyulni.

Szokatlan az, hogy ebben a kiadványban az Író: Szerit Máté. A
jövőben sok gondot fog okozni az, hogy az egyes versek nem versen-
ként vannak szed ve, mint a régi Károli'féle kiadásban, hanem szám
megjelöléssei egyszerüen egymés=után. Egyelőre nagyon hiányoznak az
utalásokra figyelmeztető megjegyzések. De nagyon örvendetes az, hogy
a történeteke! s az összefüggő jeleneteket a fejezeteken belül is külön
címmel emelte ki a fordítói munka. .

Bizonyos az, hogy egy kőnyv sorsát nem döntheti el egy bírálat. Nem
hisszük, hogy kritikusok, vagy könvvismerletök tettek volna valaha is
naggyá valami könyvet. De hisszük azt, hogya független kritika a leg
szükebb visszavonultságában is minden adott körülménytől elvonátkoz-
tathatja önmagát s amit Így nyujt, vagy Így seitethet. az már nem egyéni
vélemény, nem egy ember magán véleménye valamiről, hanem egy
olyan kőzhangulat megszólaltatása, mintahogy hatalom és élet egy-
házunkban az egyházi közszellern is, amelynek megteremtőit véljük
ismerni, pedig még sem ismerjük.

Sokan akarunk osztozni RaHay Sándor azon örömében. hogy
Károli Gáspár Bibliáját, a legmagyarabb magyar nyelv megteremtőjét,
megújította a mai magyarságnak. Isten és egyházaink dícsőségére.

G. L.

Kenyér
,
es

Az ifjúság erkölcsi válságának oka: az állástalanság (lásd: Ev.
Élet 1938 16. sz.). Lelki válságának oka: a vezetők és az összefogás
hiánya. Az erkölcsi válságot megoldja nagyrészt az állásba jutás (ha
megfelelő okos vezetéssei párosul), de a lelki válságot nem oldja meg
semmiféle állás elnyerése. A lelki válság sokkal mélyebbről jön és
emiatt sokkal nehezebb hozzáférni is, de mert megoldása az erő és a
jövendő igazi forrása, hozzá kell férni egyszer.

A lelki válságra példaképpen álljon itt két idézet. A .Fiatat Ma-
gyarság" írja az első munkatábor próbálkozásról : "Tragikusan sivár és
szégyenteljesen trágár volt az, amit a munkalábor szellemének nevez-
hetek, ha egyáltalán megérdemli ezt a kifejezést ... · Nemcsak ismeret-
lenek, hanem teljesen érzéketlenek vóltak ezek a magyar egyetemisták
a magyar sorskérdések tekintetében. Voltak néha beszélgetések, vitat'
kozások. de ezek legfeljebb a zsidókérdésig. egypár nyilas jelszóig és
az állásproblémáig jutottak el. .. A témák legnagyobb része a tábori
élei és az egyéni élmények üresebbnél-üresebb kérődzéséből állott."
(1938. febr. 34. o.) --.- A Fiatalok Országutján Szemtől-szembe rovatá-
ban ez áll: "Egy szomorú istentiszteletről szól ez a szemlől szembe.
A"pesti egyetemi ifjúság egyik islentiszteletéről, amelynek virágvasárnap
háromnegyed 9 órakor kellett volna kezdődníe, de csak negyed 10-kor
kezdődhetett meg. EgyszerűeA azért. mert 600 evang. egyet. hallgató
és hallgatónő közül a 20 vagy 25 lélek. amelyik egyáltalán eljött,· egy
félórás késéssel érkezett meg." (1938. 4. sz. 140. o.)

nélkül a: nyitott _~zínpadon . felállított·
oltár tekíntélyévelsíkerült elérnlök. A
közönség míndjárt ahogy belé.p, kény-
telen ugy víselkední, míntha templom-
ban lenne. Mellőz mindenhaJ1goscs~- •
vegést, tapsot és egyebet: Ez .annyíra
új a magyar színpad történetében-hogy-
dicsérőelismerésnélkül nem hagyhatjuk, :

Azzal kezdődik a színjáték, -hogy .
belép a sekrestyes és meggyujtja az
oltár gyertyait. Becket váratlan vissza- .
tér a száműzetésból s egyedül marad
az- oltár előtt, hogy felkészüljön a jö-,
vendőre. A darab legszebb részlete,
amikor belső,· imádságos tusája úgy
jelenitődik meg számunkra, hogy a sötét
háttérből kísértetíes arcok beszélnek
hozzá és kísértö suttogással tárják
eléje régi mlvoltát, kancellári hatalmát,
gazdagságát, majd a hatalom új meg-
szerzésének módját, . sőt a legvonzóbb
ktsértést, az önkéntes mártíromságot is.
Becketa hit erejével legyőzi és elűzi
a kísértés mindegyik formáját, -kívívia
-a "hit győzelmét", amely erőt ad neki
a vértanuság óráján. ,

Hatásos. jeleneteket adott a canter-
bury asszonyok kórusa is, amely alá-
festette, kisérte és kommentálta az
egyes mozzanatokat. A négy asszony
négyféle elöadóstílusából legkevésbé
szimpatikus Rápolthy Anna hörgő-
sóhajtó jeremiádja, míg Szeleczky Zita
ezyszerű, alázatos és természetes em-
beri hangja nagyon sztvhez szóló. .

A ko mor, fekete díszlet nagyon hatá-
sos ugyan, de nem áll benső összhang-
ban a darab lényegével, amelyia vér-
tanuság véres és szomorú külső esemé-
nyévei ellentétben mégis a hit győzel-
méről, a lélek díadaláról, tehát mínden
földi tragédián átütő örvendetes. tényről
szeretne bizonyságot tenni.

L.M. V.

a nagy vilógszínpod
Calderon mísztértuma a Nemzeti

Színházban
Fővárosunk nagy katolíkus ünnepsé-

geinek alkalmából színházaink egymás'
után tűztek műsorukra olyan darabo-
kat, melyekkel a kongresszus vendégei-
nek akarnak kedveskedni. A Magyar-,
a Pesti- és a Nemzeti Kamara Színház
után most a Nemzeti Színház mutatott
be ilyen darabot: "A nagy világszín-
pad" c, misztériumot. Szerzője Pedro
Calderon de la Bárca spanyol katolíkus
író, IV. Fülöp király udvari költője. O
szabadtéri játéknak szánta, Madridban
a Dóm téren [átszották. A Budapesten
bemutatott változat Possonyí László fia-
tal kat. író átdolgozása.

Egy oltárszerű trónuson ül a Mcster
(tulajdonképpen a Jézus képében meg-
jelenő Uris ten) és a színpadra rendel
néhány embert, hogy azok előttünk el-
[átszák életüket. . A Földanya intésére
sorban előjönnek a szimbólikus alakok:
a Kírály, a Koldus, a Gazdag ember, a
Paraszt, a Szépség, stb. A Földanya ki-
osztja nekik a földi élethez szükséges
-kellékeket, a koronát, az ásót, a palás-
tot, a vírágíüzért, stb; -Igy bocsátja őket
utra a jókedvű Élet. Utközben felváltva
tanácsot súg nekik a Hit és a Kétség,
míz végül eléjük áll a rút Halál és viszi-
magával őket. A földanya elszedi a ki-
osztott kellékeket tőlük. így állnak az

.Úx _~lé, aki megítéli 9~et-"_A jók elve-
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szik jutalmukat, a gonoszok bűntetésü-
ket, a bűnbánók meg irgalmasságra szá-
míthatnak.

A misztérium nem irodalom, csak mű-
faji keret, melyben a szerző propagatív
mondanivalóját közli. "Mindig csak jót
tegyetek, Isten jár felettetek" - a fő-
gondolatot ez az ismételten elhangzó
verssor fejezi ki körülbelül.

Irodalmi szemmel, esztétikai alapon
itélve a darabot, azt kell mondanom,
hogy Calderonnak akkor volt igaza, mí-
kor munkáját szabad színpadon adatta
elő. A misztérium tanító, vallásos életre
intő tendenciája annyira átlátszó esz-
közökkel van kifejezve, hogy irodalmi-
lag iskolázott közönség előtt primitíven
hat, anélkül azonban, hogy az egysze-
rűség báját és naív hitét éreznénk. A
nagy és egyszerű tömegeket talán meg-
kapná a szereplők rikító szimbolikája
és kiváltaná belőlük a vallásos tépelő-
dést, megbánást, ami a mísztéríuni célja.
Evangélikus ember számára azonban
meglehetősen keveset mond a míszté-
rium. A vallásosság, melyről a míszté-
riumban szó van, egyoldaluankaritatív
jellegű A földi élet megpróbáltatásait a-
túlvilágon ránk váró terített asztal re-
ményében kell vállalnunk. Ugyancsak
kimondott an 'katolikus vonás, hogy a
purgatoriumban ídözö lélek büntetését
megrövidíti az Ur, ha valaki jó szót
mond az érdekében. Bántó szememben
az Úristen színpadra hozatala is.

Póssonyí munkája dícséretet érdemel.
Nyelve és verselése zengzetes és ízes.
Mondanivalóját népies egyszerűséggel
mondja el, de úgy, hogy a régi templomi
énekek komoly ünnepiességéből is érzünk
valamit. Laki Tibor.

. iJi4(1.C{j.f;8-'Z6~
.mtn&q.tiku4. fz8-Íha.é(l.
A miskolcí jogakadémia egyházjogi

szemináriuma a tanév végén esztendők
óta bemutatja munkásságának eredmé-
nyét. A szimbolikus egyetemes közgyű- .
l ' sek után most szimbolikus zsinat
keretében mutatta meg munkásságát e
hó 14-én ünnepélyes záróülés tartásában.

Hatalmas kinyomtatott törvényjavas-
latot tárgyalt ez alkalommal a zsinat,
melyet Novák István jogszigorló, mint
a balatonvidéki szímbolikus evangélikus
egyházkerület püspöke ter;jesztett be.
Az egész munkálat arról tanuskodik,
hogy szerzöje, aki egyébként a rel.
testvéregyház tagja, igen alaposan is-
meri úgy az evangélikus, mint a refor-
mátus egyházi törvényeket, és a .gon-
dolkodó ifjú egyházszeretetéveI és jogi
tudásával megfelelőbbnek látszó egy-
házalkotmányt szereme bizonyára mínd-
két protestáns egyházban érvényesülve
látni. A munkálatnak elvi jelentőségű
része a' presbiteri rendszernek erős
érvényesítése. Az egyházközségi köz-
gyűlés megszűnik s jogait az élethosz-
sziglan megválasztott presbiterek gya-
korolják. A presbitériumnak elnöke a
lelkész. Az egyházmeg-yei és egyház--
kerületi közgyűlés elnököt és alelnököt
választ a lelkészi és nem-lelkészi elem-
ből. Az esperest 6, a püspököt 12 esz-
tendőre választja az egyházmegyei,
illetőleg az egyházkerületi közgyűlés.
Létesítendőnek tartja a javaslat az
egyetemes püspöki intézményt, sennek
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Ebből először megláthatjuk azt, hogy mi érdekli az iljúságot és
mi nem. A nagy átlagot elsősorban az érdekli, ami testi életével össze-
függ. Itt is azonban csak az, ami egyéni sorsának kérdése. Érdekli az
állása, kenyere. Ez a központ és minden ekörül forog aztán. A zsidó-
kérdés is érdekli, mert különben nem jut álláshoz. nyilas jelszókig is
eljut, mert a nyilasok úi eshetőséget jelentenek számára, egy-egy állás
elnyerése tekintetében. ,Oe nem érdekli őt a többi kérdés. Nem érdekli
lsten, rnerl hiszen az Ur papjai nem tudnak testi kenyere! adni, ahhoz
pedig túlságosan materialista, hogy hinni-tudna csodálatos segítségben,
kitartásban. Nem érdekli a magyar falu, mi köze is van hozzá? Leg-
feljebb annyi, hogy újabban hall róla valamit. Es nem érdekli sok-sok
égető magyar kérdés .. Mért is érdekelné ? Nem látja meg, hogy ő is
részese a magyar sorsközösségnek és valamit igazán csak akkor
remélhet, ha a közősség élete is' javul.

. Aztán megláthatjuk, hogy ami érdekli: miért érdekli és ami nem,
miért nem. Vegyük észre:. az állások számára életlehetőséget jelen-
tenek. Természetes, öszlönszerű érzés ez. Elni akar, dolgozni akar,
úgy ahogy a szülei dolgoztak és ha nem rontott rajta sokat a mun-
kátlan esztendők sora, bele akar majd illeszkedni a kőzéposztály éle-
tébe egészen és talán még meg is nősül. Ami pedig nem érdekli, azért
nem érdekli, mert egészen egyszerűen nem jutott el odáig, hogy fel-
ismerje az összefüggést a magyar sorskérdések kőzötl, hogy meglássa
azokal a problémákat is. amik kívül esnek saját életének közveílen
körén. Amit megfog, az nagyon is kézen fogható: zsidó kérdés. Tapasz-
talja lépten nyomon, tüntet az egyetemen, olvas ellenséges röpiratokat.
Oe mélyebbre nem jut' el. rnert nincsen, aki mélyebbre elvezesse.

És itt jutunk a lelki válság igazi okához. Nem volt senki és nin-
csen ma se olyan ember, aki megtudná fogni ezt az ifjúságo!. A hiva-
talos vezetők nem látnak mást, csak az állástalanságot és azt, hogy
az állástalanség miatt eljutott az ifjúság a zsidókérdésig és a nyilas
ielszavakig. Ezért kiadják a jel szót : állást az ifjúságnak! A zsidókér-
dés megoldása az első lépés, felcsillan a reménység: 'lesz kenyér. Es
csakugyan lesz kenyér. de milyen áron. Tüneti kezelés és nem gyö-
keres gyógyítás árán. Az ifjúság lelkéhez nem nyúlnak hozzá es vele
együtt nem újítják meg a magyar jövendőt sem. Ezzel nem lehet lelki
újulást szerezní, mint ahogy ..a zsidótörvény sem viszi egy lépéssei
sem tovább gazdasági életünk nemzeti alapokra helyezésének törek-
vését, csak azt eredményezi, hogy néhány ezer keresztyén tisztviselőt
álláshoz jut'tat, néhány ezernek pedig megjavítja a fizetésé!. A magyar
népet ez a törvény semmivel sem segíti meg, csak a kístísztviselö
'cözéposztálvt. Kénytelenek vagyunk azonban észrevenni: hogy ez a tör-
vényjavaslat belső mozgatóereie volt éppen. A magyarországi szélső-
[obboldali mozgalmakat az állástalan diplomások és akisfizetésű ér-
telmiségek csinálják. Talán ezeknek akart husvéti békesség-köszöntés
lenni a zsidótörvénv." (Fiatalok Országúfján 1938. 4. sz. 85. o.)

Meg kell látni azt, hogy ez az álláshoz juttatás, így, lelki reformok
nélkül nagyon kétes eredményeket szülhet a magyar jövendőre nézve.
Igaz, hogy .sokat elvon majd a könnyelmü lehetőségektöl, de nem ad-
ván nagy és új célt, csak fásultságot és további elégedetlenséget ered-
ményez. Mert az álláshoz jutott ifjúság nemcsak jövedelme, és hivatala
révén kerül a középosztályba, hanem annak lelke is rányomja bélyegét.
Még pedig sokkal veszélyesebben, mint ahogy az a középosztályban
kialakult. Hogy csak egy példát vegyek: a szervilizmust, A középosz-
tály a szanálás os időben tanulta meg az alázatosságot, az ifjúságnak
az eddigi kilincsezésekben görnyedt meg a háta. A középosztály nem
mert újat akarni a konservativ vezetők háta mögött, mert akkor veszély-
ben forgott a kenyér. Az ifjúság tevékenyebb része, amelyik nem törne
be olyan könnyen, szintén hallgatásra kényszerül, nem csak maga miatt,
(ezt még talán elviselné) hanem családja miatt, azok sorsa miatt. Hogyan
is merné magára venni azt a Ielelősséget, hogy azoknak valami baja
történjék az ő nkuruckodása" miatt. Igy pedig nem élhet őszinte életet.
Elmondja majd a szája mind azt a: hivatalossá lett "alázatos-tisztelettel"
teli formulát, ami nélkül megsem tudna mozdulni, de valójában gunyosan
fog nevetni az ..alázatán ". Lázadása tiszteletlehségben fog megnyilvá-
nulni, letargiában és hiábavalónak fog találni minden új eszmét és azt
fogja kérdezni: minek? Fiatalos lendületet és ebből származó tulzásaít
megbocsáthatatlannak bélyegzik és ha egyes kétségbeesettek feljajdulnak,



olykor-olykor bíróság előtt végződő sorsuk még nagyobb -hallgatásra
kényszeríti a többit.

A jövendő az ifjúságból nő ki. Nem lenne [ó, ha valaki is elle
lejtené, hogy az ifjúságban, annak gondolkodásában a jövendő generáció
Magyarországának gondolkodása alakul ki. Ezt a jövendőt pedig a régi
alapokon csak a régi hibák kiküszöbölésevel lehet kialakítani. Új esz-
mébe, új célkitűzésbe foglalni mindazt, ami a teendő, mert a régiekben
már nem tud hinni senki. Németország annak idején leszámolt mnden-
nel és rabula rasa-t csinált. Minde n régi és jó gondolat, minden igaz
eszme új alakot kapott, de minden rossz és avult gyökerestül eltünt,
ha akadályozta a jövendőt. Az új gondolatból nőtt ki az új élet. Lelt
összefogás, mert volt új eszme, ami megragadta és átsegítette az ern-
bereket a régi nehézségeken, a kezdet akadályain. Ebben hittek és tudtak
várni, amig sorra kerülnek Az ifjúságot megfogták, nem kellett rábe-
szélni arra, hogy munkatáborokba menjen, hanem az egyetemi ifjúság
követelte először a munkatáborok létesítését, hogy megismerhessék a
többi liatalt. Ezekben a táborokban nem volt téma szegénység és
üres szelmacséplés. itt elsősorban tanítottak és "neveltek. Jövendőt ne-
veitek maguknak, új erős Németországot. Nem a munka mennyiségére,
hanem annak is csak nevelő hatására tektették a fősúlyt és azóta is
mindenütt, a legkisebb tanonciskolától kezdve a legmagasabb íöiskolai
képzettségig mindenütt az a lonlos : lelkileg egységes nemzedék álljon elő.

A magyar ifjúság csak akkor tud igazi, erős magyar jövendő lenni,
hogyha megkapja lelki vezetését. Eszmét, célt, amiért kűzd és amiben
jövőt lát. Oe nem hogy azzal kezdjen új állást: "Ezt pedig nem szabad.
Neked kell hozzánk alakulnod, mert mi sérthetetlenek vagyunk." Nem
szabad. kisértetet látni ott, ahol nincs és meg kell vizsgálni mindent jól,
ami van; a lelki vezetésben pedig az egyháznak kell elől járnia, az
evangélium igazságával, de egyuttal szent törekvéssel is. Isten akaratát
hirdetni és megmutatni, hogy nélküle nincsen élet. Oe nagyon komolyan
és nagyon elszántan. hogy jobban telfigyeljenek és valóban új erő for-
rása legyünk. Hogy meg ne történjék Szücs György szörnyü látomása:
(Fiatal Magyarság, 1938. Iebr. 34. o.) "Hatalmas mélység szélén nóta-
szóval ássák a partot az ilyen munkatáborozók. A mélység a nemzet
számára készülő sírgödör, azt mélyítik minden ásónyommal, de ők be"
kötött szemmel versenyezve dolgoznak és azt hiszik, hogy patakgátakat.
hegyi útakat és keskenyvágányu vasúti töltéseket építenek." Mi pedig
nehogy azt higyjük, hogy áldást rnondjunk a munkára, mikor valójában
bekötött szemmel sírkereszt felett mondunk irgalomért könyörgő imádságot.

- K. P.

.. ,
I(ONYVISMERTETES
Fráter Lénárt : Hunyadi János ma-

gyar származása oklevelekben. Bu-
dapest, 1937. 124 1.

A szerző az eddig felállított elméle-
tek mellőzésével új utakon indul el az
elmerült történeti valóság felkutatására.
V. László királynak 1453-ban kiadott
címernagyobbitó és díszítő okleveléből
indul ki, amely kiemeli, hogy Hunyadi i

János ősei és családja a magyar kírá-
lyok kegyéből nemzedékeken át nemesi
címert használtak, amely a csőrében
gyűrű alakot tartó hollót ábrázolt. Ez a ,
szerző szerint nyilván meghazudtolja
azokat az elméleteket, amelyek a nagy
hősnek oláh vagy törvénytelen szárma-
zást tulajdonítanak és világosan utal
az irányra, amelyben az eredet kérdé-
sének helyes megoldása található. Hu-
nyadi öseít a birtokos magyar közne-I'
mesek sorában ken keresnünk. Ebben
az irányban haladva a szerző előtt fel-
tűnik a mátraverebélyi kegy templom-
ban található, eddig fig elemre nem I
méltatott sírkő, amely Györgyfia Péter
mesternek, Erdély egykori alvajdájá-
nak és a templom alapítójának ~etemét

takarja, aki 1403-ban halt meg. A sír-
kövön a halott családi címere a közís-
mert hollóval. A két történeti emlék
belső hasonlatosságai és kortani meg-
egyezése arra késztette a szerzőt, hogy
Hunyadi őseit Péter mester családjában
keresse. Eddig ismeretlen okleveles
anyag bőséges felhasználásával rekon-
struálta Péter mester családtörténetét
és felállítja családfáját. Több fia és leá-
nya volt. Legfiatalabb fia János, aki-
vel egyidőben egyre sűrűbben szerepelt
okleveleinkben egy másik János, akit
!cözönségesen Oláhnak nevez mindenki
(dictus OIáh). Ebben a Jánosban törté-
nészeínk általában Hunyadit látják. A
szerző az eml ített oklevelek alapján ki-
mondja a két János személyazonosságát.

A munkát mírídvégíg a történeti igaz-
ságra való őszinte törekvés és a kér-
dés minden vonatkozásának alapos is-
merete jellemzi. Különösen értékes mun-
kát végzett a szerző azért is, mert Jorga
oláh tanár és politikus, akit a közel-
multban a római állami tudományegye-
t -m, a pápák által alapított Sapienza
díszdoktorává avatott, még attól a meg-
lepő kijelentéstől sem riadt· vissza, hogy
az ő nemzete adta a reneissance leg-
n.agyobb uralkodóját, a nándorfehérvári
hős fiát, Hollós Mátyást,

latiSztségnek . viselőjét az egyetemes
közgyűlés választja 12 évi tartarura.

A kinyomatott indokolás, valamint a

Iszóbeli előadás nagyon komoly és
megfontolásra érdemes érveket sora-
keztatott fel a javaslat mellett. .

lTagyon érdekesek voltak a jogi tu-
dásból fakadó és igen ügyes felszólalá-
fok, amelyek váltakozó an a javaslat
mellett ésa javaslat ellen hangzottak.
el. Valóban érvek és ellenérvek ütköz-

. tek össze. És a szimbolikus zsinat. tag-
.i ai élénk kifejezést adtak talpraesett
közbeszólások alakjában is a lelszólalók-
kal való együtt- vagyellenérzésüknek.

A szimbolikus zsinatot . megtisztelő
egyháziak és világiak, akiknek sorában
ott láttuk D. Kovács' Sándor és dr.
Domján Elek püspökeinket és Farkas
Ist ván rel, püspököt is, élvezettel hall-
gatták az iJjúság gondolkozásvilágának
os törekvésének megnyilvánulásait.

Nagyon kedves jelenet volt, míkor
az ülés végén köszönetet mondott a

I szímbolíkus zsinat elnöksége dr. Bruck-! ner Győző jogakadémiai. dékánnak,

!mint az egyházjogi szeminárium veze-
tőjének, aki évek. óta ilyen gyakorlati
szellemben neveli az ifjúságot és bele-

, vezeti a 'szetninárfutni munkásság által
a gyakorlati élet kérdéseibe. A hála
jeléűl gyönyörű ezüst levelekből össze-
rakott babérkoszorut nyujtottak át neki.

Illesse dr. Brukkner Győző dékánt az
evangélikus közvélernény elismerése is
azért a munkálkodásért, amit [cgaka-
demíánkon az evangélikus egyház al-
kotmányos életének megismertetése által
kifejt. A babérkoszorú csupán látható
kifejezése a láthatatlan lelki hatásoknak.

Marcsek János.
.:mr
,

HIREK
fl. Lutnet-szotun: terlJptílytíltJ.ttJ.
ügyében a nagybizoltság. május
25-éniariolt ülésében egyhangil-
lag hozott határozaltal általános
oáluázaio! irt ki 70 ezer sietuiös
költségveléssel. A három első dij
2000, 1500, illetve 1000 pengő,
ezenkivül a bizottság négy tervet
meg vásárolhat egyenkint 500
.oengővel. A pályázati felhivás
néhány napon belül megjelenik.

Dr. Lányi Márton országgyülési kép-
viselőt, a békési egyházmegye felügye-
löjét a képviselőház egyhangúlag al-
elnökévé választotta. Szivből örülünk a
bizalom és megbecsülés e megnyilvá-
nulásának és e magas tisztség betölté-
séhez áldást és erőt kivánunk.
. Lelkészbeiktatás Besztercebanyan.
A besztercebányai evangélikus egyházköz-
ség május Ién iktatta be ünnepélyes kere-
tek közt az ősi nagy templomot zsufolásig
megtöltő hivek jelenlétében még a mult év
december havában egyhangulag megválasz- '
tott lelkészét, dr. Holesik György volt nagy-
szombati lelkészt, aki 'eddigi öt hónapi besz-
tercebányai működése alatt az összes hivek
nagyrabecsülését megnyerte.
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Dr. Bárczy Emil radványl földbirtokos, az
Egyesült Magyar Part besztercebanyai kör-
zeti .és helyi elnöke, a magyar egyházhívek
neveben köszöntötte dr. Holesik György lel-
készt, többek között a következőket mon-
dotta:

"Az itt élő, az itten továbbra is élni akaró,
az ősi tradícíókhoz nyiltan és öntudatosan
ragaszkodó magyar nemzetiségü hivek ne-
vében szeretetteljes tisztelettel köszöntöm
Nagytiszteletű Urat mai installációja alkal-
mából. .

Tessem ezt annál szívesebben, mert a le-
folyt 5 hónapi itt működése alatt megismert
nemesen dobogó szive, széles látóköre és
elfogulatlan objecti vitás a teljes garanciát
nyújtanak arra vonatkozólag. hogy az egyéb-
ként is úgy a saint Germaini szerzödésben,
mint az alkotmánylevélben is biztositott kul-
túrális, hitéleti és nemzeti jogainkat teljes
mértékben respektál ni és maradék nélkül
tiszteletben tartani a jövőben is szlves lesz.

Világnézetek, világproblémák küzdenek
egymással élet-halálharcot. Eszmei világok
keletkeznek és pillanatok alatt tűnnek el.
Ami tegnap még bálvány volt, - az ma már
eltaposva, romokbau hever. A vallás, a hit.>
Krisztus az egyetlen fundámentum, az egyet-
len menedék, hol a lelkek felzaklatott nyug-
talansága, csalódottsága, keserűsége egye-
diil találhat vigaszt, erőt és reményt.

Hirdesse tehát a hétköznapi fékevesztett
indulatoken felülemelkedve hivatásának ma-
gaslatából az igazi evangéliumi megértést,
az igazi Krisztusi eserétetet nemzetiségre
való különbség nélkül s akkor az általam
képviselt önérzetes és öntudatos magyar
nemzetiségU hivek nevében hiztosltom, hogy
nagyrabecsülő szeretettel fogjuk támogatni
és követni mindenkor. ((

Az Országos Protestáns Patronage
Egyesület most megtartott rendkivüli
közgyűlése dr. Lázár Andor ny. igaz-
ságügymíniszter, m. kír, titkos tanácsost
egyhangulag világi elnökké választotta
az elhunyt gróf Ráday Gedeon helyébe.
RaUay Sándor ev, püspök m. kir. titkos
tanácsos, az egyesület egyházi elnöke
hosszabb beszédben üdvözölte az uj vic
lági elnököt és méltatta az egyesület
érdekében alelnöki minőségben 25 éven
át kifejtett tevékenységét. - Az új vi-
lági elnök meghatott szavakban kő-
szönte meg a bizalmat.

A tiszavidéki egyházmegye lelkész-
egyesülete máj.1U-én Nyíregyházán '1'-
tekezIetet tartott, amelyen Pass László
esperes az "Uj egyházi törvényeink"-
rőI, Tarján Béla "Az egyéni lelkipász-
torkodás célja, nehézségei és örömei"-
ről tartott előadást. Hulvej István az el-
hunyt Krieger Mihály nyíregyházi lel-
készról emlékezett meg, Joób Olívér pe-
dig a soproni theol. koníerenciáról tar-
tott beszámolót. Értekezlet előtt a lel-
készek úrvacsorával éltek, amelyet dr.
Domján Elek püspök szolgálta.tott ki.

A Kemenessömjéni Evangélíkus
Leányegyház május 22-én avatta fel özv.
egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenőné 1
által ajándékozott harmóniurnát és a hi-I
vek áldozatából öntetett harangját.

A tolna-baranyi-somogyi egyház- ,
megye Sió vidéki köre a körzetéhez I
tartozó gyülekezetek presbiterei részére
a Luther-szövetség rendezésében Tolna-
némedin presbiteri konferenciát tartott.
A konferencián a körzethez tartozó g'
gyülekezetből 75 presbiter vett részt. A
konferencián Igével és előadásokkal
szolgáltak: Rusznyák Ferenc, Németh
Zoltán, Pábián Imr.e .lelkészek.
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Ugyanaznap délután e körzet lelké-
szei tartották tavaszi értekezletüket, me-
Iyet "Az egyet. papság és a gyülekezet,"
"Az egyet. papság és az iskola;" "Az
egyet. papság és a, lelkész" címen Schrauí
Endre, Sparas Elek, Németh Zoltán; az
eucharisztikus ünneplés és az evangé-
likus konflrmácíóí oktatás címen Thürín-
ger Lajos tartottak előadást.

A csabacsűdi Luther-szövetség má-
jus hó 29-én, Hősök _vasárnapján reví-
zíós és zászlószentelési ünnepélyt rendez.

Menjünk nyaralni Gyenesdlásra
Kapernaumba. Ez a csendes üdülő-
otthon szerétettel hívja falai közé rövi-
debb Vagy hosszabb ideig tartó üdü-
lésre mtndazokat, akik valóban. üdtl-
lésre Várnak megfelelő híttestvérl kör-
nyezetben. Az ellátás díja ezen a nyá-
ron is 3 P 50 fill lesz lelkészek. taná-
rok, tanítók és más egyházi alkalma-
zottak és családtagjaik részére. Mások
nap í 4 P 50 fillért fizetnek. Ebbe az
összegbe be van számítva a lakás és a
napi háromszori étkezés. Törülközöt és
asztalkendőt kiki saját maga hoz. Agy-
neműt most már mindenki kap, de en-
nek a használatáért és a kiszolgálásért
a díj 10 százaléka fizetendő. A Bala-
tonban való fürdés költségeit kiki maga
viseli. Kapernaum házirendje szerínt az
üdülőben mínden nap Van reggeli és
esti áhitat, ezenkivül vasárnap elélután
rendes istentisztelet. Jelentkezu ilehet
Menyhárt István Ielkésznél, Keszthely,
aki az érdeklődőknek szívesen nyujt
tájékoztató felvilágositást.

Pályázat. Az Orosházi Evangélikus
Gimnázium most szervezett természet-
rajzo, földrajz-szakos tanszékére pályá-
zatot hírdet. Pályázhatnak magyar ho-
nos, evangélikus vagy református val-
lású, természetrajz-földrajz szakos okle-
veles középiskolai tanárok. Előnyben ré-
szesül, akinek lelkészi oklevele vagy
egyéb (gyorsírás, cserkészet stb.) képe-
sítése is van. Allami rendszerűnek meg-
felelő fizetés. Az Iskolai Bizottsághoz
intézett Iolyamodvanyok f. évi július I-íg
az orosházi Ev. Egyházközség igazgató-
lelkészéhez küldendők.

A soproni evangélikus tanítóképző-
intézetbe (liceumba) a felvételek ebben
az évben az eddigi módon történnek.
A íeíszerelt kérvények beadásának ha-
táridejét május 31-ről bizonytalan idő-
pontig meghosszabbították. .

A Verbaud der Ungarnfreunde, Wien,
az 1938. év nyarán megismétli Magyar- .
országon és Ausztriában egyaránt köz-
ismert és eddig minden esztendőben ki-
tünően sikerült osztrák diáknyaraltatási
mozgaImát, amely abból áll, hogy a
nyári vakációramindkét nembeli osztrák
diákokat utal be a vendéglátó magyar
családokhoz abból a célból, hogy az
osztrák diákok magyar pajtásaikat a
német nyelvre megtanítsák és a két nem-
zet ifjúságának összebarátícozását ezen
a módon is ápolják.

A Vérband der Ungarnfreunde. tevé-
kenysége nemcsak osztrák érdekeket
szolgál, hanem' elsősorban tekintettel
van a magyarság és a magyar vendég-
látó közönség. követelményeire és a leg-
nagyobb sulyt helyezi ezek helyes ki-
elégítésére. .

A mozgalom iránt érdeklődő olvasóink
forduljanak közvetlenül a Verband der
Ungarnfreunde-hez Wien I. Schelling-
gasse 6, ahol minden felvilágosítást meg-
adna ll. és a szükséges nyomtatványokat

. megküldik.

Szokatlan meghívó. A kétségtelenül
nagy munkával el.őkészített eucharisz-
tíkus kongresszus május 25-én délután
megnyílt és maius 29-én délután fog b~-
tejeződni. A politikai bizonytalanság es
a Vatikánnak Németországgal és Cseh-
országgal való viszonya éli ennek a két
országhak épen most kiéJesedett ellen-
ségeskedése a külíöldíek részvétele szem-
pontjából bizonnyal észrevehetően fog
megmutatkozni; amit egyébként maguk
a rendezők is jól tudnak; - ele a kon-
gresszusnak nernzetközí jellege igy is
biztositva van. Mia belső rendezés szem-
pontjából vagyunk kénytelenek szóvá-
tenni egy olyan jelenséget, ami egészen
váratlanul ért mínket.

Kezünkbe került Ugyanis iiéh?,t1y meg-
hívó, melyen a magyar királyí kormány
hívja meg a címzetteket. az eucharisz-
tikus kongresszus megnyitó és betejezö
ünnepélyére. Csodálkozva nézegetjük
ezeket a meghívókat, mert eddig úgy
tudta ország-világ, hogy a kongresszus
rendezője és gazdájaamagyar katolíkus
egyház, Egyáltalán nem tudunk elkép-
zelni olyan esetet, hogy a magyar lu-
rályí kormány meghívókat küldiön szét
olyan alkalmakra. amelyeket nem ő ren-
dez meg. Még sokkal inkább szokatlan-
nak érezzük azt, hogy az egész ország
kormánya az ország egyik valtástele-
kezetének ünnepélyére küldiön szét
meghívókat. Hiszen egyfelől a korrnány- ,
nak vannak nem katolikus tagjai ís, más=
felől az országnak is vannak nem katöli=
kus egyházai és polgárai is. Bármennyire
úri előzékenység és szívesség is ez a
kormány részéről a katolikus egyház
által rendezett kongresszussal szemben,
mégis arra kell gondolnunk, hogy il t
most olyan ú] szokás kezdődött, ame-
lyet azután következetesen kell végig
vinni. Igy például annak a mintájára,
hogy erre a katolíkus kongresszusra a
magyar kírályl kormány meghívja az
evangélikus és református egybázaknak
felsőházban tagsággal bíró püspökeit és
felügyelőit, azt kell gondolnunk, hogy
ugyancsak például 1938, évi október
31-ikére, mint egyébként munkaszüne-
tesnek is elismert protestáns ünnepre a
magyar királyí kormány ebben az év-
ben szintén mégfogj-a hívni a katolikus
egyháztejedelméket, esetleg a herceg-
prímást is. lVI ert hogyha a kongresszusra
megbívott felsőház ennek a meghívás-
nak az alapján meghívja a maga tag-
jait, ezt megértjük és természetesnek
találjuk. De nézetünk szerint itt most,a
korrnány maga is meghívott vendég. Es
az egész ország kormánya. Nem csu-
pán a katolikus egyházhoz tartozó ál-
lampolgároké.

Ha tehát meghívót kapnak a kormány-
.tól a protestáns egyházak képviselői a
Szent István jubileumi év megnyitására,
az rendben van, mert az országnak erre
az ünnepére igényeljük is a meghívást
az ország kormányától. Persze nem úgy
gondoljuk, hogy a megnyitás például
csupán egy római katolikus szertartás
szerinti istentiszteleten történjék. Mert
ha úgy fog történni, akkor megint ugyan-
ott leszünk, ahol most ezzel a szekatlan
meghívó val vagyunk: nem tudjuk ösz-
szeegyeztetni a több valláslelekezetű
ország vallásegyenlőségi törvényével .. ,

HIRDESSEN
az &vangélikus Életbe~:



Szmlk Gyula ünneplése. Bensőséges -
ünnepe volt május 22-én az óbecsei
(szerb megszálás) evangélikus egyház-
községnek. Szmik Gyula gyógyszerész-
egyházfelügyelőt ünnepeltek abból az
alkalomból, hogy negyven éve áll, mint
felügyelő az egyházközség élén. Nehéz
körülmények között egy ideig a bácsi !
evangélikus egyházmegye Ielügyelöje 1
is volt. Az evangéliumi lelkületü, min-
den jóért hevülő evangélikus magyar
embert bel- és külföldi barátai és tisz-
.elői meleg jókivánatokkal halmozták el

Az Aszöd! Evangélikus Leányne-
velő Intézet az ország egye,tlen evan-
gélikus polgári leányiskolája, mely 47
éves, jelentős multra tekint vissza,-a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas park- I
kal körülvett, művészi stíl ban épült 1
báró Podmaniczky kastélyban helyez-'
kedik el és családias szellemben nevel
Az 1938-39. iskolai évre 50 P ellátási
díjért fölvesz polgári iskolai növendé-
keket. Kellő számú jelentkezés esetén 1
háztartási tanfolyamát is megnyitja, to j
vábbá felveszi internátusába a hely- ~
beli fiúgimnáziumba bejáró leánytanu- l
lókat is. Bővebb tájékoztatást nyújt az 1
igazgatóság,

.LAPSZEMLE
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A zsidójavaslat körül megindult vi-
tával kapcsolatban többek között a kö-
vetkezőket írja a Magyar Ut :

"Nekünk bátran ki kell mondanuuk :
miután szükségessé vált, hogy hatalmi
eszközökkel avatkezzunk be a társa-
dalmi nivellálódás folyamatába, a ve-
zető társadalomnak mindazokat a he-
lyeit, amelyek birtoklásaba az állam-
nak módjában van beleszólni, amelyek "
tehát képesítéstől, vagy bármilyen ki- ~
nevezéstől függnek, nagyobbik felében U
- tehát míntegy Bü százalékában - a D
parasztság és a vele sorsközösséget
érző, hagyomány szerint .is magyar kö-
zéposztály jól szelektalt és kíművelt
gyermekeinek kell juttatni.

Ennek a követelésnek a kimondása
mai, zavaros összetételű vezetőosztá-
lyaink irányában kétségtelenül rendkí-
vül nehéz. Valakinek azonban végre
vállalnia kell ezt a szerepet annak mín-
den ódiumával együtt. Valakinek végre
figyelmeztetni kell a mai vezető osz-
tályainkat: a nép nem lehet pusztán
divat, koncertanyag, operatéma, butor-
stílus és bugaci kírándulás. A nép és
azok, akik vele egyek, vagy akik belőle
vétettek, Igényt is jelentenek. Azoknak
pedig, akiknek terhére ez az igény jelent
kezik, meg kell érteniök: legnagyobb bi
zonyitéka nemzet örök érdekeinek szol-
gálatára való képességük mellett saját
érdekeik önzetlen feladása lenne.Magyar
ország csak akkor tudja kifejteni azokat
a rendkívülí. eröteszítéseket, amelyek a
közelgő kerszakban reávárnak. ha a

nép es a törzsökös magyarság végre
csakugyan a valóságos többséget fogja
jelenteni a nemzeti lét összes területein."

A tanyavilágról a többek .között a
következőket írja a Magyar Ut.

Gazdálkodási szükségletek hozták
létre a tanyát mai formájában. Az is-
kola csak később ballagott utánuk. Elő-
szor csak egy-egy .tudósabb" öreg hin-
tegette a legelemibb ismereteket fajta-
féltő szerétettel. Ezek a míssziónárius
lelkű tittörök . versenyre keltek, hogy
minél több tanítványuk legyen estén-
kint vagy az időjárás parancsára, ami-
kor nem lehetett mást csinálni mint a
nehéz SZf llemi talajt -forgatni kérdések-
kel. Tábla sokszor a meszelt fal volt,
amelyet mínden tanítási nap után át-
meszelt a tanítóné "hozott" mésszel.
Máskor az asztallapra hintett hornek
játszotta a tábla szerepét. Később any-
nyira fejlődtek ezek az iskolamesterek,
hogy vizsgát is tartottak, nemegyszer
hivatalos személylségektől megdícsérve.
A ma képzett tanítójának nehezebb
'dolga van, mint volt a közülük kinőt (
elődöknek.

Az egyház munkásai még nehezebb
szerepet kaptale A földhözragadt, az év
legnagyobb részét állatok között és
magányban töltött életű ember képze-
letét nehéz lelki magasságokba emelni.
A tanyai igehirdetőlmek nagy közöny-
nyel kell megbirkózni. Az asszonynépre
még hat egy-egy megrázó prédíkácíó..
de csak addig, amig a papotlátják. Mi
kor eltávozik a tanyai istentiszteletről.
utánanéznek. mint a futózápornak. -A
férfiak néhányan azért eljönnek. Meg-
jelenésük azonban csak megszokás He-
tenként kétszer mennek piacra, de
templomba évekig sem kukkantana L

'Nem ritkaság, aki esküvője óta egy-
szersem volt, pedig már bálba kísérgeti
gyermekeit. "Dolg-ozunk becsületesen,
nem lopunk, nem bántunk senkit, kell-c
ennél szebb imádság." Ez a [elszavuk.

Még egy gyökérbaja van az egyházi
életnek. Azok a személyek, akik az
egyházat vezetik, a közéletben legin-
kább bankigazgatók, ügyvédek, jeg~'
zök, kereskedők. Ezektől fél leginkább
a tanyai embear. Nem tudja elképzelni.
hogy a bankigazgató, aki tegnap elár-
vereztette házát, földjét, a presbitérium-
ban egyszeriben a jóság, a kegyesség
báránya legyen.

Csehszlovákia ...A huszadik életévéle
lépett Csehszlovák köztársaság korrná-
nya és parlamentje is előreláthatólag
inkább ünnepléssel készül betölteni az
19 '8. évet, mínt munkával.,., Az 1938_
év ünnepi hangulata azonban nem lesz
zavartalan. Éppen a nemzeti kísebbségí
kérdés megoldatlansága miatt. A nem-
zeti kisebbségek - követeléseinek leg-
alább részleges teljesitése ma már any-
nyira halaszthatatlan, hogya csehszlo-
vák pártok sem helye_zkedhetnek a régi
kényelmes alapra _ A csehszlovákia í

magyarság nem lát semmi okot arra,
hogyaköztársaságnak vezetőivel szem-
ben kevesebb bizalmatlansággal visel-
tessen, mínt eddig. Hodzsa miniszter-

elnök felosztása szerint a magyarság
követeléseinek három csoportja van:
a hontalansági kérdés rendezetlensége,
a nyelvjogi sérelmek orvoslása és az
iskolai,valamint kulturális követelések.
Az állampolgárság megszerzéséről és el-
vesztéséről szóló törvény, - mely hi-
vatva lenne a hontalansági kérdés ki-
elégítő rendezésére is - még nem jött
létre, sőt még a törvényjavaslat sem
készült el. A nyelvjogi sérelmek sora
nem zárult le _ Itt kívánjuk felemlíteni
azt az egész Szlovákíában és Kárpat-
alján élénk visszatetszést keltő esetet
is, hogy a Iolyó évben Kassán tartandó
kiállításnak a rendezősége irodájában
csak szlovákul ad felvilágosítást. A ki-
állítást propagáló hetilap és kiadványok
nyelve is kízárólag szlovák. __ Nem mu-
tatkozik fejlőd-és az iskolaügy terén sem.
Ami 'csekély aktívumot e vonatkozás-
ban néhány magyar iskolának az állam
részéről való segélyezése mutat, ez el-
tűnik a megújuló sérelmek sorában _

~ Csehszlovákia magyarságának az erőit
~ 20 éven keresztül jórészt a külső politi-
~ kai küzdelem foglalta le és ezért belső

feladatait csak korlátozott mértékben
oldhatta meg. Két évtized politikai küz-
delmei mindenesetre elősegítették a
nemzeti öntudat erősödését és a nem-
zetí szelidarttás kialakulását. Most a
rnind összetartóbb kisebbségí magyar-
ság mind határozottabban belső fela-
datai felé fordul. Számos kezdeménye-
zés mutatja a kisebbségi életsors válla-
lásának az elmélyülését: gazdasági téren
szakísmeretterjesztés, - érdekvédelmi
szervezkedés, szövetkezeti mozgalorn,
hitelszerzés képében. Kulturális téren a
népművelés, iskolavédelem, tudományos
és szépirodalom, színészet, dalkultúra
azok a tényezők, melyek a fejlődés biz-
tosítékaí.:' (J(ülügyi Szemle)

Csérkész és az igazmondás. "A kis-
cserkészt az egész társadalom pártfo-
golja abban, hogy igazat mondjon. Mit
jelent - ilyenkor az igazmondás? Azt,
hogy pl. bevallja, hogyő törte el a po-
harat és nem' a huga, vagy azt, hogy
bizony nem készült el az iskolai lecké-
vel, A kiscserkész azt látja, hogy mln-
denki azt akarja, hogy ő mindig és
minden körülmények közt igazat mond-
[on. Később, míkor a cserkészből ve-
zető lesz, fiatal magyarrá nő fel, akkor

Ezüstrókák, kékrókák. keppek.
Szőrmék alakítása, festése és
nyáron á t való megőrzé'se
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SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
TELEFOt;l': 18-63-95.

Fehér belépő k k ő lc s ö nz é s e.

Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an•Evangélikúsoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KitT. 37.

"II •••••••• r........ ,.
•••• IiI •• ,.

"II •• r

"

9



egyre 'jobban és jobban látja azt, hogy'
az a társadalom, amelyik teljes appa-
rátussal pártfogol egy olyan mozgal-
mat, amelynek első és legfontosabb tör-
'vénye az igazmondás, - tele van ha-
zugsággaL Hall ez a fiatal magyar nyílt
és mindenkitől észrevett hazugságokat.
Lát maga körül az életben olyan em-
bereket, akik lelkiismeretlenek a maguk
mindennapi munkájában, csapnivalóak
ft kötelességteljesítésekben. Miért pár-
tolnak ezek minket? Mit akarnak ezek
tőlünk? ~ vetődik fel benne a kér-
dés. Amikor még mint cserkesz a cser-
készet munkájában állt, az örsének.
rajának a komoly megbeszélések során
cs élete példájával tovább adta a tör-
vényt: mondj mindig igazat! Mennyi
ideálizmussal, lendülettel dolgozik egy-
0gy ilyen vezető! Tiszta és szent lel-
kesedéssel vetíti a társadalmi ferd es é-
geket a cserkészei szeme elé. Hisz ab-
ban, hogy mindig igazat kell mondani
és igazat is mond. De minél inkább
belenő valaki -az életbe, annál nehezebb ~
betartani mozgalmunk első törvénYét.-

1Míkor a csérkészetben felnevelődött fia-
tal férfi kikerül az életbe, az egyetemre
vagy bármilyen állásba, vagy akárhová,
akkor új helyzet előtt áll: kezd látni
mindent tisztán. Látja azt, hogy ez a
társadalom nem elég erős arra, hogy
kibírjon 60.000 olyan embert, aki iga-
zat mond. Elszomorodva kell meglátnia
azt, hogy az érvényesűlésnek az útja
manapság a gumigerincűség és a teljes .
elvfeladás. Tapasztalja azt, hogy mindaz,
amit ő szeritnek tart, a társadalom nyolc-
vanszázalékának a szemében ostoba-
ság." (Fiatal Magyarság).

A megkésett "vitam et sanguinem!"
.Tapíntatosak leszünk és nem írjuk ki
a nevét - pedig megérdemelne, Ked-
ves, okos, értelmes magyar úro Es min-
denekíelett : fajtáját szerető, jó magyar.
Evek óta járja a jobboldali szervezete-
ket, sőt a szélsőjobboldaliakat, agitál,
bíztat, lelkesít .. : És mégis: hiba van
a kréta körül l Ugy értesülünk, hogya

.minap veszett össze az egyik szélső-
jobboldali szervezet vezetőjével és ki-
lépett a pártból. Az ok: a párt nem
hajlandó király jelöltnek elfogadni az
oregúr jelöltjét, - aki nem más, mint
az egyik Habsburg főherceg! E jelölt
érdekében lázasan tevékenykedik öreg
barátunk, megbeszéléseket rendez, teá-
kat és vacsorakat ad, körlevelek szá-
zaitküldözgeti szét, jelvényeket rajzol,
Iülbe sugdos bíztató, habsburgi igéket,
egy szóval : belepistult menthetetlenül
a habsburgi gondolatba. Nem tudjuk,
hogy mosolyogjunk rajta, vagy sajnál-
kezzunk miatta ? . '. Szeretjük )1lagun-
kat életerős népnek mondani. 'Es ha a
magyar élet mélyére nézünk, megdöb-
bentenek ezek az önérzethiányra valló
tünetek. Aki mindig másban bízik, a
más erejében, színében, hatalmában,
annak elsenyvednek a saját erői ... "

(Nemzeti Élet).
Politika és valláso "Elvileg mindenki

elfogadja, ha a gyakorlatban nem is
érvényesíti azt a tételt, hogya politi-

kat nem szabad az egyházi életbe be-
vinni. Ennek helyességét indokol ni nem
szükséges, annyira nyilvánvalóan igaz.
... Azt már kevesebben vallják és még
kevesebben követík, hogy az egyház
elveit be kell vinni a politikába. A tétel
így' hangzik: a politikát ki kell zárni
az egyházból, de viszont a vallás el-
veit, lsten igéjét be kell vinni a politi-
kába is, mínt általában az emberi élet-
nek minden területére. Ismételjük, ke-
vesen fogják fel ennek a tételnek he-
lyességét, pedig nagyon rövid gondol-
kozás után minden keresztyén ember
rábukkanhat erre a ragyogó fényességű
igazságra. A mindenható Isten örök
igéjének nem lehet e világon semmi
kerlátja és akadálya. Még a politikának
sem szabad elzárni előle a maga hatá-
rait ... " (Vasárnap - Juhász Nagy
Sándor).

A lelkészképzés reformja. "A ma:
lelkipásztorának nagy tudományos fel-
készültségre van szüksége, hogy szel-
lemi gazdagságának tárházából vett
fegyvereivel könnyedén vissza tudja
verni az ellenséges áramlatok minden
támadását. Eddig a hívek keresték az
evangéliuni Iorrásaít, ma már más ev an-
géliumot keresnek, a materiális evan-
géliumot. Ezzel szem ben a lelkipásztor-
nak kell mindenkihez hozzávinni az
igazi evangéliurnot. Ez pedig nagy fel-
készültséget igényel, mert a kicsiny
fényerejű világosságot könnyen elho-
mályosítja a nagy sötétség, mely az
anyagnak coefficiense ... Ma már lejárt
a dogmák feletti viták kerszaka ...
mert nem az egyházi tanok dogmái,
hanem maga a vallás van létalapjában
megtámadva, Aki még. a dogmák fe-
letti viták rezígnácíójában él, az nem
látja a fától az erdőt. Ma csak ,egy
dogma lehetséges, amit minden vallás-
felekezet szolgájának hirdetni kell,
amit Pál apostol a szeretet glorifikáció-
[áról ír a korinthusiakhoz : "Ha embe-
reknek, vagy angyaloknak nyelveken
szólnék is, a szeretet pedig nincs én-
bennem. ollyá lettem, mint a zengő érc
és pengő cimbalom". A mai embervi-
lágban ez a dogma jutott útvesztőbe s
ezért jutott testi és lelki nyomorba az
emberiség is. A keresztyénséget nem-
csak hirdetni kell, hanem élni kell. A
keresztyénség élet és eísösorban is min-
denben és mindenek felett: élet ... "
(Debreceni Protestáns Lap).

Megtérés. "Meg kell e térní csakugyan?
Egyénileg, mindenkinek, teljesen? Nincs-e
valami "olcsóbb" megoldás? Sokan keresik
ezt. Kár érte, mert : nincs. Hogy nincsen
rendben a dolog az életben, hogy javítani
kell rajta, azt elismeri tnindenki, aki csak el
akarja ismerni, aki csak egy kicsit gondol-
kodik és őszinte. A világ igen rossz állapot-
ban van. Valamit tenni kell. De miért ilyen
radikálisan? Nem túlzás ez? Talán mégse
olyan rossz bennünk minden, hogy egész.en
lemondjunk önmagunkról? . .. felvetődő
kérdés: nincs-e valami gyorsított módszer,
tömegmódszer ? Ez a megtérés lassú és ne-
hézkes dolog. S mindegyre csak: én, én tér-
jek meg. Mikor leszünk így készen? A mai

fiatalság gyorsabb eredményeket akar! Re-
formokat, új politikai módszereket. Szent
elégedetlenségböl fakad ez, de: vigyázzunk
vele! ... Sokan mondják, hogy nagyon sze-
retnék megtérni, - de nem tudok. Becsületes
magyar nyelven ez így hangzik: nem akarok.
Szeretem a párducfoltjaimat.lsten mindenkit
üdvözíteni akar, de nem mindenki fogadja.el '
a nagy ajándékot. Ha el akarod fogadni, meg'
kell térn ed. Kell éslehet, - ezt üzeni ma az
ÚroLehet, kegyelemből, lsten Szentlelke ál-
tal. S mert lehet, azért ez a legnagyobb pa-
rancs. Jaj néked, .~anem indulsz ahívó szóra,
amely megszólit. Orökkévaló a következmé-
nye a kárhozatban."

(Pro Christo - Rereezky Albert.i

Az evangélikus tanító. "Az evangé-
likus tanító ról alkotott eszményi fogal-
munk feltételezi azt, hogya' tanító
egyéniségében is magában hordja an-
nak tudatát: mit jelent evangélikus ta-
nítónak lenni. Megérzése és tudata :ez
annak, hogy ha egy képzelt mérleg
egyik serpenyőjébe helyezzük magát a
szó puszta értelmében vett tanítói hí-
vatást, a másik serpenyőjébe pedig az
evangélikus embert, az egyház tisztvi-
selőjét, a mérleg egy parányi kilengése
az evangélikus jelleg súlya Javára dönt-
sön. Felismerése annak, hogy a gond-
jaira bízott kert palántátnak neve nem-.
csak: gyermek, hanem: az evangélikus
gyermek, akinek nem elég egy fejlett-
ségéhez szabott tudást adni, hanem
akiből a finom plasztikai tudás minden
készségével ki kell formálni az evan-
gélikus magyal' ember tökéletes alakjá.

A fentebb elmondottak együttvévs
jelentik az evangélikus értelemben vet-
"iskola szellem" fogai mát. A mélységee
vallásos hitnek és meggyőződésnek azt
az üde lehelletét, amely betölti a tam
terem falait és amely jellemzője a fel
lekezeti iskolának."
, (Keresztyén Igazság - Ajkay István)

Mátyás király emléke és nemzeti
1 kultúránk. "A múlttal vállalt lelki kö-Izösség maga után vonja a közösséget
~ a ielennel és a jövővel is. A nemzeti

öntudattal együtt jár a vágy a nemze-
tet magyarságában megtartani és újból
nagynak, boldognak tudni. A vágyból
születík az akarat, az akaratból a cse-
lekvés. És a cselekvő magyar a nem-
zeti felemelkedésnek igazi munkása .•

A kultűra a nemzetéletnek legnagyobb
értéke és legszebb ékessége. A szép-
ségnek és az igazságnak birodalmában.
az irodalom, a művészet, a tudomány
mezein virágoztatja ki a nemzeti szel-
lemet, az ettől áthatott író, művész és
tudós itt hozza létre tehetségének alko-
tásait, amelyek együttessége a nemzet
szellemi erejének és szellemi értékte-
remtő képességének hamisítatlan kife-
jezője. ~

A nemzet elsősorban magának és
magáért él és ezért kultúrája is legfőkép-
pen a maga kíművelését, a maga fele-
melését, a maga gyönyörködtetését, a
maga hasznát szolgálja."

(Budapesti Szemle - Részlet
Sz'ily Kálmán Corvin serleg beszédéből.)

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Eze 1 ő t tEr z s ébe t Kir á 1 Y n é.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg iolyóvízzel,
központi fűtésseI. - '-- - Szobák 5 pengőtől.
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Hazánk legrégibb, több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER .FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~
udvari szállitók, " •

.Alapitva: Legelső tüzoltószer-, kul. szlvatttu- és Alapítva:
1816. gépgyár, harana-, fém- és vasöntőde. 1816,

A Budapest-e Tiszwiselőtelep Kűlsőferencvárosi Református temp-
!110m,a pápai református templom, a györi református templom,
'bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok 'arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitiintetve. Ked vezö fizetési feltételek és sok évi jótállás.
}'Költségvetést és kiszállást díj m e n tes e n esz Ir ö z 1ü n k 1

PRINC~ ,OF "WA.LES
ing- és nyakkendö-
különlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZE.UM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus tgyházkerületek
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 díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek íígvelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítéssal és lájékozlatással szolgál az egye
süle! központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon : 1-863·32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és Iozlalkoztetunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

10-12 éves fiúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vizsgai [utaíomkönyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Böngérfi János: Hadakfia .Ára P 3.-

" Hősök földje, hosi nép " P 2.- '
" Sándor vitéz .__ " P 1.-'

Megjelentek és kaphatölc :

Seho.tz Testvérek könvvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden jobb könyvkereskedésben.

"

,Hirdessen·
, ;

az Evangélikus Eletben !

• ~_~__ ll



10 éves cég!
I

Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kégyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

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

BllTOSITSJl
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.

I \ . lÍra 2 db nikkelezett I
. . kulccsal 5.- pengü.

DEKORIÍCló, Budapest, Károly-tri-20. Tel-:384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

. "

KALAPO'KAT
Nagy Ferencnél vásároljunk!
Múzeum-krt 2. és Erzsébet-krt 21.
>Ingeket méret szerint készítünk. Nagy választék ..

•

A hálaadás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLO,

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.
/

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

sorra veszi.

Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő.
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Mezrendelés : Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csektcseárnla : Scholz László, 35.332. . I

~Iegje~ent! Olvassuk és terjesszük! I
Nyomatott Weber Gusztáv" Gralika" nyomda-

vállalatánál, Úipest, Jókai utca 18. Telefon: 295-516.

. " .»GRj.\f'~{j.\«
I "

~I Y O tJl f) 1-\V1-\II1-\l I-\·r '
(WEBER GUSZTAV)'
TELEFONSZÁM: 295....:.516.-.-

•


