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Tele templomokat!
A mennybe visszatérő Krisztus

megigérte: "Nem hagylak titeket
árván!" Megmondotta: "E világon
nyomorúságotok lészen,' de bízza-
tok, én meggyőztem a világot." És
mindenekfelett örvendünk ennek a
szavának: "Én velétek vagyok
minden napon a világ végeze-
téig" ...

Minden biztato szavára szüksé-
günk van. Olyan sötét felhők fe-
nyegetőznek, melyek már a látha-
tár aljáról fejünk fölé érkeztek és
mint minden zivatar előtt, most is
azt érezzük, hogy semmiképen
sincsen hatalmunk a vihar megin-
dulásának pillanatát korrnányozni.
Feljebb száll-e és elsodorja más-
felé a fent gomolygó erő, vagy
ránk esik és nincs védelem ellene,
- ki tudhatná közülünk ? És ha
ebben a sötétségbe hulló időben
még a föld is megindulna alattunk
és minden meginogna körülöttünk,
szinte jobb volna már, mint ez a
félelmetes, villámterhes, nyomasztó
és fenyegető idő: ..

A szülök, akik ezekben a na-
pokban gyermekeiket a konlirrnáció
napján a templomokba kisérik és
maga az egyház is, mikor a hit-
nek paléstjába akarja takargatni
őket a veszedelmek elől: Krisz-
tusra néznek. Ime itt van a nyo-
morúság, itt van az árvaság, gyüle-
keznek az utolsó idők jelei, -
vagy legalább is a megrettent em-
beri szívek megint így érzik. mint
már annyiszor. Hítetlenség volna
csüggedni és reménytelen félelem-
nek adni át magunkat. Oe épen
így könnyelműség volria lebecsülni
a veszedelemnek komolyságát, az
ellenséges' erők nagyságát: a kö-
vetkezrnények lehetőségeit. Nem
hiszünk az emberiség végromlásá-
ban, melyről annyit beszélnek, de

Iszívtelen pusztulások és szenvedé-
sek elkezdődhetnek megint az em-
berek között. Nem hiszünk pogány-
ságba' való visszahullás és keresz-
tyénség nélküli civilizáció új kor-
szakában. de az emberi szellem
eltévelyedései sohasem okultak a
kétségtelen tanulságokon. Vala-
hányszor •.az ember maga veszi
kezébe sorsa irányítását és nem
akar figyelni a világkorrnányzó Is-'
teme. mindig el lehetünk készülve
minden rosszra.

*
Mikor a templomokban Krisztus

anyaszentegyháza elé sorakozó új
seregekre tekintünk a konfirmáció I
napjain. mikor az erő, igazság és
ítélet lelkének nyilvánulásait várjuk I
megint pünkösdkor. mikor gyerme-
keink és egyházunk iövendőie fe-
lett a sötét bizonytalanság felhőit
látjuk: tegyük már személyes gon-
dolkozásaink kérdéséve egyenkint
a keresztyén egyházak ügyét.
Érezzük mái át szószerinti valósá-
gában azt, amiről minden nap hal-
l~nk, vagy olvasunk, hogy az egy-

l_fSZ!~tl~:~~~~ ~:;"M
kérik. Lukács 11: 13.

Mialatt Péter ezeket mon-

Idotta, a Szentlélek leszállt
míndazokra, akik ebeszédet
hallgatták. Cselekedetek 10: 44,

Mivel tehát, testvéreim, Jé_

1
zus vére által szabad bemene-
telük van a szentélybe, új és
élő út, melyet megnyitott ne-
künk a Kárpiton, azaz a saját
testén át és mivel nagy Papunk I
van az Isten háza felett, járul-
junk oda igaz szívvel, teljes,
hmitetgetll:szturlotssZSZI·vlveellliiismE~is·ettnŐel",. , .....Ihagyjuk el a magunkgyüleke- _
zeteit, amint némelyek szekták,
hanem intsük egymást és pe-
dig annál inkább, minél jobban
lát ,látok, hogyanap kö~eled~k.' I

ZSId, 10. 19-~5. I
tWWS_ :w

házak élete és sorsa nem mind-
abban való utólagos osztozás, ami
változtat az emberi közösségek éle-
lén, hanem az egyházak életének
változásai mindig életünk méiyéig
kihatnak. Mint ahogy évszazado-
kon át a templomok kófalai vé-
dőbástyák is. voltak a martalócok
ellen. pogányok ellen, tüzek és ár-
vizek ellen. ma is erős mentő és
védő várai a munkás, dolgos, be-
csületes és egymás boldogítására
Istent hívő szívvel törekvő embe-
reknek. Ide kell begyújteni Krisz-
tus új seregeit, itt kell táplálni őket
a bizodalmas hit, a becsületes élet,
a hűséges szeretet és az ember-
hez illő gondolatok kenyerével. Itt'
kell őket megtanítani védekezni
és megmaradni a harcosok között,
akiknek minden nyomorúságon túl
győzelemígértetett. A zivatarok és
földrengések felett Isten él és Ő nem
azt akarja, hogy ez a világ elvesz-
szen, hanern hogy megtérjen és éljen.

. *
Oe a védelmező templomokát

mindig védelmezni igyekeztek azok
is, akik oltalmát igénybe vették.
Falait erősítették. omlásait tataroz-
ták, sáncait rendben tartották. Mun-
kára kell hívni mindenkit az egy-
házak védelmezésére. Öregek és
ifjak, papok és világiak hittel és
hűséggel, minden szükséges áldo-
zattal 'dolgozzanak azért, hogy
benne az ének szálljon. az irnád-"
ság könyőrőgjön, a lélek meg ne:
oltódiék, A templom mindig meg-
védelmezi az ige és a szentségek
erejével azokat, akik benne a vi-
lágban valÓ ördög, mesterkedései
ellen oltalmat keresnek. de üres
templomokat könnyű elfoglalni. Tele
templomok áltat a pünkösdi lélek
meggyőzi a világ minden nyomo-
rúságát és félelmét.
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Szokatlan meghívó
címen lapunk multheti száma megem-
lékezett már amagyar királyi kormány-
nak az eucharisztikus kongresszus meg-
nyitó és befejező ünnepélyére szétkül-
dött meghívójáróLIsmét egy meghívóról,
egy "szokatlan" meghívóról óhajtunk
megemlékezni. Budapest székesfőváros
törvényhatósága "az ezeréves haza vé-
delmében önfeláldozó hűséggel és di-
csőséges hősiességgel halált halt kato-
nák emlékezetére" május hó 29-én a
hősök temetőjében rendezett ünnepségre
meghívót köldött szét. A fehér karton
meghívón egy sárga színű sáv húzódik
keresztül, ami különösen a mostani
eucharisztikus időszakban kimondott
kongresszusí színt kölcsönöz annak.
Nem tudjuk szándékosságról van-e szó,
vagy csak szerencsétlen véletlenről;
arra illetékesek rendeletére történt-e a
dolog, vagy csak illetéktelen személy
túbuzgósága, esetleg "idegenforgalmi
szempontok figyelembevétele" eredmé-
nyezte. Végeredményben mindez már
csak másodrendű kérdés, a lényeg az,
hogy a meghívó a fent vázolt formában
jelent meg

Ha nem a világháborús hősök meg-
emlékezéséről lett volna szó, talán nem
is említettük volna meg ezt a szeren-
csétlen esetet, mert nem természetünk
a szőrszálhasogatás. A világháború hősi
halottainak emlékezetére rendezett ün-
nepségnek ilyen bántó módon való meg-
sértését azonban mégsem hagyhatjuk
szó nélküL Figyelmeztetnünk kell azo-
kat, akiket ezért a' felelősség terhel,
hogy világháborús hőseink nem egy
katolikus és nem is egy protestáns
Magyarországért, hanem felekezeti kü-
lönbség nélkül Magyarországért. minden
magát magyarnak valló közös és egyet-
lan hazájáért áldozták életüket. A ha-
lál nem válogatott közöttük felekezeti
hovatartozandóság szerint és talán még
a statisztikai arányszámot sem vette
figyelembe. Egymás mellett harcolva
verte ki a gyilkos golyó kezükből a
fegyvert, egymás mellett nyugosznak
békésen távoli sírhantok alatt. Midőn a
hála és a kegyelet emlékezetükre ün-
nepet rendez az is csak közös lehet és
annak is alaphangját csak a gyász és
a hazaszeretet adhatja meg. vnkénte-
lenül vetődik fel tehát a kérdés: miért

. kellett a fővárosnak az eddigi szokás-
tól eltérve, a gyászkeretes, vagy a ma-
gyar nemzeti színekkel díszített meg-
hívó helyett egy olyat kibocsátani,
amely disszonáns hangot vegyít ebbe a
szomorú, de egyben felemelő nemzeti
ünnepségbe?

Miniszterelnöki rádiószózatban hallot-
tuk a közelmúltban a következőket;
" ... most van szükség arra, hogy a
nemzet milliói együtt masírozzanak ... "
Nagyon üdvös volna, ha főváros is meg-
szívlelné ezt a tanácsot és figyelmezte-
tést és nem lepné meg a főváros pro-
testáns közönségét ilyen sértő, "szokat-
lan" meghívóval, amely semmi körül-
mények között sem tartozik az "együtt
masírozás" előfeltételei közé! - r.•••••• 0. __••

A törvényt az el nem követett
bűnök miatt kaptuk, az Evangéliu-
mot pedig a megtörténtekért.

Luther.
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Az egyház és o hnl-, u jobb-
és u szélsőjobboldali sujló

Ezeket a neveket ma világszerte egymás mellé állitják. Amikor mi
is ezt tesszük, nem érhet az a vád, hogyegyszerűen lemásolunk egy
nagy kérdést s esetleg annak a megoldási lehetőségeiben is kijárt uta- I

kat követünk. Azért nem érhet semmi ilyen vád, mert először a mai
magyar újságírás olyan tökéletes s újságjaink szerkesztési programmja
olyan nagyszerű, hogy küllöldi kövelésről ezen a téren nem beszélhe-
tünk, másrészt azt is aláhúzoltan kell kiemelnünk. hogya magyar fe-
lekezeli újságírás is kinőtt a gyermekcipőből. Végre olyan lapjaink.
olyan egyházi lapokba író, írni tudó lelkészgárdánk van, amelyik sem
a világi lapokíól. sem a küllöldi egyházi lapoklől nem kell tanuljon.
Sőt, amint más alkalommal annak a véleményemnek adtam kifejezést,
hogya magyar igehirdetés értéke legalább egyenlő érlé kű a legjobb
küllőldi igehirdetéssel. itt is kell vallanom azt, hogya magyar evan-
gelikus egyházi sajtómunkások teljesítménye. sokoldalúsága, lelemé-
nyessége, de mindenekiölölt nagyra értékelt mindenkori egyháziassága
föléje emelte őket a küllöldi s hasonló területeken dolgozó kartér-
saiknak.

Évekkel ezelőtt még félve gondoltunk arra, hogy pl. az egyházi
lapok szerkesztői és munkatársai vajjon a céhbeli irók és újságírók
között miképen állanák meg helyüket s ma abban a hiszemben va-
gyunk. hogy az újságírói rend önmagával egyenlő érlékűnek ismeri el
őket. ha munkájukat teljesen megismeri. A világi és egyházi újságírók
találkozása már különben sem késhet soká. Nagyon sokan reményked-
nek mindkét rendből abban, hogya hazai protestáns vallású világi és
egyházi újságírók találkozhatnak végre egy "Károli Gáspár" - újságíró
egyesületben. Reméljük, hogy ez a gondolat hamarosan testet ölt.

Azonban addig is, amig ez a találkozás létrejön s amíg egyelőre.
a két sajtószolgálat elvi okokból is egymástól távol áll. olvasóink, de
a magunk érdekei miatf is szükség esnek látszik az, hogy az egyház
életének képét, munkájának hatását, igehirdetésének és tanításának
eredményét keressük nemcsak az egyházi, hanem a. világi sajtóban is.

Folytonosan halljuk azt a [elszót, hogy hazánk politikája a sok
pillér közül legfőképen épen a keresztyénség pilléréri nyugszik. Magu-
kévá teszik ezt a programmot az újságok és újságírók is. Ezen elvi kér-
dések leszögezése mellett szernlét kell tartanunk alelett, hogy a világi
újságok milyen viszonyban vannak a keresztyénséggel és a protestantiz-
mussa!.

Mégegyszer hanzoztaliuk, hogyegyházunknak joga van arra,
hogy a világi sajtót lelkiismeretes vizsgálat alá vegye, a vele szemben
észlelt megfigyelései! szóvá tegye s ha lehet, ezeket az orgánumokat
egyházi céljainknak megíelelöen felvilágosítsa, esetleg jobb belátásra
kényszerítse.

Vegyük sorra a három arcú sajtót.
Ma a baloldali saitó nem harcol a keresztyénség ellen. Tömeg-

eHektusok keréban élvén, e saitó munkásai igen korán és igen ész-
szerűen belátták azt, hogy a keresztyénség ellen nem, de olvasóik
miatt a keresztyénség mellett kötelesek állást foglalni. Ez az állásfog-
lalás abban mutatható ki, hogy napjainkban még a leginkább balolda-
lon álló újság is leközli pl. a rádíómellékletben a keresztyén istentisz-
teletek rendjét, sőt még a nagy ünnepi istentiszteleteket is. Sőt vannak
időnként olyan egyházi események, amelyek a baloldali sajtó céljai-
nak nagyon is megfelelőnek látszanak arra, hogy azok teljes szövege-
zésben leközöltessenek. A gyanútlan újságolvasó csak hetek multán
ébred azután arra, hogya baloldali saitó mért közölte pl. a német-
országi egyházi események híranyagát olyan bőven .

A jobboldali sajló programmja szerint keresztyén jellegűnek minő-
sítvén munkáját, nagy súlyt helyez arra, hogy ez a jellege a cikkek-
ből észrevehető legyen. Tehát a nagyobb egyházi eseményekről szíve-
sen közöl beszámolókat és híreket. Azt mondhatjuk, hogyamíg béké-
ben legfeljebb az Alkotmány foglalkozott a kereszténység kérdéseivel



és eseményeivel, addiz napjainkban valamennyi úgynevezett jobboldali
lap' szívesen ad helyet hasábjaiban a keresztyénség evangelizációs cél-
jaira. Egyházi ébredésünk kapcsán minden-

Sajnos, örömünk nem teljes ezen a területen sem. Olyan hiánvér- felé keressük az utakat és módokat arra
zete van - az egyházi újságírónak ezen a területen, amelyet, mint a nézve, hogy célunkat: a hívek vallásos
maga számára szerzett keserü tapasztalatot, részben át kell adjon az életének öntudatosítását és mélységétíokozzuk és elérjük, Sokan megérzik
olvasóknak is, illetőleg EI m-rgvar protestántizmus közvéleményének. már a Ielelósségnek nagy horderejét,

S itt kell beszélnünk néhány szó ban a Magyar Ertesílő-ről. amelyet kizárólag a lelki vezető válla-
Protestáns napilap hiányában, de annak egyházi szükséglelét ira helyeznek.

látva, hogy az egyház nem elégedhetik meg csuk az egyházi saitó- - Kétségtelen, hogya vezetőtől sok függ
J és minden egyes lélekről az Isten előtt

szolgálattal, az az elhatérozés született meg a magyar protestentíz- tartozik számot adni. A következőkben
musban, hozv szervet létesít, melyen keresztül informálni kívánja a vi- az én gyakorlatilag bevált módszerem-
lági sajtót. Ez a szerva Magyar Értesítő. Szerkeszlóie Farkas Sándor. ről szeretnék beszámolni; amint azt

Ez a kőnyornatos, híranyagot szolgállató újság bármelyik napilap ~~lm~alusi gyülekezetben keresztül ví-
által megrendelhető s az előfizető az előfizetéssei jogot vásárolt ma- Hétfőn este összegyűjtöm gyülekeze-
gának arra, hogy e kőnyomatos által közölt híreket tetszése szerint kö- tem férfi-tagjait, akik az iskolában gyü-
zölie. . , lekeznek össze (egyéb gyülekezeti he-

A bal- és iobboldali saitó általában előlízetője a protestáns kő- lyiség hiányában !). Velük bibliai Igealapján megbeszélést tartok. (Kezdetnek
nyomatosnak. Egyetlen kivélel a régi Magyarság volt; ez az újság a világnézeti problémák és apologiaí té-
nemzeti szocialista programmra való, néhány nappal ezelőtt történt át- mák tárgyalását ajánlom.) Enekelünk,
lérése előtt, nem rendelte meg ezt az újságot, bár előfizetői közölt leg- imádkozunk és aztán egyéb közérdekü
alább ....'JO százalék volt prote-sta'ns.Protesta'ns köztudatunkban elmé- témát is megbeszélünk. Egyházi lapja-ink és egyéb ujságok is rendelkezé-
lyült az a hiedelem, hogya Pesti Hírlap az az orgánum, amelyik leg- sükre állanak, Néha gazdasági. előadás
.inkább evangélikus jellegűnek tekinthető. Meg kell azonban írnunk, is van a .müsoron, máskor meg egy-egy
hogyha ez a tény megalapozolI is volt a multban, azóta a helyzet na- vallásos tárgyu elbeszélés felolvasása.

Kedden este a fiuifjúsággal foglalko-
gyol változott. Az történt ugyanis, hogya Pesti Hírlap szerkesztőie idő- zom. Itt legalább két csoportot kell ke-
közben megnősült S' római katolikus féllel kötvén házasságot, evangé zelnem : a serdülők és fiatalemberek
likus egy háza ellen reverzálist adott. Ez esemény óta, talán EI szer- csoportját. Mindegyík egy-egy külön-
kesztő akaratáva! is mind több és több a katolikus híranyag s bár a álló világ! Bár a programm majdnem

mindegyiknél ugyana.z, de míg a ser-
Magyar Ertesítő 011 fekszik a szerkesztőségi asztalokon, alig kerül sor dőlők fogékony lelke sok közvetlen rá-
evangélikus hír közlésére. Még érdekesebb a helyzet a német nyelven hatást elfogad, addig a fiatalembereket
szerkesztett Pester Llovdnál. Talán e lap szerkesztősége elhiszi nekünk majdnem egyénenként külön kell ke-
azt, ha más tapasztalatokat eddig nem szerzett volna, -hogy úgy zelnem és meggyőznöm mindarról, amitlelkük számára közel akarok hozni.küllőldi, rninl hazai olvasói közölt aránytalanul több a protestáns 01- A serdülők bibliamagyarázatot kap-
vasó, minl a római kaíolikus : viszont ebben a sajtóorgánumban csak nak, az ifjakkal megbeszélést kell foly-
elvétve olvashatunk protestáns egyházi híreket. tatnom. A Klfs.módszer kípróbált rend-
_ A többi úiságokról egyelőre nem kivánunk nyilalkozni. A Magyar szere több-kevesebb utánajárással min-- F denütt beválik.. ,,',

Értesitőröl azonban megállapítjuk. hogy hivatása magaslatán áll. arkas Szerda este a leánvoké. Ok biblia-
Sándor, mint ezen oraánum szerkesztője, kiadója és sokszorosilóia a magyarázatot hallgatnak, ének és Ige-
hazánkban történő minden protestáns eseményről igyekszik a krónikás helyek kitalálásában serénykedoek,majd
hű " l f l k ti bék ", 1 I k k felelő szi a komoly munka után kézimunka ésusegeve, a. ee eze 1 e e mezovasave s a epo na meg ee o szo- esetleg főzőreceptek leírása a prog-
vegezésben úgy végezni szolgálalát, hogy minden igényt kielégítsen. Meg- ramrajuk. Itt a papné, diakonissza vagy
győzódésünk szerint ez a munka kifogástalan. Egyházaink nagyraérté- a tanítónek a segítők.
kelik ezt a munkát. S ha a magyar sajto nem használja kellőképen e Csütörtökön este a nőegylet tagjai
kő I hi "t b d d l k h ti gyülekeznek össze és ezeknek is megonyorna os tranyeget. nem sza a arra gon o nun, ogy ese eg a van az egyházi programmjuk a biblia-
kőnyomatosban van a hiba, vagy híranyaga nem mindig megfelelő, rnagyarázatban, énekek gyakorlásában,
hanem arra kell gondolnunk, hogy a magyar napilapok gondolkoznak előadások és felolvasások hallgatásában,
másképen, mint a protestantizmus s nem akarnak .nyilvánosságot adni és a gyülekezeti női munkák elvégzé-
annak, amit a protestantizmus hisz, tervel, gondol, vagy cselekszik." sén ek letárgyalásában. Az övék a szo-ciális munka. uccagondozás, szegény-

Hiszünk abban, hogya közel jövőben lényegesen meg fog vál- gondozás, a lelkész meghívása betegek-
tozni a helyzet ebben a tekintetben is. Nagyon reméljük ezt. Ha pedig hez stb.
ez a reményünk nem menne teljesedésbe: őszintéri kell figyelmeztet- Péntek este az egyes családoknál
nünk a bal és iobboldali napilapok szerkesztőségeit, hogy ma abban van bibliaóra és háziáhitat. Meghivásraa lelkész kís beIm issziós csapatá val
a helyzetben van a magyar protestantizmus, hogy egyházi sajtója révén míndenütt megjelenik, ahol szeretettel
mozgalmat tudna kezdeni olyan irányban is, hogy olvasói, azaz a ma- várják és példát szolgáltat a háziáhitat
gyar protestántizmus tömegei, nemcsak százak, hanem ezrek máról- tartására. Igen sok család áldva emle-
h I h k' I ik . It tik I geti ezeket az estéket. 'o napra ott agyjá azt a saitóorgánumot, ame yi nem vise ele e- Szombaton este a gyülekezet lelki
gendő barátsággal a magyar protestántizmussal szemben. Ezt a vak- kamrájában vagyunk: imaórán. Rövid
merőséget nemcsak azért irjuk le és bocsátjuk a nyilvánosság elé, bevezető áhitat után, Igeolvasás és a
mert tudjuk azt, hogy híveinkkel ezt el tudjuk érni, hanem azért is, lelkész bevezetö imája után, melyben

. d khI dib esetleg rámutat az aznapi könyörgésmert pontosan tu ju azt, ogy a magyar ujságo vasó társa a am an tárgyára, kiki hangosan imádkozik és
a magyar protestántizmus sokkal nagyobb olvasó közönséget jelent, kéri Istent, hogy adja meg kegyelmét
mint azt a szerkesztőségek hiszik. A közel két és félmillió protestáns az imádkozás tárgyára. Imádkozik a
tömegből majdnem egy félmillió komoly ujságolvasóval kell számolni, kis gyülekezet a következő vasárnap

I kk l k k It k I l k h k b áldásaiért is.o yano a, a i mint e őtizető , vagy apvásár ó ve ető szám a. A vasárnap az Úrnak napja. Kezdő-
Lehet azonban az is, hogy ezt a számot nagyon alacsonyra' vettük dík a gyermekistentisztelettel. Utána
s esetleg a felével fel kellene emelni a számot. a gyülekezeti főistentisztelet követke-

Heti munka'-



zik, délután a délutáni istentisztelet, "
vasárnapi iskola, majd betegek látoga-
tása, esetleg úrvacsoráztatása, melyal-
kalommal szintén összejön a közeli és
távoli rokonság, és együtt ad hálát a
a betegágy mellett a meglátogatás ke-
resztjéért és kér szabadítást és gyógyu-
lást a betegségből. A vasárnap este a
bibliai megbeszélés ideje. Egy témáról
vezető és gyülekezet együttesen elmél-
kedik és közösen keresik az Ige mély
értelmét és hatni engedik annak igaz-
ságait.

A fentiekben csak esti programmról
beszélek: falusi népünk nappal nem
igen közelíthető meg. A nappalt a lel-
kész ugyis eltölti irodai munkávál, hit-
oktatással, ískolalátogatással, személyes
lelkigondozással, hívek felkeresésévei,
s becsületes felkészüléssei esti munká-
jára.

A lelkész a vezetője minden egyes
egyházi alakulatnak. Ha akadnak mun-
katársaí, hálás sztvvel köszönje meg
Istennek és ne f~)edje, hogy ilyenekért
imádkoznia kell. Ugyes vezetéssei köny-
nyebb lesz a munkája, ha 10 embernek
utbaigazítást tud adni, mint 10 ember-
nek a munkáját önthagának elvégezni.

A résztvevők hullámvonalat mutat-
nak: néha nagyobb az érdeklődés, néha
csökken. Egy bizonyos kör, a gyüleke-
zeti mag, míndig meg fog maradni és
teljes érdeklődést mutat a lelki prog-
ramm iránt. Ezek lesznek segítők a
hívek összegyüjtésében. Legyen szá-
mukra mindig biztató szavunk és hő
imádságunk. Ifjakat ifjak által, férfia-
kat férfiak által, asszonyokat asszonyok
által fogunk megnyerni a jó ügy szá-
mára.

Falun ez bizony csak téli programm,
de szombat és vasárnap este még nyá-
ron is megtelik érdeklődőkkeJ.

Fuchs János.

Egy befejezetlen'
német dolgozat

A most végződő tanévben az utolsó
előtti német dolgozat írására készül az
egyik székesfővárosi női kereskedelmi
iskola 1ll. osztálya. Nagy izgalom van
az osztályban, mert a polgári ból kike-
rülő: növendékek hadilábon állnak a
nemet nyelvvel s tudják azonfelül azt
is, hogy ennek a dolgozatnak eredmé-
nyétől függ nagy részben az évvégi osz-
tályzat értéke is. A tanárnő feladja a
dolgozat címét, megindul a munka, az
egész osztály dolgozik s a szorgalmas
tanárnő néhány nap mulva javítja is a
dolgozatokat. Javítás közben bukkan
erre az itt alább következő rendkívül
rövid dolgozat szövegre:

"Auf Grund unseres langjáhriger
Gescháftsverbindung, ersuche ich Sie ... I
(Isten gyermeke nem csal) ... "

A tanár egyszerüen odaírja a dolgo-
zat végére a 4-est s ez a dolgozatíűzet
a tanári kar megbeszélésének tárgya egy
napon keresztül.

A· növendék osztályfőnöke evan-
gélikus, a német nyelv tanára római
katolíkus s mind a ketten. azzal a fel-
szólítással fogadják a vallástanárt, e
sorok íróját, hogy magyarázza meg ezt
a tettet!

6

Es végül a szélsőjobbold~li saitó ké~dése. Ehh~z i~ megérkeztünk.
Eddig a szélsőjobb mintegy 20 saitóorganurnot tulajdoníthat ma-

gáénak. Ezek jórészt heti, esetleg nagyobb időközökben megjelenő
lapok. Május hó 21. óta a Magyarság, mint napilap szolgália a pártot
és a gondolatot.

Nem akarunk vitába bocsátkozni sem a szélsőjobboldali párttal. .
sem a sajtóorganumaival, de olvassuk és figyeljük mindazt, amit a
párt hirdet és íro Rendkívül közelről érdekel az, hogy az egyelőre ke-
vesebb rutinnal s talán kevesebb vagy szerényebb anyagi eszközökkel
rendelkező szélsőjobboldali saitó tniként ír s bilyen lrontot íoglal el a
keresztyén ség kérdésében. Nemcsak az eddig "megjelent saitópéldá-
nyaikat ismerjük, hanem a párt tattal mát és programmját mutató ki-·
adványaikat is betekinthettük s eddigi munkásságuk alapján azt merjük
hinni, hogy ez a mozgalom sem a sajtóban, sem a pártelet programm-
jában nem érkezett még el oda, hogya magyarországi keresztyén
egyházakhoz való helyzeti kérdéseit tisztázza. Úgy tudjuk, hogya párt-
ban is, de sajtóik cikkírói között is vannak protestáns lelkészek, (az
egyik evang. lelkész pl. az egyik vidéki lapban ódát írt Szálasi Ferenc-
hez), de nem látjuk egyelőre azt, hogy ezeknek a szolgatársainknak
milyen jelentőségük van a pártban és a kialakítandó mozgalomban.
Hisszük! hogy ebben a sajtótáborban vannak lehetőségei a Magyar
Ertesítőnek.

Mi, egyházi sajtó munkásai világosan látjuk azt, hogya bal és
jobboldali saitó heroikus küzdelmet folytat a szélsőjobboldali sajtóval
a kőzönségért, Nagyon jól tudjuk azt is, hogy nemcsak a törnegpszy-
chozis okából, hanem talán korunk hangulatának engedve az újság-
olvasók lernondják hosszú időn át kedvelt bal és jobboldali ujságjaikat
s ha más okból nem is, de talán kiváncsiságból is megrendelik és
olvassák a szélsőjobboldali lapokat. Bizonyos az, hogy számok mu-
tatják az előző csoportba sorozható ujságoknak előfizetőkben mulat-
kozó nagy veszteségeit s emelkedő számok mutatiák azt, hogy az új
front kiadványai nak számát miképen kell hétröl-hétröl emelni. Komoly
tények ezek, amelyek minket egyházat komoly megfontolások elé ál-
lítanak. Nem kináljuk tel sem egyházai nkat, sem közönségünket, sem
magunkat a szélsőjobboldalnak sem, hiszen a magyar protestántizmus
tudatában van annak, hogy mit ért és mit ér ma is. Azonban foko-
zottabban figyeljük a saitó eseményeket is. Fokozottabban végezzük
ezt a munkát, mint évekkel ezelőtt. Feliokozott kiváncsisággal gondo-o
lunk arra, hogy pl. a Magyar Ertesítő-re vagy a protestáns hetilapokra.
egyházi eseményeinkre miképen tognak reagálni a többi saitóorgánu-
mokkal együtt a szélsőjobboldali lapok is.

Nem magunk miatt, hanem a mi kőzönségünk, híveink, testvé-
reink miatt tesszük ezt. Egyet sem akarunk elveszteni ezek közül.
Nekünk mindenki drága. Krisztus vére váltotta meg őket s vigyáznunk
kell valamennyiükre azért, mert tudjuk róluk azt, amit magunkról
hiszünk, hogy semmit sem tehetnek és semmik sem lehetnek Krisztus·
nélkül. Minden látszólagos télrebeszélés ellenére is tudjuk azt, hogy

.korunk 'sokkal vallásosabb. mint az volt, amelyiket a mai Ielváltott.
Nemzedékünk sokkal inkább ragaszkodik keresztyénségéhez. mint az
előző nemzedék. Kortársainkat nem érinti idegenül az, ha napilapok-
ban egyházi ügyeiket tisztelettel tárgyalják. Ezt mi nagyon jól és pon-
tosan tudjuk. Ugy látszot], hogya baloldali saitó is tudta ezt s ezért
volt leltünöen defensor fidei. A tul [eltűnő egyházvédelme balul ütött ki.
Vajjon a jobb és szélsőjobboldal a tapasztalatokon okulva olyan újság-
írást Iog-e folytatni, ahogya kerésztyénység kívánja azt, vagy pedig
abban a hiszemben él, hogya tömegek keresztyénségét is befolyá-
solhatja?

Ez a harc előttünk áll, mint korunk egyik nagy problémája. A ma-
gyar protestántizmus, az evangélikus és református egyházak, a ma-
gyar nemzet nagy és értékes része, de az iskoláinkban felnövekedett
s hozzánk lélekben közelálló s velünk együtt haladó tömegek is türelem-
mel várják az ujságokban a nemzetért folytatott e nagy küzdelern ered-
ményeit Annak a szavazatnak, amit' ebben a kérdésben a magyar
protestántizmus ad, a lehető legnagyobb súlya van.

Dr. Gaudy Lász[ó.



Milyen. legyen a Luther-szahur?
Figyelemre méltó cikk jelent meg már erről a kérdésről az Evan-

gélikus Életben, de azt hiszem, az i.jgy javára válhat, ha többen szól-
nak hozzá.

Kedves régi emlék is késztet erre. Mikor lS94-ben Kolozsvárt ki-
állították a Mátyás-szabor pályázatára készült szobrokat, az Erdélyi
Hiradó szerkesztője voltam. Epen ezért jól tudtam, hogyaszobor bí-
ráló-bizottsága már előre megállapodott abban, hogy egy kolozsvári
születésű szobrásznak ítéli oda a díjat.

Még mielőtt megnyílt volna a szobrok kiéllitása. elvitt az érdek-
lődés a Kereskedelmi Akadémia nagy termébe, ahol a szobrászok még
simítgatfák agyagmintáikat. A pályadíjra kijelölt kolozsvári szobrász
munkája egészen közönséges tucatmunka volt. A karlsbadi ivólorras
fölé emelt kupolára emlékeztető oszlopcsarnok. Alája helyezve Mátyás
király. (Nekünk is van Budapesten ilyen szebrunk. Az idegenek mindig
megkérdik, hol lehet itt vizet inni. Lévén Iővárosunk gyógyító vizekben
gazdag város.)

Nézegetve ct többi szobrot, feltűnt -egy bozontos nagyfejű férfiú,
amint simítgaIta kiállított szobrát. Hát ez szobor volt! Lélek és élet.
A kírály bástvalokon áll a lovával. Pompás cézári jelenség. Lent rnel-
lette vitézei és az egész alkotást egybefogta egy leereszkedő bástya
kerete. A szobrász megmondta a nevét: Fadrusz János. Akkor még
nem leplezték le első szobrát Pozsonyban. Senkise ismerte.

, A kolozsvári lapok délután jelentek meg, de az Erdélyi Hiradó-
nak reggeli lapja is volt. Másnap reggelre ideírtam a megnyitás előtt
ismertetést a pélyamunkékról, azaz csak Fadrusz szobráról. Heves fiatal
lelkesedéssel mentem neki a többi szobornak. Lett is belőle egy kis
kavarodás. De most már szervezett en dolgoztunk mi újságírók, Fadrusz
érdekében. A Budapesti Hirlap kolozsvári munkatársa is voltarn. Itt is
megjött másnap a cikk. Gratz Gusztáv a Pester Lloydban. sőt a Neue
Freie Presseben is írt róla. Gyalui Farkas a többi pesti lapot tudósí-
totta. Azt már nem kell mondani, hogy megnyertük a csatát.

Azóta is nagyon szeretem a szobrokat. SQk pompás, erős alko-
tást láttam Olaszországban, sok bájos művészetet a 'tranciáknál, sok
esetlenséget.a németeknél. De sehol annyi lehetetlenül rossz, lélek.
nélkül való szobrot, mint Budapesten.

Nem tudom ki érzi át Széchenyi, Deák, Eötvös, Józsei nádor és
a tíz szobor jelentőségét, ha rájuk tekint. A magyarázatulodatelepített
mellékalakok ízléstelenül nagyok. A Gellért-szobor a wenigenjerreii Erl-
kőnig-szobor másolata. A Kossuth-szabor csoportozala megdöbbentően
íeiezi ki annak a kornak lelkületet', mely Kossuthot nem tudja meg-
érteni. Andrássy és Rákóczi szobrai a .világon százszámra szétszórt
imperator szobrok.

Azért vigyáznunk kell, hogy az a gyerekes nyárspolgáriasság, mely
ezeket a rossz szobrokat lehetövé tette, a Luther-szóbor tervezésének kö-
zelébe ne jusson.

A szobor a Deák-téren emelkedik. Háttere szürke házak. Tehát fehér
márvány emelje ki a környezetből. Fehér márvány alapzalán magasan
álljon Jézus alakja. Alatta bronzból, a fehér háttér által kiemelve, Luther.
Jézus áldó kezét terjeszti föléje. Luther mellett, egy lépcsöiokkal Jeiebb,
jobbra és balra egy magyar férfi és egy magyar asszony. Luther mind-
egyiknek lenyúit egy bibliát.

A talapzaton alul három dombormű: az igehirdetés, a saitó és az
iskola, a relorrnáció három szellemi fegyvere. A középen elől a szószék,
alatta a hajlgatóság és a szentírásbeli hely: Az Ige Isten vala. Ján. 1. 1.
Az egyik oldalon a tizenhatodik századbeli könyvnyomtatás domborműve.
Alatta az írás: A gyertyát nem azért 'gyújtják meg, hogy elreitsék. Máté

,5. 15. - A másik oldalon az iskola képe ezzel az idézettel : Ne félj, ki-
csiny sereg, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy adjon nektek országot.
Luk. 12.32.

A Luther-szoborban a keresztyén és magyar némzeti gondolatnak
kell egységes művészi hatással megnyilatkozni.

Hamvas József.

Megítélésem szerint rendkívül egy-
szerű a helyzet s két három mondatban
tísztázom a, növendék lelki állapotát,
amelyet gyorsabban ért meg a katolíkus
tanár s nehezebben akar elfogadni az
evangélikus tanár. Utóbbi, hittestvéréről
lévén szó, még a vallástanárt is azzal
vádolja, hogya dolgozatban elhelyezett
magyar mondat borzasztó vád az osz-
tály egészével szemben, "mert azt mégis
csak rettenetes önmagáról állítani egy
növendéknek, hogy csak ő nem, de vi-
szont az egész osztály csal a dolgozat-
írások közben." Kedves Tanár és Tanár-
nő Testvéreim! Valamennyien hamis-
kedtunk néhai írásbeli dolgozataink el-
készítése közben. A legkomolyabb val-
lásos nevelés tökéletes eredmény telen-
ségbe és mondhatnám kudarcba fulladt
ezen a területen. Elenken emlékszem
vissza kora ifjúságomból arra, hogy
VIlI. gimnazista koromban, amikor 8-an
határoztuk el azt. hogy a protestáns
lelkészi pályát választ juk, az érettségi
írásbelikre - bűnbánóan kell megval-
lanorn - valamennyien igyekeztünk
puskázni. S bizonyos az, hogy ez a ki-
sérlet addig, amig iskola lesz, nem fog
kiveszni a növendékekből.

Ki tudja vajjon a növendékeket erről
a csodabogárról leszoktatni ?

Elismerem azt, hogy nekünk hitoktató
lelkészeknek különös gonddal hellene
ezt a kérdést magunk előtt látni s nö-
vendékeinket hathatósan figyelmeztetni'
arra, hogy dolgozatírás közben elköve-
tett ártatlannak minősített diákcsalás,
csalás Isten ítélete szerint is, de sajnos
a gyakorlatban azt hiszem egyik egyház
vallástanára sem látja ennek a kérdés-
nek őszinte taglalását szükségesnek.

Az 1938. évben' egy 17 éves evan-
gélikus diákleány pontot tett-a kérdés
végére. Dolgozatírás közben, amikor
valószínűen kezében volt a megírandó
dolgoza thoz szükséges segédeszköz, talán
felcsendült szívében reggeli imájának
emléke, vagy esti Bibliaolvasásának utá-
rezgése, vagy az a vágya' jelentkezett
előtte, hogy diakonissza akar lenni s már·
most kell gondolni arra a dolgozátírás e
percében s ezért hitvalló bátorsággal,
nem tudásának őszinte feltárásával meg-
írta azt, hogy a dolgozatot nem tudja el-
készíteni, de viszont semmi pénzért nem
csal.

Már régen elcsendesedett az emlitett
iskolában az evangélikus leány német
dolgozata körül támadt vita. Csend van.
Nem tudhat juk még, hogy az évvégi osz-
tályozást miképenf ogja beíolyásolní ez
a cselekedet, azt azonban már látni.
hogy többi növendékemre óriási hatást
gyakorolt e cselekedet. Mindenki tiszteli
azt a növendéket, aki nem akar csalni.

Eucharisztikus Kongreszus volt Buda-
pesten, kormányváltozás után vagyunk
s tele van a levegő vad és veszett hirek-
kel s az iskolát is íorrongásba hozzák a
nagy események, de mindezekhez mérve
sem [elentéktelen dolog ez a megírt tör-
ténet. Ugy vélem, méltó volt a íelíegy- ,
zésre. 'G. L.

s

Önálló állami hitoktató-lelkészek
figyelmébe. Felkérem a lelkész-testvé-
reket, hogy pontos címüket velem kö-
zölni saját érdekékben, szívesek legye-
nek. Szíkszay Zoltán ev. hitoktató-lel-
kész Mískolc, Pelőfi u, 12. sz.
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most "Ünnepelte fennállásának huszadik
évfordulóját. Ebből az alkalomból ér-
demes ennek az egyesületnek az életé-
ből néhány megemlékezésre méltó ada-
tot feljegyezni. Az egyesületet 1917. ok-
tóber 31-én alapította Kouács Andor
esperes. 17 alapító, 445 rendes és 7 pár-
toló tagja van már az első év végén.
Az Erdély megszállásakor menekülő
maquar testvéreknek a nőegJJlet a vas-
úti állomáson bőkezű vendéglátója voll
és míg csak menekülők vonatai jöttek,
éjjel-nappal terített asztal fogadta őket:
JJ!inden társadalmi és egyházi meg-
mozdulásban példaadóan uette ki ré-
szét. 1926-ban házépítés gondolatával
kezdett foglalkozni s két év mulva 65
ezer pengőért széktuieat vásárolt. 1929-
ben 15 hold földet őrökölt. Évek óta
minden télen ebédeltetési akciót folytat,
melunek keretében évenkint 3-4 ezer
ingyen ebéd kerül kiosetdsra. 1937-ben
az évi bevétel 7463 P. kiadás 5907. P.
A nöegylet egyházi és társadalmi mun-
kája vezetőségének és magának az egye-
sületnek is tiszteletet és több ízben a ha-
tóságok részéről ~s kifejezésre juttatott
elismerést szerzett.

Husvét
- Strindberg színműve -

Eucharisztikus körökben nem nagyon
elégedettek a Vígszinház kamaraszín-
házának, a Pesti Színháznak eucharisz-

. tíkus darabjaval. Valami igazuk van is.
Nem azért, mert a szerzője nem katho-
likus. Ettől még lehetne megfelelő. (Fel-
tételezzük ezt az emelkedett szempon-

- tot.) De a tartalom tényleg kissé sekély
a címben megjelölt naay témához.

Husvét, nagypéntek kel együtt csak
keretül szolgál a darab történéseihez.
A történések ugyan a két nagy ünnep
hangulatát szeretnék kifejezni, de csak
az átlagos keresztyén ember felfogása
szeríntít, hogy nagypéntek a bú, sötét-
ség, szenvedés, elhagyatottság, husvét
pedig az öröm, világosság, előtörő nap-

I sugarak ünnepe, A lényeget, Krisztust
és a megváltás, feltámadás nagy tényeit
még csak nem is érinti.

Strindberzi lélekboncolgató dráma ez
is, mint a többi műve. Hangulata nyo-
mott, komor, hisztérikus. Egy kis csa-
lád fölé sötét árnyékok gyűlnek nagy-
pénteken. Az apa, árvapénzek kezelője,
börtönben ül az árvapénzek elsikkasz-
tása miatt. Fiának, Elís tanárjelöltnek
minden balul üt ki erre a napra. Ta-
nítványa, Benjámin megbukik. Barátja
ellopja gondolatait doktori diszertáció-
jában és sikert, dicsőséget szérez ma-
gának. Elist még csak a banketyára I
se hívja meg. Eleonóra huga, ki meg-

. zavarodott a rájuk zúdult szerencsét-I
lenségben, hazaszökík a zárt intézetből
s útközben kihoz egy bezárt vírágüz-
letből egy cserép virágot, miáltal a

. betörés gyanuját zúdít ja a fejére. Fő
hitelezójük, Líndquíst, aki bármely pil-
lanatban mindenüket elárvereztetheti,
megjelenik és házuk előtt járkál. Elis
menyasszonya a gyűlölt ellenfél társa-
ságá ban akar elmenni egy hangver-
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Luther Iflörton : HimnU5Z
- Veni creator 5piritus

Óh [öj], Teremtés 5zelleme.
5zent LéleR Isten,- szállj meg itt.
5zállj Reggyel rnlnözn azlvbe Te,
HaDD bolDoguljunR, hlvciö !

VígasztalónR, Te hű, Te nagy,
Az ég úgy álo meg Tcuetcö :
A lelReR balzsamírja vagy.,
Élő kútfő, láng, ezer-etet.

6yújts fényt agyunRba, istenest,
5zívünRbe jóság sz.ent hevét!
ValónR., tUDoD, mily gyönge test,
Erö ö Regyével véove véDD!

Á löö st er öö oly Dúsan oszt
Hétszerest, lsten jobbjaRént !
Az Úr igéjét hamarost
Fö lö mínöen nyelvén osztja azét.

ŰZo el, Ri mlnkct megrohan,
5zent béRességet o ö] nekünk,
Vezess. köve+ünk bolDogan,
LelReRben kdrf hogy ne tegyü nk.

Taníts lsrner-nürik az Atyát
5 fiát is, Jézust, Ővele .
5 töttsö el hltű nkzt RajtuR át,
Te, minDRettőjüR 5zelleme!

Úristen AtyánR s 5zent fia,
Ki f'ö ltdrnuöt s Te, vígaszunR,
5zent LéleR - álDjon hő ima,
Ör-ökké neRteR hóöolurik.

Hérriet ereaetiből foroította :

Teleke s Béla.

A budapesti
nagy kongresszus

Az eucharisztikus kongresszus nagy ünnepségeiről, fényes külső-
ségeiről és egész lelolyásáról a napilapok bőséges tudósításokban, ké-
pes mellékletekben és színes leírásokban számoltak be. A mi beszá-
molónk nem kíván egyáltalán foglalkozni a külsőségekkel, Elismerjük,
hogy a rendezés kíváló volt, a hazai katolikusság részvétele nagy-
arányú és jól megszervezett és bár nem ismerjük a máshelyeken .eddig
tartott ilyen nemzetközi konierencíák arányait. ez a budapesti bizo-
nyára a jólsikerültek közé tartozik. annak ellenére is. hogy ~ küllől-
diek sokkal kisebb számban vettek részt. mintahogy kilátásba helyez-
ték azt. Ebben a rendezőséget nem lehet hibáztatni, mert a külpoli-
tikai bizonytalanság kétségkívül sok külíöldit visszatartott az ide uta-



zástól. Beszámolónkat a kongresszus belső tartalma, annak a magyar
viszonyokhoz való helyzete és megnyilvánulásai szernpontiából készít-

. [ük el és éppen ezért beszámolónkban bőven felhasználjuk indifferens
külíöldi protestáns megfigyelők tapasztalatait és megjegyzéseit, főkép
pen azért, nehogyelfogultaknak tekintethessünk.

Nagyszerű az a művészi készség, amellyel a római katolikus egy-
ház vezetői az idő és hely körülményeihez alkalmazkodni tudnak. A
római katolikus módszereknek ez a régen elsajátított és csakugyan.
szinte művészetté vált hailékonvsága pompás teliesítménvekig jutott a
kongresszus megrendezésénél. A kongresszus megtartására a magyar
népet és államot különösen alkalmassá tette az a kapcsolat, amelyet
a római katolicizmus vélt felfedezni az ország alapítójának, a nagy
árpádházi király : 1. Istvánnak emlékére rendezett ünnepek és a kon-
gresszus között. Ezek az lstván király ünnepségek így csillogó keretet
kaptak azáltal, hogy azokban résztvesznek az öt világrészből össze-
sereglett katolikus tömegek. Ez az ügyes egybekapcsolás s az egész
magyar nép kényszerű kötelezése, hangulati beállítása határozott szem-
pontokat kívánt meg.

Az állam és a társadalom leglőbb szernélyiségeit felkérték, hogy
a kongresszus lebonyolításában működjenek közre. Megkérték a kor-
mányzó feleségét, hogy ő vállalja a kongresszus Iövédőségét s ő a ké-
résnek eleget tett. A református vallású kormányzó a királyi várban
látta venelégül a bíborosok és egyházlejedelmek egész sorával a pápa
külön legátusát. A kormányt, országgyűlést, állami és városi hatóságo-
kat bőséges rnértékben lelhasználfák a kongresszus érdekében.

A római katolikus felfogás s a kongresszusok támadó [ellegét -
amelyet okmányok igazolnak, anélkül, hogy ezt hasonló érlékű okmá-
nyok megerőtlenítették volna - most mintha a jelenlegi helyzetre te-
kintettel némiképpen szelídíteni óhajtanák. Ennek meglelelően "a ke-
resztyén hit ünnepét" kellett hangsúlyozni; az egymásra gyanakodva
tekintő s önmagukban is ~yakran meghasonlott népek serege előtt "a
szeretet és a béke ünnepét" kellett meghirdetni. Es mindezt az eucha-
risztia titokzatos jelképe alatt. A hit ünnepe, a szeretet ünnepe, ezek
a vezérlő motívumok, amelyeket a kongresszus főgondolatává tettek.

Ilyen alapon tárgyalták a kongresszuson az idők szorongató jelen-
ségeit. s az ellentéteket az egyes ember, a család és a népek életében.

A budapesti fogadtatás a hivatalos "állami látogatás" legkilűnte-
több. ünnepi formái között ment végbe. A pápai követet. Pacelli bíbo-
rost, Horthy Miklós kormányzó fogadta az állam, az egyház, a had-
sereg és a város hatóságainak élén s a diplomáciai kar jelenlétében.
A Mussolini-léren a város polgárrnestere feltűnő üdvözlőbeszédet mon-
dott. Igy szólt a többi között : - "Orvendez a város minden polgára
és lakója, hogy falai között fogadhatja Főmagasságodat, mint a szerit-
atyának, a hívők legfőbb pásztorának küldöttiét és képviselőiét ... "
Fel sem tételezhető, hogy a polgármester ezekben a szavakban vala-
miféle dogmatikai meghatározást kivánt adni, bizonyára csak néhány
szívélyes szó elmondására gondolt. Eközben azonban láthatólag nem
tulajdonít különösebb fontosságot annak, hogy például a kétszázezer
budapesti protestáns szerint a pápanem minden hívőnek legfőbb pász-
tora. A pápai követ latinul válaszolt és magyarnyelvű zárószavait nagy
tetszés kísérte.

A fogadtatás után a bíbores-követ a magyar királyok ősi koronázó-
templomába, a Mátyás-templomba vonult.

Itt a magyarországi bíboros-hercegprímás tartott üdvözlőbeszédet s
a pápai legátusnak a templomot ugy rnutalla be, mint "Mária országának
örök [elképét" . A nemzet történelmének szenthelye a hercegprímás sz á-

mára, úzylétszik, ebben a pillanatban a római katolikus kultusz kizáróla-
gos otthona lett, egyoldalú történetszemléletnek adott hang-ot anélkül,
hogy bármiféle ellentrnondáslól tartania kellett volna. Meg kell jegyezni,
hogya korrnányzó a templom előtt bucsút vett vendégétől és hazahaita-
tott. Az ünnepélyes nagymise azután a templomban egészen szűk római
katolikus keretben zajlott le. .

A pápán ak legátusa számára kiállított igazolóirata nyomatékosan
emelte ki az Eucharisztikus Kongresszus és a nemzeti István király-nap
közőtti kapcsolatot. A Magyarország Kormanyzójához intézett brevéjé-
ben azt az álláspontot vallja a pápa, hogya pápai oltalom s Magyar-
ország királyainak és népének a római szék iránti teljes odaadása volt

senyre. Édesanyjuk a periratokat tanul-
mányoztatja, holott jól tudják, hogy ap-
juk bünös volt, méltán ítélték el. Szo-
morúság, rettegés és fájdalomban
műlnak az órák, míg husvét reggelen
megjelenik a virágkereskedö, de -
bocsánatot kérni. (Megtalálta Eleonóra
virágért ott hagyott pénzét és névie-
gyét.) Édesanyjuk bevallja, hogy tudott
apja bűnösségéről, sőt ő is bűnös, A
menyasszonyról kiderül, hogy vőlegé-
nye érdekében volt együtt a gyűlölt
ellenféllel, aki éppen akkor jegyezte el
magát valaki mással. Jön Lindquist, a
hitelező, de csak, hogy elengedje mín-
den tartozásnkat. Előbb azonban keze-
lés alá veszi Elis t s kegyetlenül lelep-
lezi, hogy minden szenvedését önnön
szívének bűn e, gőgje, írígysége, bizal-
matlansága, ítélkezése, stb. okozta. .Ne
áltassa tehát magát azzal, hogy máso-
kért szenved. Ez az egész darab kon-
klúziója. A. B.
H "*iF 1!!tW!!,

·!(ÖNYVISMERTETÉS
Possonyi László: Üldözni fognak

titeket.
Possonyi László a Vigilia főszerkesz-

tője. Regényét tehát úgy fogadták a
magyar irodalom beavatottjai, mínt a
magyar neo-katolicizrnus szépirodalmi
megnyilatkozását, a "modern ember"
vallásos regényét. Igazán nagy érdek-
lődésseI .togtuk kezünkbe mi is, mert
hiszen a kiadó ajánlásában felvonulta-
tott téma: "egy hitetlen nyugateurópai
Hjú és egy öntudatos proletárasszony
megtérése" valóban olyan, hogy méltó
művészi Interpretálásban "sziven döf-
heti" a közvéleményt s nagyon kornoly
hatásokat indíthat el.

Forró érdeklődésünket azonban a leg-
hűvösebb csalódás érte a regény olva-
sása közben. Unalmasan induló szerelmi
regényt kapunk s a mai Oroszország-
nak, szovjet-orosz alakoknak olvasott
tanulmányok, riportok és merő elkép-
zelések alapján megalkotott, többé-ke-
vésbbé papirosízű rajzát. Pierre a nyn-
gateurópai ifjú, határozott arc, egyéni-
ség, hús és vérnélkü!i ködalak. Lyda,
az öntudatos szovjetorosz asszony pro-
filja már élesebb, de lehetetlenül ke-
veredik benne a testté vált szovíet-
eszme szárazlelkű. ' propaganda-vérü
gépembere és a nyugateurópai .kítar-
tott nők" zaklatott idegmacskája. A
többi mind papiros zagú típusalak. Mínt
irodalmi érték tehát erősen harmad-
rangú a regény. Közepes tehetség első
munkája.

Ami pedig a regény vallási tartalmát
illeti, még százszorta vérszegényebb.
mint irodalmilag. Pierre megtérése ab-
ból áll, hogy egy éjszakára beviszik a
GPU-hoz, mert nem hosszabittatta meg
időben az útlevelét, s ott- egy francia-
pappal tölti együtt az éjszakát, aki han
gosan olvasta előtte breviáriumát s így
néhány imádság-töredék őrá is ráragad,
amit azon melegében tovább ad a sze-
relmesének. Meg, hogy a végén nem
veszi el az anyja által ajánlott gazdag
lányt, hanem a szegény orosz Lydát és
erősen eltökéli, hogy dolgozni íog;

Lyda megtérése még furcsább. Ontu-
datos, szilárdan kiépített szovjet-prole-
tár gondolatvilágába a szerelemmel,
mint a polgári világ "érzelmi iényüzé-
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sével" együtt vonul be a polgári gon-
dolkodásmód egyéb cók-mókja, köztük
a vallás és Isten-gondolat is. Szerel-
meséért való aggódás, utána való vá-
gyakozás viszi egy kicsit érthetetlenül
Istenhez és a Bibliához. Ennek a regény-
nek abeállításában Possonyí fényes
bizonyítékot szolgáltat a szovjet-agitá-
toroknak azon propaganda-szótam alá-
támnsátasahoz, hogya szerelem, család,
Isten a polgári gondolkodásmód csöke-
vény ei és a kapitalista világrend tá-
masztó pillérei. Különben az egyik (a
szerelem) megjelenésekor nem jelenne
meg olyan autamatikusan a többi is.
Pedig azt mí tudjuk, megrögzött "pol-
gári gondolkodású" elemek, hogy a
szerelern egyáltalán nem visz automa-
tikusan Istenhez, sőt igen sokszor rnesz-
szire távolít el tőle.

Valahányszor megjelenik a regény-
ben a vallás kérdése, mindig olyan
erői tetetten, lélektanilag előkészítetle-
nül és alátámasztatlanul ugrik elő, hogy
szinte azt kérdezzük: hogy kerül ez
most idc? Az az érzésünk az egészről,
hogya regény eredetileg nem készült
neo-katolíkus vallásos regénynek, ha-
nem csak a francia ifjú és a szovjet
asszony szerelmi regényének. A vallá-
sos sujtast utólag rakhatta rá valami-
féle konjuktura parancsára. De nagyon
Ie is kivánkozik róla.

Ez a regény tehát se témáiánál, se
tartalmánál. se művészeténél fogva nem
tarthat számot arra, hogy a magyar
katolicizmus lelki megúi hódásának (ame-
lyet másoltak le állitólag a protestán-
sok is (l) szépirodalmi kivirágzásaként
üdvözöljük. Sőt erős kétségeket ébreszt
bennün k, hogy ugyan van-e ilyen .meg-
újhodás"? Mert ha volna, már meg-
találta volna a maga szépirodalmi in-
terpretátorát is. De az "eucharisztikus
film" is, az "eucharisztikus regény", az
"eueharisztikus színdarabok" is messze
idegenbe szaladgálnak téma után s on-
nét is csak ilyen vérszegénykéket tud-
nak hazahozni. L. M. V.

Pénz és Lélek. (GottheIf Jeremiás
elbeszélése. Magyarra átköltötte : Kutas
Kálmán .. Üzen et Könyvtár, 1. sz. 36. o.
Ara ao f.)

Eléggé szegény vallásos elbeszélés-
I irodalmunkat kedves füzettel gyarapí-

totta Kutas Kálmán átdolgozása. Gott-
hel] elbeszélése annyiban is kiemelke-
dik a konvencionális elbeszélések 1'00'á-
ból, hogy nem csak [ó [ellemrajzot, de
élesen megfigyelt lélekrajzet is ad. Az
események előkészítése mindig bent a
lelkek rnélyén folyik. Ez a lélek mun-
kája. Minden kimondott szó, minden kis
mozdulat, amely áldást hoz, hosszú,
Iá radságos munkájába kerül a Lélek-
nek. - Vallásos összejöveteleken való
felolvasásra, egyházi könyvtárakban
való elhelyezésre igen ajánlható.
lBiiif.*. ~& •• "

Pályázat. Pusztavám (Fejér m.) egy-
házközséve pályázatot hirdet eddig he-
lvcttessel betöltött II. sorszámu tanítói
állásra. Kötelessége a kijelölt osztályok
vezetése, a belmissziói munkában való
tevékeny részvétele, szükség esetén a
kántor helyettesítése. Német nyelvtudás
szükséges. Csak férfi tanerő jön számí-
tásba. Javadalma törvényes fizetés és
lakás. Az állás szeptember elsején fog-
lalandó el. Pályázatok a lelkészi hiva-
talhoz küldendök. Határidő e lap meg-
jelenésétől számított 21 nap.

,
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erőforrása Magyarország. kultúréiának. A mai római katolikus pontifex
reméli, hogy ez továbbra is így lesz. "Meg vagyunk győződve arról -
hangsúlyozza a pápai irat -, hogy a magyar nép most új s a régiek-
hez teljesen méltó fejezeteket fog írni az egyház annaleseibe, mert az
eucharisztikus ünnepségek a nép lángoló buzgósága. a nemzet csodá-
latos egyetértése s az egyházi és világi hatóságok példás együttműkö-
dése következtében kétségkívül kedvező és üdvös hatású eredményt
hoznak".

A biboros-követ megérkezése alkalmából elhangzott rövid üdvöz-
lést az Iparcsarnokban hivatalos ünnep egészítette ki. Kánya Kálmán
kűlügyrniniszter a magyar kormány nevében üdvözölte a pápai kövelet.

Feltünő. hogy az összes szónokok az egész magyar riépről be-
szélnek, mínt a papának magát hűségesen alárendelő nemzetségről. A
népi összetételnek ez a leegyszerűsített megfogalmazása lényegesen
könnyebbé teszi a biboros-követ feladatát. amikor a pápai jókivánság-
nak és áldásnak Iesaélvezetlen, korlátozatlan mondatokban adhat kile.
[ezést., A biboros olaszul szónokol, élénk gesztusokkal, virágos stilus-
ban. Ovatosnak mutatkozik akkor, amikor az állam és egyház témá-
jába kezd: Egy nép - úgymond - csak akkor boldogul, ha mindkét

=hatalqrri, az állam és az egyház kölcsönös bizalommal, barátságos
viszonyban néz egymásra. István király helyreállította Krisztus helytar-
tójának kapcsolatát a nemes magyar néppel. Ez CI viszony sugárzó
csillaghoz hasonló, amely a magyar állam szellemi horizontján soha-
sem halványulhat el.

Érdekes kijelentéseket tett Dalia Torre gróf, az "Osservatore Ro-
mano" círnű vatikáni napilap lőszerkesztöie, aki mind a pápának, mind
a pápai államtitkárnak teljes bizalmát bírja. Az eucharisztikus hitet
szoros összefüggésbe állította a pápába vetett hittel. Felvetette a kér-
dést: mi volna az eucharisztia - pápa nélkül? S így felelt meg a
saját kérdésére: "A pápa az, aki az eucharisztiával megvédi a világot
minden ostromok ellen s vigasztal minden megpróbáltatásban. Az
eucharisztia a pápában válik élő erővé: elválhatatlan erő-együttes ez.
Kelet elszakadt egyházai is megőrizték az eucharisztiát és ezzel tar-
tották meg önmagukat. Ezek az egyházak, amelyek szempontiából
Magyarországot "a beiárat kapujának" tekinti, mégis nemsokára igen
könnyen újból egyesülhetnek Krisztus helytartójának egyházával. "Az
eucharisztiát valló keleti nép nem hal meg, - pápa nélkül viszont
nem élhet. .. " - mondotta az Osservatore Romano főszerkesztője, aki
még azt az 'állítást is megkockáztatta, hogy "a legnagyobb tudományos,
irodalmi és művészeti sikerek azok voltak, amelyek a katholikus igaz-
ságban gyökerező alkotásokat érték ... "

A kongresszus megnyitása a Hősök terén törlérit. Az itt elhangzott
beszédek hivatalos szinezetüek voltak és a kongresszus meghatérozott
célját, tartaImát hiteles módon körvonalazták. A tömeg állva hallgatta
végig a pápai bulla felolvasását, amely dicsérőleg emlegette a magyar
népnek -vallásához. egyházához való hűségel.

A jelenlegi kongresszus hátterét sötét színekkel vázolja bullájában
apápa. amínt mondja : ,," .nyilvános engesztelést kell szolgáltatni annyi
istenkáromlásért és az lsten íölségét megtagadóknak, vagy azt akár
nyiltan, akár rút alakoskodással támadóknak vétkeiért. Az isteni és
emberi jogok oly nagyfokú összezavarása, a szerződések és szövetsé
gek lejtőre-siklása mellett s a szomorú viszonyok közölt semmit sem
ítélünk üdvösebbnek, mint ha az emberek elfordult tekintetél és té-
velygő értelmét ráirányítják az igazán örök és változhatatlan dolgokra
s ha az égi kenyérrel erősített gyenge lelkek minden kezdésükben az
örök törvények, az igazság és béke leg biztosa bb alapjaihoz al k(ümaz-
kodhalnak". .

Serédi Jusztinián hercegprimás latin szózatában "egyetlen tekin-
teltel örvendezve pillantotta át - Krisztus egész egyházát" önmagát
"Magyarország Istentől rendelt legfőbb pésztoréi-nak nevezte.

A biboros-Iegátus, Pacelli államtitkár beszédének magyarnyelvű
bevezetőjében "Mária országá" -nak cimezte Magyarországot, majd a
pápa neveben ugyancsak a magyar muit dicsőséges fejezetei re .és a
hit megvédelrnezésében tett szolgálataira utalt, magaszlalva az ország
"sze,ntjei": István király, Imre herceg, GellérI püspök, Margit királyleány
és Árpádházi _Erzsébet nagyságát. Megállapította azután, hogy a két-
évenként ismétlődő eucharisztikus kongresszus egyetlen "hatalmas Ur-



napja, amely úi erőt önt a világba" és hogy "Krisztus anyja volt az,
akinek István király örök időkre felajánlotta ezt az országot és népét. a

Majd így folytatta Pacceli: "Az eucharisztikus élet ... előkészíti az el-
tévelvedettek és tájékozatlanok számára a visszatérés útját a szülői
házhoz" ...

A kormányzói pár még ezen a napon nagyszabású eslebédet
adott és fogadóestef tartott, amelyen az országgyűlés, az állami és tár-
sadalmi világ kitünőségei mellett - mint az országgyűlés felsőházának
tagjait - a protestáns egyházak vezetőférfiait is meghívták s ők meg is
jelentek. Valóban fényes ünnepi aktus volt. (Miután a vatikáni etikett
megkivánja, hogya hölgyek nyakig-zárt ruhát öltsenek, az estebéd
nő-ré szívevői színes, ősi ingvállas-pártás nemzeti viseletben pompáztak.)

A kormányzó köszöntője az estélynek és a kongresszusnak azt a
hangsúlyt adta meg, amely az 'ország felekezeti viszonyainak megfelelő.
A korrnányzó a magyar nemzet megtiszteltetését látja a pápai követ
ideiöltében. "amely az élő hit nagyszabású megnyilvánulásának ün-
nepélyességét csak fokozza". "A magyar katholicizmus hűségének és
odaadásának elismerését látja ebben a kiváló megtiszteltetésben, ame-
lyet a felekezeti különbség nélkül bensőséges lelki egyetértésben élő
egész magyar nemzet mélyen átérez és nem tud eléggé nagyrabecsülni."

Ki kell emelni az áldozócsütörtöki "népek szernléjévnek be vezető
beszédét, amely a Vatikánváros képviselője, Dalia Tüne gróf, a római
szék napilaciának. az "Osservatore Romano"-nak főszerkesztője részé-
ről hangzolt el. Dal!a Torre megint az eucharisztia és a pápák kap-
csolatának a klerikusok gyűlésén már megpendítelt eszmélével kezdte
szavait s folytatta a keleti ortodox egyház ellen intézet! támadást -
most már egyéb vonalkozésokban. Kifejtette. hogy Krisztus az eucha-
risztia szereztetése állal az egyháznak ajándékozta s eg) úttal rendel-
kezésére bocsátotta önmagát; az egyházat viszont teljhatalommal· a
pápára bízta, tehát az eucharisztia áldásaiban senki más nem része-
sülhet. csak az, aki hű a pápához. A vatikáni gróf teológiája 8Z
eucharisztikus kongresszust ilyenformán egyházpolitikai gesztussal a
pápai hetalom uralmi és hatalmi megerősilésének ' eszközévé teszi s
ezzel magát a k origresszust is vitakérdések közponljába állílje. Szerinte
Magyarország ezer év óta pompásan beváll. mint a keresztyén hit és
a pápai jogok védelmezője, egylelől az ozmán félhold Keletről jövő
támadásaival, másfelől az északi mozgalommal szemben, amely egész
nemzeteknek az egyháztól és a római hittől való elidegenítését ered-
ményezte. Minden viharban, amely az évszázadok folyamán Magyar-
ország felelt elzúgott, megmaradt a pápa által adományozott szent-
korona és a pápa iránti hűség ... Napról-napra, amikor a déli harangszó
szerte a világon avemáriára csendít, újból és újból a "Regnum Maria-
num" győzelmét hirdetik ezek aharangok, - győzelmét a protestan-
tizmus lesállása és a hitetlen kullúra tőrvetései felett .. · Magyarországnak
ma is a szentkorona és a pápa nevében kell harcot folytatnia a hitért.
Keletről ma is vihar közeledik Budavára felé s ez nem kevésbé vesze-
delmes fenyegetés, mint volt egykor a félhold táborának rohama. A
lellorgetés és tagadás új eszmevilágának visszhangját halljuk ugyan-
ekkor a Felsőduna tájáról, "észak felől is, ahol annak idején a hit
SZAkadás mozgalma megkezdődött. Megverország Rómával szoros
együttesben és a pápa követe köré csoportosul va, szent királyainak
oltalma és a pápa áldása alatt áll ... Az eucharisztia jegyében meg-
erősödve vonul harcba, hogya magasra emelt "Szent Jobb "<bal, a
jelen szellemi küzdelmeinek közepetle Krisztusnak új győzelmekel
szerezzen a keresztyén igazság védelmében, a kalolikus hit világossá-
gában. a római tan s uralkodó tekintély védőszárnyai alaIt ...

Dalia Torre grófnak ez a hangja, eszrnemenete egyáltalában nem
jelent meglepetést azok számára. akik a római szék napilepjéből meg-
ismerték egyházpolitikai elmefuttatásait. Csak azon lehet csodálkozni,
hogy helyesnek tartotta mindezeket éppen azon az eucharisztikus kon-
gresszuson mondani el, amelynek vezérhangjául a nyilvánosság felé
- a keresztyén hit és a népeket összebékítő ezeretet jelszavát tettél,
meg. Afelett ugyancsak kedvünkre csodálkozhatunk. hogya vatikáni
politikus mennyire felületesen és egyoldalúan szemleli a magyar nemzet
történelmét, s milyen nagykegyesep kívánna rendelkezni az egyetemes,
a teljes magyar nép erejének lelhasználéséról, napjaink annyira bonyo-
lult vallási harcaiban.
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üdülésre, táborozásra, konferenciákra
hívogatja ez évben is a magyar ifjúsá-
got. Az ifjúság minden része megtalál-
hatja a nyári programmban az öt ér-
deklő és neki előkészített alkalmat. A
napí költség. mint az alábbi részletes
felsorolás mutatja, igen alacsony. Uta-
zási kedvezmények minden résztvevő
számára biztosítva vannak. Az egyes
alkalmak beosztása a következő:

Június 5-G. Családos IGE-tagok tá-
bora. Vez eti Sebők János. Költség napi
1.50 P. .

Június 26-29. Budapesti és környéki
koníerencía. Elnöke dr. Batiz Dénes. A

. budapesti és környéki egyesületek ta-
lálkozója. Költség napi 2 P.

Július 1-14. Cserkészapródok tábora.'
Vezető Szirbik Sándor ker. kiscserk.
előadó. Költség napi 1 P.

Július 17--24 Országos serdülő tábor.
Vezeti Dobos Károly v. KIE titkár. Első
országos serdülő-találkozó. Költség napi
1.50 P.

JÚlius.2-!-31. Tanonc-tábor. Vezeti
Biró György mérnök. Költség napi1.50P.

Augusztus 3-12. Nemzetközi fiu-tábor.
Vezeti Carl v. Prosch víl. szöv. titkár.
16 19 éves Iiúk számára. Költség napi
2.50 P.

Augusztus 14--15. Dunamenti koníe-
rencia. Költség napi 2.p.

Augusztus 16-20. Udülő-tábor. Dr.
Karácsony Sándor naponként egy elő-
adást tart. Erre a táborra a külíöldról
hazajövő magyar fiúkat is meghívják.
Napi 2 P.

Augusztus 21-28. Országos vezető-
képző tábor. Vezetik Carl v. Prosch és
Pógyor István nemzeti titkár. Költség
2 P. .

Augusztus 29-szeptember 2. Orszá-
gos földmüves ifjúsági konferencia.Ve-
zeti Kovács Péter földműves titkár.
Költség napi 2 P.

A Klli-táborozás minden tudnivalójára
nézve részletes felvilágositás VIlI., Ho-
ránszky-u. 26. sz. a. kapható. A felhí-
vást Pógyor István, nemzeti titkár. dr.
Batiz Dénes elnök és dr. Teleky László
gróf, a táborbizottság elnöke írták alá.

Az Úr asztalánál címmel megjelent
különlenyomatban, csinos füzetben
Scholz Lászlónak az úrvacsoraról szóló
igehirdetése, mely annak idején rész-
ben a Deák-téri, részben a pécsi és
győri templomban hangzott el. Ezeket
az igehirdetéseket elmondásuk után la-
punk is egyenkint közölte az elmult
hónapok alatt, mint egyik legjellegze-
tesebb bizonyságát az eucharisztikus
kongresszussal kapcsolatosan folytatott
egyházi szolgálatnak. A füzetet az Or-
szágos Luther Szövetség adta ki, hogy
ezzel is részt vegyen abban a munká-
ban, mely a mcstaní helyzetben mín-
denki részéről erős megállást és hűsé-
get igényel. A Luther Szövetség a Iü-
zetet a lelkészeknek és a helyi Luther-
szövetségeknek szétküldötte és ez úton
is kéri őket, hogy annak terjesztését
szívesen elősegítsék. A füzel ára egyen-
kint 40 fillér, csoportos rendelésnél ár-
engepmény. Megrendelhető Deáktér 4.
sz. a. lelkészi hívatalban.

II
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Dr. Berzsenyi Jenő, volt zsinati tag,
aki lapunknak a "Hangok a zsidójavaslat
körül" c. cikkében érintve volt, annak
megállapítását kerte, hogy távol állt
tőle az, hogy a Magyar Hírlapban meg-
jelent cikkében a -bíblíát ócsárolja, ér-
tékét kísebbítse, vagy jelentőségét két- I
ségbe vonja. Kérésének készséggel ele- '
get teszünk,

A kískörösí evangélikus egyház
gyermekénekkara Mikus János tanító
vezetésével az elmult héten első körút-
jára indult. 55 fiú és leánygyermek nép-
viseletbe öltözve, jelent meg a rasort
Luther-szövetség által rendezett gyer-
mekhangversenyen és első számától
kezdve egészen meghódította a közön-
séget, Egyházi énekek ki váló előadása
mellett népdalokat és nehéz letétű ének-
darabokat adtak elő, Dedinszky Gyula
kiskőrösi lelkész pedig "Az Isten falun"
'címmel tartott értékes és nagy figye-
lemmel fogadott előadást. A közönség az
estély végén valósággal harcolt és ve-
télkedett azért, hogy, ki kaphasson egy-
egy gyermeket vendégü! éjjeli szállásra.
ürömmel állapitjuk meg, hogya gyer-
mekek mindenütt becsületet szereztek
a kiskőrösi egyháznak és a magyar fa-
lusi gyermeknek is és ezzel nagy szol-
gálatot tettek annak a legfőbb célnak,
hogya falunak és a városnak a népe
megismerje és megszeresse egymást.
Másnap a Deák-téri templomban és Ke-
lenföldi gyülekezetben szerepeltek nagy
sikerrel, este pedig az aszódi koníereu-
cián. Igen kívánatos volna, ha e meg-
kezdett úton továbbhaladva más vidé-
kek evangélikus gyülekezeteinek gyer-
mekei is meglátogatnak a főváros gyü-
lekezeleit.

Halálozás. Zsigmondy Dezső mérnök,
kormányfőtanácsos, a kelenföldi egy-
házközség felügyelője, a pesti magyar
egyház tiszteletbeli presbitere hosszas
és nehéz betegség után Budapesten el-
hunyt.. Fia volt néhai dr. Zsigmondy
Jenőnek, a bányai egyházkerület nagy-
nevű felügyelőjének. Tőle örökölte azt
il meleg szeretettel fáradozó buzgósá-
gat, mellyel minden egyházi ügy, de
különösen egyházközségének feladatai
iránt viseltetett. Egyházunk magasabb
fokozatain is hűséggel teljesítette el-
vállalt tisztségeit. Temetése nagy rész-
vét mellett történt a kelenföldi templom-
ból, ahol Szántó Róbert, a gyülekezet
lelkésze hirdette a vigasztaló evangé-
liumot gyászoló szerettei és a vesztes
gyülekezet előtt. Legyen emléke áldott!

A középiskolai tanulmányi verse-
nyen ebben az évben a fasori gimná-
zium nyolc pontot, a Deák-téri leány-
gimnázium négy pontot szerzett. A
győztes diákok: Antal Gyula első a
rajzv:ersenyben, vitéz Dezséry Endre a
magyar irodalmi, Nagy Iván a fizikai
versenyben szerzett dícséretet, Oravecz
Ede pedig harmadik helyet a földrajzi
tanulmányi versenyben. A 16 év óta
folyó országos versenyben az első he-

, lyet a íasori evangélikus gimnázium to-
vábbra is nagy pontelőnnyel őrzi: ed-
digi pontszáma 184, a második helyen
álló iskoláé' 158. Feltűnő, hogy ebben az
évben is az első helyeket a felekezeti
középiskolák nyerték el, ami egyébként
már az összesített eredményben évek
óta kétségtelenül bizonyítja az állami
iskolákkal szemben való elsőségüket.
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Az eucharisztikus kongresszusok állandóprogrammponlja az
"eucharisztikus körrnenet", a theophoricus, 'azaz Isteni körülhordozó
processzió. Budapesten ez egészen eredeti módon . ment végbe: a
Bazilikánél kezdődőlt és öt díszhajón, a Dunán folytatódott. Az egyik
disz hajón a biboros-követ emeli lT'aga;ba az arany monstranciát a
megszentelt ostyával. körül a ,hajókon főpapok és más klerikusok,
epácák és szerzetesek, s a folyó két partján beláthatatlan embertörnezek.

Május 28·ik napját általában gyűlések töltötték ki, a római katoli-
cizmus gyakorlati feladataival foglalkozó elöadásokkel. Mindegyik gyű-
lés valamiképen az eucharisztikus gondolatba kapcsolódott, vagy az
Actio Chatolica programmja körül forgott. Nem is vitaülések vollak
ezek valójában, hiszen eszmecsere nem volt, a problémák megtárgya-
lása elmaradt. A nemzetközi gyűléseken és az egyes nemzetek külön
ősszelőveleleirt szó esett miséről, ifjúságról. családról, az egyház egy-
ségéről, a hit terjesztéséről, a szeretet kötelékéről, az egyes társadalmi
rétegek és országok viszonylataiban. Nagy figyelem vette körül a cseh-
szlovákiai nemzetiségek együttes ülését, ennek végén a cseh-
szlovák köztárse ség elnökéhez és miniszíerelnökéhez üdvözlőtáviratot
küldtek.

Feltűnően előtérbe nyomult az egyház egységének és újra-egye'
sítésének témája. Korántsem a katolicizmuson kívül álló keresztyénség
hagy világkonlerenciáinak, az általunk jólismert ökumenikus mozgal-
maknak szellemében. Ennél sokkal szűkebbre vont célkitűzéssel: ho-
gyan lehetne újból egyesíteni a római katolikus és az orth. keleti ke-
resztyén egyházat. Stockholm, Lausanne, Oxford és Edinburgh alig
kerül itt szóba, legfeljebb .olykor, valarninő távoli utalásban, például.
hogy az egyesülés a Kelet egyházaival, becsületes és tisztép egyházi
feltételek mellelt kevesebb nehézséget okozna, egészségesebb alapon
nyugodnék, mint ha ilyen vonatkozásban "kétes" egyházakkal állaná-
nak szóba.

Természetesen nagyszámú konferencia folyt le egyidőben és kü-
lönbözö helyeken, mindenütt pontosan a programm szerint. A szombati
este a társadalmi események estéje volt. Hangversenyek, diszelőadá-
sok, az országgyűlés két házának Iogadóestie. Vasárnap, 29-én volt a
kongressz us ünnepélyes befejezése. Ez ismét a Hősök-terén történt.
A gyóntatószékek a széles Andrássv-út közepén álltak, itt gyóntattak
a lelkészek és adtak feloldozást. Ot száz lelkész járt sz erte a padsorok
között, óriási tömegben áldoztatták híveiket. Feszült figyelemmel hallgat-
tábezután a pápa rádióbeszédét, amely a Gondolfo kastélyban hang-
zott el a katolikus világhoz. '

A vasárnap délutáni záró körrnenet is a Bazilikéből indult el,
végighaladt Budapest utcáin a Hősök teréig. A sokaság tömött sorok-
ban, énekelve áradt célja felé. Mire azonban a monstrancia a papsággal
és bíboros követlel a Hősök-terére megérkeznék. hatalmas záporeső
kerekedik. A diszrn agv arok, a kiséret pompája, a zászlók selyme, a
színes íalúsi ruhák Iő nkreáznak. A szélriadt tömeg alig tud megvigasz-
lalódni a szpiker szaván, hogy ugyanis eddig még mindegyik kongresz-
szust nagy eső zavarta meg. Az ünnep emiatt megrövidült, el kellett
hagyni a magyarországi hercegprimás hála nyilatkozatát és a pápai
követ zárobeszédét is. A legátus a Hősök terén kiosztotta még a"záró-
áldást s ezzel rnenydörgés, villámlás és zuhogó zápor közepeíte végett
ért a 34.-ik nemzetközi eucharisztikus kongresszus.

'*
A római katolicizmusnak Budapest székeslövérosban lefolyt nagy

sereaszernléie tehát a végéhez jutolt. Most már - hogy a küliöldi
vendégek is útbak vannak hezalelé - meakisérelheljük a változatos
benyomások rendbeszedését. Erdeméül tudhatja be a római katolicizmus,
hogvegyháza nagyszerüen összeállítolla és s végbevitte ezt a sereg-
szemlet. csakugyan a legszélesebbkörü nyilvánosság igénybevélelével.
egyszersmind az általa képviselt hitbeli tanításokat s ezek megjelenési
formáit stílusos keretben mutatta fel. A kormányzóságtóI kezdve a rend-
örségig minden közhívatal odaadóan és méltósággal rendelkezésére
bocsátotta mgát a kongresszusnak s a kivánt eredmény igazán nem
maradt el. A kongresszus rendezői kellő megér'lést tanusítottak Magyar-
ország külpolilikai helyzete és belső viszonyai ir ánt. Kimondatlan maradt
számos olyan megjegyzés, amelyet várni lehetett s amely külör-ben önként
következik ilyen eseményekből és a római kúria egyházpolilikájából.



A magyar protestantizmust. amely Budapesten kétszázezer s az
országban összesen harmadfél millió lelket számlál, a kongresszus -szo-
katlan erőpróbára állította, de pillanatig sem volt kétséges, hogy ez a
protestantizmus a kongreszus hitlartalmával épp oly kevéssé ért egyet,
minl külsőségeivel. Alapvető nyilatkozatokban és egységes irányvételben
ezt a fölfogást [óelőre tudomásul is adta mindazoknak, akiket illet.
Megvolt benne az eltökéltség arra nézve is, hogya római katolikus
honfitársai' vallási meggyőződését tiszteletben tartsa és vallási szertar-
tásaik megzavarásától óvakodjék. Ezt az előzetesen kitüzött programmját-
-a magyar protestantizmus a kongre sszus folyamán mindvégig lojálisan
be is tartotta. Viszont a protestáns hívek lelki egyensúlyát szolgáltatla
-az, hogy erősen szaporították különösen az evangélikus istentiszteletek
-és úrvacsoraosztások. számát. az iljúságot is kellőképpen tájékoztatták
s távoltartották az utcai Ielvonulésoktól.

Az elvi álláspont kilüzésében és a gyakorlati. teendők lebonyolí-
tásában a két nagy magyar protestáns közösség : a református és az
'evangélikus egyház testvéri szívélyességgel együtthaladt s ebből az
-összelogásból a protestáns gondolat és cselekedet harmóniája világlett
ki újból ország-világ előtt. Ez a testvéri együttműködés és némaságá-
ban is kemény helytállás a küllőldi protestáns megligyelők szerint a
'világprolestantizrnust köszönetre és elismerésre indítja.

A mai magyarországi felekezetközi helyzetre kétségkívül több vo-
natkozásban hatással van az eucharisztikus kongresszus. Meglepő volt
-az a könnyedség, amellyel Magyarországot és népét mint a római
katolikus hitnek magát egészében alárendelő és a római pápán ak hó-
-doló nemzetséget szerellék beállítani. Ugyanúgy szembetűnt az a ter-
mészetes közvetlenség is, a mellyel a "Regnum Marianum" és a Mária-
kultusz fogalmait az egész magyarságra kíterjesztett értelemben alkal-
mazták. A magyar nép vallási és társadalmi rétegezödesének ez a
nagyon is kényelmes, öntelt leegyszerűsítése a világ katolicizmus kö-
.reiben ábrándokat villanthatott fel, sőt alighanem olyan következtetésiz
jutott, .amelvek sem a valóságnak, sem az igazságnak nem felelnek
meg. Igy nyilvánvalóvá lett a "keresztyén uniól-ról szóló szép szavak
tarthatatlansága, jóllehet ez a gondolat egyesek ajkán fölötte vonzó
hangsúllyal csendült meg a konzresszus-elötti évben.

A következmények mulalják meg majd, hogy a kongresszus jel-
'szava: a .,vinculum caritatis", a szeretet köteléke - megvallásának
'színhelyén, a kölcsönös megbecsülés és igazságosság [egyében utóla-
'gos igazolását elnyeri-e ?

Ebben az évben ezenfelül figyelemre
méltó a vidéki iskolák előre törése, ennyi
győzelmi pontot eddig még egyszer sem
szeréztek.

Az igazi békesség útja címmel a bu-
dapesti eucharisztikus konferencia hete
alatt mínden budapesti evangélikus
templomban hitvédelmi előadássorozat
folyt le, összesen 42 előadással és ezen-
kívül a Deák-téri templomban tartott
énekkari közös áhitattal. Az előadásso-
rozat befejezése gyjilekezeti úrvacsora-
osztással történt. Ugy ezeken az esti
istentisztelet keretében tartott előadáso-
kon, mint az úrvacsorán a budapesti
evangélikusok szép számmal vettek részt.
A gyülekezeti énekkarok közös áhítatán
az énekkarok új műsorral szerepeltek
és ismét két gyülekezeti éneknek a be-
gyakorlásával voltak összekötve, Az
énekkari estén Schulek Tibor honvéd-
ségi lelkész tartotta az igehirdetést.

"Mese az eucharisztiáról" címen
megen1lékeztünk lapunkban arról, hogy
ilyen című levelezőlap-nyomtatvány in-
dult el a kongresszus előtti hetekben
Budapesten és főleg evangélikus csalá-
dok kapták meg. Ezt a dolgot "Csúnya
mese" címen az Evangélikus Családi
Lap is szóvá tette és erre a szerző:
Röck Gyula jelentkezett s levelében ki-
jelentette, hogy ez az ő magán akciója
volt, nem a protestánsok ellen írta és
maga is célttévesztettnek tartja azt.
Részünkről ezzel rendben van a dolog,
dehát akkor minek volt az egész?

A Luther-szóbor talapzatául Lasz-
káry Gyula földbirtokos, egyházmegyei
felügyelő romhányi kőbányájából in-
gyen felajánlotta a szükséges követ. A
végrehajtó bizottság elnöke, D. RaHay
Sándor püspök az elmult héten Sándy
Gyula műegyetemi tanár, Kuthy Dezső
és Kemény Lajos kiséretében megtekin-
tette a romhányí kőbányát, valamint az
ebből a kőből készült Rákóczi-emléket,
mely Romhány határaban van felállítva
és ez alkalommal is kifejezte a bizottság
köszönetét a lelkes adakozónak.

Az Aszódi Evangélikus Leányne-
velő Intézet az ország egyetlen evan-
gélikus polgári leányiskolája, mely 47
éves, jelentős multra tekint vissza, a

Ipáratlanul szép fekvésű, 3 holdas park-
kal körülvett, művészi stílban épült
báró POdmaniczky kastélyban helyez-

I
A KIE

Akik figyelemmel kisérik az Hjúsági munka egyházunkban való
'kibontekozésát, azok feltétlenül találkoznak ezzel a három betűvel.
Keresztyén Hjúsági Egyesületet jelent. Ötvenhérom nemzetnek dédel-
;getett, sok áldozattal istápolt mozgalma ez. Ertékére nézve elég csak
annyit megjegyezni, hogy az új Németország, a minden ízében, cél-
kitűzésében, munkamódszerében nemzeti szocializmus szolgálatában
-álló államilag támogatott Hitler-Jugend mozgalom mellett, amely iijúsági
szervezet minden más szervezetet magába olvasztott, egyedül a KIE-t
;hagyta meg.

Az egyház" kezdetben bizalmatlan volt ezzel a mozgalommal
.sz ernben. A felekezetköziség szőszólóiának tartotta, amely az egyházi
liberalizmus melegágya. Nem látta meg, hogy nagy nemzetközi kap-
-csolatai ellenére is lehet a legnemzetibb, és legkonfesszionálisabb.
'Olyan ifjúsági mozgalmat látott benne, amely az egyház törekvéseivel
szemben áll, nem tudta elfogadni a mozgalomnak azt az alapelvét. .
hogy szolgálni akar ott, ahol igénybeveszik szolgálatát.

Ezüstrókák, kékrőkák, keppek.
Szőrmék alakítása, festése és
nyáron á t való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

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

Fehér belépők kölcsönz ése.

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

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT.37.
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A mozgalom célkitűzése ebben a mondatban nyer összefoglalást ::
.,Egy társaságba gyűjteni azokat az ifjakat, akik" Jézus Krisztust meg-
váltójuknak tekintik a Szentírások szerint; az O tanítványai akarnak
lenni, hitükben és életükben, és együtt akarnak munkálkodni Mesterük
országának az ifjúság között való terjesztésében". A célkitűzésnek ez.
a kornolvsága megdönti azoknak az állítását, akik erre a magaslatra
az ifjúsági munkában telemelkedni sohasem tudnak s ezért vádlóként
állanak szembe a mozgalommal s kisütik ré, hogy értéktelen és ko-
molytalan munka, Célkitűzésének elérésére három utat használ. Fog-
lalkozik az Hiú szellemével, van szava az ifjúság testi nevelésére.'
Munkáiának középpontia, lényege azonban a lélek területe. Akkor,
amikor az i!júság testéhez értelméhez szól, mindez! lelkisíkon állva

11I111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111 teszi. Nem kell eltogultság ahhoz, hogy megállapítsuk : ma sincs telje-o
A magyar nyelvtanban azt tanultuk, sebb, jobb, az Hiúságnak megfelelőbb, nagyobb eredményeket teIrnu-

hogy az első"személy én, a második te, tatni tudó mozgalom a KIE-nél. Akkor, amikor valaki, közület, gyüle-
a harmadik O.Isten országában, a sze- ·kezet, egyház az iiiúsézot valamilyen cél elérésére ösztökölni akaria.,
retet országában ez megfordítva van és nem tudja kikerülni a KIE·t. Nem tudta kikerülni a cserkészmozgalom
mindaddig, amig ez a világ meg nemtanulja, hogy az első személy 0, az Úr, . sem, amely világszerte a KIE vállán emelkedett magasra, az ő tárno-
a második személy te, embertársam és gatásával lett erőssé. Világnagyság'oknak egész sorát adta a KIE. Csak

. felebarátom és csak a harmadik sze-I két mindenki által ismert egyéniséget említek tel: John Mott-ot, aki
mély vagyok én, addig ez a világ nem mind e napig a KIE világszövetségének, emellett a misszió világ szö-
fogja gyakorolni ezt a felséges parari-csat: "A második pedig hasonló ehhez, vetségének, a diákmunkának is vezére. Itt Európeben pedig Köchlin.
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat." dr. . aki a nagyjelentőségű bázeli missziónak az elnöke.

(Szentesi Evangélikusok Lapja.) De hogyan áll a KIE ügye a mi egyházunkban? Az utolsó év-
A zsidókérdés törvényes rendeze- izedekben fedezte tel az egyház kötelessézét az iskolát elhagyott itjú-

sével kapcsolatban többek között a -következőket írja a Korunk Szava: jággal szemben. Nagy kérdés. volt, milyen úton-ruódon szóljon az Hjú-
A szocíátís kérdésen belül a zsidóprob- ságához. Az ifjúság nyelvét kellett megtanulnia, magához kellett hivo-

léma megoldása is elkerülhetetlen tel- satnia azokat, akiket más kezek elvittek, helyet kellett biztosítania az
adat, annyival is inkább, mert parancs- gfjúság lelkében a maga számára és az egyház Ura számára. Ekkor
uralmi törekvéseknek legerősebb érveés eszköze épen ez. Azsidók azzal érvel- iött a KIE es felajánlotta több évtizedes tapasztalatát és munkáiát. Az
nek, hogy ők magyarok: a szociálís kér- egyház vezetősége meglátta a nagyszerű lehetőséget ebben a munka-
dés megoldásánálcsakatöbbi magyarral formában a mag-a számára és elfogadta a felaj~nlott szolgálatot. Ki-
egysorban lehet róluk intézkedni. De hát alakította a KIE.ben az ú. n. KIE Evangélikus Agát, amelyben saját
nem magyarok-e a köztisztviselők ésnyugdíjasok, akiknek jövedelmét a nem- embereivel végezteti a munkát. Több, mint egy. évtizede dolgozik,
zet érdekében és szükséglete szerint is- csendben, de hűséggel az evangélikus ifjúság között. Ha munkáia
mételten csökkentették ; a nagybirtoko- megkezdésenél nem is csinálja a szokásos pózokat, ha nem is akart
sok, akiknek földjét Igénybeveszik tele- I ldl lk d k k 1 k kpítésí célokra, mert a társadalmi feszült- nagy szem é ő ő· és e ese ő őrt, nem a art részvét, nyi at ozato at
ség ezt szükségessé teszi?Nemmagyarok- a munka nehézségei mutogatásával, mégis nyugodtan rnondhatia most
e· azok az érettségizett fiatalemberek el az első évtized elmultával, hogy jó munkát végzett. Még ott is meg-
akiket a zárt szám kirekeszt az egyetem~ van a hatása, ahol különben azt hiszik, 'hogy teljesen önállóan a
röl? A szociálís béke igényei nem állhat- k k Enak meg a zsidóság előtt, Persze amint a maguk által kialakított prGgFemm szerint végzi a mun át. s itt a mi
nemzeti jövedelem elosztásában'nemme- számunkra is csak ez az egy föri~OS, hogy legyen az egyháznak ifjú-
hetünk el a bolsevizmusig, ebben a kér- sági munkája. A pecsétje ennek a múrí1~,i(lak nem olyan fontos, de ha
désben nin?~ okunk, sem szükségünk, megnézzük, akkor azt is meg kell becsüleit2~ ~llapítanunk, hogy ez a
hogy elmenjünk a horogkeresztig. Az al- pecsét ezt a há rom betűt mutatia " KIE. ....~, .
ketmányou belül lehet ezt a kérdést is
megoldanunk,mintegyébsúlyos szociális De beszéljenek a gyülekezetek is. Hány or;"Gl!át épített, hány
problémákat is.' . harangot vett, templomot újítolt meg ez az evangélikus }f,\úság ? Min-

Ne az igazságot nézze a zsidóság, ha- dll J, .;.".nem a társadalom békéjének, az alkot- ' enütt e ő jár, kezdeményez. Hány gyülekezetben jelentett .~?z l~l~~a?l
mány Iennmaradásának kérdését, amely munka új gyülekezeti életet, hány templom telik meg azóta ~-z; IfJusag
őket is védi Epen mert érzésben ma- példáját követve vasárnapról-vasárnapra? Kik járnak ma a ie,~?űsé-.
gya.rok, nekik is áldozatot kell hozniok gesebben templomba? Nem túlzás, - az ifJ·úság. Hány lelke'sz'f,'ldna
s az igazságtalansággal szemben - ha b 1 1történik velük, vagy annak érzik _ az izonyságot tenni arról, amióta ifjúsági egyesülete van, munkáia solo (é!- .
legyen ve~etőgondolatuk: helyesen, vagy konnyebb, sokkal több megértéssel találkozik, mint azelőtt.' '.,
helytelenul cselekszik: hazám. U'. '1 " kIk 1 b ' .J VIag van ia a u ó an, ú] erők lüktetését érezzük. Mindent

meg kell tennünk, hogy a jövőért való harcra minél jobban elkészítsük.
itjúságunkat. Ennek pedig egy útja van: komoly, Krisztusért és egyházért
dolgozó iljúsági egyesületi. munka. . .

Bonnyai Sándor
·KIK titkár.

kedik el és családias szellemben nevel.
Az 1938-39. iskolai évre 50 P ellátási
díjért törvesz polgári iskolai növendé-
keket. Kellő számu jelentkezés esetén
háztartási tanfolyamát is megnyitja, to~
vábbá felveszi internátusába a hely-
beli fiúgimnáziumba bejáró leány tanu-
lókat is. Bővebb tájékoztatást nyújt az
igazgatóság.

LAPSZEMLE

H taM!

HIRDESSEN
az Evang~Ukus Életb-en!

iNH 'm

HOTELSZABú
.Budapest, IV,o, Egyetem-utca 7.
E Z El 1 ö t tEr z s ébe t· Kir á 1 y n é.
T~.szta,~il~g?s szobák, hideg-meleg folyóvízzei,
központi Iűtéssel. - - - Szobák 5 pengőtőL
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Hazánk legrégibb; több mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SE TENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO'"

. udvari szállitók, .".

lapítva: Legelső tűzoltószer -, kut, sztvattvu- és Alapítva:
1816. gépgyár, narana-, fém- es vasentüne, 1816.

A Bud~pest-Ti~7,tviselőtdep KUlső'fe~'encváro~i Református ternp-
'~oro, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes biz·alommal forduljanak a
legrégibb és megbizható céghez. A párisi világkiállitáson arany-'
éremmel, azonkivül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
vélJel kitüntetve. Ked vező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kisz állást díj ro e n tes e n esz k ö z 1 il nk!

PRINCE OF -WALES
ing- és nyakkendő-
k li 1ö nlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előjorduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasitási, tanulmányi és neveltetésisegélyt,
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja tel mindenki
a hittestvérek íigyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékozlatással szolzál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Teleion : 1-863·32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
lelnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

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

" Hősök földje, hősi nép " P 2.-
" Sándor vitéz " P l.-

Mégjelentek és kaphatok :

Seho.tz Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden [obb zkönvvk ereskedésben.

"

Hirdessen
,

az Evangélikus. Eletben 1
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-70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből

•• és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

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

BllTOSITsa
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.l' ára 2 db nikkeiezett I
' kulccsal 5.- pengü.

DEKORRcut Budapest,Károlv·kr! 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestcre

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és harangláb gyár

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

/

KALAPOKAT
Nagy Ferencnél vásároljunk!
Múzeum-krt· 2. és Erzs'ébef-krt 27.
Ingeket méret szerint készítünk. Nagy választék. '

Megjelent!

A,hálaadás ke~yhe
SCHOLZ lÁSZlÓ

tanulmánya az Úr szent 'vacsorájáról.

Ismerteti eredeti Icrrásekból 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-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrv,acso~\ai 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. I

Megjelent! Olvassuk és terjesszük! t
Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-

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

»GRj.\fl~{j.\{(
I , ~

1'1Y O )\il O j.\V j.\ II j.\ l j.\ 'f
(WÉBER GUSZTÁV)

l'

TELEFONSZÁM: 295-516.

-II-
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BEUvlISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP

AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

dr. Vácz Elemér, dr. Vet5 Lajos, Virág Jenő, Zulauf Henrik

VI. ÉVFOLYAM 24. SZÁM.
) .

1938. JUNIUS HO 11.

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

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

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

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

TARTALOM:
Új hangú vezércikk

Végrendelet

Úi idők jelei

Akik az ifjúsággal foglalkoznak

A tömeg szépsége

Példévá lehetünk

Külföldi hírek .

Hírek

Lapszemle
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Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. június 12.
Deák-tér 4. (nérnet nyel-

ven) d. é.1/210- Bróschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Benkő István
Deák-tér 4. (magyar). d. u. 6 Scholz László
Fasor, Vilma kírálvné-út

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

ven) d. e 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d.-e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abcnyi-utca 2\. d. e. 11
Fóti-ut d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 10

Koronaőrség
Obuda
Óbuda (nérnet nyelven)
Obuda, Selmeci-u. 1.
Óbuda· .
Lenke-út 56. (ifjúsági)
Lenke-ut 56.
Lenke-út 56.
Érdi-úton
Báthory Lászlö-u. 7.
Rákosfalva

d. e. 10
d. e. 8
d. e. 9
d. -.n :
d. e. 4
d. u 9
d. e. 11
d. e,·5
d. u. 10
d. e. 1/211
d. e. 1/212
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Dr. VarsányiMátyás
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Szántó Róbert
Takács János
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hogy lapjaink ne csak politikával,
pletykával és pártérdekkel foglal-
kozzanak, hanem adjanak helyet
mindenekfelett Isten szent beszé-
dének. Őszintén szólva nagy ami
örömünk, mert tudjuk, hogy az Ige
nem tér vissza eredménytelenül.
Adjanak csak helyet neki minél
többször, bátran és habozás nél-
kül. Isten győzni tud az Ő Igéién
keresztül, még akkor is, ha épen-
séggel nem keresztyén szájról vagy
tollról kerül az a nyilvánosság elé,

*
De . épen ennyire igaz az is,

hágy a bibliai versek halmozása
még nem keresztyénség. Nem ke-
resztyénség különösen akkor, ha
emberi szempont vagy érdek sze-
rint válogatja össze őket valaki.
Egy kívülről előráncigált szempont
szerint pl. egy olyan cikket is
össze lehetne kombinálni a Bib-I
liából, amely a szó szoros értelmé-
ben lázítás lenne bármiféle társa-
dalmi rend ellen, söt ennél még

'Enr

,
Uj hangú vezércikk

Bizonyos, hbgy Isten akarata
szerint való lesz, ha a jövőben
minél több cikkben adnak helyet
az Ő beszédének. De ítéletes idők
elé nézünk, ha már ebből is párt-

.érdeket csinál az ember. S az
igaz prófécia szavával kell bele-
kiáltanunk a magyar életbe, hogy
jaj annak a nemzedéknek, ame-
lyik Isten Igéjét megüresíti és ösz-
szekeveri a koreszméveI, "biblikus
vezércikket" írva azért, hogy pro-
pagandát fejtsen ki a nemzeti
szocialista vagy más eszme szá-
mára. Mert valóban apokaliptikus
időket élünk. S jegyezzük meg jól:
ha eljön az ítélet, sem ilyen, sem

I olyan koreszme nem tart meg

I

bennünket az örök életre, hanem
egyedül csak Isten kegyelme. Éb-
redjen hát fel fl magyarság ap-
raja-nagyja és álljon végre az Ige
fundamentumára. De egyedül csak
arra. Mert nem a kor vagy az
eszme fogja erőssé tenni a keresz-
tyénséget, hanern megúju!t keresz-
tvénségből fakadó diadalmas élet.
Ha ezt akarják politikusaink és
cikkíróink, mondják csak ki nyil-

Itan, s együtt fog masírozni velük
minden hívő keresztyén, az új

Iegyéni, családi és nemzeti élet' felé:
•••• _ •••• _. .., - M. S.

Semmit ne tegyetek az Igé-
hez, amelyet én parancsolok
nektek, se el ne vegyetek ab-
ból, hogy megtarthassátok az
Úrnak, a ti Isteneteknek paran-
csolatait. V. Mózes 4: 2.

Nem mlndenkl, aki azt
mondja nekem : Uram, Uram!
megyen be a mennyek orszá-
gába, hanem aki cselekszi az
én mennyei Atyám akaratát.

Máté 7: 21.

Más alapot senki sem vethet
azonkivül, amely le van rakva,
amely Jézus Krisztus. Ha pedig
valaki arra az alapra ráépít

I aranyat, ezüstöt, drágaköve-
ket, fát, füvet vagy kÓI'Ót,mind-
egyik munkája nyilvánvaló
lesz. L Korinth. 3: 11---'113.

furcsább dolgokat is kisüthetünk,
ha a saját gusztusunk szerint ér-
tékelünk és csoportosítunk az Írás-
ban. Aki pedig Bibliát vesz a ke-
zébe és továbbítani is akarja azt,
ami abban foglaltatik, annak az
legyen az első gondja, hogy ne ő
uralkodjék az Ige felett a saját
szempontjával. hanem az Ige le-
gyen úrrá öíölötte Isten szem-
pontja szerin!.

*

A legitimistából nemrég nemzeti
szocialistává átalakult Magyarság
pünkösd vasárnapján egészen meg-
lepő vezércikkel köszöntötte ol-
vasóit. Mélnásí Ödöntöl, aki "A
magyarság őszinte története" írójá-
val azonos (az egri rk. tanítóképző
intézet tanárától) származik ez a
vezércikk és különlegessége az,
hogy elejétől végig bibliai idéze-
tekből áll. Tudtunkkal ilyesm} még
nem fordult elő a magyar napi-
sajtó történetében. Még soha nem
olvashattuk magyar napilapban azt,
hogy "a mi legitimitásunk csak
egy igaz királyt ismert és ismer,
aki naponként sugallja lelkünknek:
"Én vagyok az Út, az Igazság, az
élet". (Ján. 14, 6,) Eddig legfeljebb
szó székről hallottuk társadalmunk-
nak és nemzeti életünknek olyan
birálatét, amilyet Málnási ad cik-
kében, arról nem is beszéÍve,
hogy "megismertük azokat, akik
minden dolgaikat csak azért cse-
lekszik, hogy lássak őket az em-
berek; megszélesítik imaszíjaikat
és megnagyobbítják köntöseik pe-
remét ... Megismertük azokat, akik
az istenfélelmet nyerészkedésnek
tekintik... megismertük - azokat,
akik Krisztus evangéliumát elíerdí-

.tik... Megismertük azokat, akik a
templomot pénzváltók és kuiárok
hajlékává teszik." És van bátor-
sága ahhoz is, hogy napjainkat a
Jelenések könyvében leírt apoka-
liptikus időkkel azonosítsa. Mind-
ennek betetőzése pedig az, hogy
írását az egész keresztyén világ
pünkösdi Istenhez kiáltásával fe-
jezi be : ,,Jővel Szeritlélek Ú~isten !"

Mi mindezt rendkívül nagy do-
lognak tartjuk. Végre megtörtént
az, amiért olyan sokat harcoItunk,



A •• •tomeg, ,
szepsege

A fokozás felébreszti az érdeklődést.
Már a régi szónoklattanok tanácsolták,
hogy a meggyőzés eszközeit úgy Jeell
csoportosítani, hogy fokozat legyen
bennük, mert csak úgy érik el céljukat.

Minden tömeg fokozás. A hegység, a
tenger, az elemi csapás, a háború. A
legerősebben hatnak az embertömegek.
Mert míg _a természet nagy jelenségei-
ben csak a méretek keltik fel az ér-
deklődést, az emberek tömege mindig
rejt magában valami lelkiséget is,
amelynek hódol. Legyen az építés,
vagy rombolás, meghódolás, vagy for-
radalom, lelkesedés, vagy rémület.

Atömeg semleges televényföld, amely-
be mindenféle magot el lehet vetni,
Nem tiltakozik semmiféle magvetés er--
len. Csak egyet nem tud bevenni: az
egyenes, okos, világos beszédet. -Meg-
döbbentően mutogatja meg ezt Sha-
kespeare Julius Caesarjában, ahol Bru-
tus becsületes, egyenes beszéde után
Antonius ravasz körrnöntiontsággal
nyeri meg a törneget és percek alatt
megfordítja a közhangulatot,

Mert a tömegek lelkének nincsen
mélysége. Szépsége a rásütő nap csil-
logásában van. Széles tengere gyö-
nyörű, ha felnéz valami fényességre.
De épen sekélyessége miatt a legkisebb
kavarodás felveri az iszapot.

Az erős önmagában a legerősebb, de
tehetetlen a tömeggel szemben, ha lel-
kileg fel akarja szabadítani. Jézust tes-
tileg keresztre feszítette a tömeg, de
ugyanígy megszenvedett tanítása is a
tömegnek tett engedmények által. Ma-
dách kegyetlenül mondja, hogy a tö-
mcg a végzet arra ítélt állata, mely
minden rendnek malmán húzni fog.
Valóban, ha nem is nézünk vissza a
messze múltba, elég az alíg néhány év-
tized tömeghangulataira utalni. Tizen-
négyben ujjongó tömeg éltette a hábo-
rút. Ugyanaz a tömeg tapsolt, míkor
tizennyolcban Lindner kijelentette, hogy
nem akar katonát látni. Ugyanaz a kó-
rus énekelte a kommunísta dalokat
május elsején. Szintén ők ünnepelték a
kommunizmus bukása után az alkot-
mányos forradalmat. Ez a tömeg élt
nyugodtan szinte másfél évtizedig és
forrong most elégedetlenül, tündöklő
remények által csalogatva.

A tömeg szépségét a rómaiak és a
latinságból alakult népek, elsősorban
az olaszok és spanyolok, de aztán a
franciák is, dolgozták ki. A győztes ró-
mai hadvezérek diadalmenetei a tömeg

4

Végrendelet -
Van talán tíz éve is annak, hogy a rádióban egy iiatal, szép kar-

rier előtt álló jogászunk előadást tartott a végrendeletről. A felolvasás
után találkoztam egy igen [ó erőben levő, evangélikus özvegyasszony-
nyal, aki ügyvédjével és nagyaktacsomóval épen az egyik evangéli-
kus közjegyzőtől tartott hazafelé s arra a kérdésemre. hogy mit kere-
sett a közjegyzőnél, azt felelte. hogya végrendelelét készítette el. Meg-
kérdeztern tőle ezek után azt, hogy milyen célra hagyakozott. A buzgó,
vasárnaponként templomba járó evangélikus asszony, minden vagyo-
nát a városra hagyta.

Ugyanebben az évben történt az, hogy egy íiatal művészernber
utolsó hónapjában naponként intéztem e gazdag evangélikus ember há-
zassági ügyeit s részben végrendéletét is s bár tudtam, hogy a hátra-
hagyott három. házat nem érdemelte ki a felesége, akivel csak napo-
kig élt, a súlyos rákban szenvedő ember előtt nem mertern szóba hozni
azt, hogy egyik házát legalább hagyja arra az egyházra, amelynek
mindent köszönhetett földi életében.

Oroszországban, miután húsz év alatt igazán kitombolhaUa magát'
az istentelenség minden változata, csak most hozták azt a határoza-
tot, hogy orosz állampolgár nem hagyakozhat egyik egyházra sem.

-Néhány budapesti közjegyzővel folytatott beszélgetésból megálla-
píthatom, hogy feltűnő kevés az egyházak céljaira történö végrendelke-
zés. Aránylag az evangélikus hívek itt is arányszámon felül szerepel-
nek.

Mindezek után, amelyek előljáróknak tekinthetők, azt indítványoz-
nám a lelkészeknek. hogy a szilveszter-esti, amúgy is túl emberi
eschatologikus színezelű egyházi beszédekben keressenek és találjanak
alkalmat arra, hogy a végrendelet-készítés fontosságára hívják fel a
hívek Iigyelmét, másrészt pedig hangsúlyozzák ki azt. hogy az egyház
intézményeire való hagyakozás keresztyénij'cselekedet.

Világosan látom azt, hogy ezt az okoskodást teológiailag meg le-
het támadni azon a ponton, amelyik egyházunk egyik pillére, hogy
olyan kegyes cselekedetre akarjuk inspirálni híveinket, mintha azzal
a hívek a halál utáni élet nyugalmát hinnék megvásárolni. Lehet, hogy
sok hívünk fog majd erre gondolni, de ebben az esetben nem a hí-
vekben, hanem a lelkészben van a hiba, aki nem vett magának ele-
gendő fáradságot arra, hogy szavait tökéletesen megérttette volna.

-De nemcsak a lelkészekre vár e tekintetben, súlyos feladat, ha-
nem Ielügyelőinkre, presbitereinkre és egyháztagjainkra is. Nem aka-
rom egyik hittestvéremet sem megbántani, de azt meg kell Írnom, hogy
több, mint két évtizedes lelkészi szolgálatörn alatt épen azoknál nem
láttam az egyház javára való hagyakozást, akik az egyháztól állást,
rangot, nevet és elismertetést kaptak. Nem vád ez, hiszen nem is le-
het az, hanem egyszerű és őszinte testvéri Hgyelmeztetés; nem szűn-
hetünk meg szeretni egyházunkat azzal és akkor, amikor életünk Isten
akarata szerint befejeztetik, hanem kötelességünk az, hogy az életben
szerzett értékeinket annak az egyháznak adjuk át, amelyik a mi nem-
létünkkor is szolaália és végzi azt a munkát és szolgálatot, amelyik
legkedvesebb nekünk ezen a földön.

A multra való hivatkozással elmúlt eleink nagy erényeit látja
minden egyháztag, de az emlékezésker. sem a beszélő; sem a hallgató
nem gondol arra, hogy annak idején egyháztagjaink milyen nagy érté-
keket bíztak egyházurikra.

Azt mondiák. hogya budapesti Városliget egy evangélikus ember
tulajdona volt, amelyet a székesíövárosra hagyott s ezen a területen
ma római katolikus templom áll s területének szélén pedig az Eucha-
risztikus Kongresszus tartatik. Ez eset megemlítése csak szemléltető példa
akart lenni arra, hogy amint evangélikus iskoláink nevelési munkájának
kincseiből az egész nemzet meggazdagodott, úgy az .evangélikus hívek
vagyonából minden egyház tagja bőven részesedett. Vajjön olyan nagy
önzés-e egyházi gondolkodású emberek előtt az, hogy a végrendelke-
zők Hgyelmét úgy irányítsuk az egyházra, mint amelyikre nemcsak. az
életben, hanem a halál előtt is gondolni kell. G. L.



,
Uj idők jelei?

1. ICIegen világban

A Deutsche Christen délkeleti csoportjának nagygyűlése a napok-
ban zajlott le Berlinben. A Sportpalast csak 15.000 embert tudott befo-
gadni, pedig állandóan özönlöttek oda a kiváncsiak. Az ajtóknál azon--
ban szigorú ellen őrzés volt, a belépőjegyen kívül mindenkinek, aki be-
menni szándékozott, valamelyik Deutsche Christen (D. c.) tagsági je-
gyét is tel kellett mutatni. Egyik ismerős fiatal D. C. lelkész szerzett a
számomra is egyet, úgyhogy szigorúan eltitkolva idegen mivoltornat,
megnyílt előtlern is az ajtó. .

A Sportpalast a. nemzeti zászlók színében tündökölt, a lőhelyen,
a szószék íelett is hatalmas horogkereszt. A szószék mögött zenekar,
ez vezeti majd az énekeket. Mindenütt nyüzsgés, sört és egyéb üdítő
italokat árulnak, mert nagy a meleg. Csak a Ieketeruhás D. C. lelkét
szek állnak mereven és katonásan az ajtóknál, várják az egyik püspö-
kö!. Ruhájuk katonai zubbony szabású, nyitott nyakkal, Iekete nyak-
kendővel. Kabátjukon zubbonygombok és a lábukan csízmába gyűr-
térdnadrág.

Mellettem egy öreg nénike igen izgatottan dugdossa tagsági jegyét,
látom, hogy az is csak olyan "Vorlaufige Mitgliedskarte" mint az enyém.
Biztosan csak érdeklődik ő is, de amellett valószínűleg rá is ijesztettek,
mint ahogy nekem is szóltak, vigyázat, a titkosrendőrség polgári ruhás
emberei ülnek szanaszét, és az esetleges rendzavarót azonnal leíülelik.
Rendzavarástói tél a rendőrség és ezt el akarja kerülni. Pár éve ugyanis
itt a Heuer-léle "Deutsche Glaubensbewegung" nagygyűlésén volt ha-
talmas botrány, verekedéssel párosulva.

Egy izgatott fiatalember tűnik tel mellettem, megragadja a keze-
met és lélekszakadva üdvözöl. Egyik szemináriumi társam, a Beken-
nende Kirche tagja, szintén csak érdeklődik. Bőbeszédű ember és hogy
ne zavarjon soká, figyelmeztetem a titkosrendőrségre. Erre rögtön el-
hallgat. Alul most taps és nagy éljenzés, felemelkednek a kezek. a

eklenburgi püspök, Schultz érkezik. Nyomában, mint valami testőrség
a leketeruhas lelkészek csoportja. Alig helyezkednek el, megszólal a
zene, Wagner egyik ünnepi nyilányát. (az Erős Várunk' motívumának
leldolzozását) játszák. Pár szóval megnyitja utána valaki a gyűlést,
majd felharsan a közének. Négy versből áll, kettő jellemzésül hadd
álljon itt hevenyészett fordításban: 3. Elharcos fel! A háború halotíjai-
nak küldötte te, - az örök erő küldötte te, Vezérünk a győzelemre.
Elharcos fel! Bűszkén leng a rudon a zászló, büszkén leng a rudon
a zászló. - 4. Élharcos tel! Elharcos tel! A szerit Isten kovácsolia
össze a szíveket l Oh kereszt és fájdalmak népe! Elharcos fel! Énekeli
a hainalpirba, énekelj a haínalpirba l

A berlin-környéki gyülekezetek vezetője (esperese) lép elő. Nagy
taps köszönti, mikor pár szóval vázolja a gyűlés tárgyát. "VaIk im Her-
zen einig var Gott." Isten előtt szívében egységes nép. Ez a mozgalom

_ célja, és ennek elérésére az eddigi felekezeti villongások helyett, vitás
dogmák helyett Isten örök igazsága kell hogy alap legyen. A nemzeti
szocialista érzelem ugyis összekötő kapocs, ezt kell most vallási ala-
pon is megerősíteni. Másképp azonban nem lehet eljutni idáig, csak
úgy, hogyha Krisztust a német lelkület alapján tagja fel mindenki.
Ahhoz alkalmazza, ahhoz alkalmazkodik.

Úiebb közének után SchuItz püspök beszé], A hallgatóságot így
szólítja meg: Kameradinnen und Kameraden l O abban látja az egy-
ség lehetőségét, hogya népi gondolatokat és magát a népet is, a hit-
ből kiindulva kell megfogni és megértésére törekedni. Hiszen a vallá-
sos élet nem csak Is!en felől való gondolatok és Istenről való beszé-
dek összege. Krisztus nincsen ott, ahol felekezeti ellentétek miatt gyű-
lölik egymást, hanem ott van, ahol összefog mindenkit az a nép, amely-
ben él. Mert. a nép Isten akaratának megvalósulása. Ez az egység kell,
hogy megvalósuljon és így álljon tenn a keresztyénség nérnet földön
most és mindörökké. - A fülem azt várja, hogy áment mond, ehelyett
azonban karlelemeléssel és Heil kiáltással lép le a dobogóról. A tömeg

által előadott dicsőitő költemények vol-
tak. Az·olasz renesszánsz csillogó fel-
vonulásai az újkor felébredt életörö-
mének művészivé finomított Bachus-
ünnepeire emlékeztettek. A spanyol zor-
donsággal rendezett ünnepi menetek
keleti fanatizmu sában egy sűrű vérű
fajta jutott kifej ezésre. Velük szemben
a könnyed lelkü f.rancia [átékká ap-
rózta a tömeg hangulatat. E latin né~
pek pompázó külsőségei a tömegek ál-
tal a tömegeknek szánt szépségek.

Ez a törekvés természetesen követ-
kezik a latin népek lelkületéből. Ök az
intézményekben élik ki magukat, míg
a germán népek az egyénre alapítják
a közéletet. A középkor a latin népek
kora volt. Ekkor dolgozták ki az em-
beriség két hatalmas intézményét: a
középkori egyházat és a középkori ál-
lamot. Az újkorban a germán népek
nyomulnak előre és ennek a kornak
célja az egyénnek az intézmények alól
felszabadítása lett. A középkorí állam
kénytelen volt átalakulni az újkor szá-
mára külsőségeiben. A középkori egy-
ház, meg tudta menteni hatalmának
külső formáit is. Ezekben a formákban
fontos szerepe van a tömeg szépségének.

A művészi szépség állandósága függ
attól az anyagtól, amellyel kifejezték.
A érc, a márvány évezredekre szól. A
szinészi alkotás szépsége arra a pílla-
natra; amelyben megszületik. A tömeg
által kifejezett szépség is elmulik meg-
jelenése után. Mihelyt szétoszlik a tö-
meg, mihelyt elfoszlik a hangulat, amit
a tömeg szépsége keltett. Megmarad,
mint emlék, mely a multra mutat visz-
sza. A emlék ereje nem tud új rügy et
takasztaní. Ha van is illata, hervadó
virág.

A tömeg megnyilatkozása elemi erő,
ha a végzet kényszerűsége hajtja előre.
Mélyből feltörő vulkanikus áram, ha új
világot akar teremteni. De a tömeg
szépsége múló csillogás, ha felülről rá-
vetett fényességből támad. És ha ez a
fényesség kialszik és tovább is szólnak
a vezénylő szavak, melyek -a tömeget
a ragyogó diadalmenetben vezették,
csak a fegyelem tudja megtartani a
vezetést az alkonyodó útakon.

Hamvas József.

Különösés bosszantó dolog, hogy
bár hirdettetik az Evangélium, a
világ mégis tnindiq rosszabb lesz.
A lelki szabadságból testi szaba-
dosságot csinálnak. A világ azt
akarja, hogy törvényekkel, hazug
.babonákkal és zsarnoksággal kor-
mányozzák. A kegyelemörömhírére
pedig azért lesz rosszabb, mert
nem hisz abban, hogy van e földi
lét után másik élet.

Lu ther.
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A egyetemes magyar keresztyéi1ség
nagy feladatáról írt Arnold Taube
(Hannover) a "Die Christliche Welt"
című német folyóirat 1938. május 21-i
10. számában: EuclJaristikus világkon-
gresszus és Szentistvánünnep Magyar-
országon cimmel. A cikket fordításban

. közöllük :

"Magyarország I. István (997-1938)
900 éves uralkodási évfordulójának
megünneplésére készül. István a pápá-
tól kapta a szent koronát. Ö benne
joggal tisztelik .a magyar állarn tulaj-
donképpeni megalapítóját. Mint politi-
kus és hadvezér, törvényadó és a gaz-
dasági haladás harcosa, de nem utolsó-
sorban mint a keresztyénség céltudatos,
szülei örökét méltón képviselő követője
egyaránt jelentős. Minél rendezetlenelJ-
bek és ziláltabbak voltak a viszonyok
előtte, átfogó egyházi szervezet meg-
terem!ésével annál nagyobb jelentősége
van. Évfordulója alkalmából bizonyára
a szeret~t. meleg hulláma fogja meg-
mozgatní a magyar népet.

Körülbelül ugyanebben az időben
még egy másik eseménynek is kell le-
játszódnia Budapesten, ez pedig az
1881-ben .alapított Eucharisztikus világ-
kongresszus, amelyik a világháborúban
történt megszakítás után, 1922 óta ismét
kétévenként játszódik az öt földrész eO'yi-
kén. Ez a kongresszus az Eucharisztiát
.azaz a r. k, mise és úrvacsoratant di~
csőiti. Azonban a kath. egyházat moz-
?ató i~őszerű kérdések egész tömege
IS napirendre kerül. A 1'. katholícízmus
sokoldaluságát, de egyuttal egységét is,
valamint a pápaság jelentőségét és ha-
talmát is ki akarja domborítani. Nem
utolsó sorban fogja azonban a kon-
gresszus a propagandát szolgálni, mint
egykor a német katholikus napokon is
történt. Felekezetileg vegyes területe-
ken ez könnyen surlódásokra vezethet
nemcsak egyházi, hanem állami közü-
letek kel szemben is.

Ennek elkerülése végett időben va-
lamennyire szétválasztották ezt a két
ünnepet. A kongresszus május 22-30
között bonyolódik le, a Szentistván-
ünnep pedig június 6-ári kezdődik. Fón-
tosabb, de természetesen nehézebb egy
tárgyi szétválasztás, István király űn-
nepe ugyanis hazafias ünnep, és ekkor
az egész magyal' nép ad hálát azért,
amit a magyar történelemben talán leg-
nagyobb király személyében kapott.
Nagy dolog lenne, ha el lehetne érni
ezt a szétválasztást. De=épen olyan vi-
lágos természetesen az is, hogy a re-
formált egyházak részéről elutasításra
talál, épúgy, mint mindig It reformáció
óta, minden olyan törekvés, amelyik a
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élienzí. Közben mellettem gyerekek programmot és ismeretterjesztő fü-
zeteket árulnak, cukorkét és sört hordanak körül.

Beethoven 5. (c moll) symlóniájából játszik egy részletet ~ zene-
kar, majd a mozgalom alapítója lép az emelvényre : Siegirled LeHIer,
aki még 1927-ben alapította meg Julius Leutheuserrel Thüringenben a
"Pfarr~r und Lehrerkreist'l-t, aminek keretei közül ez a mozgalom ki-
nőtt. O most .Deutsche Frauen und Mánner" megszólítással illeti - a
gyülekezetet. Beszéde nagyon hosszú és lényegében csak a dogmává
szilárdult és így időszerütlenné vált ker. tanok ellen hadakozik és el-
lenfeleivel: a "liberalis" Barthhal, a Krisztust elvetni akaró Deutsche
Glaubensbewegunggal és a Bekennende Kirchével vitatkozik. A közön-
ség lelkesedése egyre jobban csappan, mindenki a sörös embert lesi,
a földszintről is csapatostul távoznak el. A helyeslések egyre ritkáb-
bak és különös, de majdnem mindig akkor törnek elő, amikor egy-egy
szentírási helybe sűriti össze fejtegetéseinek eredményét. Különben ál-
landóan úgy éreztem, hogy be akarja fejezni már, de nem tudja, mert
mindig valamivel elrontja az utolsó mondatot. Persze ez csak érzés
volt, mert valójában olvasta az egészet.

Negyed kilenckor kezdödött a gyűlés, de már háromnegyed II
van, amikor újra felharsan az ének. Több mint 50 percet beszélt. A
nép egységről énekel, így szól az ének utolsó verse: Ezrek vagyunk,
és mégis egyek a hűségben, mi összeköt, Szeretetben ami forraszt, szí-
vet szívhez, míg a csillagok felragyognak és mi a halottakhoz mégyünk.

A zárszót a másik alapító, Julius Leutheuser mondja, de már
szinte csak a komor feketeruhás lelkészek figvelnek rá. Majd felcsen-
dül a nemzeti himnusz és vége az estének. Özönlik kifelé a tömeg a
hűvös éjszakába, nevetgel és hallani egyes foszlányokat : rettentő me-
leg volt, - kissé hosszan beszélt, - jól megmondta a Bekennende
Kirchének, - siessünk mert álmos vagyok ... Bennem valami rettentö
üresség van.

*
Kiváncsian indulok vasárnap reggel a 'gyűlésen hírdetett "ÖHent-

Iiche Nationalkirchliche Gottesíeíer" -re, A bejáratnál kezembe nyomnak
egy programmo], úgyhogy követni tudom az ünnepség menetét. A
templom eléggé tele, a bejáratnál ott állanak megint a feketeruhás D. C.
papok, az utcáról pedig éppen most tódul be vagy-40 ember, .a Meck-
lenburgból jött 16-ik autóbusz közönsége. Sok hívőt hoztak magukkal
a gyűlésre. Legalább 1500-2000-en jöttek Mecklen burgból és Th üringiából.

Az istentiszteleti sorrend 4 részre osztja az ünnepséget. Az első
Aufblick zu Gott. Megszólal az orgona, Bach egyik prelúdiumát játsza.
Aztán kürtök szólalnak és kísérik a kórust : "Testvérek fel, az Egy aki
hív! Dícsérjétek a napot, ami felfelé tör. Új idők parancsa szól, merít-
setek hitet rnélyen Isten örökkévalósáaából. " Majd - a lelkész az oltár
elől: Legyetek erősek az Úrban és a mindennapi életre tőle vegyetek
erőt. Utána gyülekezeti ének, aminek tartalma az, hogy a természet-
ben látjuk Isten erejét, dícsérjétek érte őt. Kis csend, aztán antifoná-
ban lelkész és kar: L. A világteremtő Isten formálja a sorsunk. K : A'
fényes csillagokhoz emeljük szemünket. - L: Nép és haza felett Isten
a mi Atyánk. - K: Kezében van egész életünk" - L: Minden nap
újonnan hirdeti nekünk az igazságot. - K: Az O örök atyai szeretete
mindig hű mihozzánk. (Lelkész befordul az oltár Ielé.)

A második rész címe: Enkehr und Lobpreís. Az antifona folyta-
tódik. L: Mindennapi életünkből térünk hozzád Isten és a mi nérriet
életünk küzdelmei vezetnek idáig. - K: Úristen köszöniük neked. -
I,.: Egy hittel teljes "Mégis" uralja életünket, minden bajában. - K:
Uristen köszöniük neked. - L: Uram, Te vagy minden, kezdet és vég ...
- K: Uram dicsérünk téged az örökkévalóságig. Gyülekezet: Dícsér-
iük a büszke hajnalpírt, köszőntiük a föld ábrázatát. Dícsériük az an-
gyalokat és boldog lelkeket, köszöntiük az embert, a vezért, a mestert.
Dícsériük a harcot és az utolsó kiáltást, köszöntjük a napot és az este
dalát. Zengő, győzelmes időben vándorlunk mind, Dícsérünk Isten az
örökkévalóságig.. .

A harmadik rész: Unser Glaube. A lelkész elmondja a hitvallást,
amelyik lényege szerint először Istenről, a teremtőről beszél, aztán
Krisztusról, mint aki az embereket Istenhez vezette, és a lélekről, ami
az erő. Utána gyülekezeti ének.



A negyedik- rész: Wort ewiger Wahrheit. A lelkész még mindig
az oltár előtt tel olvas valamit, ez esetben egy idézetet Dietrich Eckárt
egyik művébő]. 'Utána ének, ami alatt Schultz püspök lelmegy a szó-
székre. Oltözete Lutherkabát és Mózestábla;és nyakában északi módra
aranyos kereszt. Alapigét olvas, (először kerül elő a Szentírás (Ján.
17: 11 és I. Ján. 4: 7-8.) A beszédben azonban ismét egyházpolitikai
kérdések kerültek elő és az alapigének csak annyiban volt jelentősége,
hogy megemlítette a szónok, hogy az egységet és a szeretetet Isten
akarja. Utána ismét ének, majd a lelkész az oltár elől: Álljatok fel
csendes imára. A gyülekezet feláll. Csend. A csendben három tompa

. harangütés. Erre rövid négysoros, verses ima az egységért, újabb csend
és három harangütés, ima a vezérért, és így tovább összesen ötször.
Es ekkor végre a Miatyánk, teljes szöveggel, egyedül a második ké-
résben van egy betoldás: Jöjjön el a Te országod mihozzánk .•. Utána
ének, majd jön, amire kiváncsian lesett minden érdeklődő: az áldás.
A lelkész felemelte kezét nemzetiszocialista üdvözletre és szólt: Az Úr
áldjon meg és őrízzen meg titeket minden baitól, Figyeljen reátok min-
dennapi munkátokban és adjon néktek erőt és békességet. (Kereszttel
nem volt.)

A gyülekezet kifelé tódult. Nem tudom és nem sejtem, hogy ki
mit érzett, mert a lelkekbe csak Isten láthat bele, de azt tudom, hogy
amíg hazafelé mentem a zuhogó esőben, még sokkal nagyobb üressé-
get éreztem magamban, mint-előző ~ste a gyűlés után, és egyre csak
az az egy kérdés bujkált bennem: Uristen. vajjon tudják-é ezek, hogy
mit cselekesznek? Vagy a ném et lélek egészen más, és csak mi nem
tudjuk megérteni? K. P.

akik az ifjÚSággal foglalkoznak
,

II. CSERK'ESZET
. A cserkészet egésze lA 'evangéliumi gondolatu mozgalom nak szű-

letett. Baden Powell, a legendás Bi. Pi., a bur háborúk angol tábornok-
hőse, akinek kapcsolatai voltak az angol KlE mozgalommal is, nézte
a londoni ucca lénlergő, elhagyolt kis csibészeit, megértette őket, az
álmaikat, az értéküket s egyenesen a számukra akart mozgalrnat terem-
tent. Megmenteni a céltalan iljúságot, emberré nevelni a sok kísértés
között senyvedö fiatal lelkeket, a nagyváros ónos levegőjéből kiszaba-
ditani a természet természetes életébe a kis angol bovokat. s "scoutlá"
tenni őket, a tiszta ösvények "cserkészeivé ", BIPI, az angol hős biztosan
szintén úgy gondolta, hogyangolabb angolok is fognak teremni a

, csérkésznevelésű bovokból. Magyarországon azonban ez még erősebb
hangsúlyt kapott. . "Emberebb embert és magyarabb -mazvart".
Forradalmi kiáltás volt ez a háború utáni magyar ifjúság között. Jól láttuk,
hogy az életünk valóban embereket s magyarokat követel, s a magyar
cs er készet ezen hőskora szinte erőlletés és különös pártfogás nélkül is
ontotta, produkálta ezeket az újarcú fiatalokat.

A cserkészet Iorradalrnosította a fiúnevelést csak azzal az egyszerű
és kézenfekvő alapelvvel, hogy tény}eg fiúkat akart nevelni. Nem kis
megnyesett szobaíudós-korcsokat, anyámasszonykatonákal, hanem ma-
gyar Iiúkat. Akik tudnak és akarnak és akiknek lehet fiús életet élni.
Baden Powell, s nem kis mértékben azok az apostoli lelkű else) magyar
cserkész-vezelók, a fiúnevelés ezentúl mindig érvényes elveit rakták le,
nem könyvekben, nagyképű pedagógiákban, hanem egyszerű, teremtő
élettel. A mozgalom tudatosan az önkéntességre épült. Csak az legyen
cserkesz, aki kornoly, fiús döntésselvállalja a természetes, tiszta életet.
Nem kényszer, :nem is szabad lehetőség, csak irigy/ésre méltó fiú-é/et
akart lenni. Mikor ne gykalapos, 'vidám cserkészléptek kür!szóval végig-
kopognak a poros nagyvárosi uccán, akkor az összes uccagyerek k ívánje
meg ezt a biztos menetelést ki a tiszta szabad természetbe. Misszió
volt ez. Akarj te is! .Liliomos zászló büszkén lobog, látod pajtás., én
is magyar cserkész vagyok!"

"Látod pajtás". Ez a "pajtás· köszönlés osztá/yszemlélet s társadalmi
ítélet nélküli szabad testvéri odahajlás volt minden magyar fiúhoz. Az

hazafias ünnepet a katholicizmus egyé-
ni törekvéseinek szolgálatába akarja
állítani, vagy 'pedig az eucharistikus
kongresszus miatt előtérben álló gon,
dolatokat és nézeteket- másvallásuakra
akar kényszeríteni. Az természetes ma-
rad a Szentistván-ünnepnél, hogy a
különbözö egyházak a közös ünneplé-
sen kívül saját körükben és egyéní ,
alapelveik alapján is hálát adnak a 900
évvel ezelőtt elhunyt kírály személyé-

-ben kapott áldásért. De az érvényes
mind a két felekezetre nézve, hogy a
mostani, .minden népben, egyformán
pusztító u. n. szekularizmus hullámaban
igazak és áldottak csak akkor .lesznek
a hazafias ünnepek és megemlékezések,
ha visszavezetnek a legvégső forrásra,
a Teremtőhöz, aki az idők szövöszéké-
nél űlve jönni és menní hagyja a né-
peket, "akiben élünk, mozgunk és va-
gyunk", mindenki olyan sokáig, amed-
dig ő szabja meg.

Ha Magyarországon elérhető lesz egy
helyes, a tényleges viszonyokat mér-
legelő, igazságosan elgondolt módon
egymás mellett és egymás után lepergő
békés ünneplés, akkor sok országban
tanulhatnak majd belőle. A nehézsége-
ket nem szabad eltitkolni, de meg kell
jegyezni azt, hogy a különböző orszá-
gok viszonyai kényszerítő erővel mu-
tatnak rá annak szükségére, hogy az
igazság érdekében s a valódi viszonyok
kedvéért a mult sok kedvessé vált dol-
gát fel kell áldozni."

Csakugyan példává lehettünk volna,
ha ejóakaralú cikkben közölt elválasz-
tás megtöTtént volna. De a teatolileus
egyház már a korurresszus utáni napon
úgy nyitotta meg a Szentistván-jubileu-
mot a J{ ormányzó és az országgyíilés
két háza jelenlétében, hogy az hivatalos
állami meguyitásnak számít. Szétvá-
lasztás tehát nem volt, de a protestán-
sok félretolása megtörtént, ezzel pedig
annak példája lettünk, hogy mit ért a
katciikus egyház is és a- kormány is
"uralkodó egyftáz" alatt. (Seerkesztá.}
~ --
. KÜLFÖLDI HíREK

Ábi'ahám Poljak, "Das Kreuz im
Davidstern" (A kereszt Dávid pajzsa-
ban) című most megjelent könyvéből,
amelynek zsidó szerzője bizonyára il-
letékes a nyílatkozatra, vesszük a kő-
vetkezöket : ,

..A zsidóság nép. A zsidók zsidók .
. Nem azért, mert zsidóul hisznek, hanem

azért, mert zsidóktól származnak. Hi-
tük és világnézetük semmitsem változ-
tat azon a tényen, hogy a zsidó nép-
közösséghez tartoznak. Egy zsidó le-
het "mózesi", de épen így lehet ke-
resztyén, buddhista, mohamedán, vagy
marxísta, atheista és "hitetlen". Akár-
melyik hitet vallja vagy tagadja, soha-
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sem szűnik meg zsidó volta. A zsidó
megváltoztathatja hitét, vílágnézetét és
állampolgárságát, de népiségét soha.
Zsidó vagyok és az maradok mert
zsidónak születtem, f~ggetlenüi attól,
hogy ez nekem tetszik-e vagy nem
tetszik." '

Egy másik helyen a kérdés lényegét
így foglalja össze:

"Isten azt akarja, hogy a zsidók zsí-
d~k maradjanak. Mint zsidók vagyunk
J?l az Is.te!l n~pe. A zsidóság elhagyása
es a zsidó lényeg megtagadása nem
marad büntetés nélkül. Isten az asszí-
milációt minden országban megtalálja,
míg 'az egész zsidóság meg nem tér és
h3:za nem indul az atyai hajlék felé: a
zSldó-lényegüségbe, az őszinte és be-
csületes zsfdóságba. Ezen az úton ta-
lálkozik majd velünk Krisztus a Mes-
síás-názárethí Jézus, a zsidók 'királya."

(Magyar Út.)
Doumergue Gaston volt francia köz-

társasági elnök a közelmúltban halt
meg. IV. Henrik egykori király óta ő
volt Franciaország második protestáns
államfője. Mikor elnökké lett, a francia
protestáns múzeum igazgatója erre hi-
vatkozva kérte tőle az arcképét. hogy
elhelyezze IV. Henrik mellé. Doumer-
gueteljesítette a kérést, de megjegyezte:
"A különbség kettőnk között az, hogy
IV. Henrik, hogy trónját megtarthassa,
megtagadta hitét, - amit én sohasem
fogok megcselekedni."

(Debreceni Protestáns Lap.)

,
H'I RE K

Az egyetemes közgyűlés meghívó it
most bocsátották .kí. Ez évben is no-
vember hó I l-én lesz, előző napokon
pedig az előkészítő bizottsági ülések.

Sztranyavszky Sándor földművelés-
ügyi minisztert, a dunáninneni egyház-
kerület felügyeIőjét, miniszteri kíneve-
zése alkalmából máj us 25-én kereste fel
a~ egyházkerület vezetőinek nagy kül-
dottsege és dr. Kovács Sándor püspök
meleg hangon és az őszinte szeretet
szavaival üdvözölte. Erős és példaadó
férfinek nevezte, aki a bátorságnak és
a jövendőbe vetett hitnek a példája és
képviselője a nemzet jövendőjéért való
küzdelmekben és éppen így egyházának
életében is. Sztranyavszky Sándor ér-
dekes- és jellemző választ adott. Ezt
mondotta: "Egyházam köszöntőjét fon-
tosnak tartom, mert így érzem meg azt
a kapcsolatot, amely a hívő embert a
a mindenek felett álló leghatalmasabb-
hoz : Istenhez fűzi. Hívő lélekkel és az
isteni Gondviselés iránt rendíthetetlen
bizalommal jöttem ebbe az énületbe is,
hogy az Isten által adott képesség mér-
tékével a magyar Iöldnek és a magyar
föld munkásaínak a sorsát segítsem
előbbrevinni s számukra a jövendőt
biztosabbá tenni. Kötelesség és felelős-
ség hozott tehát ide, nem az ambíció
vágya. Miután pedig teljes lelki egyen-
súlyban', önmagammal számotvetve, vi-
szont Isten iránti törhetetlen hittel ha-
tároztam el magamat erre a lépésre,
azt híszem előbbre tudom vinni az
ügyet, amelyet nemzetemért vállaltam.
Aki a mazyar föld sorsát, jövőjét bizto-
sabbá tudja tenni, az a nemzet egyete-
mes érdekeiért tette a legnagyobb szol-
gálatot. Ugy vélem, hogy mostani Iela-
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első magyar demokratikus életstílus a csérkészet volt. Bekerültek ft

gimnazista cserkészolthonokba aszurtos inasgyerekek, s nem kellett
sernrni.. csak vágtunk a Nagykevély alat! hosszú botot, s spontán sugá-
roztuk a testvériséget a számára. Szolgálni akart mindenki. A cserkészek
egymást nevelték. Nem valami "elvek" szerint. hanem bizonyságtétellel.
"A csérkész külőnb, mint a nemcserkész. " Nem nagyzolás volt ez, ha-
nem fiús öntudat. Es a csérkész élet épen jókor jött a fiú életébe.
A kamaszifjúsághoz szólotl, s amit semmiféle pedagógia nem tudot!
megcselekedni a gimnáziumokban, megcselekedte a cserkésze!. Sok
betealantéziájú, kamaszvágyas fiúból csinált tisztaszemű, egészséges
liatalembert. Ahol pedig igazán cserkészek ütöttek tábort, ott boldog
!fjúsag teremtö kirajzása volt, ú] honfoglalás volt minden sátorverés.
A fiatalság tanult. bátran és önállóan élni ... A csérkészet tudott újat
hozni, s tudott nagy nevelési eredményeket felmutatni.

A cserkészet igen' könnyen terjedő s megakaszthatatlanul életképes
mozgalomnak látszott: nem kell:hozzá semmi, csak lélek. Oe épen ezért,
fl legnehezebb, a lezkísértésesebb mozgalom volt valójában. Kellett
hozzá lélek! Honnan jöhetett volna ez igazán, ha nem az evangéliumi
egyházak ból ? A csérkészet protestáns lélek szülötte volt, s ott lelt naggyá,
ahol bibliás lelkek adták a tűzet hozzá. A magyar cserkészeíből azonban
érthetetlen módon kimaradtak az evangéliumi egyházak. Eleinte tud-
tunk adni Vidovszky Kálmánokat. Faragó Edéket, de hol vannak a
pótlások, a felzárkózó tömegek? Könnyen összeszámolható és arány-
talanul kevés az egyházi osapatunk, s ezekben is aránytalanul kevés
az egyházi szellem. Hihetetlen kevés a lelkész vezetőnk. A Teológiánkon
csak három négy éve folyik a kornolyabb tiszt képzés. (A magyarországi
Jamboreen pl. összesen 12 lelkész vezető volt!) Az apród-mozgalom
evangélikus ernberteremtése, (Faragó Ede), de alig van apród-csapatunk.
Egyházunk a csérkészet támogatása terén az egyházközségi csapatok
segélyezéséri kivül ugyszólván semmit sem tesz. Ugyanekkor a kato-
likusság nagy súlyt helyez a cserkésze!re. A mazyarorszégi Jamboree
nagy katolikus erőmegmutatás is volt egyben az ifjúsági munka terén. A
cserkész irodalom s a "Magyar Cserkesz" mindiobban katolizálódik.

Távol szerelnék még annak a gyanujától is maradni, hogy iele-
kezeli szempontok szerint esetleg a cserkészetnek valamilyen egyház-
politikában való felhasználását propagálnám. Egyházunk nem csinálhat
hatalmi kérdést a cserkészetböl sem. Oe tudnunk kellene egyrészt azt
hogy a cserkészetben nagyszerű lehetősége van az egyházi ifjúsági
munkának, másrészt pedig észre kellene vennünk azt, amiről különösen
szeretnék írni, hogya cserkészef csak evangéliumi lélek táplálékából
élhet meg, s nyilvánvaló módon elromlik. elveszti dinamikáját, mon-
danívalóját, ha egyházunk kiengedi az imádságaiból és munkájából.

A csérkészet - nézetem szerint - épen az evangéliumi lélek
hiánya miat!, - ma kornoly krizisben van.

A..•..cserkészet elsősorban is nagyrnérfék ben elkafolizálódott. A cser-
készet lehetett volna az a nagyszerű fordítás. amellyel végre a
fiúhoz is elérkezett volna Jézus meglérés-igéie fl fiú nyelvén. "Te, fiú,
akarjál újjászületni. Látod milyen céltalan. üres használhatatlan az
életed, elkallódsz a bűnben. Fiú légy iéríi l Tanulj meg szolgálni, keresni
az igazságot, követni Jézust. " ..Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt!"
"O a fővezér 1" Ehez Ige kellett volna s sok újjászületett ember oda-
tódulása a cserkészet munkaeszközei közé. Oe ehez kellett volna sze-
rető felelősség a fiúért! A magyarországi cserkészet azonban, miután
nem kapta meg ezt a lélekárarnlést, elvesztette missziói lendületét. A
cserheszei jóakaratú bácsil: .ióakaratú moralizálgatása lett jóakaratú
qyermekek közölt. Azokért, akikért BIPI indult, kevesen mennek már.
Oe tele lettek a cserkészotthonok [elestanulókal, úrigyerekekkel, a jól-
neveltekkel s az unatkozó "jófiúkkal ". A cserkészet érvényesülési terület
lett a mosolygós arcot és az áradó Lelket nélkülöző pedagógusok mo-
rális ingerei számára, amely annál kívánatosabb. mivel a "jó]fésüIt"
c;sapatokkal közönséz sikert is lehet elérni. Talán lépéseket is a létrán ...
Igy csuszott ki az Evangélium, az új élet követelése a cserkészetböl,
s lett a jócselekedetek, a napi két jótét kegyességévé. Morál, új élet
helyett! ...

, Es így történt meg a csérkészet elpedagógizálódása is. Egyszerre
írdatlan irodalom r telepedett ~a cserkészet lelkére s módszert akartak
csinálni abból, amit egy lelkes őrsvezető ösztönösen elvégzett. A baráti



jóhatást a kitárult gyermeklelken. Minél több lett azonban a pedagógia,
minél tanárosabb, minél könyvszagubb lett a cserkészet, szóval minél
jobban "fejlődött", annál inkább zárkóztak be a gyermeklelkek. A betű
megöl. A lélek az, ami megelevenít

Így intezménuesiili, militarizálódott a cserkészet, Mindig több lett
a rendfokozat, a megkülönböztetés, a próba, a hierarchia, s a "tömeg-
strammság ", ahelyett, hogy lelkekeken végzett munka folyna a cser-
készet ősseitiében, az őrsben. A díszlépés fontosabb, mint az őrsi
szellem, sok a demostráció, a kivonulás, a díszszemle, az egyenruha-
szabály ·(ez különben évenkint változik a rangfokozat jelölésekkel együtt
érthetetlenül). Szép, katonás csapataink vannak s mi tudunk a Jam-
boreekon legszebben kivonulni. De láttam Gödöllőn Jack Hutchinsont,
a foltos nadrágos walesi cserkészt, aki mikor maga főzte a zöldbabiát,
kezdetleges Iöld-tüzhelyén, nem irigyelte a militarizáltságunkat. O cser-
kész volt sőt: .Ione-scout".

És áldozatul esett a cserkészel a magyar oszlályszemléletnek is.
Nálunk külön inas-csapatok alakultak, külön paraszt-csapatok, külön
gimnazista-csapatok, sőt előkelőbb s kevésbbé előkelő csapatok. Kialakult
a szaloncserkész típusa, a ropogós felszereléssel s elieleitettük a cser-
készet dernokráciáiát, Legtöbb gimnazista csapatba nem lehet felvenni
iskolán kivüli fiút! Es ernlékszem. hogy egy nagyon jó cserkészért külön
kellett harcolnunk, hogy miután négy gimnáziumával elment inasnak,
bent maradhasson exklusív körünkben! Egyetlen példa ez?

És így lett a cserkészet programmtalan is. Ma a cserkészetközép-
ponti problémája a programmhiány. Persze. Mert egy két cserhész próba
s vékony moralizálás nem adhat egy kamaszkorra való programmol.
Ezt egy közepes intelligenciájú fiú másfél év alatt kimeríti, különös ha-
szon nélkül. Mert nem "Jellemes ifjút", Vallásos ifjút", "Ne dohányozz-
ne igyál ifjút" kell "nevelni", mint a Tóth Tihaméres katolikus cserkészet
gondolta, hanem meg kell szerezni a fiú-lelkeket a megtéres igényének.
Megkívántaini velük a Jézus-kívánta szelgálatos élet tisztaságát. Rá-
nyítni ébredő kamasz szemét az igazi életre, annak minden kornoly-
ságával és nyíltságával. belevezetni egy iqazi emberség (nem valami
humanizmus) és egy igazi magyarság (nem valami üres irredentizrnus)
életigényei közé, kitárni előtte ennek a világnak minden komolyságát
és szépségét s Isten királyságának minden dicsőségét. Ez programm.
Ez egész életre eldöntő életbeállítás. A cserkészet pedig csak akkor
lehet komoly ifjúsági mozgalom, ha életbeállftó erő tud {enni a Krisztus I
hatalmában. Azért vissza a. kiinduláshoz! BIPI álmához : megnyerni a
"csibészeket" az Eletnek ! Es vissza Jézus akaratához: nem az egész-
ségeseknek van szükségük orvosra; a betegeknek viszont szükségük
van rá Evangélikus egyház vissza a cserkész mozgalomba 1 Amig nincs
lelkünkből lelkedzett Iiú-mozgalmunk, addig a cserkészet az egyetlen
lehetőség! Es mért ne lehetne a csérkészet a Iíú-mozgalmunk ? l ...

Dezséru László.- , .

datköröm összelüggésben van a nemzet I
minden életnyilvánulásával, mert a
magyar földre, mint alapra épül fel itt
minden, amit nemzeti sorsnak, nemzeti
érdeknek, nemzeti jövendőnek 'nevez-
hetünk. Ahhoz, hogy itteni munkámat

. a legjobb tudással végezhessern el,
szükségem van eddigi [óakaróim s mínd-
azok támogatására, akik e nemzet sor-
sának jobbrafordításáért önfeláldozóan
dolgozni hajlandók: tehát az egész ma-
gyal' társadalom összhangzatos együtt-
működésére. Bízzunk egymás [óhísze-
műségében, szeressük és ne bántsuk
egymást. A magyar jövő érdekében

nemcsak beszélnünk, hanem cselekedj
nünk s egymást megértéssel segítenünk
kell. Meghasonlott, egymással gyűlöl-
ködő lelkekre ma nincs szükség a ma-
gyar közéletben, az ilyenek álljanak
félre, csak azokra van szükség, akik-
ben a szeretetnek, az· egymás iránti
megbecsülésnek és odaadó támogatás-
nak az átlagosnál sokkal nagyobb mér-
téke él s hat."

Helyesbités. Lapunk f. évi 23. számá-
ban közölt "A IGE" c. cikket nem
Bonnyai Sándor, hanem Erőss Sándor
volt KIE-titkár Írta.

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

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.

A pestújhelyi fiókegyház kicsiny
szám ú, de lelkes gyülekezete néhány
évvel ezelőtt épített templomának most
tornyot állított és két harangot szer-
zett be. A felavató ünnepély június 12-én
d. u. 5 órakor lesz. Afelavatást Mohr
Henrik alesperes végzi.

Zsigmondy Dezsőnek, a kelenföldi
egyházközség buzgó felügyelőjének ha-
láláról lapunk mult heti számában ad-
tunk hírt. Temetése már lapunk nyo-
mása idején történt. A kelenföldi temp-
lomban tartott gyászszertartáson Szántó
Róbert szívből fakadó szavakkal jelle-
mezte az elhunyt életét és az abban
elrejtett tanításokat. A gyülekezet ne-
vében dr. Kring Jenő másodfelügyelő
mondott búcsút a mindenkitől tisztelt
és nagyrabecsült felügyelőnek. A kere-
pesi temetőben elhangzott több búcsú-
beszéd után D. Raffay Sándor püspök
a gyászoló szíveket Istenhez feJem elő
imával és áldással bocsátotta el a sok
munka és sok szenvedés után megfára-
dott embert, aki a hitet mindvégig meg-
tartotta. .

A_szarvasi öregdiákok ez évi össze-
jövetele június 2-án volt Szarvason. Az
ország minden részéből számos egykori
szarvasi diák gyülekezett egybe "a
kőrösparti Athén <ben, hogy megtartsák
az 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15 és 10
éves érettségi találkozójukat. Számos
közéletí ember is résztvett a kedves
diák ünnepen, a vasutnál ünnepélyesen
fogadták őket, majd hálaadó istentisz-
telet volt a szarvasi evangélikus Vajda
Péter-gimnázium tornacsarnokában. Az
iskola nagyjainak emléke előtt Varga
Lajos dr. ny, kerületi rendőrfőkapitány
fejezte ki az utódok hódolatát, Benka
Gyula egykori hírneves szarvasi tanár
szobrát, a nagy pedagógus századik
születésnapja alkalmából Harsányi Pál
református esperes, felsőházi tag meg-
koszoruzta, A .Hösök Emléke előtti tisz-
telgés következett, majd a szarva si li-
getben a gimnázium mostani igazgatója
Raskó Kálmán köszöntötte a "SZOSZ"
tagjait, akiknek nevében Kemény Gyula
társelnök. ny. MAV főfelügyelő vála-
szoIt. A továbbiakban megtartották még
az öregdiák-szövetség évi közgyűlését,
délután pedig a régi boldog időkre em-
lékező társaság résztvett az ifjuság
ünnepi tornabemutatóján és vídámságá-
ban.

Ezüstrókék. kékrókák, keppek.
Szőrmék alakítésa. festése és
nyáron á t való megőrzése

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

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

Fehér belépők kölcsönzése.
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mékennyé a maga ielelösségre, mun-
kára, áldozatra kötelező fenségében a
Szózat szava: "Itt élned, halnod kell 1"

Német harc az ifjúságért. Ezen a
címen írt igen értékes cikket a Pro-
testáns Szemle legutóbbi számába Ke-

. mény Péter. A nemzeti szocializmusnak
a nevelés terén végzett gyökeres l e-
számolását vázolja ügyes beállításban.
Az új német nevelési módszernek az
alapja: a német népközösség. gondo-
lata. Ezzel kapcsolatban a következőt

11111111111111111I11111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111 olvassuk a cikkben: "A Volksgemein-
schait gondolatának nevelési téren való

Magyar történeti öntudat. Entz Géza érvényesülése az egyházi nevelés -le-
fenti círnű, a Fiatal Magyarság [üníusí lehetőségének végét jelenti. Ebben a
számában megjelent cikkéből idézzük közösségben ugyanis nincsenek kü-
a következőket: "A mai magyar élet lönbségek, sem társadalmi, sem világ-
tulajdonképeni forrása épen a 48-ban nézeti, sem pedig felekezeti alapon.
ugrásszerűen keletkezett új világ. Akár- Nem szabad, hogy legyenek, mert mín-
milyen nagyszerű is azonban a tető, den egyes .különbségtevés megbontja
mégis keveset ér, ha az, ami tartja, az egységet. Csak olyan különbség van,
állandóan összeomlással fen.yeget. Ez- amit mindenki maga tüntethet el, ha
ért tehát meg kell szilárdítani s kor- fennállására sor került; a munkában
szerűen kiszélesíteni azokat a társa- való hűség, hűtlenség vagy. munkatel-

-dalmí, gazdasági, kulturális alapokat, [esítmény különbözősége. Az egyházi
melyeken a nemzet épülete nyugszik. nevelés pedig, még ha egészen aláveti
A munka végrehajtása azonban ne is magát az állam világnézetének és
egyes egyének 'vagy osztályok érdeké- azt teljes egészében aláírja, akkor is
ben történjék, hanem egyetemes nem- kénytelen különbségeket tenni, esetleg
zeti szempontok szerint váljék valóra. minden más tekintetben teljesen egyenlő
Mert a közösség minden tagjának joga ernberek között: felekezeti szempont-
van elsősorban emberi élethez, de ezen ból. Eppen ezért nem is beszélhetünk
felül meg kell adni a lehetőséget. arra egyházi, csupán felekezeti nevelésről és
is, hogy kielégíthesse azokat' az igé- a felekezeti neveléssel együtt annak-
nyelt, melyek müveltségi színvonalához tökéletes csődjéről. Egészen egysze-
mérten őt megilletik. Ez a szociális rűen nem iIleszkedhetett bele ebbe az
igazságosság legelemibb, de egyúttal államformába az a rendszer, amelyik
legsarkalatosabb követelménye .. Ehhez különbséget tesz állampolgár és állam-
elengedhetetlenül szükséges, hogy egész- polgár, illetőleg Volksgenosse és Volks-
séges egyensúlyt teremtsünk az egyes genosse között. Es ez egyúttal a ke-
termelési ágak között és azokon belül, resztyénség tragédiája is, azé a ke-
azon célból, hogy minden becsületes resztyénségé, amelyik szetszakadt és
magyar ember munkájával megszeréz- egymás ellen fordult egyazon igazság
hesse életének fenntartásához és ere- keresésében ... Keserű, kemény, de ha
jének kifejtéséhez szükséges gazdasági öszintén nézzük, igaz ítélet ez az egy-
alapokat. A müveltség pedig mindenki házak felett. A felekezeti harcok ren-
számára necsak lehetőség legyen, ha- geteget romboltak. A nemzet testében
nepl ~assunk oda, ho~y a meglelelő (és most mindegy, hogy Németország
mu~elodés a. I?enlZet mlI?den tagjabap multját idézem-e csak vagy a miénket
val,osággá. váljék, Csak Ilyen. alapvetés is), ellentéteket okozott egyesek konok
t~rem.thetI !lieg a lJ?agyarsag. mmden és szerétetlen magatartása, és miattuk
retegen~j{ es ~.gyeden~k lel,k~~en azt szenvednie kell az újjászületett ném-
az .egysegesen, osszefogo 'Yalla~ es.ne~l-l'zetben az újjá nem született egyháznak.
zet! forrá~okb,?l táplálk,oZO'e~k~lc,~I er~~, Építeni kellett volna, katolikusnak és
melynek egeto fontossagát es I~osz~.r~- protestánsnak együtt, kéz a kézben, és
s~.get, ma talán J?ár fe~esleges IS kulo- akkor nem lett volna ellentét az egy-
nősképen hangsúlyozni. ház és állam között, mert akkor Isten

A történelem maga az élet. Nem tu- nevében kezdödött- volna meg az újjá-
domany elsősorban, hanem eleven, lük- születés és újjáalakulás munkája .. -"
tető valóság, melynek folyamán a mult-

-ból eljutottunk a [elenbe. Ez pedig mult-
[ával a jövendőt akarja felépíteni. Az
út, melyet megtettünk, a történelmi ön-
tudat útja volt. Kapcsolódjék be mín-
denki tudatosan, mély átérzéssal a nem-
zeti élet e szent folyamába, hogy annak
áramlása áthatoljon, átzúgjon a lelke-
ken. Csak így gyökerezhetünk be iga-
zán ebbe a vérrel és verejtékkel annyi-
szor áztat ott magyar földbe és érezhe-
tünk vele elszakíthatatlan sorsközős-

I séget. Ha ezt átértettük es szívünkbe
_ Hirdessen az Evangélikus. Életben! zártuk, akkor _válik világossá és ter-

A ná.gycsaládú segédlelkész ek csa-
ládi pótlék-segélye. A Íninisztertanács
a vallás- és közoktatásügyí miniszter
előterjesztésére hozzáj árult ahhoz, hogy
az' 1917. évi IX. t, c. 14. §. 1. 7. pontja
alá tartozó, szabályszerűen alkalmazott
s magasabb képesítésű segédlelkészék
részére, akik az idézett törvényszakasz
alapján családi pótlékban csak két csa-
ládtag után részesíthetök : a harmadik
és hármon-felüli igényjogosult család-
tagjaik után július első napjától kezdő-
dőleg, a családi pótlék helyett, azzal
teljesen azonos összegű .csaíadípótlék-
segély"-t engedélyezhessen.

A Protestáns Szemle júniusi száma,
Makkal Sándor és Kerecsényi Dezső
szerkesztésében megjelent; új íömunka-
társként a kíváló egyházi író, Túróczy
Zoltán győri evangélikus lelkész, a
Magyarországi Evangélikus Lelkészek I
Egyesületének főtitkára is jegyzi a la-
pot. A [üníusí számban Bartók György
dr. Mi az éle,t s az élő szervezet?, Hor-
váth Jenő "Uj Kőmíves Kelemen," Tö-
rök Pál Felekezet, faj, foglalkozás, nem-
zet, Kemény Péter A nemet harc az if-
[úságért, Szathmáry Lajos Az érettségi
reforrnjához, Bakó József "Zápor," Bi-
kácsí László Műfaj és nemzedék, S.
Szabó József Tudományos peregrínácíó
a reformáció korában, Marko Arpád Pro-
testáns katonák lelkigondozása 1834-ben
címmel írt cikket, illetve verset. Erde-
kes és tartalmas a .Jelek és magyará-
zatok" és a .Krítíkaí szemle" című ro-
vat is. A "Protestáns Szemle" megren-
delhető a kíadóhívatalban : Budapest,
IX., Kálvin- tér 8. (M. E.) _

A "Keresztyén Igazság" júniusi szá-
mában Groó Gyula Az igazságnak Lelke;
Budaker Oszkár Halálos méreg, Lic. Dr.
Karner Károly A zsidókérdés veszedel-
mei, 'Wiczíán Dezső dr. A "szentistváni
gondolat" és mi, Bukovszky Ferenc dr.
Az akaratszabadság kérdéséről és Ur-
bán Ernő Szolgaakarat-szabadakarat
címü cikkeit .éS a gazdag rovatokat tar-,
talmazza. A folyó irat, amely Pröhle Ká-
roly dr. és Karner Károly dr. egyetemi
tanárok szerkesztése alatt áll, a kiadó-
hívatalnál : Győr,' Petőfi-tér 2. rendel-
hető meg.

Jobb családok ideges és nehezen
_nevelhető, nyugtalan, vérszegény, testi
és szellemi fejlődésük ben kissé elmaradt
gyermekeik jobb jövője érdekeben for-
duljanak bízalommal otthonunkhoz.
Szabadlevegős nevelőoktatással, szak-
szerű foglalkoztatással a kívánt ered-
ményhez jutunk. Beszédhibásak külön
Kezelésben részesülnek. Otthonunk a
uudai hegyvidék legszebb eTdős helyén
an. Autóbusz átszállóval a Főváros

Vármely pontjától 20 percen belül elér-
bető (22-es autóbusz). Iskolaéure, nyári
hdényre jelentkezőket felveszünk, vizs-
ígákra előkészítünk. Kívánatra prospek-
tus. "Reménysugár" családi nevelőott-
hon. Budakeszi, Rákóczi u. 86. Tel.:
164-547, 30-as mellékállomás.

Gyakorlö éves tanárt (latinszakost)
keresek Budapesti Evang. Gimnáziumba
járó V-ikes fiam mellé. llletménye: la-
kás, ellátás és fizetés megegyezés sze-
rínt, Személyes [elentkezés június 20-ig.
Pestszentlőrinc, Gyöngyvirág-u. 28. alatt.
Kuszenda Lajos ny. főjegyző".

LAPSZEMLE-

Mr nem is látjuk eléggé, hogy
mivé leltünk ősszüleink bukása
következtében és hogy mit hdzunh:
magunkkal születésünktől fogva:
a test, Q lélek és minden erő
megromloitságát, elousziuusáqát,
mérgezeitségéf. Bizony, nincs
semmi jó bennünk.

Lu the r.

HOTELSZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Eze 1 ő t tEr z s é b et . Kir á 1 Y n é.
'riszt a, világos szobák, hideg-meleg Iolyővízzel,
központf Iütéssel. - - - Szobák 5 pengőtől.
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~VANG~lI~U~~Lg=cmn .•••_.,-

Hazánk legrégibb, több' mint 120 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRa'"
udvari száll itók.> ".

Alapítva: Legelsö lüzoltószer-, kul, szivatttu- és Alapítva:
1816. gépgYár, harango, Iem és vasönlöde. 1816.

A Budapest-Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai- gyárunkban
készültek. Harangrendelés es etén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbizható céghez. A párisi világkiállításon arany'
érémmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitiintetvé. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetéstés kiszállást díj mentes en, eszközlünk 1

PRINCE OF 'WALES
ing- és nyakkendc-
különlegességek

BUDAP~ST, IV., MÚZEUM-KRT 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 legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos Iigyelemmel

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye
süle! központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. hér-
ház.) Telefon: 1-863·32, .valamin! a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, 'Győr, Kapo'svár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbizottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással !agszerzökel, hölgyeket is.

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

Hősok földje, hősi nép __o " P 2.-
Sándor vitéz .__ ... ._. " P 1.-

Megjelentek és kaphatók :

Seho.tz Tes tyérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút' 19-21. szám
és minden jobb könyvkereskedésben.

"

Hirdessen
az Evangélikus Életben I

___ ~~_ll



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

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

BllTOSITSD
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
- Ara 2 db nikkelezett

I . kulccsal5.- penuü.1
" OEKORnCIÓ. Budapest, Károlv-krt 20. Tel:384-521.·

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

KALAPbKAT
Nagy Ferenenél vásároljunk!
Múzeum-krt 2. és Erzsébet.krt 27.
Ingeket méret szerínt készítünk. Nagy választék.

.-"Megjelent!

A hálaadás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

Ismerteti eredeti forrásokból a római katolíkus
eucharisztia-tant, a református tanítást s Luther-
nek ellenük való harcát. Külön tárgyalja részle-
tesen Luther ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvaesora-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.

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.

1
· Csekkszámla.' Schole László, 35.332. I

Megjelent! O 1vas s IIkés ter jes s z ü k! I
Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-

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

, ' , ' ~. .' ' ..' --.. .~ ~..'

. \

»GR~\fl~{~\«
,,

~IYO ~If) 1-\V1-\IIAl, 1-\~r
(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.
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. 1938. JÚNIUS HÓ 18.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS _ÉS BEL MISSZiÓI, EGYHÁZPOLITIKAI' HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bízottség : Bácsi Sándor, dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Etek, Peschko Zoltán, Scholz László,

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

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

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Etőíizetések és cimváltozások a kiadóhivatalba küldendök,
Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, tél évre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkeszlőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847 ..
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TARTALOM:
Újjászületés

Minden kézbe könyvet l

Új idők jelei II.
A Luther-szobor pályázati feltételei

Hogy állunk a terrorral?

A keresztyénség gyakorlali közössége

Hogyan csinálják máshol?

Külföldi hírek

Filmkritika

Hírek.

Lapszemle

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. június 19.

Deák-tér 4. (nemet nyel-
ven)

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

19.
Fasor
Fasor
Fasor (nérnet nyelven)
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35,
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
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Úiicszületéa
Az egyházi esztendő második

fele az újjászületés nevével és az
abban való növekedés jegyében
indult' el. Ez a név és a benne
foglalt igény szüksége azonban
nemcsak egyházi vagy mondiuk
ívy : nemcsak kere sztyénségen be-
lüli igény, hanem mai korunkban
minden téren' jelentkezik. Egészen
határozottan lehet kihallani sok-
féle hangú programmból. tervböl,
propagandából és szervezkedésből
azt a törekvést, hogy megváltozott
élet, új élet, új erők tevékenyke-
dése szükséges ahhoz, hogya mai
idők súlyos bajaiból kimeriekedni
lehessen.

Ha, ezt a mindenlelé jelentkező
egyforma szándékot nem is tudjuk
minden esetben visszavezetni, még
a kerülő utak lelderitésével sem a
keresztyénségnek mélyen a felszín
alat! ható erőire és a Lélek csen-
desen rnunkálkodó erejére, mégis
igazségtalanság volna kikapcsolni
mindazokat a szándékokat a ke
resztyénséghez való vonatkozásuk
alól, amelyek : mostanában meg-
szólalnak és : az újjászületést kü-
l önböző nevek és jelszavak alat!
sürgetik. Új idők új embereket Id-
vánnak, - mondogatják és ez a
je 'szó nyilván' abban a tévedés-
ben van, mintha az idők változá-
sai kivülről át tudnák alakítani az
emberek bensőjét. Ez nem keresz-
tyén szernlélet. Az evangelium az
ellenkező oldalról indul. Úiuló em-
berek átalakító erejét kívánja.
Benső erőknek érvényesülését a
külső világ életében, sőt nem csu-
pán érvénvesülését. hanem szán-
dékos és felelősségteljes érvénye-
sílését. Még sem mondanánk ezt
a jelszót megfordítva sem. Mert a
égi élet szerint való ember sem

tud önerejéből megújulni. Annak a
Léleknek a fuvalma kell hozzá,
amelyik a keresztyértségen át ma
is úgy van jelen az emberiség éle-
tében, ahogyan azt a Megválíó
mondotta: nem tudjátok, hogy
honnan jön és hová megy, - te-
hát nem mi korrnányozzuk.

*
Sokszor felhangzott már a földi

det forgatagában ez a jelszó és
sokszor egészen kicsinyes eredmé-
nyek maradtak meg, vagy egészen
eredmény nélkül múllak el. Ennek
igen egyszerű oka van: rendsze-
rint érdemtelenül felnagyított célok
szolzálatában szólaltak meg, me-
lyeket azután az első változás el-
sodort. Bizonyos könnyelműség is
meg szokott látszani az újjászüle-
tés kövelelésén. Sokszor igazában
nincsen másról szó, mint nyilván-
való igazságtalanságok és bűnös,
hanyag, önző szekésok és rend-
szerek elhagyásáról, igazságosabb,
önzetlenebb, emberibb szempontok
szerinti felfogásról. Tehát valójában
keresztyénebb felfogásról. A dol-
gok mélyén tehát a keresztyénség-
ben való hiányosság lappang és
,ha ezt így és nem másképpen lát-
juk meg és nem öltöztetjük semmi-
féle politikai, avagy társadalmi,

r-r- S'1,ánt"lltoJ;.: macatotcnak út
l~l1art és ne vessetek tövi;;ek
közé l -r- ..,........,.--:-- Jer. 4:~.

Renki "em vet ú] ruhából
v~ l10tt foltot ócska ruhára, mert
különben az ú] is elszakad és
az öcskátöl is elüt az újból
való folt. Lukács 5: 36. I

Ha ismét felépítem azt, amit I
előbb elrontottam, magam mu-
tatom magamat vétkesnek.'

- Gal.- 2: 18.

gazdasági jelszó köntösébe, ősziri-
lebbek vagyunk és egyúttal a
nagynak mondott új célból régi és
változatlan keresztyén kötelesséz
felismerése lett. Azt hisszük tehát,
hogy világosan és egyenesen be-
szélő keresztyén ség a maga hiva-
tása szerint jár el, ha azt. ami az
ő lelkiismeretének a feladata: nem
szolgáltatja át jelszavak gyanánt
semmiféle irányzatnak és csoport-
nak úgy, mintha neki nem volna
semmi mondanivalója ezzel kap-
csolatban.

*
És ezzel tulajdonképpen meg is

mondottuk állásponlunkat az újjá-
szülelés jelszavai felett tülekedő
különböző szándékokról. -Semmi
esetre sem tudunk egyetérteni
azokkal, akik. akár népi erők egy-
b~fogélsa, akár nemzeti célok egy
táborba tömörítése, akár gazdasági
erők koncentrált irányítása útján
.nár a megvalósulható újjászületés
délibáblát festegetile Mélyebbre a
hálót, egészen mélyre. Oda, ahol
a lélekben az Isten lelkének erői
indítanak. A keresztyénségnek az
emberek közösségeit alkotó lelkek-
ben való újjászületéséről van szó.

IDe erről mindig szó van. Az ezér!
való felelősség mindig meg van.
Mindén nyomorúság, igaztalanság,
tűrhetetlennek· érzett 'helyzet vá-
dolia a keresztyénséget is, vádolja
az evangéliummal való hallgatás-
ért, szavainak erőtlenségéért, bi-
z onvságtéíeleinek. gyengeségéérL
Beszélni kell, hogy mindenki, aki
számítani akar reánk, tudja meg,
hogy őszinte és az. evangelium
igazságait elbíró kritika nélkül nem
tudunk és nem lehetünk fegyver-
társulásban senkivel sem.
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a keresztyénség
gyakorlati közössége

A németalföldi Útrecht városában
minden különösebb feltünés nélkül nagy-
fontosságú nemzetközi és felekezetközi
tanácskozást tartottak a Rórnán-kívüli,
tehát a protestáns és az orthodox ke-
resztyén egyházak. A naggyülésról a
magyarországi református egyház ott-
járt képviselője, Viclo?' János dr. buda-
pesti lelki pásztor részletes beszámolót
készített.

Elmondja Victor János dr., hogya "Hit
és szervezet" és az "Elet és Munka" címen
eddig működött "ökuménikus" világmoz-
galmak közös akaratából azért jött össze

. ez a gyülés, hogy lerakjaalapjait a
keresztyén egyházak olyan együttes
'szervének, amely feleslegessé fogja tenni
az eddigi ökuménikus mozgalmak to-
vábbi külön munkásságát és valóban
megtestesülése lesz annak az össze-
tartozási tudatnak, amely az utolsó év-
tizedekben az egyházak között kifejlő-
dött. Elkészült az új intézmény szabály-
zata is és ezt meg fogják küldeni az egy-
házak hivatalos vezetőségének. Amely
egyház a maga részéről elfogadja a sza-
bályzati pontokat, ezzel máris kifejezte
csatlakozását és tagjává lett annak a
szolidáris közösségnek, amely "ökumé-
níkus tanács" néven egybefogja - saj-
nos, előre is tudható: a római egyház
kivételével - a világ keresztyén egy-
házait. A szabályzat szerint ötévenkint
nagygyülésen fognak találkozni az egy-
házak képviselői, közben pedig egy
kisebb testület évenkinti tanácskozással
vezeti az ügyeket, valamint egy még-
kisebb ügyvezető bizottság és a köz-
ponti tisztikar áll a nagy gondolat szol-
gálatára. Nem "Vatikán"-ja lesz ez a
Rómán-kivüli keresztyénségnek, hanem'
csak olyan tevékenységet fejthet ki,
amilyent az egyházak reábízuak, mint
közös érdekükben állót és csupán azok-
nak az egyházaknak a nevében szólhat
és íntézkedhetík, amelyek erre megbi-
zást adnak. Igy az egyházaknak meg-
lesz kifelé, a világ relé a maguk közös
szócsöve és ma, amikor nem ez vagy
amaz az egyház, hanem általában az
egyház egyreelhatároltabb helyzetbe jut
a világgal, az állami, nemzeti, gazda-
sági, társadalmi és szellemi élettel szem-
ben, rendkivül fontos, hogy ne elszórt
csapatokban, hanem egységes arcvo
nalban jelentkezhessék. Az "ökuménikus
tanács" egyik nagy szakosztálya kíváló
szakemberek bevonásával tanúlmányoz-
ni fogja azokat az égető gyakorlati kér-
déseket; melyekkel minden egyház szem-
benáll a mai világban s így érleli meg
az egyházak egységes közvéleményét.
A másik szakosztály a legkülönbözőbb
egyházak szakembereinek közreműkö-
désével állandó testvéries eszmecserét
folytat majd azokról a kérdésekről,
amelyek az egyházakat egymástól el-
választják. Az' eltérések vizsgálata köz-
ben előtünnek a nagy megegyezések és
ezeknek előtérbejutása által kétségkívül
csökken az eltérések feszítőereje. .

(M. E.)-••••••••••••••••••••••••••
A kardoskütí evangélikus egyház

új templomát, mely hazánk első pusz-
tai ev. temploma, június 19-én szenteli
fel D. Raííay Sándor bányakerületi
püspök.

Minden kézbe könyvetl
A könyvnap nem áruházi olcsóhete a könyvpiacnak, hanem egy

nemzeti kúltúrakarat munkaeszköze. Akik csak az olcsó vásárlási al-
kalmat szeretnék belőle, két napot egy évben, amelyben az egész év-
ben megkivánt könyvet filléreken kiterítik eléje, az hiénáia a kőnyv-
napnak. A könyvnap nem végeladás. Oe azok is gyilkolják a könyv-
napot, akik az üzlet másik oldalán állva június két-három napjában
akarnak konjunkturát a ponyván a ponyvanak. A köny nap nem az
iizleié, hanem a nemzeti kúltúráé. A nemzet testet öltölt Gor.dolata és
Lelke kell, hogy ilyenkor kilalálion az uccára; népkőzelségbe, hoz-
zálérhetőségbe kerüljön, s egész .évben nagy emlékeztető legyen
arról, hogy minden kézbe könyvet akar a magyar géniusz.

A könynap tehát a nemzet gondolatáé, a nemzet lelkéé. Abban
az intézményes könyvterlesztésben, amit a magyarság komolyan átér-
tett felelősségtudata csinál, nem buj hatnak meg az ösztönspekulánsok,
a lélekrnérgezők, a destruktivak, az idegenek, az üres senkik. A ma-
gyar könyvnap legyen könyörtelen értékelés a könyv és "könyv" kö-
zött. A könyvnap ne azért legyen, hogy minden "könyv" kézbe he-

- rüljön, hanem hogy minden kézbe valóban könyv kerüljön!' Akik a
magyar kúltúráért felelősek s akik ezt nemcsak hivatalból, de szakér-
telemből is viselik, szólhassanak bele döntő módon a könynap pro-
gramjába. Legyen minden könyvnap nagy érettségi vizsgája az év ter-
mésének. Minden olvasó magyar bizhassek meg a magyar könyvnap-
bán, hogy amit ott szeme elé kap, az átment a Nemzet érlékitéletén,
az az övé, a mienk, a magyarság lelke fejezte ki s őrizte -rneg magát
a könyv halhaiatlanságában.

A könynap legyen irónevelési tényező. Legyen évenkinti lelkiis-
meretvizsgálat rninden tollforgató számára, hogy vegye észre a saját
hatalmát s ijedjen meg tőle. Legyen kényszerítés arra, hogy odaálljon min-
den Író a betübe ömlött gondolata mögé s vállalja ,azt következrné-
nyeivel együtt. A magyar könyvnap ragadja mellen s rázza meg
istenigazában azt, aki nem tudja, hogy mivel tartozik a népközösségnek,
amely szájába adta az anuanueusét, s megajándékozta íróasztallal,
hogy tudia s.kámak és .szemétnek" ítélni a "remekműveit" s tudjon
beiratkozni bűnbánaltal a magyar Stílus és magyar Géniusz egyeternére.
Kényszeritsünk a magyar könyvnapon minden tollforgalót a szóhoz-
jutás, vagy mellöztetés íélreismerhetetlenséaével. hogy akarjon a ma-
gyar Irodalomba tartozni! .

Oe legyen a könyv nap olvasónevelési tényező is. Ilyenkor csak
azt lehessen venni, ami megméretett. Ha vannak testvéreink, akik egész
évben akár tudva, akár tudatlanul a ponyvát pártolják filléreikkel s ődön-
genek a szellemi élet utvesztőiében, ilyenkor kézenfogassanak s elke-
rüljenek az értékek közé.

És valóban vegyük lomolyari az idei könyvnap reklámmondatát :
Minden kézbe könyvet. Vagyis ne csak Írókat neveljünk smárolvasókat,
hanem legyen a könyvnap missziója a nemzet gondolatának. Látszék
meg rajta, hogy most erőfeszítést teszünk, most lemondunk, most áldo-
zunk a széles néprétegek kúllúrájáért. Itt látjuk meg azonban, hogy a
könyv nap maga még nem nemzeti kúltúrlerv. Az ebédutáni olvasáshoz
ebéd kell, az esti olvasáshoz legalább petroleum lámpa kell, egyáltalán
az olvasáshoz szabad pihenőpercek kellenek. Ha az a "minden kéz"
az egész magyar nemzet, akkor tudiuk-e, hogy mi kell egy igazi ma-
gyar könyvnaphoz ? Igazi magyar kenyérnap is!

Vagyis látsszék meg a magyar könyv napon a keresztyén magyar-
ság öntudatos és széleslátású életterve. Hogy akarjuk a világosságot
odalent is, hogy van világosság, amit oda tudunk vinni, s, hogy el tud-
juk vinni a világosságot mindenkinek. Tehát jőjjenek a szerves és ere-
deti magyar életből született könyvek, jőjjenek az olcsó népi kiadványok,
jőjjenek a nyugodt olvasásra szánható percek minden magyar szá-
mára s jőjjenek a könyvnapok, hogy valóban ünnepelhessük az Író-
olvasó Nemzetet.

Az idei kőnyvnapot pedig ne Ítéljük meg, mertrnegitéli ugyis az
élet: - üzlet volt-e, vagy a keresztyén magyarság kúltúrakaraténak
munkaeszköze. Pyl.



,
'Uj idők jelei?

II. Új út lsten felé?

A Deutsche Christen mozgalom kétségtelenül a praktikus életből
indul ki. Nem csak azért, mert alapítójának gondolata szerint a val-
lásosság lö formája éppen a gyakorlati életben tanusitott magatartás
és a nép iránt érzett szeretet, hanem főképpen azért, mert mozgalói
egyrészt az új világnézet iránti feltétlen hűség, másrészt pedig az a fel-
ismerés.Tiogy ebben az életben van egy felsőbb Hatalom és az embernek
szüksége van erre a felsőbb hatalomra. Egyik irányban politikai maga-
tartás anémet keresztyénség. és ezt fejezi ki nevében a .mémet" szó,
mert abban nem ámít ja magát, hogy ez általános is lehetne, ő csak
saját népére vonatkoztatja, másrészt pedig a világban ma általános
szekuláris hullám ellen is küzd a maga emberi motívumokra épülö
vallásosságával, ezt viszont csak ő nevezi "keresztyénség"-nek

A mozgalorn magát "Religiőse Erneuerungs- und Einungsbewegung
des deutschen Volkes" névvel illeti. Célja elérésében a reaktió és a
fennálló egyházi rendszer elleri' harcol. 1937. [únius 6 óta egyesült a
sok Irakiló és azóta helyzeti sajátságának fenntartása mellett, mindegyik
csoport a "Nationalkirchliche Einung Deutschen Chrislen" nevet viseli.
Egyházpolitikai kérdésekben különösen három pont van, ami miatt
szembekerült a Bekenntnisfronltal (ez alat! a név alatt foglalják össze
a hitvalló ev. és rel. egyházakat). A három pont: 1. A Vezérre történő
hűségeskü. 2. Az árjaparagrafus bevezetése az egyházban, (ez zsidó
vagy félzsidó származású egyházi hivatalnokok, lelkészek kizárását
jelenti) é s 3. az állam által kívánt centralizálás, a Reichsbischot kér-
dése. Ma még meglehetősen kisebbségben vannak és éppen ezért legfőbb
kővetelésük az egyenioguság, vallásszabadság. Az első pont azóta
nagyjából elvesztette jelentőségét, mert 1938. tavaszán majdnem minden
Landeskirche, (a Bekennende Kirche tagjai is) íeleskette lelkészét a
Vezérre.

A mozgaloninak természetesen új nézetei vannak sok mindenről.
Az egyház szerinte belsőleg nézve a német kegyesség, hitben, szere-
tetben, örömben és erőben Iörténő megvalósulási helye, külsőleg pedig
népi törvények szerint igazodni köteles organizáció. Az egyház. az állam-
mal szemben ,;bizalmi" viszonyban van, (Vater Staat, Mutter Kirche).
Így tehát az egyház és állam egyenlőértékű Iunktióia a népélelnek.
Feladata a szolgálat, mégpedig az evangélium erejével, mert "a nép szal-
gálása Istentisztelet". Ezért a külső rendet egészen átadja az állam
kezébe. Hiszen az állam a nép egysége, a nép pedig a ía], a vér és
haza alapján álló Istenrendelte közösség. Csak egy ilyen népegyház
tudja megvalósítani az igazi egységet, a lelki, hitbeli közösséget, aminek
példája már a politikai, gazdasági és kulturális életben bekövetkezett
egység. Ezt az egységet a mostani felekezetek nézeteinek átformálásá-
val lehetne elérni. .

Dogmatikai felfogása is egészen újszerű. A teológiát, mint a ker.
hitigazságok összeioglalóját nem veti el, de állást foglal a szerinte
élettel-en dialektikus teológia ellen, amelyik nem áll pozitiv viszonyban az
élettel. A hitvallások szerintük lejárlák magukat, Annak idején össze-
Ioglalták az időszerű problémák megqldásait, de ma már merevek és
használhatatlanok. Semmi téle dogma nem lehet érvényes, mert kény-
szer lenne, a hit erőszakolása pedig nem nérriet és nem keresztyén el-
járás. A Biblia nem Ige egészen, hanem csak az Ige foglalatja. Belőle
kizárandók azonban mindazok a helyek, ahol a zsidók mint választott
nép szerepelnek. Különösen az Ótestámentommal kell vigyázva
bánni, mert fennforog az a veszély, hogy, sokat belemagyaráznak, ami
benne nincsen. A kinyilatkoztatás nemcsak a Bibliában van meg, ha
nem a természetben, történelemben, népek életében és egyesek sorsá-
ban. Ma pl. Isten magát a Vezér személyében nyilatkoztatta ki és ezért
a Vezér, aki a népet hitre hívja és a szeretetben egyesíti, Isten kinyjlat-
koztatásának eszköze.. ő anémet proléta.

- Jézus személye is egészen különös megvilágitást kap. Először is
meg akarják szabadítani a dogmatikus függvényektől, azután csak egyik
vonását emelik k~. Ez természetesen a zsidóság elleni harca. O az első

MNCtll~U~~ltT
ft _szz_.

KÜLFÖLDI HíREK
Amerikában az evangélikus egyház

életéhez igen érdekes tények kapcso-
lódnak. Az első lelkész, akit Ameriká-
ban szenteltek fel, evangélikus volt. Az
első protestáns lelkész, akit Amerika
földjén eltemettek, evangélikus volt. Az
első misszionárius az indiánok között
evangélikus volt Az indiánok nyelvére
lefordított első könyv Luther Kis Ká-
téja volt Az első amerikai hajózászlót
evangélikus asszonyok készítették. Az
első protestáns kórházat evangélikusok
alapították. Az Egyesült Államok első
kongresszusának az elnöke is evangé-
likus volt.

Norvégiában mintegy harminc esz-
tendő óta az Osló-ban működő állami
theologiai fakultás mellett müködik ezy
egyházi theologiai fakultás is. Ez utóbbi
teljesen egyenlő jogú az állami fakul-
tással. A gyülekezetek önkéntes ado-
mányaiból tartják fenn. Az oslói .egy-
házi thelogiai intézetet azért állították
fél, mert az állami papnevelő intézetben
túlságosan liberális szellemben tanítot-
tak. A norvég püspöki tanács elhatá-
rozta, pogy az egyházi theologiai inté-
zetet áthelyezi Bergen-be.

Németországban' a Schaumburg-líp-
pei evangélikus tartományi egyház ve-
zetősége elhatározta ,hogy azokat, akik
az egyházból kiléptek, de újból vissza
akarnak térni, a kilépéstöl számított
egy esztendő belül nem fogadja vissza.
Ezenkívül az újrafelvételért folyamodni
kell s a folyamodó a kérés benyújtásá-
tóI számított legalább hat hónapi vára-
kozás után vehető csak fel.

Olaszországban Mussolini körlevelet
intézett az összes iskolák igazgatóihoz,
melyben az Uj szövetségnsk az iskolák-
ban való olvastatását elrendeli. Utóbb
pedig arról olvastunk, hogy nemrég
Mussolini az egyházról és az államról
való gondolatait nyilvánosságra hozta.
Ezekben többek között ilyeneket olva-
sunk: Mussolíní komoly szavakkal óvja
az államiérfiakat attól, hogy az egyház
ellen bármiféle harcot folytassanak.
Mert az egyház elleni küzdelem harc a
Megfoghatatlan, az Elérhetetlen ellen,
harca lélek legmélyebb belső értékei el-
len. Minden kerszakban bebizonyosodott,
hogy ebben a harcban az állam részé-
ről használt legélesebb fegyverek sem
tudták az egyházat halálra sebezni. Az
a balgatag gondolat, hogy államvallást
alkosson, vagy hogy a vallást az állam-
nak alárendelje, soha nem érte el gon-
dolkozásának az előszobáját sem. Nem
az az állam feladata, hogy új evangé-
liumokkal, vagy új dogmákkal kísérle-
tezzék, hogy az Isten íelöl való régi
gondolatokat lerombolja csak azért,
hogy, újakkal pótolja.

Az orosz ifjúság titokban keresztet
visel. Hogy milyen mélyen gyökerezik
a nép lelkében a vallásosság, azt leg-
jobban bizonyítja az a tény, hogy
hogy egyetlen egy moszkvai templom-
nak megszentelt gyertyákból egy év
alatt több, -rnínt kétszázezer rubel be-
vétele volt. Az ifjúság is mindjobban
hátat fordít a vallásellenes propagan-
dának Ezt a következö eset mutatja :
Kievben az "istentelenek szövetsége"
váratlanul kutatást rendezett egy is-
kola növendékeinél. A 870 növendék
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közül több, mint 600, tehát majdnem
75 százalék a nyakában keresztet, vagy
szentképet viselt. A kutatást vezető
tisztviselő felháborodva kérdezte, hogy
mire való ez az ostobaság? Egy bátor
tanuló nyiltan kimondta, amit érzett:
Arra, hogy Isten megsegítsen bennün-
ket a vizsgán. - A g-yermek többé
nem vizsgázhatott, kícsapták az isko-
lából. (virág.)

-"Judengegner", aki a törvénykegyesség. betűhit. materialismus és önző
életszemlélet ellen harcol. Az embereket Istenhez akarja vezetni és
ezért két központi igazságot hirdet: Isten szerető Atya, és Isten országa
bennetek van. Az Atya megbocsát, ezért érvénytelen az áldozat és en-
gesztelés, valamint a papi közvetítés gondolata. A zsidó tan minden
vonatkozásban és rriinden örökségben helytelen és elvetik, zsidó átmá-
zolásnak tekintve azt. hogy 1. Isten és Jehova egy, 2. az engesztelő
áldozat lehetséges volt Jézus részéről, vagyis hogy halála engesztelő
áldozat volt. .

Ez-eknek a gondolatoknak el kell" tünnie az istentiszteleti életb,.
is és ezek helyeit jön a Goltésleier, (leírását lásd az első cikkben). Ennek
jelentőségei és feladata: .mérnet emberekel gyűjteni, építeni, aktiváini. Itt
szereznek erőt ezek a mindennapi élet tulajdonképpeni istentiszteleté-
hez". Erre is Krisztus a példa, aki a hit és szeretet oldhatatlan egységét,
jelenti számukra. Benne talál haza a német nép lelke Istenhez és önma-
gához. Csak éppen azokat a vonásokat kell ellüntetni, ami nem igazán

'némel. Krisztust nem lehet eltüntetni és ezért szemben ali ez a német-
keresztyén irány kifejezetlen a LudendorH és Hauer féle rnozgalmakkal,
akik szerinte a keresztyénség ellen csak gyülöletből szólnak, lelkisimereti
kényszert akarnak tanuk ból 'csinálni, mozgalmukat a nemzeti szeeialista
megbizhatóság mértékévé akarják tenni és mindezzel csak a zsidóknak
és a Bekenntnislrontnak használnak Ezzel szemben a német keresztyén
életet a felebarátok iránti szeretet és segíteni készség, a testvérek iránti
engedelmesség rés hűség, mások vallásos életével szemben pedig a -
szabadság és nyiltség jellemzi-

Egészen kétségtelen, hogy új útnak gondolják mindazt, amit hir-
detnek A figyelmes szemlelő előtt azonban már az egyes nézetek tár-
gyalásánál is világossá lehetett, hogy tulajdonképen nem egészen új,
amit hirdetnek Ne-m új azért, mert eddig is megvolt, csak legfeljebb
nem hangsulyozták. Igen sok nézet, mint pl. az állam és egyház egy-
máshoz való viszonya, mostani egyes túlhaitásoktól eltekintve, amint
maguk is hangsúlyozzák, lutheri alapokon áll. Egyház és állam egymás
mellett, az egyház nincsen az állam fölé rendelve, már Luther tana.
Kétségtelen azonban, hogy hangsúlyozni kell, különősen a katholiciz-
mus politikai és világi hatalomra való törekvése miatt. Amit a meg-
merevült dogmákról mondanak, azt is igen sokan aláfogják írni. Itt
természetesen nem a' dogmák igazságáról, hanem csak merev formája
ellen lehetne szólni. Azonban nagyon vigyázva kell hozzányúlni a
kérdéshez, nem szabad olyan könnyen elintézni, mint ahogy ök elin-
tézik. Mindiárt Jézus személyére utalok, ahol egyik mozzanat, arcvo-
nás élesebb megvilágításával más színt adnak az egész tannak.

Ha a dogmákat úgy fogjuk fel, mint ahogy ők akarják, akkor 'ön-
kénytelenül is Lasalle államjogi felfogására kell emlékeznünk. Lasalle
szerint egy-egy törvény az adott politikai erőviszonyok papírra vetése
és' rögzítése. A dogma "is így a maga időszerűségeben egy idő szük-
ségének megfelelő válasz és erőforrás. de semmi más. Azonban a ke-
resztyénség igazságai idő felett valók, és azokat nem lehet röpke
szóval, könnyű kritikával elintézni. A hitvallás lehet emberi szó, de
még ha Isten Igéjének tekintélyével nem is bír, múlandó nem lesz,
merf lsten Igéjéről és Isten dolgairól való bizonyságtevés.

lsten felé sok úton lehet mermi. Van akit elragad, van akit hív,
van akit előbb tévelyégni hagy. Az ő terveibe nem szólhatunk bele.
Egyet azonban taníthat nekünk mindig a mások példára; főleg azt,
hogy vigyázzunk a mi hitűnkre, el ne eresszük azt, amit örökségül
kaptunk Nem' a megmerevült felfogásokra gondolunk, hanem arra az
erőre, ami a tradició ból- árad az apák hitéből biztatás ként a fiak felé:
én megállottam a magam harcát, új idődben álllad meg te is a hit fegy-
verével, és el ne ereszd soha a te Megváltódal. K. P.
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A kereszt jegyében
(A VE CAESAR 1)

(Uránia) ,

Hatalmas, idegfeszitő jelenetekben
elevenedik meg elottünk Neró korabeli
Róma. Az öntelt, kéjenc. hájtömeg csá-
szár, a körülötte intrikáló romlott ud-
varoncok, divatbolond, hisztérikus nők,
pénzért mindenre képes rabszolgák,
őrületig vitt fényűzés és feneketlen
nyomor világában üdítő hűs forrás a
keresztyének romok közé és föld alá
húzódott csendes élete- A keresztyén
leány és Róma prefektusának szerel-
méhez ezek szolgáltat jak a véres, köny-
nyes, borzalmas keretet. Szömyűek a
cirkuszi jelenetek, igen hatásos a ti-
vornyázó rómaiak csábtánca közepett
tisztán, állhatatosan, fehér márvány-
szeborként álló keresztény lány, arnint
az utcán vonuló keresztyének énekére
figyel s a táncosnő pedig nem tudja
túlrikoltani az éneket. SzerelmeséveI
az oroszlánok torka elé vonuló praelek-
tus ugyan lélektanilag kíssé éretlen
gyümölcsnek tetszik, de a hatást erő-
sen emeli. Altalában igen sok az erős
hatásra, idegizgalmak felcsigázására
irányuló jelenet, a kereszt jegyé vel el-
látható képek aránya pedig ahhoz ké-
pest eléggé kevés. Egyébként nagyon
jó film. '

A zöld frakk
(Corso)

Pompás szatírát kanyarít elénk ez a
francia vígjáték a magas Akadémia
halhatatlanjairól. Nem számít tehetség,
tudomány, csak a klikk uralma, Nem
fontos az ember, csak a származás és
név, .Még az erkölcsi kelevények is
szépen kendőzendők, csak a testület
rosszul értelmezett külső tisztességén,
becsületén csorba ne essék. Ezeken az
elveken s a férfibolond akadémiai el-
nökné fenséges asszony kegyein keresz-
tül jut a zöld frakkhoz egy teljesen
üresfejű gróf. Végén azonban mégis
megnyeri rokonszenvünket, mert leg-
alább őszintén bevallja, hogy üresfejű
és feleségi rangra emeli magn mellé a
szerelmes és tudós titkárnőt. hogy sa-
ját belső tartalma hamarosan ki ne de- '
rüljön. Sok kiváló kabinetfigura és sok
finomhumorú jelenet teszi a filmet a
francia vígjátékok egyik legsikerültebb
reprezentánsává., \ C. O.

Az az igazi böf cseaéq, hogy az ember megismerje Is-
tent_~s önmagát. megismerje, hogy mi nyomorult és elve-
szett bűnösök uoqyunk.. lsten pzölq könvürületes. nem akar
bennünket eltaszítani, hanem kegyelemből a Krisztus által

. meg akar bennünket mentaní. Lu the r ,
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A Luther-szobor
pályázati feltételei

HíREK

Dr. Luther Márton szobrának céljára a IV. Deák-térnek a szé-
kesfőváros képviseletével együttesen megállapított ama része van ki-
jelölve, amelyet a helyrajz határol. Megjegyzendő, hogy az evangélikus
templom és egyházi épület előtt, jelenleg a Sütő utca felé elvonuló ko-
csiút megszűnik és a járda szintiére lesz felemelve úgy, hogy az egy
egységes, a kocsiiorgalomból kikapcsolt területet alkosson. E terület egy
része esetleg a szoborhoz illő parkozással lesz ellátva. Emellett azon-
ban a szobor úgy helyezendö el, hogy közte és az egyházi épületek
között kivételesen erre a iárdaszintre felhajtott jármű a templom vagy
egyházi épület kapuja elé állhasson, tehát legalább 6 méter távolság
legyen ecélra szabadon fenntartva.

Habár ez az elhelyezés látszik legmegfelelőbbnek és a minta be-
nyujtására ez a kötelező, a Luther-szobor bizottság lehetőséget ad a
tervezőknek. ha elfogadható más elhelyezesi javaslatot kívánnak tenni.
hogy ezt megfelelő rajz benyujtásával és a mintának a javasolt hely-
hez való (allernativ) alkalmazásával megtehessék. De ez esetben szá-"
molni kell a Deák-téren átvonuló gyalogos- és kocsiloraalorn zavarta-
lan lebonyolítási lehetőségévei és ennek a szoborra való kihatéseval.
azzal a kívánalommal, hogya szebor úgy megfelelő távolságból, mint
annak közel éből kellőkép és nyugodtan szernlélhető legyen azzal, hogy
a szoborral kapcsolatos ünnepségek alkalmával körülötte többszáz em-
ber ugyancsak forgalomzavar nélkül elhelvezkedhessék. Legyen hang-
súlyozva az evangélikus egyházzal es épületeivel való szoros össze-
tartozás és végül tekintetbe kell venni a Deák-tér alatt elvonuló pon-
tozott vonalakkal jelölt földalatti villamos vasút pályáját "és Deák-téri
állomási területér, valamint ennek lejáratait, amelyeken alaposabb vál-
toztatásokat sem a szob or alapozása érdekében, sem kömyezetének
rendezése céljából eszközölni nem lehet.

A végleges szobormű elkészítésére az országos evangélikus egy'
ház közedakozésából 70.000, azaz Hetvenezer pengő készpénz áll ren-
delkezésre, mely összeg semmiesetre sem léphetö túl, rnert az egyház
hívek áldozatkészsége ismételten nem vehető igénybe, más alapból
pedig túllépések nem fedezhetők. Tehát már a minta is. akkép készí-
tendő, hogy az annak alapján létesülő mű a művész tiszteletdíjával
együtt elkészíthető és felállítható legyen, beleértve az alapozási, talap-
zati,építészeti munkáket, 'a szobrászati rész további, nagyobb és ter-
mészetes nagyságú minláit, az esetleges kőjaragó munkákat, min dezek-
hez szükségeit lő- és mellékanyazokat, szállítási költségeket és egyéb
rnellék- és sezédmunkálatokat, valamint a művész munka- és tiszte-
letdíját. - Amennyiben tehát a készkiadások a jelzet! 70.000 pengő
összegnek nagyobb részét ielemésztenék, úgy ez a művészi tisztelet,
díj-rész rovására fog válni. .

Az előbb ielzett összeg kerelében a szobormű kellő monúmentá-
lis hatással a Reformátort jellemző formában képezendő ki. A művész
elgondolására van bízva, hogy alkalmazzon-e és míly rnérlékben me]-
lékaIakokat, talapzati domborműveket és más művészi, vallási, esetleg
magyar vonatkozású kiegészítéseket.

A benyújtandó agyag- vagy gipszminla 1: 10 méretarányban (a
minta minden 10 ern. mérete egyenlő a valóságban 1.00 m-el) készí-
tendő el és 1938. évi október hó 1. és 3-ika között, legkésőbb október
3-án déli 12 óráig az Iparművészeti Múzeurn üvegcsarnokába Ox.,
Üllői-ut 33/35) .száiIitandó és ott a pályázó által ideiglenesen rendel-
kezésre bocsátott állványra felállítva helyezendö el, névaláírással
látandó el és a rendelkezésre bocsátott helvraizba annak a téren való
mikénti elhelyezése berajzolandó és ez. is apályamunkához csato-
landó. A mintához rövidre fogott leírás mellékelhető.

A beérkezett pályamunkákat rnegíelelöen összeállított bírálóbizott-
ság fogja elbírál ni és az alábbi pályadíjakat végérvényesen odaítélni :

1. díj 2000 P
Il. .. 1500-"

lll. .. 1000 ..

Új árvaház íelavatasa, A győri evau-
gélikusság hatodik évtizede folytat rend-
szeres árvagondozást s nagyszabású
szeretetházuk és diakonissza-anyaházuk
is van. Most a néhai lelkész, Pálmai
Lajos tb. esperes évtizedes akciója ré-
vén s emlékezetére, a Győrtől tizenkét
kilométernyíre fekvő Börcs községben
harmincötezer pengős költséggel eme-
letes új árvaházat épített, harminc árva
befogadására. Az egyháznak az az el-
gondolása. hogyabenépesülő árvaház
rendes létszámú iskolává fejlesz.ti a
börcsi evangélikusok mosta ni törpeis-
koláját s egyúttal központjává lehet az
evangélikus mezőgazdasági munkások
képzésének. A börcsi evangélikusok az
árvaház meljé harangtornyot állítottak
és Pünkösd vasárnapján Kapi Béla dr.
püspök felszentelte az új árvaházat,
tornyot és harangot. Kapi püspök ava-
tóbeszédében az örök Pünkösdról szólt,
a Lélek ünnepéről, amelyen Tsten pa-
rancsol, ember engedelmeskedile és a
Lélek munkálkodlk. Ime itt is új cso-
dát művelt Isten szeritlelke. A szertar-
tás utáni díszgyűlésen Hőfer Vilmos dr.
egyházfelügyelő, kormányfőtanácsos kö-
szöntötte a vendégeket, az árvaház,
harang- és toronyállítás történetéről
Túróczy Zoltán lelkész, a diakonissza-
anyaház jelenlegi igazgatója számolt
be s a közgyűlés melegen ünnepelte
Jósíay-Jausz Lajos főmérnök, egyház-

. felügyelőt, aki az építkezési munkála-
tok élén állott, a Pálmai-család köszön-
tését Pálmai Lenke nyug. kir. tankerü-
Jeti főigazgató tolmácsolta. Az árvák
énekkarának száma után megszólalt az
új harang ahösí halottak és az eddig
harangszó nélkül temetett börcsi evan-
gélikus halottak emlékezetére.

Az evangélikus tanárok soproni
nagygyűlése. Az Országos Evangélikus
Tanáregyesület Pünkösd vasárnapján
Sopronban tartotta évi közgyűlését. Vi-
téz Magassy Sándor liceumi vallástanár
bevezető istentisztelete után a közgyű-
lést Domanovszky Sándor dr. buda-
pesti egyetemi tanár nyitotta meg. Sop-
ron, a hűség városa - úgymond'-
ezer éve állt őrt, mint kapuja a művelt-
ségnek és védőbástya a Kelet felé. A
nemzeti és vallásos' eszme megújulásá-
nak korát éljük, így szólt tovább Do-
manovszky professzor és az iskolának
is erre kell felkészíteni az ifjúságot.
Kivánatos, hogy alélek harmonikus
egyensúlyát neveljük fíainkban ; éppen
ennek a nyugodt harmóniának jelképe
Sopron. A dunántúli evangélikus egy-_
házkerület és Kapi püspök nevében
Hanzmann Károly lelkész, a város ré-
széről Sopronyi-Thurner Mihály pol-,
gármester, az evangélikus intézmények,
iskolák képviseletében Podmaniczky
Pál báró dr. soproni egyetemi-teológiai
tanár, majd Németh Sámuel tanügyi fő-
tanácsos, Iiceumi igazgató üdvözölték a
közgyülést, amelyen az egyházegyete-
met Kovács Sándor dr. dunáninneni
püspök képviselte. A közgyűlésből táv-
iratilag köszöntötték. a Kormányzót,
Teleki Pál gróf kultuszminisztert, Rad-
vánszky Albert báró egyetemes egy-
házi felügyelőt és Kapi Béla dr, dunán-
túli püspökét, majd Kapí-Králík Jenő,
budapestí leány gimnáziumi tanár az

. egyházzenei oktatás időszerű kérdései-
'fől tartott előadást. A közgyűlés elha-

'\
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tározta, hogy a református tanáregye-
sülettel egyetértésben, a protestáns kö-
zépiskolák számára világnézeti tanköny-
veket adnak ki s ezek már az ősszel
használatba kerülnek. A tanáregyesü-
let szakosztályaiban Csaba József, Ren-
ner János dr. és Sárkány Sándor dr.
előadásai következtek, majd az ország
minden részéből egybegyűlt evangélikus
tanárok tiszteletére az Erzsébet-kertben
ebédet adott Sopron városa. Sopronyi-
Thurner Mihály dr. polgármester kö-
szöntőjében keményen szembeszállt
azokkal a híresztelésekkel, amelyek
Sopron ról mcstanában széltiben elter-
jedtek -Ó, Kijelentette a polgármester:
senki se aggódjék Sopron ért, ez a vá-
ros mindig magyar marad.

Az Erzsébet tudományegyetem
hittudományi facultásán az egyháztör-
téneti tanszék betöltését a vallas- és
közoktatásügyi miniszter meghirdette.

Lelkészbeíktatás. A kiskörösi egy-
házközség új lelkész '!t: Kiss György
eddigi bényei lelkészt ú] hivatalába
június 12-én iktatta be Bakay Péter es-
peres.

Halálozás. Kultlik Endre c. gimná-
ziumi igazgató 79 éves korában, 43 évi
tanári müködés és H) évi nyugalom után
június 8~án Szarvason elhúnyt.

Vitéz Paál Dénes református tábori es·
peres tragikus körülmények között el-
hunyt. Temetésén Soltész Elemér dr.
protestáns tábori püspök a római levél
8: 28 alapján bucsuztatta el.

Lang Károly műegyetemi ny. r. ta-
nár Budapesten 61 korában elhunyt.

A veszprémi egyházmegye június
9-én Pápán presbiteri konferenciát tar-
tott, melyen 87-en vettek részt. A kon-
ferencia összefoglaló témája volt: Egy-
házunk jelenlegi helyzete és feladata-
ink. Isten Tgéjét Takács Elek-esperes
hirdette. Megnyitó beszédet Mihály Sán-
dor egyhm. felügyelő tartott. Előadást
tartottak: "Egyházunk világi helyzeté-
ről" dr. Mohácsy Lajos marcalgergelyi,
"Az egyházi fegyelemről" Kakas József
dobronyi, "Az egyház szeretetmunkájá-
ról" Hering János veszprémi lelkészek.
"Az új egyházi törvények és feladata-
inkról" dr. Berzsenyi Jenő ny. járás-
biró, "Az ev. presbiter az egyház szol-
gálataiban"-róIBognár László veszprém-
varsányi tanító. A záróbeszédet Onetkó
Vilmos egyházfelügyelő, a befejező áhi-
tatot Ihász Mihály kertai lelkész tar-
totta.

A diósgyörvasgyári nöegylet va-
sárnap tartotta tisztújító közgyülését.
A környék legrégebbi nőegylete (ala-
kult 191O-ben) diszelnökévé választotta
Híbbey-Hosztják Albertnét, mávag. mü-
szaki főtanácsos, helybeli egyházköz-
sézí felügyelő nejét. Elnök lett Grillúsz
Allrédné mávag. műszaki tanácsosné.

A békési egyházmegye hitmélyítő
konferenciát tartott Szarvason, melyaz
;jj templomban tartott Istelltisztelettel
kez.lödött Szlancsik Pál pusztaföld vád
lelkész igehirdetésével. Istentisztelet
után dr. Lányi Márton egyházmegyei
felügyelő hívta fel az egyházmegye
társadalmat: igyekezzenek kitermelni
azt az egészséges, erős és vezetésre hi-
vatott társadalmi. réteget, amely fun-
damentuma és hordozója legyen az erős
hítü, tiszta erkölcsű, lsten félelemben
és hazaszeretetben megszilárdult k öz-
életnek. Az esti ünnepélyt Rohoska
Géza karnagy által vezetett Szarvasi
Dalkar zsoltaréneke fejezte be.
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ezenkívül, amennyiben a bírálóbizottság arra érdemes pályaműveket
talál, további négy darabot 500-500 pengőért megvételre javasolhat.
Az itt jelzett összegeket az Egyházegyetem pénztára (IV., Deák-tér 4
I. 7) a díjazott, illetve megvásárolt művek igazolt készítőinek a bírálat
befejezte után 15 napon belül kifizeti és ezzel az Egyházegyetem a
díjazott és megvásárolt minták tulajdonába lép. A nem díjazott munkák
szerzői munkáikat a bírálat beleieztet követő kéthetes kiállítás bezárta
után további két héten belül elszállítani tartoznak, mert ez idő után
a kiíró Egyházegyetem azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Az Egyházegyetem Luther-szabor Bizottsága fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázat eredménye szerint vagy a díjazottak egyikét
közvetlenül megbízza a végleges mű elkészítésével, vagy újabb (eset-
leg szűkílettebbkörű vagy nagyobbléptékű mintákra vonatkozó) pályá-
zatot fog rendezni vagy másképpen határoz.

Minden művész pályamunkáia benyújtásával tudomásul veszi és
aláveti magát jelen pályázati feltételeknek és a kiíró Egyházegyetem-
mel vagy Bizottsággal szemben a megítélt pályadijon. illetve a meg-
vételre kiválesztott rninta vételárán kívűl semminemű igényeket nem
támaszthat.

Budapest, 1938. június 8-án.

D. Báró Radvánszky A/bert s. k.
egyetemes felügyelő

a Bizottság világi elnöke

D. Kapi Béla s. k.
püspök,

a Bizottság egyházi elnöke

D. D. Raffay Sandor s. k.
püspök,

.a Végrehajtóbizottság elnöke.

Hogy_ állunk a terrorral? '
.

Rachmanova naplóinak valamelyik oldalán találtam azt a jelene-
tet, amikor az ánlánt-rnissziós hölgy meglátogat egy szovjelorosz szü-
lészeti klinikát. Előzőleg leírja micsoda piszokban, gorrdoz ellanségban,
minden segítség, bába és orvos nélkül, nyomorúságos koszt mellett
kellelt véres kínokban világra hoznia gyermekét. Mikor már majdnem
mindketten, a gyermek is. ő is elpusztultak, akkor jelent meg végre az
inspekciós bába és kezdett kapkodni a megmentésük érdekében. Mit
nem adott volna egy rendes pólyáért, pár darab tiszta pelenkáért :

. majd elepedt valami rendesebb íáplálékért, hisz' állandóan az éhen-
hálás határán lebegtek mindketten. Egy nap aztán az ápolonők és
bábák brigadja rohanta meg a kórlerrnet. Az ágynemű nélküli szalma-
zsákokra tiszta ágynemüt húztak, a gyermekágyas anyák piszkos ron-
gyait szép fehérnemüvel cseréllék ki, a habákat is rendbe, tisztába
tették. a kórlermet kellemes meleggé varázsolták. Nem értették, mi az
oka ennek a rájuk szakadt földi menyországnak. De hamarosan meg-
értették. Bejött a Iőbábe és kijelentette, hogy nemsokára jön. egy '
ántántrnissziós hölgy látogatóba, mindenkil kérdezgelni fog és ajándé-
kokat kinál. Csak egyetlen válasz lehetséges:' "Köszönjük, mindenünk
megvan. semmire sincs szükségünk l" Ha valaki panaszkodni vagy
valamit kérni merészel, meglátja a következményeit.

Ezeket a "következményeket" nagyon jól ismerték míndannyian.
Tehát jöhetett a missziós hölgy. Tele volt jóindulattal és gazdag aján-
dékokkal, Tiszta Iehémernükkel. babakelengyékkel (igazi vászonból l),
toalettszerekkel, tápszerekkel, csokoládéval stb. Nyáluk csordult és
szívük fájt, amikor csak emlegetni hallották is. De a missziós hölgy
hiába kérdezgette a legcsontvázabb kinézésü asszonyt is, csak azt a
feleletet kapta minden ágynál: "Köszönöm, jól vagyok, mindenem
megvan, semmire sincs szükségern." A kísérő. kajlaorrú .szoviet-rneg-

.bizott pedig buzgón magverézte angolul, hogy a dicső szovietéllarn a
legutolsó munkásasszonyt is úgy ellátja. hogy tökéletesen elégedettek,
ami pedig a kapitalista államokban még a gazdagok körében is ritkaság.

Hogy honnan jutott most ez eszembe? Egy adott esetlel kapcso-
latban. Azon tünődtern ugyanis, hogy mi a különbség lényegében az



elnérnító szovjelteror és az elnémító kapitalista terror között. S arra
[öltem rá, hogy nálunk, erre "nyugatabbra", az eszközök talán nem
olyan durvák (vagy mondiuk őszinték), de a lényeg ugyanaz. A mi
"keresztény" kapitalista társadalmunk nem sokat vethet a szoviet-terror
szemére. Lényegében ugyanazokat az eszközöket használja egy kissé
civilizáltabb ruházatban. Elmondom az esetetet. tessék megitélni!

Napokban egy ismerősünk járt nálunk. Vidéki, idősebb leány, aki
egy belvárosi szalonban a ruhavarrés rnűvészetét szeretn é elsajátítani,
hogy aztán a maga vidékének is juttasson a divatos női ruha áldásai-
ból. Az első az, hogy varrni már tudott, mikor jött, csak bizonvítványra,
képesílésre van szüksége s mégsem talált máskép helyet, mint teljesen
fizetés nélküli "tanuló". Már félévnél több ideje itt van, a legjobb fi-
zetett segédekénél is különb rnunkát végeztetnek vele, de hogy vala-
micskével. is honorálják, az még nem jutott eszébe a ..főnöknőnek".
Benn van reggel héttől este 8-ig. Délben 2 óra ebédszünet, amit két-
harmad részben felemészt a haza- és visszag yaloglés. Így 11 órát dol-
doznak egy nap a műhelyben. Természetesen belebetegedetl, úgy
hogy az OTI szanatóriumba küldle. Csak hangsúly kedvéért jegyzem
meg, hogy az OTI rostájának igen sűrű a rácsa. Ok nélkül senkinek
se ajándékoznak szanatóriumi üdülést. Mikor onnét visszajött még or-
vosi bizonyítványt, illetőleg rendeletet kapott a főnökéhez. hogy csak
este 6 óráig szabad dolgoznia, azután pedig levegőzzön és pihenjen.
A szalontulaidonosnő savanyú képeket vágott az orvosi bizonyít-
ványhoz, de nem mert ellene mondani. Ellenben alattomos aknamun-
kát kezdett a leány két órával megrövidített munkaideje ellen. Epés
megjegyzések, gúnyos kiszólások. nem-tetszik ábrázatok kisérlék, ami-
kor este 6-kor hazakészülődött. Aztán "sürgős" munkákat kapott, amit
csak 7-re tudott befejezni, vagy fél nyolcra, aztán kirnerült a iőnök i
alattomos erőszak ellen harcban és lemondott az orvosi rendelet nyuj-
totta előnyökről, maradt ő is 8-ig.

Pedig ugyebár tudjuk, hogya miniszteri rendelet szigorúan napi
8 óra munkaidőt rendel el minden ipari üzemben alkalmazott egyén
számára. A túllépést büntetik. S ő még a 6 órai hazamenetel esetén
is 9 órát dolgozott. Amúgy pedig 11 órát. Panaszt tenni? Feljelenteni ?
Abban a pillanatban kint van az utcán, megszünt a szerződése, kezd-
heti előlről. Tehát nemcsak ő, minden többi lizetéses és nem lizetéses
alkalmazott a humánus ésszigorú miniszteri rendelet ellenére szó nél-
kül dolgozik napi 11 órát.

Oe ez még mind csak bevezetés. Nem ez idézte fel bennem a
Rachmanova naplója beli jelenetet. Hanem a következő:

A szalontulajdonosnőt mégis csak Ieljelenlették. Nem az alkal-
mazottak, hanem egy konkurrens szabó. Egy nap hazajön a városból.
összehívja a szalőn egész személyzelét és kijelenti nekik, hogy ha jön
valaki és kérdi: mennyi időt dolgoznak, csak mondiák azt, hogy napi
nyolc órát. Aki azon túl benn marad, (Úgy látszik nem lehetett leta-
gadni, hogy reggel 7-fől este 8-ig, 9-ig tartotta ott a lányokat) oz mago
magának dolgozik, me t ő megengedte mindenkinek, hogya maga
holmiját, vagy a saját hasznára vállalt munkát, munkaidön túl a mű-
helyben csinálhassa. Megértették? Meg. Hogyne. Ha mást mernek
modanak, röpülnek. Jön újra a rnunkanélküliség, álláskeresés, ló tás-
futás. Nem, inkább megértették. Jöhet az a- vizsgálóbiztos.

Nyugatiasabb és civilizáltabb állapotainkhoz és a dolog korniku-
mához hozzátartozik még az is, hogya vizsgálat még máig sem ér-
kezett meg a szalonba. pedig az esetnek van vagy két hónapja. Így
aztán a szalonban tovább dolgozik beteg és egészséges napi nyolc
órát a szalontulaidonosnönek, azon túl pedig átlag hármat, de olykor
sokkal több órát "saját magának", ha valaki kérdi.

Nos, hogy állunk a terrorral?
L. M. V.

I Másnap, reggel a konferencia részt-
vevői az Ur asztalához járultak a szol-
gálatot Kovács Andor esperes~és Rutt-
kai Mikli~~ Géza ,lel~ész végezték. A
konfer~ncl3:n dr." Lányi Márton egyház-
megyei felugyelo megnyitó beszédében
a jelenlévő szülők figyelmét felhívia
arra a .nagy fontosságra, amit a szűlők,
a csalad, az otthon, il felnőttek neve-
lése és jó~éld?ja jelent az egyház ne-
mes szolgala!aban. Bottyánszky 'János
mezótúrí lelkész nagyhatású előadást
~aItott, a. vallásossá g szükségességér ől
e~ áldasaJ:~!. Dr Ben,?Zul' Vilmos egy-
házrnegyeí ugyesz eloadásában ismer-
tette, az új egyházi törvények alapal-
vert es azt, hogy az új törvények mí-
ként szelgaljak a hitélet meaerősítését
megtartását és minden belsŐ-külső tá~
madástól való megvédését. Zeman Mi-
~ály tótkomlósi lelkész a protestáns
ontudat kisérteseíról és erőforrásairól
tartott előadást.

A budapesti evangélikm: gimnázium
Volt Növendékeinek Egyesülete június
hó lO-én a gimnázium dísztermében tar-
totta tizennegyedik rendas l<öz<ryülését
dr. Pósch Gyula elnökléte alatt~ A köz-
gyüIésen bemutatrák Kovács János is
néhai dr. Hazay- Olivér tanárok arcké-
pét. Előadást tartott Levius Ernő a vi-
lágítás új módjaíról. Az in tózet hősi ha-
lot,tai emlékművének megko,zorúzám

-után ~ nag'y szfl.mban összesereglett
volt növendékek tar sasvacsorán vettek
részt.

Országos Protestáns Patronaza
Egyesület dunaal mási szeretetházaiben
most tartották meg az iskolai évzáró
ünnepélyt. A növendékekhez Bernát '
Gyula dr. intézett buzditó beszédet
majd Magócs Károly imája után Nagy
Kernél szeretetházi igazgató a leziobb
előmenetelt tanúsító növendékek között
kiosztotta az egyesület ajándékait. Az
ünnepély résztvevői ezután meatekin-
tették a szeretetházakat, amelyekben
jelenleg, mmtegy ico növendék részesül
nevelésben és oktatásban.

Latin-magyar szakos gimnáziumi ta-
nárnő, evangélikus vallású, budapesti
lakos, középlsk olások korrepe: álását,
pót-, kűlönbözeti vizsgára előkészítését
minden tárgy ból vállalja Nyári hóna-
pokra esetleg vidékre is elmegy. Aján-
latokat a kiadóhivatal továbbít.~--~~----------------~Ezüstrókák, kékrókák. keppek.

Szőrmék alakítása. feslése és
nyáron át való megőrzése

SOMOGYI
SZŰ CSM ESTERN ÉL

IV., EGYETEM·UTCA 3. '
TELEFON: 18-63-95. A ~. I

Fehér belépők kölcsön~,

.:~~~ :::~•..~::::::::::::::~......
Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep.
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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Krisztus a Koporsönál címen jele-
nik meg június hó, folyamán Eesedy
Aladárnak egy temetést beszédeket tar-
talmazó kötete.: Különböző korban es
különböző körülmények között elköltö-
zöttek fölött felhasználható beszédeket
tartalmaz ez a kötet 200~240 oldal
terjedelemben.r Célja evangéliumi anya-
got nyujtani, hogy a szenvedés és gyász
által fogékonnyá tett emberi szíveket
elvezethessük a vígasztalás egyetlen
forrásához, Jézushoz. 'A könyv előjegy-
zési ára, fűzve 3 P, kötvo 4 P, bolti ára
1-1 pengővel drágább.. 3502-e8csekksz,

t 1tWS!

LAPSZEMLE
Agrárií'júsá:gl mozgalom. "AgTárné-

pességünk majd 3,000,000tagja ma nem
tudja betölteni a maga nemzetfenntartó
hivatását, mert tulajdonnélküli földön-
futó és irgalmatlan harcot vív a holnap
kenyeréért. Akik közé ennyi-re betört I
a legelemibb életszükségletek hiánya,
azok nem képesek részt venni a nem-
zeti építőmimkában és katasztrófális
helyzetük veszélyezteti a társadalom-
egészséges törekvéseit. Aki aggódva
figyeli a nemzettest 'e részének vergő-
dését, az tudja, hogya bajok nem mai
keletüek. A háború előtt csak }903-ban
200.000magyar paraszt vándorolt ki a
nyomor miatt (400,000galiciai zsidó jött
be ugyanezekben az esztendőkben) s
veszett el a magyar sorsközösség szá-
mára, mert a vezetők nem ismerték fel
a magyar falu népének életérdekeit , , .

Egységes és átl'ogó mozgalomról vagy
szervezkedésról, ~ mely a keresztény
erkölcsi alapelvek s a szociális igazsá-
gosság erejében homloktérbe állította
volna a nép szellemi és anyagi élet:
nivójának kérdéseit, ~ eddig még nem
hallottunk. Ez a népréteg még nem tu-
dott egységes frontba törnörülni. mert
áilandóan tömörítették és szervezték,
de nem értük, hanem a legkülönbözőbb I
politikai pártok előinenetelének bizto-
sítására. Uj szervezés, új pártok ugyan
jöttek, de a nép kívánságai kielégítet-
lenek maradtak. Igy a probléma lénye-
ge még mindig változatlanul fl régi:
egy olyan szocíális életformát kell szab-
ni agrárnépűnk és ifjúságunk számára,
melyben kifejezetten a -keresztény er-
kölcsi rend alapjain újra megtalálhatja
egyrészt 'hivatásos földszeretete mel-
lett a tisztességes megélhetést, másrészt
pedig egy egészséges népi kultura fejlő
dési lehetőségeit is.c.

A népből kell tehát -kiludulnía az új
gazdasági és társadalmi rend gondola-
tának, melyet, ha megfelelő vezetők
irányításával magáévá tesz és megked-
vel, van és lehet reményünk arra, hogy
egész tömegében intenzíven kapcsoló-
dik bele a nemzeti építő munkába. Ered-

, ményre tehát csak organikus és írányí-
tottmu'nka számíthat, melyroppant nagy
feladatot ró a falnvezetők vállaira, hisz
majd minden az előkészítés nevelő mun-
kdján dől el! "

(Karunk Szava ~ 1\!lüclóssy László.j

Hogyoncsinóljók móshol?
(Evangelizáció Ilmerikában.)

, -Az "Amerikai Egyházi Szövetség" már régóta hatalmas munkát
tejf kj az evangelizálás ügyében, s főcélja az, hoay az egyház minden
munkáját az egY szükséges dologra irányítsa és az evangélium hírde-
téseben központosítsa. Erről szól a következö beszámoló is melyet ame-
rikai közlernények nyomán a "Junge Kírche" c. német folyóirat közöl :

"Az amerikai egyházak vezetői részben európai befolyás alatt,
részben pedig az idealizmus eszméjének teljes csődbejutása folytán,
arra a meggyőződésre jutottak, hogy az egyház nem érdekszövetség,
amely mindent nyujthat (szociális támogatást, orvosi és kórházi ápo-
lást, nevelést, társadalmi elhelyezkedést stb.), hanem sokkal inkább az
az alkalom, amelyben az evangéliom hírdettetik. A minden érdeket ki-
elégíteni akaró egyház eszméjétől való elfordulás már sürgetően fon-
las kérdés volt. Éppen ezért ez év folyamán az egyház evangélizációs
rnunkáia új alapokon indult meg és szélesebb mederbe terelödöt]. Az
evangelizáció munkája ma 'már nem lehet egyesek egyéni vállalkozása,
akik hallgatói kat itt-ott felrázzák és ezzel végeznek számottevő mun-
kát. Az evanzélizécíót az egyház igehírdetői tevékenysége lényegalkoto
részének kell tekinteni és azzá kell tenni. Ezért szervezett az egyházi
vezetőség egy állandó 12--15 tagból álló bizottságot, a Iegkíváióbb egy'
házi szónokok közül, akik sorra járják agyülekezeteket és hosszabb-
rövidebb ideig tartó evangélizálást végeznek az egyes egyházközségek-
ben. Ennek a" bizottságnak egyuttal az is a célja, hogy az Okumenikus
Világszövetség rnunkéiát széles körben ismertté tegye és megkedvel-
tesse, sőt az egyes lokálís egyházközségek együttműködését is szorgal-
rnazza. Az egyházi vezetőség ezt a rmmkát ióelőre példás tervszerű-
séggel megszervezte. Az evangelizáciö munkája 'első feladatául azt
tekintette, -hogy az egyes térsadalrrii osztályokat külön-külön nyerje meg
a maga munkáia számára. E célból névre szóló meghívással gyűitöt-
ték össze a különböző hivatásu embereket, pl. sokszor vagy 200 ke-
reskedőt, aztán állami, vagy községi tisztviselőket 100-200-as csopor-
tokban, diákokat, rríintegy lOOO-et,nőket, többnyire 500-an ként, egyházi
alkalmazottekat, -technikusokat, ifjúsági egyesületi tagokat (3-6'OO-ig),
munkavezetőket és rnunkaadókat, stb. Egyidejűleg papi szemináriumo-
kat -szerveztek lelkészek, számára, aztán szemináriumokat az "egészsé-
ges családi életre nevelés céljából, a szoclálís kérdésre vonatkozóan,
a világkonferenciák'ügyében stb. Ehhez csatlakoztak a vallásos estélyek,
amelyeken állandóan' nagy sokaság vett részt (naponta kb. 4000 ember).
13 városban több mint 350.000 embert gondoztak ilyenformán. A meg-
kezdett evangelizációs munkát a megalakítoít helyi csoportok fogják
tovább folytatni. Legközelebbi tervük az egyetemek evangélizálása."

Németországban az ébredező egyház sokkal inkább mint valaha
tudatára ébred az evangélizáció szükségességének. A most folyó áram-
latok még nem engednek teret nagyobbszabású elgondolások számára,
de már kivehető a bóritakozó programmból, hogya hivatásos német
egyház is a hitvallási. elvekhez való hű ragaszkodás mellett, irodalmi
és gyakorlati téren, is, egyaránt 'felkészül az evangélizácíó' nehéz mun-
kájára. Erről bizonyára még sokat fogunk hallani, '

Az idők jele arra int bennünket is, hogy ne sokat számoljunk
testtel és vérrel, hanem vessük kezünkel- az ekeszarvára és induljunk
minél előbb harcba ügy a bolsevizmus, mint más irányú egyházunkat
egyre gyengítő erők ellen. Ma a meglepetések korában kétszeresen fo-
kozott felkészültséggel kell, telszerelődnürik minderi előre nem látható
támadás ellen, s ez nem rnerülhet '.ki másban, rnínt az evangelium min-
den eszközzel és fokozott mértékberi való nyúitásában.

-Fuchs 'János.

HOTELSZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7.
Eze 1 ő t fEr z s ébe t Kir á 1Y n é.
Tiszta, világos szobák, hideg-meleg íolyóvízzel,
központifűtésseL ~ - ~,Szob_ák 5 pengőtől.
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Hazánk legrégibb, több miut 120 éve fennálló harangöntö gyára

SELTENHOFER FRIGYES' FIAI
magyar .Idrály} S·OPRO~
udvari szallnok. I~.

Alapítva: Legelsö tüznltúszer-, kut, SZl vattyu- és Al apít va:
1816. gépgyár, harang-, fém. és vasnntöne. 1816.

A Budapest-c Tisstviselűtelep Kiilsöferencvárosi Református térnp-
lom, a pápai református templom, a györi református templom,
bagaméri református, templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek, Harangrendelés eseten teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez, Apárisi világkiállításon arany-
éremmeI, azonkívül sok arany és éztíst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi .jótállás,
Költségvetést és . kiszállást díj men tes e n _~s z k ö z 1 ű n k 1
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PRINCE OF "WALES
illg- és nyakkendc-
különlegességek

BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KRT 21.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházke'rületek
Jóléti EgyesUlete?

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

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye
sület központja: Budapest, IV., Haio-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ, Kaposvár. Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbalhely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és Iogialkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

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

• Hősök földje, hősi nép P 2.-
" Sándor 'vitéz " PL-

Megjelentek és kaphatok :

Seho'lz TeS tvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-kőrút 19-21. szám
és minden jobb könvvkereskedésben.

"

Hirdessen
.+ .~

az Evangélikus Életben I

II



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

SZIGETI' HAND'OR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-VTCA 9. SZÁM.

lakását
BllTOSITSD
PÁTRIA
8 lemezes bíztonságí

reteszzárral.
Óra 2 db nikkelezett
kulccsal 5.- pengő.

'DEKOR8Cuí, Budapest, Károly-kr! 20. Tel:384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang- '
lelazerelés- és haranglábgyár

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

KALAPOKAT
Nagy Ferencnél vásároljunk!
Mlízeum-krt 2. és Erzsébet-krt 27.
Ingeket méret szerint készítünk. Nagy választék.

Megjelent!

A hálaadás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szenf vacsorájáról.

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

sorra veszi.

Ára - portómentes küldésseI -r- ;} pengő ..
Nagy,' összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

, Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér Ll. szám.
Csekkszámla: Scholz László, .'35 ..'3.'32. I

Megjelent! OIvas suk é s ter jes s z ü k! I
Nyomatott Weber Gusztáv "Grafika" nyomda-

vállalaténál.c Úipest. JÓkai utca '18. TeleIon : 295-516.

»GRj.\f'~{j.\«·
;

1'1Y O tJ) f) /-\V/-\ ll/-\ l /-\r
(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516.-.- , , , ~,

'. '. ~.\
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Broschko G. A.

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

Felelős szerkeszlő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottsáz : Bácsi Sándor, dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lászlo, dr. Gaudy Lászlo,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz László,

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

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

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

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

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
Felülről söpörd a lépcsőt!

Minden magyar ünnepe

Új idők jelei Ill.

Tanyai templom

A miniszter

Bosszú
Ki irányítja az iljúságot ?

Jönnek már a gázálarcok
Köszöntsük egymást

50 magyar énekeskönyv et

Filmkrilika

Hírek

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. június 26.

Deák-tér 4. (némel nyel-
ven) d. e. 1/210

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6
Fasor, Vilma királyné-út

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

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenaí-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abonyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 10
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda d. e. 8
Óbuda (riérnet nyelven) d. e. 9
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-útSő. d. e, 5
Erdi-úton d. u. 10
Báthory László-u, 7. d. e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212

Scholz László
Benkő István

Kemény Lajos
Dezsérv Lászlo
Broschko G. A.
Mórocz Sándor
Szabo Aladár
Szabó Aladár

'Morhács Márton
Benkő István

Kühn Ernő
Késmárky Lajos

Rimár Jenő
dr. Gyimessy Károly

Stovicsek Gusztáv
Stovicsek Gusztáv

Szántó Róbert
Szántó Róbert



s 'hányaveti munkádat nagy szó-
val dícséri is mindenki (hódoló tisz-
telettel, - gúnyál, mosolyát és mér-
gét magába Ioitva l) -' akkor is
nem kellene-e kissé magadba tér-
ned, Isten szavára ügyelned ; nem
azt mondia-e.: felülről seperd a lép-
csőt!.?

Kezd el hát magadon a rend-
csinálást l Fogd meg rnindjárt a
lényeget. Intézz el mindent a leg-
nagyobb komolysággaL Csak a sze-
mét kerüljön kosárba. Fejezd be
tiszta lelkiismerettel ezt a munka-
szakaszt. A bajoknak okát keresd
először is önmagadban. Ne szé-
gyeld tehetetlenségedet nyilvánosan
is megvallani "nagy" beszámolód-
'ban. S ne méltatlankodi, ha olyan
hangok is -hallatszanek a hallgatók
széksorai ból, hogy ideje volna már
egy kis "fenti" megújulásnak !Egy-
házi vezetőink se vegyék ezt lá-
zadásnak! Felülről kell a sőprésí
megindítani l

Csak a bűnbánat könnye tisztít-
hat meg bennünket. Csupáncsak
a bűnbocsánat vize moshat fehérré.
Mindez pedig ugyancsak "felül-
ről" jő!

Csak minél kevesebb támadjon
"alulról" : dicsekvés, füllentés, szó-
lamok csicsergése, törniénezések,
[egyzőkönyvi dicséretek, "soha el
nem muló" hála nyilvánítása. Csak
minél több szálljon alá "felülről":
a Szentlélek meglisztitó tüzéböl,
kiégelő lángjából és tápláló mele-
géből. 's akkor tisztán fogunk ál-
lani Isten és emberek előtt.

- Scholz László.

FELÜLRŐL SEPERD

Csak ezl a tanácsot adhat juk a
rendcsinálóknak. Nincs annál ne-
vetségesebb erőlködés, mint ami-
kor valaki alulról felfelé söpri a
lépcsőt. Sok szernét marad így min-
den fokán s a por nagy része a
círokból visszahull. Ennél a cse-
lekvésnél már csak az nevetsége-
sebb, hogyha a tisztogató meg van
elégedve munkájával: No, most
aztán rendet teremtettem! Ugyan.
ugyan, kedves Söpörgető, bocsáss
meg, de kacagnunk kell oktondi-
ságodon. Hát ennyire nem értesz
a dolgodhoz ? Felülről scperd a
lépcsőt!

Söprünk, söprőgetünk. Ősztől
nyárkezdetig sokat nyargaltunk le
s fel nyikorgó lépcsőinken. S el-
hullattunk egyetmást. S ez mind-
megannyi árulkodó jelecske mű-
helyünkböl. Elejtett, el nem intézett
akták. Torzóban maradt tervek.
Félre pattant álom-szilánkok. El-
hajított kellemetlen kötelességek.
Eldugott leladatok. Jóakaratunk
híján halálba hanyatlott névjegyek.
sorsok, reménységek temetője. Jaj,
össze kell ezt már seperni ! Nem
maradhat így új őszig.

Év vége van az iskolákban. Zá-
rulnak a politikai élet kapui. Hang-
zanak a beszámolók. Kapjuk az
értesitőket. Egvhézközsézek, egy-
házmegyék és egyházi testületek
is gyűléseznek Egy kis rendet kell
csinálni a nyaralás előtt. De álljunk
meg egy pillanatra: nem alulról
söpörnek-e most sokan?!

Nézd csak némelyek kapkodó
erölködését : hogy vagdalkoznak

JI' "A LEPCSOT!
jobbra, balra, micsoda porfelhőt ka-
varnak fel szeles sietségükben :
csak a záró-aktus a fontos, az ügyek
dűlőre juttatása nem. Nézd ama-
zokat: mennyi furfanggal mentege-
tik kudarcaikat, s restségüket a kö-
rülmények mostohaságávaL Aztán
ott vannak a sirna-nvelvűek, akik
most is mindent meg tudnak ér-
tetni, önző egyéni érdekekből elkö-
vetett ravasz bűneiket a köz javára
magyarázzák - utólagosan. Szól]
oda nekik gúnyos hahotával: akik
alulról sepernek, sosem lesznek
tiszták!

•
De kérlek, nézz a tükörbe is,

Nem kell-e alkadra fagynia rögvest
az érdes kacagásnak? Nem ott ál-
!asz-e le is 'a lépcső aljában sőp-
rűvel a kezedben? Azt véled, ne-
ked majd jobban sikerül felfelé sö-
pörnöd? S nem látja dőreségedet
senki? És ha még oly nagy is a
tekintélyed, hogy nem meri sze-
medbe mondani senki dőreségedet.

Él1 ugyan vízzel keresztellek ti-
teket megtérésre, de aki utánam
jő, erősebb nálamnál, akinek saru-
iát hordozni sem vagyok méltó;
ő Szent Lélekkel és tűzzel keresz-
tel majd titeket. Akinek szöröla-
pát van az ő kezében, és 'meg-
tisztítja az ő szérüjét; és az ő
gabonáját csűrbe takarítja,a poly-
vát pedig megégeti oíthatatatlan
tüzzel. Máté 3, 11-12.

Mert itt az ideje, hogyelkezdőd-
[ék, az ítélet az Istennek házán.

1. Pét. 4, 17
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Ki irányítja az ifjúságot?
Mind több szó esik az ifjúságról, amely

áldozatul esett a legkülönbözőbb poli-
tikai irányzatoknak. Az ifjuság pedig
valóban politizál. Szinte elemi iskolá-
ban kezdődik a politizálás, a gimnázi-
umok már tele vannak -kis nyilasokkal,
fajvédőkkel, reformerekkel. Ahogy ré-
gebben a sporteseményeket,vagy a diák-
stikliket, a mozi eseményeit, úgy tár-
gyalják ma tízpercben a középískolások
a politikát. Azelőtt "fradi jelvényt" hord-
tak a kamaszok, vagy "macistát", ma a
kabátok hajtókái alatt belülről ott bú-
jik a nyilaskereszt. Es még inkább po-
litizál az egyetemi ifjúság. Olyan főis-
kolás nincs, aki ne érdeklődne a poli-
tika iránt, olyan is ritka, aki ne tartozna
valamilyen pártba. Azt is világosan kell
látnunk, hogy az ifjúságnak, akár jobb-
oldalon, akár a balon "álljon", egészen
radikális' álláspontja van nemzetünk
sorskérdéseivel kapcsolatban. Ahogy
illetékes helyekről ezt megállapítani
szokás : az ifjúság szélsőséges.

Az ifjúság tehát politizál és egészen
nyilvánvaló, hogy szélsőségesen politi-
zál. Az illetékesek pedig, akik erről a
tényről nyilatkoztak, egyöntetüleg kény-
telenek látni, hogy ebben a potiiieá-
lásban az ifjúság egész életszemlélete,
világnézete, életakarata színte kilátás-
talanul elvált a nevelő tényezőktől.
Diák és tanár, főiskolás és professzor
között nagy szakadékok nuittak, az if-
júság kicsuszott a nevelők kezéből és
az iskolai szellemi élete mellett van
egy másik szellemi, élete, amelynek az
elsöhöz igen kevés köze van, ami az
iskolán kívül folyilc és ami - vegyük
észre - sokkal nagyobb hatással van
reá, mint az iskolai.
. Ez a helyzet annyira. érett ma már,
hogy a középiskolák dolgáról a kúltusz-
miniszter, a Iöískolásokéröl pedig és ál-
talában az ifjú értelmiség dolgáról a raí-
.níszterelnök volt kénytelen nyilatkozni
és intézkedni.

A kúltuszminiszter a középiskolások
politizálasát egyszerüen véli elintézni.
Ő megtilt ja a politizálást. Ez az általá-
nos középiskolai nevelőstílus. Megtiltani.
Így tiltották meg apáinknak a tarokkot,
a diákkamrákban mégis tarokkoztak.
Igy tíltották meg nekünk az egyesületek-
ben való sportolást, mégis aki csak értett
valami sporthoz, egyesületben játszott.

. És így tiltják meg most a politikát és
mégis lesz politika. A szellemi élet
ugyanis ellenőrizhetetlen valami és a
tilalommal legfeljebb alakoskodást lehet
elérni. Megfogják hallgatni pl. a törté-
nelem tanár úr történelem szemléletét,
meg is fogják tanulni, de máskép fog-
ják nézni a magyarság történelmet, ha
a tanár úré kevésbbé életszerűnek és
kilátásosnak fog mutatkozni. mint a
sajátjuk. A szellemi élet már a közép-
iskolában is a meggyőzés módszerét
kívánja.

A miniszterelnök az egyetemistákról
nyilatkozott és általában az ifjú értelmi-
ségről. Orvendetes, tiszta hangokat szólt.
Reálisan szemléli a helyzetet és meg-
állapítja, hogy az ifjúság értékes rétegei,
vagy jobb, vagy baloldalon szélsőséges
ellenzékiségben vannak. Ő azonban nem
akar senkit sem eltaszíta.ni. Ezt ez a kís
magyarság ugysem bírná el. Minden
fiatalt, akár jobboldali, akár baloldali,
bele kell állítani a nemzetépítésbe. "Tri-
bünt akarok nyítní a fíatalságnak", -
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Minden magyar ünnepe

Június 18-án érte el Isten keyyelméből Magyarország kormány-
zója: vitéz nagybányai Horthy Miklós hetvenedik életévét. Megaláz-
tatásos idők sőtét és csüggedt napjain indult el a csonka ország szé-
léről, hogy visszahozza a reménységet; önbizalmat és a feltámadásba
vetelt hitet a magyar népnek. Azóta is nehéz idők járnak feleltünk
és azóta is az ő személyében összpontosul a magyar nép minden re-
ménysége és jövendőt váró tűrése. Kormányzói széke felé ezeretettel
és a magyar szívnek olyan erősen ragaszkodni tudó érzéseivel tekint
minden magyar. Méltósággal, csüggedetlen hittel, népét oltalmazó böl-
csességgel és a jobb jövendőt bizton váró szent reménykedésnek ma-
gát mérséklő és népét óvó nyugalmával kormányozza a nemzet
hajóját a zajgó hullámverések között. Istennek hálálkodó és életére
áldást könyörgő szívvel tekintünk mi is feléje. Evangélikus egyházunk
püspökei ünnepélyes hangú körlevelekben hívták fel egyházkerü-
letüket a kormányzó születésnapjáról a templomokban való meg em-
lékezésre.

A Deák-téri evangélikus templomban tartott iuinepi istentisztele/en
a kormány képviseletében megjelentek- Stranyavszky Sándor földmíve-
lésügyi és Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter, a fesőházat
gróf Bethlen Pál, a képviselőházat Lányi Már/on alelnök, a miniszier-
elnökséget Traeger Ernő miniszterI osz/ályfőnök, a kultuszminisztéri-
umot leszenszuu Sándor miniszieri tanácsos, az evngélikus egyetemes
egyházat Kovács Sándor püspök és dr Szelényi Aladár egyetemes
fŐjegyző, a fővárost dr. Lamotle Károly alpoliiármesíer és Szepesoáru
Pál tonácsnoh uétioiseite.

Az ünnepi istentiszteleten Raffay Sándor püspök mondott imát a
hetvenéves korményzóér/. _ _

- Népek nagy Istene, mennyei Edesafyánk! Aldunk azért
a jóság ért és kegyelemért, hogy ma nemcsak magunkért adhatunk
hálát, hanem egy nemzet nevében szállhat Hozzád imánk. Hálát
adunk gondoskodásodéri, hogy nehéz időkben mindig állítottál
néped élére erős Lelhehet. az ilyen vezérek támasztásával bizonyságát
adtod hozzánk való szeretetednek és kegyelmednek. Most is ilyen ve-
zér elküldéséért adunk neked hálát. Te ismered a ma élő magyarok
legjobbikát, országunk kormányzóját, aki összetöretésünk könnyes nap-
jain adtál nekünk vígasztalásunkra. Te tudod, mi ő nehiuii«, meg/a-
posolt magyaroknak: erős, biz/ató, vezérlő bölcsességünk, jövendőbe
vetett hitünk élő reménysége.

- Könyörgünk hozzád, lartsdmeg őt nekünk továbbra is erő·
ben, bölcsességben, boldogan, nemzetének tiszteletétől övezett dicső-
ségben. Amint vele voltál hét évtizeden át, megváltó és megtartó ke-
gyelmed áldása szerini, ugy maradj vele ezután is nagykegyelmesen,
me ri az ő élete a miénk is. az ő boldogsága nekünk is öröm, az ő
diadala nekünk is feltámadás, az ő reménységének megvalósulása
nekünk is uj jövendőnek régi dicsőséget meg ujitó kapunyitás. Akit
áldásul rendeltél e nemzet számára, maradjon áldás addig is. amed-
dig e nemzet meg nem éri a sirján. . levő szikla elmozdulásának bol-
dog óráját. Deritsd ránk a jobb jövendőt, elég eld meg szenvedésein-
ket, vedd el rólunk ostorodat, trieri bizony ugy érezzük, "megbün~
hődte már e nép, a multat. s jövendőt".

- A Te hűséges fiadat, Kormányzónkaf, hazafias hűségének
minden áldozatáért jutalmazd meg azzal az örömmel, hogy maga
vezethesse be népét a beteljesülés igéretföldjére és együtt örülhessen
nemzetével. '

Az ünnepi istentisztelet a Miatyánk, majd a 40-ik zsoltár felol-
vasása és áldás után a Himnusz eléneklésével ért oéqei,

Az én prédikálásom olyan, mintha egy hatalmas erdőn keresztül-
mennék és énekelnék. Csak a visszhang jön vissza hozzám. Hirdetnünk
kell Isten dicsőségét, még ha nem látjuk is gyümölcsét. Ha sokan kííogá-
solják is ezt, a kevés, néhány ember kedvéért mégis kell hirdetnünk a
Krisztust. Lu the r.
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Uj idők jelei? mondta, ahol elmondhatja, mit akar
Csak ez aztán. valóban megtörténne és
egyszer, felelős helyről valaki szóba
állna már ezzel a politizáló ifjúsággal!

A kérdés lényegét azonban még kö-
zelebbről, a gyökereinél Nékám Lajos,
a most nyugalombavonuló orvosprolesz-
szor fogta meg. ..Szorosabbá kellene
tenni -a tanárok és a hallgatóság kap-
csolatát és meg kellene valósítani, hogy
a hallgatóságnak a tanár számolj on be
hetenkint a politikai eseményekről. Ez-

.zel el lehetne kerülni, hogy az ifjúságot
tévesen informálják és téveszmékkel
árasszak el. Nem a hordó tetejérőL kel-
lene az irjúságnak meghallania, hogy
mi történik, hanem a katedráról". Az
orvosságot az orvosprofesszor hozza.
Igenis kell, hogy az egyetem újra egye-
tem legyen. Aprofesszorok éshallgatók
Univerzitása. Szellemi közösség, ahol a
nemzet Gondolata és Lelke épül. Ez nem
azt jelenti, hogy az E.qyetem politizál,
hanem azt, hogy az Egyetem a nemzet-
nek gondolkozik. A professzorok tartsák
rajta kezüket az élet ütőerén és tudja-
nak szellemi irányítói lenni az Hjúság-
nak. Ehhez persze szerves változás kell
az egyetem rendszerében is. A diploma-
gyár helyettkollégiumkell, szemínáríum,
szellemi közösmunka az ifjúsággal. Az-
zal pedig számoljunk le, hogy amig az
egyetem vánszorogni fog az élet után
és nem tudja Irányítani, mint a XV-
XVII. században tudta, addíg az ifjúsá-
got is a hordó fogja tájékoztatni, nem
a katedra és a nemzet életében szörnyű
égető probléma lesz a politizáló ifjúság.

Dyl.
•••••••••••••••••••••••••
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Ill. Egységes nép lsten előtt.
A németországi egyházi harcok új idők jeleit mutatiék. Más élet-

ideált és életformát hoznak magukkal az új idők. Először is őszinte
lesz ez az élet, nem fogja szégyelni senki előtt azt, hogy felfogása más
mint egyebeké. De egyútta] kim életlen idő is lesz, mert le akar majd
számolni mindazzal, ami akadályozza ideáljainak megvalósításában.
Ha [elenségeib en egyelőre csak a német egyházi életben mutatkozik is,
az úi idő, nem jelenti számunkra azt, hogy megmenekültünk tőle. A
világon mindenütt egyformán jelentkező szekularizmus is csak egyik
jele, negatív jele, mely azt mutatja, hogy hiányok vannak.

Az első hiányra mindenki hamar rájön. Ez pedig a meggyőződés
hiánya. Soha sem volt talán olyan idő, amikor annyira hatott volna a
személyes meggyőződés, fanatikus akarás, mint ma. De egyúttal talán
ritkán volt olyan idő, amelyik annyira- megrendítette volna szinte alap-
jaiban a régi világot, mint a mai új eszmeáradatok. Egyházunk és ál-
talában minden felekezet egyformán remegő és bomladozó falak kö
zött harcol. A régi tekintélyre és méltóságra felépített egyházi rend-
szerek, mint pl. a katholicizmus, pompájukkal tudnak csak még hatni,
de csak nagyon egyszerű lelkekre. A mai ember éppen őszinteségre
és nyiltságra áhítozik, azt kívánja, hogy vezetői is emberek, legyenek,
ne pedig emberi szentek. Vagyis ne elzárkózó, mindentől visszavonuló
remeték, hanem az -életben álló erős harcosok, akik példát tudnak
mutatni és eleven illusztrációi tanításuknak. Akik ma tudományos ér-
vekkel akarnak élet problémák felett vitatkozni és a vita eldöntéséig
nem nyúlnak hozzájuk a világ minden kincséért sem, azok kénytele-
nek lesznek észrevenni, hogya lábuk alól kihullik a~talaj, talaj nélkül,
gyökértelenül állanak a világban és szomorú esett ember lesz a ne
vük. Akikben bíznak, azok mondiák majd kírnéletlenül szemükbe
gyengeségüket és egyúttal azt is, hogy nincsen többé szükség rájuk,
elmúlt a próbára adottt idő.

Az egyházak képviselőinek meggyőződésén túl azonban van egy
sokkal,de sokkal nagyobb hiány, amit ugyancsak a mai mozgalmak
mulatnak meg. Ez pedig a keresztyén egység hiánya. Ezt akarja népi
kereteken belül megoldani a német keresztyén mozgalom, rámutatva
egyúttal arra is, hogy nagy, universális egységről egyelőre nem lehet
szó, ahhoz még éretlen ez a világ, túl önző. mintha csak meg se lenne

.váltva. Számunkra, magyarok számára is- igen -nagy kérdésse fogja
kinőni magát éppen az egység kérdése. Csak gondoljunk arra, hogya
közelmult sokporl felverő u. n. reverzálís vitája mennyi energiát, pa-
pírt, nyomdalestéket és- időt pazarolt el. Csak gondoljunk arra, hogy
hány meg hány falusi kat. legényegylet, kongregáció. stb. gyülésezett
és tartotta problémának, létkérdésének azt, hogy másoktól megtagadja
az egyenlőséget. Mert minden megmozdulasuk végeredményben arra
vezethető vissza. hogy merevenrágaszkodtak ahhoz, ami joguk volt,

- vagy a szokásjog révén' [oggá lett és nem akartak abba beleegyezni,
hogy jogvesztést nem is emlegetve, adjanak kiváltságukból mindenkinek.

Egységet és egyenlőséget hirdetnek a mai idők. Különös iróniával
éppen az az ország valósítja meg, amelyikről még ma sem szünnek
meg rosszat beszélni, hanem a pogányság vádjával illetnek. Vala hogy
azonban másképpen kellene nézni. Őszintébben és kíméletlenebbül.
Meg kellene egyszer látnia mindenkinek azt, hogy a világ annyira áhí-
tozta már a keresztyénség hirdetett, de meg nem valósítoft igazságait,
hogy a végén egy szekularizmus hullámában önmaga valósította meg.
Csak gondoljunk arra a keresztyén egyenlőségre, amelyik meg van
ugyan a templomokban, mert senki sem mer finnyáskodni szegényebb
szomszédia rriiatt, (jóllehet mindig megnézi előbb: hova ül le) de ame-
lyik bizony be is fejeződik a templomokban. A templomon kívül nin-
csen egyenlőség u. n. keresztyén országban, hogy csak ne menjünk
mindiárt tovább saját magunknál. Már pedig egyenlőség nélkül nem.
lehet sohasem egység. Amig a természeti különbségeken túl, (íoglalko-
zás, hivatás) más szempontból is különbséget tesznek ember és ember
között, magyar és magyar kőzött, addig szó sem lehet magyar egy-
ségről.

JÖNNEK MÁR
A' GÁZÁLARCOK'!

Az eredeti tervek szerint pár nap
múlva ú] öntenntartási cikk jelenik
meg píacunkon : a gázálarc. Nagyon
komoly szükség van rá, mert az utód-
államok hadirepülői akár egy félóra
alatt városaink fölött teremhetnek, s
néhány megfelelő helyen ledobott gáz-
bomba sok jó magyar életet elpusztíthat.
Ezért vannak légvédelmi tanfolyamok,
épülnek a bombabiztos fedezékek,bár
korán sem olyan tempóban és mérték-
ben, mint ahogy szükség volna rájuk.
Ezért voltak nagyobb városainkban
légvédelmi gyakorlatok, ha nagyon
primitív' formában is, és ezért készülnek
most gyorsított tempóban a gázátarcok.

Csak azt lenne [ó kitalálni, hogy kik
fogják viselni őket? Talán a nagy pénzü
börzíánerek, akik megfelelő időben
semleges területre menekülnek majd?
Vagy a kapitalista vezérek, akik va-
gyonukkal együtt életüket is bizton-
ságba helyezik ? Avagy a kis- és nagy-
birtokosaink? - akiknek úgyis termé-
szetes védelmet nyujt földjük meg
erdejük, amit nem érdemes se bombázni,
se elgázosítani. Ugyanis a gázálarcok-
hoz éppen azok a nagy városi munkás-
tömegek nem tudnak majd hozzájutni,
amelyeknek tényleg életszükséglet ez
a háborús felszerelés. Mert - úg.y-e-
a napszámos, meg a gyári rnunkás se
Svájcba, se. a saját birtokára nem
menekülhet. Igy négy, hat vagy nyolc
tagú családjával elsősorban ő szenved
majd a gáztámadásoktól. Egy-egy gáz-
álarc pedig minősége szerint körülbelül
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11, 23 vagy 40 pengőbe kerül. Vajjon
mit csináljon most az a gyári munkás,
aki hatod, nyolcad magával havi hatvan
vagy nyolcvan pengőt keres? Szűnjék
meg egy hónapra élni családjával együtt,
vagy gázálarcot vegyen? Vagy egyék
csak nyugodtan és várjon a sorsára?

Sűrgős és gyors intézkedésre van itt
szükség, mert mégis csak jobb lenne,
ha pár százezer mérsékelt áron vagy
ingyen kiesztett gázálarc - amelyeket
már kezelni is megtanuJtak tulajdono-
saik - megmentene ugyanannyi száz-
ezer embert, minthogy egynéhány nehéz
bomba elpusztítsa a gondosan beraktá-
rozott gázálarcokat is. Az igazán nem
lehet kifogás, hogy ilyesmire nincs
pénz. Mert ahol ragyogó ünnepélyekre
sok és nehéz milliót tudnak elkölteni,
ott előbb és sokkal inkább módot kell
találni százezrek életének a biztosítására.

Ennek a felfedezésére pedig még
keresztyénnek sem kell lenni. Csak
egyszerüen meg kell tanulni hozzá
magyar emberekért magyarul gondol-
kozni. lJl.

Az utóbbi időben mind több és több
ember kabátjárt jelenik meg a Luther-
rózsa, s viselése úgylátszik állandósul
is. És amikor két ismeretlen Luther-
rózsás találkozik az utcán, étteremben
vagy vonaton, mindegyik jól megnézi
a másikat. Közben mind a ketten úgy
érzik. hogy oda kellene menni a má-
sikhoz és meg is kellene ismerkedni
vele. De közben eszükbe jut, hogy a I
[ómodor tiltja az ilyen ismerkedést.
Ujra szabályos társadalmi lényekké
válnak tehát s elnéznek egymás f!3je
felett.

Ez bizony egyáltalán nem megoldás.
Mert az evangélikus ember elsősorban
nem társadalmi lény, legalább is nem
abban az értelemben, amit ma a tár-
sadalmi lény kifejezés jelent. Az evan-
.gélikus ember kell, hogy keresztyén
ember legyen, ez pedig más, mint akármi-
féle társadalmi lény. Sokkal több annál:
testvér az Ur Jézus Krisztusban. Ha
meg testvér, akkor miért megyünk el
egymás mellett, mintha idegenek len-
nénk? Annak az első pillanatban fel-
törő ösztönös érzésnek van igaza, ame-
lyik azt mondja, hogy menj oda a
másikhoz, szoríts vele kezet és törődj
a másikkal egészen komolyan.

Ehhez éppen az lenne az első lépés,
hogy levetve minden előítéletet : kö-
szöntsük csak bátran egymást. Persze,
ez a köszöntés önmagában még nem
sokat jelent. Utána jönnie kell a többi-
nek, amit úgy is mondhatunk, hogy
egymás megismerése, segítése, egymás
terheinek hordozása. Röviden szólva:
út lenne ez a keresztyén közösség felé.

Attól meg senki ne féljen, hogy ebből
valami evangélikus exkluzívírás fejlőd-
hetnék ki. Ellenkezőleg. Eppen példává
és hatássá válhatnánk ebben a részekre
szakadozott, osztályszemléletes magyar
világban, hogy ahol élő keresztyénség
vagy hit van, ott nem lehet elválasztó
kerlát se a nemesi levél, se az állás,
se a társaság, se semmi más.

Végeredményben pedig olyan egy-
szerű az egész. Csak még kell kezdeni
és a többi jönni fog magától. Köszönt-
sük hát egymást! M.
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A különbségeket jól látja mindenki. Az állam újabban igyekszik
megszüntetni egyes kinövéseket, de még mindig több jogot ad egye-
seknek. Gondolok itt országunk bevándorolt idegen fajára, a zsidó-
ságra, de gondolok azokra a rétegekre is, amelyeken pl. a szavazati jog
iavaslata szerint több jogot kapnának, mint a kevésbbé művelt réteg.
Beszélhetnénk itt aztán evangélikus egyházunk és vele együtt a testvér
református egyház közös és állandó problémájáról is, az előbb említett
reverzálls kérdésről, ami voltaképpen nem más, mint különbségtevés
magyar keresztyének között. Semmi oka sem lehet senkinek erre a
különbségtevésre, hogy jogról ne is beszéljünk. Nem volt a rnultban
és nincsen a jelenben olyan történeti tény, amelyik megokolná, legfel-
jebb törvénytelen, vagy erőszakos elnyomás tényei a Habsburg kirá-
lyok alatt.

A mostani iorrongó időkben mindennél erősebben és aktuálisab-
ban szól az Ige követelése : Járjatok úgy, amint illik elhivatástokhoz ...
igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. (Ef.
4: 1-3) Ma, amikor annyi minden ver éket magyar és magyar közé :
visszássá vált társadalmi helyzet, kiváltsággá lett jogtalanságok, nem
szabad éppen az egyházaknak. újabb éket verni magyarok közé. Az
igazi békesség, a Krisztusban adott békesség hirdetőinek nem
szabad elterelni a figyelmet nagyobb kérdésekről. Mert világosan
meg kell mondanunk azt, hogy a mai magyar égető problémák meg-
oldása előtt akadálya keresztyén egység hiánya. Ezen felül olyan·
akadály, aminek már régen el kellett volna tünnie, és amiicsci:
vak, vagy látni nem akaró egyesek tartanak életben. A mai mn quar
életből el kell tűnnie mindenkinek, aki bármilyen szempontból éket
akar verni magyar és magyar kőzé. Legyen az álmodozó, legyen
az búitogaló, vagy legyen akár ..báránybőrbe öltözött farkas". Béke-
bontólmak nincsen ma- sem helye, sem joga ebben az országban élni.

Vegye észre mindenki azt, aki még nem vette észre, hogy hatá-
runkon új világnézet áll, amelyik a maga dinamikus erejével új, em'
beri, és (noha nem hangoztatja) de mégis sokkal keresztyénibb néze-
teivel lassan, de biztosan aláássa az elavult régi világnézeteket. Nem
gondolok itt kimondott propagandéra, sok ember számára elég az, ha
hallja, hogy túl a határokon emberibb az élet, szabadabb a mozgás
és szorosabb a népi kapcsolat. Senki sem vállalhatja a felelősséget
itten mások helyett. Mindenkinek magának kell észrevennie és meg-
látnia az egység szükségét és dolgozni érte.

A nemzeti egység megoldása elé egyelőre sok nehézség tornyosul.
A kormány rendeleteivel még csak most akarja lassan felgöngyölíteni
az égető problémákat. Ezek megoldására az egyház nem is képes,
mert eszközök nincsenek a kezében. Nem tehet mást, mint amit eddig
is sokszor tett, hogy rávilágít a íeladatokra és kötelességekre. Oe
ezeken túl tegyen valamit: elsőnek oldja meg a keresztyén egység
problémáját.

Tulajdonképen nem is szabadna hogy probléma legyen. Öntuda-
tos, önmagukkal szemben szigorú, másokkal szemben szeretettel ve-
zetgető felekezetek régen meg kellett volna hogy fogják egymás kezét-
Nem akarunk mi Magyarországon ném et rnintára egy olyan keveréket.
amit könnyen elfogadhat mindenki, már csak azért is, mert minden
lényeges dolgot kiküszöböltünk belőle. Nem akarunk semmi mást,
mint megtartva az ősök örökségét, egyszer már igaz szeretettel egy-
másra nézni, és nemcsak egyes fontos esemény zavartalan lefolyásá-
nak biztosítására, tehát politikából kezet fogni. Ennek a kézfogásnak
egészen másképen kell leiátszódnia, mert csak akkor lesz áldás rajta.
Egységes hittel. egymás kornoly megbecsülésével, a közös munka kö-
zös akarásával lsten felettünk kinyúitott kezét megragadni, ,mert akkor'
abban a kézben találkoznak egyúttal minenyájunk kezei. Es az lsten
kezébe kapaszkodók nemcsak egy-egy felekezetet [elentenek majd
akkor, hanem az egész keresztyén Magyarországot. Es akkor lesz
egységes nép Isten előtt a magyar nemzet. Egységes hitében.

És amint nem frázis a vallási egység, a keresztyén egység, a
felekezeti béke, aképpen nem frázis az lsten felettünk kinyújtott ke-
zéről beszélni sem. Ezzel a képpel kettőt akarunk ugyanis mindenki
emlékezetébe vésni. Egyik a mindnyájunk keresztyén hitének egyforma
tanítása: lsten mindenütt jelenvalósága. Gondolja meg mindenki: lsten
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jelenlétében meri-e megtörni vagy akadályozni az egységet? A másik
pedig az, hogy nem dogmatikai közvetítő tételek keresése oldja meg
az egység kérdését, hanem az, hogy tud-e és akai-e mindenki egy
lenni a többivel az élő Istenben való hit által.

K. P.

Tanyai templom
Hódmezővásárhely és Orosháza között a kardoskuti gyülekezet-

ben egyházunk ünnepet ült. Nemcsak egy gyülekezet, .hanem benne
és vele az egész magyar evangélikusság_ Mert nagy dolog történt. Az
Alföld beláthatatlan síkján új evangélikus templom emelkedett. Tanyai
templom, amilyen eddig még nem volt. A szétszórt, itt-ott roskadozó
tanyák között áll Istennek a háza, hogy legyen hol Isten elé gyüle-
keznie a tanyai magyarnak. Nem kell már órákat gyalogolnia hóban
vagy sárban, mert közelébe jött a templom, s vele közelebb iöít hozzá
egyháza is. Igaz, hogy' 'még csak egy ilyen tanyai templomunk van, a
kardoskuti újternplom, de ahogyan sikerült egyet felépíteni, úgy sike-
rülni fog a többi is, mert ez Isten akarata szerint való munka.

Ez a kardoskuti újtemplorn is sok akarás, imádság és munka ered-
ménye. Terve már negyven esztendővel ezelőtt megszületett, s akkor a
hódmezővásárhelyi gyülekezet hozott érte nagy áldozatokat. Azóta sok
kemény zivatar zúgott át felettünk, a régi munkások közül néhányat

- el is sodort, de ma mégis áll a tanyai magyarok első evangélikus
temploma. .

Negyven esztendővel ezelőtt Plavecz Gyula, ma már nyugalma-
zott hódmezővásárhelyi lelkész kezdett dolgozni érte. Amikor kész Jett
a templom és felszentelésére gyülekezett a kömyék apraja-nagyja, az
ő öröme volt a legnagyobb, mert sok reménytelenség, eredménytelen
esztendő, után most megmutatta az Isten, hogy tetszése szerint való volt
a terv. Outána néhai Kálmán Rezső, majd Jancsó András lelkipásztor-
kodás? alatt jutott a terv egy-egy lépéssei közelebb a megvalósulas-
hoz. Es a négyévtizedes munka június 19-én' végleg befejeződött. Mert
ezen a vasárnapon szentelte fel és adta át hivatásának a templomot
D. Raffay Sándor bánvakerületi püspök.

Maga a templomszentelés mintha csak a magyarság egymásra-
találásának előfutára lett volna. Eljött az ünneplőruhás tanyai magya-
rok közé az egész csanád-csongrádi evangélikus papság Kovács Andor
és Benkóczi Dániel esperesek vezetésével. Ott volt Lányi Márton egy-
házmegyei' felügyelő, a képviselőház alelnöke, Csizmadia András és Kun
Béla országgyűlési képviselők, Bakos József orosházi íöszolgebfró, Ká-
szonyi Richard és Endrey László Hódmezövésérhely íöispánia és pol-
gármestere és sokan mások.

RaHay Sándor püspök Salamon templom szenlelő imája alapján
hírdette az igét. Különösen azt emelte ki, hogya templomnak az ad
.mindeneklelett való jelentőséget, hogy Isten szeme állandóan rajta van.
Es ezzel vele jár Isten ítélete, mert szűntelenül szeme előtt tartja a
gyülekezetet. Tudja és látja jól, hogy mi történik benne. Ismeri a gyü
lekezet hívő és hitetlen tagjait egyaránt. Ezzel pedig nagy felelősség
jár együtt. Annak a felelőssége, hogy számukra minden időben tisztán
és igazán hírdettessék az evangélium. Végeredményben pedig Isten
benne él a gyülekezetben, mert az az ő birodalma, ahol saját akarata
és törvényei szerint uralkodik.

A felszentelt templomot a gyülekezet nevében Breuer Oszkár kar-
doskuti lelkész vette át s a szószékröl hírdette Isten igéjét.

A templomszentelés után ötszáz terítékes ebéden vettek részt a
gyülekezet tagjai és a vendégek. Az ebéden KÁszonyi Richárd főispán
a kormányzóról emlékezett meg, Endrev polgármester pedig Raffay
Sándor püspököt köszöntötte. A püspök válaszában a felekezeti békes-
ség nagy lontosségát hangsúlyozta, amely egyik feltétele a jövendő
magyar életnek. Es mi valamennyien kívániuk is, hogy ez a templom-
szentelés képe es példája legyen a holnap magyar életének, úgy, hogy
minél előbb találkozzunk rang és íelekezeti különbség nélkül a Jézus
Krisztusban.
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Gangsterek alkonya
(Me/ro)

Amerika a nagyvállalatok hazája.
Szervezés, tröszt, üzleti konkurrencia
és a szabadverseny jegyében müködö
liberálls világ minden "áldása" nagy
méretekben bontakozik ki. Még a bűn
is. Azt is megszervezík. Az is vállalat
lesz. Csak elhülve és ámulva nézzük,
mí minden lehetséges ott egy-egy ilyen
gang-nek. A rendőrség kimondott csa-
tákat kénytelen rendezni, állandó há-
borút viselni ellenük. S leghathatósab-
ban mégsem a rendőrség képes elin-
tézní őket, hanem a "konkurrens válla-
lat". Egyszerüen legépfegyverezik egy-
mást. - A "közellenségek" világának
filmjében tehát leginkább a címnek ör-
vendeztünk. Jó is, ha alkonyodik en-
nek a borzalom-víláguak, patkány-te-
nyészetnek, mert épen eleget fertő zték
a maguk sötét romantikájával ennek a
mai üzletesített világnak amúgy is
eléggé fülledt és poshadt levegőjét.

Történel1ni időket
élünk

(Royal Apol/o)
Vannak szülök, akik gyermekük fej-

lődéséről naplót vezetnek fényképekkel
illusztrálva. Érdekes lehet érett fejjel
átforgatni egy ilyen naplót s magunk
elé állítani a kinőtt ruhák kinőtt szoká-
sait. Film úr őnagyméltósága ezt cse-
lekszi éppen a Royal Apollóban. Negy-
venéves fe·jjel majdnem mindent elért
már, amit fejlődésre képes organizmus
elérhet. S most visszanéz egy kicsit az
útra. Erdekes út volt, meg kell hagyni.
A világtörténelem egyik legérdekteszt-
tőbb fejezete. Világháború, dinasztiák,

A F É B É Evangélikus Diakonissza
Egyesület könyvkiadóvállalata ki-
adásában még a nyár folyamán
(augusztus közepén) megjelenik
Túrmezei (Be l ó k) Erzsébet

diakonissza testvér

Öszből-tavaszba
című v e r s k ö te t e.

16 és fél ív terjedelemben (264 old.)
háromféle kivitelben lesz kapható.
A kiadóhivatal előfizetési felhívást
és ezzel előfizetési gyüjtő íveket bo-
csátott ki és bocsát rendelkezésére

. mindazoknak, akik ebbeli óhajukat
I levelezőlapon tudatjak. Az előfize-I tésgyüjtők minden 10 előfizetett pél-.Idány után egy tiszteletpéldányt kap-
o nak. Az előfizetési határidő 1938.

augusztus 5. Az előfizetési összegek
és az előfizetési -gyüjtő ívek be-

I
szolgáltatását ekkorra kéri a kiadó-
vállalat (Budapest, VI!., Damjanich-u.

, ~ 25/a.) Ezután már csak bolti áron le-
~i het kapni a könyvet. Ajánljuk eII könyvet az evangelium költészeteII iránt érdeklődők szíves figyelmébe.

7



trón ok, országok összeomlása, forradal-
mak, . gigászi kísérletek, vér, könny,
szenvedés, halál kísérte fejlődését. Lé-
legzetelálIítóan érdekes. Mi az oka, mi
se: szeretlük az életrajzokat. Es Film.
úr életrajza mindenki másénál megra-
gadóbb. Igazán érdemes volt összeállí-
tani. C. O.

QlANGn'~U~~lg
A miniszter

Földi Mihály regénye. Athenaeum kiadása-

Nagyon ráérő ember kimutatást állíthatna össze a legutóbbi évek-
ben megjelent regények címeiből s ebben a gyűjteményból első látásra
azt lehetne megállapítani, hogy sokat, vagy mindent megakarnak nyerni
már magával a címmel a regényírók. Ez ct megállapítás sokban vo-
natkozik Földi Mihály e könyvére. .

A maga szempontiaból bizonyosan [ó ötletnek bizonyult a cím .
Mi minden politikai és társadalmi pikántériát várt e cím után az a
mohó olvasó közönség, amelyiket az életből különősen, vagy állandóan
csak az intimitások azon sorozata érdekel, amelyekben a nagy embe-
rek magánélete feltárul a manikürös kisasszony, vagy a weekendező
kereskedősegéd előtt. . .

Ebben a regényben azonban ilyesmit ne várjon az olvasó. Ugy
indul a könyv, hogy kornoly emberek, sőt még lelkészek is mohón vár-
ják azt, hogy újságíró ember miképen fogja a nagy kérdést megoldani:
a haldokló ember előtt rejtégetni kell-e azt, hogy közel áll a sír szé-
léhez? Ezt akarná a prelátus, a miniszter egyik barátja, a másik barát
az orvos professzor pedig tagadja a beteg előtt betegségét s szinte azon
van, 'hogy boldog narkózisban segitse át a másvilágra. Nagyon ió in-
dulásnak tetszett ez nekünk, de azután olyan sok mellékesernény ke-
resztezte, kuszálta a regény egyenes menetét, hogya szerkezeti túlmé-
relezés és nyugtalanság miatt sokat bosszankodik az olvasó.

Maga a regény dióhéjban az, hogy az eltemetett miniszter felesé-
gét megszereti az orvosprolesszor, felajánlja magát, de az özvegy rni-
niszterné, a grólnő, polgári férje elhunyta után grófi férjet szerez ma-
gának. Ezután következik az orvos professzor idegösszeroppanása s
egész életének felszámolása, amelyben a prelátus megjelenésével akar
a szerző olyan apoteózisszerű befejezést adni, hogy a hithez vissza-
térő orvosprolesazor végül is dicsőiti azt az egyházi tanítást, amely
ellen egész életében hadakozott. Talán a szerző azt a célt látta maga
előtt a beíejezés megírásakor, hogya könyve épen az eucharisztikus
kongresszus heteiben jelenik meg s ió lesz az, ha a katolikus hívek is
találnak valami olyant a műben, ami jóleshetik nekik.

A könyvön sokat lehet bosszankodni. Szeretném felhívni vala-
mennyi orvosi szaklap szerkesztőjének ligyelrnét arra, hogy elgondol-
ható-e olyan orvosproíesszor, aki orvosi hivatását és orvosprofesszori
méltóságát úgy viseli, mint a regény orvosprofesszora ? Még sokan va-
gyunk olyanok, akik nemcsak halálos betegségek előestéin menekü-
lünk az orvosi szolgálat lelkiismeretes munkásai elé teljes bizalommal
és tökéletes ragaszkodással, hanem életünk jobb napjaiban is tisztelet-
tel gondolunk munkásságukra. Aki ezt az orvosprofesszort a regény
hatása alatt magához közelengedi, bizonyos kiábrándulással gondol
erre a foglalkozásra. Nem volt bölcs dolog egy ilyen intríkus és ala-
csony eszközökkel gondolkozó gyógyító embert elénk állítani.

Ami az orvos és prelátus dialógusait illeti, amelyek három-négy
ízben indulnak meg a regény folyamán, mindig kicsattanó vágyakozás-
sal gondolunk arra, hogy. e két egymás mellett haladó foglalkozás em-
berei sokkal közelebb állanak egymással a gyakorlatban, sőt még kü-
lönlegesens egymástól távolállónak látszó foglalkozásaikban is, mint
ahogy azt a szerző látja. Különben, mint újságíró bizonyosari ,tudja azt,
hogy Budapesten már volt orvos-lelkész konierencía, amelynek sok
eredményét ugyan nem láthatta a nyilvánosság, de a két munka-ág
emberei megbecsülik egymást. .

S szeretnénk nyílt levelet írni Szerb Antal fővárosi kereskedelmi
iskolai és szegedi egyetemi magán tanár -úrhoz csak azért, mert egyik
irodalomtörténeti ötletet, amely egészen az övé volt s egészen egyedül-
álló megállapítás volt, Földi átvette, felhasználta s olyan közönség előtt
mélyítette el, amelyik aligha olvassa el Szerb Antal: Irodalomtörténe-
tét. Szerb azt írja ebben a könvvében, hogy a paraszti származású
Petőfi a házasságában állandó gátlást érzett, mert felesége nemesi csa-
lád sarja volt. A térsadalmilag egymástól olyan távol élő partnerek a
közös életben azért különültek el egymástól természetszerűen, mert az

,
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. Lapunk a nyári szünet alatt mln-
den második szombaton, összevont
számban jelenik meg. Következő sza-
maink tehát július 9-én, 23-án, augusz-
tus 6-án, 20-án jönnek, szeptember
3-tóI kezdve pedig újból hetenkint.

A Szent István jubileumi év hiva-
talos, ünnepélyes megnyitása június
25-én szombaton lesz, mely napon az
evangélikus egyház ünnepi istentiszte-
lete délelőtt 9 órakor lesz a Deák-téri
templomban. A szent szolgálatot D. Raf=
fay Sándor püspök végzi.

A szepességí városok evangélikus
egyházközségeinek évi konventjén kö-
zölték, hogy az evangélikus egyház által
a Felvidékre kiküldött paritásos bizottság
anémet és a mgyar kisebbség megelé-
gedésére elhatározta, hogy anémet és
magyar egyházközségeket saját szuper-
intendenseik, illetve vikáriusságaik ve-
zessék. A németek és a magyarok az
országos evangélikus egyház keretében
messzemenő nemzeti jogokat kapnak.

Nyíregyháza. Nagyszabású presbiteri
konferenciát tartott a gyülekezetben jú-
nius 16-án a hegyaljai egyházmegye.
Mindenünnen szép számmal jöttek a pres-
biterek. Egyidőben - és részben a pres-
biterekkel - a nőegyletek is megbe-
széléseket tartottak. Pass László espe-
res prédikált reggel a templomban Isten
szeretetéről. Utána senole László tartott
előadást: "Az eucharisztikus kongresz-
szus tanulsága evangélikus szempont-
ból" címen előadást. Három arcot vilá-
gított meg a kongresszus tükrében: a
római katolikus egyház változatlan ké-
pét, a világ magatartását és a protes-
tantizmus orcáját, Belohorszky Ferenc
dr. gimn. tanár a szentistváni kérdésekről
értekezett. Dr. Hilscher Zoltán budapesti
tanár pedig az egyház szociális felelőssé-
géröl mondott megrázó erejű szavakat.
Felhívta a gyülekezet figyelmét a léte-
sítendő evangélikus népfőiskolára, mely
éppen szociális téren lesz nagy tette
egyházunknak. Mínden előadáshoz vol-

. tak tartalmas hozzászólások is. Nagy
öröm volt látni azt a szomjúságot,
mellyel presbitereink csakúgy szítták
magukba az egyház hozzájuk szóló
üzenetet. Nem szabadna lennie egyház-
megyének, mely ilyen konferenciát nem
rendez időnkint presbítereink megerő-
sítésére.

Fiúárvaház Rákoskeresztúron. A
Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesü-
let június nén megnyította Rákoske-
resztúron új íntézrnényét.Ia fiúárvahá-
zát evangélikus fiúgyermekek részére.
Az árvaházzal napköziotthont szándé-
kozik egybekötni. Ezt az intézményt
diakonissza - vezeti. Legyen Isten ál-
dása a legújabb evangélikus árvaházon !
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alacsonyabb osztályból való a házasélet intimitásaiban eredetét állandó
gátlásnak érezte. Ezt a Szerb könyvében megjelent tételt adja az orvos-
professzor szájába úgy a szerző, hogy a grólnő előtt elhalt férjét így
s ilyen beállítás sal akarja megkisebbiteni. Nem tartottuk helyénvalónak
ezt az ötletet Szerb Irodalomtörténelében sem s nagyon sajnáljuk, hogy
azóta már egy regényben is felújítják ezt a tanítást. Az élet már pro-
dukált ehez hasonló sok esetet s békességesen hordozta el az elő-
kelőbb nő s alacsonyabb származású férj ezt a helyzetükból követ-
kező gátlást. .

Azt is megjegyzem, hogy a katolikus szereplő s előkelő, vagy be-
érkezett nagyságok mellett említés történik egy manikürös lányról is;
aki a minisztérium melletti borbélynál dolgozik s aki a miniszter halála
után kapcsolódik bele az eseményekbe. Az orvosprofesszor azt állítja,
hogy a miniszter barátnője volt s ezzel rérnítgeti a bánatos özvegyet,
a prelátus pedig azt állítja a lány vallomásai alapján, hogy nem volt
közöttük semmi sem. A regényíró, nem tudjuk miért, megjegyzi, hogy
a lány evangélikus. Miért volt erre szükség ? Azt minden magunkfajta
egyszerű ember tudja, hogy hazánkban csak katolikus vallású prelá-
tusok vannak s azt is ki tudja olvasni magunkfajta egyszerű ember a
könyvekből, hogy az írók és hőseik vajjon milyen religiót követnek.
Nem tartottuk olyan nagyon szükségesnek azt, hogya manikűrös lány
evangélikus vallásossága a nyilvánosság elé kerüljön, különösen azért
nem, mert a regény végén azt érezzük, mintha közben megtért volna
a katolicizmus felé s mégis elbukott.

Általában nem szoktunk regényírók műveivel 'ilyen terjedelemben
foglalkozni. A könyv mondanivalója sem kényszerített erre. Oe az a
sokíéleséz, ami ebben a műben összepréselődött, mégis alkalmat szol-
gáltatott s jóformán kényszerített arra, hogy olvasóinknak megmondhas-
suk az íróról és könyvről való véleményünket még akkor is. amikor a
napisajtó egészen mást és sokkal hízelgőbb megállapításokat Írt az Író-
ról és a műről.

A regényírás dekadenciájában minden új könyv érdekel s min-
denik megjelenő műtől, akár keresztyén, akár zsidó írja: csodát várunk.
Meg kell állapítanunk, hogy ez a regény sem hozta meg, a várvavárt
csodát. G. L.

--------------------------------------------
, ;

BOSSZU
Nemrég olvastam valahol azt a megállapítást, hogya modern

színpadi drámák és tragédiák motíváló alapindulataiból teljesen elma-
radt a bosszú, amely pedig a görög, római és az elmúlt századok
európai drámáiban az összeütközések igen gyakori inditóokául szere-
pelt.: A modern ember már - állapította meg az illető - kullúráló-
dott annyira, hogy tisztán bosszúból" ne rúgja fel az erkölcsi világren-
det, ne rendezzen vérfürdöket.

Mikor ezt olvastam, máris ellene mondottam magamban. A bosz-
szú igenis gyakran vezérli a modern ernber cselekvését és gondolko-
dását is. Oe kultúráltságának fegyelmező hatása közrernűködik abban,
hogy ne a vakitó, forró indulat hatása alatt induljon el "megfojlani
egy kanál vízben" haragosait vagy ellenieleit. hanem jégre tegye az in-
dulatot és hidegen, mosolyogva, gyáva észrevétle nségbe és érdektelen-
ségbe bújva cselekedjék a szívós állhatatossággal kivárt, adott pilla-
natban. Hogy az ilyen szívben hordozott, alig észrevehető hideg érzés
lényegileg semmit sem különbözik az agyat homályba, szemet vérbe
borító forró indulattól. arra a Szentírás élesen rávilágít Máté 5: 22 és

Kinevezés. Szabolcs és Ungmegye fő-
ispánja dr. Vácz Elemért. az Országos
Luther-Szövetség választmányi tagját
lapunk szerkesztőbizottságának buzgÓ
tagját vármegyei főlevéltárossá nevezte
ki. Szívből kívánjuk Isten áldását!

Lelkészevangélizáció. Isten előtt való
elcsendesedés, személyes keresztyénsé-
günkben való elmélyülés, hivatáshűsé-
günkben való megerősödés és a testvéri
közösségben való növekedés drága al-
kalmát kínálja fel folyóiratunk minden
evangélikus lelkipásztornak. Augusztus
22-28-ig Gyenesdiáson ("Kapernaum"
lelkészüdülő) lelkészevangélizációt tar-
tunk, rnelyre minden evangélikus lel-
készt, vaJIástanító-lelkészt, segédlelkészt
szeretettel hívunk. Az evangélizáló elő-
adásokat Túróczy Zoltán tartja.

A "LELKIP ÁSZTOR"
. szerkesztősége.

Lelkészválasztás. A nyiregyházi
egyházközség június 19-én tartott köz-
gyűlésén a Krieger Míhály halála foly-
tán megüresedett lelkészi állásra egy
hangulag Hulvej István eddigi püspöki
másodlelkészt hívta meg. .

Leányegyletek konferenciája Mis-
leoleon. A miskolci, diósgyőrvasgyári
diósgyőri és heőcsabai evangéliku~
leányegyesületek június 16-án egész-
napos együttes konferenciát tartottak
Miskolcon. A konferencia témája "A
mai evangélikus leány az egyházban"
volt. Előadást és bibliamagyarázatot
tartottak: Duszik Lajos miskolci esperes-
Ielkész, Vető Lajos dr. diósgyőrvasgyári
lelkész és Ottlyk Ernő teológiai hall-
gató. A főtémát nagy érdeklődés köz-
ben és sok hozzászólás során beszélték
meg a résztvevők. Déli szünetben a
leánysereg megtekintette a tanítókép-
zőben rendezett kézimunkakiállítást. A
konferenciai együttlét áldás aitól indít-
tatva a résztvevők elhatározták, hogy
az ősz folyamán a diósg.yőrvasgyári új

Igyülekezeti teremben újra konferen-
cián gyülekeznek össze. A konferencia
sikeres megrendezéséért főleg Pálffy
Margit mískolci, Erdélyi Ilona diósgyőr-
vasgyári és diósgyőri leányegyleti
elnöknők s Ilona diakonissza-testvér
(Miskolc) fáradoztak.

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

SOMOGYI
I SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM~UTCA 3.

I TELEFON: 18-63-95.

Fehér belépők kölcsönzése.

Rádíó, gramofon, zongorabillentvűs' harmo- '
nika és azösszes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
vnr., JÓZSEF-KRT. 37.

~~~•.....••••......•........
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1. János 3: 15-ben. Csak a halmazállapot más, de a lényeg, a vegyi
összetétel ugyanaz: bosszú. S aki ezt az érzést hordozza magában,
azt az Ige csak egytéleképen tudja minősíteni: embergyilkos.

Primitív körülmények között élő, kultúrálatlan, ösztönöklől szaba-
don mozgatott embereket még mindig a görög tömeghalálos. vérfürdős
borzalmaira indíthatja el a bosszú, mint a legutóbbi napokban azt a
szerencsétlen foktői parasztlegényt is. Megölt egy csomó embert és ön-
maga is életével fizetett. Kész antik tragédia a magasabb hatalmak
"deus ex machinája" nélkül. Azaz, hogy itt is van egy "machina",
amelyből azonban nem "deus" lép ki az adott pillanatban, hanem a
"diabolus". S ez a ,,-machina" nemcsak a toktői ősember vad patak-
zású vérrel telített szívében rejtőzött ott, hanem ott rejtőzik minden
szívben, ahol valamelyik zugban meghúzódhalik a bosszú. Mindegy,
hogy milyen halmazállapotú : hideg-é, mint a tovasikló angolna teste,
vagy forró, mint egy sötétpiros -vulkán ? Csak annyi-é benne a gyilkolo
erő, hogy egy tüszúrást, mérgezett szót dőljön az ellenfélbe, vagy pe-
dig öldöklő puska golyó kat tud kiröppenteni. "Machina diaboli" az mind
a kettő: nem időpontra. de alkalomra beállított pokolgép, amely halá-
los" biztonsággal gyilkol. "Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos
az .

Ki tűrne meg töltött és telhúzott pokolgépet a házában? Se te,
se én. S a "máchinl'1 diaboli'l-t, a gyűlölet és bosszú érzéseit mégis,
mennyien tűrik meg. Jó, [ó. Biztos, hogy belőled nem lesz íokíöi rérn-
legény. Te korrekt úriember maradsz mindenki előtt. Hogya te alatto-
mos kezed, gúnyosan elejtett szavad vagy elbiggyesztett ajkad is benne
volt valakinek erkölcsi vagy gazdasági halálában, azt ugyebár senki
se tudhatja. Sokszor még magad sem. Pedig vigyázat 1 Annál az utolsó,
örök ítélőszéknél nem aszerint mérlegelnek majd, mekkorát robbant
valakiben a "machina", hanem hogy volt-e benne, vagy nem? Lesze-
relte, kőzörnbösitette az evangélium és _annak gyümölcse a ezeretet.
vagy nem? Vigyázat 1 Igen sok kultúrált, gáncs .és hiba nélküli modern
lovag kerülhet a íoktöi legénnyel egy sorba odaát, ha már itt ki nem
cserélődik benne az ember Krisztussal, a gyűlölet szeretettel, a bosszú
-a rosszért jóval fizetéssel. L. M. V.

SO magyar
énekeskönyve! kér

egy szegény kanadai magyar gyüleke-
zet. Vajjon össze tudunk-el hozni eny-
nyit? Bibliákra és kátékra is szüksé-
günk volna. Akiknek vannak használt,
dc még [ó karban lévő ilyen könyveí
és hajlandó azokat a nemes célra el-
juttatni, kérem, közölje velem címét,
hogy sagíthessünk külíöldí, szegény
magyar testvéreinken!

Idézek a hozzám érkező level ekből :
"Igaz és nagy szolgálatot tesztek a kül-
földön szétszórtan élő evangélikus ma-
gyaroknak. Külön-külön mindegyitek-
nek, - aki ebbe az áldásos munkába
belekaposolódott, - szerétném a kezét
melegen megszorítani és itteni híveink
köszönetét tolmácsolní. További mun-
leátokra Isten megsegítő, gazdag áldá-
sát kérem !" - "Egyházunk itt 550evan-
gélikus magyar családot szolgál ki, so-
kan nincsenek is nyilvántartva. A kül-

dött iratokat nagyon köszönjük.ide na-
gyon kevés ez ahhoz, hogy sok sze-
gény hívünk lelki éhségét csíllapítsa !"
- "Alig van egy-két magyar könyvűnk,
pedig a magyar betű itt annyira fontos, .
mint a mindennapi kenyér. Bármit is
küldtök, örömmel és nagy hálával· fo-
gadjuk!" Stb. stb. .

Ki hajlandó segíteni? A kü1földön
élő magyartestvérekettámogatók száma
közel ötvenre emelkedett, de a segí-
tésre vágyók száma is egyre nő, pedig
más országokat eddig még nem is vet-
tünk tervbe, csak Amerikát és Kana-
dát! .

További segítők jelentkezését kéri és
várja:

Egyházaskozár, Baranya m.
Fuchs .János

evangélikus lelkész.
e ti HE

Evangélikus gyors- és gépírónő,
10éves gyakorlattal, ügyvédi irodai vagy
más irodai állást keres. Cím a kiadó-
hivatalban.

HOTEL SZABÓ Budapest, IV., Egyetem-utca 7e ,

Eze 1 ő t tEr z s ébe t Kir á lyn é.
Tiszta, világ'os szobák, hídeg-meleg folyóvízzeI,
központi fűtésseI. - - - Szobák 5 pengőtől.

Eljegyzés. Néhai 'Jedlícska Jenő és
felesége dr. Fest Sándorné született
Doleschall Katalin leányát, Katalint
eljegyezte Mekis Adám evangélikus s.
lelkész, Mekis János és néhai Zsilinszky
Mária fia. '

Csanád-csongrádi egyházmegyei
hírek. Mezőhegyesen június 16-án egy-
házmegyei nöegyletí, leányegyesületi,
ifjúsági konferencia volt, amelyen ti-
zennégy gyülekezetből mintegy két-
százötvenen jelentek meg. A konferen-
eia előadásainak címe: "A Szontlélek
munkája". A következő előadások vol-
tak: Szentlélek munkája: meghivás
(Bcnkóczi D.), Szentlélek munkája: meg-
világosítás (Egyed A.), A Szetitlélek
munkája: bűnbánat Egyed A, A Szent-
lélek munkája: megszeute ítés (dr. Ke-
ken AJ •

Pár héttel korábban egy-egy vallásos
est keretében négy-négy előadó soro-
zatos előadást tartott az úrvacsora

Inégy kérdéséről Pitvaroson. Csanád-
albertiben. Ambrózfalván, Nagybánhe-
gyesen. A templomok zsufolásig meg-
teltek mind a négy helyen. Előadók
voltak: Benkóczi D., Jeszenszky J.,
Gubcsó A., Sztik G. Solymár J., Ond-
rik J.

Az egyházmegye gyűlését június 28-
29-én tartja Makón Előző napon bjzott-
ságí ülések, lelkészegyesiileti, tanító-
egyesületi ülések lesznek, a második
napon közgyűlés.

Halálozás. Kiszels] János ceglédl igaz-
gatótanító, az Országos Evangélikus Ta-
nítóegyesület pénztárososa, az Evaugé-
llkus Népiskola kiadója életének 54-ik,
tanítói működésének 34-ik esztendejé-
ben, június iG-án hazatért. A eeg-
lédi egyházközség és evangélikus taní-
tógárdánk egyik legértékesebb tagját
veszítette el.

Pályázat tanítói állásra. A kondo-
rosi evangélikus egyház pályázatot
hirdet külterületi tanitói állásra. Java-
dalma az 1. sz. díjlevél szerint: szabad-
lakás, 40 q búza, 1 öl tüzlfa, G kocsi
szalma - 45 mértékegységben - és
megfelelő fizetéskiegészítő államsegély.

. Kötelessége : I-Vr. o. osztatlan iskola
vezetése, belmissziói munkában való
részvétele, belterületre történő átválasz-
tása esetén a kántori teendők végzése
a többi kántorral felváltva. Kántort
oklevél és tót nyelv tudása szükséges.
Cím: Ev. lelkészi hivatal, pályázati
határidő a megjelenéstől számított 21
nap.

Nagy gyakorlattal rendelkező gyors-
és gépírónőt telvesz Evangélikus Egy-
házkerületek Jóléti Egyesülete, Buda-
pest, IV., Fehérhajó-utca 8/10. Jelent-
kezes szombat kívételével délelőtt 10-
11 óra között.

Latin-magyar szakos gimnáziumi ta-
nárnő, evangélikus vallású, budapesti
lakos, középískolások korrepetálását,
pót-, kűlön bözeti vizsgára előkészítését
mínden tárgyból vállalja Nyári hóna-
pokra esetleg vidékre is elmegy. Aján-
latokat a kiadóhivatal továbbít.
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Hazánk legrégibb, több mint 1 O éve fennálló harangöntő gyára

SELTE~HOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi. SOPRO'"
udvari száIlitók, •.,.

Alapítva: Legelsö tŰloltószer -, kul, szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár, har~ng-, fém· és vasöntöde. 1816.

A Budapest-Tisztviselötelep Külsöferencvárosi Református temp-
lom, 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-
vé1lel 'kítítntetve; Ked vezö fizetési feltételek és sok évi ' jótállás.
Költségvetést és kiszállást díj m e n tes e n esz k ö zl ü nk!

PRINCE OF "WALES
ing- és nyakkendö-
k II 1önlegességek

BUDAPEST, V., MÚZEUM-KRT. 21.

Mit nyujt az Evangéljkus Egyházkerületek .
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb 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 figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő Javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

10-12 éves fiúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vízsgaí [utalomkünyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Böngérfi János: Hadakfia .__ Ára P .-

" " Hösök földje, hősi nép " P.-
" " Sándor vitéz .__ " P l.-

Megjelentek és kaphatök :

Seho.lz Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden jobb könyvk ereskedésben.

Hirdessen
,

az Evangé/~kus Eletben I

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. SZAM.

BllTOSITSJl
lakását

PÁTRIA
8 lemezes biztonsági

reteszzárral.
lÍra 2 db nikkelezett
kulccsal 5.- pengö.l

DEKORnCIÓ, Budapest,Károlv:krt 20. Tel: 384-521.

SZLEZÁK LÁSZLÓ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde. harang-
felszerelés- és haranglábgyár

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

1 ,

KALAPOKAT
Nagy Ferencnél vásároljunk!
Múzeum·krt 2. és Erzsébet-krt 27.
Ingeket méret szerínt készítünk. Nagy választék.

Megjelent!

A hálaadás kelyhe'
SCHOLZ LASZLÓ

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.

Megje::~~~~ ~:::~ k~S:16;::;~sszük! 1.

Nyomatott Weber Gusztáv ,;GraHka" nyomda-
vállalatánál, Úipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516.
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~IY O tJ)f) 1-\V1-\II1-\ l 1-\·r

(WEBER GUSZTÁV)
TELEFONSZÁM: 295-516. •
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