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Van lekolopclltlkönk?
Nincs egységes és messzelátó

iskolapolitikénk. "Hogy is. lehet
iskola politikát " keresni az egyház-
ban? - huzódnak össze a hom-
lokráncok e mondatra. Csakhogy
nem azért nincs iskolapolitikánk,
mintha ezt a fogalmat maximálisra
fínomult egyházi életünkből szám-
űztük volna, hanem azért, mert
hovatovább elfelejtkezünk a jöven-
dőnkről.Mert mi is lenne az' is-
kolapolitika? Nem valami manő-
verek és praktikák. kis játékok és
ügyeskedések haláltánca iskolák
és egyhézkerületek, egyének és ál-
lam között, hanem egy nagyon
korszerű és nagyon szívós, találé-
kony és áldozatos törődés az egy-
házi iskolával, mert ott készül az
egyház.

Akik ugyanis az egyháztőrténe-
lemmel egy kicsit is kapcsolatban
vannak, nagyon jól tudják azt,
mit jelentett az iskola eddig az
életünkben. Mai egyházi életünk
eleven tagjainak hátamögött minde-
nütt ott van az evangélikus iskola.Mi
pedig, fiatalok, akik már a csonka-
ország csonka és iskolavesztett
egyházába születtünk, s oly ke-
véssé van, vagy volt részünk egy-
házi nevelésben, ijesztően· távol
vagyunk az egyháztól. Az én kor-
társaim, a mai ifjú értelmiség kö-
zött egyenesen ijesztő feltenni a
kérdést: "kik fogják az egyház, a
gyülekezetek gondjait magukra
venni? Mert egyházi nevelést csak
egyházi iskola adhat igazán. Ma
mikor az elvilágiasodás olyan nagy
mérvű, egészen. szívós és korszerű,
rugalmas és széles rétegeket elérő
iskolapolitikára van szükség.

Mi "iskolás-egyház" voltunk, miért

olyan izgató probléma hát ez ma?
Vannak gyülekezeti elemi i~ko-
láínk, de a tanítók a legtöbb eset-
ben hadilábon állanak a lelkészek-
kel. A gyülekezetek az iskolán
kezdenek minden szanálást s in-
kább áldoznak akármire, mint az
iskolára. Egymásután veszi át az
álla m az iskoláinkat, s kérdés, mi
lesz egy esetleges rendszerválto-
zás esetén az iskola nélkül ma-
radt egyházzal, amikor majd a~
állami nevelést egyáltalában nem
lehet befolyásolni egyházi részről?

Vannak gimnáziumaink, de a
híveink nincsenek beleszoktatva
abba, hogy egyházi iskolákba ad-
ják gyermekeiket. Van gimnáziu-
munk, ahol 30 százalék evangé-
likus' tanuló sincs. A középisko-
láink mellett vagy nincs, vagy kicsi
3Z internátus. Olyan is van, ami
luxus jellegű. Külön kérdés az,
milyen viszonyban van a bibliás
nevelés az internátusi nevelésünk-
kel?

A paraszt oktatással még min-
dig nem. törődünk. "Intelligencia
egyháza vagyunk," sOrosházára
is gimnáziumot szerveztünk, pedig
a környéken 2 evangélikus, 3 re-
formátus és sok katolikus gimná-
zium küzd a tanuló-létszám. kér-
déssel. A néplőiskola terve viszont
még ma sem "hivatalos és köz-
egyházi" terv. A finn egyház sok-

I "Vigyázzatok, hogy senki ne

teket bölcselkedéssei és üres
hitetéssel,amely emberi hagYO-

1
mányok és világi szokások és
nem Krisztus szerint való."

(Kol. 2, 8.)

kal jobban sziven viseli, mint mi.
Ott jobban tudják, hogy paraszt
tömegeknek nem humanista gim-
názium kell, de gazdasági szak-
oktatás, tele evangéliummal.

Van jogakadémiánk igen kevés
evangélikus hallgatóval, s van theo-
lógiánk ct hatérszélen, úgyszólván·
egy egyházkerület hozzálérhetósé-
gében, amelyik egyházkerület "túl
is termeli " a theológusait, az Al-
földön meg nincs tót káplán.

És folyik most a tanítóképezdék
körül a gyűlésezés, s kérdés, hogy
mit fogunk végezni? Az állam két
képzőt enged nekünk. Világos,
hogy az egyiket a leányoknak kel-
lene szervezni, másikat a fiúknak.
A soproni férfi tanítóképző mellett,
mely elsősorban jön szóba, csak
úgy lehet még egy képzőnk, ha
vagy a szarvasit, vagy a miskolcit
feláldozzuk. illetve beolvasszuk.
Egyházunk a jobban felszerelt mis-
kolci képző fenntartása mellett van.
Így megint az Aliöldról hozunk el
egy kullúrbázist. Most pedig az
hírlik. hogy Miskolc nem akar
leányképzést. hanem ő is a fiú-
tanítóképzést kivánja fenntartani.

A végén még tanitónőképző aka-
démia nélkül maradunk ...

Mi kell ide? Nagyon bátor és
találékony, áldozatos és önzetlen,
közegyházi iskolapolitika. Nagy
propaganda az egyházi iskolák-
nak, nagy átszerveződés a népne-
vetésre, nagy elhatározás, hogyha
kell minden más kérdés félretéte-
lévei az eoancélihus nevelést, az
evangélikus iskolát vesszük gond-
jainkba és imádságainkba. Evan-
gélikus iskola az evangélikus jövő!

Dezséry László.
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Alexander Petőfi Lyrísche und
Epische Dichturigen

Neu übersetzt von L. Landgraf

Budapest. Verlag von Ludwig Kókai
1937. 523 lap

Amióta nemzeti és tudományos ér-
deklődésünk a magyar és népi értéke-
ink felé irányult, s amióta új és más
szemmel nézünk mind arra, ami telje-
sen és elszakíthatatlanul magyar és a
miénk, azóta a magunkénak vallható
dolgok értékelésében egységes állás-
pontot fogadott el nemzetünk s általá-
nosan azt valljuk, hogy nemcsak azok
vagyunk, akik a más nemzetekkel való
összehasonlítást kíálljuk, hanem bátran
beszélünk arról, ami mínt gondolat,
munka, művészet, hazai talajon szüle-
tett s azt :állít juk ezekről, hogy mind-
ezekből a külföld is tanulhat.

Nemzeti értékkincsünknek jelenlegi
értékét ismeri a külíöld. A monarchiá-
val együttélő Magyarország és lelke
kevésbbé volt ismeretes a világ előtt,
mint a megcsonkított hazánk napjainak
és alkotásainak értékei.
-Kétségtelen az, hogy a magyar gé-

niusz mai alkotásai méltók a közvetlen
átvételre. Örülni tudunk annak, ha ma-
gyar .mérnök vagy magyar muzsíkus
ünneplésben részesül külföldön, de még
jobban örülünk annak, ha a mai magyar
életet megalapozó kultúra és művészet
is ismeretessé válik idegennyelvű szom-
szédaink előtt.

Nagyon örülünk annak, hogy az iro-
dalmi export és import mérlege is kezd
nálunk kedvezőbb lenni. Néhány évti-
zeddel ezelőtt, de még ma is az a hely-
zet, hogy irodalmi és tudományos
könyvtermésünkben nagyon nagy szá-
zalék jutott a fordításokra. Az önálló
magyar alkotások mellett "olyan fölös
számu s idegen szellemet magából le-
helö művel kellett nemzetünknek meg-
ismerkedni, hogy nem is lehetett volna
csodálkozni azon, ha ez az egészség-
telen arány az irodalomban, bizonyos
elnemzetietlenedéshez vezetett volna.
Éppen ezért el nem müló hála és di-
csőség illeti azokat a hazánkban élő,
vagy nyelvünket beszélő idegen embe-
reket, akik a magyar irodalom alkotá-
sait a külfölddel megismertették. Mél-
tányoltuk és megértettük azt az irók
részéről elhangzott panaszt, hogy íróink-
nál kisebb értékű irodalmárok nyertek
irodalmi Nőbel-díjat s a míeínk csupán
a nyelvi akadályok miatt maradtak le.
De mégis azt valljuk: jobb ha nem
nyer egyik írónk sem Nobel-díjat, .ví-
szont abszolut és irodalmi értékű, ezen-
felül pedig nemzeti történelmünket ma-
gából kisugárzó műveinket .megismerik
hazánk határain kívül is.

Tudjuk azt, hogy sok régi és új ma-
gyal' regény jelent meg eddig ídegen
nyelven. Azt is tudtuk, hogya nagy
nyelvi nehézségek dacára, sok drága
magyar költemény jelent meg idegen
nyelveken s mindezek a munkák elvé-
gezték missziójukat. Mégis azt hisszük,
hogy ez a teljes Petőfi-kiadás jelentő-
ségben és hatásban, belső értékben és
művészí eredményességben a többiek
fölött áll. Akárhol üti fel ezt a könyvet
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Egy haz es társadalom
Isten hasonlatosságára teremtett ember

Ei a CÍm magában foglalja azt, hogy az emberi önmagában töké-
letesen megismerni nem lehet, hanem csakis Istenhez való viszonyában.
T. i. Isten mindennek a teremtője, s ezek között a teremtmények között
egészen különös helyet foglal el az ember. Megkülönböztetett helyzetél
annak köszönheti, hogy Isten megszóiítofta őt vagy szólt hozzája Igéje
által. S az ember önismerete ott kezdődik,amikor Isten igéjéről fel-
fedezi. hogy azáltal neki szól az Isten, s az őt megszó!ító Istenben
ugyanakkor felismeri saját teremtőjét és urát.

Ily egészen különleges viszonyban semmiféle más teremtmény
sincs az Istennel. Ezért az ember megismerése egészen máskép törté-
nik, 'mint pl. a tárgyak megismerése. Egy tárgyat pl. tökéletesen le
lehet írni anélkül, hogy annak Istentől való teremtettségére kellene gon-
dolnunk. Az embernél ez lehetetlen. Egyszerüen azért, mert vannak
természetének olyan megnyilatkozásai, amelyeket önmagukban meg-
érteni nem lehet. Mert az ember mindig keres valami alapot, amelyen
létezésének értelmét megfejtheti és itt nyilvánvalókká lesznek természe-
tének franszcendes uon/isai.

De az egész kérdést iélreértenénk, ha azt hinné nk, hogy az Isten-
gondolatot össze kell kapcsolnunk az ember létezésével és máris
megfejtettük az ember titkát. Nem. Hanem az az igazság, hogy termé-
szetünknek transzcendens vonásai mindenestől Istenre mutatnak, aki
az Írás szerint saját maga és az ember közötti kapcsolatot megterern-
tette. Minden olyan szempont. amely ezt az igazságot világosan nem
látja, az ember legkarakterisztikusabb vonását téveszti szem elől. Ezért
ha Istenről való viszonyunkról beszélünk, ez nemcsak vallási életünkre
vonatkozik, hanem kivétel nélkül minden emberi életrneznyilvénulásra,
mert Isten nemcsak vallásos énünket teremtette, hanem az egész
embert.

Az emberről szóló bibliai tanításnak az első speciális vonása az,
hogy az ember és egyedül csak az ember teremtetett Isten képére és

"hasonlatosságára. (1. Móz. 1, 26.) Kérdés, hogy mit jelent az embernek
ez a bibliai megjelölése ? Semmi esetre sem jelent Isten és az ember
-között valami formai hasonlóságot. Ez a tévedés Iréneus idejében csu-
szott be a keresztyenségbe. megint csak mint a görög filozófia hatása.
Eredménye az lett. hogya keresztyénségben hosszú századokon keresz-
tül az embernek Istenhez való viszonyát üres és formális hasonlósággá
degradálták. Hogy mit ieieni az embernek Isten képére és hasonlatos-
ságára való teremtettsége, azt megint csak az Ige mondja meg, nem
pedig valomiiéle filozófia. Az Ige pedig arról beszél, hogy Isten fordul
az emberhez és megszólít ja őt. Ebben a megszólításban kapja meg
.az ember azokat az egészen ,sajátos vonásokat, amelyek minden más
lénytől megkülönböztetik őt. Es mert Isten szólt az emberhez, az em-
bernek felelnie kell. Vagy jgennel vagy nemmel. Tehát az ember Isten-
nel szemben a felelősség állapotában van. Ez olyan karakterisztikus
vonása az embernek, amely minden más lénytől megkülönbözteti őt.

Persze, ha a felelősség kifejezést egészen általános értelemben
vesszük, valamiféle felelősségérzéssel mindenki rendelkezik. De keresz-
tyén értelemben és Istennel szemben csak a felelős lét értel-
mében használhat juk ezt él szót. Tehát a felelősség nem tulaj-
donság a sok között, hanem jelenti az igaz embert, aki tudja,
hogy Istennel szemben egész létével függő viszonyban van. Felelős-
sége pedig csak a személyes lénynek van. Ezért kell foglalkoznunk
az emberrel, mint felelős szernélyiséggel és így eljutunk arra a bibliai
területre, ahol az ember úgy szerepel, mint Isten képmása.

" A Biblia kifejti, hogy Isten es az ember állandóan egymás felé
vannak fordulva. Isten teremtette az embert és az ember felé fordul,
úgy, hogy az ember szinlén Isten felé forduljon. Istennek ez, a mun-
káia szeretetböl való, szeretetben történik és szerétetért van. Igy Isten

'szeretete az alapja és célja is a mi lelelössézünknek. Ez volt a bá-
zisa és a tartalma is az eredeti emberi természetnek. Az ember azért

"teremtetett, hogy valamit feleletként visszaádion Istennek reápazarolt



szeretetéből. Ez tulajdonképen Isten'nek szóló felelet és elfogadás.
Igy az ember az ő lélét Istentől fogadja el, amikor észreveszi, hogy
élete' és sorsa lsten kezében .orm.

Ezt az állapotot vagy magatartást hitnek szoktuk nevezni. Ezért
a hit nem valami megszerzeIt tulajdonság, hanem eredetileg egy Isten
által tétrehozott viszony Isten és az ember között. Igy az Istenbe ve-
tett hit az igazi meghatározója a helyes értelemben' vett emberi ter-
mészetnek. Ugyanabban a pillanatban jelenti a teljes felelősséget és
az igaz emberséget. Azért az embert nem tekinthetjük először ember-
nek, aztán felelősnek, de személyes létezésünk minden pillanatba
magában foglalja ezt a teljes felelősségünket. Azaz Istenhez való vi-
szonyunk egy a felelősségünkkel. Ez az a viszony, ami az embert
igazán emberré teszi. Röviden szólva ez egyben az Isten képére és
hasonlatosságára teremtett emberről szóló bibliai tanítás tartalma is.
A bibliai antropológia legjellegzetesebb vonása tehát az, hogy az em-
ber .lsten cselekvése által jött létre. Ha Istennek ezt a cselekvését ak-
ciónak nevezzük, akkor az ember léte lsten cselekvésének a reakciója.
Isten lénye erről az oldalról nézve végtelen és spontán szeretet, az
embernek a lényege pedig az Isten szavára felelő szeretet. Azaz az

.ember az ő létezését eredete szerint a szeretet isteni Igéjének kö-
szönheti.

Isten' szerelele azonban .Y.égnélküli és tiszta szeretet. Az ő sze-
relete nem keres értékeket, de értéket ad. Ennek a legteljesebb meg-
nyilatkozása Isten önodaadása. És Isten nem a "gazdagokat" szereti,
hanem a "szegényeket" . (A hegyi beszéd értelrnében.) Értük adja oda
önmagát. Az ember ellenben, aki Isten szerétetéből és szereletében él,
nem tud úgy szeretni, mint Isten. Ő semmit sem tud lsten nek adni.
Ezért lsten az embert az ő embertársainak adja, hogy egyek legyenek
a szeretetben. Az ember felelőssége így felebarátaival köti össze az
emberI. Az ember Isten-szeretete ezért szükségképen a felebaráti sze-
retetben lesz nyilvánvalóvá. A szeretet bibliai kettős parancsa és az

. embernek a szeretele az eredeti emberi életnek Istentől való ősi tör-
vényét fejezi ki. Pontosan azt, hogy az ember a kezdet kezdetén min-
dig a másikkal, a "Te"-vel volt elfoglalva. Az ember természetét tehát
nem a gőrög-pogányos individualizmus fejezi ki helyesen, amely utat
és módot tud rá keresni, hogy az ember valamiképen érintkezést és
kapcsolatot tudjon találni a töbiekke]. Ellenkezőleg. Az ember rom-
latlan természete szerint valóságos közösségi lény. Közösségi termé-
szete olyan ..belső törvények kényszerítése alatt nyilatkozott meg, mint
ahogyan elektromos szikrának át kell csapnia egyik pólustói a másikig.
Viszont a közösség nem létezhetik Isten nélkül. Tehát az Isten képére
és: hasonlatosságára teremtett ember legtermészetesebb életmegnyil-
vánulása az, hogy ugyanabban a percben a legbensőbb viszonyban
van Istennel és embertársaival.

Itt még hangsúlyoznunk kell, hogy minden, amit eddig elmond-·
tunk, az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberre vonatko-
zik. Tehát nem a mai és nem a bűnbe esett emberre. De ezt az ere-
deti, "Isten képmása" embert is meg kellett ismernünk. hogy teljes
képet alkothassunk azután a mai emberről. aki Isten képmásával
mindig ellentétben van. Mórocz Sándor.

Az anglikán egyház ~':
A mai angol egyház (Church of England) csak egy része az ang-

likán közösségnek. Ez utóbbi magába foglalja a kanadai. ausztráliai.
délaírikai, amerikai stb. anglikán egyházakat is. Nagybritlania és más
angolul beszélő népek egyházain kívül vannak missziós egyházai is.
mint pl. Japánban. Kinában, Perzsiában. Mindezek együtt képezik az

" E cikk szerzője lapunk londoni munkatársa, aki kérésünkre két cikk kere-
tében röviden tájékoztatja olvasóinkat az anglikán egyház kialakulásáról,' hely-
zetéről, mozgalmairól és tanításáról.

Mil teugek,lwug üduözüliek'

a magyar ember s olvassaa magyar köl-
teményt németül: a költemény ritmusa
magyar gondolatformái, látszólag leíor-
díthatatlan sajátosságai németben is
úgy hatnak. mintha magyarul olvasná.
Idegenné lett Petőfi s mégis magyar s
mégis az az átfordított verseiben is.
mint amilyennek őt mi ismerjük.

Landgraf Lőrinc katonai törzsorvos
hittestvérünk ezen alkotása után lexi-
konokban úgy fog szerepelni, mint mű-
fordító. Milyen rideg ez a szó s milyen
keveset jelent azok szemében, akik
kézbe vehették e teljes német Petőfit
s azt érezték sok költemény elolvasása
után, hogy több, mint műfordító az,
aki ezt a munkát elvégezte s nagyobb
ez a munka, mint egy hosszú időn át
végzett fordítás. Az újjászülető Euró-
pának, a népi szellemet díadalmasnak
kikiáltó Németországnak memento ez a
kötet: íme magyar volt az a szellem,
amely majdnem egy századdal előtted
megálmodta és megírta mindazt, amit
te ma szeretnél megvalósitani.

Nagyon örülnénk annak. ha az EPD
is írna néhány sort e könyvről s egy-
házi, külföldi újságjaink egyházunk
ajánlata alapján foglalkoznának ezzel az
alkotással.

A könyv gyönyörű kiálJításáért külön
dícséret illeti a kiadó Kókai könyvke-
reskedest. G. L.

A Soproni Evang. Diákszövetség
Emlékkönvve 1918-1938.

(Szerkesztette : dr. Ruhrnann Jenő
Sopron 1935. 221. lap.)

Tele van az ország öregdiák-egyesü-
letekkel i hazai és megszállt területű is-
kolák volt növendékei egymással ver-
senyeznek abban, hogy miképen tud-
nának többet és nemesebb et nyujtaní
annak az intézménynek és annak a kö-
zösségnek, amelynek jóvoltából emberré
lettek.

Ritka dolog az, hogy korunkban még
van alma máter, amelynek szelleme ha-
tásokat tud kiváltani emberekből, s
amely mint multból az eltávozottak felé
mutató intézmény, közvetlen kapcsola-
tok nélkül is nevelő hatásokat tud el-
végezni.

Jólesik olvasni ebben a könyvben köz-
életünk ismert nagyságainak hálanyilat-
kozatait és kedves megemlékezéseit.
amelyek őket mind a soproni evang.
liceumhoz kötík, A bizonyságtételek 01-
vasasakor önkénytelenül arra gondo-
lunk, hogy az intézményre való hála
természetszerűen összefügg azzal a na-
gyobb közösségi érzéssel, amely az
evang. egyházunk ra is emlékezteti a
hálás híveket.

A deákkut vármegye, amely alapgon-
dolata a diákszövetségnek. a szövetség
által meg teremtett liceumi internátus,
Sopronban a nemzeti és egyházi gon-
dolatnak megvédése valamennyiünket
Hetvényi Lajos liceumi vaJlástanárra
emlékezteti, akinek lelkéből születtek
ezek mind meg s dícsérik őt áldott mun-
kásságáért.

Bizonyára minden öreg diák örömmel
lapozta és olvasta végig ezt a könyvet,
amely neki annyi mindent beszélt s
annyi emléket nyitott fel, ele öröm volt
ez a megemlékezésü könyv idegen-
nek is. G. L.
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Marjay Frigyes: Szedántól Pré-
gáig. A magyar tragédia története.

(Danuoia kiadása. Budapest, 1938.
430. lap.)

A szakemberek és a múzeumi, vagy
egyetemi könyvtárak ráérő olvasói bi-
zonyosan elolvashatják Masaryk és Be-
nes nagy emlékiratait, de dolgozó em-
berek nem érnek rá s talán nagy ked-
vük sincs arra, hogy ezekkel a művek-
kel foglalkozzanak. Az ilyenek részére
szerenesés alkalom ennek a könyvnek
elolvasása. Ebben a könyvben a törté-
neti és diplomáciai elöaktákra nem gon-

. dolva, a lényeges rész a csehszlovák
államalapítók politikai gondolatainak
megismertetése. .

Egy negyed-század története van adva
ebben a műben, s különösen ajánlatos
az elolvasásra azoknak, akik a legutóbbi
hetekben túlzott optimizmussal néztek
a revízió kérdése felé. Prágát és Prága
szellemét a maga levetkőztetett őszin I
teségében látjuk magunk előtt s, ebből
a valószerű helyzetképből megláthatjuk
azt, hogy milyen kilátásai nk lehetnek
a jövőben.

Ezenfelül a magas diplomácia elősze-
báit is megismerhetjük s majdnem el-
hisszük az íróval együtt azt, amit ő is
sejtet, hogy Európa sorsának irányítá-
sában az angol és francia diplomáciát
nagyon nehéz lesz olyan kényszerhely-
zetbe hozni,hogy azok politikájától vagy
közvéleményétől en ged ményeket lehetn e
kicsikarni.

Mivel a szerző csak. egy-két művel
szerzett magának eddig nevet s mivel
a kiadó cég sem az, amelyiket a tudo-
mány csarnoka! szívesen látnák, való-

. színűen csak a napisajtó reagál és ref-
lektál erre a könyvre, arra azonban
azoknak; akik szerétnek még ana hi-
vatkozni, hogy felfogásuk kialakításá-
ban szívesen vetik magukat alá sokol-
dalú hatásoknak, azoknak nagyon ajánl-
ható a könyv elolvasása. G. L.

eaxu:aa:

KÜLFÖLDI HíREK
Németországban az idén érettségi-

zett Hjúságnak csak mintegy ötszáz
tagja megy az evangélikus teológiákra.
Vannak országrészek, ahol egészen si-
ralmas a helyzet. Pl. lVIecklenburg'-Lü-
beckből egyetlen egy diák se megy
teológiára és Thüringiából is csak eo-y.
lVIegfigyelhető, hogy más, szellemi pá-
lyákon se sokkal jobb a helyzet. Né-
metországban az elemi iskolai tanítói
kiképzés is az érettségi vizsgálat után
következik. Vannak helyek. ahol a ta-
nítói pályára még kevesebben mennek
a~ érettségizettek köz_ül, ~int a papi
pályára. Berlinben 2;);15 érettségizett
közül 25 lesz teológus és 36 tanító. Hes-
sen=Nassauban a 2000 érettségi vizs-
gát tett diák közül 93 lesz pap és csak
83 tanító. Württenbergben pedig 104
meg teológusnak és mindössze 84 a ta-
nítói pályára.

Dánia népe majdnem tisztára evan-
gélikus vallású. Római katolikusok csak
26.ODO-en vannak. Papjaik száma 100
közülük dán származású csak 17. Iskc~
lákban és kérházakban 900 apácát íoc-
lalkáztatnak Akopenhágai r. katolikt'ls
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anglikán közősségs], amelynek összes püspökei to évenként gyűlés]
tartanak Lambethben, a canterbury érsek lakóhelyén. Mint a közös-
ség legfőbb püspöke, ő elnököl ezeken a gyűléseken. Egyébként az
anglikán közösség szabadon határozhat ja meg hitének minimumát, az
istentiszteleti rendjét stb., amely felett az angol egyházban az egyházi
tanács - püspökök, papok és világiak összessége - dönt. Nagyobb
fontosságú ügyek a lambethi konlerencia elé kerülnek. Az anglikán
vallás egyedül Angliában (Walesben és Skóciában már nem) állam-
vallás, vagyis egyedül itt van szoros kapcsolata az állammal. Az angol
király elvben (de ma már gyakorlatban nem) az egyház feje s így van-
nak egyházi ügyek, melyeket az egyház csak parlamenti beleegyezés-
seI vihet keresztül. Oe erről majd később beszélünk.

VIlI. Henrik volt az első, aki magát az angol egyház fejévé tette.
Azóta Mary rövid uralkodásától eltekintve, az angol uralkodó egyben
az anglikán egyház feje is, s így az anglikán vallés Angliában az ál-
Iamvallés. Az uralkodók, különösen az utóbbi időben az egyház veze-
tését mindiobbban a püspökökre s a tanácsosokra bízzák. Az egész
anglikán közösség szellemi vezetője tulajdonképen a canterbury érsek.
Oe minden püspök, csperes - és lelkész felesküszik a királyra és min-
den király esküt tesz rá, hogy védelmezi a protestáns hitet. A királvok
helyzete azonban igen különös. Angliában, ahol az anglikán vallás ál-
lamvallás, a király anglikán, míg Skóciában, ahol az államvallás a
presbiteriánus, ugyanaz a király hivatalosan presbiteriánus. Walesben
és a többi fentemlített területen az anglikán vallás nem államvallés.

Aszigetország krisztianizálódásának időpont ja bizonytalan. Azt
azonban biztosan tudjuk, hogy jóval 597 előtt, még mielőtt Agoston
Rómából Britanniába érkezett volna, a keresztyénség már több helyen
elterjedt. Oe az angolok, akik odaadó katolikusok voltak, már a kö-
zépkorban ellenszenvesnek találták a pápa nagy hatalmát. Ezért mídön
VdI. Henrik elválása mialt összeütközésbe került a pápával, az angol
többség kész volt a kiralyl támogatni a pápa elleni küzdelemben. Így
történt meg az angol egyháznak a római közösségből való kiválésa.
Az igaz, hogy VilI. Henrik viselkedése nem volt tiszteletreméltó; - hi-
szen két feleségétől is elvált, keltőt meg lefejeztetett - de az angol
egyház relormálésa, amely összefüggésben volt az ő lépéseivel, nagyon
sok tekintetben áldásosnak bizonyult.

Az első angol agendát (preyer book) VIlI. Henrik fiának, VI Ed-
várdnak az uralkodása alatt nyomtatlék. Ez az agenda a latin isten-
tiszteleti rend leegyszerűsített formája volt. Ez alatt a kálvinisták.. vagy
amint nevezni szokták őket: a puritánok befolyása igen megerősödött.
Pár évvel később az egyház már kiadta a második agendát. amely
in kább protestáns jellegű volt, de ez az úrvacsorának a szeritség-jelle-
gét erősen csökkentette. Ezt az agendát azonban rövid ideig használ-
ták csak, mert VI. Edward fiatalon meghalt és katolikus testvére -
Mary - követte öt a trónon. Ő kivégzésekkel és erőszakkal vissza is
állította a katolikus vallást. Uralkodása alatt több száz protestáns hí-
vőt égettek el elevenen. Természetes tehát, hogy az.' Ú halála után,
amikor testvére, a protestáns Erzsébet került a trónra, az' angol nép-
könnyen hajolt a protestantizmus felé, bár sok. katolikus. hívő inkább
választotta a fogságot vagy a halált, de a hitét el nem hagyta: Most hosszú
éveken keresztül bizonytalanná vált az angol keresztyénség sorsa. A
íőkérdés az volt, hogy az anglikán egyház uralkodó eleme a kálvin iz- .
mus legyen-e, vagy pedig kialakul egy anglikán nemzeti egyház, rész-
ben protestáns, részben pedig katolikus elemekből? Az utóbbi az Ú. n.
"high Church" hívei nagyrészt arisztokraták és parasztok voltak, mig
a városok lakói és a kereskedők puritánek maradiak. A high Church
emberei - legnagyobbrészt királypártiak a puritánek ellen harcoltak a
XVII. századbeli polgárháborúkban. A harcokból a puritán ok kerültek
ki győztesen és 1649-ben halálra ítélték a kírálvt, 1. Károlyt. Az ő
halála után Cromwell Olivér katonai uralma következett. Most 11 éven
keresztül politikailag is, meg szellemileg is a puritán ok uralkodtak Ang-
liában. ·A püspöki hatalmat és az addigi agendát törvénytelennek nyil-
vánították. A királyság 1660-i visszaállításáva! azonban a h:gh Church
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jutott hatalomra és a puritának külön vallási szervezetet alkottak. II.
Jakab közben megkísérelte a katolikus vallás visszaállítását, de a kísér-
let trónlába került, anélkül, hogy valarrii eredményt ért volna el. Most
az a különös helyzet állott elő, hogy a római katolikusok is, de ugyan-
akkor a puritánok is sokat szenvedtek az ellenük hozott törvények miatt.

Az angliai anglikán egyház dogmatikai helyzetél a mai agenda
és a ..39 hittétel " (anglikán hitvallás, amely sok pontban megegyezik
az ágostai hitvallással) határozza meg. Ezek a XVII. századból valók.
Az 1662· i agen da középút a régebbi katolikus és protestáns agendák
között. A jelen általános vélemény elégtelennek találta ezt a könyvet,
s ezért az anglikán tanács 1928-ban egy újabb agendát adott ki. En-
nekhasznélatába azonban a parlament nem egyezett bele. Idővel
ugyanis, amint Anglia demokratikus állammá alakult ét, a királyi hata-
lom mind jobban a parlamentre - ruházlatott. Igy aztán a parlament
egyre nagyobb hatalomra tett szert az egyházban is. A jelenlegi álla-
pot ezért nem kielégitő, de a püspököknek hatalmukban áll saját püs-
pökségük terül etén a XVII' századbeli agendán bizonyos változtatáso-
kat eszközölni. A ..39 hittétel" alapja a Biblia és a három egyetemes
hitvallás. A legtöbb anglikán egyházi szervezet épen úgy, mint ezek a
hittételek középúl a katolicizmus és a protestántizmus között. Az azon-
ban bizonyos, hogy az anglikán egyház üdvösségről szóló tanítása szi-
gorúan biblikus, s ezen az - egyház semmiféle változtatást eszközölni
nem enged.

A XVIII. század Analiaban a vallástalanság százada volt. Az em-
berek az anglikán egyházhoz tartoztak ugyan, de csak divatból. Viszont
ebben a században azok a büntetések, amelyeket a katolikusokkal
szemben a reformáció és a puritán okkal szemben Cromwell uralko-
dása óta alkalmaztak. lassan eltűntek. Legnagyobb tekintéllyel azon-
ban ma is az anglikán egyház rendelkezik az angol felekezetek között.
(Legalább is Angliában). A XVlll. század szekularizmusa után több
katolikus elő harcos abban a reményben élt, hogy az angol anglikán
egyház pár évtizeden belül eltűnik. Ehelyett azonban nagy és belátha-
tatlan jövő előtt állt ez az egyház. A XIX. és a korai Xx. században
több ébredesi mozgalom támasztott új életet az anglikán egyházban.
Igaz, hogya mozgalmak nagyrésze nemcsak [ó, hanem rossz hatások-
kal is rendelkezett, de eredményeiket tekintve mégis áldásosnak kell
őket neveznünk. Közülök a legnevezetesebbek : az evangéliorni, az
angol- katolikus és a modernista mozgalmak. Ezek mind nagy hatással
voltak az új egyházi élet kialakulására, bár sokszor azt a veszedelmet
hordozták magukban, hogy az egymással szemben türelmetlen pártok
szakadást okoznak az egyházban. Percy Clark.

Három homiletikai
tanulmány

Dr. Csekey Sándor: A XVI. és XVII. század református igehir-
detése. 30 lap, megjelent a Magyar Kálvinizmus 1938 január-márciusi
számában;

Bartha Tibor; Az lsten igéje és igehirdetésünk. (Kísérlet a barthi
theologia horniletikai problémáinak megértésére.) Megjelent a Theolo-
giai Szemle XIV. évfolyam 2. szám pótíüzeleként :

SommerIath: Systematlsche Theologie von der KanzeI her gesehen.
14 nagy lexikon' hasáb, megjelent az Allg. Luth. Kirchenzeitung és a
Pastoralblaelter számaiban 1938 VII. havi számokban.·

Dr, Csekey Sándor a pesti rel. theol. akadémián az egyháztőr-
lénettanára. (Eredetileg Ótestamentumot tanított) Hosszabb idő óta
ismeretes sokunk előtt az, hogya ritkaságokban bővelkedő Rádai
könyvtár ismeretlen irásait jól ismeri, s az is eléggé ismert adat bará-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mit te"gek, hogo. elkáthOZlllk'

püspök a következő nyilatkozatot tette:
.Püspökségem 14 esztendeje alatt a
r.skatolíkusok száma 7000·el emelke-
dett. 18 új templomot, sok kápolnát,
iskolát, kérházat szenteltem fel és állí-
tottam feladatunk szolgálatába ...De mi-
csoda ez a szám egy három milliós nép-
hez viszonyítva, amely még hozzá va-
lamikor teljesen római katolikus volt?
Ma a r. kat. püspök se dán, mert na-
gyon kevés a dán pap. En is belga
származású vagyok és a premontrei
rendhez tartozom. Gondolhatják, meny-
nyire szívem en fekszik nekem, mint
püspöknek egy új dán papi nemzedék
felnevelése. Az északi püspökök koníe-
renciája azzal bizott meg engem, hogy
papnevelő szernináriumot létesítsek,
ahol az egész Skandinávia számára ké-
peznénk ki papokat. A szeminárium
Ordrup-ban készen is áll és bármely
napon megnvítható, ha elegendő jelent-
kező lesz." (Ime milyen tervszerű had-
járatot indít Róma az északi skandináv
népek evangélikussága ellen!)

Oroszországban a .Pravda" című
lap cikket közölt ezzel a címmel: Győ-
zelmi dal! A cikk az, új bolsevista al-
kotmányt dicsőíti. Többek között eze-
ket írja: "Az összes nagy könyvek,
mint Plátó művei, az Evangéliumok, a
Korán, Homeros éposza stb. - mind
nem mérhető össze azzal a könyvecs-
kével, amely a Sztalín-Iéle alkotmány
szövegét tartalmazza. Világot átfogó,
valóban dynamikus erejével, mély és
tartós kihatásai val Sztalin alkotmánya
- amely a szocializmust egyedül kény-
szerítette határozott formákba és ezzel
legyőzte - a történelem évkönyveiben
mint az emberiség új komrnunísztíkus
kerszakának a legfenségesebb műve
fog bekerülni." - A cikk összehason-
lítja a könyv tartalmát Jézus Krisztus-
nak. Buddhanak és Mohammednek a
tanításaival. "Ez a könyv ég az olvasó
kezében. Felébreszti lelkesedését a ka-
pitalizmus elleni harc iránt és megmu-
tatja a célt, a tökéletességet: a hont a-
lanok hazáját, a védtelenek fellegvárát,
a boldogság álompalotáját minden le-
vert, sorsávallecsapott, szerencsétlen
embernek." Igy ír a "boldogság álom-
palotájának" a megmutatásáról az ál-
lamkormányzat által megfizetett újság-
író. (virág.)

Az amerikai evangélikus egyház
életének háromszázados fordulóját ün-
nepli a napokban. Az amerikai nemzeti
evangélikus zsinat legutóbb Detroitban
tartott ülésén a tervezett ünnepléssel
kapcsolatban a következő nyilatkozatot
adta ki:

A nemzeti evangélikus zsinat megelé-
gedésát fejezi ki a június 28-án, kedden
Philadelphiában tartandó evangélikus
ünneplés felett, amelyhez valamennyi
amerikai nagy evangélikus egyházi tes-
tület közremüködését kérték. A nemzeti
evangélikus zsinat a lehető legnagyobb
propaganda kifejtését ajánlja a rádió
igénybevétele útján is ehhez a nemzeti
jelentőségű eseményhez.

A nemzeti evangélikus zsinat a leg-
melegebben ajánlja, hogy minden evan-
gélikus gyülekezetban tartassék a 300-ik
évforduló alkalmából külön emlékisten-
tisztelet.

A nemzeti evangélikus zsinat minden
evangélikus egyházi testületnek azt
ajánlja, hogy ebből az alkalomból fog-
lalkozzanak az amerikai evangélikus
egyház történetével és kialakulásával.
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.Romai Lecetetc"
Raffay Sándor és Sztehlo Kornél

szerkesztésében megjelent Evangélikus
Lap 1911. március 18-i (1. évf. 12.) szá-
mában fenti cimmel (Sz-o.) a követ-
kezőket irja: "Rómában a vallási vi-
szonyok kétségbeejtők. Annak, hogy az
olasz katolikus klérus nem tudja a né-
pet nevelni, sem hitben, sem erkölcs-
ben, annak klasszikus bizonyitéka,
hogy éppen itt, ahol Krisztus földi hely-
tartója ezrekre menő papjaival, szerze-
teseivel és apácáival évszázadokon át
vezette a nép valláserkölcsi nevelését,
ez a nevelés annyira csődöt mondott,
hogy az olasz nép kivéve azt a 66.000
evangélikus lelket, mely a protestáns
vallást követi, teljesen vallástalan. Már
az 1901-i népszámlálás alkalmával
23.315 olasz jelentette ki, hogy semmi-
féle vallásfelekezethez nem tartozik és-
138.879 arra a kérdésre, hogy milyen
valláshoz tartozik, megtagadta a felele-
letet. Az utolsó évtizedben a vallásta-
lanság ismét terjedt és abban a tény-
ben nyert hivatalos kifejezést, hogy
Róma város képviselőtestülete kitiltotta
a vallástanitást az elemi iskolából. A
köznép vallási érzületének nyilvánulása
jóformán a babonákra való hitre szorít-
kozott, az ezekhez való ragaszkodás
váltotta fel a vallásos érzést. Jellemző
például, hogy a római szocialista mun-
kas, aki istentiszteletre nem jár, Isten-
ben nem hisz, elviszi kisfiát a Szent Pé-
ter templomába és megcsókoltatja vele
Szent Péter ércszobrát, az apostol sa-
ruját, mert a néphit tartja, hogy ez
szerencsét hoz ... Ezek, az olasz népet
évszázadokig vezetett római katolikuso
klérus nevelésének gyümölcsei. De leg-
alább írni és olvasni tanították volna
meg a népet. Az utolsó népszámlálás
adatai e tekintetben hajmeresztőek. Ró-
mában az analfabéták 38.1, Sziciliában
67, Sardiniában 72.6 és Calabriában 77.1
százalék képezik a lakosságnak. A
Congregatio de Propaganda Tide pedig
nem az olasz nép, hanem a távoli ten-
geren túl élő szerecsenek lelki üdvéről
és neveléséről gondoskodik. Ily körűl-
mények között meg lehet érteni azt,
hogy Róma városa a nevelést és taní-
tást a papok kezéből egészen kivette.

(drkm.)

Békéscsaba ágo h. ev. Rudolf-gím-
náziumnál 1938. évi szeptember hó el-
sejétől betöltendő latin-görök szakos
tanári állásra a szabályszerű illetmé-
nyekkel ezennel pályázatot hirdetek.
Pályázhatnak oly evang. vagy rel. val-
lású okleveles tanárok vagy tanárielöl-
tek, akik a latin-görög nyelvből közép-
iskolai képesitést nyertek. A pályázók
a békéscsabai ágo h. ev. Rudolf-gimná-
zium kormánybizottságához intézett fo-
lyamodványukat, melyben életkoruk,
családi állapotuk, állampolgárságuk, ha-
zafias megbízhatóságuk, katonai szol-
gálatuk, végzett tanulmányaik, tanári
képesítésük, nyelvismeretük és egyéb
iskolai munkára való alkalmatosságuk,
esetleg eddigi tanári szolgálatuk, ok-
mányokkal igazolandó. folyó évi aug.
14-ig a gimnázium igazgatóságához
kűldjék be. Dr. Medovarszky Mátyás
gimn. felügyelő.
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tai és hallgatói előtt, hogy egylráztörténeli tanításában állandóan tekin-
tettel' van a magyar homiletikai kincsek ismertetésére.

Mostani dolgozatának Iőcírnei : A külíöldi rel, horniletikai művek
ismerete, homiletikai alapelvek konlesszióinkban. kánonainkban és
teologusaink rrurnkáiban, mit tanítanak magyar rel, konlesszióink az

. igehirdetésről, mit tanítanak kánonaink az igehirdetésről, mit tanítanak
teologusaink az igehirdetésről, - mind olyan kérdések, amelyek a
magyar teologust, egyháztörténészt. de a gyakorlati teologia iránt ér-
deklődőket egyaránt izgatják. .

Feljegyzésre érdemes tétélek a dolgozetból :
"Véleményem szerint ugyanis az Igehirdetés egyéb faktorok mel-

lett történelemalkotó és Iormáló tényező.. . mi mindent köszönhet a
magyar faj nyelvében. tudományában, irodelméban. megrnaradásában,
nemzetiségének öntudatra ébredéseben ... látókörének kiszélesedésében,
évszázados harcainak el hordozásában. egyszerüen annak a lénynek.
hogy az Isten Igéje hirdeltetett ... Meggyőződésem szerint ez a történet
- a legujabb kor 40-50 esztendejének igehirdetését nem tekintve -
lényegében véve két korszakra osztható : az első két század a XVI.-
és XVII. és az utóbbi a XVIII. és XIX. század szerint és pedig az
első korszak a magyar rel. Igehirdetés virágzásának, a második kor-
szak a magyar rel. igehirdetés hanyatlásának kora.

A külíöldi hatás tekintetében a következöket olvashatjuk: Vizs-
gálhatná valaki Melanchton hatását. különösen a reformáció keréban.
reformátoraink Wittenbergbe jártak, megismerhették Melanchton horni-
letlkáit : Elementa Rhetoricae és Dissertáció de oiiícié contionatores c.
munkáit. .. Augusztinus. a református Andreás Hyperius munkáit, amely-
ről Kovács Albert írja, hogy háromszáz éven át a homiletika irodalma
ebből a könyvből táplálkozott. továbbá Zepper: Ars habendi et audi-
endi contiones sacras. valamint Politia ecclesiastica c. munkáit, melye-
ket Gelei kánonjában névszerint is említ... A magyar forrásterületről
idézi az 1562. debreceni hitvallást, rnely az episcopus kötelességei
közölt említi: a nép előtt értet! nyelven való igehirdetést; ugyanebben
a hitvallásban külön fejezet szól a Oe modo docendi-ról. A tarcel-
tordai hitvallás szerint az Igehirdetés tanítás s csak azokra tartozik.
akik arra tisztségszerüen elhivaltak. Az Articuli Majores C. kánon azt
tanítja, hogy, egyedül a Szentírás irásait kell az egyházban tanítani ...
az 162'3 komjáti kánon a következő horniletikai szabályokat tartalmazza:
1. a predikációhoz tárgvat. vagy helyeket a kánoníkus irásokból kell
venni. 2. legyen előszó a szöveghez és a tárgyaláshoz alkalmazva, 3.
világosan és velősen meg kell magyarázni a felvett helyet és fel kell
tüntetni annak valódi egyházi értelmét. 4. EI kell oszlatni a kételye-
ket, meg kell cáíolni az ellentétes véleményeket yagy magyarázatokat,
5. A szőveg összes részeinek világos magyarázása után ki kell vonni
a iőtételt. vagy tant s ezt be kell bizonyítani a Szentírásból. .. 6. V é-
gül a helynek. időnek. egyéneknek. az egyház állapotának s viszo-
nyainak, vagy az országnak is jelen körülményeihez illő alkalmazása
után. a főrészeket még egyszer röviden es összevontan ismételve ke-
gyes óhaitással, .vagy dicsőitéssel kell bezárni a beszédet ... Az ige-
hirdetés kérdésével foglalkozó rel, lelkészek közül Szegedi Melanchton
hatására írja Oe ministrorum oílício. c. rnűvét, akinek egyetlenegy pre-
díkécíóia nem maradt fenn, csak beszédvézlatai a Tabulae Analyticae
C. munkájában. Tanulságos homiletikai megjegyzések találhatók Sa-
mariai János 1632·ben megjelent Agendájában. E könyvvel. egyidőben
jelent meg a Praxis pietátis első fordítása ésindult meg a rejormátus
igehirdetés birodalmában a harc Gelei és ' Medgyesi között. Előbbi
hitvallási alapon álló református ortodox,' erősen konfesszionális és
dogmatikus, Medgyesi pedig és társai a magyar puritánusok az Ige-
hirdetés terén is a puritán izm us etikai' és gyakorlati vonásainak ki-
domborítására törekedtek.

A magyar ref. igehirdetők között lypust képvisel Méliusz. Egy
rnondata az igehirdetéséből : Jaj a bűnpártoló. széna, polyva, asszula-

. égető predikátornak, vak és Ura-éruló, táborvesztő istrázsának. Hiszen
azért istrázsa, hogya bűnt feddje; pásztor. hogya. farkast kuriogassa,

Semmit!



az' ebeket is utána úszitsa." A rel. homitikai gyűjtemények kiadói kö-
zül felsorolja Dereskei Ambrus váradi lelkipásztort, aki 1603-ban adja
ki a Római levélnek predikációk szerint való, magyarázatát, Kecske-
méti A. János pataki lelkipásztor Az Dániel próféta könyvének Szent _
Írás szerint való igaz magyarázatja ... Tyukodi Márton kőrösi lelkipász-
tor Joseph Patriárcha életéről s viselt dolgairól c. prédikációs kötete
stb. stb.

Amit a szerző a tovább közölt irodalom nyujlása után a két em-
lített század igehirdetésének eredményeképen megállapít. hogy mit és
hogyan predikáltak elei. ezek a megjegyzések helytállók, igazak. de
mégis sokszor ugy hatnak. mintha a dolgozatíró a mai egyéni s a
dialektikai teológia által belolyásolt igehirdetésről vallott nézeteit ol-
dotta volna fel és interpretálná visszavetítés formájában a régiek meg-
győződésekénl '

*
Bartha Tibor Hatal ember. tehát dolgozata s homiletikai érdeklő-

dése nagy problémák felé irányul, Valóban nagy feladatokra vállalko-
zott akkor, amikor a dialektikai teologia homiletika elméletét és gya-
korlatát a magyar protestáns lelkészi karral meg akarta ismertetni.

Bevezetésében a dialektikai teologia előt ti teologiai csoportokat
látja: A biblikus-pietisztikus irány, melynek képviselői Schleiermacher
után Ihmels erősen dogmatikus -és hitvalIáshű alapon, Kaehler, SchIat-
ter s részben Seeberg : (Valószinüen Reinhald Seebergre gondol) a
másik a kanti ethikus, vagy ritschliánus iskola. melynek képviselői
Herrmann W., Kaltan. Haering. KaUenbusch, a harmadik a vallástör-
téneti iskola. A három teologia válságát látta meg Barth és Gogarten
és tanításukkal alapították meg a dialektikai iskolát, melynek munkás-
ságát ismerteti. Az igehirdetési programm ez: A prédikáció Isten igé-
jét akarja szólani és Isten Igéje akar lenni. Az Ige kifejezést három-
fajta értelemben is használja Barth s ezt a különbözőséget és zavart
okozó bizonytalanságai a következőképen egyezteti: "lsten kijelenteti,
Igéjét csak az egyház által felvett Irásból ismerjük, vagy az egyház
Irásre alapított igehirdetéséből.

Istennek lroti Igéjét csak a kijelentés által ismerjük meg. ami az
igehirdetést tölti be, vagy az igehirdetés által, amit a kijelentés betölt.

Istennek hirdetett Igéjét csak akkor ismerhetjük meg, ha ismerjük
a kijelentést, amiről az Irás bizonyságot tesz."

Azután ismerteti Barth tanítását lsten igéjéről, amely lsten be-
széde, lsten tette, lsten titka... Hosszasan ismerteti azt az anthropoli-
giai vitái, amellyel sem a barthiánusok egymás között, sem az evan-
gelikusok ezzel a barthi tanítással nem érthetnek egyel s beszél az
Isten igéjéről az igehirdetés szemponfiából s ebben a beállításban az
Igéről a kövelkezöket tanítja: ls/en Igéje megbízás, lsten Igéje az a
tárgy, "amely' mini olyan kell, hogy az igehirdetésnek adott legyen,
hogy ezáltal az valóságos igehirde/éssé váljék". Isten Igéje itélet és
lsten Igéje esemény.

A következő 7 pontban foglalja össze a Barthi teologia tanítását
az igehirdetésről:

1., Egyedül az Igéből vezethető le az Igehirdetés cselekvése.
2. Az Irás területén lesz Isten kijelentése minket megszólító és tőlünk
engedelmességet követelö parancs a Szeritlélek által. 3. Egyfajta igehir-
detésről lehet szó s ez az írásmagyarázat. 4. Az igehirdetés cselekvé-
sének az egyház területén kell végbernenni. 5. E cselekvés végrehaj-
tására elhívja Isten az egyházban az igehirdetől Ez az elhívás alapja
nem. az előképzettség elsőrenden, nem a gyulekezet bizalma. hanem
az Istentől kapott megbízás, mely öt személy szerint megszólította. E
megszólítoítségról bizonyságot téve az igehirdető igehirdetése nem kö-
tölt beszéd, hanem az ő saját beszámolása arról, ahogyan őhozzá
szólt az Ige. 6. Az egyház területén belül a gyülekezet az a hely, '
ahol a beszámolás történik. 7. Az egyház igehirdetése, az igehirdető
cselekvése kísérlet ... mert egyedül a Szenilélek az, aki a kísérletből a
valóságos Igehirdetés cselekvesét és az Ige meghallásának beteljesü-
lését megteremti. -

Beiejezésül közlünk a dolgozetból még két Barth -idézetet :.
"A prédikáció Isten igéje, melyet Ö maga szól az - Istentől nyert

megbízáshoz engedelmes' - egyház területén esv erre elhívott szemé-
lyiség által úgy, hogy e célból igénybeveszi egy bibliai textus kötetlen

HíREK
A testvéregyház köréből. A tíszán-

inneni református egyházkerület Mak-
láry Károly elhunyt püspök utódául dr.
Révész Imre egyetemi tanárt-jelölte. -
Á felvidéld duninneni református egy-
házkerület új püspöke Sörös Béla 10-
sonci lelkész lett.

Rapi Králik, Jenő magyar 'e~an~é:
likus egyházi zeneszerzonk, a Deák-téri
templom karnagyának "Nag}''pénte~i
motetta" című hatalmas darablát a KI-
ríkuoor címü észt egyházi zenei ..g,yüj-
temény legujabb száma közölte. Oröm-
mel jegyezzük fel mi is ezt a nem nun-
dennapi eseményt.

Esküvő. Nikodemusz János olcsvai
missziói lelkész e hó 9-én d. e. fél 10
órakor tartja esküvőjét Kollárik Anna
okl. tanítónővel az ózdi evangélikus
templombnn.

Evangélíkus Tanítóképző Akadémia
Sopronban. A rnagyarországi evangé-
likus egyetemes egyhaz es az egyha,z-
kerületek elnökséget a múlt hó 22;e?,
tartott gyűlésükön tárgyalták a ta?lt?-
képzés reformjával kapcsolatos ~erde-
seket. Az elnökségi értekezlet kím on-
dntta, hogya törvényben biztosított k~t
tanítóképző akadémia közül az ,e~y~l~
tanítóképző intézetet Sopronban kívánjá
elhelyezni. Azok tehát, akik elhatároz-
ták, hogy evangélikus. tanítói ,P!Ílrár~
lépnek, liceumi (e?dlgI. tanítóképzö
intézet) tanulmányaikat JS lehetőleg
Sopronhan kezdjék meg. Igy tan,ulm~-
nyaikban meg lesz a folytonossag es
akadémiai felvételük is könnyebben
megvalósítható. A soproni liceumb,a
(eddig tanítóképző intézet) való felve-
telek még folyamatban vannak.

Evangélikus ifjúsági - konfel'eI~cia
Veszprémben. Az Ev. KIE országos
vezetősége a veszprémi egyházm~~yel
ev. belmissziói egyesülettel karöltve
szépen sikerült evangélikus ' i~júsági
konferenciát rendezett Veszpremben..
Veszprém város, Lajoskomárom, ..vá~-
palota, Sur, 'Veszprémvarsány, ü~~l!,
Ajka és Bakonycsernye községek ~fju-
sága vett részt a koníerencíán, amit a
templomban reggel 9 órakor Bierling
Ernő nyitott meg buzgó áhítattal és a
megjelenteket üdvözlő szavakkal. E~:

'után a jelzett helységek KIE-~ezet?I
számoltak be röviden egyesuleteJk
működéséröl, majd Bödecs Károly ~uri
lelkész tartott Ki a barátod, .klben
bízzál?" címmet"előadást. Istentisztelet
következett ezután, amit Hering ~ános
veszprémi lelkész tartott s az lsten:
tisztelet után Benkő Béla várpalotai
igazgató-tanító "Tékozló ifjús.ág", vé,gü
Szlovák Pál bakonycsernyei lelkesz
.Merre menjünk, hol a helyünk?" c,ím:
mel tartott előadást. Ezután a voszprerm
Ev. KIE az egyesületi helyiségébt:;n
ebédre látta vendégül, a konlerencía
résztvevőit, majd délután a BonJ?yay
Sándor lelkész, országos KlE-tItkár
vezetésével lezajlott "ifj úsági p~rla:
ment" keretében az ifjúsági egyesuletI.
munka kérdéseit vitatták meg.

Pályázat. A nyiregyházi ev. Kossuth-
gimnázium ev. vallásu, okleveles Iatín-
szakos Ielügyelőtanárt keres diákottho-
nába. Havi °dijazás 50 P és teljes ellá-
tás. Részletes felvilágositást Zsolnal
Vilmos gimn. igazgató ad.
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Krisztus a koporsónál címen jelent
meg Ecsedy Aladár temetési beszéde-
ket tartalmazó kötete. A könyv 230
oldalas és 50 teljesen kidolgozott be-
szédet, 60 vázlatot és 237 temetési
alkalmakra csoportositott teljes szövegű
texlust tartalmaz. Összesen tehát 347
bibliai Ige található benne, amely
temetési alkalmakra használható A
könyv ára fűzve 4 P, egészvászonba
kötve 5 P. Megrendelhető Ecsedy Ala-
dár Tahltótíalu címen es a könyv árá-
nak a. 3502-es csekklapori való beííze-
tésével. Kapható továbbá az egyházi
jellegű könyvltereskedésekben is.

Felvétel a Szegedi Egyetemi Lu-
ther Szövetség Otthonába. Mindazok
az evangélikus egyetemi vagy főiskolai
hallgatók, akik a szegedi m. kir. Ferenc
József Tudományegyetemen óhajtják
tanulmányaikat folytatni, szabályszerű
kérvényben kérhetik felvételüket a
Szegedi Egyetemi Luther Szövetség
Otthonábá. A kérvény hez rnelléklendö :
előző eví tanulmányi eredmény hitele-
sitett másolata (jó a helyi ev. lelkész
által hitelesített is), helyi Ielkésztöl
erkölcsi bizonyítvány, kedvezmény el-
nyeréséhez pedig szegénységi vagy
vagyontalansági bizonyítvány. A 11:é 1'-
vényele beadási határideje 1938. aug.
31. a Szegedi Egyetemi Luther Szövet-
ség Otthona Igazgatóságahoz címezve
(Szeged, Feketesas-u. 21) válaszbélyeg-
gel ellátott borítékkal küldendők a fenti
címre.
. Az Otthon lakói 2-B-4 személyes

szobákban nyernek elhelyezést. A", Ott-
hon befogadó képessége 18-20 fő. Az
egész tanévre szóló lakbér : teljes díj
150 ·P,kedvezményes díj WO, 100, 65 P,
mely összeget egyenlő havi' 15, lB, 10,
6,50 P-s részletekben minden hó 4-ig
be kell fizntni az Otthon gondnokánál.
E díj ellenében lakást, iűtést, világítást,
fürdőszoba használatat, ágvnemű- és
törülközőmosást nyujt az Otthon. Az
Otthon prospektusát válaszbélyeg elle-
nében készséggel megküldi az Igazga-
tóság.

Kontinentális mlssstöt.koníerencía
Hét évtizede már annak, hogy az eu-
rópai kontinens evangélikus rnisszió-
társulatainak vezetői négy évenként
testvérimegbeszélésre gyülekeznek ösz-
sze Bréma városában, Németorsz,ágban.
~z idén a missziói imahét napjaiban
(Rogate vasárnaptól Exaudi vasárnapig,
május 22-től 29-ig) Európa különböző
országai ból a missziói rnunkának 80
vezető személyisége jelent meg. Az elő-
adások és megbeszélések azzal a világ-
míssztói konlerenciával toglalkoztak,
amely az idén nyárutoljan Indiában
lesz. Dr. Mott János, a misszíóí világ:
bizottság elnöke is résztvett és nagyon
melegen képviselte a világkonferencia
terveit. Most első ízben jön össze a ví-
lágkonferencia a távolkeleten. Dr. Mott
rámutatott, hogy a nyugati keresztyén-
ség terül etén kívül élő fiatal missziói
egyházak mennyl erőt meríthetnek
majd a testvéri es megbeszélésekből s
egyúttal alkalrnuk nyílik arra, hogy
látókörüket szűkebb határaikon túl ki-
szélesítsék.ta nyugati auvaegyházakkal
fennálló kapcsolataikat megszllárdítsák.
A madrasi konfereecián a világ minden
fájáról 450 missziói munkás vesz részt.
Köztük a világ ifjúságának már azért
nagy szerepe van, mert a résztvevők
kiválasztásánál nemcsak azt vették
számításba, hogy a képviselők a világ-
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beszéd (saját szavak) formájában törlénő és a jelenkor embereit' meg-
szólító megmagyarázásnak szolgáletát".

"A prédikáció az .egyháznak megparanasolt ama kísérlet, hogy
egy arra elhívott személviség (igehirdető) által Isten igéjének olymódon
szolgálion, hogy egy bibliai textust a jelenkor embereinek számára kö-
tetlen beszédben úgy világítson meg, hogy azok abban az őket meg-
szólíló (nekik mondott) bejelentését ismerjék fel annak, amit nekik ma-
gától Istentől kell meghallani".

*
A harmadik dolgozet nérriet professzortól ered. Témája nem el-

sőrendűen homiletikai kérdés, de ahogy az olvasó birtokába iut a dol-
gozat tartalmának, azt érzi, hogy minden rendszere.s teológiai célkitű-
zése és nézőpontjai dacára is horniletikai kérdést felölelő dolgozet.

Kiindulása: "rnilyen közel van egymáshoz az igehirdetés és a
rendszeres teológia? A kettő .egymásrautaltaágát aláhúzottan állítja.
Vannak teológiai kérdések, amelyek nem valók a szószékre, (pl. cris-
tologiai viták) viszont az igehirzetés saját magát üresíti meg, ha lemond'
olyan aktuális kérdések tárgvalásáról, amelye! 8' dogmatika ad és nyujt
az egyház nyilvánosságának. .

A két tudomány azonos tárgya: Isten magasságos dolgai, a hit-
nek a kialakulása és kialakítása. Ha ezt az egymásrautaltságot meg-
szákítja tudatosan mindkét tudomány, rövidséget szenvednek mind-
ketten.

Mivel korunk hitéhsége univerzális élmény, az egyház kötelessége
az. hogy a hitbeli és lelki kérdésekben való zűrzavarban világos taní-
tást adion az egyetem katedráján épen úgy, mint a szószéke n. Vissza
kell helyezni az egyházat abba a magasságba, hogy az egyház tanít
s meggyőzi a világot, az e-nberiséget, tehát a naponkinti szdszék alatt
összezvülő hallgatóságot, hogy az, ami az evangéliumban van, az ma
is valóság, amelyre figyelni kell a világ-nak. Nagy alázat, becsületes-
ség odaadás, lemondás és önfegyelem kell ahhoz, hogy az igazségzal
szembenézzen a világ és az ember. Keresztyénnek lenni azt jelenti:
szembenézni az igazsággal. .

Mindkettőnek: a rendszeres teolóziánek és az igehirdetésnek ki-
fejezésre kell juttatni a következőket : Istennek a világ felelt való ural-
mát, a teremtés tényét és a teremtesi rend törvényét. A bűn fogalmá-
val és hatalmával, realitásával és következményeivel szemben való
őszinte beszédet nem szabad elhalvánvítani. Deugyanúgy ki kell dol-
gozni a bűn következrnényének megraizolásában az igazi bibliai feltá-
madási hitet. Világosságot kell teremteni a kinvilatkoztalás, a kijelen-
tés ténye tekintetében. Nem az e kérdés felelt írott elméletek a Ion'o-
sek, hanem inkább az. a tény, hogy ma beszélni' kell akijelentésről.
A dialektikai teológia tanításával szemben, annak egészen egyoldalú
Igetanaival' s kizórólag a [enseits Isten gondolatának tudása melleít A

testté lett Ige állandóan közöttünk jelenlévő hatalmát nem nélkülözheti
egyik tudomány sem.

Amit két évszázad teológiája a Biblián műtét formájában elvég-
zett s amit minden teológia tanított, mint eltemetett multat kell elfelej-
teni s rá kell eszmélni arra, épen az igehirdetéafrapi problémáián fe-
lül emelkedve, hogy a prédikáció tekintélye és jelentősége, halása és
sankcióia abban van, ha megszólaltatja Isten tettét és beszédét. A lé~
lektani linornségok rejzolása és az élmények kihangsúlyozása helyett
Isten tetteire kell irányítani a figyelmet.

A legtiszteletreméltóbb egyéni hit sém ér semmit a közösség nél-
kül. Csak abban születik meg, él és fejlődik. Az egyház is olyan kö-
zösség.vamelv az Ige által jön létre s köti össze az egyedeket közös-
séggé. Ebből következík azután az, hogy beszélni kell a látható egy-
házról. mert az egyház csak ez, s a láthatatlan egyház tanítása egy-
házunkban kálvinista eredetű. Az ú] alap elkötelező hatást gyakorol
hitvallási magatartás tekintetében. . ,

"Az új teológiai elmélkedés soha nem sejtett megvilázosodás
előtt áll. Az, ami ma a teológia területéri történik, a szószékről nézve
a kérdést, azt sejteti, hogy az igehirdetés részére is kezdődik a kivilá-
gosodó hajnal."

*
Három ember írását szólaltaltuk meg a lehető hűség s az egyem

ieolósiaí állásloglalés vílézossésrehczöcéllaí szerint. Nem olyan. mon



dalokat ragadtunk ki, amelyek a dolgozatok érielmét esetleg, vagy a .
legkisebb mérlékben is hamis irányba vezetnek. hanem olyan közlések
jelentek meg az olvasók előtt, amelyek az írások lényeg ét adják, ame-
lyek fontosak a közös kérdés szempontjaból s amelyek ahomiletika
kérdése szempontjaból még azt a gyakorlati célt is akarták szolgálni,
hogy valamennyiünknek némi tanítást is adjanak.

Elmellőzendőnek tartom azt, hogy kritikaí megjegyzéseket Iűzzek
bármelyik dolgozathoz. Aki figyelmesen mélyed el a kivonatolásban.

. az talán észreveszi azt, hogy olyan valaki vezeti az olvasót. ak~ örül
annak, ha tanulunk mi igehirdetők. Megtanuljuk azt is, hogy mit nem
szabad nyujtani a szószéken s rádöbbenünk. arra is, hogy mit nem
hagyhatunk el a szószéken semmi körülmények közöít sem.

Befejezésül rá kell mutatnom egy dologra! A háború után sok-
szorosan több liturgiai munka jelent meg, mint horniletikai. Az is meg-
történt, hogy túlértékelte úgy a hazai, mint a külíöldi protestantizmus
úgy a lilurgikál, minl a liturgiai munkásokat. Viszont a sokkal kísebb
számban megjelent horniletikai tanulmányok, a maguk súlyával, mon-
danivalóik lebeszélhetetlen és komor egyházi jelentőségével remélhető-
leg ma már megértetik azt, hogy először s összehasonlíthatatlanul egy-
házi vitélis érdek a horniletika szorgalmazása, teológiai megalapozása
s a gyakorlatban .való olyan alkalmazása, amelynek kontinuitáséra
építtetett maga az egyház.

Az, aki a három tanulmányt egymásután elolvashatja, vagy az,
aki ezekből a sorokból valamivel gazdagodik még azt is elfogadja,
hogy a kérdésnek az egyházi hetilapban való megjelentetésével e so-
rok írója semmi más folyóirat és semmi egyházi érdek ellen nem vé-
tett, mert az egyház laikus nyilvánoassága is meggyőződött talán a
három tanulmány megismerése ulán arról, hogy az igehirdetést nem
az egyéni kívánságok megírása javítja meg, sem egyéni élményeknek
az igehirdetés programjába való beleeröszakolása, hanem egyedül és
kizárólag az Ige s az' arra ráépített többi építmények: egyház, teológia
a szószék szentsége, tanítás, szolgálat s mindeneklelelt a Szentlélek
uralma mindezekben. G. L.-- He

A tökéletes házasság
Van der Velde holland nőgyógyász professzornak a házasélet és

nemi élet problémáit tárgyaló könyvei a magyar közönség körében is
közkézen forognak (Megtermékenyítés a házasságban, Boldog házas-
ság, stb.). Kitűnően érti, hogy kell nehéz szakproblémákat népszerűen
tárgyalni, hogy -a művelt laikus már az első olvasásra is világos tájé-
kozottságot nyerjen. Hogy az orvostudomány mai álIásához képest a
legmodernebb, legalaposabb és legkomolyabb szakismereteket nyújtja,
az elvitathatatlan. Nem fél hozzányúlni a legégetőbb, legsúlyosabb és
leginkább körülrnacskaéslorrókésézott kérdésekhez sem, mint a gyer-
mekáldás szabályozása, házasságon kívüli, ill. elötti nemi élet. Legna-
gyobb értéke azonban mégis az, hogy szigorúan tudományos kutatá-
sainak eredményeit bibliai és kornoly theologiai alapelvekkel veti össze
s miután kiszitália a só közé keveredett farizeizmus homokját, megál-
lapítja, hogya biblia etikai elvei és a tudományos kutatás eredményei
teljesen fedik egymást. Mint tudós tehát komolyan veendő, mint felvi-
lágosító nagyon áldásosnak mond ható minden könyve, Házasulandók
és házasok könyvtárából nélkülözhetetlenek. Hiszen épen ezen a leg-
életbevágóbb ponton mutatkozik mindkét nem beli házasulandók és aktív
(majdnem azt kell írnom: akut) házasok körében oly képtelen táiéko-
zatIanság, ponyvaismeretekre, közkeletű hiedelmekre és multszázadbeli
babonakra való támaszkodás, vagy pedig az ellenkező végleten min-
den szent és örök élettörvénynek legbarbárabb lábbal tiporáse, úgy,
hogy a problémák biológiai oldalának komolyan tudományos megvilá-
gítására olyan szükség van, mint a falat kenyérre.

Hogy Van der Velde a maga tudománynépszerűsítő és felvilágo-
sító munkájában a filmet is felhasználja (Décsi-Kamara: A tökéletes
házasság), az csak dícsérendő dolog. A film tudományos részét nagy

~ helyesléssel tudtuk is fogadni, noha sokkal kevesebbet ölel fel, mint
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nyelveket ismerjék, hanem legalább is
fele részben 33 .évesnél fiatalabbak le-
gyenek.

Németország, Hollandia, a skan-
dináv országok és Svájc képviselői szá-
moltak oe a missziói munkamezőkről
s jelentéseik remény teljesek voltak. So-
.kakat meglepett az, hogya norvégiai,
mindössze hárommíliót számláló evan-
gélikus egyház 26 missziói munkamezőn
közel 500 mlsszionárust tart el. Erre a
munkára a norvég gyülekezetek körül-
belül évi hárommillió koronát áldoznak.
A svéd mísszió különböző nehézségek-
rőlszámolt be az olasz-keletatríkaí, az
észak-ldnai és kelet-turkesztá ni mísszíót
területeken. A kontienetális k onferencía
iránt a brémai evangélikus gyülekezetek
is nagy érdeklődést mutattak. Igen láto-
gatottak voltak a nyilvános missziói
összejövetelek és istentiszteletek, ame-
lyeken külföldi missziói munkások pré-
dil\áltak.

A Lipcsei Misszió közgyülésén és
összejövetelein a bányai egyházkerüle-
tet és a misszió magyarországi barátait
Danhauser László képviselte.

A Brit- és Külföldi Bibliatársulat
il canterbury érsek elnökléte alatt' má-
jus 4-én tartotta közgyűlését. Az érsek
többek közt a kővetkezóket is mondta:
"Minél többre becsüljük a magunk an-
gol Bíbliáját, annál inkább kötelessé-
günk más fajokat, nemzeteket és tör-
zseket megajándékozni veje, hogy le-
gyen alkalmuk az Isten igéjét azon 'a
nyelven olvasni vagy hallgatni, amely-
ben születtek. A Brit- és Külföldi Bib-
liatársulat ezt a munkát végzi 133 esz-
tendő óta. " A Társulat nagyon bölcsen
jegyzetek vagy észrevételek nélkül adja
ki a Bibliát vagy annak részeit. Mert
a Biblia az egész keresztyén közös-
ségé: s a Társulat a magyarázast jo-
gosan hagyja rá a tanító egyházra. Es
hogyan tudna az egyház tanítani, ha a
Biblia nemvolna a kezében? A mi ang-
likán misszióink a Társulatnak kiszá-
rníthatatlanul nagy adósai. Szeretnérn,
ha ezt a tényt jobban meglátnak." -
Wilkinson fl. A., a Társulat titkára, je-
l entésében utalt arra, hogy 400 eszten-
dej!" annak, hogy a Bibliát minden
templomhan kötelezövé tették Angliá-
ban. A kínai és spanyolországi háború
bén itólag hatott a Társulat ottani mun-
káiára. De mindezen nehézségek elle-
nére az évi forgalom 11.318.575 kötet,
csak 25.000 példánnyal kevesebb, mint
az előző évben. Az eladott teljes Bib-
liák száma 102.000-el növekedett Tizen-
két új nyelvre fordították le a Társulat
kiadásában a Biblia egyes könyveit s
a biblia most már a, Társulat kiadásá-
ban 723 nyelven, összesen pedig 10iR
nyelven jelent meg. Sheppard G. W.
Kínáról és Japánról tartott előadást,
majd Whale ,1. Rszólt a Biblia nagy
lelki hasznáról, idézve Luther Márton-
nak azt a mondását, hogy a Biblia az
a bölcső, melybe Krísztus helyezkedett.
- Az európai kontinensen a forgalom
RROOO-elemelkedett: Magyarországon
57.000, vagyis 3000-el kevesebb, mint az
előző évben. Kínában a torgalern csök-
kent, de még a mostani körülmények
közt is 3,031.000 kelt el; Mandzsukuo-
ban 883.000 könyv, ami 250.000 emelke-
dést jelent: emelkedett a forgalom Ja-
pánban, Koreában, Burmában, Délame-
rikában. - Néhány adat: a Társulat
bevétele 378.092 font sterling, kiadása
388.348 font sterling. Elkelt: 1,151.099
teljes Biblia, 1,379.509 egyes Bibliarész;
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ősszesen 11,318.575kötet. - Megemlít-
jük itt, hogy a Raffay-Czeglédy-féle uj
Bibliafordításból a Társulat kiadásában
1938-ban megjelent Máté evangéliom a
és Salamon Példabeszédei; kapható 10
fillérért a Bibliatársulatnál Budapest,
IV., Deáktér 4. Ebből a fordításból áll-
jon itt egy idézet: "Nekem adatott mín-
den hatalom mennyen és földön; el-
menve tehát tegyétek tanítványokká a
népeket mind, megkeresztelve őket az
Atya, Fiú és Szentlélek neyében: amint
én parancsoltam nektek. Es ime én ve-
letek vagyok minden nap a világ vé-
geztéig. Amen." Máté 28, 18-20. (Misz-
szi6i lapok).

A tiszai evangélikus egyházkerület
19~8. évi július hó 15-én, pénteken d. e.
fél 11 órai kezdettel Miskolcon, az ev.
egyházközség tanácstermében .rendkí-
vüli egyházkerületi közgyülést tartott.
A közgyülés a tanítóképzőintézetre vo-
natkozó új törvény végrehajtása, az
egyházkerületi tanítóképzőíntézet sorsa,
az egyházkerületi tanítóképzőintézet ál-
lamsegélyének ügye, a tanítóképzőinté-
zetkonvertált kölcsönének jóváhagyása.
és a lelkészválasztási szabályrendelet 29-
§-a értelmében választandó állandó bi,
zottság megalakítása felől tárgyalt.

A Keresztyén Ifjusági Egyesülete],
Világszövetsége, melynek székhelye
Genf, a világ különböző nemzetiségü
ifjusága között minden évben megren-
dezendő ifjusági táborát az idén mint-
egy 15 nemzet Hjuságából Magyar-
országra hozza augusztus 3-12-e között
a magyar KlE-mozgalom gyönyörüen
felépített dunavecsei táborába. Erre az
alkalomra több külföldi IGE ifjusági
vezető érkezik Magyarországra. A világ-
szövetség részéről Carl von Prosch fő-
titkár, a magyar mozgalom részéről dr.
Teleki László gróf és Pógyor István a
tábor vezetői.

Országos KIE vezetőképzőhét Duna-
vecsén. A magyar KIE-mozgalom nem-
zeti szövetsége augusztus 2L-29·e között
a duúavecseí IGE-táborban országos
vezetőképző hetet rendez igen gazdag
programmal. Az Hjusági vezetőképzőhét
keretében Carl von Prosch vílágszövet-
ségi tltkar is fog előadásokat tartani.
Az érdeklődök forduljanak a KIE-szö-
vetség irodájához Budapest, VllI., Ho-
ránszky-utca 26.

"Magyar ifjuság! Mit akar Isten
veled?" A tiszántuli IGE-ifjuság szá-
mára a debreceni nagyerdőben aug.
17-21-e között erre a nagy kérdésre
óhajt feleletet adni a debreceni KIE és
a Keresztyén Ifjusági Egyesületek Nem-
zeti Szövetségének vezetősége. A kon-
ferenciáról részletes felvilágosítást a
debreceni KIE titkára, Debrecen, Piac-
utca 36. sz. ad.

Ezüstrókák, kékrókák. keppek.
Szőrrnék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése
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bármelyik könyve. (Viszont amit nyúit, azt alaposabban közel tudja
hozni). A tudományos részt illusztrálo példák cselekrnényí részéhez és
a film cfméhez azonban lenne egy-két megjegyzésünk.

A címről nem tudjuk megállapítani, hogya szerző orvosprolesz-
szor ballépése-é, (a könyveiben lefektetett nézetei után azonban igen
valószínűtlen ez előttünk), vagy pedig a rossz címek világrekordját tartó
magyar filmcímkreátorok újabb csúcstéliesitrnénve 7 Annyi tény, hogy
alaposan túllő a célon. A "tökéletes házasság" ugyanis semmiltp sem
biológiai, anatómiai vagy épen psychoterápiai. és nem mindenképen oreesi
probléma. A "tökéletes házasság't-nak van egy ilyen orvosi oldala is,
amely semmiesetre sem hanyagolható el, ahogy pl. a test természetes
szükségletei sem hanyagolhatók el a lélek érdekei ért, de a "tökéletes
házasság" végeredményben mégis csak kimondotlan lelki probléma.
A házasságok mai krízísét orvosi rendelőkkel sohsem fogják megol-
dani. Sőt tovább megyünk: az orvosi rendelők is csak akkor lesznek
hatásosak, ha megelőzi, kiséri és befejezi munkájukat az egész ember
komoly lelki átalakítását célzó lelkipásztori működés. Annak természe-
tesen csak tapsol ni tudunk a film végén, amikor a különíéle sajtóter-
mékekben szereplő sokféle "nénik" és "bácsik" "lelki klinikáinak" a
tanácskérő levelek özönében való tehetetlen vergődését mutatja be.
Le ezekkel amaszlagos kuruzslókkal ! Sekelyes moralizmussal adagolt
pacsuli illatú "jótanácsok" helyett jöjjőn a lelkipásztori és orvosi "szak-
munka." Javasasszonyok ráolvasó nyavalygásába hasítson bele a mentö-
autók tülke s vigye a szerenesetlenül járt házasságok áldozatait szak-
emberek keze alá! S ezt a házassági mentőszolgálatot orvosok és lelki-
pásztorok csak közösen szervezhetik meg: Mert mindegyik csak fél-
munkát végezhet a másik nélkül. Ezt a lelkészek nagyon jól tudják, s
nem akarnak egy anatómiai vagy klinikai rendellenességet ige és imád-
ság fegyvereivel elintézni. Oe tudják-e ugyanúgy az orvosok is, hogy
a házasságromboló aberrációk gyökerei nem organikus beállítottságokba,
de lelki beállitottságok ba ereszkednek ; hogy a szokássá és szenve-
déllyé vált káros üzelmek többé nem testi, de lelki jelenségek, tehát
gyógyításuk is itt kezdendők : hogy sohsem a testi kivánság a lőszem-
pont a nemi élet eltévelyedései nél, hanem a tilosban járás, a bűncse-
lekvés izgalma az igazi haitómotor. A testi hajlandóság legfeljebb csak
üzemanyagot szolgáltat ennek a motornak. S végül, hogy a házastér
sak nemi élet terén való kihűlésének. elhidegülésének, közömbössé
válásának is 99 százalékban az az oka, hogy a testben gyökeredző
szerelem: nem tudott átalakulni a talán nem olyan színesen lángoló,
de izzásában, hőfokában és tartósságában sokkal erősebb házastársi
szereietté, amely pedig kimondottan lelki termék. Nem tudott átala-
kulni, mert egymás jellemének, alias "lelkének" közelebbi megisme-
rése bő zuhataggal oltogatta a "vak" szerelern tüzét s így nem a sze-
retet izzó zsarátnoka maradt vissza a természetes lelohadás után, ha-
nem a gyűlölet s egymás marásának Ioitó íüstölzése, vagy a legjobb
esetben a közömbösség hideg, fekete üszke. Hogy ezekből a füstölgő
vagy kihűlt megszenesedésekből újra tartós és tiszta izzás legyen a
házasélet tűzhelvén. azt semmiféle más beavatkozás nem tudja teljes
sikerre vinni, csak egy új tűz, amely szárít, gyújt és izzásba hoz. Ez
pedig semmikép sem lehet testi eredetű. A testi eredetű szerelem két
ember között önnön gyújtóerejénél fogva csak egyszer gyulladhat ki.
Ha ez a testi gyökerű, de lángrózsáit lelki régiókban kibontó szerelem
ellobog és nem hagyja maga után a lelki megalapozottságú szeretet
tartós izzását, akkor a kihűlt fekete üszköket semmiféle mesterkedés,
orvosi beavatkozás újra öngyulladásba nem hozhatja. Már hiányzik
belőlük az az életelem, amely ezt a gyulladást lehetővé teheti. A "tar-
tós izzás." azonban, amely a "tökéletes házasság" igazi létíeltétele, még,
az "üszkökben " is létrehozható. Kívülről, azaz pontosabban "felülrő,
kapott iűz" segítségéve!. S ez a tűz, igenis, - nem szégyenkezünlk
doktor és professzor uraim, tudományunkkal, amely "hatáskörünkön
kívül eső tényezőt" iktat be legfontosabb gyógyeszközül - ez a tűz
az ernbereket újjáteremtő Szen/lélek tüze. Hogy ez ép oly realitás, mint
az Onök hormoninjekciója vagy operálő műszere, arról, természetesen,
még vitátkozni sem vagyunk hajlandók. Legfeljebb, hogy a "megnye-
rését" nem ígérhetjük biztosra senkinek sem, mert ez tényleg nem tő-
lünk, hanem Istentől és az illető pácienslől függ. (Oe vajjon Onök tud-
nak valamit biztosra ígérni 7) Mi azonban "szeht merészséggel ': még



..azt is megkockéztatiuk.vhogy biztosra igérhetjuk mindenkinek Isten
.adományozó készséget," rnerf erről- .írásbelí -biztosítéklevelünk van Tőle
magától. Tehát ezekután már minden az illetők" elfogadási készségén"
lordul meg. Itt pedig nincs semmiféle beavatkozási lehetőség.
. Egy szó mint száz: "tökéletes házasság" (amennyiben valami a

löldön tökéletes lehet) inkább lelki, mint testi tényezőktől függ. Belát-
hatatlan nagy hiányok és bajok vannak a testi tényezők körül. Nagy
-örörnmelvesszük tehát mindazt, amit Van der Velde és.a hozzá ha-
.sonlók papiron vagy. filmen sennek eredményeképen az orvosi ren:
delőben és műtőben nyujtani tudnak, de nyomatékosan hangsúlyozni
'kívánjuk, hogya legborzalmasabb tévedés lenne azt hinni, hogya leg-
:szerényebb értelmezésben vett "tökéletes házasság" is létrejöhet egye-
dül az ő munkájuk nyomán. Nem. Eredményt csak a "lelki tényező"

1 elies mérvű beiktatása es értékelése hozhat. Induljon meg tehát az
orvosok és lelkipásztorok közös "keresztes hadjárata" a "tökéletes
'házasság" érdekében! L. M. V

Egy Péter-napon
Turmezey Erzsébet ölckontasz a testvér megjelenő

versesRötetéből

Uram, én várta-lak. Huppalon, éjén.
Uram, én vártalak. Őriztem rnélyen.
benn a sz ívemben a vágyamat.

Olyan üres volt, céltalan, árva ...
Keresve, várva, epeöve. vágyva
már Ieléö tártam az életem.

Uram, én vártalak. De fényességeo
f'ölőr-e ler cekcazt és látom: nékeo
szolgálni, Uram, én nem tuöok.

Ereő] 121 éntőlem! fényeo ha rámhull,
szépeéqes magambul, büszke ruhámbul,
nem lctoö, Uram, csak rongy mo ruő l

Ercö] 121 éntőlem - életem üöve l
Hagyj nyomorultan a porba' fekü ave,
szegényen, üresen, céltalan.

Ereö] 121 éntőlem - célom! [övenööm l .
Ily nyomorultan, ilyen cacnöön
hiába köuetnérn nyornöokoö,

Ereö] 121 éntőlem! Rz, aki voltam,
mcrcöjnk tovább is körmyeaen, holtan,
nem várva soha már semmire!

Ereö] el éntőlem! - 5 ezólnl a mester:
"így: megalázva, telve sebekkel,
összetörötten - vagy az enyém".

A hitnek, ennek a fenséges adománynak és kincsnek elő kell
1örnie és bizonyossá lenni előttem, Isten, az angyalok előtt, az ör-
-dögök előtt és az egész világ előtt, hogy igazi hit legyen. Mert a
-drágakönek nem az a hivatása, hogy reive maradjon, hanem hogy
ltordják. így kell a hitet is "hordani" és megvallani. Luther.

LAPSZEMLE
111111111111111-111111111111111111111:1111111111111-1111111111IIIIImllllllllll

Hitvalló, . vágy hitvallásos keresz-
tyénség utját járja-ea 'magyar pro-
testantizmus ? -Erről Török István a
Protestáns Szemle legutóbbi' számában
a következőket írja: nA' magyar pro-
testantizmusnak voltak mindenkor re-
formátori hitvallásai s ezeket formáli-
san elismerte, irántuk hivatalos tiszte-
lettel viseltetett. A hitvallásós protes-
tantizmus azonban még korántsem. hit-
valló protestantizmus .. Nem is tehetjük
-hitvallóvá a hitvallások propagálásával,
terjesztésével, betanításával vagy eset-
leg az egyháztagoknak a hitvallásokra
való felesketésével. Ezzel a búzgólko-
dással elérhetnők, hogy egy önáltatás-
sal több lenne az egyházban, de , hit-
valló egyház mégsem lenne.

A protestantizmus hitvallóvá nem
úgy lesz, hogy hitvallóvá akar lenni,
hanem úgy, hogyaBibliát, mint Isten
Igéjét ujra keresni kezdi s mintegy fel-
fedezi. Az ige tesz hitvallóvá. Lefejti
protestantizmusunkról először is a ha-
gyományok nyűgét, a világhoz való iga-
zodást, a látszatokra törekvést, a taktí-
kázást, pl. azt a furcsa igyekezetet, hogy
a szélsőségektől való féltünkben ke-
resztény-keresztyén összefogást keres-
sünk, szóval lefejti az Ige mindazt, amit
ma életnek nevezünk s ad helyettük
új életet ... "

Álláshalmozól,. ..Jönnek, mennek a
képviselők, változnak akormányíéríiak
s parlamenti beszédjeikben, a népgyű-
lések dobogóin sűrűn megemlékeznek a
szegény munkanélküliekröl és állástalan
fiatal értelmiségről. Szívbemarkoló szó-
neklatokat harsognak a néppusztító
nyomorúságról s nagyhangú ígéreteket
tesznek, hogy mindez röviden meg fog
változni. Ezek az ígéretek azonban
már két évtizede puffognak a magyar
közéletben, de a vérlázító helyzet gyö-
keres megváltoztatása érdekében semmi
eredményes és maradandó lépés nem
történik ... Csodálatos, hogy az intéző
körök és hatalmasságok nem mernek
hozzányulni ahhoz a radikális eszköz-
höz. amely a leghathatósabban szolgál-
hatná ennek a kényes kérdésnek íhi-
előbbi, gyökeres megoldását. Pedig
mindenki tudja, hogy tíz- és tízezrekre
rúg azoknak a száma, akik hihetetlen
pénzéhségükben és undorító önzésükben
halmozzák az állásukat, miáltalugyan-
csak tíz- és tízezer magyart; rászoruló
családfenntartókat vagy családot alapí-
tani akaro ifjú életeket szorítanak le a
boldogulás útjáról. Szeretnők már látni
azt a kormányt, amely azzal kezeli a
nemzetmentés nagy harcát, hogy egyet-
len bátor rendelettel az egész vonalon
rnegszüntetné az erkölcstelen állás-
halmozásokat .. , Aki embernek szüle-
tett, joga van az emberi élethez. Min-
den tisztességes magyar állampolgárnak
joga van ahhoz, hogy a magyar állam
keretein belül dolgozhasson és meg-
élhessen. Az állam erejét az állampol-
gárok erejének összessége adja. Kora-
vén, legyengült, éhező és elkeseredett
emberekkel nem lehet országot fenn-
tartani és a nemzetnek jövőt teremteni.
Ezt illenék tudni míndazoknak, akik
hivatva vannak a nemzet sorsát in-
tézni." - (Nemzeti Élet.)
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~allÍ;loli!'m~r~~: "N~gondqljunl; enn~l
a címnél Q.1yan IDweg,r.e, a!l!~lye.(~pat~-
kápa qaJ4~f~j~a üv.e&eklt~ töltenek, ...
Megnevezzük'a mérget: megbujik a két-
értelmű, sil,ql.!D\9,~élcekQ~n,tpéflÍ~bf!.n, I'l-. ;
szemérmetlen, mocskos beszédben .. Cso-
magolása változik az e.gyes társadalmi
körök "műveltsége" szerínt. Műhelyek-
ben, munkahelyeken, durva, leplezetlen
nyíltsággal folyik a tisztaság, szemérme-
te.sség öldöklése. ~zalonokb4p. "sz;alon-.
képes" modorban és'módon mérgezí meg
ugyanaz az aljasság és szenny alelkeket.

Beszélünk romlott közéletről és felh á

borodunk társadalmi igazságtalanságo-
kon, A társadalmi élet sok bajára ker-e-
sünk orvosságot. Arról a halálos bajró 1,
amely a gyökerűknél támadja meg a le -
kek et, kevés szó esik. Ha erkölcsi métely-
ről beszélünk is, inkább csak a botrányos
eltévelyedés eseteit emlegetjük, amelye-
ket nem lehetett egészen eltitkolni, ame-
lyek talán még a biróságot is fogj alkoz
tatják ...

Hol található ennek a halálos méreg-
nek ellenmérge? Luther minden paran-
csolat magyarázatát, a hatodikét is, így
vezeti be: "Istent féljük és szeressük!"
A tisztátalan lélek istentelen lélek;amely
nem féli és nem szereti Istent. Tiszta lé-
lek csak az lehet, amely féli és szereti Őt.
Mivel pedig így Istenhez köti az életét,
nem romlottság és bűn, hanem tisztaság
árad belőle. Beteg társadalmunk ebben
a vonatkozásban is csak akkor gyógyul-
hat meg, ha Istenhez tél'. Akkor ímmu-
nissá válik a tisztátalan beszéd halálos
mérgével szemben. Sőt akkor kiveti
azt magából!" .
(Keresztyén Igazság-Budaker Oszkár.]

A F É B É Evangélikus Diakonissza
Egyesület könyvkíadóvállalata ki-
adásában még a nyár folyamán
(augusztus közepén) megjelenik
Túrmezei (Belák) Erzsébet

diakonissza testvér

Öszből-tavaszba
cimű verskötete.

16 és fél ív terjedelemben (264 old.)
háromféle kivitelben lesz kapható.
A kiadóhivatal előfizetési felhívást
és ezzel előfizetési gyűjtő íveket bo-
csátott ki és bocsát rendelkezésére
mindazoknak, akik ebbeli óhajukat
levelezőlapon tudatják. Az elölíze-
tésgyüjtök minden 10 előfizetett pél-
dány után egy tiszteletpéldányt kap-
nak. Az előfizetési határidő 1938.
augusztus 5. Az előfizetési összegek
és az előfizetési gyüjtő ívek te-
szolgáltatását ekkorra kéri a kiadó-
vállalat (Budapest, VII., Damjanich-u.
25/a.) Ezután már csak bolti áron le-
het kapni a könyvet. Ajánljuk e
könyvet az evangélíum költészete
'iránt érdeklődők szíves figyelmébe.

5* ft

Nem' nagy' eset. Budapesten egy hél: alatC'350 gyermek születik.,
Az ő születése meg különösen nem nagy eset. Egy angyaliöldi gyerek,
Egy ránccai több az édesapja homlokán, egy adattal több a szegény-.
kataszterben. Az ő kis élete nem igen lesz belolyéssal a világ életére,
Éhség, szitkozódás, bűn, utca, missziós -nővérkék, külvárosi tanító és,
talán a rendőr iog birkózni . sorsa körül az életéért. Szürke sors lesz;
talán a proletársors kérlelhetetlen törvényei szerint: stelániás pólyától,
hatósági temetésig. Mégis ez a gyerek már első sírásával tollunkat
követelte, mert születési körülményei szerint tipikus és nevezetes gye-
rek nagyon. Nevezetes, mert ő az első gyerek, aki AngyaUöldön fo-
gant még, de már Magdolnavárosban érkezett az életbe. Az első.
anyakönyvileg bejegyzett gyermek ő az ujonnan alakított Budapest
XIII. és a iótékonykodó Kormányzónéról "Magdolnavárosnak " elneve-
zett kerületben. nMagdolnaváros" "AngyaUöld" legendás nevét takarta
el. Egy romantikus, legendás és- igen pesti fogalmat dobott ki a szó-
tárunkból. Egy nevet, amelynek költőí hangzását furcsán han szerellék.
át a száraz köhögés, revolgolyó és rendőrbilincs disszonáns hangiei,
Angyalföldnek el kell tünnie. Mert sem a bűnnek ezt a kétes roman-
tikáiát. sem a nyomornak ezt a kiáltó orgiáiát nem viselheti el a ke-
resztyén társadalom. Amikor AngyaUöldből Magdolnaváros lett, akkor-
épen ezt akarta kimondani a főváros. A szociális szeretet, az irgalom ..
a tisztaság, amit az Államfő íeleségében annyira szeretünk megvaló-
sulva látni, Magdolnavárost kell, hogy teremtsen az anyallöldekből.
Oe ez a gyerek születésével demonstrálta, hogy az úi Magdolnaváros-
ban az élet a régi még. lnséges alkalmimunkás az apja, beteg az.
anyja s hetediknek jött éhezni testvérei közé, Két hónapig azért nem
hozták keresztelőre, mert nem volt pénz villamosra és keresztszülő-
sem akadt. Mint a kerület első gyermekét, odaajánlták az előljáróság-
nak keresztgyerekül. Talán az anyakönyvvezető, talán .egy irnok, vagy

ó - ha maga a Kormányzó vállalná ... ! A kérés azonban sok volt
azoknak, akik hallották és nem jutott el azokhoz, . akik teliesitették
volna. Végül egy szegény munkásházaspár vállalta a keresztszülőséget,
de a keresztelőre nem" jöhettek el, mert épen kilakoltatták őket, s az.
asszonynak őriznie kellett az utcán a holmit, a férfi meg szükségla-
késért szaladgált. A bába hozta el ezt az evangélikus gyereket a temp-
lomba a keresztelőre.

És Angyalföldet is megkeresztelték. . Magdolnaváros lett a neve.
Akik azonban a Magdolnaváros keresztszülői tisztét vállalták, tudják-e
mi az, keresztszülőnek lenni? Még hozzá felnőttnek a keresztszülője
lenni? (Mert Angyalföld már ielnőtt.) Azt jelentik, hogy kötelesek ki-
tenni a "katechumét" Isten ujjaszülő hatalmának és kezeskedniök kelt
a keresztelés idején arról, hogy az ujjászületés megtörtént. Ne keresz-
teljünk hát előkészítés és felelősségvállalás nélkül! Dyl ..

Nem vagyunk kírályokra, fejedelmekre, vagy a tömegre meg-
keresztelve, hanem magára Krísztusra és Istenre, nem is hívnak
bennünket kírálvoknak, fejedelmeknek, vagy tömegnek, hanem ke-
resztyéneknek. A léleknek senki más nem parancsolhat, hanem
csak az, aki meg tudja mutatní neki az utat a' mennvbe. De ezt:
nem teheti meg ember, hanem egy~dül Isten. Azért azonban a dol-
gokban, melyek a lélek üdvösséget illetik, nem szabad mást elfo-o
gadni, mint csak Isten igéjét. . '/

Luther.

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

MARNITZ
hang szertelep
VilI., JÓZSEF-KRT. 37.
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"A zsidóság egész életformáját, gon-
-dolkodását, annak legvégső elágazásáig
'ez a KrisZtus-ellenesség határozza meg.
.Nem a faja, hanem vallásának a Krisz-
tus-tagadása teszi a zsidóságot zsidóvá.
Hogy ez így van, azt legjobban az a
körülmény mutatja, hogy amikor ke-
resztyének megtagadják Krisztust,
ugyanazok a jelenségek lépnek fel,
mint a zsidóságban. Nem véletlen, hogy
.az orosz bolsevizmusban - épen úgy,
mint nálunk a proletárdiktatúra idején,
de meg mindenütt, ahol a kommuniz-
rnus felüti a fejét - a zsidók vezető
szerepet vállalnak. De a Szovjet ször-
nyű terrorja, az erkölcsi viszonyok ir-
tózatos leromlása Oroszországban még
sem írható egyszerüen a zsidóság szám-

. Jájára: benne ugyanolyan Ielelósseggel
.osztozík az orosz nép elszakadása Krísz-

Hazánk legrégibb, több mint 10 éve fennálló har~rtgöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
.magyar királyi SOPRa •..•
'udvari szállit6k, ".

Alapítva: Legelső tüzoltószer -, kul, szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár, harang-, fém. és vasöntöde. 1816.

tustóI. A Krisztustagadás nyomán min- Ievangélium igazságát épen a zsidókér-
denütt ugyanazok a társadalmi bajok désre vonatkozólagísbelevígye a leg-
lépnek fel és a szociális viszonyok meg- szélesebb körökbe. De jól értsük meg:
romlása ellen nem nyujt segítséget- a az egyháznak az eoamaélium. szavát
vér vagy a faj tisztasága és ereje. kell haUatnia. Nem liberális humaniz-
Semmítéle fajnak a ,magasabbrendű- must és nem is filoszemitizmust kell
sége nem biztosíték a Krisztus megta- prédikálnia, de nem is a faji ideológia
gadásából származó erkölcsi fertő és gyűlöletét vagy az utca antiszemitizmu-
antiszociális magatartás ellen. sáto Ellenben kővetelnie kell az egész-

A keresztyén magyarságnak foko- séges megoldást: a esidos életforma
zott felelőssége van épen a zsidó kér- '1'isszaszorítását a közéletbőt, a zsidó-
désben. Elhangzott - nem is olyan ré-' sággal való felelőtlen keneredés meg-
gen - olyan vélemény, hogy mi evan- szüntetését (mert a keneredés a zsidós
gélikusok és kiváltképen az egyház, ne életformálcállandó beszivárgási terü-
ártsa bele magát ebbe a kérdésbe. De lete), a gazdasági és szellemi életpá-.
aki így gondolkodik, alapjában félre- lyák megtisztítását és -- ami nélkül
ismeri a helyzetet. Ma sokkal inkább mindez nem ér semmit - a hitből fa-
elérkezett az ideje, hogya keresztyén kado keresztyén életforma érvényesíté-
egyház tanítói hívatásáttál fogva nyil- sét minden területen. (( (Keresztyén

I tan hallassa e kérdésbén szavát és az Igazság).

A Budapest-c Tisztviaelőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
::lom, 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 megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany·
. éremmel, azonkivül sok arany és ezüst érerrimel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek. és sok évi jótállás.

= Költségvétéat és kiszállást- díj men tes e n esz köz 1ü n k I

a bH

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban elöíorduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, -baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb diitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos íigyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet tel karolja. Hívja tel mindenki
a hittestvérek tigyelmét a Jóléti Egyesületre. \

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

Hirdessen
az Evangélikus Étetben I
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['IANGrU~U~~lg.
.SZLEZÁK LÁSZLÓ

Magyarország aranykoszorus mestere
harang" és ércöntöde, harangfelszerelés 'ésharanglábgyár
Budapesi. XIII.. Pelnehózy-ulca 78.

(XIII., Franaepán-utca 'mellett.)
Saját ház. :: Telefón: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti liarangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait.
Szivvel-lélek kel készítem harangjaimat

Megjelent!

A ~álaadás/kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szerit 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 pengö.
Nagy; összefoglaló, 11 és fél ívre terj~dő írás.

Megrendelés: Budapest, lY., Deák-tér 4. szám.·
. Csekkszámla: Schole László, 35.332.

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

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

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

.
10-12 ~éves fiúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vízsgal [utalomkönyvül nyugodt lélekkel. ajánlható
Bőngérfi János: Hadakfia Ára P .-

u Hősők főldje, hősi nép " P.-
" ,,, Sándor vitéz " P 1.-

" Megjelentek és kaphatók :

Sehollz Testvérek könyvkereskedésében
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21. szám
és minden jobb kőnyvkereskedésben.

Nyomatott Weber Gusztáv »GraHka" nyomda-
vállalatánál, Úipest. Jókei-utca 18. Telefon: 295-516.

»GR~\f'~{j.\«,
~t' O tJl f) j.\ V ).\ II ).\l).\·r

(WEBER GUSZTÁV)
I
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EGYHÁZT ÁRSADALMl, KULTURÁLI~t,Jt§'~B€LMISSZIÚl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
, ." AZ ORSZÁGOS LUTt-tiiR:!sZOV'ETSÉG H"IVATALOS LAPJA

Fel~lős sz::~~;'~t~'~:RkMÉNY LAJOS
. .• A .

",,~ ('),.,. ,.'" ' • ,..f~ \.:..~~

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Benczur Vilrpps. dr..Csengődy Lajos. Dezséry László. dr. Gaudv Lészlő •
• ~';,,<,.l~.:.;'" i-> '\,--;:~Í'.

Kardos Gyula. Marcsek János, Mórocz. Sándor. \r'{pvák Elek. Pesch ko Zoltán. Scholz Lászlö.
dr. Vácz Elemér. dr. V~~'Ő'L~ios."Virág Jenő. Zulaui Henrik

- .• ;-,' -_.>-.-

, VI. ÉVFOLYAM, 33-34. SZ. 1938. AUGUSZTUS HÓ 20.

. Megjel~rijk ~;~aen",szombaton
Szerkesztő ség': Budapest. VII., Damjanich-utca 28ZB:":T~I~f~n'~133-592. - Kiadja az Országos Luther-Saövetség.

Felelős kiadó: Dr. Eritz-László.v, " : {,'
s. "'Kiadóhivatal 'fZtJjpést. Jókai-utca IS: T~lefon:; 295-516.~"Gr~fika ,','nyomdavállalat (Web~r <G~sztáv).

K E:lőH~etéseket!lélfog~á.minde~'lellteszi :hivatal. Előfizetések és cimvá1tozá~ok akiadóhivatalba küldendök.
;,..,,1 1', . e,\ f',· ,., - -

. Előlízetési ár': 'egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 'pengő. Egyes szám ára 20 lillér.
A ~zerkesztőség. Éí 'kéiiratokat nem őrzi meg 'és visszaküldésére nem vállalkozík.. "

A sze~kesztő~ég cs~kkgzán1lájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.

TARTALOM:
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Újsá'gírók
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UJSAGIROK
Megdöbbenéssel fogadta a ma-

gyar társadalom a debreceni repülő-
térről elindult szárnyas gép kataszt-
róláját, melyben tizenkét emberélet
veszett el. Mind fiatalemberek, kö-
zülük hét a különböző újságok tu-
dosítóia, akik végzett munka után
siettek haza, hogy megírják tudó-
sításaikat lapjuk számára. Nem jó-
kedvű kirándulók halállal végződő
útja volt tehát, hanem napi munka
lázas tempójához illő halálbasietés.
ami annyira közel jár ma minden
olyan foglalkozáshoz, mely vala-
milyen összefüggésben van korunk
szédítő iramával. És ez a vonása
különösen foglalkoztatta az embe-
reket. Hiszen bármelyikünkkel meg-
történhetik az, hogy valamiért re-
pülőgépet kényszerül igénybe venni
és hiába mutatiák ki a statisztikák
azt, hogya közlekedési eszközök
között a halálos balesetek terén
aránylag a legkisebb százalékban
bűnös a repülőgép, most ismét
visszarettenés érzése vegyűlt a szá-
nalom és részvét érzései közé.

Azután észre kellett vennünk
azt, hogy ez a szomorú esemény
ráirányította az emberek Hgyelmét
az ujságírás rnesterségét élő embe-
rek különleges szolgálataira. Most
meg lehetett látni, hogy az újság-
Író csakugyan a közönség szol-
gája, akinek urát minden lehetsé-
ges mód igénybevételével mindig
ki kell elégíteni. Sok kritika éri ál-
talában az ujságot készítő embe-
reket, ami nem baj, sőt szükséges
is, de sok meg nem értés is jut

osztályrészül azoktól, akik készen
veszik a kezükbe és pár perc alatt
el is olvassák, meg is bírálják és
el is felejtik azt, ami esetleg hosszú
időre és fáradtságosan vette igénybe
a tudósítást vagy cikket író ember
idejét, idegeit és egész életerejét.

*
Amikor mi is teszünk lélekben

egy szál virágot e fiatal és tehet-
séges ujságirók korai sírjára, hadd
írunk pár szót az egyházi ujságírók
életéről is. Nekik nem kell repülő-
gépen szerezni a tudósítás anva-
gát, nem is fenyegeti őket életve-
szedelem, de viszont még több
igény és bírálat mered eléjük. Azt
mernénk mondani, hogy a felelős-
ségük is sokkal több, mint a világi
ujságíróké. Tudniok kell, hogy fel-
mérhetetlen javakról beszélnek a
világnak: mindarról, amit Isten az
egyházak tartó szelencéiébe helye-
zett. Nekünk nem elég hírt adni
valamiről, meg is kell azt mérni
az evangélium érzékeny mérlegén
és nagyon hűségesen és belső meg-
győződéssel kell leolvasni -és fel-
jegyezni az eredményt. Nekünk
nem kenyérszerző munka ez, nem
mcsterség és tülekedés az íróasz-

Nektek pogányoknak azon- I
ban azt mondom: amennyiben
a pogányoknak vagyok apos-
tola, dícsöségessé teszem szol-
gálatomat, hátha versengésre I
serkentem az én test szerínt
való atyámfiait és némelyeket
közülök megmentek """

Római levél 11: 13-14.

talért : szent teher, felül a gyönyörű-
séges igán. Segítség alig van, az
ne is fogjon hozzá, aki másokra
számít. Gáncs, vád annál több
akad, néha szinte nevetnivalóan.
Miért akadnak tehát mégis mindig
emberek, akik magukra veszik ezt
a nem kívánatos, nem jutalmazott
és ritkán becsült munkát ? Mert
szép és kornoly munka, Éppen az
teszi kívánatossá, hogy nem lehet
megfizetni, nem lehet irányítani,
nem lehet eltántorítani attól a belső
hangtól, mely magasan a világ
szempontjai és lármái felett hang-
zik a szívünkben mindig olyankor,
mikor a toll hoz nyúlunk. Szép és
kornoly munka, mert nincsen benne
önérdek, csupán az evangelium
érdeke.

És még nehezebb ez az újság-

írás azért, mert kevés közönsége
van. Izgató képesmellékletekkel el-
látott ujságokkal. izgalmas híreket
felnagyító cikkekkel versenyezni
nem tudunk. Minden történés és
életjelenség mögött az embert ke-
ressük és akarjuk megtalálni. ió-
szándékai, tévedései, vélt erényei
és fel nem ismert bűnei útvesztői-
ben úgy, ahogy végigbukdácsolia
életét. És ha itt-ott parányi meg-
világítást tudtunk felvillantani, be-
felé hallgatást, vagy felfelé tekin-
tést tanítani, panasztalanul és öröm-
mel gondolunk Arra, akinek mind-
ezzel szolgálunk. A magvető csak
vessen, az aratás az aratás
Uráé ...
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A világ. fn(l.g.~r;f(l.i""Q,k
fn466dik~6JZU4.Q,
ült össze ezen a héten. A Németország-
ban. Belgiumban, Dél- és Eszakameri-
kában élő magyárok képviselői talál-
koznak velünk a Duna-Tisza táján
élőkkel. Sorsdöntően komoly alkalom
ez. Kiállítás, beszédek, cikkek mutatják
fel a világ minden részében élő ma-
gyarok helyzetét, összetartozásunkat,
végzetes gondjainkat, jövőformálódá-
sunkat. Eljöttek Amerika felhőkarcolói,
zakatoló gyárai közül a fiatalok, a ki-
vándorlottak második nemzedéke, akik
jobban beszélnek már angolul, akik ta-
lán valami könnyed, kissé elfogódott
kiváncsisággal néznek körül az emle-
getett óhazában, eljöttek a [avakorbe-
liek, akiknek a szemében, emlékezeté-
ben még ott reszket a Ielvídékí, du-
nántúlí, erdélyi dombhajlat és kicsi
templom képe, eljöttek a nagy küzde-
lemben álló lelkipásztorok. Találkozunk
s bizonytalan nézés seI kémlelj ük egy-
máson, hogy mennyí az erőnk. S ami-
kor e találkozáskor az a belső kiálfé:-
sunk: megmaradni, élni, akkor a mai
magyar protestántizmus elé is kérdések
és kötelezések állanak. h. prot. egyhá-
zak lelki munkája a multban a nem-
zeti kultürát is erősítette. Ez a komoly
lelki munka ma is a legfontosabb alapja
a szellemi építésnek, fennmaradásnak.
Krisztus evangéliuma fakaszt életet, a
közös imádság köt össze leginkább.
Ezért bizonyára nagyon áldott hatásu
lesz nemzeti szempontból a debreceni
reí. világgyűlés. A nagy világ magyar-
jai a kongresszuson egy döntő jelen-
tőségű tetemrehívás élményének kell,
hogy részeseivé legyünk. Mélységes
bűnbánattal kell megalázkodnunk, mí-
niszternek, ügyvédnek, iparosnak s
diáknak, s különb akarásokkal kell
felkelnünk a porból. Az egyházaknak
át kell itatni a közéletet a mísszióí fe-
lelősség tudatával s a minden ma-
gyarra gondoló intézményeknek állan-
dóan igénybe kell vennlök az egyhá-
zak lelki erejét és .szolgálatát.

avasárJlapi munkaszilnel
Magyarország "keresztény, nemzeti és

jobboldali" zeng szüntelenül ezernyi
szónok ajakáról lelkesült hévvel a frá-
zis. De a szépen kimért és még szeb-
ben elszavalt beszédeken kívül írásban
és képben is igyekeznek bennünket
meggyőzni keresztyén mivoltunk felől.
A 10 filléres idegenvezető könyveken
csak úgy mint avasuti és hajózási me-
netrendeken ott díszelegnek az egy és
kéttornyú templomok, keresztek, a "szen-
tek" szobraí, stb. Az utánuk következő

. kommentárok meg arról tudósítják a
jámbor olvasót. hogy mindez "magyar
keresztyén kultúra" terméke. S mert így
volt a multban, így van ma, s így lesz
a iövőben is írják, zengik és öntik dalba
százfelől is sorsunkat.

Istenem, .mílyen jó is nekünk. Mert
ugy-e bár, keresztyénnek lenni, az egy
egészen Isten uralma alatt álló életfor-
mát jelent. Nos ebből önként követke-
zik, hogy a magyarság Isten uralma
alatt éI. Ha ne III is egészen, de legalább
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Ezerkilencszáznegyven
Három nagy esemény dátuma esik erre az évre. Talán sokan

nem érjük meg ezt az évet, talán addig át kell szenvedje földünk azt
a nagy vihart, amelytől valamennyien félünk s mégis gondolnunk kell
arra, hogy lelkészüljünk az 1940-es évre.

Mi lesz ebben az esztendőben? A Lutheránus Világszövetség
1940 május 24--,-junius 4-ig tartja IV. világgyűlését Chikágóban. Ez év
nyarára van tervbevéve a finn-eszt-magyar evangélikus lelkészgyű-·
lés Finnországban. S ugyanezen év nyarán, ugyancsak Helsinkiben
rendezik az olimpiai versenyeket is.

Kétségtelen, hogy nem csak az első két esemény, hanem külö-
nösen a harmadik egyházunk fiatalságát érdekelné- s nem is volna
rossz ötlet ugy rendezni a lelkészek konlerenciáiát, hogy azelőtt, vagy
azután az olimpiászt is meg lehetne tekinteni.

Komolvan kell gondolni az amerikai negyedik lutheránus világ-
gyűlésre. Ürömmel kell feljegyeznünk azt, hogy az eddigi nemzetközi
evangélikus gyűléseken az amerikai német és angol testvéreink mindig
nagy szeretettel támogatták az evangélikus magyarokat. A Kossuth za-
rándoklattól, RaHay püspök, majd Kapi püspök látogatásától eltekintve
Amerika és Magyarország evangélikussága alig érintkezett egymással.
A hazánkból kivándorolt lelkészi gárda bizonyára nagyszerűen ápolja
e hazai közösség érzéseit, de bizonyos az is, hogy ha hazánkból 10-
20 magyar lelkész a Világgyűlés ideje alat! meglátogathatná a gyüle-
kezeteket, akkor amerikai véreink jobban meggazdagodnának ezektől
a látogetásoktól, mint amikor énekesek és színészek körútiának drága
adót fizető hallgatói. Természetes viszont az, hogy akik részt óhajtana-
nak venni ezen a gyűlésen, szerény angol nyelvü ismereteik megerősí-
tésére kornoly gondot kéll fordítsanak, de ugyanúgy meg kellene kezd-
[ék a takarékoskodást arra, hogy az indulás időpontjára akiutazáshoz
szükséges pénzzel rendelkezzenek, sőt az ilyen félhivatalos utazásokat
anyagilag támogató intézmények is tartalékolhalnának pénzeket erre a
célra.

Amikor az amerikai Világgyűlés zéróakkordjai elhangoznak, ak-
kor lehetne gondolni arra, hogy a vendéglátó Bnnek és esztek egy ré-
sze is ott lesz velünk együtt, akiknek haza kellene loholni, hogy min-
ket, illetőleg azokat, akiknek még van elegendő pénzük arra, hogy a
finn és eszt testvérek látogatását viszonozzak, fogadjanak a finn határ-
állomáson. De van e ma olyan magyar evangélikus lelkész, aki annyi
anyagi erőforrással rendelkezik, hogy a két út költségei ne okoznának
túl nagy nehézséget ? S ha erre nem akarnánk gondolni s azt vallaná
valaki, hogy a gordiusi csomót úgy kell ketté vágni, hogy a lelkészek
egyik csoportja megy Amerikába, a másik megy Finnországba, azok
elfelejtik azt, hogy finn testvéreink az olimpiász megrendezésére sok-
kal kevesebb időt kaptak, mint amennyire szükségük lett volna az elő-
készületek lebonyolítására s mivel ma finn nemzeti ügy az, hogy az
ott tartandó olimpiász minden tekintetben jól sikerüljön, érzésem sze-
rint a mindig szerény finn testvéreink örülnének annak, ha magyar
részről azt az ajánlatot vennék, hogya fenti körülmények miatt vagy
1939, 'vagy 1941 nyarán tartassék a linn-c-eezt=-magveu evangélikus
lelkészi konferencia.

Ez az indítvány azért is nagyon ajánlatos a megszívlelésre, rriert
ma még mindig olyan nagy az érdeklődés a finnországi úl után, hogy
finn testvéreink, akik viszonozni akarják azt a nagy vendégszerete-
tet és jó ellátást, amit hazánkban élveztek, .az 1940. évben szinte kép-
teleneknek látszanak arra, hogy ezt megtehessék.

Még van időnk arra, hogy akár lelkészi értekezleten, akár pedig
egyházunk felsőbb vezetői megbeszélés tárgyává tegyék az 1940-ben
problémává növekedő kérdéseket. G. L.

Ha valaki tele van világi gazdagsággal, mondhatia ugyan a
világ előtt. hogy "Ez az enyém", de lsten előtt ezt kén mondania:
..Uram. mindez a Tied 1" Luther.



Fényszórók a falu fölött
Petőfi egyik levelében szemére veti Arany Jánosnak, hogy a ki-

rályságoí dicsőíti Toldiban. mert Nagy Lajos alakja rokonszenvesen rnu-
tatja be il királyt, Írjon inkább a magyar szabadságharcokról, Rákóczi-
rói, hőskölteményt.

Arany megfelel erre. Azt írja vissza költö barátjának, hogy nem
Rákóczi harca volt az igazi nagy szabadságharc, hanem Dózsa Györgyé.
Aranynak nemcsak költöi ereje volt kíváló, hanem bölcsessége is. Ő,
a nép gyermeke, látta azt a katasztrófával fenyegető helyzetet. mely a
jobbágyságot negyvennyolc előtt jogtalanságban. tartotta. Amint látta
Eötvös .is, aki azért írta meg a Dózsa-féle lázadásról történeti regényét,
hogy erre a veszedelemre figyelmeztesse nemzetét. Hogy úgy ne járja-
nak, mint akkor Lengyelország járt, ahol az elnyomott jobbágyságot fel
lehetett használni a szabadságharc elfojtására.

A magyarság szerencsésen megoldotta a jobbágyság felszabadítá-
sát a nagy nemzeti megpróbáltatás előtt és ur és paraszt egymás mel-
leli harcait a közös szabadságért. A [obházyság felszabadításával a
magyar nemzet ereje tízszer akkora lett.

. Amint a XIX. század a politikai felszabadulás százada volt, a
XX. századnak a' gazdasági felszabadulás nagy kérdéseit kell megol-
dani. A legkülönbözőbb állarnfonnék csak keretek, a belső tartalom
mindenütt az egyén gazdasági felszabadításáért' folyó küzdelem.

A gazdasági élet úiiáteremtéséért folyó murrkában nálunk a föld-
kérdés a legfontosabb probléma. A műhely, 'ahol az új szerkezetet ki
kell kovécsolni : a falu. Itt van az ül vetés talaja. III vannak az em-
berek legnagyobb tömegei, akiket 'fel kell szabadítani gazdaságilag. Az
ő felszabadulásukon épülhet fel a magyar gazdasági felszabadulás, ta-
lán a falu egyszerűbb életviszonyainak szint je felé leszállítva.

.Ezért fordul egyszerre a kőzligyelern a falu felé. A közélel törek-
vései a falut akarják megnyerni a maguk számára. Jelszavak és intéz-
kedések erre törekesznek. Erre aztán a falu is feleszmélt és szervez-
kedéssei, kívánalmaival meg akarja indítani a maga számára az élelet.

Minden jóravaló magyar ember azt kíván]a, hogy megrázkódtatás
nélkül. az ősi magyar alkotn-ánvos megfontolás oldja meg ezt a nagy
kérdést. Ahogyan negyvennyolcban egyetlen önfeláldozó határozattal
a jobbágyság felszabadítását véghez vitték. .

Mint evangélikusok sem nézhetjük tétlenül a fejleményeket.
Sűrűn rnerülnek föl tervekés egyre hallunk intézkedésekről, hogy

a falut kultúrális és népjóléti intézményekkel kell ellátni. Hogy építse-
nek népházakat. egészségházakat, más jóléti intézményeket a testi és
lelki járványok ellen. Meg is indult már a munka ebben az irányban.

Nem kell bizonyítani, hogy e~ekben a létesülő intézményekben a
különböző egyházak is meg akarják építeni a maguk eröditményeit. A
nemzet közös javára tervezett alkotások könnyen lehetnek a felekezeti
hatalmi lerjeszkedés eszközeivé.

Azért jókor ébren kell lennünk, hogy ebben 5l tekintetben meg ne
előzzenek. Minden evangélikus lelkész, tanító, de különösen egyházi
Ielügyelőink, akik legtöbbnyire a világi életben is számottevő emberek,
kísériék ligyelemmel, ami falujokban és környékükön történik. Mihelvt
észreveszik, hogy valamelyik egyház valamely közintézrnényben kizé-
rólagos egyeduralomra törekszik, bátran indítsák meg a védelmi har-
cot gyűléseiken. az evangélikus sajtóban egyházunk jogainak érvénye-
sítésére. ,

Nem szabad másban bízni, csak önmagunkban és az Istenben,
aki hitünk védelmében segítségünkre lesz. '

Hamvas József.

A Szeritírásnak olyan emberek kellenek, akik alázatos lélek-
kel olvassák, akik félelemm'el és ti sztelettel állnak az Isten igéje
mellett és azt mondlék : "Uram, Te taníts engem". - Az elbízako-
dottaknak pedig ellenáll a Szeritlélek. Luther.

Ivezetésében és nagy tömegeiben. Talán
akadnak jótét lelkek, akik el is hiszik
elit. De mi nagyon jól látjuk és tudjuk,
hogy nem így áll ügyünk. Legyünk
hozzá elég bátrak, hogy ezt a kérdést
az írásban és képben előadott keresz-
tyénségünkön túl is vegyük szemügyre.

Kezdjük ott, hogy egy keresztyén
államban mindenekelőtt az Istennek van
igaza. Isten követeléseí közül elég, ha
ehhez a pillanatban csak egyre gondo-
lunk. S ez arról szól, hogy "megemlé-
kezzél az ünnepnapról, hogy azt meg-
szenteljed." Az ünnepnap megszentelé-
sének legelemibb és külső megnyilatko-
zása a vasárnapi munkaszünet. Ezentúl
még rengeteg sok és sokkal súlyosabb
mondanivalója van Istennek a harma-
dik parancsolat, által, de most csak a
vasárnapi munkaszünet mellett álljunk
meg egy percre. Tudjuk, hogy vannak
közüzemek, mint pl. a vasut, villamos,
elektromos művek, stb. amelyekben ne-
héz lenne egy napra is beszüntetni a
munkát. Bizonyos azonban, hogy ezek-
nél is revizióra van szükség. Egészen
tűrhetetlen azonban az, hogy olyan
munkákat, amelyeket nyugodtan el le-
hetne végezni hat 'napon keresztül,-
lelkiismeretlen és profitéhes emberek
és testületek - Istennek megazentelt
hetedik napján csináltatnak meg. Igy
láthatja aztán az ember azt, hogy pl.
Esztergom és Dorog között izzadó és
káromkodó munkáscsapatok villanyosz-
lopokat cipelnek és állítanak fel - va-
sárnap. Igy füstölögnek vasár- és ün-
nepnapokon a kékiestö, meg textilgyá-
rak kéményei, ha sok bennük a munka .
Külföldi míntára nálunk is egymás után
állítják fel a vasárnapi aurószervízeket,
ahol dolgozni kell az embereknek, mert
ezt parancsolja nekik a töke-Isten. Es
hosszú sorban mondhatnánk el, hogy
az önzésben kövérre hízott Istentelen-
ség (nagyon sokszor keresztyén -mez-
ben) hogyan tiporja lábbal lsten kije-
lentett akaratát. . .

Mí itt várjuk és akarjuk az állam
erélyes beavatkozását. Tudjuk ugyan
jól, hogy állami törvények soha újjá
nem szülnek ernbereket. De ha egy ál-
lam keresztyén állam, legyen rá gondja,
hogy Istennek a Szentírásban kijelen-
tett követelései meg is valósuljanak,
Mert enélkül semmi értelme nincs a
templomok és a többi "keresztyén kul-
lúrtermékek" mutogatásának. A sok
beszéd, írás és kép helyett mutassa meg
végre a magyar állam a maga keresz-
tyénségét abban, hogy végrehajtja Isten-
nek az igében lefektetett akaratát. Af.
Bmh"*tHi8'j i MB

Aki se nem tudta.se nem hlszl.hogy
Isten a Krísztus által könyörületes,
kegyelmes, az örömnek, a békesség-
nek, a vígasztalásnak, a reménység-
nek, az üdvösségnek, az életnek és
minden jónak az Istene, az nem is-
meri Istent, nem bízik az Ő kegyel-
mében és kerüli, gyülöU, sőt ördög-
nek tektntl, akt szlntén isten, de a
bűnnek, a halálnak, a hazugságnak,
.a szomorúságnak, a kétségbeesésnek,
a karhozatnak ésmindenrossznak az
istene. - Azért ezt az istent, az ördö-
göt, aki hazug és gyííkos, meg kell
különböztetned az igaz Istentől!

Luther.



MNcnf~U~~l~
Hősi halólthalt
Horvóth Súndor

a fehérmegyei Csabdi község evang.
lelkésze. A cséplő munkásokközött-tar-
tózkodott, amikor a cséplőgép zajától
megijedt négy. ló elszabadult s már-
már tömegszerencsétlenséget idézett
elő, amikor Horváth Sándor elkapta a
gyeplőt és megfeszített erővel, nagy
küzdelemmel megfékezte a megvadult
állatokat. Aztán szívéhez kapott s hol-
tan összeesett. A faluban, a völgy fe-
lett, a nyári munka, a kicsi nyáj felett
nagy gyász lebegett. A napbarnított,
kornoly magyar fejek tiszteletadóan
meghajoltak: hősies magatartásnak,
igazi önfeláldozásnak lettek tanui. Hor-
váth Sándor értékes paptípust képvi-
selt. Kulturált ember volt, aki észre-
vette az élet különréle színeit, gond-
jait, kérdéseit. Lelkületébe beüItetőd-
tek felemelő olvasmányok, tapasztalati
megérzések. fínom tanulságok és ízes,
tiszta, kellemesen csengő verssorokba
ömlöttek a vallásos témák ft biblikus
gondolatok. Sok fehérre meszelt Ialusi
templomban figyeltek elötohászaíra.
És mégis: a költő jó falusi pap tudott
lenni, mert a fajtája, a népe ügyét át-
érezte és szolgálni akarta. Nem vonat-
kozott el, nemcsak tanulmányozta né-
pét, hanem a nyájával és a nyájáért
élt. Látta a sok aratnivaló kötelezését,
várta benne a növekedést. A bioskel
templom felépítése bizonyítja keresz-
tyén vállalkozó szelJemét, lelkipásztori
hitét és odaadó fáradozását.

Az ember halála míndig jellemző
fényt vet .egész életére. Lehet sokat
következtetni abból, hogy milyen arc-
cal, milyen lépésekkel kerülünk az
örökkévalóság kapujához. Horváth Sán-
dor evang. lelkész hősies magatartása
tragikus életbefejezése, nemcsak egy-
házunkban, nemcsak ismerősök közt,
hanem mindenütt, ahol csak hallottak
róla, megdöbbenést keltett és nagy
megbecsülést váltott ki. De ar, ő megrázó
halála egy fénylő megnyilvánulása an-
nak is, hogy az igazi, a hűséges evangé-
likus lelkipásztor egész élete hősi es
magatartások, önfeláldozó cselekedetek
sorozata. K. Gy.

Még a legfájdalmasabb szereneset-
lenség se tudja az embert annyira
alaeatossá tenni, mínt a lelkiismeret
belső mardosása. Amikor azt látod,
hogy egy tudós, vagy bármilyen más
hivatalos ember büszke és gőgös és
azt szeretné, ha lstenként tisztelnék,
tudd meg, hogy ez az ember soha se
járt a belső önvizsgálat iskolájába és
a lélek fájdalmából semmit se élt áto
Mert ezek alázatossá tesznek mind
Isten, mind az emberek előtt, Beszé-
dükben és magatartásukban sokkal
szerényebbek azok, akik erős meg-
próbáltatásokat és szenvedéseket áll-
tak ki a Ielktísmeret vádjai mlatt.
Ezek valóban ismerik Istent, teremtő-
jüket, aki annyira jóságos Atya, hogy
egyszülött Fiát is odaadta az embere-
kért, Luther,
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Régen tértek olyan gyorsan napirendre nyilatkozat fölött, mint
augusztus első napjaiban a magyar napilapok a pápa 1938. júl. 30'án
mondott beszéde nyomán támadt vihar fölött. Július 30-án történt a
nyilatkozat a propaganda kollegium növendékei előtt, július 31-én úgy-
ahogy közölték a magyar lapok a nyilatkozatot s még azon a héten
be is fejeződött a kérdés tárgyalása.

Hogyan történhetett ez?
A páp a a fentebb említett napon ezeket mondta: "A katolikus

gondolkodás nem jelenti az: elkülönítő értelemben vett faji és nemzeti
eszme szerint való gondolkodást." "Nem lehet azt mondani, hogy az
emberiségen belül hely volna különbözö fajoknak, különböző variációk-
nak, különböző nernzetiségeknek." .

"Az emberi méltóság pedig azt jelenti, 'hogy egyetlen nagy csa-
ládnak vagyunk a tagjai és ezeket a valóságokat az Egyház mutatja
meg azáltal, hogy van .egy saját, igazi és egészséges fajelmélete, amely
méltó az egyes emberhez a nagy közösségen belül." "Hiábavaló kísér-
let azt gondolni, hogy aki az Actio Catholicát támadja, az nem támadja
meg az egyházat. Aki az Actio Catholicát támadja, támadja az egy-
házat és a pápa azt mondia, vigyázzatok a ti javatok érdekében azt
tanácsolom, ne tárnadiátok' az Actio Catholicát, mert aki az Actio Cat-
holleát támadja, támadja a pápál és amint a történelem tanítja, aki beleha-
rap a pápába, belehal." (Idézve a Pesti Napló 1938. VII; 31. sz. 3. lapiáról.)

Pacelli bíboros államtitkár Duthoit professzorhoz intézett levelében
ezeket írja: "a szabadság nehezebb, kényelmetlenebb sor, mint a szol-
gaság." (Idézve a Pesti Napló 1938. VII. 31. száma 17. oldaláról.]

Nem helyezünk különös súlyt arra, hogy egészében közöliük a
római püspök nyilatkozatát. Amit az itt megadott kiragadott idézetek
nyújta nak, teljesen megfelelnek nekünk is és másoknak is abból a
célból, hogyha megkésve is, de mégis elmondjuk véleményünket a nyi-
latkozat tárgyát képező kérdésben.

Ürömmel olvassuk, hogy a római egyháznak megvan a maga faj-
elmélete. Ebből a tételéből következik az a gyakorlat, hogy a bíborosi
kollégium több mint 50 százaléka olasz kell, hogy legyen. Ebből a faj-
elméletből következik az is, hogy csak a pápai udvar kedve szerint
élő királyok és nemzetek állanak megbecsülésben az első helyen, de
annak őszinte bejelentése is, hogya római pápa igényt tart hatalmában
arra is, hogy uralmát a tiszta protestáns államokra is érvényesítse.
Ami a nyilatkoza tnak azt a politikai mellékizét illeti, hogyanémet és
újabban erősödő olasz fajelmélelnek ellene morid, nagyon sajnáljuk,
hogy ezt az elméletét a pápa az etióp háború előtt nem hangoztatt». -

Tudjuk azt, hogy a római egyház papi és világi tagjai nem mind
azonosítják magukat a pápai nyilatkozattal s tudjuk azt is, hogy
a maga "csalhatatlan" voltában sem láthatja tisztán a kérdést, nékünk
mégis imponált az a bátorság, ahogy ebben a kerkérdésben is hallatta
a szavát. Nem is vele van sok beszédünk immár, hanem eszerény
lap hasábiairól azokhoz a katolikus testvérekhez szeretnénk kérdést
intézni, akik eddig is megbizonyííolták. hogya pápa fenti nyilatkozata
és politikai magatartásuk nem fedi egymást, ezután mit fognak gondolni
a római egyházról legszemélyesebb hitbeli kérdéseik ben ?

Protestáns szemmel nézve a dolgot negy kérdést látunk abban a
feszültségben, amit a pápa hitbeli tanítása és politikai magatartása
között felfedezni vélünk. A pápa nyilatkozatát a fajkérdésben nagysze- '
rűen egészíti ki a Pacelli nyilatkozat idézett mondata. A pápai állam-
titkárt mi magyarok most már látásból és hl;lll~ól egyaránt jól ismer-
jük s a szabadságszerető magyar nép, amelyet olyan gyönyörűen s
olyan éKes szavakkal többször kedvesen eposztrelélt a pápai legátus,
most imé más oldalról mutatia meg magát.

Róma beszélt s ezt a beszédei olyan könnyens olyan kritika nél-
kül veszi be a világ. A teljesen depolitizált magyar protestántizmus
tiszta evangéliumi igehirdetése s egyszerű térítö munkája pedig, amely
soha sem akar kevesebb ,és több lenni, mint Isten kijelentett akaratá-
nak a megszólaltatása, sokak szívében még ma is erőtlen és gyarl 6

.ernberi hang. Ha a mi beszédünk ilyen, akkor rnilyen beszed a két
lenti pápai nyilatkozat? G. L.



Az anglikán egyház
A múlt alkalommal az anglikán egyház történeti kialakulásáról

és jelen helyzetéről beszéltünk egészen röviden. A kép azonban nagyon
hiányos lenne. ha - legalább is vázlatosan - meg nem ismernénk
azokat a mozgalrnakat, amelyek egyrészt ébresztően hatottak. másrészt
pedig ma is eleven és ható erőként szerepelnek az anglikán egyház
életében.

Amint már említettük. három mozgalom hagyott mély nyomokat
az anglikán egyház múlt és jelen életében: 1. az evangéliorni, 2. az
angol katolikus, 3. a modernista rnozgalom.

1. Az evangéliorni mozgalom kétszer; egymástól elhatárolható
időpontban jelentkezett. Először a 18. század végén, másodszor aID.
század közepén. Az elsőt Wesley János és testvére, Károly, munkája
indította meg. Legjellemzőbb rájuk, hogy az evangéliom tiszta hirdeté-
sét és tanítását kívánták, s ugyanakkor természetszerűen támadták az
akkori idők üres és lélektelen államvallásál. Tanították, hogya keresz-
tyén ember életfolytatésa (metódusa) is csak keresztyén lehet. s ezért
metodistálmak gúnyolfák őket..Feliépésűk és tanításuk ellenük· inge-
relteaz anglikán egyház vezetőit. Végeredményben ez az ellenséges-
kedés szakadáshoz vezetett. Wesley híveinek nagy része elszakadt az
anglikán egyháztól és- az Ú. n. "metodista egyházban" tömörültek
Maga Wesley János mindvégig anglikán maradt. A mai megítélés
szerint az akkori egyház vezetőinek türelmetlen magatartása volt a
főoka annak, hogy ezután szárnos kisebb lelekezel alakult ki Angliá-
ban. T i. ezek a felekezetek olyan bibliai tételeket hangsúlyoztak
különösen, amelyeket az akkori anglikán egyház elhanyagolt.

Az evangéliomi mozgalom második része már nem okozott szaka-
dást, hanem új evangéliomi irányt indított el az anglikán egyházban.
Ennek a mozgalom nak a hatása még ma is érezhető. Különösen arra
tanította meg az embereket. hogy Jézus Krisztust személyes megváltó-
juknak tekintsék. s életüket adják át őneki. Legnagyobb eredményét
ma abban lá.tiuk. hogy új lendületet adott ugy a kül-, mint a bel-
misszíónak. Otven esztendővel ezelőtt még vádolhallék ennek a moz-
galornn a]; a híveit azzal, hogy türelmetlenek a többi felekezetek és
mozgalmak követőivel szemben. Ma már azonban ez a magatartás -
különösen a fiatalabb generációkban - szinte teljesen megszűnt.

2. Az angol ketolikus vagy - ahogyan eredetileg ~evezték - ez
oxfordi mozzelom .a 19. század elején indult meg. 1832-ben Keble
János egyik híres oxfordi prédikációjában az anglikán egyház vezetőit
"nemzeti aposztátiával" vádolta meg. Azt állította, hogy elhanyagolták
az ige és a szentségek szerint való hivatásukat. Ez a prédikáció
volt a kezdete annak a küzdelemnek, amely az anglikán egyház
vezetői és az angol katolikusok között hosszú ideig folyt. A mozgalom
lelkészvezetői most egy traktátus-sorozatot adtak ki. amelyben az! állí-

. tollák, hogya tulajdonképpeni anglikán egyház történeti folytatása
annak az egyháznak. amely Angliában először létezett. A mozgalom
gyorsan terjedt. de saját tagjainak is elég sok keIlemetlenséget okozott.
Az anzol-ketolíkus papok ugyanis azt hirdették. hogy az anglikán
egyház haldoklik. mert feladta a katolikus (római) tradícókat. Ezért

'több kalolikus szokást honosítottak meg egyházközségeikben. Ilyenek
az úrvacsora külsőséges és fényes tisztelete. a fülbegyónás gyakorlata.
Hangsúlyozték a szentségek. a püspökök apostoli successióiának
ielenlőségét és a konventek és koloslorok inlézrnénvszerűségének a .
lontossé eát, Munkájuknak egy része nem ütközött az állam törvényeibe;
másik része azonban annál jobban. Ezzel azonban nem törődtek. mert
az állami törvényeket semmire sem becsüllék. A mozgalom hívei sok
üldöztetésnek voltak ezért kiléve, s közülük sokan éppen az üldöztetés
miatt feladták a harcot és áttértek a rk. egyházba. A rk. angolokat
ugyanis 1829-től kezdve törvényesen is angol állampolgároknak tekin-
tették (t. i. eddig nem voltak állampolgári jogaik) .. Azonkívül pedig a
rk.-ok lelkesedése. amellyel munkájukat, templomépítéseiket és misszió-
iukal végezték. nagy hatást gyakorolt az angol-katolikus mozgalom
híveire. A merészebbeket ez bátorította és utánzásra indította őket.
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UTCÁIN
a közelmultban olyan plakátokkal éke-
sítették fel, amelyeknek készíttetői a
leghumánusabb gondolkozás ruellett is
alapos verést érdemelnének, de ezt is
csak bevezetésül. A plakáton ez a fel-
írás díszeleg: "A bikavonat". Rajta pe:
dig három bika képe, amint úri elegan-

- ciával emberruhába öltözve, kezükben
utitáskával és virágcsokorral, a bala-
toni vikend-vonathoz sietnek, hogy meg-
látogassák - választékosan szólva-
hozzátartozóikat. A plakát egyéb ként
a Komédia Orfeum legujabb darabjá-
nak a reklámja.

Ez a plakát nagyon sokat mond ne-
künk. Beszél először arról az "irodalmi
irányról", amely csak emberruhába buj-
tatott állatokon (de milyen állatokon 1)
keresztül tudja feltárni és kifejezni a
maga legbelsőbb tulajdonságait. Eddig
sem tudtuk sokra becsülni képviselőit,
mert amit eddig elkövettek, annak
semmi köze nem volt ahhoz, amit ma-
gyarnak és irodalomnak neveznek. A
plakát megjelenése óta azonban egé-
szen tisztábajöttünk velük, Azt is tud-
j uk, hol a helyük! Ott, ahonnan a pla-
kát főszereplői jöttek. Ha ,8; a hely
nem felel meg nekik, még másik is
akadhat számukra. De ez minél mesz-
szebb legyen Magyarországtól !

Bizonyos, hogy rájuk kár volt ezt a
pál' sort is elvesztegetni. De sokkal fon-
tosabb az, amit a plakát a mai magyar
közizlésről és közvéleményről mond.
Megdöbbentő és vériggyalázó, hogy a
tisztességet és a [óízIést ilyen nyíltan
bemocskoló mázolrnányok egyáltalán
megjelenhettek Iővárosunk utcáin. Hát
ennyire süllyedt már a kultúrfölényét
olyan gyakran emlegető keresztyén Ma-
gyarország? Nincsenek már édesapák,
akik ernbereket akarnának nevelni
gyermekeikból és nem undok kéjence-
ket ? Nincsenek már magyar anyák,
akik gyermekeik tisztaságáért imád-
kozzanak? Hová lett az a szülői had,
amelyegységesen tud hadat üzenni
egy-egy délutáni hittanórának - szü-
lői szeretetből? És hol van a magyar
fiatalság, amelyik annyira újnak tekinti
magát? Csodálatosan és mélységesen
hallgatnak most valamennyien! Sőt gya-
nakszunk nagyon, hogy közülük egy-
kettő titokban jól mulatott a Bikavo-
nat malacságain a Komédia Orfeumban .
Holott a keresztyén magyar közvéle-
ménynek már régen el kellett volna
tüntetute Pestről nemcsak ezeket a pla-
kátokat, hanem a mögöttük álló szel-
lemi. frontot is.

És tanulják meg végre mindnyájan,
hogy a magyarságnak semmi.szüksége
nincs a nemgetközí és állati ösztönöket
propagáló slennyirodalom.ra. Ez már
eddig is éppen eleget ölt és pusztított
bennünket. És ha az illetékesek nem
vesznek erről tudomást, mi fogunk ú],
de igaz és tiszta keresztesháborút hir-
detni azért, hogy ne lehessen népünk
ezreit a "Bika vonatokon", "Tyú krarmo-

. kon" és .Bikapenztókon" keresztül kár-
hozatba szállítani. És mert mi nem kasz-
szasikerre vagy tapsra pályázunk, meg-
indulásunk vérre és életre megy. Ki is
csúíolhatnak, ki is foszthatnak bennün-
ket, de akiket ránkbízott az Isten, azo-
kat megmérgezní és megölni nem en-
gedjük! M.
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A Szent István

kultuszról
"Szent István" címen figyelemreméltó

kis könyvet adott ki az Egyetemi nyomda,
a- jubileummal kapcsolatban. A könyv
első cikkét Hóman Bálint írta. Ebből a
cikkból közöljük az alábbi részleteket:

A magyar kírályok Szent István meg-
koronázása óta Nagyboldogasszony
napján, majd Szent László törvényes

.rendelkezése értelmében az immár
szentté avatott István király napján
Székesfehérvárott törvénynap ot tartot-
tak s ott mínden elébükjáró alattvaló-
juk kérelmét. panaszát es ügyes-bajos
dolgát meghallgatva személyesen intéz-
kedtek és bíráskodtak. A törvénynapon
nagy számban összegyűlt sokaság ki-
rályával együtt hódolt évről-évre Szent
István sírja és ereklyetartóban őrzött
jobbja előtt a nagy király áldott emlé-
kének. A törvénynap patriarkális il}téz-
ménye századok multán elvesztette köz-
jogi .jelentőségét; a törvénynapi orszá-
gos gyülekezet helyébe a rendi ország-
gyűlés lépett; a király törvénynapi
személyes bíráskodását a királyi kúríán
való ítélkezés rendszere váltotta fel;
de a kírály és nemzet Szerit István nap-
ján ezután is eljárt . tiszteletadásra a
szerit kírály fehérvári sírjához: István-
napja nemzeti ünnep maradt és nem-
zeti ünnep minden magyarnak mind e
mai napig.

Az országos Szent lstván-kultusz gyö-
kerei a szentté-avatás idejébe nyúlnak
vissza, míkor a belső és külső háború-
ságok, zsarnoki tobzódások, pogány lá-
zengasok félszázad os korszakának mín-
den rémségét és gyötrelmét átélt nem-
zedék szemében István kírály alakjáról
már lefoszlott minden emberi gyenge-
ség, csupán erényei maradtak épen s
ezek fényében Szent István hatalmas
alakja egyre magasabbra emelkedett.
Ez a nemzedék s maga Lászlo király
- pogány Vászolynak jó keresztény
unokája - sóvárogva gondolt vissza a
szentistváni birodalom egységére és
isteni békéjére, a nagy kírály bölcs és
igazságos, szigorúságában is méltányos
és béketúró kormányzatára, az egész
magyarságot átölelő szeretetére, életé-
ben annyira félt, most annyira kívánt,
erős és mégis jótevő kezére. Szent
László-kora István személyében már

/ egyesülve látta a pogánykori dinasztia
alapító hős és a keresztény kírály egyé-
níségét. Az Altnos személyéhez füződő
Turul-mondát István személyéveI hoz-
ták kapcsolatba: a legendában Emese
helyett Sarolta kap álmában égi figyel-
meztetést István születése előtt. István
törvényhozó és szervező munkáját mit-
hikus értelemmel ruháztak fel. Minden
kipróbált régi jog, minden kiváltság ősi
jogforrásának Istvánt tekintik, azokat
az ő törvényeire -és kíváltság-leveletre
vezetik vissza; A királyí házat nem Ar-
padról vagy Almosról, hanem az isten-
választotta első keresztény, magyar ki-
rályról nevezik "Szent István vérének".
Legendás alakjában alig félszázaddal
halála után teljes harmóniában olvad I
össze a vérség jogán uralkodó pogány
családalapító hős az alkalmatosság ke-
resztény egyházi elve alapján uralkodó ~
apostoli kírállyal, a mithikus törvény- ~
hozó az állam szervezö keresztény ural- I

(Sokszor szolg ai utánzásra.) A többiek pedig menedéket találtak itt.
amikor úgy érezlék. -hogya saját egyházukban nincs többé helyük.

Az utolsó ötven évben ennek a mozgalomnak volt legóagyobb
hatása az anglikán egyházra. Uj irányt mutatott az istentiszteleti rend-
ben, az egyházi énekben, művészelben és építészelben. Legfontosabb
eredménye az, hogy Angliában felvetette a felekezetek felelős együtt-
működésének a gondolatát. Ugy érezlék. hogya minden idők és min-
den helyek keresztyén családjának a tagjai. A mozgalom kiemelkedő
nevei: Keble, Newman (katolizált és mint rk. bíboros halt meg Rómá-
ban) Pusey, Machonochie, Stanton, Gore.

A jelen időben két ága van/a mozzalomnak. Az, egyik ág az
anglikán. egyházat a korai középkor anglikán egyházának lT\odern
változatává akarja áHormálnioJyanképpen, hogy onnan átvegyen min-
dent, amil értékesnek talál. A másik ág össze akarja kapcsol ni az
anglikán és az angliai modern rk.egyházat. Az utóbbiakat gyakran
"ultramontán angol- katolikusoknak" nevezik.

3. A modernista mozgalom egészen újkeletű. Ez inkább a művelt,
mint a mindennapos ternplomiérók közöll halott. Jellemző rá az, hogy
.e keresztyén tanítást a mai élet követelrnényeihez alakítja és tanait
újra magyarázza, még pedig a modern tudomány megviI ágításában
Azonkivülmegbirélnak és elveinek mindent, ami nem állja ki a "tudo-

.mánvos gondolkozás" törvényeit. . .
Jelenleg mind a három mozgalomban megvan '1 hajlandóság az

összekapcsolódésra. Egyik nagy nehézséget az okozza, hogy a tem-
plomi berendezés és az istentiszteletek rendje egyházközségek szerint
nagyon gyakran -változik. Mint már említettük. a püspökök ezen a té-
ren nagy szabadságot engednek meg. Igy az anglikán egyházközségek
legtöbbször magukon viselik mind a három mozgalom nyomait. Sajnos
azonban néha-néha még súlyos ellentétek is akadnak a különböző irá-
nyok legszélsőbb elemei között. Nagyon ritkán ugyan, de még ina is
megtörténik az, hogya különbözö irányok harcos papjai a törvények
magyarázhatósága mögé rejtőzve, törvénytelen lépéseket . tesznek s?ját
irányuk erősítésére. A fiatal lelkészgeneráció aaonban már elésta a
csatabárdokat s mindegyik mozgalombói csak annyit kiván megtartani.

. amit helyesnek talál.
Azt azonban egyik mozgalorn sem tudta megakadályozni, hogy

az angol egyénies közéletben az egyház és a keresztyénség poziciója
háttérbe ne szorulion a háború utáni években. Ez nem jelenti azt,
hogy az anglikán egyház haldoklik, de bizonyos, hogyaközelmultban
sokat veszített az élethez szóló jelentőségéből. Egyesek azt .éllítiák.
hogy ennek a világháború volt az oka. Mások a Viktória-korban ke-
resik a hibát, amely külsőleg nagyon is vallásos volt, lélekben azen-
ban ugyanolyan felületes, sőt vannak olyanok is, akik a vallás éstu-
domány éllenlétében keresik a visszaesés okát. Újabban az államvallés
rovására írnak minden bajt s az egyház és az állam különvélását sür-
getik, sokan pedig úgy szeretnék a mai állapotokat megváltoztatni,
hogy szaporítani kívánják a nyilvános vallási szertartásokat. Valószínű,
hogy az összes említet! okok gyengftették az anglikán egyházat. Az
pedig bizonyos, ho-gy az áIlamvallás a komoly keresztyénség megölője.

Kétségtelen, hogy sok zeivert okoz Angliában a szektásodás is.
Ezért sokan Iáradoztak és fáradoznak ma is azon, hogy az angliai ke-
resztyén felekezeteket egyesítsék. Az utolsó lambethi koníerencía fel is
állított négy olyan pon lot, amely az egyesülés alapjait képezheti. Ezek
a pontok: 1. A Biblia. 2. Az apostoli és a niceai hitvallás .. 3. Két
szentség van: a keresztség és. az úrvacsora. 4. A püspöki hivatal szük-
sége.

Vannak irányok, amelyek teljes egyesülést kívánnak, mások a r.
kat. egyházzal szeretnének unionálni, ismét mások a szabad egyhá-
zakkal .keresik az egyesülést, sőt olyan irányban is történtek lépések,
hogy más' államok államvallásaival jőjjön létre az egyesülés. A holland
és németországi ókatolikus egyházakkal már unióban is él az anglikán
egyház. A skandináv és finn evangélikus, valamint a keleti ortodox'
keresztyén egyházakkal pedig épen most fplynaka tárgyalások az
unió érdekében. ,

Végül megemlíthetjük még, hogy az anglikán egyház ma a két
részre szakadás veszedelme ellen harcol. Ugyanis ma megvan az ang-
likán egyházban az a hajlandóság, hogy egyik része .a szabadegyhá-



zakkal. a másik része pedig valamelyik történeti egyházzal egyesüljőn.
vagy pedig megmaradjon önállóan.

A jövő azonban nem reménytelen. Több keresztyén közösség fe-
lekezeti különbség nélkül foglal magában keresztyén tagokat. Ilyen pl.
a Student Christian Movement, (az egyetemi hallgatók keresztyén moz-
galma) amely az egyetemisták között dolgozik: Az anglikán egyházat
nevezték már "híd-egyháznak", a történelmi és a reformáció utáni egy-
házak között. Ezért ma is meg van a reménység és a felelősségtudat
az anglikán egyházban. Reméli, hogy Isten a keresztyén unió nagy
munkáiában építésre fogja felhasználni őt. Természetesen ehhez szük-
sége van az állandó belső. megújulásra. És a Lélek ma is végzi a
maga munkáiát az angol keresztyénségben. Percy Clark.

Városi közgyüléaünk volt. A tárgysorozat egyik pontja különösen
lekötötte figyelmemet, Arról volt olt szó, hogy a soproni villamosmű-
veket kössük össze a győri víllamosrnűvekkel, hogy ezután a :ketlő
együtt működiék, egymást kölcsönösen segítve.

Megvallom : nem láttam be míndiárt az előterjesztés szükséges-
ségél, de szívből az indítvány mellé álltam, amikor a villamosművek
Iőmérnöke elmagyarázta, hogy egyes nepszakokban. így különösen
éjjel; a városok áramfogyasztása nagyon kicsi s ezen idő alatt a gépek
ereje nincs eléggé kihasználva. Ezért mostanéban a szomszédos villa-
mosművek áramfejlesztő telepeit villamosvezetékkel kötik össze és a
napnak azokban a szakaszaiban, amikor az áramfogyasztás kicsi, csak
az egyik áramfejlesztő gépeli tartják üzemben, Igy az egyik gépnek
munkaereiét jól kihasználják, a másik gép Üzemi költségeit pedig meg-
takeritlék. Ennek az együttműködésnek óriási előnye még az is, hogy
az így megépített vezeféken a villarnosművek kisegíthetik egymást. Ha
tehát valamelyiknél bármilyen okból üzemzavar lenne, vagy olyan
árernszükségletről kellene gondoskodnia, amelyet saját gépei vel ter-
melni nem tud, akkor a másik villamosmű néhány perc alatt összes
rendelkezésre álló gépelt üzembe helyezi a zavarban, vagy bajban lévő
villamosmű megsegítésére.

Mikor így elmagyarázták a dolgot, a mi Magyarhoni Gusztáv
Adolf Gvárnintézetünkre sannak lelette fontos feladatára kellett gon-.
dolnom.

Míként az áramfejlesztő villamosrnű telepeit villamosvezetékkel
kötik össze, hogy egymást kisegítsék a bajból, úgy a Gyámintézet az
evangélikus hitéletet fejlesztő gyülekezetet köti össze, hogy azok egy-
mást kisegítsék és táplálják jó és balsorsbán.

Gyámintézetünk 100 éve végzi ezt a munkát. Ezidén is bizonyára
megtette a kötelessézét. Bizton hiszem, hogy a Gyámintézet "gépészei"
ezév tavaszán kibocsátott kérelmünkre (1. a "Jézus csodái napjaink-
ban" c. füzetben közölt kérelmet) összes rendelkezésükre álló "gépei-
ket" üzembe helyezték s gondoskodtak arról, hogy az evangélikus hit-
életet fejlesztő gyülekezetek közül azokat, melyek pillanatnyilag, avagy
talán már évek óta anyagi bajokkal küzdenek, kísezítsék.

A 100-150 inséggel küzködő gyülekezet között azon ban több
olyan is van, amelyen csak nagyobb segéllyel: "erősebb árammal" le-
het segíteni. Azért már évek óta - így nyár végén - újabb kérő
szózatot bocsátunk ki. Ezt a Gyámintézet központi gyűjtésére szóló
felhívást elküldjük különösen azoknak, akikhez tavaszi kérésünk nem
ért el, hogy ők is belekapcsolódjanak ebbe a szent munkába, de el-
jutlatjunk azokhoz is, akik egy évben kétszer is szivesen áldoznak a
Gyámintézet céljaira. Az így nyert adományt azután évről-évre egy
külőnösen nehéz anyagi viszonyokkal küzködö gyülekezetnek juttatjuk.

kodóval, az eseményeket megérző és
megálmodó varázshatalmú pogány feje-
delem a katholikus egyház csodatevő
szetitjével. .

A középkorú legendairodalom szo-
kásos színeinek és jellemzéseinek ha-
tása alatt azonban István alakja a ha-
gyományban elvértelenedett. Az erős
hitű, bensőleg vallásos, szigorú erkölcsű,
de a realitásokkal mindig számoló .és
mindig reájuk építő, erőskezű és még
erősebb akaratu, kemény uralkodóból
égi látomások után induló, szüntelenül
imádkozó és elmélkedő, öreg korában
másoktól vezetett és kijátszott, író-
kesergő, hitvalló fejedelem lett; ez a
szimbolizált, legendás kírály-alak . a
köztudatban századokon elhomályosí-
totta István király történeti egyéniségéL

A történeti adatok és 'tények világá-
nál ez a legendás alak szétfoszlik és
vele egyiitt zavaros ködként foszlik szét
a régi magyar intézményeket leromboló
és üldöző; a magyarokat elnyomó és

. idegeneket pártfogoló, "forradalmár"
Istvánnak a XIX. század forradalmi
történetszemléletében fogant és napja-
ink búsmagyar álmodozóinak élénk kép-
zeleteben újra kísértő alakja is.

Az egykorú források adataiból és
Istvánnak századdkig élő alkotásaiból
az emberi történet legnagyobbjaihoz
hasonlatos, hatalmas fejedelmi egyéni-
ség, minden ízében konstruktív és min-
deuker reális magyar reíorm-politíkus,
szíve-vére-érzése zerint magyar' és
egész lelkével keresztény uralkodó
alakja bontakozik ki. Történeti szerepe
- ugyane források és tények bizony-
sága ezerint - nemzetünk sorsdöntő
navy problémáinak teljes és tökéletes
megoldása volt.

Iüilet vagy Nyugat'? Hűbéres alá ve-
tpttség vagy szuverén függetlenség?
Törzsi tagoltság és kollegiális kormány-
zat vagy nemzeti egység és monar-

~ chikus uralom? Ezek azok az életbe-
vágó és sorsdöntő problémák, amelyek-
kei minden Európa szívébe szakadt s
az egykori Római-birodalom utódálla-
maival szomszédságba került keleti ~
északi népnek szükégképen szembe kel-
lett kerülnie s amelyeknek helyes meg-
oldásától függött e népeknek pusztulása
vagy fennmaradása, függősége vagy
szabadsága, sajátos népegyéniségüknek
módosulása avagy sértetlen fennma-
radása.

ÁRAMOT!
...........•........... _...........•................

A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet
hérelme

2U**

Amikor megkérdezték, hogy míért
cseleksdk Isten sok olyan dolgot,
amelynek okát sem megmondani,
sem elgondolni nem lehet, Luther
így felelt: Ha mi nem is értünk
meg valamit, az nem fontos. Isten
nem is akar[a, hogy mi míndent tud-
[unk, amit Ő akar és cselekszik.
Ámint Krisztus felelt Péternek: (Ján.
13, 7) "Amit én cselekszem, te azt
most nem érted, ele ezután majd
megérted"; tudniillik csak ama bol-
dog napon fogjuk majd megtudni,
hogy mit gondolt Ő velünk kapcso-
latban. Időnként azonban világosan
gondolunk arra is, -hogy Ő jót szán-
dékszik velünk tenni és nem fog'
megrontani minket. Luther



Papjelölta"ToLirde
France" győztese
A "Tour de France", Európa legklasz-

szikusabb országúti kerékpárversenye.
Evenként rendezik sokszáz versenyzö
vel Európa legjobb kerékpárosat rész-
vételével, körül Franciaországon. A ver-
seny idei szenzációja, hogy egy Ieren-
cesrendí novicius, egy olasz papjelölt
nyerte nagy fölénnyel. Az egész világ
felfigyel erre a névre: Bartali, az olasz
pap lehengereJte a világ legjobb ke-
rékpárosait. Biztosan tudjuk, hogya vi-

. lágon még igen sok snob él, s. nálunk
is sok homlokráncolás történik a pap-
ság elvilágiasodásáról ezzel kapcsola-
tosan. Mi azonban örülünk ennek a hír-
nek, s rokonszenves nekünk ez a bátor
kis papjelölt. Ő pap volt a versenyben
is. Minden versenyrészlet után paponta
templomba vitte honfitársait. O volt a
csapat lelke,a tiszta sport őrizője. A
13-as számot választotta startszámának,
hogy leszoktassa versenyzőtársait a ba-
bonáról, s verseny után társaival együtt
Istennek kö f zönte meg az erőt, az
egészséget, sasportdicsőséget, amit
felülről kapott. A modern élet egyhá-
zának papja Ő. Nem biciklista. aki fog-
lalkozásának a papságot választotta,
de pap, aki nem szégyenli, hogy Európa
legjobb kerékpárcsa. Az a sok egyház-
tagadó, hitetlen népírouti és hasonló
francia kerékpáros megtanulta, hogy a
papja ugyanolyan ember, mint Ő, csak
az nem a l3-as szám babonaságában,
de Isten nevében végzi még a kerék-
pározást is. Istennek akar tetszeni a
tiszta életével, s ebben Isten erősebbé
teszi, mint azt, akit legyőzött. Megta-
nulhatták, hogy a keresztyén élet nem
a világtól elvont, spekulációk tehetet-
lensége, hanem a legmindennapibb élet,
eleven élet, tele Istennel. Franciaország-
ban 3000 pap jár ma már motorkerék-
páron, Amerikában több ezer. Ma az
egész világ meggyorsult, s száguld a le-
hetőségeken, miért járjon pont a pap
az apostolok lovain ? A relorrnácíó az-
zal hódított, hogy Isten kényszerítette
a papokat emberekké válni. Kezdtek
merni beszélni a saját bűneikről, meg-
nősültek s belevegyültek az életbe tele
Igével és tele Istennel. Az egyház ma
megint begombolkozott kicsit. Kicsit
felmagasodtunk a tömegek fölé. Ez a
Bartali így tudta kicsit lehozni az egy-
házat a földre, hogy köz-ben nem sza-
kította el az égtől! . Dyl.,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Eddig "Központi gyűjtés" 'círnén a k'övetkező adományok folytak be:
1. 817.50 r. 2. 360 P, 3. 834 P, 4. 300 P; 5. 540 P, 6. 446.78 P, 7.
404.66 P. 8. 460 P. Ezen összegeket az egyetemes gyáminlézeti köz-
gyűlés a következő ,gyülekezeteknek adta: Komádi, Tatabánya, Vác,
újból Komádi, Tatabánya-FelsőgaIla, Zalaegerszeg, több bányai gyü-
lekezet, Sajókaza és Nagyveleg, Dunaiöldvér. Ezidén a bányai egyház-
kerületnek egy szegény gyülekezete részesül majd ebben a jótéte-
ményben. Bizalommal kérem mind a négy egyházkerületben a Gyám-
intézet barátait, hogy hittestvéri szeretelük áramával siessenek ezidén
a bányai egyházkerület egy szegény gyülekezetének segítségére, hogy
ott se akadion meg az evangéliomi hitélet.

Miként a különbözö helveken felépített villarnosművek egymást
segítve együtt dolgoznak, így cselekedjünk mi is. Pál apostol ezt így
rnondia : "Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus
törvényét." (Gal: 6: 2).

üdvözlettel:
Ziermann Lajos s. k.

A Magyarhoni G. A. Gyámintézet
egyházi elnöke -.

Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet egyházi elnökének fel-
hívását magunkévá téve, mi is szerétettel kérjük hitteslvéreinket, hogy
járuljanak hozzá a "központi gyűjtéshez " egy-egy szívük szerinli ado-
mánnyal és küldiék azt az ERyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet köz-
ponti pénztárába (Budapest, Deák-tér 4. csekkszám 4224.).

Báró Feilitzsch Berthold s. k.
A Magyarhoni G. A. Gyámintézet világi elnöke.

Sárkány Béla s. k. Podhradszhi János s. k.
Dr. Tomcsányi Vilmos s. k. Laszháru Gyula s. k.

bányai, dunáninneni,

Scholtz Ödön s. k. Marcsek János s. k.
Dr. Traeger Ernő s. k. Pazár István s. k.

dunántuli, tiszai,

egyházkerületi gyámintézeti egyházi és világi elnökök.

Hittestvéri
Sopron, 1938. augusztus 7.

WEB ER GUSZTÁV HA,LÁLA
Lapunknak éppen előző számunk nyomása idején váratlan sve-

sza lett: Weber .Gusztév ujpesti nyomdatulajdonos hittestvérünk.vaki
az Evangélikus Elet nyomdai és kiadó hivatali munkáját ez év elején
elvállalta, rövid szenvedés után, 39 éves korában elhunyt.

Szándékosan használtuk azt a szót: elvállalta. Mert ez nem üzleti
állalkozás volt számára: az egyház iránti és az egyházért küzdö

Luther-szjrvetség iránti szeretet ösztönözte arra, hogy áldozetkész aján-
latot tegyen a Luther-szövetségnek, olyat, amire csak a minden küzdel-
met megbecsülő és kiváltképen a legnagyobb eszményekért önzetlenül
hevüini tudó emberek tesznek. Vállalta a lap átalakításával együtt járó
iokozott kötelezettségek terheit és hűséggel teljesítette is azokat.
Ürömét találta a lap külsö kiállításának gondjaiban és türelemmel
várta a lap lelki hatásainak Ieilödését.

Tiz évvel ezelőtt kezdte meg Uipesten nyomdavállalatát. Rövid
idő alatt szakmájának legelsője lett. De a minden munkát szenvedé-
lyesen szetető ember természetének meglelelően nem elégedett meg
az éjszakába is belenyúlo dolgozás sal, hanem a jobboldali nemzeti
iparos mozgalmaknak is vezető emberévé küzdötte fel magát. Minde-
nütt ott volt, ahol nemzeti és keresztyén ügyért harcolni kellett és eb-
ben nem ismert sem fáradtságot, sem áldozatot.

Temetését egyházunk részéről dr. Gaudv Lászlo, szerkeszlőbizott-
ságunk tagja végezte, aki kie~eIte az evangéliumi hitben gyökerező
élet példáját, amely Isten előtt ismeretesebb teljesebben, mint az ern-.
berek előtt. A sok koszorú között ott volt a Luther-Szövetség koszorúja
is, mint ahogy a reá megbecsüléssel emlékezők között mindig ott le-
szünk mi, akik szerény, komoly és megnyerő lelki tulajdonságaiért iga-
zán szerettük. K. L.



Nyári noplótőredék
Nyáron igyekszik mindenki a falu felé s akinek látószeme van,

keresi és vizsgálja azt, ami a város és falu közötti különbségeket és
hasonlóságokat adja.

Egy boráról híres helységben, villany világítás nélküli telepen ér-
dekesen oldotta meg a reklám dolgát az élelmes üzletvezető úgy,
hogyaborait hirdető táblát petróleumlámpa vetített fényével világítja
meg. S a városi közönség jószándékkal méltényolia mindazt, amit a
falu produkál. Ott ütközik azonban össze a falu és a város, ahol ed-
dig sokak megítélése szerint a falu csődöt mondotI: a nyaralók kiépí-
tésénél, a nyaraló vendégek jobb ellátása érdekében hozandó áldoza-
toknél. Ma majdnem valamennyi nyaralóhelyen az a helyzet, hogy en-
nek az ügyeit nem a bennszülött falusiak, hanem a nyaraló városiak
vették át.

A falu a város részére jóformán nem építkezik. Nincs olyan üz-
leti vállalkozás, amelyet a falusiak abból a célból kezdeményeznének,
hogya befektetés kamatait fogják majd évtizedeken át élvezni, viszont
feltűnő nagy a városból falu felé törekvő és építkező ú] telepesek
száma. Ha beszélhetünk arról, hogy a főváros környékén immár nem
lehet parcellázó vállalkozást kezdeni, nyaraló helyeken' az odaszakadó
városiak feltámasztják faluról származó ösztöneiket és építkeznek.

. Ez a faluba benyomuló, egyelőre a nyaralási idöszakra szorít-
kozó városi elem, sok tekintetben javítja a falut. Köztudomású az,
hogy valamennyi nyaralóhelyen általánossá lett az istentiszteletek tar-
tása. Vagy iskolákban, vagy fürdőegyesületi helyiségekben, vagy ven-
déglátó házak terraszán, vagy pedig árnyat adó fák alatt dícsérik Is-
tent a hívek. Az egyik népes nyaralóhelyen a legutóbbi evang. isten-
tisztelet oiiertóriuma pl. 17.68 P volt, amennyi sok városi gyülekezetben
az ünnepes félév alatti vasárnapon sem gyűl be.

A református egyház a balatoni fürdőhelyeken rendezendő isten-
tiszteletek tartésaról mínden fürdőhelyen feltűnő -helyre kiszegezett hir-
detésben jelenti be azt, hogy nyaraló híveit Isten igéjével hol és mikor
pasztorizálja. Evang. egyházunk ezen a téren szintén túl van már a
kezdeti nehézségeken s a Harangszó közli is időnként, hogy a Bala-
ton felső részén hol és mikor tartatnak az istentiszteleteink, de egy
lap nyilvánossága, bármilyen sokan olvasnák is azt, még nem a
nyaralóhelyek előtt ismeretessé váló hirdetés.

Feltűnő sok nyaraló lelkészt lehetett az idén látni. Azon a he-
lyen, ahol e sarok iródtak, 7 evang., 3 reí., 1 gör. kat. és 5 róm. kat.
lelkész nyaralt. Ezek között volt és van baráti érintkezés és beszélge-
tés is, sajnos azonban a róm. kat. lelkészek zárkózottsága a pihenés
idején már egy kissé több, mint ismerkedni nem akarás. Viszont ilyen
helyeken feltűnő nagy a felekezeti béke.

A mult évekkel szemben nyaralóhelyeken alig van koldús. Eltűn-
tek s nem láthatók. Oe vannak még mindig kolduló apácák és kolduló
barátok, akik felkeresik az intranzingens protestáns házakat is. Az
mindegy, hogy mire yyüjtenek, de itt is és állandóan gyüjtenek. Pedig
sok pénz nincs a nyaraló vendégek kezében sem. Különösen a nya-
ralási idény kezdetén lehetett ezt látni. Uresek voltak aszállodák s a
vendéglátó otthonok, de mindinkább szaporodik egy újfajta ipar, amely
középosztályunk helyzetél jellemzi nagyon: az, aki villát bérel, úgyne-
vezett fizető vendéget tart. A pénzügyminisztérium természetesen ezt
is megadóztat ja, de alapjában jól jár az is, aki ilyen üzemet
tart s annak sem drága, aki mint családtag fizető vendég és így aránylag
olcsón nyaral.

A. pénztelenség. abban is észrevehető, hogy sokkal kisebb az ele-
gancia, mint évekkel előbb volt. A férfiak és nők egyformán elhasz-
nált ruháikat és lébbeliieiket koptatiák fürdőhelyeinken s a politikai
nyomás következtében sokkal kisebb számban nyaraló zsidóság a
maga visszahúzódottságában passzív magatartásával a nyilvánosság
életében bizonyos szolídságot vezetett be. Amennyire egyszerűsödött
az élet ilyen külSŐSÉgekben, annyira alábbhagyott a mulatozás, cigá-
nyozás, éiszakézás. Már úgy látszik, ezek a dolgok csák a Pesten ki-
gondolt magyar filmekben láthatók.'.

Q!ANcnl~u~tlg
Miniszter a KIE

táborban
A KTE augusztus 3-ától 12-ig tartotta

. világszövetségi táborát a dunavecsei
szigeten. i\1integy száz résztvevő jött
össze a KTE pompás táborában, köztük
angolok, észtek. finnek, franciák, hol-

.Iandok, nervégek. skótok, svédek, sváj-
ciak, csehek s jugoszlávok. Foglalko-
zásra nézve nagyon különböző volt a
társaság. Egyetemi hallgató, középísko-.
lai tanuló, kereskedelmi alkalmazott,
gyárimunkás, lelkész, üvegruvó, KIE
titkár és egyéb fogJalkozásuak vettek
részt a konferencián. A tábor vezetői
Carl von Pro sch vílágszövetségí titkár,
dr. Teleki László gróf KlE ügyvezető
elnök s Pógyor István nemzeti titkár
voltak. A mindennapi bibliatanulmá-
nyozás alapja Márk evangéliuma volt,
középponti tárgya pedig Jézus Krisztu=.
A tábor résztvevői nyolcas csoportokba
voltak osztva. Minden csoportban kü-
lőnléle nemzetiségű fiatalemberek vol-
tak. Ez egyrészt nyelvi nehézséget je-
lentett az érintkezésben, azonban nagy-
ban előmozdította a különböző nemze-
tiségű ifjak megbarátkozását. A tábor
tő nyelvei angol, német és magyar vol-
tak. Ezek egyi kén többé-kevésbbé mín-
den résztvevő értett. A közös megbe-
szélések, kihirdetések és vitadélutánok
ezen a három nyelven folytak. A pon-
tosan betartott napirenden kb. 3 órát
vett igénybe a szellemi foglalkozás, a
a nap többi része különféle [átékokkal,
fürdésseI s egyéb szórakozással telt el.
A vitadélutánok témáit maguk a Iiúk
vetették feL Ilyen vitatárgyak voltak:
"A KIE és az egyház", "KTE és poli-
tíka", "A keresztyén ség és a nemzeti-
ségi törekvések Európában", "A keresz-
tyénsé-g és a háború", "Ifjúsági egyesü-
letek, leányok, Lánc", "A KIE tagok szo-
ciális kötelessége" stb.

Minden este más nemzet 'rendezett
táhortüzet s ez a nap lefolyásának bi-
zonyos jellemző befejezést adott. Fél 11-
kor elcsendesedett a tábor. A sátorhá-
zak lakói haza gondoltak Európa mín-
den tája fele, szüleikre, testvéreikre,
családjukra és boldogan aludtak el a
dunavecsei szíget csöndjében, magyar
ég alatt.

Az időjárás a konferencia egész ideje
alatt kedvező volt. Hűvösebbországok-
ból jött fehérbörű fiatalemberek meg-
feketedve távoztak el a dunavecsei szi-
getról. Ez a tíz nap mindegyik számára
feledhetetlen lesz. Augusztus 6-án ma-
gas látogatásban volt része a tábornak.
Teleki Pál gróf kultuszminiszter várat-
lanul meglátogatta a dunavecsei szíge-
ten konferenciázó ifjúságot. Délután 6
órakor érkezett cserkészruhában gróf
Haller Gábor fasori református lelkész
és Molnár Sándor dunavecsei lelkész
kiséretében. A miniszter megjelenése
nem zavarta a tábor programmját. Te-
leki Pál nem szereti a megrendezett-
séget, hanem a maga természetes éle-
tében akarja látni az ifjúságot. Érke-
zését észre sem vették a tábor lakói.
Jött egy csérkész és néhány civil. Más-
kor is előfordul.. Nem zavarja az ilyesmi
a tábori életet. Pógyor István' nemzeti
titkár beszaladgálja a tábort, lefut a.
csónakázokhoz és egymásután hozta
bemutatni a fürdőruhás fiatalembere-
ket. A miniszter körül megtelnek a pa-
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dok, a nyitott ebédlőben. 'Közben tel- '
szolgálják a mezitláb as szakácsok az
uzsonnát : kék zománcos bögrében teát
és hozzá kekszet.

Uzsonna után a miniszter megtekinti
a tábort. Hatalmas fehértörzsű nyárfák
tövében nagy félkörben helyezkedik el
a tizenkét Iaházikó. 'I'elekiPálgrór fel-
megy a lépcsőn s megnéz belülről egy
házat. Bejárja a sportteret, a konyhán
kezetfog aszakácsokkal, észreveszí a
készülő vermet, belenéz a kútba és ér-
deklődik, hogy [ó-e az ivóvíz? Látszik
rajta szívesen jött ide és nem köteles-
ségből vagy udvariasságból. Hiszen
megtehetné, hogy Olaszországban üdül-
jön, vagy a Norvéd fjordok között ha-
józzék, vagy magaslati levegőt szív] on
valahol az Alpesekben. ha már itthon
akar szórakozni, mehetne a mesés Mar-
gitszigetre is. Ehelyett autóba ül s ro-
bog 73 km-re Budapesttől, hogy egy
kis szúnyogmuzsikás szigeten meg-
nézze: mit csinál az ifjúság s órákat
töltsön el köztük. Csendes hallgatóként
résztvesz egy jó félórás vezetői meg-
beszélésen. Sorra megnézi az arcokat.
Homlokán ötsorban futnak ilyenkor a
barázdák s a szemüvege mögött-szere-
tettel ragyog a szeme. Senki sem a mí-
nisztert látja benne, hanem a fiatalság
barátját.

Közben az ebédlőben vacsorára terí-
tenek. A vezető ség meghívja a minisz-
tert egy kís gulyásra, Teleki Pál gróf
elfogadja a meghívást s ugyanabból a
bádogtányérból kanalazza a tábori gu-
lyást, amiből a többi táborozó, Még az
ő asztalán sincs abrosz, ilyen lukszus
dologgal nem rendelkezik a tábor, Gu-
lyás után tepertős pogácsát és almát
szolgálnak fel.

Carl von Prosch világszövetségi tit-
kár virágcsokorral a kezében köszön
tötte a kultuszminisztert. Beszédében
kiemelte, hogy nemcsak örül, de cso-
dálkozik is, hogy ilyen magasállású úr-
nak ideje van arra,_ hogy hivatalos
munkáján felül még a tábor látogatás
munkáját is ~vállalja. Atnyujtott még
néhány tábori emléktárgy at és egy IGE
jelvényt. Teleki Pál a jelvényt rögtön
kitűzte és a következőképen válaszolt
német nyelven: Virágok tulajdonképen
nem illetnek meg két oknál fogva. Elő-
ször, mert virág hölgyeknek jár, én
férfi vagyok. Másodszor, mert virágot
fiatal nőknek kell adni, én pedig öreg
ember vagyok. De azért megköszönöm,
mint a fiatalság [elképét, Látogatásom
nem magas látogatás, hanem bajtársi
látogatás. A ruha, amit viselek, nem
miniszteri ruha hanem az ifjúság ru-
hája, amit már 17-Hl éve hordok. -
s akinek köszönni valója van az én
vagyok. Nincs abban csodálatos és nem
munka az nekem, hogy ide 'eljöttem.
Én itt merítek erőt, mert ha valaki
erőt akar meríteni az állam dolgainak
.a, vezetéséhez. annak az erőt az Hjú-
ságtój kell kapnia. Örülök, hogy oly
sok nemzet ifjúsága jött ide barátságot
kötní a mi ifjúságunkkal és itt jól ér-
zik magukat. Kivánom, hogy amit hisz-
nek és akarnak, meg is tudják valósí-
tani. Örülök, hogy mindennap elmen-
nek a falusi templomba, mert amint mí
öregek erőnket az Hjúságtól kapjuk,
úgy az egész nép a falutól kapja ere-
jét nálunk már századok óta. Remélem,
hogy a [ó bajtársiasságot elviszik ma-
gukkal és megtartják egész életükben.

Mikor észreveszi a miniszter, hogy .
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[)e ,azért van élet s van mozgás a legcsendesebb nyaralóhelye-
ken is. Uj divat.a nvaralók egymás-látogtása. Amíg a régi ió időkben
nyaranta íogatokon egyik vármegyéből a másikba kocsikéztak a láto-
gató rokonok és ismerősök, ma nyaralóhelyeken ez úju It fel. Örök
mozgás s egymás örök keresése látható. Szerencse az, hogy a föld
felé törekvő közönség nem politizál, nem mond egymásnak kétértelmű
vagy egyértelmű vicceket, hanem komoly beszélgetésben arról folyik a

.szó, hogy a barack- és körtelák ápolása miként történik s olyan kony-
hakertészeti, vagy gyümölcstermelő kérdések vetődnek fel a legelvon-
tabb városi társaságok köreiben is, amire ezelőtt 20 évvel senki sem
mert volna gondolni.

De annyira falusivá lesz a városi közönség, hogy eseménnyé teszi
életében a posta és a vasútállomás munkáját. Amig pesti ember nem
várja türelmetlenül otthon postáját, addig itt mindenki ott ácsorog a
postaház előtt s várja a postáiát türelmetlenül s ahogy odahaza egyi-
küknek sem jut eszébe az, hogy a Keleti .pályaudvar utazó vagy ér-
kező közönségét órákon át elnézze, itt az esemény: az érkezés, és az
elutazás s a városi ember nyaralás közben kiváncsi falusivá válik.

De nem olvas és lehetőleg nem politizál. Talán ötven középosz-
tályú férfi és nő életét figyeltem meg egész közelről. Könyveik és 01-
vasmányaik a napi ujságszámokon alig terjednek túl. S az a néhány
vaskos könyv, amelyet hónalj alá szorítva hordanak feketekeretes,
vastagszemüveges fiatalok, valójában olvasatlanul sétálgat gazdáival.
Ebből következö az is, hogy politikai békességben él a falu. Ez a
megállapítás nem jelenti azt, hogyaszélsőjobboldal ne végezte volna
már el politikai agitációit s kétségtelen, hogy eredményei is voltak és
vannak ennek a munkának, de nincs olyan jelentősége ennek a falu
életében, mint azt sokan hinni vélik, vagy terjesztik.

A falu kezd nagyon gyermek-szegény lenni. Vagy ha vannak
gyermekek, azok alig láthatók. Pedig ez a nagyszerű faj alkalmas
arra, hogy nagyszerű utódok kal ajándékozza meg:fajtáját. Egy szom-
szédornban lakó vincellér asszony gyermekáldás előtt áll, éjfélután
vajudni kezd, félketlőre meg van a második gyermeke s még aznap
felkel a szegény asszony s maga segít férjének az ebéd elkészítésé-
ben s amikor a gyermeke egy hetes, már maga végzi a család
nagymosását is. Micsoda fajta az, amelyik ilyen ellenálló és fajfenn-
tartó erőkkel rendelkezik?

Vajjon jól látja-e egyházunk azt, hogy miként él a falu és a vá-
ros, vajjon látja-e azt, hogya kettő keverése egyházi szempontból mit
jelenthet s vajjon tudunk-e beszélni ennek az együtt mégis közösség-
ben élő városi-falusi közönségnek úgy, hogy látjuk őket a maguk el-
leplezhetetten lényegében s ennek meglelelően szól- e mindig az egy-
ház gyermekeikhez? Mert ha meggyőződésünk az, hogya római Iőpap.
aki soha magyar Íalun nem élt, nem tudhat direktivákat adni arra,
hogy miképen gondozhatój'a magyar lélek, viszont borzasztó hibát kö-
vetne el a magyar protesténtizrnus, ha nem akarna belepillantani népe
életébe s azt, amit látott, nem tenné megszívlelés tárgyává a jeienben
és_ a jövendőben is. G. L.

&

ft ",tüzszemüek pénzverdéje"
Hogy honnét kerlllt elő ez a szép cím, az majd, alább kitűnik.

Most csak annyit kívánok elárulni, hogy az alább következő néhány
sorban az "angóragyapjas nyulak" ügyét szerelném megpengetni. Pár
éve ugyanis nem vehetett az ember kezébe néplapot. íolyóiratot, gaz-
dasági, népművelési, vagy akármilyen országboldogító saitóterrnéket,
hogy legalább pár hasáb ne foglalkozott volna benne az "angóragyap-
[as nyúltenvésztéssel ". Aranyhegyeket ígértek ezek a propagandacik-
kek. Mert hiszen a magyar kispolgárnak, szerényebb középosztálvnak
"aranyhegyet" jelentett az olyanféle ígéret: 100 angóra nyulat könnve-
dén elkezelhet egy személy vagy család egyéb elfoglaltsága mellett
s ennek évi tiszta jövedelme legalább évi 1.200 pengő. Hangos is yolt
az ország az örömujjongástói : Itt a boldogulás forrása! stb., stb. Ugy
tudjuk, különösen fiatal evangélikus lelkészek és tanítók vetették rá
magukat a tenyésztés re és propagálásra.



A legutóbbi időben -azonban furcsa híreket hallhatott az ember az
.angoratenyésztés tragikus letöréséröl. Levelet intéztern tehát egy vidéki
lelkész-barátomhoz s megkértem, adjon néhány sor felvilágosítást a
magyarhoni angoratenyésztés ügyéről. Válaszát itt adom változtatás
nélkül a maga kesernyés magyar humorával egy.üft:

"Kedves Barátom! Engem kb. 2- évvel ezelőtt kapott ei az "an-
goraláz". Amerre csak jártam, pedig akkoriban eleget keresztül-kasul
jártam az országot, mindenütt arról suttogtak a kisernberek, hogy meg-
találták a polgári jóléthez. a tökeképződéshez és a "kicsitmesszebb-
nyujtózkodáshoz" vezető utat. Angoragyapjas nyulakal kell tenyész-
teni l

A tényészanyák ugyan drágák voltak, mint a patikaezer. (Drb.-ja
30-40 P.) Altalában elég nagy befektetést követelt.

A ketrecek legyenek duplaíeneküek, gyalultak, igényesek. Darabja
ennek is belekerült 4-5 pengőbe. Ehhez járult még az is, hogy a pi-
ros szemű jószágok föllebbeztek a tömeglakásos megoldás ellen, ami
előtt a tenvésztőknek alázatosan meg kellett hajolni. Aki nem hajolt
meg, annak az angorák sztrájkkal- feleltek :megtagadták a gyapjuter-
melést. Na de sebaj! 40 pengő egy kiló gyapjú, a másodosztályú meg
30 pengő, még mindig szépen kilízetődik.

Lássuk csak! 500 nyúl és olyan biztos az évi 3.000 P tiszta jö-
vedelem, mint a Szeritirás. Ez a pénzösszeg csak megéri azt, hogy az
ember meghozzon minden áldozatot ? Ezért érdemes kölcsönt felvenni,
egy kicsit rongyoskodoni, lóherét vagy darát batyuzni, fésül ni, nyírni
és így tovább, mert a mellékkereset kenyeret ád, feledteti a gondokat,
gyereket taníttat papnak vagy főjegyzőnek, szóval a dolog kilizetődik.

Az álmodozás megindúlt és az újságok rálicitáltak ,a reménysé-
gekre. "Minden angorád 16 P-s jövedelmet biztosít ... " Es így esett,
hogy kítört az "angoraláz ". .

Egyedül a falut oltotta be a néphit az angora ellen azzal az
együgyű híedelem-szérurnmal, hogy "a nyúl patkánnyal párzik". Ez a
régi rnondás elégetett minden érdeklődést, reklámot, a falu begombol-
kozott és - nem volt apelléta. Akadtak jótét lelkek, akik erőszakkal
is aranybányává akarták tenni a falut, ingyen adtak a gazdáknak te-
nyészalanyokat, - mint egyik lelkésztestvérünk is. Az ajándékosztók biz'
úgy járogattak, hogy amikor a Tisztelendő vagy Tanító Úr eltávozott,
a gazda okosan odaszólt az asszonynak: "Te anyjuk, elkészítheted.
ha már a Tisztelendő Úr idehozta, ha van valami "avétt" lábosod, a
gyermekek majd mellé ülnek, hanem annyit mondok, nyúl szag ne le-
gyen, mire a szőlőből meggyüvök, mert akkor ... " Szomorkodott is az
ajándékosztó. Hiszen egyenest Angorából hozatta a tenvészbakokat és
az ára 10 q buza árát is megjölőzte. Dehát a "nagy álom" értékesebb
volt a buzánál és minőség szempontiából egyre javultak a telepek.

Egy-keltet magam is meatekintettem. Egyik barátom lelkesen ma-
gyarázgal!a: "Ezeké a iövö. Látod kérlek, ezek veszik nekem a ház-
helyei, később az autót, mert az angoratenyésztés aranybánya. Ez a
a teiep pénzverde, a "tűzszeműek pénzverdéje" , testvér! Gondold csak
el, behozatal van a gyapjúból és az is lesz még vagy 25 évig. Európa
új foglalkozási ága. Németországban 100.000 család él ebbő! El mes-
terségból. A kishivatalnokok. szegény iparosok közül sokan otthagyták
már odakünn a foglalkozásuk at, mert a .,pénzverdés" megél a "pénz-
verdéiéből" is."

Egyszer láttam Pesten egy Olajláz cirnű filmet. Előttem van az
a bomlott mámor, 'arni az embereket erre El szóra árasztotta el: olaj!
Olaj! Olaj! Beléálltak El szaltos olajba, táncoltak és örültek a meg-
izmosult ú] életnek, amirő! a csurgó olaj hömpölygése beszélt. Hát azt
hiszem, az angora láz is valami ilyen lehetett. Ugy ragadt, mint az
olajláz ; vagy a száj és körörnláiás, amelyet vidékünkön pl. nem lehet
megállítani.

Mi tűrés, tagadás, beleestem én is! Nyulakat vásároltam és meg-
címezve őket egy barátomnak, hűséges munkatársamnak círnére, meg-
indítottam őket régi léezkem, egy göcséji falu felé. Írtam melléjük olyan
lelkes levelet, hogy barátom boldogan küldte a szerződést: kezeli
Jelesbe"... Beléptünk a meggazdagodók közé.

Az "angorák" országszerte elszaporodtak. Sok szegényember
állománya elérte a 40-50-es létszámot. A vándorköszörűsök már éle-
.sítsették a nyíró ollókat. amikor futótűzként terjedt el El hír: nem ve-
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Prosch titkár a németül elhangzott be-
szédet angoira akarja fordítani, előzé-
kenyen újra feláll és megismétli ango-
lul.

Lassan eljárt az idő s a Ilúk meg-
gyujtották a tábortüzet. Teleki Pál el-
indult feléje, hogy tíz percig ott is el-
időzzön, de a tíz percből több mint egy
óra lett. A társasjátékokban, énekben
ép úgy résztvett, mint az ifjúság. Ezt
a tábortüzet az angol küldöttség ren-
dezte s az angol flegmát meghazudtoló
elevenséggel és mókás kedvvel úgy el-
mulattatták a kuJtuszminisztert is, hogy
negyed tízkor tudta csak otthagyni a
tábort.

A IGE világszövetsége részéről nagy
megtiszteltetes számunkra, hogy már
harmadszor rendez Magyarországon
nemzetközi tábort. Csak Svájcban volt
még háromszor, Angliában, Németor-
szágban és Japánban kétszer rendeztek,
a többi országokban, beleértve a világ
legtávolabbi táját is, csak egyetlenegy-
szel'. Az ilyen konierenoíakon a IGE
mindig közelebb jut céljához, amit Krisz-
tustól vett jelmondata így fejez ki:
"Hogy mindnyájan egyek legyenek!"
Egyek a szeretetben.

I Szoruii Béla.
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Osváth Gedeon: A halhatatlan diák.
Színjáték 3 felvonásban. (Kecskemét,
1938. Kultúra nyornda.)

A szerző voltaképen életrajzdrámát
írt. Petőfi aszódi diákkerának neveze-
tesebb eseményei elevenednek meg
előttünk a cselekmények folyamán. A
dráma nevezetes évfordulóra készült
éppen Aszóddal kapcsolatban. Az idén
száz .éve annak, hogy Petőfi mint az
iskola jeles tanulója, elismert költője,
1838-ban eltávozott az aszódi kís gím-
náziumból. A darab cselekménye az
aszódi diákmajálison kezdődik, 1838-
ban. E majálison találkozik Petőfi -
akkor persze még Petrovics - a szép
Cancriny Emiliával Emilia iránti sze-
relme költővé avatja az ifjút. Majd ti-
tokban küldött szerelmes versei miatt
szégyenpadra kerül s ő férfias öntu-
dattal száll szembe őt kígúnyolní akaró
társaival. Nemes vágyai vonzzálc a szi-
nészet felé is. Szándéka kítudódlk, de- -
rék tanára, Koren, megakadályozza őt
abban, hogy szinész legyen.

Költészetének értékét tanára is elis-
meri. Reá bízza a búcsúvers megírását
és elmondásat. Ez első reánk maradt
verse. Osváth drámájával a Petőfire
vonatkozó szepirodalom értékes művel
gazdagodott.

'*Hb

A csabácsüdí egyházközség rendezi
meg a békési egyházmegye őszi kon-
ferenciáját, mellyel kapcsolatban felü-
gyelői és papi családi-konferencia, a
békésvármegyei gazdaifjuság első evan-
gélizációs gyűlése, istentiszteletek és
előadások lesznek. A konferencia min-

'den kérdésében Chován József csaba-
csüdi lelkész keresendő meg, aki a
szeptember 10. és 11. napjain tartandó
konferencia ügyében készséggel ad fel-
világositást. '
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A Dunáninneni egyházkerület szep-
tember hó 2-án Hegyeshalmon tartja
rendes évi közgyűlését. Az egyház-
kerületi bizottsági és gyámintézeti ülé-
sek az előző két napon lesznek, szep-
tember 2--án délelőtt 8 órakor, kerületi
gyülési előértekezlet a tanácsteremben,
9 órakor egyházkerületi közgyűlés a
templomban. .

Jubileum. A bányai egyházkerület
szeptember 7-én tartandó közgyülésé-
vel egyidejüleg az egyházkerület meg-
ünnepli püspökének: D. D. Raffay Sán-
dornak 20 éves püspöki szolgálatát, a
meIlyel egybeesik pesti lelkészi szol-
gátatának 30-ik éve is. Az ünneplés a
kerületi közgyűlést megelőző napon,
szeptember b-án d, u. 6 órakor lesz a
Deák-téri iskolák nagytermében.

Evangelízacíó lelkészek részére.
Gyenesdiáson, a lelkészüdülőben aug.
22-27 napjain evangelizációs. napok
lesznek, melyen a szolgálatot 'I'uróczy
Zoltán végzi. Mínden tudnívalóról=v.
Sréter Ferenc ad felvilágosítást, IV.,
Deák-tér 4.

A tíszaí evangélikus egyházkerület
rendkívülí közgyűlést tartott Mískolcon
dr. Domján Elek püspök és Homrogdi
Lichtenstein László egyházkerületi fel-
ügyelő elnökletével. Dr. Domjan Elek
püspök imádsága és Homrogdi Lichten-
stein László felügyelő megnyitója után
Zsedényi Béla dr. jogakadémiai tanár
ismertette a tanítóképzés reformjára vo-
natkozó új törvényt, mely szerint a ta-
nítóképzés hat éves lesz: előbb négy
évíolyamos líceum, majd pedig két éves
tanítóképző akadémia végzendő el. A
törvény megszabta a tanítóképző aka-
démiák számát is. Az evangélikus egy-
háznak kettőt engedélyezett. Eddig há-
rom tanítóképző intézete volt az evan-
gélikus egyháznak: Szarvasen tanítónó-
képző, Sopronban és Miskolcon pedig
tanítóképző. Az evangélikus egyház
egyetemes elnöki értekezleté javaslatot
készített, mely szerint a törvény által
engedélyezett két tanítóképző akadémia
közül az egyik. melyben tanítókat ké-
peznek Sopronban lesz, a másik mely-
ben tanHónőket képeznek M~k~con.' e.-m4~~~~~~~~~~~~~~~~~.=m.~~~~~~~~~~~~.
Zsedényi Béla dr. előterjesztetteaz el-
nöki értekezlet határozati javaslatát,
rnely a mískolcí tanítóképzőt tanítónó-
képző akadémiává kívánja átszervezní.
Az egyházkerületi közgyűlés nem fo-
gadta el a határozati javaslatot, hanem
kimondta, hogya mískolcí fiú tanító-
képző intézetet tanítóképző akadémíává
kívánja átszervezni, mert a női akadé-
mia Mískolcon, ahol már eddig is .két
tanítónőképző működik, egy pedigmost
van keletkezőben, nem kaphatna ele-
gendő számu növendéket. Egyébként is
az okleveles tanítónők száma olyan
nagy, hogy azok elhelyezése éVtiZede-1
kig bizonytalan. E határozat alapján
az egyházkerületi közgyűlés felhívta a

,
HIR EK szil: a gyapjút! ,Fehérvárcsurgónak sem kell. Szegednek sem, senki-

nek. Sajnos ez a hír nem volt alaptalán és túlságosan sokáig tartotta
magát. A gyapjú behozatal nem szűni meg, csak a magyar terme-
lő~ l~lkében haltak el. ~z álmok. Csak a, magyar tájak tragédiája
teliesűli be. Csak a szal tol elvont falatok, sulyos ezrek semmisültek
meg pár, hónap alatt, mert az illetékeseknek nem volt fontos az
hogy segitő kezüket nuuitsál«. Akik segíteni akartak, idéiglenesen el~
botlottak a nagytőke zárt akadályaiban. Ez volna hát a magyarhoni
angoratenyésztés hiteles története.

Az már csak a második fejezet, hogy pár hete felhívást intézett
a tenyésztőkhöz az angore szövetség, hogy újra átveszi a gyapjut há-
rom havonként á: 38-32-26 P-ként- minőségük szerint. De ez az el-
késett felhívás olyanforma már, mint Lehel vezér utolsó kürtíujása
volt. Kürtszavára a Lech mezején már csak haldokló magyarok kap-
ták fel fejüket utoljára. Ilyenformán véreztek el a gazdasági élet Lech
mezeién az "angora" magyar álmoelói is. Ezt hajlandó vagyok be-
igazolni is.

Ajándék-anyanyúl osztogató Kedves Barátom 1
Mi lett a telepedböl ? Mít csinálsz drága nyulaíddal ? Hogyan.

értékesíted a gyapjút, amikor senkinek sem kell 7" - írtam neki pár
héttel ezelőtt ... ? S jött a lakonikus válasz: "Eszem őket ... « - "Nos,
Kedves Barátom, - Írtam egy evangélikus tanítónak - mivé vált az
fingoralázad, amelyről híressé, lettél egy esztendő alatt 7 Nem viccelt,
amikor azt Írta válaszában: Ugy megundorodtam ezektől a semmit
nem hozó, ronda régcsálókfél, hogy bús komorrá tesz a látásuk. Esz-
tendők óta szakírója vagyok a nyúllapoknak. . de soha többé tollal
vagy .nyulat l" ,

Es végül itt vagyok én. Anyagi kérern melleít is olyan jóízű gu-
ruló kacagás lett az angoráim vége, amiért érdemes volt tenvészteni.
Ez a kacagás akkor buggyant ki belőlem, mikor pár hónapja elolvas-
tam "Ielepkezelő" barátom beszámoló levelét: ~

"Hála az Űristennek elszabádultak a nyulak, és' mind elfutott a
határba. Három betegfülü maradt itthon, azokat is a többi után ker-
gettem. Ha látnád milyen szepen Iehérlenek a zöld mezőben. Bízunk
benne, hogy ahogya vadnyúl megél" ezek is megmaradhatnak. Ha
akarod, tűzz ki pár fillér jutalmat s utánuk eresztem a cigánygyereke-
ket. Azok 20-30 fillérért összelozdossák darabját." .

Dehogy tűzök! A gyapjut ugyan már veszik, azért, ha valakit
elkap az "angoraláz", fusson utánuk! Valamennyi azé, aki elfogja
őket a göcseli mezökön." .

*
Aki ismeri a kárvallott emberek emlékezőtehetségét és a magyar

falu óvatosságát, az tiszfában- van azzal, hogy mennyil árt egy-egy
ilyen rosszul sikerült akció a legszükségesebb, legjobb és legkemo-
lyabb többi akciónak is. L. M. V.

mískolcí tanítóképző intézet vezetősé-
gét, hogy az intézet zavartalan műkö-
désének folytatásáról további. intézke-
désig gondoskodjék. Líchtensteín László
egyházkerületifelügyelő kegyelettel em-
lékezett meg az elhunyt Makl áry Ká-
roly református püspökről. A közgyűlés
dr. Dómján Elek, püspök imájával vég-
ződött. (Magyar Ertesítő).

Ösztöndij. Akul tuszminiszter Peschkó
Zoltán orgonaművészt, a rasorr tem-
plom karnagyát a berlini Collegium
Hungaricum egy évre szóló ösztöndíja-
ban részesitette egyházzenei tanulma-
nyainakfolytatása céljából. ürömmel

áll ap itjuk meg, hogy evangélikus 'egy-
házzenei legutóbbi fejlődésünk szem ,
pontjából ez az ösztön díj éppen a leg-
jobban jött és méltó ember nyerte,

.Halálozás. Id. Blázy Lajos ny, kís-
körösí lelkész szolgálatban és csendes
megadásban töltött élete 64-ik évében
Pécelen augusztus 6-án elhunyt. Teme-
tése a kískörösí templomból törtcnt,
volt hiveinek szeretö részvéte mellett.
Legyen emléke áldott.

A veszprémi egyházmegyei Gyám-
intézet közgyülése egyházi' elnökké
Hering János veszprémi lelkészt, világi
elnökké pedig Teke László dudari jegy-

Rádió, gramofon, zongora billentyűs harmo-
• ,nika és az összes hangszerek legolcsóbban

••. Evangélikusoknak nagy é r e ng e d mé ny l :

MARNITZ
hangszertelep
vnl~, , JÓZSEF-KRT o 31•
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zöt, a tési gyűl~]qizet~ felügyillőjét je- intézeti tőkéből 700\pengőt'a terűplontot.: ház név"éoen Gúbcsé A. lelkész, a bé-
lentette ki, akiket a gyámint. közgyű- épitő Enying kapta 3.5. ,oJo·.qs> kamattal kéllcsabai"eg.y:há:i'·nevé'Oen~·Szeberényi
~és..bi~alommal üdvözöl!tíj Hsztsé~éb.en~ 'kö~~s?n~;épen:tMih~ly San!ióregyházm,-i, .'d; IYn{é~~;"~-t,ótk9!llIÓ~igyűL~~e.z,~~ne-
'~romm-eby~tt~ tudomásu], ia~}gYa!Wht.:s,f;. felugyeto ·laVa.,latá~aihataroz~tba~:ment/ ''''veben"Zemann' MIhály lelkesz,. l'iagy-
lözgyűle.s,:i,h:Ogy.::az:'\e~~~á~egye. ,125'"·h~gy.~~ egyh~zm.-i 'Gyámintézet 3; Bel-. majlat!1i ref.. g~ií}ekeZ;!'lt.?~,v.éb~p;#sley
gyülekezete (kettőnek kívételével) mínd mISSZIOlEgyesülettel Kapcsolátban even-v "·B:ászló reí. lejl,{:gsz,Ji' község, -ne~tlben
többet gyűjtött a mültévínél, úgyhogy kint gyűjtést rendez és egy oííertórí-" 'Bodó Sándor ks Kárász Mihály köszön-
.az idei gyűjtés eredménye 'elérte' az umot ád az egyházmegyei szórványok tötték a-beíktatott lelkészt, aki meleg
1200 pengót. Legtöbbet. gyűjtött Vesz-s támogatására. szavakkal válaszolt az üdvözlésekre.
1lfém (178.08 P.) ahol egy lélekre 17 Osanad=csongraríí: .egyházm:egyei Az istentiszteletet meghitté és kedvessé
fíll. esik, Bakonyszombathely, ..(124.47P.). hírek; AmbTózfalvai egyházközség egy, tette mé~ a pltvárosi gyermek énekkar
egy-lélekré' 13:1 fill. 1} közgyűlés azt a. hangülag választotta meg Mekis ndám több-széf énekkari számával. Az Ur
java~latot ,terjesztette f~l az, egyház- békéscsabai segédlelkészt lelkészévé. áldása legyen a' beiktatott lelkészen és
kerületi Gyámíntézethez,', hogy.i.az év Az új. lelkészt, augusztus 7-én iktatta ,.a gyülekezeten.

• egyik hónapja J1gyá~lintézeJi "hónap"-, hivatalába Benkóczi D. esperes. Az is- ;:z." e'.,".~'

nak nYilvánittassékúgy, hogy ebbena, . tentisztelet és .az igehirdetés':mág,yar ••••••••• iiII•••••
.hónapbari' más célra való gyűjtés ne és tót nyelven történt és magyar hím- _
történhessen. A gyülekezeti Gyáminté- nusszal fejeződött be. :A- közg;yűlésen
zeteknek pedig azt ajánlotta a köz- az egyházmegye nevében az- esperes,
gyűlés; hogy az évi gyűjtésnek alap- a helybeli egyházközség nevében dr.
.szabályszerűen visszatartható egy ne- Adamkovits Agost egyházfelügyelő,
gyed részét lehetőség szerint ajánlják Czabarka András presbiter, nagybán-
.fel az egyházm.-i szórványterületek hegyesi egyház nevében- Maczák Gy.
gondozására. Az egyházmegyei gyám- lelkész, pitvarosi és csanádalberti egy-

HIRDESSEN~
az Evangélikus Életben!

Hazánk legrégibb, több mint 1?2 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar, királyi SOPRO'"
.udvari szállitők, .".

Alapítva: Legelsö tüzoltószer -, kut, szívatttu. és Alapítva:
1816. gépgYár, harang-, fém- és vasöntöde. ' 1816.

~ ;J3udapest-:- Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi 'Refor~átus' temp-
\9m, a pápai-református templom, a györi .református-. templom,
ti~gaméri . református templom stb.,' stb. harangjai' gyárunkban
Ir.észültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
~~g(égibb ,~sm~gbí~ltat,ó cégb.e~., A .pád.sL v.iIág~állításon . -arany-
eremmel, azonkivül 'sok-arany' es ezüst eremmel es sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást d i j m e n tes elle szk ö z 1ü IIk !

Mit nyujt az ~ván~~lik~s Egyházkerületek
Jóléti Egye~ülete,?

A családban ielölorduló halálesetker temetkezési
'segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó 'ljiztosítttsainak a legolcsóbb díjtételeit A
tagok érdekeit !=l ,Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evarig~likus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre. ' ,

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye"
sület központia: Budapest, IV:,Hajó,:u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Teleloji : 1-863-32.~alamint a kerületi- fiókok:
Békéscsaba.Debrecen. Györ, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egyesü-

- letnek. - - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

.'.,,,Hirde.Ben ":1;, ~

az Evangélikus Életben'

IS



Saját ház.

.~~~~[g--.' '. "~~~,-
",.,~,." " ~ '., ,e. ,,,.' • .. ",':~. -:+.-i ~~~-:""-.~~ __ ~ ~~~~~~~IZLEZAK LASZtO' '.-.~-.e~' Megjelent!
Magyarorsz~g aranykoszorus mestere A h' " ld' k l' L:. '

b~rang- és éreöntöde,haranglelszerelés és har.a~glábgyár a aa as e yne\
8udopesl. XIII.. Pelnehűzy-ulco 78.' SCHOLZ LÁSZLÓ

(XIII" Frangepán-utca melleít.)
e TeleIón: 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os harang,
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a vílághábörú
utáni készült budapesti harangok.ss százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangjait.

Szivvel-lélekkel készítem harangjaim;l t
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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.
I

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

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

Csekkszámla: Scholz László, 35.332.

Megjelent'! Olvassuk és terjesszük!:

,

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst~ és
aranyáruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!,,
SZIGETI NANDOR ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

lQ-12 :éves Ilúknak, iskolai ifjúsági könyvtárakba,
vízsgaí [utalomkünyvül nyugodt lélekkel ajánlható
Bonqérti János: Hadakfia Ára P .-

Hösök földje, hősi nép --- JJ P.-
. Sándor vitéz JJ P 1.-

, , Megjelentek és kaphatók :

Sehollz T~stvérek könyvkereskedésébén
Budapest, IX., Ferenc-körú! 19-21. szám
és rninden [obb könyvkereskedésben.

( ,

"Gratika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Ujpest.
Jókai-utca 18. - Felelős nvomdavezetö : Holl Béla.

«
" ...

~lY O tJl o ).\V).\ll
(WEBER G~S~TÁ V)

UlPE~rr.


