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A templomépítő pQSPÖR
Nem életrajzi adatokat akarunk elmondani O.

Raifay Sándorról, a bányai egyházkerület-püspőkéről
abból az alkalomból, hogy Isten kegyelméből most
tölti be püspöki szolgálatának huszadik évét. Lapunk
olvasói között aligha van val-aki, - aki ezeknek az
adatoknak nagyobb. dátumait ne ismerné. Nem is
úgy akarjuk ismertetni az ő egyéniségének vezető
vonásait, rriintha ismeretlen
embereket akarnánk táiékoz-
tatni egy gazdag lélek tehet-
ségei és jellemző tulajdonsá-
gai felől, hiszen lapunk olvasói
talán mindnyájan személyesén
ismerik az ő tekintetet. zengő
szavát és kivételes csengésű
és tartalmú beszédét. Egyedül
arról akarunk most szólni,
ami ezen a jubileumon ön-
magában is mindent magába-
foglaló iellernző erővel bír,
pedig munkás eletének csak
egyetlen hatása csupán: a
templomépítő püspökről.

Húsz évvel ezelőtt, a há-
ború sebeiben összeroskadó
Magyarország gazdag multú
egyházkerülele. a bányai egy-
házkerület választja meg és
iktatja püspöki hivatalába.
Nem tudja azt senki elmon-
dani hűségesen. hogy milyen
összeomlott, porbaroskadt. hi-
tében megrendült idő volt ez!
És ennek a megnehezült idő-
nek Ielettünkiérásében kellett
megkezdenie munkáját. Odaállani az országban iga-
zán nem nagy számmal maradt erős lelkek közé a
csüggedt nemzet külső és belső ellenségei ellen is,
de odaállani a magyar evangélikus egyház meg-
maradt töredékének nagyobbik része elé is olyan
felelősséggel, mely szinte elbírhatatlannak tetszett.
És. alig telt el néhány ,hónap, neve máris bátorságot,
erőt, munkakedvet és újraébredő hitet jelentett a
nemzeti és egyházi élet munka mezőin mindenkinek.

A halálosan megsebesített nemzet testében
elsősorban az evangélikus egyház mutatta az élni-
akarás bizonyságait. A vesztett háború és a tengernyi
nyomorúság nem üresítette meg a templomokat,
hanem - Isten kegyelméből - megújulást indított

lel. Az egyházközségek száma emelkedni kezdett
és az általános szegénység esztendőiben páratlan buz-

góságú templomépítési moz-
galmak indultak el, melyek
nagy része csak az ő bizta-
tására és mindegyike csak
az' ő . segítő támogatésával
kezdhetett murrkához. Minden
egyéb más, mindnyáiunk előtt
ismeretes munkái mellett tel-
jes jellemző erővel bír az 'ő

püspöki munkájára nézve az
az egyetlen adat, hogyezek-
ben a szinte kétségbeesett
időkben a bányai egyház-
kerület 90 egyházközsége kö-
zül 30 egyházközség épített
templomot. Méltán köszöntjük
tehát ezen a jubileumon őt
úgy, mint templomépítő püs-
pököt.

Oe ezen a helyen oda
kell tenni az Országos Luther-
Szövetségnek a köszöntését
is az őt életre szólító, ma is
gondos figyelemmel szerető
és értékét megbecsülő püspök
elé. Templomnak gondolta el
ő a Luther-Szövetséget is.
Templomnak, melyben az

egyházszeretet önzetlen és hűséges munkával tiszteli
és dícséri az Istent, hogy az ő országa növekedjék
evilágban. És ha a [ubiláló püspök végigtekint a'
püspökségének húsz éve alatt épült harminc temp-'
lomon, lássa meg a sor végén az általa teremtett
Luther-Szövetség falai között folyó egyházépítő mun-
kát is, mely nem dícséretekkel, hanem szolgáló
munkával akar méltóvá lenni ahhoz, aki elgondolta
egykor őt.'.. K. L.

D. RAFF AY SÁNDOR
(1918-1938)



A tanítónőképzésről intézkedő új tör-
vény az ev. egyháznak 2 tanítónőképző-
akadémiát engedélyezett. Ezt a számot,
viszonyítva a kat. és retormátus egy-
házaknak engedélyezett akadémiálc szá-
mához, méltányosnak és megnyugtató-
nak kell tartani, mert megfelel az evan-
gélikus egyház országos számaranyá-
nak. Az evangélikusság legtöbb illeté-
kes tényezője abban is megegyezik,
hogy az 'egyik akadémiát a rítanító-
képzés számára kell megszervezni és
hogy ennek. helye. Sopron legyen; vi-
szont a másik akadémia a nőtanítók
képzésére szerveztesséR meg. A tanító-
nóképző akadémia helyéül ,az illetéke-
sek eddigi elgondolása szerínt Miskolc
[elöltetett ki, az, ottani Iítanítóképzö át-
szervezésével. Erdemes vizsgálat alá
vonni az új tanítónéképzö-akadémía el-
1l.elyezését, az egyetemes evangélikus-
ság szempontjából.· .

Csonka-Magyarország evangélikusai-
nak települése négy körzetben rende-
ződik: 1. a Dunántúlnak az a része;
amely a Balatontól a Fertő tóig terjed.
E területen az evangélikusság számará-
nya 10-15 százalék. 2. A Dunántúlnak
Tolnát, - Baranyát magában foglaló
része és vele szemben, a Duna másik
oldalán, Pest-Pilis-Solt-Kískun várme-
gyének nyugati része, Itt is kb, 10.,--15
százalélera tehető az evangélikusság
számaránya. 3, Budapest főváros du-
náninneni környezete északon az' or-
szághatáríg, keleten Hatvanig, délen
Alberti-Irsáíg, Az evangélikusság szám-
aránya itt átlagban 15-20 százalélera
tehető, Budapest nélkül, mert ott csak
5 százalék. 4. a tömeges település Bé-
kés vm. és a vele szomszédos, részben
csonka vármegyék határos része. Itt át-
lagban 50 százalélera tehető az evangé-
likusság szám aránya, ez tehát a Ieasű-
rűbtien. lakolt evangélikus település az
országban. , -

Az evangélikus egyháznak egyetlen,
ev. szarvasi tanítónőképzője ellen több-
ször emelték azt a kítogást, hogy iá-
volesett az evangélikus lakosság három
tömeges t'elepülésétöl, ámbár beleesett
a negyedik, legtömegesebb település
területébe. Mikor az illetékes egyházi
tényezők az új törvény alapján elhatá-
rozták, hogy az ország egyetlen ,evan·
gélikus tanítónóképző akadémiáját Mis-
kelera helyezik, 'ez azt jelentette, hogy
az ország egyetlen tanítónőképzőjét el-
vinnék egy olyan - határszéli szögletbe,
amely az összes evangélikus települési
körzetektől (tehát nemcsak háromtól,
de mind il négytől) messzebb fekszik,
lllint Szarvas, igen messze a békés vár-
megyei tömeges település körzetétől is
es' pedig olyan részén az országnak.
amelyiken északon egészen a határig,
délen le Békés vm.-ig, nyugaton Hatvan
tájékáig, keleten megint a határig, az
evangélíkusság számaránya (az egyet-
len Nyíregyház városát kivéve), sehol
sem éri el az 5 százalékot, de legna-
gyobb részben alatta marad az 1 szá-
zaléknak, Azt lehet mondani, hogyha a
szarvasi tanítónőképző egy nagykiter-
jedésű es magasszázalékú evangélikus
körzet területén feküdt, akkor a Mis-
kolera szánt tanítónőképző akadémia
egy szintén nagykite1jedésü, evangéli-

Szeptember kűszőbén
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.Hol legyen az ev.

tanítónöi akadémiu?
Emberi tényezőket tekintve, hazai egyházunk jövendő sorsa ]0

részben azon fordul meg, hogy milyen lesz az értelmisége. Hogy. pedig
egyházunk értelmisége milyen lesz, az csaknem kizárólag azon fordul
meg, hogy milyen szellemű iskolában nevelkedik fel. Ha középiskolá-
saink állami vagy másvallású felekezeti iskölákba járnak, úgy jövendő
értelmiségünk a' maga egyházával szemben nagyon valószínűen közörn-
bős s így számára értéktelen lesz, míg' ellenben, ha diákjaink evan-

. gélikus intézetekben nevelkednek, úgy, legalább a reményünk marad
meg arra nézve, ,hogy jövendő érlelmiségünk valóban evangélikus, s
így egyházi szempontból értékes lesz. (Ez a föltevés természetesen
távolról sem akarja' az idegen intézetekben hiitant tanító lelkészek
munkájának bírálatát .[elenleni, .hiszen a legszentebb munkát végző
szórványpapok ök, akiknek a magyar evangélikus lelkipásztori mun-
kának éppen legnehezebb része iutott.) Annak a célnak elérése érde-
kében tehát, hogy evangélikus egyházunknak evangélikus lelkületű
értelmisége legyen - a legfontosabb teendő ez: evangélikus kőzép-
iskolásainkat az ország egész területéről begyüjleni, és pedig lehetőleg
maradéktalanulbeayüiteni, az evangélikus iskolák ba. Más szóval oda
kell törekednünk.: hogy minden evangélikus gyermek járjon evangélikus
iskolába. .

Ha föl is vetem a kérdést, hogy vajjon hogyan is állunk ezen a
téren, sajnos, számokba loglalt feleletet adni nem tudok, mert egye-
temes jegyzökönyvünk tanügyi része nem árulja el azt. hogy hány
evangélikus középiskolásunk jár idegen intézetbe. Csak a folytonosan
megújuló panaszokból és a közvetlenül szerzett részleges tapasztala-
tokból következtelni arra, hogy bizony nem rózsás ezen a téren sem
a helyzetünk. Lehet, hogy középiskolásainknak fele sem jár evangélikus
intézetbe, s így ugyanakkora része van kiléve idegen hatásoknak. Ez
azért veszedelmes, mert így lesz majd értelmiségünk körében egyre
több avegyesházas és kárunkra reverzálist adó, ami természetes is.
rnert hiszen aki legfogékonyabb iljú korában nyolc esztendőt tölt el
másvallásúak között egészen szoros életközösségben, az később· sem
fog egy pillanatig sem idegenkedni attól a gondolattól, hogy további,
családi életét: is' másvallásúak- körében élje le. .

,De mi is hát az oka annak, hogy az evangélikus szülők ma lát-
szólagminden különösebb aggodalmaskodás és töprengés nélkül idegen
iskolába küldik gyermekeiket, megkerülve a mi intézeteinket ?

'Két goromba oka van ennek. Az egyik a szülök közönye, a
.másik az általánosan nehéz anyagi helyzet. Az a szülő, aki az isko-
. lázfaláshoz szükséges garasokat csak nagy erőfeszítéssel tudja elő-
keríteni, minden lelkiismeretfurdalás "nélkül adja gyermekét akár kato-
Iikus szerzetesrendi gimnáziumba is,' ha a tanittatás olt 5-10 pengővel
olcsóbb, mint az ugyanolyan messze fekvő evangélikus intézetben.
Mindkét baj - közöny és szegénység - esetén is azonnali javulást
hozna az, ha evangélikus középiskoláink a vidéki .evangélikus gyer-
mekeknek minden más intézetnél olcsóbb iskoláztalást tudnának biz-
tosítani. Erre' 'kell tehát minden középiskolánknak . törekednie. És
ennek meg is .van az internátusi· (vagy legalább lápintézeti.
alurnneurni) ellátásban a lehetősége. Tudtommal ma már nem
is nagyon van bentlakás vagy .legalább is tápintézeti ellátás nélküli
középiskolánk. Csakhogy itt nem elég a húsz-harminc lérőhelves
kisérletintézmények, melyben az ellátás magátólértetődően drága. Ha
egy-egy. iskolánk internátusában (vagy tápintéZetében)a 20-30 diá-
kocska helyett 200-300 nyerhetne ellátást, úgy az ellátási díjak azon-
nal igen nagy mértékben cökkentheíök lennének. Már pedig ha evan-
gélikus iskoláink megtalélnék a módját annak; hogy havi 25":'::'30 pen-
gőért. tudnának bentlakásos ellátást: biztositani, akkor az evangélikus
szülők sem törnék gyermekeiket azzal; hogy naponként 10-40 krn-ről
[árassák őket biciklin, autóbuszon vagy vonaton az .állarni, vagy pláne
katolikus . iskolába, hanem örömmel. adnák akár Pécs, Kiskunhalas,
Szeged vagy Debrecen .közeléböl is Bonvhádra, Békéscsabére. Nyír-
egyházára, vagy bármely más intézetünkbe. Természetesen nincsen itt
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.Hol legyen az ev.

lanílónöi akadémia?
A tanítónőképzésről intézkedő új tör-

vény az ev. egyháznak 2 tanítónőképző-
akadémiát engedélyezett. Ezt a számot,
viszonyítva a kat. és rel:ormátus egy-
házaknak engedélyezett akadémiák szá-
mához, méltányosnak és megnyugtató-
nak kell tartani, mert megfelel az evan-
gélikus egyház· országos számárányá-
nak. Az evangélikusság legtöbb illeté-
kes tényezője abban ís megegyezik,
hogy az 'egyik akadémiát a rítanító-
képzés számára kell megszervezni és
hogy ennek. helye. Sopron legyen; vi-
szont a másik akadémia a nőtanítók
képzésére szerveztessék meg. A tanító-
nóképző akadémia helyéül az illetéke-
sek eddigi elgondolása szerínt Miskolc
[elöltetett' ki, az, ottani fítanttóképzö át-
szervezéséveL Erdemes vizsgálat alá
vonni az új tanítónéképző-akadérníael-"
helyezését, az egyetemes evangélikus-
ság szempontjaból.

Csonka-Magyarország evangélikusai-
nak települése négy körzetben rende-
ződik: 1. a Dunántúlnak ' az a része,
amely a Balatontól a Fertő tóig terjed.
E területen az evangélikusság számara-
nya 10-15 százalék. 2. A Dunántúlnak
Tolnát, - Baranyát magában foglaló
része és vele szemben, a Duna másik
oldalán, Pest-Pilis-Solt-Kískun várme-
gyének nyugati része. Itt is kb. 10-15
százalékra tehetö az evangélikusság
számaránya. 3. Budapest főváros du-
náninneni környezete északon az' or-
szághatárig, keleten Hatvanig, délen
Albertí-Irsáig. Az evangélikusság szám-
arán~a itt átlagban 15-20 százalélera
tehetö., Budapest nélkül, mert ott csak
5 százalék. 4. a tömeges település Bé-
kés vm. és a vele szomszédos, részben
csonka vármegyék határos része. Itt át-
lagban 50 százalékra tehető az evangé- -
Iíkusság számaránya, ez tehát a le,qsji-
rübben lakott evangélikus telepűlés az
országban. , '

Az evangélikus egyháznak egyetlen
ev. szarvasi tanítónőképzője ellen több-
ször emelték azt a Kifog~st, hogy iá-
volesett az evangélikus lakosság három
tömeges telepűlésétől, ámbár beleesett
a negyedik, legtömegesebb település
területébe. Míkor az illetékes egyházi
tén-yezők az új törvény alapján elhatá-
rozták, hogy az ország egyetlen evan·
gélíkus tanítónóképző akadémiáját Mís-
kolera helyezik, -ez azt jelentette, hogy
az ország egyetlen tanítónőképzőjét el-
vinnék egy olyan - határszéli szögletbe,
amely az összes evangélikus települési
körzetektől (tehát nemcsak háromtól,
de mind a négytől) messzebb fekszik,

, mint Szarvas, igen messze a békés vár-
megyei tömeges település körzetétől is
és pedig olyan részén' az országnak,
amelyiken északon egészen a .határig,
délen le Békés vm-Ig, nyugaton Hatvan
tájékáig, keleten megint a határig, az
evangélikusság számaránya (az egyet-
len Nyíregyház városát kivéve), sehol
sem éri el az 5 százalékot, de legna-
gyobb részben alatta marad az 1 szá-
zaléknak. Azt lehet mondani, hogyha a
szarvasi tanítónőképző egy' nagykiter-
jedésű és magasszázalékú evangélikus
körzet termetén feküdt, akkor a Mís-
kelera szánt ianítónőképző akadémia
egy seintére nagykiterjedésű, evangéli-
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részben azon fordul meg, hogy milyen lesz az értelmisége. Hogy. pedig
egyházunk értelmisége milyen lesz, az csaknem kizárólag azon fordul
meg, hogy milyen szellemű iskolában nevelkedik fel. Ha középiskolá-
saink állami vagy másvallású felekezeti isktlákba\ járnak, úgy jövendő
értelmiségünk a: maga egyházával szemben nagyon valószínűerí. közörn-
bős s így számára értéktelen lesz, míg ellenben, ha diákjaink evan-

. gélikus intézetekben nevelkednek, úgy,légalább a reményünk marad
meg arra nézvé, hogy jövendő értelmiségünk valóban evangélikus, s

. így egyházi szempontból értékes lesz. (Ez a föltevés természetesen
.távolról' sem akarja" az idegen intézetekben hittant taníto lelkészek
munkájának bírálatát jelenteni, . hiszen a legszentebb munkát végző
szórványpapok ők, akiknek a magyar evangélikus lelkipásztori rnun-
kának éppen légnehezebb része [utott.) Annak a célnak elérése érde-
kében tehát, hogy evangélikus egyházunknak evangélikus lelkületű
értelmisége legyen - a legfontosabb teendő ez: evangélikus közép-
iskolásainkat az ország egész területéről begyüiteni, és pedig lehetőleg
maradéktalanul !begyüjteni, az evangélikus iskolákba. Más szóval oda
kell törekednünk, hogy minden evangélikus gyermek járjon evangélikus
iskolába. / '

Ha föl is vetem a kérdést, hogy vajjon hogyan is állunk' ezen a
téren, sajnos, számokba foglalt feleletet adni nem' tudok, rnert egye-
te mes jegyzőkönyvünk tanügyi része nem árulja el azt, hogy' hány
evangélikus kőzépiskolásunk jár idegen intézetbe. Csak a folytonosan
megúiuló ' panaszokból és a közvetlenül szerzett részleges tapasztala-
tokból következtelni arra, hogy bizony nem rózsás ezen a téren sem
a helyzetünk. Lehet, hogy középiskolásainknek fele sem jár evangélikus
intézetbe, 's így<ugyanakkora része van kiléve idegen hatásoknak. Ez
azért veszedelmes, mert így lesz majd értelmiségünk körében egyre
több a vegyesházas és kárunkra reverzálist adó, ami természetes is,
mert hiszen aki' legfogékonyabb Hjú korában nyolc esztendőt tölt el
másvallásúak közölt egészen szoros életközösségben, az később, sem'
fog egy pillanatig sem idegenkedni attól a gondolattól, hogy további,
családi életét: is' másvallásúak- körében élje le. .

,De mi is hát az oka annak, hogy az evangélikus szülők ma lát-
szólag 'minde n különösebb aggodalmaskodás és töprengés nélkül idegen
iskolába küldík gyermekeiket, megkerülve a mi intézeteinket ? '

\ Két goromba oka van ennek. Az -egyik a' szülők közönye, a
.másik az általánosan nehéz anyagi helyzet. Az a szülő, aki az isko-
láztetáshoz szükséges garasokat csak nagy erőfeszítéssel tudja elő-
keríteni, minden lelkiismeretlurdaléanélkül adja gyermekét akár kato-
likus szerzetesrendi gimnáziumba is,' ha a tenittatás ott 5-10 pengővel
olcsóbb, mint az ugyanolyan messze fekvő evangélikus intézetben.
Mindkét baj - "közöny és szegénység - esetén is azonnali javulást
hozna az, ha evangélikus középískoláínk a vidéki .evangélikus gyer-
mekeknek minden más intézetnél "Olcsóbb iskoláztatást tudnának biz-
tosítani. Erre' 'kell tehát minden középískolánknek "törekednié.- És
ennek meg IS' -van az internátusi (vagy legalább tépintézeti.
alurnneurni) ellátásban a lehetősége. Tudtommal' ma már nem'
is nagyon van bentlakás vagy .legalább is lápintézeti ellátás nélküli
középiskolánk. Csakhogy itt nem elég' a húsz-harminc lérőhélyes
kisérletintézmények; melyben az ellátás magátólértetődően drága .. Ha
egy-egy. iskolánk internálusában (vagy, tápintézetében)a 20-30 diá-
kocska helyett 200-300 nyerhetne ellátást, úgy az ellátási díjak azon-
nal igen nagy mértékben cökkenthetők lennének. Már pedig ha evan-
gélikus. iskoláink megtalálnék a módját annak; hogy havi 25~30 pen-
gőért. tudnának bentlakásos ellátást: biztositani, akkor az' evangélikus
szülők sem törnék gyermekeiket azzal, hogy naponkén! 10-40 km-ről
járassák őket biciklin, autóbuszon vagy vonaton az .állarni, vagy pláne
katolikus iskolába, hanem örömmel adnák. akár Pécs, Kiskunhalas,
Szeged vagy Debrecen közeléböl is Bonyhádra,' Békéscsabára. Nyir-
egyházára, vagy bármely mésIritézetünkbe. Természetesen nincsén itt



szó rézágyakról, intézeti ágyneműrői, stb., hariem egyszerűert .Iedélről
és kenyérről.

Én nem ismerem hazánk összes evangélikus közénískolás diák-
jainak számát, de akármekkora legyen is az, az az érzésem, hogy
meglevő intézetei nk nagyon is elégségesek befogadásukra, legfeljebb
az következnék be, hogy intézeteink kénytelenek lennének lemondani
másvallású tanulóíkról. Nem vakmerő szárnitás ez akkor sem, ha -
mint cikkem elején említettem - középiskolásainkfele jár is idegen
intézetben. mert hiszen a mult évi egyetemes kőzgyülési jegyzőkönyv
szerint evangélikus leánvközépiskoláinkban csak 47 százulék, íiúközép-
iskoláinkban pedig egyenesen csak 43· százalék az evangélikus tanuló.
Az idegenben járó középiskolástömegeink tehát iskoláink jelenlegi, nem
mindenütt magas létszáma mellett is éppen elférnénekJ intézeteinkben.

Tudom, hogy ennek az átcsoportosításnak a kérdése (1. L, hogy
evangélikus diákjaink evangélikus intézetekbe kerüljenek) elsősorban

. pénzkérdés .. Az is tény, h08Y ennek a nehézségnek leküzdésére kon-
krét megoldási módot javasolni nem tudok.r de nem is érzem itt e cik-
kecske keretében feladatomnak. Inkább csak az irányt akartam meg-
mutatni, amelyhez elsősorban vidéki evangélikus girnnáziumainknak
szigorú közegyházi érdekből igazodniok kell, nevezetesen azt, hogy
tömeges bentlakások vagy legalábbis 'étkeztetések megszervezése által
evangélikus ifjaink iskoláztatását az elérhető legnagyobb mértékben 01-
csóbbítaniok kell. Speciális hivatásuknak kell felismerniök ait, hogy az
evangélikus. gyermeket az olcsó tanulási lehetőséggel még az ország
tulsó részéről, sőt a gyermek szempontiéből helyben levő róm. kat.
intézet falai közül is magukhoz csalják. Felekezeti iskoláink szőrvány-

. értelrniségünk missziógyülekezetei kell, hogy legyenek, :elsősorban a mi
gyerekeinké, nem pedig a jólfizető katolikusságé vagyzsidóságé.

Ha iskoláink ezt az egyedül lehetséges szempontot vezérlő elvül
elfogadják, hiszem, hogy hozzáérlőszemek hamar megtalálják majd a
kivitelezés lehetőségét is. Bizonyos, hogy egyházunk vezető körei sem
néznék közörnbösen az erre irányuló erőleszitésekel, mert hiszen ez a
kérdés nem csak tanügyi, -nern is csak szociális kérdés, hanem össze-
sűrűsödik benne egyházunk minden aktuális, fájó kérdése, a szórvá-
nyok, reverzálisok, kilérések. a közönyösség kérdéstörnkelege. Egyszó-
val kifejezve: ez a jelentéktelen részletkérdésnek Iátszó probléma nem
kevesebb. mint egyházunk jövendőjének kérdése. Most, szepternber

. küszöbén nem árt kissé elgondolkozni felelte.
Dedinszky Gyula.

,

Kőlcsev Ferenc
1790c-1838.

. Minden. magyarnak a lelkében úgy él, mint a Hi~nusz költöie.
Az ő klasszikus sorai csendülnek meg .aikunkon, mikor nemzeti imánk-

.ban "víg esztendőt" kérünk "multat s jövendőt megbünhődött" népünk
számára. ..

, A legnagyobb és legnemesebb magyarok közül való volt ... Fény
és dicsőség sohasem voltak és nem lesznek szenvedelmeim. Ha jót
teszek, azért teszem, hogy szerettessern, ha szeretek, azért, mert én
különben nem élhetek" írja egyik levelében. Oszintén érző szív, me-
leg humanizmus. korában kivételesen széles körű műveltség jellemezte.
Nagy jiyelvismerete lehetövé tette, hogy nemcsak az antik kultúra
magas eszményeit és értékes hagyományait vall hassa magáénak. ha-
nem a korabeli szellemi áramlatok tanitásaiva] és leliogáséval is tisz-
tában lehessen. Ezekből azonban csak annyit vett át, amennyi nem
ellenkezett honfoglaló ösöktől való származásának boldog tudatával
és mégis kereste a magányt, mert az emberek között nem találta meg
azt az eszményi világot, amelyet magának még gyermekkorában álmai-
ban felépített. "Lélekvesztő szentimentalizrnus, mely neveltetésernnek
és körülményeimnek következése, sohasem fog kiíogyni belőlem", pa-
naszolja egyszer. Ábrándvilágban élt egész életében. "Nem közénk

kussivatagnak a közepében fekszik,
egyformán távol az összes evangélikus
települési helyektől,· joval távolabb,
mint a szarvasi tanítónőképző 'a többi
helyektől. Jogosan tehető fel a kérdés,
mi célja van annak, hogy az ország
egyetlen ev. 'tanítónöképzö akadémiá-
ját az orszaa leggyérebb evangélikus
településü területére helyezzék ? .

A mískolcí női akadémiának lenné-
nek ugyan növendékei, de nem nagyobb
százalékban evangélikusok, mint a mos-
tani fiképzőnek: 25-28 százalékban.
Viszont tudni kell, hogyaszarvasi ta-
nítónöképzö növendékeinek számara-
nya, még a legmostohább viszonyok
közt is elérte a 65 százalékot; de volt
idő, midőn meghaladta a 80-at. A mis-
kolci fiképző növendékei között most,
midőn a finövendékek száma 2 híjján
200, a békésvármegyei település körze-
téből mindössze 11, a nyugatmagyar-
országi település körzetéből összesen 7,
a középduna két partján elterülő tele-
pülés körzetéből 1, a budapéstmelléki
település körzetéből mindösszé .talán-d
növendék van és az is kérdés, hogy
ezek a fölsorolt számok mind evangéli-
kus növendéket [elentenek-e ? A mis-.
kolci tanít6nöképzíj akadémia tehát
nevelne ugyan tanít6nőket a maouar
államnak, de azok közül legfeljebb
csak egyharmadot tenne ki az ev. fe-
lekezetüek száma, a létszám 'kéthar-
mada katolikusokból, g. katolilcusok-
ból és zsidókból fog. állni. Föltehetö
ugyanis, hogy a távolabbi vidékek le-
ánynövendékei még kisebb százalék-
ban keresnék föl a miskolci tanítónő-
képző akadémiát, miként most a távo-
labbi vidékek ev. fiúnövendékei, mert
tudvalevő, hogy a szülők nehezebben
engednek hosszú útra leány tanulókat,
mint fiútanulókat. ..

A megfontolt és felelős evangélikus
iskolapolitikának előbb-utóbb rá kell
eszmélni arra, hogy az ev. egyház nem
azért tartja fönn a részére engedélye-
zett két tanítóképző akadémiát, hogy
azok egyikében ne magának, hanem
egyéb, taní.tónőképzöakadémiával sein-
tén ,jól ellátott felekezeteknek neveljen
tanít6riőket. Talán a tiszai egyházkerü-
let is -belátta ennek a tervnek ev.
szempontból fonák voltát és tiltakozik
a miskolci fiképző tanítónőképő aka-
démiává való átszervezése ellen. Igaz
viszont; hogy a fí-akadémíát- Miskolc
számára igénylik. Emellett 'azonban
éppen olyan 'kevés érvet· lehetne
felhozni, vagy még kevesebbet, mint a
tanítónö-képzó-akadémía mellett. Való-
ban az evangélikus érdekek és az ösz-
szes tárgyi körülmények figyelernremél-
tatása 'mellett, nem lehet más megálla-
podásra jutni, csak arra, hogy az egyet-
len ev. tanítónőképző-akadémia legyen
az eddigi eu.. tanítónöképzö helyén
Szaruason, a legnagyobb ev. település
körzetében, aránylag közel a budapest-
környéki és pestmegyei településhez és
még mindig közelebb a dunántúli tele-
pülésekhez, mint a mískolcí akadémia
lenne, kivált, 'ha .főltételezzük, hogy
előbb-utóbb kiépül ~ Tiszántúlta Du-
nántúllal összekötő transverzális vasuti
összeköttetés. Nagyon kérjük az illeté-
keseket, a végleges döntés .előtt vegyék
.íontolóra a településföldrajzi adatokat,
mert annak elhanyagolásával, esetleg
teljesen jelszavas érvek befolyása alatt,
igen nagy és jóvátehetetlen· kárt lehet
okozni egy országos jelentőségű intéz-
mény sorsának éldöntésével. K. S.



való volt" "állapította meg róla halálakor "Wesselényi, nagyon kevés
barátainak egyike. . '

"Nekem a géniusz határtalan lángoló szívet és határtalan hév
beszédet nyujtott." S miért lángolhatott volna jobban és méltóbban
ez a szív, mint a magyar nemzet ügyéért? Egyik epigrammájában ő
adta ki a legnagyobb jelszót : A haza minden előtt! Ez a határtalan
'lángoló szív dobog azokban a költeményeiben, amelyek nemzetünk
sorsával loglalkoznak. A "zivataros századokba" tett, de minden ma-
gyarszázadre ráillö Himnusa soraiban a régi magyar dícsőség sira-
tása, a közös nemzeti bűntudat és bűnbánat s az igaz ságos Istenhez
való alázatos fellebbezés egyesül. Zrinyi dalá-ban és Zrinyi második
énekében' a nemzet jelenén való kétségbeesés még Berzsenyi sorai-
nál is sötétebb képeket és színeket talál. Oe a jövőt építő magyarság
számára is tudott vezérigét adni: Hass, alkoss, gyarapíts s a haza
fényre derül. A hazaszerétet legnemesebb értelmezése van abban a
gyönyörű nevelöIevélben, a Parainézis-ben is, melyel gyám fiához in-
tézett. Más irányú kölleménvei részint az alakuló magyar népdalnak.

'részint a némel szentimentális kőltészet magyarul megszólaló hangjá-
'nak nemes termékei.

Határtalan lángoló szíve irányította kőzpályáián is. V árrnegyéjé-
ben új és bátor hangolt hallatott a szegény jobbágyok érdekében' s

, ellozulatlanul teltesióvá már rS30-ban a, szatmári adózónép álla-
'potát. Mikor megyéje képviseletében az országgyűlésen megjelent, '
távoltartja magát a kicsinyes, egyéni érdekeket hajszoló hercoktól, de
határtalan hév beszéddel száll síkra a nagy dolgokért: a magyar
nyelvért, Erdély úniójáért és a szólásszabadsézért. Bátor védelmezője az
igazságnak s mikor látja, hogy az otthon felülkerekedetl konzervatív
párt meg akarja kötni a kezét, habozás nélkül, hagyja ott az ország-

, gyűlést s mond Ie követi megbízásáró]. Nagy elégtétel neki, hogy az
egész országgyűlés gyászolja távozását, legjobban a kor két legna-
gyobb magyarja: Széchenyi és Kossuth. Szónoki pályáiára korai és
gondos tanulmányokkal készült s beszédei a magyar szónoki rnűvé-
szetnek első művészi fokát mutatiák. Nemcsak országgyűlési, lianem
akadémiai emlékbeszédeiben is évtizedekre megadta az utódok nak a
mintát.

Hatértalan lángoló szivél látjuk egyéb munkásságában is. Iro-
dalmi tanulmányaibán a felismert igazság bátor kimondása, a nem-
zeti hibáknak nem eltakarása, hanem megmutatása volt a célja, kriti-
kai cikkeiben anémet eszletikusoktól átvett elvek szigorú érvényesí-
tése jelentkezik. Erre vonatkozólag megírták róla, hogy- erősebb volt a
hibák meglétásában, mint az erényekében. de őszinteségét és meggyő-
zödését nem vonta kétségbe senki. Sok ellensézet is szerzelt magá-
nak ezekkel az iljúi cikkeivel, de később a Berzsenyi felelt mondolt .
emlékbeszédében milyen őszinte és meghalódott hangon kér bocsá-
natot a megsértett költö szellemétől!

A megúiuló magyarság első harcosai közül való volt. Küzdésé-
nek eredményeit. eszméinek győzelmét nem érhelte meg. A magyar-
ság hálás szívvel emlékezik meg róla halálának századik, évfordulója
alkalmából s ernlékét kegyel ettél idézi. valahányszor megcsendülnek
nemzeti imánk ünnepélyes szavai. Sőt talán akkor is. ha ezt az' imát

-valamikor egy boldogabb- jövőnek diadalmas himnusza váltja fel. ..
Remport Elek.

Elke-ll vetnünk azt a azokdat. hogy Krisztust tanító-
mesternek és cjdnö ékhozönc k lássuk. Azt' akarom, hogy
számomra Krisztus magában véve is adomány és tanítás
legyen és hogy Őbenne. meqtctötjornrntnöenemet. Amint Ö
maga monölo : Én vagyok az Út, oz Igazság és az Élet!
Hem azt rnoriö]o. hogy megmutatom nekcö az utat, igazsá-

'got és az életet. Ö nem rnüköölk rajtam klvül, bennem kell
maradnia, élnie, beszélnie és nem általam, nem a ezeretet-
ben és jóságban, amelyek [5aR következrnényck.

Luther.
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Honicsolódvédelem -
jellemzésére újabb adattal gyarapodott
az arzenálom. Olvasom, hogy az Epol
főemberei külföldi tanulmányútra indul-
nak,' vagy négyen. No, igen, így szok-
ták ezt. Mintha külföld nélkül nem is
lehetne megoldani bajaínkát ? Hát csak
külföldön van ész? Nálunk nincs semmi
találékonyság? Semmi, viiágos látás?
Furcsa ez a dolog. Egyrészt kérlelhe-
tetlen védekezés az "idegen eszmék",
"külföldi rendszerek leíeopírozása" el-
len; másrészt örökös külföldjárás, ta-
nulmányút. Holott mínden tanulmányút-
nak az a vége, hogy az illető tanulmány-
utas megállapítja "mis~erint a külföldi
szociális, társadalmi és gazdasági vi-
szonyok annyira előrehaladottabbak a
hazai viszonyoknál, hogy az ottani rend-
szert hazai állapotaink mostaní fejlő-
dési fokán alkalmazni' lehetetlenség".
Hát akkor mire jó a tanulmányút?
Mire jó a pénzköltés ? Nem' lehetne
annak idehaza az ügy szolgálatában
sokkal jobb helyet tll.lálni? Dehogy-
nem. Csak nem külföldön, de itthon
kellene alaposabban körülnézní.

Ez a gondolatsor akkor gerjedt fel
bennem. amikor hallom panaszolni egy
ev, lelkésztől tanítója esetét. Négy gyer-
meket kellett volna iskolába járatnia a
tanítónak, de ha lett volna miből a vá-
rosba küldéní őket, Jártak utána már
évek óta, hogy állami állásba s így vá-
rosba kerülhessen. Már útban volt azon-
ban az ötödik gyermek, "Na ne félj
semmit, ha az ötödik is itt lesz, akkor
egész biztosan meg lesz az átvétel az
államhoz. Egy öt:gyermekes családapán
a családvédelmet hirdétő állami ható-
ságoknak' mégis kötelességük segíteni",
vígasztalta 'a lelkész a kesergő tanítóto
Es? Itt van az ötödik már jó két éve
és a legszorgosabb utánjárás dacára is
csak az a válasz jött a kultuszból, hogy
.kimúIt abból az időből, hogy át lehes-

,sen venni. Az irányzat az, hogy fiata-
lok kerüljenek be államí szolgálatba. II

És így jelenleg reménytelenül áll itt
szegény -öt gyermekés tanító azzal a
keserves dilemmával, hogy vagy ron-
gyokba járjon családostul, vagy ne ta-
níttassa a gyermekeit még addig a fo-
kig sem, ahonnan már tisztességes ipa-
rosoknak mehetnének. Megjegyzem,
hogy a minősítése kitűnő az illető nek.
Eletkora 38 év. De hiába a minősítés,
hiába a még nem ősz fej, nem elég ko-
rán sikerüIt öt gyermekes családapának
lennie, őt már nem védi a családvé-
delern.

Mielőtt elutaznak az .Epol-urak, még
ezt a kís ,hazai tanulmányozni valót
ajánlanánk sürgősen a figyelmükbe. Ha
pedig az Epol-urakon kívül, valami hit-
sorsosunk tudna tenni valamit az érde-
kében, eltekintve minden családvédelmi
allűrtöl, csupán hittestvéri szeretetből,
annak a tolnanémedi ev. lelkész adhat
közelebbi felvilágosítást az ügyről.

A. B.

Majd ha az, ítéletnapon feltáma-
dunk, szidni, fogjuk magunkat és
azt mondjuk :-Iuj, hogy nem voltál
határozottabb és erőteljesebb a
Krisztusban való hitben! Olyan cso-
dálatos itt az Úr dicsősége!

Lu t h e r ,



Lép é5e R'~éne Rel n e k

Én a léptek zajába hulltan
hosszan hallgattam, megtanultam :
kettőt dobognak. dübörögnek
a földnek, égnek, kőnek, rögnek.
Akárhová is sietnének,
kettő a dal, kettő az é nek.
"Kell, kell, kell" - lükteti az egyik.
És százezerszer újrakezdik. l'

"Kell, kell, kell ... ez csak, sohse hajt más.
Kell, kell ... visszafojtott sóhajtás. I
Kell! Nagy 'parancs, kérlelhetetlen. r
Kell - menni végtelen menetben,
kell tenni, áhitva az estét,
amit diktál a kötelesség.
Kell. .. és mindennap, kell. .. halálig,
míg a fejünk szürkére válik,
míg az arcunkra ráncok róják
a kell kegyetlen indulóiát :
kell, kell, születni, élni, lenni,
a föld ölébe visszarnenni.>. .
kell, kell, kell!" Gyérba, iskolába
menvén a millióknak lába
dübörgi, döngi. Minden zaibul
kihallik úgy, hogy belesaidul.
aki lélek és visszaretten.
Olyan sivár! Olyan kietlen!

Mint sebes zápor suru cseppje,
kopog korán a kövezetre
a dolgosoknek. szorgosoknak,
nagy életharcon harcosoknak
szapora lépte ... és az álmos,
szürkéllő ódás, El város,
érezve, hogy új napra ébredt,
a sürgölődő hangyanépet
sietve gyüjti dús bolyokba :
gyárba ... száll a ~füst gomolyogva ...
irodába, iskolapadba ...
Ha árván, hangtalan, magadba'
ott jársz s a különös zenére,
szapora léptek ütemére
figyel a lelked, annyi titkot
és annyi dalt sejthet el itt-ott.

Míllíók meggyötört fülének
kél erre Írn, egy másik ének.
,~Cél! Cél l" - dalolja diadallal.
Es együtt lépdelnek a dallal
apák, anyák és nem PIhennek :
puha kenyérre vár a gyermek!
sivár, sok akta hegybe rakva ...
de ott mögötte és alatta
- kis arcokról rőppenve - folyvást
bujósdit játszik a, rnosolygás l
"A gyermekért! Es a családért!
A testvérért! Hordani rádrnért,
minden nehéz, robotos terhet..
V állalia-e vigan a leiked?
Cél! Cél!U - amint zeng diadallal,
lábam is lép, megy már a dallal.
fent, mindenek felett ki székel,
kis, porszemecske embernéppel

.1'
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MAGYAROK
CSEHSZLOVÁKIÁBA~ ,

1918-1938
címen az "Országutja" cimű folyóirat
egyik legutóbbi száma összefoglaló
képet nyujt fl csehszlovákiai ma-
gyarság életéról. A kötet egyik külön
cikke részletesen ismerteti - .Baráth
László tollából - a csehszlovákiai ma-
gyar evangélikusság h lyzetét, szerve-
zetét és belső életét. Az államfordulat
után a csehszlovákiai magyar evangé-
likusság a szlovákiai egyetemes egyház
keretén belül igyekezett vallási téren
is kisebbségi jogait biztositarri. Megala-
kitotta 1922-ben, az egyházi főhatóság
által a szlovákiai magyar evangélikus-
ság jogi képviselőjének ugyan még
mindezideíg el nem ismert, Szlovákiai
Magyar Evangélikus Szövetséget, amely
"annak a hiánynakpótlását célozta, ami
az államfordulat után a magyar evan-
gelíkus' hatóságok és egységes szerve-
zet elvesztésévei keletkezett." A Szö-
vetség, illetve a magyar evangelíkus,
ság követelései az egyetemes egyház_
zal szemben három pontban Ioglalha
tók össze: 1. magyar esperességek fel-
állitása, 2: magyar püspökhelyettes ld-
nevezése, 3. avegyesnyel vü gyüleke-
zétek részére külön szabályrendele-
kiadása. E követelések körül már többt
izben megindultak a tárgyalások, tény-
leges eredményre azonban eddig még
nem vezettek. A magyar evangelikus-
ság helyzete kétségtelenül függvénye
az egyetemes magyar kisebbség hely-
zetének. Ha az egyetemes magyar ld-o
sebbségi jogok gyakorlása nagyob mér-
tékben válik lehetövé, akkor az egyház
keretén belül is nagyob,b .lehetőség
nyílik majd a magyar evangélikus ki-,
sebbségi jogok kívívására.

Egyházpolitika, belmisszíó és a hit-
élet fejlesztése "egyaránt beletartoznak
a Magyar Evangélikus Szövetség mun-
kájába. A hitélet és nem utolsó sorban
a kisebbségi magyar kultura szempont-
[ából igen jelentős szerepet töltenek be
a gyülekezetekben az ifjusági egyesü-
letek. A belmissziói munkának komoly
megnyilatkozásai a nyári ifjusági kon-
ferenciák és munkatáborok, valamint
a nivós és tartalmas magyar evangé-
likus lapok. A legnagyobb magyar evan-
gélilms lap a Szlovákiai Magyar Evan-
gélikus Szövetség hivatalos lapja az
"Evangélikus Lap". Jelenlegi főszer-
kesztője Fábry Viktor egyházi elnök,
aki mellett szép számu szerkesztö-
bizottság is működik, Az Evangélikus
Lap mellékleteként megjelenő, kízáró-
lag belmíssziói célokat szolgáló lap -
ehhez hasonlóra a csonka országban is
nagy szükség volna --'- az "Orgonaszó"
Igen elterjedt és maga céljainak rend-
kívül megfelelő népI ap a Varga Sándor
rozsnyói lelkész szerkesztésében meg-
jelenő "Luther". Fontos szerepük van
a belmisszió és a hitélet növelése szem-
pontiából az évenként megjelenö Evan-
gélikus Naptárnak, a Kosztolányi-család
áldozatkészsége folytán 1929-ben kia-
dott új magyar énekeskönyvnek. ame-
lyet ma már az összes magyar egyház-
községekben használnak és a magyar
hittankönyvek megirásának és kiadá-
sának, mivel eddig legtöbb helyen a
hittant csak [egyzetekböl tanulhattak.
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A Szövetség figyelmét nem kerülte el'
az egyetemi hallgatók lelki gondozása
és főkép a magyar lelkész utánpótlásról
való gondoskodás sem. Ujabban, amint
Baráth irja, erős mozgalom indult meg
az egységes liturgia bevezetése érde-
kében. Az új liturgiai rend el is készült
s azt az egyes egyházak fokozatosan
bevezetik.

A csehszlovákiai magyar evangé-
likusság, amint a. fent vázolt né-
hány aclatból is kitűnik, mostohasága,
rendkivül viszontagságos és nr héi hely-
zete ellenére is elísmerésreméltó mun-
kát végez és eredményeket mutat fel,
olyan eredményeket, amelyek nemcsak
az evangélikusság, hanem az egész
csehszlovákiai magyarság szempontjá-
ból is figyelemreméltók.

. V. E.

ki törődik, araszos léte
mig tart a földön: Isten! Érte!
Győzelmes cél, Nem drága semmi,

Iha gát a küzdelemre menni.
Érte, ha gyermeket, ha népem,
ha testvérnek szolgál a létem.
Mindannyi célnak O a napja.
Fényét a többi tőle kapja.

Lutherrel naponl{éni !

Cél! Cél! E szent ütemre járva
büszke jog lesz a munka jár ma.
Lélek hevit, a test ha restül,
.s visz áldozatra mindenestül.
Cél! Cél! Ez nem rabszolgaének.
Szabadon zengik, akik élnek,
akik élnek s akik ma, holnap

. a lepteikkel. igy dalol nak.
A célkítüző büszke daltul

'a kell, a kell mindegyre halkul.
Mind többen állnak kezetadva

'a cél felé törő csapatba.
' Dalukben értelmet találnak
az ételnek és a halálnak,

's mig zengi léplük, éltük, ajkuk,
az Isten áldó jobbja rajtuk!

A Győri Evangélikus Egyházmegye
Belmissziói Szövetsége október 1-1'e
"Jer örvendjünk keresztyének 1" címen
hatalmas új Luther-művet ad ki, hogy
pótolja és továbbvigye a régelfogyott
"Házi Kincstár" szolgálatát A 450 ol-
dalas, Iínompap írú, egészvászonkötésű,
aranynyomású, selyem jelzőszalaggal
ellátott rendkívü Ji olcsó díszmű a nagy
reformátor igehirdetéseiból tartalmaz
az év minden napjára egy-egyoldalas
bibliamagyarázatot. A könyv anyagát
Szabó József a Harangszó szerkesztője
fordította és Németh Károly lébényi es-
peres nézte át. A könyv szóvírág nél-
küli egyszerűséggel közli a tíszta evan-

. géliumi tanítást, amelyet dr. Luther
Mártont olyan csodálatos tisztasággal
hozott elő lsten Igéjének kincsesbányá-
[ából. A könyv ára előjegyzésben 4.50
P. Ebben már a postaköltség is benn-
foglaltatik. Megrendelhető a Harangszó
kiadóhivatalánál a 3U.526számu csekk-
lapon, vagy postautalVányon.

Ezt a léptek zajába hulltan
. igy hallottam és igy tanultam.
I .

T úrrtiezei Erzsébet
diakonissza testvér.

A Luther Akadémia'
honferenciája

Sondershausen 1938. aug. 7-20.
A F É B É Evangélikus Diakonissza
Egyesület könyvkiadóvállalata ki-
adásában még a nyár folvamán
(augusztus k ö z e p é n) megjelenik
Túrmezei. (Belák) Erzsébet

diakonissza testvér

Öszből-iavaszba
cimű verskötete.

16 és fél ív terjedelem ben (264 old.)
háromféle kivitelben lesz kapható.
A . kiadóhivatal előfizetési felhívást
és ezzel előfizetési gyűjtő íveket bo-
csátott ld és bocsát rendelkezésére
mindazoknak, akik ebbeli óhajukat
levelezőlapon tudatják .. Az előfize-
tésgyüjtők minden 10 előfizetett pél-
dány után egy tiszteletpéldányt kap-
nak. Az előfizetési határidő 1938.
szeptember 15.Az előfizetési összegek
és az előfizetési gyüjtő ívek be-
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 evangélium költészete
iránt érdeklődök szíves figyelmébe.

Nagy tudósok, világ képét átformáló nagy felfedezők bölcsője sem-
miben sem külön bözik más halandókétól, Világra szóló dolgok is csend-
ben érnek meg és csak mint kész nagyságok ról vesz róluk tudomást
a világ. .'

Amig az élet halad a maga megszokott mindennapi útján és egyes-
nek, családnak, társadalomnak, államnak egyaránt meg vannak a maga
gondjai, amig a diplomaták együttes erőfeszítése szükséges ahhoz, hogy
a háború veszedelmét elhárítsa a világ feje fölül, addig kicsiny kezdet-
ből egy, legalább is egyházi vonatkozásban elég magasra nem érté-
kelhető intézmény született meg, fejlődött ki és nőtt tekintélyes nemzet-
közi Iórummé lsten kegyelméből az e munkára kijelölt alkalmas esz-
köze, D. Stange Károly ny. göttingeni egyetemi lanár időt, fáradtságot
és költséget nem kímélö odaadó szervező munkája révén: a sonders-
hauseni Luther Akadémia. A szép Thüringiae kies helyén, a volt son-
dershausenschwarzburgí fejedelmek hatalmas várában, ahol ugyancsak
az Akadémia alapító elnöke által az ügy számára megnyeri fejedelem-
asszony mérsékelt díjért a hatalmas kastély egy egész szárnyát bocsá-
totta minden fényes berendezésével együtt a Luther Akadémia rendel-
kezésére, volt a gyűlés színhelye.

; Amit a reformáció a dolog természetenél fogva még nem hozha-
tott létre, ami azonban már a későbbi századoknak feltétlen mulasz-
tása, azt igyekszik pótolni a Luther Akadémia, amikor a világ evan-
gélikusságának, amint odakünn mondiák : lutheránusainak nemzetközi
fóruma kíván lenni; összekötő kapocs a külőnböző- nyelvű és íaiú
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evangélikusok közt, 'akik örömmel és megelégedéssel és Isten iránti
hálával tapasztalhatják épen az ilyen seregszemle alkalmával, hogy a
reformáció- hamisítatlan lutheri igazsága még milyen nagy területeken
érvényesül- és terjed egyre jobban az emberek közt.

Az idén az amerikaiak hiányoztak ~ tavaly egész kis csapat volt
jelen közülük is - de így is több mint tíz ország kiküldöltei voltak
jelen Nérnet-, Finn-, Svéd-, Norvég-, Eszt-, Lett-, Dán-, Magyar, Fran-
cia-, Jugoszláv- és Erdélyországból. És a különböző nyelvű, fajú és gon-
dolkozású emberek mégis egyek voltak evangéliami hitükben, akik féltő
szerefette] őrzik a drága lutheri relormáció szellemi kincseit.

Ismétlem, ha a különbözö országok evangélikusai felismerik a
lutheránusség -e nemzetközi szellemi fórumának a jelentőségét, ez olyan
szellemi kapoccsá, olyan összekötő szervvé nőheti ki magát a külön-
böző országok evangélikusai között, amely lehetővé teszi, hogy bárhol
és bárkivel szemben is, mint hatalmas, több, mint nyolcvan milliót szám-
láló egységes testület léphessen fel és követelien tiszteletet, megbecsü-
lést és megértést az általa hirdetett tiszta evangéliom drága vallási er-
tékei iránt. ,-

A két hétig tartó konferencián alacsony számítással több mint há-
romszáz kiküldött vett _részt és-ha természetszerűleg az anyaország kép-
viselői a legnagyobb számban vetlek is részt az üléseken, az arány-
szám a külíöldiek javára szólt, ami megint örvendetes 'azon szempont-
ból, hogya Luther Akadémia ökumenikus jellegét kezdik egyre jobban
felismerni.
t A napi munka az impozáns méretű és evangéliami berendezésű
emplornban tartott áhitat után a várkastély oszlopcsarnokában illetve

termében folyt le. Délelőtt három tudományos jellegű előadás, délután
megbeszélés és este nyilvános közérthető előadás hangzott el, rnely
utóbbin a város érdeklődő közönsége is szép számban jelent meg, Az
előadások az egyházi élet különböző köréböl, az idén sajátos módon

- túlnyomóan az újszövetségi tárgykörből valók voltak. Ez is szinte szim-
bólikusan kívánta jelezni azt, hogy a lutheri alap a biblia és ennek
világában egyek a különbözö, sokszor még politikai ellentétek által -is
egymástól elválasztott népek kiküldöttei. A délutáni órákban / még Lu-
ther tanulmányok, liturgikus gyakorlatok, belmissziói és diaszpora kér-
dések megbeszélése foglalta le a résztvevőket. Közben egy-egy szépen
sikerült kirándulás Thüringia szép . vidékeire, Stolbergbe, a Harzba,
Quedlinburgba, a kvlihairseri emlékhez tette még élvezetesebbe az
együttlétet. amelyeken igen meleg, barátságos hangulat alakult ki, ami
egyik főcélja volt a konlerenciának, amikor is az egyes országok kikül-
döttei kicserélték egymással hazai viszonyaikra. főként egyházi viszo-
nyaikra vonatkozó ismereteiket, örömeikel. gondjaikat és boldogan tehet-
tek róla bizonyságot, hogy az evangéliom ügye e világ minden ördö-
gének fondorkodása ellenére is halad előre.

A német egyházi viszonyok örvendetes javulására is jellemző,
hogy az egyházi birodalmi minisztérium hivatalosan képviseltette ma-
gát az üléseken és igen kedvező benyomást nyert a konferencia mun-
kájáról és ökumenikus fontosságáról. .

. Hazán-kat az idén öten képviselték a konlerencíán. D. dr. Pröhle
Károly, ki az elnöki tanácsnak is- tagja és aki a megnyitó beszédet tar-
totta, dr. Sólyom Jenő budapesti valléstanár. Kayser József és Koren
Emil végzett theol. hallgatók, kik északon, Finn-, Norvég-, Dánország-
ban folytatott tanulmányaik végeztével jöttek a konierenciára és e sarok
írója, akinek szintén volt alkalma a konferencián egy kétórás előadást
tartani Pál apostol theológiájának eschatológiai értékeléséról.

Az előadásokat az előadók maguk választották ki és - mégis egy
csodálatos konszenzus alakult ki, mutatván, hogya választott tanul-
mányok csakugyan az evangéliami hitünk középpontiából valók voltak.
Egyház, keresztség, szeniségek. evangéliomok, levélirodalom, ,egyházunk
aktuális problémái állottak a középpontban, amelyekhez igen értékes
kiegészítések járultak hozzá a nagyközönség kedvéért is. Igy Stange
professzor értékes előadása Lorenzo de' Medici-ról, saját kutatása és
műlordításaí alapján rnutatván be e :sokoldalú renaissance költö-Ieie-
delrnet, valamint Nörregard koppenhágai professzor előadása Morris
anglikán lelkészról e címen: Egy lutheránus anglikánus a XIX. szá-
zadban, továbbá báró Bissing müncheni egyptologus Osiris tanulmánya.
A kastély nagy fehér termében, ahol a megnyitó ünnep is volt, tartotta

,
HIR EK

István kírály napját a székesiehér-
vári országgyűlés nemzeti ünneppé nyil-
vánította. Az egyetemes egyház által a
Deák-téri templomban tartott istentisz-
teleten D_ Kapi Béla, az egyetemes egy-
ház püspök-elnöke végezte a szent szol-
gálatot.

D. RaHay Sándor püspök nyári pihe-
néséből augusztus 23-án haza érkezett
és átvette hivatalát.

Egyházkerületi közgyülések. A du-
náninneni egyházkerület ez évi közgyű-
lése Hegyeshalomban folyt le szeptem-
ber 2-án D. Kovács Sándor püspök és
dr. Sztranyavszky Sándor kerületi fel-
ügyelő elnöklete alatt. A részletes tu-
dósitást legközelebbi számunkban hoz-
zuk.

A bányai egyházkerület közgyűlése
szepternber hó 7-én d. e. ~ órakor kez-
dödik a Deák-téri iskolák dísztermé-
ben. Előző napon, szeptember 6-án d. u.
6 órakor lesz a közgyűlés ünnepi része
ugyancsak a díszteremben, amikor az
egyházkerület és a kűlönböző közható-
ságok és egyházi közösségek üdvözlik
a kerület püspökét, D. Raffay Sándort,

,püspöki szolgalatának huszadik éve be-
töltése alkalmából.

Dr. Révész Imre egyetemi tanárt, a
jeles tudóst, a tiszántúli relormatus egy-
házkerület egyhangulag püspökéve vá-
lasztotta. Beiktatása október első nap-
jaiban lesz. I

A csabácsüdí konlerenela szeptern-
ber lD, és 11. napjain "lesz, még pedig
papnék, felügyelők és a békésvárme-
gyei gazdaHjúság számára. Budapesti
jelentkezések lapunk szerkesztöségéberr

Megjelent az új bibliafordítás. A
Biblia Társulat öt évvel ezelőtt felkérte
Czeglédy Sándor ref. lelkészt és D. Raí-
fay Sándor ev. püspököt a magyar Bíb-
lja revidálására. Czeglédy Sándor az
Qtestamentum, Raffay Sándor pedig az
Uj testamentum revidiálását vállalta. A
revízió azóta elkészült és a Biblia az
elmult hetekben elhagyta a sajtót. Az
új Biblia ára 5 P, ortó 1 G fillér. Kap-
ható az összes kön vkereskedésekben
vagy a kiadőnál : Brit és Külföldi Biblia-
társulat, Bpest, IV., Deák Ferenc-tér 4.
Postatak. csekkszámla: 3U.858.Megren-
delhető blanco befizetési lapon az ösz-
szeg és a portó előzetes beküldésével.

Névmagyarosítás. Sztehlo Gábor
nagytarcsai lelkész családi nevét Szen-
cz y-re változtatta.

Ezüstrókák, kékrókák, keppek.
Szőrmék alakítása, festése és
nyáron át való megőrzése
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~r belépők kölcsönzése.
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- Belratasok a miskolci Evangélikus
Tanítóképzőintézetben, Egyes egy-
házi és politikai lapok híradásaiból so-
kan arra a téves következtetésekre ju-
tottak, hogya miskolci tanítóképző-
intézet megszünik s helyette evangéli-
kus tanítóképző Jog működni.

Minden félreértés elkerülése végett
közöljük, hogy a miskolci Evangélikus
Tanítóképzőintézet a Tiszai Evangélikus
Egyházkerület közgyülésének határo-
zata alapján továbbra is zavartalanul
folytatja működését s az 1938-39 tan-
évvel megnyitja a fiúIiceum első osz-
tályát, hogyaliceum növendékeit a
tanítóképző akadémiára vezesse .10-
váby.

Az egyházi főhatóság intézkedése
folytán a tanítóképző II.-V. és aliceum
első osztályába a még üresen álló né-
hány helyre a tanév kezdetéig lehet
felvételre jelentkezni az intézet igaz-
gatóságánál.

A zalai egyházmegye ifjúsági kon-
ferenciája. Több mint 400 főnyi ifjúság
részvételével rendezte meg a zalai egy-
házmegye ezévi .koníerencíáiát -Akalí-
ban, augusztus 21-én. A bevezető isten-
tiszteletet dr. Schlitt Gyula majesi lel-
kész tartotta, majd a Belmissziói Egye-
sület nevében Halász Béla kapolcsi lel-
kész üdvözölte a megjelenteket és a
konferenciát Isten nevében megnyitotta.
Az első előadást Nagy Lajos ny. espe-
reslelkész tartotta és rámutatott azokra
a feladatokra, amelyek az ifjúságra
várnak a gyülekezeti munkában. Szász
András a Tanítóegyesület elnöke István
király életét állította a hallgatóság elé,
kiemelve a nagy király intelmei kö-
zűl azol<at, amelyeket az evangélikus
Hjúságnak is követnie kell. Csaba Antal
mencshelyi lelkész az Eucharisztia ka-
tolíkus és evangélikus felfogása közöttí
Iontos eltérésekre híyta fel a figyelmet,
hangsúlyozva az Urvacsorával való
élés [elentöségét az ifjúság életében.
Az egyes előadások között a gyüleke-
zetek Hjúságai mutatták be évi mun-
kájuk gyümölcseit a hallgatóság nagy
tetszésétől kisérve. A dörglesei ifjúság
szavalatokkal és karénekkel. a kővágó-
örsiek szavalatokkal, a mencshelyiek
karénekkel és szavalattal. a szentantal-
riaiak karénekkel és jelenettel, végül a
zánkaiak szavalattal és magyar tánccai
szerepeltek. A szepen sikerült koníe-
renciát a Belmisszió Egyesület nevé-
ben Halász Béla kapolcsi lelkipásztor
zárta be hálát adva a Mindenhatónak
az ott nyert áldásokért. A befejező is-
tentiszteletet Orbán Lajos nagyvázsonyí
lelkész tartotta, majd a koníerencía
résztvevői el énekelték az Erős Várun-
kat. A szívek mélyéről pedig az a fo-
hász szállt az Egek Urához: ifjúságunk
minél jobban ismerje meg az Elet Feje-
delmét - Krisztust!

A németországi Gusztáv Adolf Egy-
let ezévi közgyűlését Hallé-ban tartotta
augusztus 20-24. napjain. A zárógyű-
lés Wittenbergben volt, ahol az ünne-
pélyes istentiszteleten Luther egykori
szószékéből D. Kapi Béla püspök hír-
dette az Igét.

/

néhai Söderblom upsalai érsek özvegye megható visszaemlékezését
urának theológiai felfogásáról művei alapján. .

Ertékes. még az uralkodó fejedelem által alapított filharmoniai
egyesület klasszikus koncertiei a kastély hoz tartozó hatalmas parkban
gazdagították a programmct. Huszadikéri este rendkívül meleghangú
búcsúestély zárta be a konlerenciát, amelyen az egyes országok kép-
viselői számoltak be a nyert tapasztalatokról és embereknek való töm-
jénezés helyett, amit a rendezés fáradtságos munkájának végezői nem'
is kerestek, Isten előtt borultak le hálás szívvel, köszönetet mondva
azért, hogy a jelen nehéz időben is. őrtáll egyházunk mellett az ő vá-
lasztott emberei által hajtva végre szent akaratát.

A résztvevők egy' része megragadta az alkalmat, hogy a közel-
ben levő Luther városokat meglátogassa. Eisleben, Eisenach, Erfurt
emlékektő! gazdag légköre csak megerősítette a résztvevőket abban,
hogy négy évszázaddal ezelőtt csakugyan Isten akaratából történtek a
nagy változások, amelyeknek áldó hatésaból él napjainkbán is nem-
csak a hívők serege, hanem a reformáció gazdag örökségéről sokszor
megfeledkező, vagy arról tudni nem akaró világ is.

Dr. Kiss Jenő.

Lellcészevangellzácló. Hírt adtunk
arról, hogyaLelkipásztor c. folyóirat
lelkészek számára Gyenesdiáson a lel-
készüdülöben evangelizációt tart Ez az
első ilyen konferencia kíválóan sikerült.
Kilencven lelkész gyűlt egybe és vett
részt a négy napig tartó komoly és építő
munkában, melynek szolgálatát Turóczy
Zoltán győri lelkész végezte.

••

LAPSZEMLE
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Magyar szellem Középeurópában.
"A történelem azt tanítja, hogy a ma-
gyar szellem középeurópai szerepe két
föjellemvonásból állott évszázadok to
Iyamán. Ezek közül első idegenségünk,
külön faji mívoltunk külön színének
megőrzése ... A magyarság faji és nem-
zeti leülönállásának hangsúlyozása, a
magyar szellem első fójellemvonása
Középeurópában ... ez a különálló ma-
gyar szellem egyúttal Középeurópa
egyetlen megértő szelleme. . A ma-
gyarság, a magyar szellem a legmeg-
értöbb ezen a területen, mert semmi
más hatalmi célja nincsen, mint az itt-
lakó népek java. Mi ottvagyunk Prá-
gában, Bukarestben, Zágrábban. Belg-'
rádban s nem szigetet, hanem szigetek
sorozatát képezzük. A magyar egész
egyszerűert nem tud türelmetlen lenni.
Magyarországra behozhatsz évek óta
olyan utódállambel i ujságot, amilyet
akarsz. Lehetsz tagja bármilyen utód-
állambeli vagy külíöldí egyesületnek,
hordozhatod ezen államok színeit, be-
szélheted nyelvüket, énekelheted him-
nuszaíkat, lobogtathatod zászlóikat, él-
tetheted vezetőiket, - nem lesz bán-
tódásod soha. A magyar szellem Kö-
zépeurópában, ha öntudatos, ha erős
kohézíós erő. Nem tudunk rombolók

lenni. .. A történelemben mindig az
olyan szellem hódít, mely nem szűk-
keblű, amelynek nagyobb emberi kö-
zösségekhez is van szava,' azon túl,
hogy mélyen benne gyökeredzik aj
maga nemzetében. Az a szellem hódít,
amely nem kizár, hanem _befogad. S
Középeurópában csaj{ a magyar szel-
lem ilyen, ha igazán önmagát adja! ...
Arany János és Ady a szlovák iroda-
lom legnagyobb befoJyásolói, Prohászka
a magyar nacionalista, ott hódít roman
nyelven is... Ok képviselik a kítárt
karn magyarságot is, rnely : mindenkí-
hez e)1"yformán szól: Velünk vagy el-
.lenünk jöttök: mindegy. Oe nélkülünk
- tehetetlen. (Láthatár.)

A Keresztyén Igazság ..A szentist-
váni gondolat és mi" cím alatt többek
között a következőket írja:

Mi első klrályunk személyét és emlé-
két a legteljesebb megbecsülésben ré-
szesítjük. Nemzetünk, hazánk egész tör-
ténetét és [elenét a vele való összefüg-
gés nélkül nem is tudjuk elképzelni.
Meggyőződésünk szerint azonban az ő
nagyságát nem kisebb heti az, hogy az
ő gondolatai, eszményei, amelyek a kö-
zépkorban gyökereztek, sok tekintet-
ben már nem valósíthatók meg. Mi nem
válnatunk olyan történetietlen felfogás
rajongóivá, amely nem akar számolni
azzal, ami nemzetünk életéb-en 900,év
óta történt.· Igy különösképen nem lehet
letagadni, hogy nemzetünk lelklstruk-
túrájanak átalakulása szempontjából
Szent István munkája, vagyis a magyar
népnek a keresztyénségre térése óta a
legnagyobb és legmélyebbreható ese-
mény a reformáció volt. amely a XVI.
század folyamán csekély kivétellel az
egész magyarságot megragadta. És ma
nemzetünk külsőképen, politikailag és
belsőképen, lelkileg is olyan merőben
új viszonyok közé került, amelyekben
a mult jának szilárd alapjaira való tá-
maszkodás feltétlenül erőt jelent, de a
hamisan, egyoldalú felekezeti 'elfogult-

Rédíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy á r e ng e d mén y !

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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:sággal értelmezett "szentistváni gondo-
lat"-ért való romantikus rajongás épen
.az- annyira szükséges tiszta és józan
valóságlátástól foszthat ja meg nemze-
iünket. Ezért' nekünk, .épen nekünk:
magyar evangélikusoknak az a felada-
-tunk, hogy Luther evangéliumrtanítása
..szerínt rámutassunk a "keresztyén ál-
Jameszme" hibájára, illetve az egyházi
-és világi hatalom, keresztyénség és
nemzet helyes viszonyára.
, Luther nem ismert Ü. n. keresztyén

.államot. De azért az államot és a ví-
-Jági felsőbbséget ő is Isten akaratán és
.rendelésén alapulónak tekinti. Amde ez
-az állami rend nem az evangéliumból
folyik, nem az üdvösség rendjéhez tar-
tozik, hanem Isten teremtesi rendjéhez,
.amely azonban a bűn uralma alá került.
A bűn ténye adja tehát minden állami,
világi hatalomnak a létjogosultságát s
-ennek vallásos rendeltetése az, hogy
Isten törvényének érvéríyesítésével igye-
kezzék a bűn hatalmának gátat vetni.

Az állami hatalom vallásos értelme en-
nél tovább nem terjedhet. Nem lehet
tehát nevezetesen .az állam feladata az
evangélium terjesztése, alattvalóinak
keresztyén hitre való nevelése. Keresz-
tyénné az államot ugyanis csak az te-
hetné, ha rá volna bízva az evangélium,
de Luther nyiltan kimondja, hogy a vi-
lágot nem lehet az evangéliummal kor-
mányozni. Luther tehát nem ismeri a
keresztyén állam utópiáját. Hiszen ha
az emberek már valóban keresztyének
volnának, nem volna szükség semmiféle
világi hatalomra, államra sem. Mivel
pedig az evangélium egyedül az Egy-
házra bizatott, azért minden íöldí szer-
vezet. közül egyedül az isteni eredetű
Egyházat illetheti meg a keresztyén név'

Ez a valóban keresztyén felfogás le-
het csak a. mi álláspontunk is, mind-
azoknak a kérdéseknek a megítélésé-
ben, amelyek a sokat hangoztatott ke-
resztyén állameszmére vonatkoznak:
Keresztyén államról, keresztyén társa-

dalomról, sőt keresztyén magyarságról
is csupán statisztikailag, tehát nagyon
is külsőleges értelemben beszélhetünk,
de nem vallásos, evangéliumi értelem-
ben. Mivel a világot, az államot sem
lehet az evangéliummal kormányozní,
azért nem adhatunk mi valamiféle ke-
resztyén vagy épenséggel protestáns,
evangélikus politikai programmct sem.
A római katolicizmus másképen cse-

. lekszík : uralkodni akar a politikai, tár-
sadalmi életben is, amint a Rerum no-
vlj-rum és a Quadragesimo anno pápai
enciklikák bizonyítják, úgyszintén a
"szentistv.áni gondolat" ezeknek megfe-
lelő értelmezése. Azonban minden úgy-
nevezett "keresztyén politika" vagy "ke-
resztyén államforma" bukása szükség-
szerűen magával rántja a kudarcba és
a bukásba azt a keresztyénséget is,
amelyet ilyen meg nem engedett módon.
hozzákötöttek 'emberi és így mínden
bűnnel és gyarlósággal megterhelt in-
tézményekhez.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SEL1ENHOFER FRIGYES FIAI
magrar királyi SOPROlo.1
udvari szállitók. " •

Alapítva: legelsö Iüzollószér -, kut. szlvattru- és Alapitva :
1816. gépgvár. harang-, fém. es vas öntöde. 1816.

A Budapest-c-Tisztviselötelep Külsőferencvárosi Református temp-
10m, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés es etén teljes bizalommal forduljanak a
~legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany.
-éremmel, azonkívül sok ar any és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszáll ást díj m e n tes e n esz k ö 'il 1 ií rt k !

'iMA A

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
. Jóléti Egyesülete?

A családban elöiorduló halálesetkor temetkezési
segélyt, Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb diitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet Ielkarolia. Hívja tel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hoié-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Gvőr, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesiehérvár, Szombathelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan telveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Hirdessen
az'Evangélikus Életben'
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S~a~!r~á~r~Yko~o~~!e~ÓI Ah '1Megdie!enkt! 1" h
harang esércöntöde, harangfe1szerelés és haranglábgyár . a aa as eye
Budapesi. XIIi.. Pelnehúzy-ulco 78. SCHOlZ lÁSZlÓ

(XIII., Frangepán-utca mellett.)
=: Telefón:: 291-353.

70 é vv s 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.

»Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úíoest.
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla.

Saját ház.

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

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 úrvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.

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

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

Mt> g.\ t' k II t! O l vas suk é s ter jes s z ü k !

,

TANKÖNYVEKET
é s a sz ű k s é g e s iskolai szereket vegyük

Sehol tz Testvérek
könyv- és papírkereskedéséből

I

Budapt'sf, ÍX., Fert>nc-körút 19-21.
- Teleión : 133-395.

ee

»GR.j.\FIKJ {(
.;

~, Y O tJ) f) Ja\VJa\ II Ja\ l Ja\r
(WEBER GqSZTÁ V)
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EGYHÁZTÁRSADALMI, !(ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

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

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

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

A szerkeszlőség csekkszámlájának száma: 20.412. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
Nyilak a hős kezében

Lelkésznek először ...

Görbe tükör prófétája

A Dunáninneni Egyházkerület közgyülése

Keresztyén kereskedelmet!

D. RaHay Sándor püspöki jubileuma

Két népgyűlés visszhangja

9 filléres órabér

Új ézredévhez új ifjúság

A modern ember szeme

Könyvismertetés

Hírek

Lapszemle

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.szeptember ll.

Deák-tér 4. (nérnet nyel-
ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Szuchovszky Lajos
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Scholz László
Deák-tér 4. (magyar)' d. u. 6 Benkő István
Fasor, Vilma királyné-út

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

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
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NYILAK
A HŐS KEZÉBEN

Ez a szeprember hónap minden
esztendőben újra meg újra az iljú-
ság hónapja. Ilyenkor nyílnak meg
az iskolák kapui- Kinyilt két ajtó-
szárnyuk, mint két ölelésre kitárt
édesanyai kar várja az ifjúságot.

Ilyenkor minden gondolatunk az-
ifjúság Ielé íordul. Az ifjúság telé,
amelyik ma egyik legnagyobb pro,
blémánk, egyik legláióbb sebünk,
de mégis, mégis boldogító remény-
ségünk is. Róla mondia -a 127-ik
Zsoltár: "Mint nyilak a hős kezé-
ben, olyanok a serdülő fiak".

Mit ér a hős, ha- nincsen tegy-
vere? Ha nyíl van a kezében,
fegyver a karján, védheti magát,
hódíthat is. Ilyen érték számunkra
a serdülő ifjúság. Mert ugyan mit
ér egy ország, mit ér egy nemzet
gyermekek, ifjúság nélkül? Nél-
külök nincsen jövendője.

Mit ér az egyház, ha iljúsága
nincs? Ez.ért olyan aggasztó. hogy
egyre inkább fogynak a magyar
gyermekek, sokan könnyelműség,
kényelemszeretet, önzés, belénk
evödött bűneink miatt meg sem
tudnak születni : sokan, ha meg-
születtek is, tudatlanság, szegény-
ség, nyomorúság miatt nem tudnak
megmaradni. Ezért olyan íáió se-
bünk a reverzális. Ezért vétkezik
evangélikus egyházának jövendője
ellen az, aki után, ha meghal,
üresen marad a templomban egy
hely, gazdátlanul marad valahol
egy ősi biblia, mert maga helyett,
talán nemtöródömségböl.talán meg-
lélernlítésböl, gyávaságból vagy
anyagi érdekből nem az ő evan-

géliumi egyházának nevel gyer-
meket.

Legyen azért drága nekünk min-
den gyermek, minden ifjú. Ha ma
megnövekedett gond az iskoláz-
tatás, ha sok családban szájból
elvont íalat az ára nem egy kőnyv-
nek, ha sok lemondás húzódik
meg nem egy nehezen előterem-
tett tandíj _mögött, - ez az áldo-
zat ne Íájjon : jövendőnk tunda-
mentumához hordjuk vele a köve-
ket ...

*

Az ifjúság úgy megy át az éle-
ten, mint levegőn keresztül a nyíl:
olyan irányban és olyan erővel,
ahogy elindították. Ha elbocsá-
tottuk, nem lehet később más útra
terelni. Ha kevés volt az erő,
amellyel elindítottuk, elfárad és
leszáll, még mielőtt célt ért volna.

1
_Ha rosszul irányítottuk, nem talál
célba. Itt van minden nevelői
munkának mérhetetlen lelelőssége.
Minden gyermek, minden ifjú csak
egy bizonyos ideig van szülöiének,
oktatójának hatalmában. Egyszer
eljön az idő, amikor lazulni kez-
denek mindazok a szálak, amelyek
a szülői házhoz és az iskolához
csatoltak. ,És ha a gyermek azután
nem váltja be a hozzá fűzött re-

Mint a nyilak a hős kezében, I
olyanok a serdülő Ilak. Boldog

tegzét; nem szégyenülnek meg,
ha ellenséggél szólnak a ka-
puban. 127.Zsoltár 4-5.

:g ww· •..

-

ményeket, hiába nyúl utána, már
nem tud változtatni rajta. Így lesz
a sok jogos és jogtalan szemret
hányással illetett ifjúság vád akár-
hány szülöi ház vagy iskola ellen
is, hogy nem adott elég erős lelki
legyverzetet, hogy megálljon az
élet próbáiban és nem nyitott meg
előtte a hitben olyan íorrésokat,
amelyek a válságok idején is táp-
lálni tudták volna.

*
De az ifjúság hatalom is annak

a kezében, aki meg tudja nyerni
és bánni lud vele. Ezért nagy ma
a verseny: az ifjúság szívéhez
Iérkőzni, azt nyerni meg és világ-
nézeti rohamcsapatként azt kül-
deni az első vonalba. De éppen

-ezért döntő jelentőségű kérdés is:

Ikinek a kezében nyíl az ifjúság?
Ki küldi támadásba, milyen esz-

I
mék diadala érdekében? Jaj neki,
de jaj nekünk is, ha méltatlan
kezekbe kerül, ha olyan célok
érdekében használják ki, amelyek
nem méltók hozzá, amelyeknek
előbb-utóbb kárát vallja. Ha rombol
holott építhetne; ha hitetlensége
által a Sátán pusztító tüzeit szítja,
holott Isten világot megújító láng-
jait élesztgethetné ...

Drága magyar ifjúság, tudod-e.
hogy egyetlen hős van csak, aki-
nek kezében érdemes nyílnak
lenni, aki nem él veled vissza,
aki nem pazarol el, - egyetlen
hős, akivel diadalmasan célba
találsz: a Krisztus 1 _ Add át neki
magadat boldogan és egészen ...

Magócs Károly.
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D. Raffay Sándor
püspöki jubileuma

Szeptember 6-án d. u. felemelő ünne-
pély folyt le a Deáktéri leánygimná-
zium nagytermében. A bányai egyház-
kerület kőzgyülése ünnepelte D. llaffay
Sándor húszéves püspőki jubileumát.
Az egyház/cerület felügyelője, dr. Pesthy \
Pál hűséges és pontos képet adott a ju-
biláló püspők egyházi, nemzeti ésköz-
életi jelentőségéről. EZután meleg sze-
reteiiel .:üdvözőlte őt az egyházkerület
nevében, indítványozta, hogy az egy-
házkerület D. Raffay Sándor nevére
templomépítései é.; szórványgondozási
alapítványt létesitsen, majd átadta a
püspöknek az egyházkerület és a pesli
egyház ajándékát, művészi diszasztalt,
melunek lapját harminc darab ezüst
piakett boriiia, kozépen. a Deák-téri
templom, melynek harminc éve telkésze,
's körülötte annak a huszonkilenc temp-
lomnak ezüstbevésett képe, melyet húsz
évi püspö!rsége alatt teiauatott. Ezenkí-
'vül oz egyházkerüle.t egy hatalmas fénJF
képalbu.mot állított össze, melyben a
húsz -éues mu nkiinalt minden jelentős
eseményéről bel- és külföldi fényképek
beszélnek. - .

Az első üdvözlést a kornuinu nevében
gróf Teleki Pál kuliuseminiszter mon-
dotta, alci "az egészmaquar nemzet ne-
vében" üdvözölte és az egésznemzet ne-
vében mondott köszönetet ajubiláló pűs-
pölcnelcnagyérlékü seolqdlaiaiért, Onni
Talas finn követ ésmeghatalmazott mi-
niszter a finn kormány nevében a fe-
hér rózsarend nagykeresztjét, Jöffert R.
észt ügyvivő az észt köztáTsasági elnök
üdvözletét és az észt vÖTöskeTeszt-rend
nagykeTesz~iét nyújtotta át. D. Kapi
Béla püspök az egyetemes egyház és
az egyházkerületek nevében mondott
üdvözlő beszédébena Raffay Sándor sze-
mélyében megmutatkozó nagy embert
és jó embert, mint Isten ajándékát mét-,
tatta. Dr. Ravasz László a magyar kál-
vinizmus nevében köszöntötte és meg-
állapította azt, hogy Raffay Sándor e
húsz éo alatt túlnőtt azon, hogy csalc
saját felekezetének tulajdona legyen. Er-
téke és eröi az egész magyar kálviniz-
musra is nyereséget jelentenek.' Soltész
Elemér a protestáns tábori püspőkség
nevében, Józan Mikuis, azunitárius egy-
ház nevében üdvözölte, Uhl Ernő a né-
metbirodalmi evangélikus egyház kii-
szőntését hozta, Némethy Károly tanács-
mok aSzékesfőváros üdvözletét adta át.
Békés-vármegye törvényhatóságának
jókivánatait Koudcs Andor csperes tol-
mácsolta, a Hittudományi Fakultás ne-
vében dr. Kis« Jenő dékán üdvözölte a
templomépítő püspököt. Tomcsányi V.
Pál a pesti magyar egyház és a Deák-
téri testvéregyházak nevében fejezte ki
az egyház és a hívek kőszönetét azért,
hogy mint püspök, megmaradt az egy~
házkőzség lelkipásztorának. Pap János
windsori lelkész az amerikai evangé-I
likus magyarsá.q nevében kőszőntőtte
és h0lá~an tett bizorl;1:(ságr:tarról, hogy
n. puspok magyar u)testamentum-for-
dítása milyen nagy szolgálatot tesz a
magyar nyelv mpgőrzésében és hogya
liturgikus istentisztelet-forma láthatat-
Ianui állandóan egybekapcso(ja az új
hazába szokadt magyar eoamqéiikuso-
kat az ittnonialctaü: Németh Károly es-
peres az Országos Lelkész Egyesület iid-
vözletétadta át, Fabinyi Tihamér pedig
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Lelkésznek először. • •
"Az embereket vagy az ördög, vagy az Isten gyűjti egybe ... Min-

dig csoda, ha Isten és ember találkoznak... Az ilyen találkozásnak
ugyanis még Istennél is vannak akadályai: akarja-e Isten? A Szent-
lélek szuverén. Az Ige sem áll mindig és minden további nélkül ren-
delkezésre ... S akadályok vannak az emberben: tél a találkozástól,
nem ismeri tel az alkalom jelentőségét, elő akaria írni Istennek a talál-
kozás módiát, vagy olyankor akar találkozni Istennel, amikor ő nem
akar ... Es persze a Sátán is akadályokat gördít, mert ő jobban tudja
nálunk, mikor akar Isten találkozni velünk ... lsten minden akadályt
el tud gördíteni, ha egyszer akarja a találkozást ! Vedd nyugo ::ltan ma-
gadra az Ige dicséretét: ,;Jól tetted, hogy eljöttél 1" (Csel. 10: 33) ... Es
moslantól kezdve lsten előtt állunk ... "

Ezeket a tört mondatokat jegyeztem azon az első estén, amikor
kilencven magyar evangélikus lelkész, a zyenesdiási első lelkész-evan-
gelizáció résztvevői, először hajoltunk együtt a Bibliára, hogy ötnapos
tusakodást kezdjünk a szolgálat Urával.

"Jól tetted, hogy eljöttél"
Ez Ige mögött valóban ott volt a lelkész-evangelizáció egész mult ja.

Egész keserves története annak, .hogy jutottunk el egy ilyen lelkész
konlerenciáig, s személy szerint hogyan jutott el kiki idáig. Benne érez-
tük mind azt a sok nehézséget és gátlást, ami egy ilyen kizérólag lelki
elcsendesedésre szánt lelkész-találkozó előtt pusztán általános helyze-
tünkben volt. ~

Még nem szoktunk hozzá a konferenciázáshoz. Ezt, az utóbbi
évtizedek legáldottabnak mondható keresztyén munkaeszközét még rnin-
dig a régi, szerves egyházi munkától idegennek érzik sok helyen. A
telébredt észak egész egyházi munkáia a személyes pásztorolés és az
evangelizáló-konlerenciék hatalmas pillérein épül és hatalmasedik. A
tömegek ébresztésére valók ezek a nagygyűlések, s Isten csodálatosan
használja őket. Természetes, hogy az ébresztés és az ébredés együtt
is járnak, Meg lehet azt is állapítanunk, hogy a koni-renciézást Ma-
gyarországon szintén az ébredesi mozgalmak kezdték meg, főleg azok;
amelyek Északkal kerültek kapcsolatba. Es az is nyilvánvaló, hogy
egyházi életünkben is azok az áldott lelkek kezdték . először a konfe-
renciák ügyét imádságaikba vonni, s munkával is szolgálni, akik vagy
az itthoni ebredési mozgalmakkal, vagy közvetlenül EszakkaJ- kerültek
kapcsolatba. A konferenciázás ma már nálunk is legitimált munkaesz-
köz, különösen az ifjúsági munkában. De akiknek még ma is .kételyei
lennének, azokat meg kell, hogy győzze ez a lelkész-konferencia. Ma-
gunkon tapasztaltuk meg az áldását, s hitet teszünk amellett, hogy egy-
házi ébredésünk ügyét a mi ébresztésünkön keresztül hatalmas erővel
munkálta ott Isten.
. A másik akadálya a lelkész-konferenciának külsö volt, de nagyon
összefügg ezzel a belsővel. Nincs megfelelő k~nferenciázó helyünk!
Amig nem éreztük igazán, hogy kéu a konierencia, addig helyet sem
készített senki sem annak. Az első konferenciázó helyeket az egyház
segédcsapatai szerezték meg lsiennee. A Fébé Klotildligeten, a Pro
Christo Tahiban, s a KIE Akaliban. Es a lelkészek csendes találkozó-
helyét, a gyenesdiási Kapernaumot is meddig nem akarta elfogadni
értéknek az egyházi értéknyilvántartásunk ! De lsten tudott szent erő-
szakosságot teremteni a Kapernaum -akaróiban s minden gáncsosko-
dás ellenére, Isten most megbizonyította, hogy használni akarjo a gye-
iiesi lelkészüdülőt, sőt, azt akarja, hogy nagy áldozattal ha kell, sür-
gősen kibövítsük a már meglevő intézményt! Ezen az első alkalmon
kilencven lelkészt kényszerített oda a Lélek, .jővőre talán kétszázan is
lehetünk. Kell a hely, ahol Isten összegyűjthet bennünket!

Aztán zsufolt az egyházi munkánk. A konferencia nagy tanul-
sága volt, hogya mult század nagy. kényelmessége után most a kóros
tevékenvkedesbe szorul bele az egyházi munkánk. Túl sokat teszünk"
veszünk, de a nagy sarabolás keveset tud vágni, mert nincs erő a kar-
lendítésben; mert nincs erőgyűjlés mögötte. Mi lelkészek elfelejtkeztünk



magunkról. Pedig lsten akarja ezt a szerit önzest is. Kell naconta a
csendes óra, s kell hetente a csak készülR.'H·e szánt csendes idő és kell
éuenie a többnapos lelkigyakorlat! Mi megfogadtuk ott, hogyezentul
"önzők" leszünk. Fogunk törődni az üdvösségünkkel. fogunk táplál-
kozni, hogy táplálhassunk.

De, mivel nagyon meg kellett szoknunk azt is, hogy magunkban
keressük a bűnt, s nem kivülről a "mulasztás-kényszereket," azért arról
is szólnunk kell, hogy a lelkész-konferencia előtt a mi személyes bű-
nünk oolt a fő akadály. Bizony, "az akadályok az emberben vannak."
"Félünk találkozni az Istennel." Mi lelkészek igen jól tudjuk azt, mi
az: találkozni Istennel! Es épen ezért borzasztóan tudunk félni a talál-
kozástól! Mi mások számára kíná/juk az Istent, s magunk mindig
kíoül akarunk maradni az életoáltoztatás henuezeren. Meg kell egy-
szer mégis tudni, hogy mennyi egyéni önzést, vágyat, kényelmet és
"szórakozást", mennyi saját utat kell feláldozni ahhoz, hogy "mig má-
soknak prédikálunk, magunk valamiképen ,méltatlanokká ne legyünk."
Es kell a bátorság ehhez a szakításhóz. Es erre oaló a konferencia.
Sok kis erőtelenséget a Szeritlélek korbácsol úgy egybe, hogya kegye-
lem ereje elvégeztetik általa! Aztán az is igaz, hogy "nem ismerjük
fel sokszor az alkalom [elenlőségét" és az is, hogy sokszor "magunk
akarjuk előírni a találkozás módiát." Bizony, rni mind ió orvosok va-
gyunk, csak magunk vagyunk betegek. Mert Istenhez is, mint szakér-
tők akarunk közeledni. Isten teljesen össze kell tűrje a lelkészi metho-
dikánkat, az értelmünket, s az "ismeretünket," hogy hozzánk is szólni
tudjon. S erre jó a konlerencia. Egymás előtt nincs mit álcáznunk, Isten
a közös törődésünkben mutalia meg, hogy "kicsoda tanácsosa az Úr-
nak?" s hogy amink van, bizony mind csak kegyelem. Isten írja elő
a találkozás módiát. "

Es igaz az is, hogy a "Sá!án is akadályokat gördített." O tudta
valóban, hogy "Isten mikor akar találkozni velünk?" Súgta, hogy "Ne
szakítsd meg a nyaralásodat, " "Honnan veszed a pénzt?" "Az evan-
gélikus Manréza készül?" "Ki méltó arra, hogy nekünk prédikáljon ?"

De dicsőség Istennek az egyházban I Jól tettük, hogy elmentünk!

- Mi történt?
Reggelenkint háromnegyedórás egyéni elcsendesedés volt. Jó volt

tudni, hogy most mindazon az Igén törődünk, ami a bibliakörben elénk
fog kerülni, s mind azon imádkozunk, hogy segítsen minket egyenkint
és összesen az Ige megszólalt Istene, hogy legyen nékünk hallgatásunk
és épülesünk hitből hitbe. A csendes órák győzelmeit gazdagon aratta
Isten!

Azután bibllakörök voltak, tizes csoportokban. A Lélek megnyi-
lolta a szíveket. Osz esperesek, s induló káplánek. vallástenitok és szór-
vénylelkészek. városi és falusi munkásei az Istennek ugyanarról a nyo-
morúságról vallottunk. ..Kicsoda szabadít meg minket ?" És ugyanarról
a nagyhatalomrólte!tünk bizonyságot. "De hála legyen Istennek a Jé-
zus Krisztus által!" A biblia- körök, régi kípróbált szokása szerint száll-
tak a közösségi imák, s az Úr Szentlelke meghódította Kapernaumol.

Délben és délután egy-egy előadás volt. A szolgálatokat Túróczy
Zoltán végezte. Az ő alázatos szolgálatát méltatlan dolog volna itt "ér-
tékelni." Akik hallottuk, tudjuk, hogy az Egyház Ura használta őt a
lelkészei között. Dicsőség érte Istennek! Az előadások lemondtak arról,
hogy' a lelkész-koníerencia theológiai fejtágító legyen, vagy épen a szó-
noki .míntateliesítrnény bemutató-laboratóriurna. "A legelemibb tiszta
ige" akart lenni. Itélet és kegyelem evangéliuma a bűnös emberhez.
Meglanultuk, hogy nekünk lelkészeknek nincsenek külön kérdéseink.
Juhok vagyunk a Jézus kicsiny nyájából. s mi ugyanazon a mezőn
kell, hogy legeltessünk. S a pásztori öntudatunkat nagyon átformálta
a mi személyes pásztoroltatásunk elemi erejű és égető szükségérzete.
Nekünk először van szükségünk bűnbocsánatra, békességre, vezetésre,
tápléltatésre. És .prédikációra. Lelkésznek elöször.v.

Persze, hogy előkerültek az egyház égető kérdései is. De ezeket
nem a törvény, a rendszer, a reform útján tusakodtuk át, hanem a sze-
rnélyes felelősségvállalásban. Az esti áhitatok a lelkész gyülekezeti éle-
tét érték el olyan elevenséggel, hogy bizony rettenetes dolog volt az
élő Isten kezébe esni!

. a Magyal' Luther Társaság nevében úgy
köszöntötte a püspököt, mint példakép
magyart, evangélikust ésférfit, akinek
egész élete bizonyságtétel hitr; és ma-
gyarsága mellett. Dr. Bencs Zoltán az
Országos Luther Szövetség és a Bethlen
Gábor Szövetség nevében mint alkotó
embert üdvözölte. Ziermann Lajos es-
peres a magyarhoni Gusztáv Adolf
Gyámintézet nevében, dr. Pesthy Pálné
az evangélikus nőegyesületek országos
szövetsége, Szántó Róbertné a bánya-
kerületi papnék nevében mondott me-
leg üdvözletet. Molnár Gyula kuriai
bíró a Missziói Egyesület, Zulauf Hen-
rik lelkész a Fébé diakonissza egyesü-
lel nevében üdvözölte. Sárkány Gyula
Cegléd polgármestere, a szülőváros sze
retetét, Forhénce Lajos főjegyző Aszód
község köszönetét fejezte ki. Az üdvöz-
lésele sorát Wolf Lajos esperes zárta
be, aki a szülőváros templomának és
,gyülekezetének áldó jókívánsá,gait
adta áto

A jubiláló püspök meleg és e,gyszerü
szavakkal válaszolt. nfegköszönte az
üdvözléseket a felszólalóknak és meg-
köszönte Istennek mimdaet a munkát
és eredményt, amelyet neki kegyelem-
böl adott. A szép ünnepet rnéltári zárta
be hálás ésauieaiosinuidstiqoat, amely:
ben e,g:uházát, nemzetét, s a maga mun-
ká.ját Isten kezeibe ajánlotta.

Az ünnepség után kétszáz teriiékes
társasvacsora volt a Gellért-szállóban,
melyen az egyetlen pohárköszöntőt a
juúiláló püspök mondotta a Kormány-
ZÓTa.

Két népgyűlés
visszhangja

Az elmúlt vasárnap két politikai nép-
gyűlésen Ielrárultak újra a magyar élet
sebei és nagy szociális vísszásságal,
A miniszterelnök kaposvári beszéde és
Matolcsy Mátyás abcnyi szavai volta-
képpen egyről szóltak, egy volt a cél-
juk és egy volt a hallgatójuk : a ma-
gyar nép. Nem láttam Kaposvár em-
bertömegeit, nem hallottam azokat a
hangokat, amiket a nép mondott be-
széd közben. nem sejtettem az érzése-
ket,. amikkel hallgatták, de ha csak az
abonyi gyűléseken szemtol-szembe lá-
tottakra g ndolok és a hallottakat mér-
legelem : eleget láttam.

Láttam csendőrszuronyokat : nem le-
pődtem meg, a rend fennt al tására ok-
vetlenül szükségesek, Láttam a sok
álló ember között egyetlen széken ülő
főbírót, tudtam: ki van rendelve, itt
kell lennie. Láttam embertömegeket és
hallottam szavukat, csendes megjegy-
zéseiket és elszorult a szívem.

A földkérdésről beszélt Matolcsy, be-
szélt róla a miniszterelnök ie.. Megelő-
zőleg az ellenzék egyik vezére a Ma-
gyar Nemzetben vezércikkezett .róla
és utána rögtön az ellenzék egy. másik
vezére .Jenyílatkozta'' a Virradatban.
Volt előtte szorongó várakozás és nem
lett. utána semmi megnyugvás. A közép-
osztály azt hitte: rendben lesz minden,
a paraszt ped.g hallgatott.

A földkérdés ugyanis sok minden
egyébbel függ össze. A miniszterelnök
nagy felépítési programmhoz kapcsolta.
Matolcsy nagy számadáshoz és bírálat-
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hoz. Egyik azt akarta megmutatni, ho- Az utolsó este pedig úgy hiszem mindenkinek örökre Ieleithelet-
gyan lesz új világ sok minden érintése len lesz. A nagyteremben a pislákoló lámpa mellett úgy gyűltünk őssze,
nélkül, a másik azt mutatta meg: nem "
lesz új világ sok minden érintése nél- mint az őskeresztyének, hogy megtörjük a kenyeret "házankint." Ur-
kül. Az egyik meg akarta nyerni vele vacsora volt és spontán "morzsaszedegetés." Egyszerű bizonyságtéte-
a parasztot és reményt akart önteni lek folytak végtelen áradatban, elcsukló férfihangokon arról, hogy mű-
belé, a másik fel akarta nyitni a pa- ködött lsten az eleven Igével külön- külön rajtunk. Az esti lámpafény
raszt szemét, hogy lásson és -akarjon,
De a paraszt mást akart és mást gon- megtört idős: esperestestvérek szemekönnyén, s ifjú Timotheusokén.
dolt.S a fogadkozásokégtek az újra felvett szolgálat kornolyságában és

Egészen különös volt. Valami ősi [á- ~ szentségében. S úrvacsora után úgy pihent el kilencven lelkész, hogy
tékos ösztönnél helyeselt a tömeg az t dt k é k" ., tük "1 t ttük h liöttí kabonyi gyűlésen akkor, amikor arról u u es oszon u ; JO eu, ogy e JO un .
volt szó, hogy nem lehet a magyar Meglanultuk egymást ismerni. Nem a hivatás külsőségei, szolgá-
földből egy millió hold föld 66.család lati viszonyai, hallomás utáni értékelés szerinl, hanem közvetlen közel-
kezén, akik nagyobb részt küllöldön ről, az Ige fényében, s az imádság lorróságábaa. Olyanokat, akikről
élnek és csak a jövedelmet élvezik, de nem is igen tud a "közegyházi értéknyilvánlarlás," megismertünk pász-azt se tudják, hogy hol fekszik a birto- .
kuk. Vagy nevetve biztatták egymást, tor-testvérnek, akit nyilvántart az Ur.
amikor a zsidókérdés gazdasági vonat- A rendes programmon kívül naponta uti beszámolók voltak. Jé-
kozásai tárgyalt att ak és könnyű sza- rossy 6ndor Erdély, Deák János Finnország, Kendeh György Svédor-
,vakkal ingerelték a tömegben elszórtan 'T' Z It' N' t ' hé . helvzeíé "1 'It '1érdeklődő zsidókat. De látszott mögötte, szag, uroczy o an eme orszag egy azr e yze ero szo s végül az
hogy mindez nem érinti túlságosan utolsó nap a magyarországi helyzet megbeszélésével tágult, amit Urbán
őket. Ha meg lehetne csinálni nélkü- Ernő vezetett be, s igen élénk eszmecsere követett. Meggyőződtünk
lök, akkor jó lenne, de addig neruhísz mindezekből afelől, hogy -cz új idők az egyház hitvalló bátorságát kö-
senkinek és semminek, ha annak az 1k k k II iltsá b d k d kúrnak ott fenn az asztalon úgy tetszik, vete i ,nemcsa a iá <is nyzjsagá an, e az új mun amó szere re
hát csak beszéljen, amiről akar, szép, való berendezkedés szükségében is.
hogy olyan nyíltan mer beszélni a ha-
tóság jelenlétében is. De mindez nem
érint minket.

"Magyar testvéreim!" - így kezdte
a szónok és a harmadik sorban meg-
szólalt egy ember: mi az, mit akar tő-
lünk, hogy megint eg-yszerre testvérek
lettünk? A csendörök közbeléptek és
hamarosan kivezették. A tömeg pedig
hallgatott, mert az a néma csend, amit
minden erejével és őszinteségével fel
akart rázni Matolcsy, maga helyett be-
szélt és a nép érezte ezt.

Később azt mondotta, hogya helyte-
len politika bűne az, hogy az elmúlt
esztendőben 50.000-rel kevesebb gyermek
született meg, mint az előző évben,
250.000 helyett csak :!OO.OOO. Az első
sorban erre azt mondta egy öreg pa-
rasztnénike: az idén pedig még keve-
sebb fog megszületni. A mellette állók
bólogattak rR.. A tömeg újra hallgatott,
nem zúgott, nem háborodott fel, mert a
zúgás és ,~ háborgás az ideges urak sa-
játsága. Osi mozdulatlanságban hall-
gatta a gazda és a fiatal legény. Az
idén még kevesebb gyermek fog meg-
születni ...

.Valami nagy szomorúság terpeszke-
. dett az egész falu felett. Konok hallga-
tásba merülten gubbasztot tak a házak,
hiába szólt közőttük az őszinte szó. Az
jutott az eszembe, amit Kovács Imre
írt azóta is megcáfolatlanul: néma for-
radalom van az emberek lelkében.
Visszavonulnak egészen valami komor
passzívitásba és ebből prófétai szóval
kellene őket felrázni, tetteket mutatni,
új rendszert, új keretet, új gondolatot,
amely a végrehajtó akarattal teljes
egységben megkezdi a megújulást.

Vajjon mí lenne, ha a két népgyűlés
visszhangjából elsősorban az egyház
tudna tanulni és tudná hirdetni a jelen
igazságtalan állapotai felett az Ige alap-
ján lsten ítéletét? Vajjon hűtlen lenne-é
ezáltal az evangéliumhoz?

.J(, P.

HIRDESSEN
az Evangélikus Életben!
•••••••••••••••••••••••
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Mi lehet belőle?
Nem kisebb eredmény, mint az egyház ébredése. Ha nem is rög-

tön, s nem is csak ebből a konlerenciából, de a lelkészi együttműkö-
désből, imádság és Ige megszentelte közösségvállelésból. ami kialakul-
hatik belőle s ami megerősödhetik az évenkint újrarendezendő konle-
renciákból. Világos lett, hogy ha egyszer minket, lelkészeket fel tud
ébreszteni s lángra tud gyújtani az Isten Szentlelke, semmi sem fog
útjában állani az egyház ébredésének.

És bizonyos, hogy az Ige, amit Kapernaumba kjrldött az Úr, nem
tér vissza Hozzá üresen, hanem megcselekszi, amit O akar!

- ~~~~~.
PS?

Görbe. tükör prófétáj a
Elment Karinthy is. Hiába volt a nagy "ula:zás a koponyája kö-

rül". A behivó csak utolérte, mennie kellett. A koporsónál sok minden
kiderül. Kiderült az is, hogy evangeliküs ember volt. Sokan talán csak
most döbbentek rá erre. Miénk volt és nem is tudtuk. Vagy talán
nem is akartuk tudni. A görbe tükör prófétája igén nehéz ember volt,
Nem fért bele oly egyszerüen szokványos rubrikáinkba .

Pedig Karinthy .nagyon komoly ember volt. Sohasem kacagott
ielelötlenül, teli szájjal, bohócmódra. Egyáltalán nem is kacagott. Csak
mcsolygott keserűen, linlorgott, mókázott, mutogatta mindennek a
visszáját, hátha valamikép meglátnák benne, mi lenne a dolgok szine.
Nem látták meg. Az emberek csak nevetni akartak, látni nem. A nagy
tömeg azért sohsem szerette Karinthyt. Tul inteligens volt neki. Humora
agyonjerhelt keserü látásokkal. Próféta volt, a görbe tükör prófétája.

Epen ezért tragikus volt az ő élete is, mint kora minden nagy
rnüvészéé. Tragikus volt külsőleg. "Fajából kinőtl magyar" volt ő is,
akit azonban itthon épen a fajtársai értettek és értékeltek legkevésbbé.
De magyar volt. Hozzákötözve örök, elszakithatatlan szálakkal ehhez
a földhöz, ahhez a nyelvhez. Mintegy bezárva börtönébe- Ha angol-
nak születeik B. G. Shaw-nak veszedelmes riválissal kellett volna szá-
rnolnia. Világhirnév napsugarában sütkérezhetík. De magyar-volt. Meg
kellett elégednie fanyar hazai elismeréssel, a' zsidó pénzzel és a ke-
repesi temető diszsirhelyével.

Tragikus volt Karínthy élete belsőleg is. Sulyos szellemi szakadé-
kokon vergődött, lelki Scyllákon és Charibdiszeken hányódott. És
nem tartozott se ide, se oda. S ehhez az ide-oda verődéshez," világ-
nézeti hullámjátékhoz legmegfelelőbb kifejezési eszköznek mutatkozott



számára a görbe tükör müvészete. Ha a hosszanti tükörbe nézetett.
láttad a vertikális világnézet visszáját, komikus képtelensézeit. Ha a
szélesitő tükör elé állított, halálra kellett kacagnod a horizontális vi-
lágnézetet. De harmadik tükör nem volt s igy nem tudtad, hol ke-
resd az igazi Karinthyt? Hol láthatod, mit hisz, mit vall ő?

Ösi szokás ez nálunk. magyaroknál, hogy a nehéz problémákat
nem boncolgatjuk 2-3 vastag kötetben, mint a ném et, nem irunk
róla három nemzedéket átfogó társadalmi regényt, mint az angol, nem
villoalatunk meg fellette szellemes filozófiai szivárvány játékot, mint a
francia, hanem odacsapunk egy alkalmas anekdotát, ami aztán ala-
posan fején találja a szöget. Karinthy belső tragikumának megvilági-
tásához ís' hadd rnondiuk el tehát az egyik gyermekét keresztelő lel-
kész élményét. '

Karinthy házi keresztelést kért. Megállapodtak az egyik nap d.
u. 4 órájában, A kitüzött időpontban pontosan be is csenget a lelkész
meg az egyházfi Karinthy lakásának ajtaján. Karinthy és felesége
délutáni álmukból riadnak elő. "Ma van a keresztelés? Hüh, erről
meg tökéletesen megieledkeztünk." Hamar összetelelonállák a kereszt-
szülőket, rokonokat, jóbarátokat s egy órán belül mégis megtörténik a
keresztelés. Utána összecsapotLmiivészuzsonna, amelyen a jelenlevő
lelkész "tiszteletére" vallási kérdésekről folyik a beszéd, jobban mondva
vitatkozás. Jellemzően a müvészek radikalizmusére. mindjárt a gyö-
kerénél ragadják meg a problémát s abban élezik ki a tételt: vari-e
egyáltalán Isten vagy nincs? Karinthv nem szól bele ,a vitába, csak
fél könyökére támaszkodva figyel. Végül azonban mellének szegezik
a kérdést, mi az ő véleménye? Erre megjelenik az arcán az a tipikus
Karinthy-mosolyt jelképező ajakránc és imigyen nyilatkozik: "Hát tud-
játok, gyerekek' hogy van-e Isten vagy nincs, azt csak az Isten
tudja. "

Ime az igazi Karinthy. Egy groteszk mcsoly és a paradox mondat
mögött félénken búvik meg a hívő Karinthy, akit a kerszellem kény-
szerít arra, hogy ne legyen bizonyságtevő. Ez volt Karinthynak és korá-

.nak belső tragédiája és nyomorusága. Ez a kor mindent tudott, mindent
látott, de semmit se mert hinni. A hatalmas zsenijü költők, irók és
kornikusok keserü prófétizmusa ezért nem tudott abban a langyos,
süppedős mocsárban semmi erős, tiszta és tisztitó áramlatot megrnoz-
ditani. A vörös vihar, .amely Ielkorbácsolta. nem az övéké volt. Az
csak szennyet és mocskot tud fel. Borzalmas csalódás. Azóta meg is
csendesült, szelid ült Karinthv. A próféta lassan kifogyott belőle s
maradt a görbe tükör. Es most az is eltörött ...

A vak cserepek diszsirhelyet kaptak a kerepesi temetőben. Egy-
szer majd megáll feleltük az Örök Biró és azt mondia : "Jól vagyon'
ió és hü szolgárn. betöltötted hivatásodat, Torznak mutattad az em-
beri arcot, hogy iobban meglássák rajta az istenkép hiánya s nem a
te hibád, ha mégsem látták meg ... A nemzedék hibás, amely "látván
nem látott, hallván nem hallott ... " A. B.

A Dunáninneni Egyház-
'kerület közgyűlése

A magyar határmentén fekvő egyházkerület ezévi szepternber 2-án
tartott közgyűlésének szinhelye is határváros volt, Hegyeshalomban,
ahol a nagyrészt német ajkú, de magyar érzésű lakosság nemzetiszínű
lobogókkal ékesítette nemcsak az egyházi épületeket, de a magánhá-
zakat is igen nagy számban és meleg érdeklődésben megnyilvánuló
szerétettel vette körül a közgyűlés közönségét és tanácskozásait.

Urinepi külsőségek között fogadták az egyházkerület elnökségét,
dr. Kovécs Sándor püspököl és dr. Sztranyavszky Sándor titkos taná-
csos egyházkerületi felügyelőt, akiknek lelkéből meleg érzéseket vál-
tott ld a hazafias és egyházias gondolkodású lakosság szeretetének a
megnyilatkozása. .

, ,

Rögtön azt kérdezzük: ki kapta ezt és
ki 'adta? Talán valami gyermek vala-
miféle gyárban? - Nem. Talán valami
nincstelen cseléd egy nagybirtokon ?
- Nem. Talán valami szükségmunkás,
akinek mindegy, hogy éhbérért is, csak
munkát kapjon? - Nem. Se nem gyer-
mek, se nem árva földmunkás, se nem
munkanélküli, ezt a 9 filléres órabért
magas műveltségű. diplomás emberek,
euanaétikus lelkészek kapják. Es pedig
kitől? Nem zsaroló gyárostóI, nem szív-
telen nagykapitalistától, hanem a ma-
gyar államtól. A ttól a magyar államtól,
aki pedig a legkisebb kőműves segéd-
nek is törvénnyel biztosítja a napi 3.-,
4.-, 6.- P keresetet. Míért ad akkor
országépítő, intelligens munkáért órán-
ként 9 fillért? Ez rejtély előttünk.

A helyzet ugyanis az, hogy a kul-
tuszmínísztéríum az állami iskolákban
végzett evangélikus hitoktatás díjazá-
sára minden évben egy bizonyos ösz-
szeget utal át az egyházkerületekpénz-
tárába. Az egyházkerület elnöksége nem
tehet mást, mint hogy a kapott össze-
get elosztja a megtartott hittanórák
számával s aszerint osztja el az össze-
get a hitoktatást végző lelkészek és
vallástanárok között. Nemrég érkezett
meg ez az összeg az egyik egyházke-
rület pénztárába. Kerek 2000 P. A meg-
tartott heti hittanórák száma 557 volt.
Tehát heti 1 hittanórára egy évre 3.60
P jut belőle. S így egy hittanóra dí-
jazása 9 fillér.

Nem múlik el esztendő, hogy egyházi
főhatóságaink, közgyűléseink felirato-
kat, kérelmeket. memorandumokat ne
menesztenének az illetékes állami té-
nyezőkhöz ennek a nyomorúságos hely-
zetnek a megváltoztatása érdekében.
De mind a mai napig semmi nem tör-
tént. Igy nem állhattuk meg immár,
hogy egyházunk közvéleményének is
tudomására hozzuk: kik a legnyomorú-
ságosabban fizetett diplomások Ma-
gy ar országon ? Z.

ÍQ ezr.edéuhez
ill ifjúság!

Szeptember első napjaiban Kemenes-
alján vagy ezer kabáthajtókán kicsi
kís zászlókat lengetett a szél és rájuk
volt felírva a magyar [övöért döröm-
Mm. -ez a néhány szó : Uj ezred évhez
új ifjúság! Viselőik jöttek kipirult arc-
cal. Ki a biciklipedált taposta több mínt
száz kilométeren keresztül, ki vonaton,
ki kocsin jött, de sokan voltak, akik
gyalog siettek Celdömölkre, hogy ott
legyenek a dunántúli evangélikus ifjú-
ság nagy konferenciáján. Sok-sok ma-
gyar ifjú - diák, iparos meg falusi le-
gény - készült rá, hogy megtegye az
első lépést az új magyar évezred felé.

Celldömölkön meg tárt ajtókkal várt
rájuk a templom és a ifjúsági ház. Két
napon keresztül azután elfelejtkezett
mindenről ez a konferenciázó Ifjúság
és csak egyre figyelt. Arra, hogy mit
akar és követel tőle a magyar jövő.
Sok mindent elfelejthetnek abból, amit
válaszképen kaptak. De egy valami
mindegyikük számára megmaradt. Az,

7



hogy ifjúságunknak egy nagy életúju-
lásra varj. szüksége. Ez a megújulás ma
már egy lett a magyar lét vagy nem-
lét kérdésével, s ha ifjúságunk nem tud
megtagadni mindent, ami a Jézus Krísz-
tuson kívül van, akkor lassan beren-
dezkedhetünk a nemzethalálra és teme-
tésre. Szükséges már nagyon, hogy
fiatalságunk egész világosan meglássa,
hogy nem a régi tömlők, megőszült tra-
diciók, elaggott szokások ön- és táv-
inyekciójázására van szükség, hanem
egy teljes életújulásra. Ezért hangzott
feléjük követelő parancsként Isten igéje:
'l.Legyetek férfiak, legyetek erősek."
Es tudomásul kellett vennie az ifjúság-
nak, hogy fizikailag ugyan nagyon meg-
erősödött, tud rekordokat futni és ug-
rani, de egészen siralmas az a belső
ernyedtség, amiben [ó vegetáló életet
folytat, és keresi a kényelmesebb élet-
formákat és kerüli a harcot. Szóval
lelki erőtelenségben éJ.

Az ifjúság mindezt tudomásul is vette.
De ugyanakkor neki is volt mondani-

. valója. Szinte felsírt szájukon a panasz,
hogy 'nekik az egyházi és nemzeti élet
.eddíg csak programmtaíanságot tudott
adni. Az elmult hét évtizedben nem
kapott vezetést, de még csak útmutatást
sem. Ezer és ezer példa a megalku-
vásra és az alkalmazkodásra tanította.
Nem volt egységes gondoskodás, amely
egy táborba tömörítette volna őket.
ígéretet ugyan kaptak ezernyit, de az
ígéretek után úgy elment mellettük
mindenki, mintha nem is lenne magyar
ifjlJság ezen a világon.

Es nagyon [ó volt, hogy két tükörben
nézhette meg önmagát az ifjúságunk.
Az egyik megmutatta neki, hogy ki-
csoda Ő, a másik meg azt, hogy mivé
kellene lennie. S az ifjúság mássá akar
lenni; újjá egészen, de ehhez új szelle-
met, megujult vezetést, gondoskodást és
-tíszta példákat kér és akar.

A Sághegy tetején végre, a hatalmas
trianoni kereszt tövében, lobogó tábor-
tűz mellett megnyilt az ifjúság szíve
egészen. Vagy-hétezer ember szoron-
gott a hideg északi szélben a lobogó
máglyahasábók mellett, amikor el-
mondta a fiatalságunk, hogy mi fáj neki,
mit akar és miben remél. Fáj neki, hogy
a mondvacsinált határok elszakítottak
bennünket véreinktől. Fáj neki, hogy
idehaza tervszerűen szított felekezeti es-
kedés szakít el bennünket egymástól,
fáj neki, hogy emészt bennünket osz-
.tályaínk ellentéte, de legjobban az fáj
nekik, ami mindezt létrehozta: a sok
frázissal beszélő, de -iaégís krisztusta-
lan magyar élet. Aka:rJa fiatalságunk,
hogy mindez eltűnjőn és reméli nagyon
erősen, hogy lsten kegyelméből meg-
újulva, meg tudja építeni az új és erős
magyarsázot.

A következő nap délutánján kocsikon,
bicikliken és vonaton megindult a falu-
járás. Vagy tizenhét közeli faluba vitte
el a konferenciázó ifjúság a jóhírt, hogy
nem volt hiábavaló az összegyülekezé-
sük. Elmondták, hogy egymásra találtak,
és nagyon erősen megegyeztek abban,
hogy új élet felé indulnak. Az új élet-
hez viszik magukkal mint drága örök-
séget a Jézus Krisztusba vetett hitün-
ket és fiatalságunk .önmagáratalálását.
Viszik harcolva, küzdve, egymásért
imádkozva és menetelnek egy Keresz-
tyén és igaz magyar életért.

Pár sorban összefoglalva így folyt le
a magyar evangélikus ifjúság első ke-
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A bizottsági tárgyalások után Bérczes Lajos elnökletével a tanítók,
majd dr. Kovács Sándor elnöklete alatt a lelkészek tartották meg ér-
tekezletüket, mely utóbbin dr. Jánossy Lajos tartott mélyenszántó elő-
adást az evangélikus egyház és az állam viszonyáról, melyben az egy-
ház spirituális keretének s az állam eszmei mivoltának ismertetése
után érdekes megvilágitásban tárta fel az evangélikus egyházak elhe-
lyezkedését a világ összes államaiban Dr. Csengődy Lajos a lelkészi
becsületszék tervezetét ismertette. Mátis Sándor Esztországból hazatért
segédlelkész az eszt egyházi állapotokat ismertette.

Az esti gyámintézeti istentiszteleten Podhradszky János főesperes
tartott oltári szolgálatot, majd Weinberger Gusztáv pusztavárni lelkész
hirdette az Igét, magasnívójú, szepen felépített egyházi beszédben, rá-
mulatva, hogy az evangélikus keresztyén számára csak egy vezér lehet,
az Ur Jézus Krisztus. Istentisztelet után a kerületi Gyámintézet tartotta
meg közgyűlését Laszkáry Gyula kormánylőtanácsos és Podbradszkv
János elnöklele alatt, mely örvendetesen ezámolt be arról, hogya gyüj-
tések összege felülhaladta az előző .éviek eredményét.

Szepíernber 2-án az előkészítő tanácskozások után kezdődött a
közgyűlés az egykázkerület nagynevű vezérének, dr. Szlranyavszky'
Sándor egyházkerületi felügyelőnek országos visszhangot kiváltó meg-
nyitó beszédével, amelyben kegyelettel áldozott az országunkban a
keresztyénséget megalapító nagy király, I. István emlékének, rámutatva,
hogy az általa megjelölt út volt az egyetlen lehetséges a magyarság
számára, majd így folytatta:

- Sokan Jalán bizonytalan érzéssel tekintenek át ma innen a
határon túlra. En magam, történelmi küldetésünk, ezeresztendős helytó
állásunk és vitathatatlan igazságunk tudatában nyugodt és bizakod
tekintetet vetek a határon túlra, ahol az önmaga igazáért és fajtáj
egységéért sikerrel, mert szívós kitartással, öntudattal és bátorságga
vívja harcát egy évezred óta a történelem útját - mondhatni - velünk
együtt, vagy legalább is melletfünk járó hatalmas nagy nép. Nem le-
het igaztalan mással szemben az, aki magának igazságot követel. Nem
lehet igaztalan mással szemben az, aki közvetlen szemlélőie, sokszor
részese volt annak a küzdelem-sorozatnak, amelyet a magyar nemzet
és a fajta itt, őrhelyén mindvégig becsülettel, lovagiasan és hűséggel,
sokszor egymagára maradva vívla meg. - Velünk együtt élő testvé-
reink, akiknek számára kaput nyitottunk, amikor küzdelmeink közepette
önmagunk erejét meggyengültnek éreztük, békében fejlődhettek nálunk,
megőrizhették faji és népi karakterüket,. nyelvüket, számban és vagyon-
ban s kultúrában vitathatatlanul gyarapodhaltak. A mi otthonunk az Ő
otthonuk, a mi kenyerünk az ő kenyerük, a mi örömünk az ő örömük,
és a mi bánatun k az Ő bánatuk is volt évszázadokon át, mert mi is
így akarjuk és hisszük, érezzük, hogy ők is ezt akarják.

- Országunk kormányzójának, aki felé hetvenedik szülelési év-
fordulóján az egész nemzet egy emberként nyújtotta hálájának, hűsé-
.ges ragaszkodásának és bízó reménységének legtisztább érzéseit,az
imént mult napokban nagy szomszédunknál tett látogatása s mindazok
a jelenségek és a benső, őszinte érzések melegségét bizonyitó külső--
ségek, amelyekkel őt és életének hűséges osztálvos-térsét megbecsül-
ték és körülvették. - mindezek bizonyságai magatartásunk helytálló
voltának. Az ünneplés a nemzet hivatott vezéréri át, az általa bölcsen
vezetett és őt hűséggel követő magyar nemzetének is szólt. Nem jöhet
sem innen, sem túlról, sem belülről, sem kívülről olyan ármány, mely
egy évezred es okmányról ezt a legújabb hitelesítő pecsétet letörölhetné.
De már dereng az ég más tájak felől is. A világnak két évtized előtt
a mai igazségunkat meg nem látó és felénk behunyt szeme kínvílóban
van. Nem lehet messze az idő, amikor a lisztánlátók igazságérzete
jóváteszi a magyar nemzeten azt, amit a vakság, igazságtalanság, rossz-
akarat és erőszak rajta ej lett.

- Erre a mai nemzedékre súlyos felelősség hárul tehát: a nem-
zet erkölcsi és anyagi javaival úgy sáíárkodiék, hogy az ítélet idején
rnéltónak bizonyuljon az igazségtételre. A nemzet ébersége, lelki egy-
sége, fiainak egymásközötti békéje, egymást megbecsülő és egymásban
bízó lelke, férfias keménysége, nyugalma, józan itélete és önrnérsék-
lete lesznek azok a tényezők, amelyek a kérdés eldöntésének idején
idején idebent és kifelé különleges értékkel fognak hatni. Vigyázzunk
tehát, ennek tudatában tartsuk rendben portánkat. amelynek képe ép-



pen az elmult nyár folyamán is . megnyugvással tölthette el a nemzet
jövőjében rendületlenül bízó minden magyar ember lelkét.

Végül az országos katolikus, református ünnepségekre vetett egy
pillantást és mezernlékezve Iialottaínkról, üdvözölve az új egyházi mél
tóságokat nyitotta meg a közgyűlést.

Dr. Kovács Sándor üdvözölte a kerületi felügyelőt miniszterré tör-
tént kinevezése alkalmából, majd a mosoni egyházmegye után Schrődl
Métvésespereshelvettessel és Weltler Rezső hegyeshalmi- lelkésszel
élén felvonult a nérnetaikú lakosság is; köszöntöiükre Sztranyevszkv
elnök igen érdekes szavakban felelt:

- Az ezeresztendős mult jogot ad arra a reményre - mondotta
Sztranyavszky Sándor -, hogy további évszázadokat, évezredeket kap
a magyarság Isten kegyelméből. A velünk ezer éve együtthaladó né-.
metség bizonyára tudja: az önálló életet élő, öntudatos, faji minősé-
gében és tulajdonságaiban virágzó magyarság nagyobb érték a hatalmas
erőket képviselő némelség számára is, mint egy állami életében meg-
rendített, faji erejében meggyengített magyarság. Ha pedig / ezzel a
hatalmas szomszéd tisztéhan van, a hazai nérriet polgártársak pedig
szembeszáll-rak kívülröl jövő, nem hivatalos helyről támogatott kísér-
letekkel, akkor. a mi [övőnk és az -Onök jövője,s vele a magyar nem-
zeti állam íövendöie is kétségtelenül biztositva lesz. Ne vonjon semmi
sem borut a lelkünkre, meg kell tartani józan ítéletünket. A magyar
nemzetnek sok felhős napja volt már, de ezeket is együtt élte át az
itteni németsézgel.

Kovács Sándor dr. püspök hivatalos évi jelentése során ezeket
mondotta: - Evangéliumi, krisztusi alapon álló és munkálkodó egy-
házunk a történelem folyamán gyakran felelt meg a fel-felvetődő kér-
désre: a világ-e vagy Krisztus? Ugyanazon szívbe nem lehet a világot
is, Krísztust is befogadni vendégképpen sem. még kevésbé parancsoló' Leni Rietenstatú óriásfilmje "A ber-
hatalomnak. Egyházunknak felelnie kell és felelni is fog. lini olympiász", végérvényes bizonyíté-

- A világnézetek harca, amelyről nemcsak az emberek szája és kot szolgáltat, ha valaki nem hinné a
a sajtó betű hadserege beszél, tulajdonképpen a világ harca Krisztus tételt: a modern ember szeme a film.
ellen. Ez a harc más és más divatos név alatt, az egymást felváltó A százszemű Argus meséje válik általavalósággá. Amit a természetes emberi
nemzedékek szájaizéhez szabott jelszavakat zászló gyanánt használva szem csak egy síkban, a maga tüné-
meg-megújul, de harci célja ugyanaz. Hasztalan próbálnánk kiíörését keny kérészéletüségében ihat be, azt a

. eltömni, lassú szivárgását homokzsákok sáncaival eltorlaszolni, jön' a film akár tíz vagy száz oldalról, akár
szél szárnyán és terled továb. b. behatol va a lelkekbe. Ezt el kell fo- tíz vagy száz mozzanatban örökíti meg,s akár mindjárt elemzi és részeire
gadnunk, mint kétségtelen tényt és valóságot. A harc az emberi lélek is bontja. Igy az emberi szemet meg-
uralmáért folyik Krisztus és a világ közölt. Krisztus az emberi lelket sokszorozza; .Iellökozza, kitágítja. S
meg akarja tartani emberértéknek. mert hiszen vére minden egyes vele a szem nyujtotta élményt is ugyan-
I I k I k A k 1 1 II olyan mértékben hatványozza.
é e ért om ott a ereszten. nemzetne történe mi je ű sze emi és Egy;: közeli rokonom kint volt két

erkölcsi értékeken alapuló hagyományos fogalma lassanként el homályo- évvel ezelőtt az olyrnpiászon. Elköltött
sodik, hogy helyet adjon a fEljiideálnak, amely az eredet természeti vagy 800 pengőt, agyonázott-fázott,
törvényén alapszik, s amely voltaképpen visszatérés egy régibb törté- agyonstrapáIta, tönkreordította magát,

I k II húgy, hogy fél év is beleteJlett, míg
ne mi or sze emé ez. anyagilag és erkölcsileg kiheverte a

- Kétségtelen, hogya nemzet mint közősségi életkeret sokkal nagy olympíász-élniényt, S mégis, mí-
inkább megfelel az Evangélium szellemének, mint faji egység. A nem- kor most együtt megnéztük Leni Rie-
zetek alakülásában része jut a faji lényezőnek is, de nem ez a nemzet- fenstahl filmjét, ilyetén nyilatkozatra
teremtés egyetlen és kizárólagos eleme, amtnt nem az a Iőldraizi nyitotta száját: "Az igazi olympiászt,az egész olympiászt tulajdonképen csak
-helyzet sem. A leghatalmasabb nemzetteremtő erő a történelmi külde most láttam. Ami kinti élményeímböl
·tés, amely Isten rendelésén alapszik s amelyet Isten akarata folyton" maradt, az egy csomó kháosz, Előfu-
tápiál és erősít. tamok, izgulások, szorongások, várako-

H 1 - I k h b 1 l zások, ordítozások. Hogy mi is történt,a egy nép ezt az stentő apott történeti ivstást szívé ő e azt leginkább az óriási hírdető- táblá-
vesztette, élete céltalanná válik és jövendője lassú, dísztelen enyészés ról tudtam meg. Sokkal kevesebbet
hullá mába Júl. Nem okvetlenül a nagyszámú népek bírják lelkükben majdnem akkor se tudtam volna, ha
és hordozzák vállukon, tükrözik szemökben és hirdetik cselekedeteik- itthon maradok, Ezen a filmen azonban
k I kk I . 1 k h k k kimondottan többet láttam az olym-e az örö éva ó sten izenetét és a aratát, . anem gya ran icsiny piászból, mint a kint töltött három hét
népek, amelyek éppen történelmi hivatásukhoz .való hűségük révén alatt. 1940-ben bizony nem megvék ld.
válnak [elentékenyekké és az emberiség történelmének alkotóelerneívé. Várok egy-két esztendőt, - türelem

- Magyar nemzetünket is az isteni akarat és a történelmi külde- dolga az egész, - és pár fillérért ké-
tés teremtetté és avatta nemzetté. Valóséges világtörténelmi csoda és rir~~~~~en végígélvezem az egészet
lélekigéző példa a magyarság nemzetté alakulása. Kisszámú nép, amely Nem tudom, a többi olympíát jártak
Nyugatra menekült a messze Kelet vérzivatarából, századok során át is így vélekednek-e, annyi azonban bí-
verhetetlenül állta a balsors csapásait, magábaolvasztolta Középeurópa, zonyos: ez a film hatalmas élményt
a sarmata síkság minden népszilánkiát és szabadságszeretét nem cse- nyújt az olyrnpíászról. Izzásig Iorrosulólevegője, villamos szikraként pattanó
rélte el a jólét párnáit csábitva kínáló rabszolgasorsért. .. Nemzetünk nacionalizmusa, az akarat arcra mere-
megfelelt a nemzet keresztyén tartalmú fogalmának: belógadott min- vült bronz a, a küzdelem csillogó ve-

ben, Öröm volt látni és hallani.amí ott
történt. !fjús,águnk nagyon heves és
mozgolódik. Es reméli az ifjúság, hogy
végre fe), is figyelnek rá és felveszik
ügyét. ürült annak, hogy két evangé-
likus püspök és egyetemünk tanári
kara is meghallgatta szavát. Most pe-
dig várja, hogy kérő és akaro szavára
választ kapjon, sürgősen és cselekede-
tekben. Nagyon figyelve és nagyon tu-
datosan vár, mert nem pénzt vagy ál-
lást kért, hanem egyszerüen csak azt.
hogy kebel eztessék be az evangélikus
egyház szerves és dolgozó életébe.

Az ifjúság pedig maga többé meg nem
szűnik hallatni önmagáról. Ezt anagy
konferenciát követni fogja a többi.
S ami hiba volt az első rendezésben,
az eltünik a következőben. Ami téve-
dés és elszólás volt az elsőn, azt bősé-
gesen megvitatják a legközelebbi kon-
ferenciáig, hogy tisztábban és igazab-
ban tudjon szólni az evangélikus ifjúság.
Mert szavát szüntelenül hallatni fogja.
Meg kell ezt tennie, mert Isten szme
előtt tusakodva új ezredévre készül.

jJ![, S.
•••••• ga•• ~~2 ••••••••••
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rejtéke, az izgalom ajkat szárító lük-
tetése, a győzelem mámoros kacagása
és sok-sok ezer arca, szemekbe, testre
Idült vihara a léleknek mind-mind gaz-
dag áradással zúdul reánk azalatt a
két és félóra alatt. amíg ez a 3000 mé-
ter lepereg. Hol Hitler dörzsöli a tér-
dét izgalmában s mosolyog boldog
büszkeséggel a német győzelemre, hol
egy olasz nő kiált torkaszakadtából.
hol egy markáns amerikai profil ha-
nyatlik le csüggedten a levert ugroléc
láttán, hol árvalányhajas magyar kala-
pot lengetnek széles boldogsággal. A
hullámzó 100.000 fejű tömeg szemünkbe
villanó alakjai még tán nagyobb élve-
zetet nyújtanak, mint a porond küz-
delme.

Aztán a fenséges hang-ulatok! Keb-
let feszítő, könnyet Iacsaró érzések!
Egy szó, mint száz, a film segítségével
nem egy emberként láthatjuk és élvez-
hetjük az emberiség nagy vetélkedesét,
hanem egyezerszemű modern A rgus
mindent látó, mindent tudó, mindent,
érző és érzékelő hatványozódottságával.
Milyen jó most élni! Milyen [ó "mo-
dern embernek" lenni! (Csak a színház
kapuján ne kéne kilépni soha, mert
ott az első pillanatban szembeordíta-
nak e "szép", .modern" világnak ször-
nyű sebei, sötét árnyékai .. _)

És mílyen egyszerű volt az egész.
Felvett több száz filmoperatőr majd
félmillió méter filmet sannak egysze-
rűen kiválogatták a legjavát és hatá-
sos, mondhatnánk: tervszerű egvmás-]
után ban összerakták. Az ekklektícízmus
csodája. Igaz. hogy szorgos munkával
is jó másfél évig tartott a válogatás,
de megérte. Igazi aprólékos, alapos
megbízható német munka. Akiséret és
aláfestés müvészí képei is igazi zord
íensézü, hideg szépségü germán mű-
vészetet adnak.

Feledhetetlen élmény, csak a végén
az jutott eszembe nekem is, ami vala-
mikor 1900 évvel ezelőtt Pál apostol-
nak, amikor az yszthmoszí játékok at-
létáít nézte: "Nem tudjátok-é, hogy
akik versenypályán futnak, mindnyá
jan íutnak ugyan, de egy veszi el a
jutalmat? Ugy fussatok, hogy elvegyé-
tek." (1. kor, 9: 24.) - A testek, ízmok,
ügyességek versenyében előkelő he-
lyet vívtunk ki magunknak. Voltak,
akik statisztikai alapon elsőséget vitat-
tak nekünk. De vajjon a "romolhatat-
lan koszorú"-ért vívott küzdelemben
hol leszünk? ,.Én azért úgy futok, mint
nem bizonytalanra ',' _" (1. Kor. 9: 26 (

A. B.
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den üldözött és sanyargatott néptöredéket. bármely országból jött, meg-
adta neki a boldogulás valamennyi létíeltételét és nem kívánt mást,
mint rendületlen és tántoríthatatlan hűséget; hűséget a nemzeti hiva-
táshoz. a nemzet törzséhez, törekvéseihez. Adóban csak azt kérte, amit
a nemzet törzsétől kért vérben. vagy verítékben ! Viszont megadta ott-
hona. anyanyelve teljes védelmér. a jogvédelemmel és fegyveres vé-
delemnél sokkal többet érő testvéri szeretetet. Ezt mosf is megadja és
érle mosl sem kiván többet. mint amit Szent István kora óta kivánt :
igaz testvéri hűséget! ...

Igazi erkölcs nincsen vallas nélkül és a vallásnélküli erkölcs svö-
kértelen fa. Ez az irányelv megszabja nemzetünknek és egyházunknak
útját a jelenkor váltakozó szellemi áramlatainak forgatagában. Bármely
gondolat, vagy irány bukkanjen fel a lelki gondolathatár szélén, Krisz-
tust, Krisztusnak szellernét kell keresnünk benne. Ha megtaláliuk, nyu-
godtan követhetjük: O az igazi út, a világ világossága. Egyházunk és
nemzetünk jövőjének igazi záloga az ifjúság sennek neveléséveI vet-
hetünk gátat az ártalmas csempészáruk bezúdulása elé.

Kovács Sándor dr. püspök a továbbiakban az Evangélikus Orszá-
gos Zsinat munkájának jelentőségét méltatta, azután pedig az evan-
gélikus tanítóképzés reformjára pézve vetett fel gondolatokat. Rámu-
tatott a budapesti Luther-szobor mozgalmának minden várakozást fe-
lülmúló eredményére. Elparentálta végül Horváth Sándor csabdi lelkészt,
akinek tragédiája országos részvétet keltett és Székács Elemért, a
kíváló magnemesítőt. -

Megválasztotta a kőzgyűlés az egyházkerület pénztárosává bel-
lusi Baross Józsefet. egyházkerületi ellenőrré vitéz Purgly Lajost. az
egyházkerületi törvényszék jegyzőjévé Pataky Ernő dr. földmívelésügyi
miniszteri titkárt. Traeger Ernő dr. miniszterelnökségi osztálvíőnők, sajtó-
ügyi korrnánybiztos tagja lett az új törvény alapján megalakított egy-
házkerületi presbitériumnak. Különböző igazgatási jellegű ügyekben dön-
töttek még. Kovács püspök Mietyánk-iával és a Nemzeti Hiszekegy eI-
éneklésével ért véget a közgyűlés, A vendéglátó egyházközség Welt-
ler Rezső lelkész és Blaskovits Géza felügyelővel mintaszerűen gon-
doskodott a közgyűlés körülí teendők rendezéséről és zavartalanságáról.

Dr. Cs. L.
re .f. -RR

Keresztyén- kereskedelmet!
1. Keresztyén üzleti morált!

Kereskedelemre magyar!
Ahogy valamikor Kossuth apánk kiadta a jelszó! : Tengerre ma-

gyar l, úgy adták ki napjainkban a mai idők jelszavát : kereskede-
lemre magyar! A jelszó helyes. Az elszegényedett, tengődő magyar
társadalom előtt tisztes polgári jólét lehetősézei rejtőznek ezen a te-
rületen, amelyet azidö óta. hogy Széchenyi "híd" -ján keresztül bema-
sírozolt a Duna-Tisza tájára a nyugati civilizáció, a magyar társadalom
érthetetlen aversióve l mellőzött. Amig mások fél magyarország vagyo-
nát összeharácsolték ezen a területen, ezalatt a majdnem száz év
alatt. addig a magyar társadalom lassan levetkőzte utolsó jobb ruha-
darabját is. felélte utolsó tartalékját is, kiszipolyozta az életlehetősé-
gek minden más területét. Ma már minden más hely foglalt, sőt zsú-
folt. új lehetőségek egyáltalán nem mutatkoznak,· a kényes ízlésű
magyar társadalom belátja. hogy szüksége van az eddig lenézett. Je-
kezelt. elmel!őzött ipari és kereskedelmi pályákra is. ha gyermekeinek
nem koldusbotot. de kenyeret. polgári jólétet és életlehe!őséget akar
kezébe adni. A magyar társadalomnak szüksége van a kereskede-
lemre.

De a kereskedelemnek is szüksége van a magyar társadalomra!
Vagyis: a keresztyén társadalomra, Épen ideje, hogya magyar ke-
reskedelem újjászü[essék! Ez a néhány sor Írásunk tehát- nem a
"kereskedelemre _magyar" népszerű [elszevának -megalonozé s a sze



relne lenni, hanem épen visszatartása a kereskedelemtőr minden
olyan elemnek, aki nem visz abba ú] levesőt. keresztyén levegőt. Ha-
nem éppen harcra hívó riadó: Be a kereskedelembe! De ez a bevo-
nulás jelentsen új korszakot, új levegőt, új morált, keresztyén morált
a kereskedelemben!

Mi az "üzlet"?
A kereskedelem lényege és létalapja az üzlet. Akár materiálisan

azt a helviséget értjük alatta, amelyet megnyitunk, hogya vevőközön-
ség ki-be járjon ott és kielégítse keresletét, akár átvitt értelemben a
kereslet és kinálat nyornáskülönbsége által üzemben tartolt üzlet-kö-
tések kereskedelmi vérkeringését. Mindenképen üzletre van szüksé-
gem, hogy kereskedő lehessek. Mármost ez a két fogalom: üzlet és
kereskedés az alatt a majdnem száz esztendő alatt, amíg a magyar
keresztyén társadalom orrlintorgetva elkerülte a kereskedelem mezőít,
gyökeres értelmi eltolódást szenvedett. Mert az üzlet-nek is ez az
alapjelentése, hogy űzök valamit, amiből másnak is haszna van, meg
nekem is megvan a minden "munkást" méltán megillető .,jutalmam".
A kereskedelem vagy kereskedés alapérteime is az volt valamikor'
hogy olyan mesterség, amellyel a keresést elégftik ki valami árú, ter-
mény stb. után. Tehát ez is ait a munkát jelentette, amellyel megke-
reste a kereskedő azt az egyént, aki keresle az ő árújá]. Ezzel a ke-
reslet- megkeresési munkával természetesen szintén egybekapcsolódik
az a gondolat, hogya munkának méltó jutalmát is élveznie kell a
kereskedőnek. Ez a jutalom mindig is nagyobb volt, mint bármely
más munkáé, azért tudtak a kereskedők gyorsabb. ütemben gazda-
godni, vagyonosodni, mint más foglalkozású egyének. Azonkivül a
forgalom kicsiny vagy nagy volta a munka mennyiségén már lényeg-
telen változást idézett elő, míg a haszon nagy forgalom mellett tete-
mesen növekedett. Egyszóval nem volt rossz mesterség a kereskedés
sohasem. Meahozta a maga jutalmát.

Tehát' ezt a munkát és annak tisztes jutalmát jelentette valami-
kor az üzlet és kereskedelem. Ma azonban óriási, mondhatnánk szór-
nyű eltolódást tapasztaltunk ezeknél a fogalmaknáI. Az üzlet szó ma
elvesztette minden kapcsolatát azzal a helyiséggel, ahol tisztességes
és tiszteletre méltó munka folyik és önállósilva magát új fogalommá
duzzadt, háiasodott, ami azt jelenti: veszek valamit, hogyeladjam
minden munka, minden hozzá nyúlás nélkül búsás naszonnal. A ke-
reskedés is elvesztette mínden kapcsolatát a vevő megkeresésével járó
munkának, vagy a keresle! kielégítésévei járó munkának s elterierigett
benne, mint valami kelevény a "p9nzkeresés" értelme. Mit lehet rajta
keresni? Ezt kérdi ma mindenki. Es ezt úgy értik: miluen sokat? Mert
a kereskedelmet és az üzletet ma a legtöbben úgy gondolják el, mint
valamikor az "aranyláz" idején az álmodozó yenki Kaliíorniát. Oda-
megy az ember, ás valahol egy gödröt vagy odaáll egy rostával a fo-
lyópartra és pár hét, esetleg pár hónap alatt kiás, vagy kimos egy
csinos kis vagyonkát, amivel aztán elvonul hat "élvezni az életet"
Ugyanez a közhiedelem ma az üzletről és kereskedelemről is. Es a
közfelfogásnak ilyen kialakitásáért, a fogalmak eltolódásának ilyen
szornuű fekélyesftéséért bizony azok felelősek, akik a magyar ke-
reskedelmi életnek majdnem száz éven keresztül korlátlan urai
voltak.

Oe mi nem felelősségre vonást akarunk, hanem kiiózanítést,
gyógyítást, új szellemet. A keresztyén társadalom bevonulásának a ke-
reskedelmi életbe azt kell jelentenie, hogy az "üzlet" és "kereskede-
lern" szavak visszakapják a maguk régi, tisztes, munkát és megérde-
melt jutalmat jelentő értelmezésüket. A búsás aranymezők már úgy is
le vannak tarolva. Az olyan, egy emberöltő alatt támadó mammuth
vagyonok, amilyenre lépten-nyomon rámutathatunk olyan. családok
életében, .akik a mult század vége felé, a háború alatt (vagy még
utána is pár esztendeig) kezdték a kereskedelmi pályafutásukat, ma
már egyáltalán nem lehetségesek. Ezt az ábrándot tegye félre minden
kereskedelmi pályára lépő keresztyén ifjú. Nem lesz lehetséges a ke-
reskedők megsűrűsödése, a nagyobb verseny és a forgalom megosz-
lása miatt sem. (A tejfölt tehát leszedték, mi 'meniünk a savanyú
aludtejre ? - gondolod ugyebár. Oe ez így van, ezen segíteni nem
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Lászlo Dezső: Az anyaszentegyház
élete és szolgálata. (A theológiának,
mint gyakorlati theologianak alapkér-
dései). Cluj 1938. 191 lap. .

Ha volnának olyan olvasóink, akik az
erdélyi magyar nevek új neveit nem is-

_mernék, azoknak fel kell jegyezni, hogy
Clujt mi Kolozsvár néven ismerjük és
tudjuk. Az erdélyi, fellendült irodalmi
élet minden írója dédelgetett kedvence
a magyar családoknak s ahogy iro-
dalmi vonatkozásban Erdély jelentős
hatást gyakorolt a magyar életre, nem
meg késve, de a helyzetnek jellemzé-
sére jegyezzük fel azt, hogy az erdélyi
evangélikus egyház és lelkészeink ha-
tása alatt vannak a kolozsvárí rel,
theologia tanításának s bizonyára azok
sem tiltakoznak ellene, akiket megjegy-
zésünk egészen közelröl érdekel: a ma-
gyarhoni ref. és ev. egyházak fiatal
lelkészei közül sokan figyelnek Kolozs-
vár theologíájára,

E sorok írója hosszabb idő óta te-
kintheti át a kolozsvári theologia mű-
ködését, mínt az újabbkori tanítványok
s ezért több igény jogosultsággal teheti
kritíka targyáva azt a theologiai szel-
lemet, ill. annak azon megnyilatkozá-
sait, amelyek ma könyvek és előadáso-
kon keresztül válnak valamennyiünk
előtt ismeretessé.

A magyar protestantizmus mai életé-
ben Kolozsvár úgy szerepel, mint a
barthi, vagy dialektikai theologia felleg-
vára. Az ott működő tanárok, az ő
kezeik alól feltörő fiatalok mind elhi-
vatott apostolai az ú] iskolának, egy-
szerüen és legfőkép en azért, mert az
erdélyi lélek épen az, amely a dialek-
tikai theologia szellemének megérté-
sére rendkívül alkalmas. (Bizonyára nem
volna érdektelen theologiai tanulmány
formájában is világossá tenni ezt a kér-
dést.)

László Dezső rel'. vallastanár s theo-
logiai magán tanár, mint az erdélyi fia-
talabb theologus nemzedék .nagyraht-
vatott s kikiáltott tehetsége arra a nagy
kísérletre vállalkozott, hogy olyan theo-
legiának gyakorlati theologiai alapve-
tését rajzolja meg, amely tiltakozik a
theologia tudomány jellege ellen s az
ellen, hogy ennek az új iránynak le-
hetne a régi csapásokon megtormulá-
zott gyakorlati. theologiája. Ez a con-
tradictic in adjecto természetesen gá-
takat állított a szerzö elé, amelyben
olyan nagy intelleetussal sem lehetett
győzni, mint amilyennel rendelkezik.
Nem azért, mert nem vagyunk a dia-
lektikaí theologia hívei (de elismerjük
mindazt a jót, amit tőle kaptunk), sem
azért, mert még igen nagyon benne va-
gyunk a régi theologiai iskolában, a
gyakorlat, az alig felkészült lelkészi
kar, a theelogiát hamar elfelejtő theo-

IIÓgUSOk, de legfőképen az egyházban
mindenkor eluralkodó fontos kérdések
lelkiismeretben való megcsendítésére
az egyház napi életében és szolgálatá-
ban nem nélkülözhetjük azt a gyakor- ,
lati theologiát, amely mint homíletika,
katechetika stb. kell, hogy végezze a
maga tanító munkáját. Az még nem
tett senkit jó igehirdetővé és jó val-
lástanítóvá, hogy megismerte magát a
diaJektikai theolegiát. Készséggel elís-
merjük azt, hogy Barth, Brunner. Thur-

.11



neysen, sőt Gogarten is igen kíváló
férfiak a szószéken is, de ha a szerző-
vel egy féléves homiletikai szeminári-
umi munkában a fentebb idézett nagy
theologusok homiletikai alkotásait te-
hetnők vizsgálat tárgyává, együtt álla-
píthatnók meg azt, hogy azokat a gya-
korlati theologiai studiumokat tanulták
meg és művelik, amelyeket lelkésznem-
zedékek vettek át a reformáció első
évtizede óta.

Mindezek dacára a második magyar
gyakorlati theológiai kísérletért, a maga
nemében pompás könyvért, azért a
tüzért, amellyel elvet és gondolati
irányt védelmébe tudott venni Lászlo
Dezső, a legnagyobb elismerés hang-
ján lehet nyilatkozni. A kolozsvári
theologia e legújabb ajándékáért na-
gyon hálás a magyarnyelvű protestan-
tizmus.

,
HIR EK

A bányai egyházkerület közgyűlé-
séről, mely lapzártakor folyik, követ-
kező számunkban adunk beszámolót.

A Revideált Károli Biblia. A Brit
és Küllöldi Bibliatársulat, ez az egész
világra kiterjedő munkásságú intéz-
mény, százhuszonötéves mult ja alatt
magyar nyelven mindig a Káreli Gás-
pár-féle átültetésben tette közzé a
Szentirást s ez a fordítás utoljára. ép-
pen most harminc éve, 1908-ban, Szász
Károly püspök elnöklete alatt és a pro-
testáns egyházak legkiválóbb tudósai-
nak közreműködésével jutott el mai
Iorrnájáig, stílusáig. Ot esztendővel ez-
előtt a társulat, aielettí örömében,
hogy az utolsó évtizedek legnagyobb
bibliaforgaimát a középeurópai államok
közül éppen Magyarországon sikerült
elérni, dícséretreméltó áldozatkészség-
gel úgy határozott, hogy az alapszö-
veget újból átnézeti, stílusban ígyek-
szík mégközelebb hozni Isten szavát a
mai emberhez 'és ezt a revideált szöve-
get bocsátja ismét nyilvánosságra, Ezt
a szövegkritikai és stílusigazitó munkát
végezte el öt esztendő alatt RaHay
Sándor püspök és Czeglédy Sándor.
Mindketten már régebben is készítetet-
tek Újszövetség-fordítást; ezuttal szin-
tén együtt jártak végére az újszövet-
ségi résznek, Czeglédy Sándor ezen-
kívül az Oszövetség átvizsgálásának is.
Czeglédy Sándor a legnagyobb elra-
gadtatással nyilatkozott a fordító-társ,
Raffay püspök fáradhatatlan és "párat-
lan nyelvi készségű" munkájáról. Raí-
fay Sándor többszörös "szűrőn" vezette
át az első kisérletet, hogy eljusson az
emberileg lehető tökéletes megoldás-
hoz. Az utolsó félszázad alatt egyéb-
ként más fordítás is megjelent, így
Masznyik Endréé, Kecskeméthy Istváné,
Lencz Gézáé és pozsonyi Hornyánszky
Gyuláé. Kijelentette még Czeglédy Sán-
dor, hogya Brit és Külföldi Bibliatár-
sulat mintegy ötvenezerpengős anyagi
áldozatot hozott az új magyarnyelvű
Szentírásért s a berlini és londoni köz-
pontok minden tiszteletet megérdemlő
odaadással támogatták a magyar for,
dítókat. A magyar "szupperrevízió"
egyébként - s ez külön feljegyzésre
érdemes - az első az összes nagy eu-
rópai újraátültetések sorában, A próba-
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lehet.) Tisztes polgári iólétet azonban meg mindig biztos it 'a kereske-
delmi pálya. Nem kell megijedni! Söt., biztosít akkor is, ha más lesz
a keresztyén üzleti morál, mint ma. Es ennek a "más üzleti morál-
nak" a kialakításához keres a. magyar társadalom a jövendő keresz-
tyén kereskedőkben harcos katonákat!

Üzlet és haszon
A kereszlyén kereskedőnek harcos katonának 'kell tehát lennie.

De "nem olyan értelemben, hogy ököllel, _ócsárlással, kírnéletlen üzleti
hajszával "verje" az ellenielet. hanem tisríesséiiuel, önmegtartóztatás-
sal, önmegtagadással. Ki kell irtani a kereskedelemb-ől azt a szellemet;
akinek "nem üzlet", nem "kereset" valami, ha nem hoz legalább 100-
150 száza lék tiszta hasznot! EI kell pusztítani azt a parazita iellogást,
amelyik a kisujját sem hajlandó mozdítani, ha nem nyerhet könnyedén
vagyonokat! Ki kell égetni azt a közéletben, irodalomban, sajtóban,
filmben, apróhirdetésben terjesztett mételyt, hogy a kereskedés a mun-
kanélküli (de nem a szomorú diplomássors értelmében) meggazdago-
dások, gyorsforraló karriérek eldorádóia 1 Nem. A kereskedő ép olyan
munkás tagja lehet csak a társadalomnak, mint a tisztviselő, iparos,
tanító vagy gyári munkás vagy akárki más. A kereskedő hivatása:
szolaálat. Szelaélni a közösség hiányait az élethez, jólét hez, civilizá-
cióhoz szükséges bármi anyaggal. Munkáját megbecsüli a társadalom.
Közhelyeslésset engedélyez neki lisztes hasznot az eladott árúja után,
de elvárja, hogya "nyúzást", a "rablást", az "uzsorát", az "árkalóz·
kodás!" maga a kereskedőtársadalom utália ki és gyomlálja ki maga
közül erélyes kézzel.
, És itt érünk oda, ahol megmutatkozik, hogy a jövendő keresz-
tyén kereskedőnek, hogy nem csak "harcos katonának", de "Isten ka·
tonájának" is kell lennie. Mert a túlzott, búsás haszon kísértését leg-
elöször is önmagából kell kiirfania. Példával, heroikus magatartással
kell harcolnia! Ezt pedig Isten ereje nélkül nem bírja meglenni. A jö-
vendő kereskedője csak hívő, Isten Lelkének állandó fegyelme alatt
élő ember lehet tehát.

Mert azt, amit ma "keresztyén kereskedelemnek" propagálnak,
Isten látja lelkem, semmivel sem tudom másnak, különbnek tartani.
mint a mai, nem keresztyén kereskedelmet. Csak két kis példát:

Ruhát vásároltunk a feleségemnek. Előzőleg végignéztük párna·
gyobb áruház készletét, mert keservesen szerzett kis pénzünkön a le-
hető legjobbat és legelőnyösebben szerettünk volna venni. Aztán be-
mentünk egy kimondotlan "keresztyénnek" propagál! áruházba. Mond-
hatom, majdnem úgy szaladtunk ki belőle. Előszöris semmi válasz-
ték. Elavult áru. Aztán ócska minőség, nem lehetett egy tisztességes,
szolíd darabot .talélnt. S végül méregdrága minden. 55 százalékkal m a
gasabb árak. Ugy mentünk ki, mintha puskaból lőttek volna. Azóta
se mentem tájára se. Megvárom az eljövendő, új szellemű, keresztyén
áruházat.

A másik apró eset. de nagyon jellemző. A forró nyári melegben
bemegyek egy József-utcai teiivóba, No, ez keresztyén kezelésben Vein,
állapitom meg [óérzéssel. A ialon szentképek, keresztény újságok (Szív,
Magyar Kultúra, stb.) és a kiszolgáló (kezelő-e vagy tulajdonos? -
nem tudom) egyelterebélyesedett öregasszony. Egy 2 decis pohár tej.
friss tej 8 fillér. Gondolom jól esik ebben a melegben egy kis sava-
'nyú is, tehát megkérdem. nincs-e aludt tej? Gondolom, az valamivel
drágább, de megéri ebben a melegben. Van. Bekebelezek két kétdecis
pohárral. Mit fizetek? Kezdi számolni: 2 pohár aludttej 40 fillér. Mi-
csoda? Mintha kakas csípett volna meg, olyan méregbe jöttem. Egy
pohár friss tej 8 fillér. A megmaradt tegnapi tejet, amit nem tud iga-
zán másra használni, leöntözi poharakba és másnap eladja, mint
aludttejet. Hát ezért a kis munkáért, amit a pohárbaöntés és a poIcra-
tevés, megalvás után pedig a jégszekrénybe helyezés jelent, nem lenne
elég neki az 50 százalékos nyereség? 12 fillért igazán szó nélkül kiíi-
zettem volna neki. De neki 150 százalékos nyereség kell! (Eltekintve

. attól, hogy már a 8 fillérben is benne van valami kis :hatóságilag en-
gedélyezett haszna.) Nem az a pár fillér, de ez az "uzsora", ez az
"árkalózkodás" bosszantott úgy fel, hogy alaposan összevesztem az
öregasszonnyal. Helyiségbért. villanyt meg ilyesmi rezsit emlegetett, de



jól tudom, hogy nem volt igaz, mert a vállalat tartja tenn az üzletet.
De ez az aludttej ez az ő külön poharában az ő külön üzlete volt,
tehát igaz kereresztyéni lelkülettel "nyúzott". Közben a tal tele volt
szeritképek kel és szent újságokkal ! Na, köszönöm az ilyen keresztény
kereskedelmet!

Abszolut becsületesség
A keresztyén kereskedőnek tehát erős önfegyelemmel kell meg-

fékeznie a nyereségvágy kísértéseit. De az egész vonalon is át kell
törnie azt a rothadt, lülledt levezőiü lellogást, mintha fl kereskedőt nem
kötelezné mindig az abszolut megbízhatóság. abszolut becsületesség,
.abszolut igazság. A "becsapás" fogalma annyira átszőtle már a ke
reskedelmet, hogy szinte polgárjogot, nyert és majdnem nyilt merész-
séggel. emelt fővel járkál.

Csak néhány jellemző tünetre szeretnék rámutatni:
El kell tünni az "alku"-nak. Az "GIlku" lehetősége megmérgezi,

bizonytalanná teszi a kereskedelmi életet úgy a kereskedő, mint a
vevő szempontjaból. Az a bizonyos "mai" kereskedőszellern szereti
Is ezt a bizonytalanságol. Merészen, sőt vakmerően Íelcsapja az árakat,
'Számítva az "alku"-ra A magyar pedig nem meri ép olyan merészen
leszállítani 'a kínált árat. mint amilyen merész kézzel volt az Íe lcsapva.
;S így a hitvány kereskedő mindig többet nyer silány portékájával az
alkus üzleten, mint a szolíd kereskedő 8 maga prima minőségű áru-
jával és szabott áraival, Satélrenevelt vevőközönség, hülönösen a
kevésbé művelt, kevésbé intelligens (rnert ez szülelési "hiba", nem
iskolák eredménye), maga is jobb szereti azt a kereskedőt, ahol alkudni
lehet, mint a szolidat. ahol szabott árak vannak. Boldog. hogy pár
.százalékkal olcsóbbari vehette meg az árut a kiirt vagy mondott árnál
:$ nem tudja. hogy duplájával fizette túl a rendes értékénél.
, Az alkunak tehát és az egész vele járó árbizonytalanságnak el
kell tünnie! A keresztyén kereskedőnek meg kell nevelnie a vevő-
közönséget ezirányban is. Eleinte nem lesz ez könnyű. De az abszolút
becsületesség hamarosan mégis győzni fog. Mert a mai kereskedelem
rnindennel versenyezhet, csak az abszolút becsületességgel nem. Mert
,,,becsapni" egyugyanazon dologgal csak egyszer lehet mindenkit.

El kell tűrini a rábeszélésnek. Van egy bizonyos magát keres-
kedőnek nevező emberfajta, amelyik abból él (még pedig milyen jól él D.
hogy "jó svádáia" van, Jól tud rábeszélni. szolisztikusan érvelni. ki-
tartással minden ellenállást kiláreszlani, "lyukat beszélni valaki gyom-
rába", A mai elferdült világban ez a kereskedői ideál. A keresztyén
-gyermeket azért nem adják kereskedői pályára, mert "nincs [ó svá-
-dája". Nem tud ilyen oreétlen szózuhatagokat magábó! előömleszteni.
Pedig nem a szókészsége hiányzik, hanem a becstelensége, a rosszat
jónak, a hamisat igaznak, a kopottat újnak állítani._Erre pedig nincs is
szükség. Az árú beszél önmagáért. Valami jobbra felhivni a figyelmet
tudja a keresztyén kereskedő is. De árút a "vevő nyakába akasztani"
mindíg azok szekták. akiknél a sok beszéd mögött valami becsapási
szándékok húzódnak meg, Ed ők élelmességnek nevezik. De ez nem
-élelmesség, ez becsapás, _becstelenség. EI kell tünnie!

(Egy ici-pici példa: Egy divatszalónban egy varróleány nem jól
csinál valamit egy rendelt ruhán. Nevezetesen keresztyén leány. Meg-
szidiák s mivel a nem elrontott, de máskép készített ruhát nem veszik
át máskép - ezt a szalontulajdonosnő állítja - csak árengedmény-
nyel. .az árengedményt levonják a leány fizetéséből. - Nemsokára
máskép csinál valamit egy ruhán egy nem keresztyén leány is. Ugyanaz
·a jelenet. Fenyegetés bérlevonással stb. Erre a leány azt mondja : Tes-
sék ideadni a ruhát, majd én viszem haza és garantálam, hogy áren-
gedmény nélkül." Tényleg. Hazaviszi a ruhát, hatalmas szóáradaItal
dicséri, a változlatásról azt állítja, hogy "ma ez a legdivatosabb", "így
sokkal elegánsabb ", a "windsori hercegnőnek is ilyen van", stb., stb.
és a vevő átveszi 8 ruhát, eszébe se jut árengedményt követelni. Az
egész szalőn csodálja a lány "élelmességét", "életrevalóságát" s a ke-
resztyén lány fokozott "Minderwertigkeitsgefühl" -ökben gyötrődik és
senki sincs, aki megvígasztalná.thogy igenis az ő eljárása volt a becsületes,
az emberhez méltó s a másik "hőstette" pedig közönséges becsapás.
Ö járhat felemelt fővel, önludatosan s a másik szégyelje magát! De

--

kia tás kétezer példányban jelent meg
s remélik, hogya beérkezett észrevé-
telek felhasználásával a jövő karú"
csonyra már a végleges szöveg is nap-
világot láthat. (M. É,)

Magyar vendégek a németországi
Luther-városokban. Ziermann Lajos
soproni evangélikus esperesnek, a Ma-
gyárhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet
egyházi elnökének lelkes toborzójára
nagyobb kírándulócsoport járta be az
elmult napokban a németországi Lu-
ther-városokat. Halleban a város és a
német Gusztáv Adolf Egylet kikűldöt-
tei várták s fogadták a magyarokat,
majd vendégszerető magánházaknál
szállásoltak el őket. Halle és kőrnyéke
nevezetességeinek megtekintése után
Geissler dr .. a Gusztáv Adolf Egylet
főtitkára üdvözölte a magyar csopor-
tot. Az evangélikus zarándokok voltak
Eislebenben is, Luther szülőházánál sa
város egyik templomában Ziermann es-
peres prédikált nagy hatással. Minde-
nütt kitüntetó szeretettel fordultak a
magyarok felé, akik újból és újból
örömmel tapasztalták, hogy a kisebb
német városok közönsége is mennyire
fellelkesedett a magyar korrruinueoi
pár németországi látogatásának hatása
alatt. Sok tanulsággal meggazdagodva
indultak hazafelé a magyar klránduló-
csoport tagjai. (M. $.)

Az acsai ev. egyház utolsó közgyű-
lésén egyhangulag elhatározta, hogy az
eddigi minden harmadik vasárnap he-
lyett ezentúl minden vasárnap magyar-
nyelvű istentiszteletet tart, akként, hogy
ha délelőtt tót van, délután magyal' s
felváltva: délelőtt magyar, délután pe-
dig tói. Az újonnan választott lelkész
készséggel vállalta a napi két prédi-
kációt.

A budapesti evangélikus gimnáziumot.
, fenntartó hatóság pályázatot hirdet ta-

nári állásra, mely a VKM kinevezése
alá esik, Magyar-német szakcsoportú.
okleveles evangélikus vallású közép;

'. a?d'#*'
A F É B É Evangélikus Diakonissza
Egyesület könyvkiadóvállalata ki-
adásában még a nyár folyamán
{augusztus közepén) megjelenik
Túrmezei (Be 1ák) Erzsébet

diakonissza testvér

Öszből+tcrvoszbo
,/ clmű vers kötete.

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 tudatjak. Az előfize-
tésgyüjtők minden 10 előfizetett pél-
dány után egy tiszteletpéldányt kap-
nak. Az előfizetési határidő 1938,
szeptember 15.Az elŐfizetési összegek
és az előfizetési gyüjtő ívek be-
szolgáltatását ekkorra kéri a kiadó-
vállalat (Budapest, VII., Damjanich-ú.
25/a,) Ezután már csak bolti áron le-

"' het kapni a könyvet. Ajánljuk e

Ikönyvet az evangélium költészete
iránt érdeklődők szíves figyelmébe.-
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,
iskolai tanárok címezzék kellően föl-
.szerelt kérvényüket a VKM-hez_ Meg-
felelő képesítés esetén előnyben, része-
sül az a pályázó, akinek angolból is
van képesítése. A pályázat beadási ha-
tárideje 1938. szeptember 25, helye a
:gimnázium igazgatósága (VII, Vilma
kírálynö-út 17). Személyes bemutatko-
zás kivánatos.

LAPSZEMLE
IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111

Hírek a Biblia terjesztése köréből.
A Debreceni Protestáns Lapban olvas-
suk a következöket :

Biblia a kÖruta/con. Párizsban a bib-
liaterjesztő társ~ságok az, utc~kon is
árúsitjak aBiblIát. .A ~o~zank érkezett
adat szerint az utóbbi években több,
mínt tízezer bibJiát adtak el igya fran-
cia főváros nagy körútjain. Ritkán tör-
tént meg, hogy a járókelők ellenséges,
vagy gúnyos kíjeíentéseket tettek volpa
az utcai bibliaárusítás. miatt. Sokan ep-
pen ellenkezőleg, igy:eke~nek k,if~jezést
adni tiszteletüknek es elIsmeresuknek.

Beszélő Bibliák vannak forgalomban
Anzlíában és Hollandiában, A Biblia
szö~eO"e O"l'ammofon-Iemezekre van téve
s úgy'" cs~ládok, ~.i~~ közösségek , nagy
hasznát veszile Kulonosen hasznat ve-
szik a beszélő Bibliának a vakok.

A Bibliát teljes egészében dr. Bettel-
heim Bernát János hittérítő magyar or-
vos fordította le Japán nyelvre ezelőtt
75 évvel. Bettelheim nemcsak a keresz-
tyénséz, de az egész fehér faj ~rdeké-
ben ft'lbecsülhetetlen munkát vegzett a

. Távol-Kelet leghatalmasabb bírodalmá-
ban: Japánban, olyan ,ldob~.n,._ an~ll~?r
európai csak életveszely kozott időz-
hetett az országban és hozzá még új
tanokat is hirdetett.

Mklllkáskérd~s. " ... A munkát szabad
emberek szolgáltatiák s jogi helyzetük
a muuka alatt sokszor mégis csak olyan,
mint a régmnlt idők. rabmunkásáé. A
mai állam alapja minden polgár, a mun-
kás és a munkáltató egyaránt, mindenki
társadalom és nemzetIenntartó elem.
Az államhatalom ennek ellenére még
mindíg nem látja' be ~zt" hogy ha.. a
tulajdonjogot míuden sertes ell~n bun-
tető és egyéb törvényekkel védi, al;,1\:01'
az embert is kellene legalább ugyan-
azok ellen a sertések ellen védeni. E
sertések az állam szempontjából sokkal
súlyosabb következményekkel járnak,
mint a tulajdon sértései; de a törvény-
hozást még· nem hatotta at az a tu<;Iat,
hogy a tulajdon és az ember legalább
egyenlő ek .,. A munka Ilyen szerv~-
zete rabbá tette a munkát s a munká-
val a muukást. .. Az első feladat a ma-
gyar munkásságot a marxista szellemi
b'ilincsek alól felszabadítani. .. " (Nem-
zeti Élet).

mindenki ezt a másikat dicséri, irigyli, csodálja. Óh, keresztyén társa-
dalom. hova jutottál!)

El kell tünni (1 hi/eliel való visszaélésnek! Mint a közismert slá-
ger is szerte hirdeti, aki kereskedő, az "más pénzéből él". A hitelt azért -
veszi- tel az ember, hogy ne fizesse vissza stb. stb. Mennyi ilyen gon-
dolkozású kereskedőt ismer az ember. A keresztyén kereskedő a maga
pénzével sem bánik könnyedén, különösen, ha kezdő, mert addig meg
se igen mozdulhat, amíg megtelelő iorgótökét össze nem kuporgatott
magának, de a .xntisoén z" aztán igazán szent előtte. Abból egy kraj-
cárnak sem szabad elveszn.i. Nem, hogya tökéböl, de a kamatokbólsem I
Az ilyen gondolkodás nélkül vagy megbénul a kereskedelemi élet, vagy
kalandorok és szélhámosok könnyű zsákmánya lesz. Ki kelllehát irtani a-
a hitelkalandorokat és kényszerkereskedőket. hamis bukókat és minden
minden hasonló perepullyot. Es jaj lesz a keresztyén kereskedelemnek,
ha az ilyesmit nem lűzzel-vassal kiirtja, hanem ellanul]e.

A hitel (részletíizetések stb.) kérdéseiben a nagyközönségnek
is igen tág a lelkiismerete s emiatt sok nehézségük van a kereskedők-
nek. De ezt a lelkiismereti lágulást igen nagy mértékben a mai keres-
kedelem maga okozza, amikor 1. a "nyakába varrja áruját" a közön-
ségnek, 2. maga is számtalan példát mutat a hitellel való visszaélésre.
Szelíd kereskedők szolíd közönséget nevelnek, csak kitartás!

El kell tűnnie minden próbálkozásnak, nem tiszta jövede-
lemre, haszonra. Ezer ilyent tudnak a kereskedők és tudnak a sokat
próbált vévők. Példákat lehetne szélliteni vaggontételben. Mindenkí ke-
resgélhet össze emlékezetébe százszámra. Csak ami hirtelen eszembe
jut: Egy nem keresztyén kereskedőnél vésároltunk öl évig fűszerárúf.
mert olyen volt a kőrülrnény, hogy nem tudtunk máshol. Könyvre vet-
lünk utólagos fizetéssel. A kőnyvet mindíg magam is átszámoltam,
szernrnel tartottam és sohasem hiába. Az öt év ötször tizenkét hónap-
[áben nem volt olyan hónap, amikor ne lelt volna 1-2 vagy több
pengős tévedés a számolási és beírás körül. De egyetlen egyszer se
tévedett a saját kárára. Pedig direkt vadásztam már ilyesmire, hogy
megmutassam, akkor is kijavíltatom, ha az én javamra szól a tévedés.
De nem sikerült megmutatni. Ilyet még csak véletlenül se tévedett.

Egy ismerősöm mondotta el, aki egy nagy nem keresztyén cég-
alkalmazoltja, hogy ők iparszerűen űzik az üzleti tévedéseket. Jobb ve-
vőknek, akiknek állandóan nagyobb rendeléseik és sűrűn egymásután
keletkező számláik vannak, tudatosan leküldenek egy-egy számlát két-
szer is. Ha az illető nem jön rá, bezsebelik a pénzt. Ha ráiön és til-
takozik, azonnal megy egy udvarias levél a "véletlen téve-désről", amely
a legközelebbi könyvvizsgálatnál úgyis kiderült és korrigáltalolt volna.
Hát így.

Aki jobban ismerős kereskedő körökben, majd szállít nekünk ha-
sonló eseteket garmadával. Azl hiszem ilvesrniböl tartja a mai keres-
kedelem a legbovebb raktárt, a legnagyobb választékot.

De mind ennek el kell tűnnie. A keresztyén kereskedelem jelent-
sen nagy morális mocsárlecsapolást Ez nem könnyű munka. Csak Is-
ten segedelmével történhetik. Az első tehát az, hogy a jövő keresz-
tyén kereskedő,generáció az Istennel való kapcsolatál találja meg és
rendezze minél előbb! Vig}-:le Isteni o pult mögé. Mert lehet odavinni.
mert kell odavinni. mert Ö ott is Ur akar lenni, mert csak O tudja
megteremteni az igazi keresztyén kereskedelmet, a keresztyén üzleti-
moráll ! L. M. V.

(Foly tat juk : 2. keresztyén üzleti versenyt!)

Ha Pál apostol iratai nem len n ériz k birtokunkban. bizony
rosszul állnánk. A pápa hivei őt nem OR né-Ikül ór sör-oljók
és nevezik az eretnekek atyjának Luther.

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

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KR'!'. 37.,
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Az új tanév küszöbén felhívjuk la-
punk olvasóinak, különösen pedig a
hitoktatással foglalkozó lelkész, vallás-
tanár és tanító uraknak figyelmét a
Ruttkay-Miklian Géza szentetornyai lel-
kész kiadásában megjelent..Evangélikus
Kis Enekeskönyvre", mely a dunántúli
-énekeskönyv énekkincséből 89 ének
-elsö versét tartalmazza. Az énekek ki-
választásánál kiadót az elemi iskolai
tanterv, a liturgikus iste-ntiszteleti rend
·és az eredeti dallamokra való figyelem
irányította. A Kis Enekeskönyv darabja'
csak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas
arra, hogy a hitoktatás segédkönyvéül
minden gyermeknek kezébe adjuk s így
elösegítsük az eredeti szöveg helyes
megismerését. Az .:Evangélikus Kís
Enekeskönyvet" az Egyetemes Tanügyi
Bizottság tankönyvül engedélyezte. -
E helyen hívjuk fel olvasóink ügyelmét
a fenti kiadó vállalkozásában megje-
lent faliképre, amely a Luther-rózsát'
eredeti rajzban és színezésben ábrá-

zolja és nagyon alkalmas iskolák, lel-
készi és más egyházi hivatalok, egye-
sületi helyiségek és magánházak díszí-
tésére s emellett a Luther-rózsa öntu-
datos használatát is elősegíti A falikép
nagysága 28x40 cm., a Luther-rózsa át-

Uiute.Le.I1eL kifftü.k (!L!f.tizdii-U1-kd, /UJ(JfJ
nt uliktJ((i LatLtUif/IIUJfLkh(rz 11IuLlik(!ft 52.847.

. seámú. f,2tJJ.1aiJ.ej--Lutéúlas: ieLha lZfILáLáJ.Iw.aL
eL!f.tizdúü.kd I1U9-#LtWÚ srioesleedsenel: .

(j(y a fil (jéLiklLt ,~üt
kia.rLó luoata] a.

r?if-rp..e.Jt, (jókni-LLtNJ 18. s.z ,
ueLdiJIL 2-955-16.

mérője 15 cm. Ára darabonként ~.20P,
tíz darab rendelése esetén 1 P. Ugya
Kis Énekeskönyv, mint a Luther-rózsa
falikép megrendelhető Ruttkay-Miklian
Géza lelkész.nél Szentetornya. Békés vm.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennállócharangöntö gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyi SOPRO~
udvari sz.állitók, 1"1 •

.Alapítva: Legelsö tűzoltószer -, kut. szivattyu- és Alapítva:'
1816. gépgYár, harang-; fém· és vasöntöde. 1816.

:A Budapest-c-Tisztviselőtelep Külsöferencvároaí Református temp-
r'lom,a pápai református templom, a győri refor~~tus ~emplom,
rbagaméri református templom stb., stb. harangjai gyarunkban
.készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
'legrégibb és megbízható céghez. A pári.si világk!állításon. arany-
-éremmel, azonkivül sok arany és ezüst eremmel es sok diszökle-
véllel kitüntetve, Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.

-Költségvetést és kiszállást díj men tes e n esz k ö i 1 ü n k 1

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

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

Hirdessen
. ,

az. Evangélikus Eletben ,

L- ~ ~ l,~ _
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ASZLO I Megjelent!

I A hálaadás kelyhe
SZLEZ

Magyarország aranykoszorus mestere
harang -es ércöntödc'. harangfelszerelés es hai'ünglábgyár

Budapest" XIII.. PelneÍlúzy-ulclI 78.
(Xlll., Frangepán·ulca rne llett.)

•• Telefón: 291-353.Saját ház.

Gödöllői ev. egyházközség részéreszállított 24H\:g.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai--tisztviseJőtelepi éscsillag-.
hegyi evang. templomok' ú] harangjai, valamint a világháboru
utáni készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új harangtalt .
Szivvel-lélekkei készítem harangjaimat

SCHOlZ lÁSZlÓ
tanulmánya az Úr szent .vacsorájáról.

i

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

sona veszi. '

Ara - portómentes küldéssel - 3 pengö,
Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

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

Megje ~:::~á~~v::::k
L

::
'6

; ::;3:'82 ü kII
, 10 éves cég!, ,

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

.,, ,
SZIGETI NANDOR ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA .9. SZÁM.

~E E
I

és a sz ü k s é g e s iskolai szereket. vegyük
J . •

Seholtz Testvérek
könyv- és papirkereskedéséből

Budapest, ÍX., Fere-nc-körút 19-'21.
Telefón: 133-3.95.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipest,'
. Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla,

;Ui 5

I

(WEBER GUSZTÁV) \
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1938. SZEPTEMBER HÓ 17~VI. ÉVFOLYAM, 37. SZ.

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAp·
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
<,

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

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

_If - .Ff._ a ftA#"'MM*"""·"__'. [ . E1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilílIMllIIlIIlllllut; " II11m11l1111l1ll111111111111111111J11I1111111I11111I111l11111111111I1111111111I11"

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 1'33·592. -;. Kiadja az Országos Luther-Szövetség.

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

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

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

TARTALOM:
Hiányzó kapcsolatok

A bányai egyházkerület közgyűlése

Kereszténység és politikai rendszerek

Egy "próbaper " elé

Nyilas demagógia

Dr .. Benezur Vilmos halála

Új könyvek

Filmkritika

Hírek

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.szeptember 18.

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

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Ruzicska László
. Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 D. Raífay Sándor
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Magöcs Károly
Fasor, Vilma királyné-út

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

ven) d. e 10
Üllői-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Veléria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14.. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. 11
Abonyi-ulca 21. d. e. 11
Fóti-ut d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. 10
!S.oronaőrség d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) - d. e. 8
Qbuda (némel nyelven) d. e. 9
Obuda, Selrneci-u. 1. d. e. 11
Obúda d. e. 4
Lenke-út 56. (ifjúsági) d. u 9
Lenke-út 56. d. e. 11
Lenke-út 56. d. e, 5
Erdi-úton d. u. 10
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212

d. e. 1/210 Scholz Lászlo .
d, e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Dezséry László
d.u.5
d. e. 10
d.u.4
d. e. 11

Mórocz Sándor
Bányai Sándor
Bányai Sándor

Morhács Márton
Lamnek Vilmos
Szuchovszky Lajos

Rimár Jenő
Késmárszky Lajos
Dobos Dezső
Süle Károly
Gyimessy Károly
v. bátorkeszi Kiss S.
Danhauser László
Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Móhr Henrik
Szántó Róbert
Szántó Róbert
Takács János

Zulauf Henrik
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Hiónvzó kancseletok
A küllöldi és a megszállott terü-

leti magyar evangélikus gyülekeze-
tekkel kiépítendő kapcsolatainkról
most nem beszélünk. Idehaza ma-
radunk és bevalljuk őszintén, hogy
jóformán semmi érintkezes és ta-
lálkozás nincs magyarországi evan-
gélikus gyülekezeteink között sem.

Fogalmunk sincs róla, hogy mi-
lyen munk a folyik vagy nem fo-
lyik különböző gyülekezeteinkben.
Mindegyik éli a maga elszigetelt
életét, s Így arra sincs lehetőség,

. hogy egyik gyülekezet épüljön a
másik hite által. Munkamódszere-
ket sem tanulhatunk egymástól,
egymás terheit sem hordozhatjuk
és gyülekezeteink ügyes-bajos dol-
gait sem vihetjük lsten és a nyil-
vánosság elé, mert semmit sem
tudunk egymásról. Ehelyett legtöbb-
ször a sanda gyanu szemüvegén
keresztül mériük és bíráljuk egy-
mást.

Az egyházi gyűlések jegyzőköny-
vei ugyan beszámolnak a külön-
böző részeken folyó munkáról, de
ezekből kiindulni nehéz dologlenne.
Mert mindegyik jegyzőkönyv -
egy-két nehézségtől eltekintve -
arról számol be, hogy náluk vi-
rág-zó munka folyik. Az igehirde-
tések látogatottak, folyik az ifjú-
sági munka, a hitélet élénk, a hi-
vek . tele vannak áldozatos lélek-
kel, stb. stb. Oe a megdönthetet-
len számadatokkal dolgozó statisz-
tikai évkönyvek bizony mást mon-
danak. Azt, hogy mi veszítünk leg-
többet a kiíérés, a reverzális és az
elvilágiasodás által. Így aztán a
legnagyobb veszedelem nem egy
esetleges rendszerváltozással járó
államsegély megvonása által fenye-
get bennünket. Oe fenyeget úgy,
hogya részekre integrált életünk-
ben minden külsöleees szervezett-
ség és kapcsolat ellenére is szét-
esik egyházi életünk, mert hiányez-
nak a belső és élő kapcsolatok. Es
magától értetődik hogy evangélikus
gyülekezetek és hívek igazán csak
egy valakin keresztül találhatják
meg egymással a kapcsolatot: ez
Jézus Krisztus és az ő eva ngé-
[iorna. Nagyon sokan és nagyon
jól meglátták ezt már egyházunk-
ban. Ezért alakítottak kísebb-na-
gyobb közősségeket. Alakultak,
hogy általuk és bennük sok-sok
gyülekezet és a gyülekezetek lelki-

pásztorai találkozzanak egymással.
Oe őket és munkájukat csak úgy

szoktuk jellemezni, hogy "egyházi
segédcsapatok" és "az egyházi
segédcsapatok 'munkéia." És most
épen arról van szó, hogy ezek a
sokszor esetlegesnek tekinteti vál-
lalkozások egyetemesek ps rend-
szeresek legyenek. Mert ma már
van rá lehetőség. Egyik legnagy-
szerűbb kezdet épen a kapernaumi
lelkészevangelizáció volt, amelyik
épen azért, mert lele volt áldás-
sal, nem maradhat meg csak kez-
detnek. hanem folytatásának is kell
lennie, mint ahogyan az evange-
lizáción jelenvoltak várják is mind-.
nyájan a kezdet Iolvtatésát. Es
épen ott történt meg, hogy sze-
mélyes találkozások és őszinte be-
szélgetések által megismertük egy-
más munkáját és küzdelmeit a
gyülekezeti életben. Egyik gyüle-
kezetről, annak hitéről, bűneiről és
örömeiről tudomást szerzett a má-
sik is, és néhány gyülekezetnek
imádságos szívügye lett a másik
gyülekezet ügye, egy egész sereg
lelkipásztor pedig rádöbbent, hogy
egyházi ébredésünk ért és keresz-
tény magyar életünkért mindnyá-
jan halálos felelősséget viselünk.

Voltak hasonló vonásai a Cell-
dörnölkön tartott első nagy ifjúsági
konferenciának is. Mert minden
komolye n vett konferencia nagy-
szerű alkalom arra, hogy Isten színe
előtt egymásra találjunk és egyhá-
zunk egy valóságos lelki organiz-
mus legyen, amelyben találkozzék
a legkisebb rész a legnagyobbal,
az első az utolsóval. s épüljön eb-
ben az egymásratalálásban a mi
új magyar keresztyén életünk.

Persze magától értetődik, hogy
évi egy-két konlerencia még nem
jelent teljes, belső egységet, hanem
csak útegyengelője lehet a meg-

Me1't amint a test ('gy, bá1'
sok tag}a van és a testnek va-
lamennyi tagja, ha sok is, csak:
eg.y test: úgy K1'isztus is, :Afm't
azegy Iélelck el mindnyá.ian egll
testté kereszteltettünk, aka» zsi-
dók, ak ás- gÖ1'ögök, akár seol-
gák, alcár seabadok: és m in d-

1
-nyájan egy lélekkel VU(J1/unk I

meottotoa ... Ti pedig K1'iszttts
teste vagytok és rése szerint to-
(Jok. 1. Korinth. 12 : 12-13,27.

épülö egvmésratalálésnak és együtt~
gondozásnak. De vannak lehetősé-
ge k ezen kívül is bőven. Rend-
szeresíteni kell az ú. n. missziói
utakat, még pedig úgy, hogy kü-
lönbözö gyülekezetek vagy legalább
né hány képviselőik lálogassanak
el a többi gyülekezetbe, hogy őszin-
téri tárják fel egymásnak keresz-
tyén életük minden erejét és fo-
gyalékosságát. Kell, hogy erre
anyagi fedezetet is találjunk I

Végül pedig ott van az egymás-
ratalélásnek és az állandó közle-
l.edésnek a legegyszerűbb eszköze:
a sajtó. Ma már senki sem pa-
nasekodhatik egyházunkban arról,
hogy nincsenek megfelelő saitóor-
gánuinaink. Oe arról már bősége-
sen beszélhetünk, hogy baj van a
munkatársak között. Aki végigtekint
mult évi evangélikus egyházi saitó-
szolgálatunkon, jóformán mindenütt
ugyanazokat a neveket találja. Pe-
dig egyházi sajtónk nem arra való,
hogy azt néhány ember monopoli-
zálja. Ellenkezőleg. Arra van szük-
ség, hogy lapjaink minden élő gyü-
lekezetnek és akár gyülekezeti tag-
nak is helyet adjanak - nem a sa-
ját véleményük - hanem kornoly
és igaz keresztyén üzenelük köz-
lésére. Hogy ez eddig nem így
történt, azért nem lapjaink hibásak,
hanem az aluvó evangélikus lel-
kek. Oe az ébresztés! itt is meg
kell kezdeni. Amelyik gyülekezet-
nek nincs mondanivalója a nyilvá-
nosság számára, nem élő gyüleke-
zet az. Amelyik nem meri elmon-
dani, hogy mi történik benne, ott
nem a Szentlélek működik. Ahol
pedig nem érzik szűkség ét annak.
hogy legalább betűben és a betű
mögött levő lélekben. megtaláliák
egymást, exluziv társaság van ott,
de nem kereszlyén közösség és
nem Jézus Krisztus teste.

A hiányzó kapcsolatok megépí-
tése ott kezdődik, amikor felfedez-
zük, hogy mi csak egy valakin ke-
resztül találkozhatunk és ez a Jézus
Krisztus. Ezért sürgős, nagyon sür-
gős dolog az, hogy minden gyüle-
kezet, minden tudós, pásztor, ösz-
szefoglalva pedig az egyház min-
den tagja találkozzék a Jézus Krisz-
tussal és rajta keresztül a többiek-
kel, akik arra hivatlak, hogy test-
vérek legyenek az Úrban.

M. S.
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. t9-'1 J'J'r~uJ'J' elé
nagy kiváncsisággal nézek. Igazán itt
volna az ideje, hogy kíméletlen kézzel
törje le az államhatalom a törvény ré-
sein bújkálók felekezetét. Mert nálunk
egy egész társadalmi kaszt alapítja arra
jól szituált exisztenciáját, hogy a leg-
kompaktabb törvénynek is vannak ré-
sei, melyen át lehet bújni vagy át le- Szeplember 6. és 7. napjain tartotta a bányai egyházkerület ezévi
het "szivárogni." És a törvények még közgyűlését. Előzőleg a különböző bizottságok és egvhéztársadalmi. kö-
csak nem is nagyon kompaktak. 'k 'k lé ik tAk "1 ti L th .. tsé h H hItt van az én próbaperes barátom. zössége tartotta ü esel e. eru eu Lu er szove seg erceg o en-
Állástalan diplomás volt s egyszercsak lohe Károly Egon elnöklete alatt tartott ülésen Magócs Károly szövet-
állást kapott egy "magárlkq~épiskolá- ségi igazgató jelentését tárgyalta és főként egyházvédelmi kérdésekkel
ban," mint óraadó tanár. ürült neki foglalkozott. A kerületi Luther-Szövetség által a Deák-téri templomban
borzalmasan s nem törődött vele, mí- II 1 '1 '1 KL· d A kféle feltételekkel, hogy és mínt. Vállalt tartott va ásos esté yen is errő szo t emény ajos előa ása. erü-
mindent. Napi 5 órai tanításért kapott leti lelkészegyesület Kovács Andor elnöklele alatt tartott ülésén az egy-
összesen 100 P-őtegy hónapban. De házmegyei lelkészegyesületek rnunkáiáról adott beszámolót és élénk
csak 9 hónapban. A ·tizedikben, június- vita folyamán a kerületi lelkészegyesületi munka kiépítését határozta
ban már semmit, mert akkor már ugyis el, továbbá kitűzte a tisztujítást. A kerületi gyámintézet Tomcsányi V.csak 5 - 10 napig volt rendes tanítás,
csak ép az egyébadminisztrációs munka Pál és Sárkány Béla elnökléte alatt végezte munkáját és szétosztotta
tartott el sokszor majdnem a hó végéig,"]" a rendelkezésre álló összegekből a segélyeket.
De hát ez ugyebár nem számit.Azolyan A kerületi közgyűlés első része szepternber ő-án folyt le, Ez volt
kisded munka, hogy azért nincs értelme az ünnepi rész, melyen a kerület meleg szeretettel ünnepelte és köfizetni. Ezen a véleményen volt az in-
tézet igazgató-tulajdonosa. Ettől elte- szöntötte az egész ország tiszteletével körülveít iubiláló püspökét, D. D.
kintve 9 hónapban 100-100 pengő is RaHay Sándort. Itt olvasták fel a Varsóban, az interparlamentáris kon-
pénz. Akadtak magántanítványok is, így ferencián tartózkodó báró Radvánszkv Albert. egyetemes felügyelő meleg-
barátom egyszerűen feleségül vette 6 hangu üdvözlő-táviratát, A közgyűlés nek erről a részéről előző számunk-év óta várakozó menyasszonyát, meg-
bújtak valahol egy pestkörnyéki olcsó ban már beszámoltunk. Másnap reggel a gyámintézeti istentisztelet után,
egyszoba-konyhában, dolgoztak korán- melyet Sárkány Béla ker. Íőjegyző, gyám intézeti elnök végzett, a köz-
tól későig. nevelték a két kis hamar gyűlés közigazgatási része következett. D. RaHay Sáridor nagy terje-
'egymásutánban érkezett új nemzedé- delmű és az egyház életét érintő minden eseményre és a jelenség reket és azt hitték, nekik még csak pa-
naszra sincs okuk a mai keserves ví- kiterjedő jelentést olvasott fel, melynek súlyos megállapításait a köz-
lágban. gyűlés minden tagja feszült figyelemmel kísérte.

De közben elröpült vagy öt esztendő Két évtizede áll már Krisztus egyháza az emberiség betegágyá-
és barátomnak kezdett a türelme rogyo- nál, _ így kezdte jelentését a jubiláns püspök - mint ahogy az orvos
'gatni, hogya heti.30 óráért még min- áll a lázbeteg mellett. Figyeli a láz hullámzását, szeretné a betegségetdig csak 100 pengöcskét kap, Kezdett
az igazgató-tulajdonos előtt példázódni, orvosolni, néha-néha ád is rá valami csillapító szert, ád jótanácsot is,
hogy rnost már illenék a fizetésen egy de igazi gyógyulást szerezni nem képes. Mert nagyon súlyos és ma-
kicsit javítani is. Erre aztán kibújt a kacs, sőt ragályos is a betegség. Nem is a felszínen van, hanem aszög a zsákból. Ez év júniusának vé-
-gén, amikor az utolsó adminisztratív lélek mélységeiben pusztít s még a puszta levegővel is terjed és fer-
papírdarabot is beadta, kapott egy pár- tőz. Részben már az orvosra is átragadt s a betegségben szenvedő
szavas Ielmondólevelet. Minden meg- emberiség nem egyszer fordul oda az orvoslásra hivatolt egyházhoz a
okolás, minden telmondési idö, végkí- bibliai közmondás szavával: Orvos, gyógyítsd meg magadat.
'elégítés, stb. nélkül. Mikor okok iránt h
érdeklődött, mondvacsinált okokat, va- Az egyház maga is érzi, hogy a világ áború óta megnehezült a
.gyis ürügyeket kapott Hisz, mint igazi hivatása is, de magát sem érzi valami jól. Látja, hogya pusztító élet-
paedagógiai ~rzékkel bíró~. ambiciózus harc még ma sem ért véget. A népek széltében háborúra gyűrkőznek.
fiatalember, ugya tantestuletben, mmt Mindenki beszél, de senki sem hisz a békében A nemzetek és orszá-
·~é~~á~~l~~:~r~~e:~Yik legjobb tanár- gok egymás ellen törnek. A gyűlölködés világszerte vészesen hullám-
. Kérlelés, közbenjárás, minden hiába- zik. A társadalmi élet egyensúlya mindenütt félelmetesen inog. A ha-
való volt. Az igazgató-tulajdonos fenn- talmi versengés átka már a Krisztus egyházaiba is belérközött.: Az
tartotta a felmondást, mert ha vissza- egész keresztyénségról elmondható Jézus megállapítása, hogy az Isten
venné is, "fizetésjavítást úgy sem ad- országa mindenütt erőszakot szenved és bekövetkezett az apostol mon-hat." Erre aztán barátom érdeklődött
a mínísztéríumban a magániskolák ta- dása, hogy az egész teremtettség sóhajlozva várja az Isten gyermekei-
.náraínak jogi helyzete felől és az ott nek kinyilvánulását. Azokét, akik az lsten igazságával és az ő akarata
kapott információkra támaszkodva meg- szerint való éleitel akarnak békességet szerezni a szenvedő világnak.
indította a "próbapert." Minden igaz hívő keresztyén mélységes fájdalommal látja ezt a

Hát én nagyon kiváncsi vagyok en- belső romlást, melyen mit sem segítenek a népek sorsát intéző földinek a kimenetelére, mert ha barátom
adatai igazak, az igazgató-tulajdonos hatalmasok nagyhangú kijelentései, sem a gyakori kormányváltozások,
személyében tipikus törvényrésközt búj- sem a nemzetközi tanácskozások. Mert mindezekben nem a Krísztus
kálóval és munkaerő uzsorással állunk lelke vezeti az emberek gondolatait. Már pedig örök igazság az Úr ki-

. szemben, Szabad legyen ennek megvi- jelentése: Nálam nélkül mit sem cselekedhettek! Ma pedig nemcsak
lágítására csak néhány adatot relso- a kereszty én népek, hanem még a keresztyén egyházak életében is
-rolní :
. Az intézet fennáll már vagy 30 esz- több az emberi elgondolás, mint a jézusi lélek, több a látszatra való
tendele. Van a tantestületben 20tanár, törekvés, mint a lelki megújhodás.. több a hatalomra, mint a szolgá-
de abból csak 2 (olvasd és mondd: latra való készség, több a hiú emberi bölcselkedés, mint az lsten előtt
kettő) rendes tan~r, .ren,des, szolg~Jat~ számadásra készülő lelkiismeret Ielelösségtudeta, Eze'rt esett bele a.éveinek megfelelo fIzetesseI. A többi ,
mínd óraadó tanár havi 100 pengővel keresztyénség maga is e szánandó korszak életrontó betegségébe.
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Midőn ezt a valóságnak meglelelőerr megállapítom, évi jelenté-
semben arról igyekezem képet adni, hogy ez önmagával meghasonlott
korban is mit tett evangélikus anyaszentegyházunk' és benne a mi egy-
házkerületünk az őt éltető jézusi lélek valósítésára' Mert a mi életünk
.egyedüli törvénye Krisztus és az ő evangéliuma. Mi tudjuk, hogy az
emberek előtt is, Isten előtt is annyit ér az életünk, amennyire tettei-

· ben és magatartásában a Krisztus eoanoeliuma tükrőződik oiseza.
Egyházunknak és híveinek az elmult közigazgatási év több jeles

alkalmat nyujtot! annak igazolására, hogy tudunk a Krisztushoz és az
ő evangéliumahoz méltó módon viselkedni.

A Krisztusban ugyan testvérünk, de a történelem alakulása és az
evangélium igazsága szerint vetélytársunk - hogy ne mondjarn, saj-
nos, nem egyszer ellenségünk, - a római pápa egyháza csak nemré-
gen tartotta hazánkban az egész világra kiterjedő eucharisztikus kon-
gresszusát, melyre a földkerekség minden részéből a püspökök százai
és a hívők ezrei sereglettek egybe, hogy a római (egyház erejét, hatal-
mát, gazdagságát megmutassák és a hódolast követelő dicsőségétcsil-
logtassák. Nem vitatható, hogy ez a világkongresszus nagyszerűen pom
pázó és lenyűgöző látványosság volt. Láttuk és elnéztük, de vele szem-
ben minden ítéletmondástól gondosan tarlózkodíunk. Tartózkodunk most
is, inert jól ismerjük az apostol ama tilalmát: Ki vagy te, hogya más
szolgéját megítéled. Van, aki mindent megítél: .az ;Ur l

Oszintén megvallom azonban, hogy eleinte aggasztott egy kevéssé
ez a kongresszus. Aggasztolt másokat is. Ezért a két protestáns egy-
ház közös bizottságának megállapodása értelméhen adot! is ki a két
protestáns egyház egy közös nyíltlévelet, melyben híveinket lelhívtuk á
nyugodt magatartásra, valamint az önmaguk és hittestvéreik felelt való
komoly vigyázásra. Majd egyházunk külön is, a püspöki kar által el-
fogadott munkaterv alapján, rádiós beszédekkel, tudományos és nép-
szerű előadásokkal igyekezet! ,híveinknek a férfias megállásra szüksé
gessé vált erősítést megadni. Igy az eucharisztikus kongresszus ió alka-
lom lett arra, hogy híveink az evangélium szeilemébe elrnélyedienek,
egyházunk tanítását, hivatását, jelentőséget és az Úrvacsora igazi bib-
liai értelmét megismerjék. Itt különösen is meg kell dícsérnem Scholz
Lászlo fiatal munkatársamat, aki az eucharisztiáról íro It könyvében és
az Úrvacsoráról mondott beszédeiben mindenki által érthető világos-
sággal tárta fel az Ige mélységeit. De meg kell dicsérnem népünket is,
me ly az eucharisztikus kongresszus alat! tanusított kímélö és figyelmes
magatartásával és vigyázáséval megmutatta, hogy a mások ünneptar-
tásának napjain is tud a Krisztus evangéliumához méltó módon visel-
kedni s nemcsak meg nem ingott hitében és az evangélium egyházá-
hoz való hűségében, hanern abban csak mégjobban megerŐs6élűtf:-Tga-
zolia ezt a Luther-szoborra való gyűjlés példátlan eredménye is: hí-
veink a nehéz gazdasági viszonyok ellenére is egy;etlen hónap leper-
gése alatt kerek százezer pengőt adtak össze, hogy az egyház nagy
reformátorának az ország fővárosában mélló szobrot emeljenek. Azt
hiszem, nem tévedek. ha ezt a fényes eredményt, legalább részben, az
eucharisztikus kongresszus lelki visszahatásának tulaidonitorn. Népünk
szinte ösztönösen meg akarta mutalni, hogy egyházához való ragasz-
kodásában és apáitól örökölt áldozatos hűségében megingatni nem lehel.

Az Eucharisztikus Kongress2 ust és az. első magyar király emlé-
kezetének felújítását nemcsak én, hanem sol-an mások is kiváló alka-
lomnak gondoltuk a magyar keresztyén egyházak testvériesebb viszo-
nyának megteremtésére. Teljes· [óhiszernüséggel vártuk, hogy az erő-
sebb testvér is átérezve a nemzet megtiportatásának es elhagyatottsá-
gának élelsorvasztó terhét és keserűséget, valami határozott lépést tesz
az összefogás felé és a nemzetlenntartó erő Iokozase érdekeben test-
véri közeledésre szánja rá magát. Csalódtunk: el testvéri közeledés te-

· rén nem történt semmi. Felvetődött ugyan a keresztyén unió ötlete,
de nem olyan helyről és nem is olyan komótységgal, amilyen ezt a

·roppant kérdést megilleti. Mert azt mindenkinek tudnia kell, hogya ke-
resztyénség széttagozódása hosszú történelmi folyamat szüks ézsz erű
,következménye volt sígy újból való egyesülése sem lehet ötlet és han-
gulat gyümölcse .. Az . egyik egyháznak a .rnésikba való kedélyes be-
.tessékelése nem. kornolv lépés az unió felé, de még csak a barátságos
'közeledés elérésére sem alkalmas. Mi megelégszünk El testvéri jóaka-
rat, türelem és megértés bármely komoly bizonyságá val ; - de ilyen

és 9 hónapos fizetéssel. Vagyis a rend-
szer már jó 30 éve ez: fiatal kezdőket
odavenni, arnbíciójukat, rnodern tudá-
sukat jól kihasználni, igen olcsó pén-
zért és aztán pár éo mulua valami
ürüggyel vagy ürijgy nél/.ül eouszerüen
túladni rajtuk. Könnyebben, mint egy
cseléden, mert annak legalább 2 heti fel-
mondás jár. Ezért nem lett 30 év óta
több "állandó tanár," mint csak kettő.
Na most ehhez még egy-két adatot. Az
intézetnek a mult évben 450 növendéke.
Ezek 180-200 P évi tandíjat és egy
CSOIPÓ melJékdíjat fizetnek. Szóval be-
jön tőlük kb. 85-90.000 P. A fűtésért fi-
zet mindegyik 16 P-őt, ami szintén 7000
pengő, holott ennek 1/3-ad részével is
kifűthet.i az egész iskolát. Egyszóval
llJlJ.IJOOP ös bevétel mellett kb. 25-·30.000
pengő fl. tantestület üzetésére, 15-20.000

. egyebekre s marad neki tiszta haszon
vagy 51J.IJUOP.

Hát szabad ezt Magyarországon? Sza-
bad a közoktatásból kapitalista nagy-
üzemet, szellemi-munkás-nyúzó, kíuzso-
rázó gyár üzemet csinálni? Lehet ilyes-
mihez törvényes védelem? Tarthat va-
laki hasonrangú. tudásu embereket éh-
béren, robotmánkában. míg neki, aki a
kisújját sem mozgatja érte, mammut-
jövedelme csurog össze munkájukból ?
Ez lehet, minden. csak nem keresztény
átlarnba való állapot. Máskép nem is
tudjuk elképzelni az egészet, mínt hogy
itt már évek és évtizedek óta rendsze-
resen folyik az állam törvényeinek a
kijátszása, a törvény rései közt való
bujkálás. Igen kiváncsiak vagunk te-
hát ennek a kétgyermekes fiatal tanár-
nak "pl'óbaperére", mert ez igazán al-
kalmat adhat a törvényes közegeknek,
hogy betömjék a paragrafusok réseitjés
elcsípjenek egy tipikus paragratuskí-
[átszőt, törvény rések közt bújkálót,

L. .1I! v:

"NyJios demugógi,g"
Mínt Magyarország .Jochnesí ször-

nye" bukkan fel újra meg újra az uj-
ságok hasábjaín a Németországban
dolgozó magyar munkások ügye. Nem-
régiben már úgy hallottuk rnintha az
újságok szerkeszWségéhez bizalmas uta-
sítás ment volna, hogy a kérdést egye-
lőre ne feszegessék, de úgylátszik ez az
utasítás vagy nem történt meg, vagy
nem volt komoly, mert híradás és hoz-
zászólás formájában újabban pi. a Ma-
gyar Nemzet foglalkozik vele.

Kétségtelen dolog az, hogy ebben a
kérdésben világnézeti különbségek 'na-
gyon jól kiéleződhetnek, és maga az
anyag nagyszerű propaganda eszköz
lehet, pro és contra jobb v.agy balol-
dali lapok hasábjain. Azonban kétség-
telen dolog az is, hogy abban a kétség-
beesett kísérletben, amelyikkel a ma-
gyar munkásoknak németországi jobb
helyzetét eltussolni vagy elhal ványítani
igyekeznek egyesek, egy feuelal kapita-
lista világ birkózik a számára hínetet-
lennel, a számára döbbenetes valóság-
gal. Egy Extra Hungariarn non est vita
felfogás sejti, saját maga előtt is leta-

.gadhatatlanul, hogy van élet Magyar-
országon kivül is és a si est vita non
est ita-folytatásból éppen az "ita" kap
nagyon, de nagyon éles hangsúlyt. Mert
tényleg nem az fáj az érdekelteknek.
hogy van élet, hanem hogy más élet
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van, olyan, amiről álmodozva mesélnek
egy-egy künn gy~jtött kis töke boldog'
bástyáín állva a hazatértek.

Eppen ezért-t.öLténik minduntalan el-
hallgattatási kísérlet. Mégpedig a leg-
különbözőbb eszközökkel. Ujabban az
ilyen hírek elmondását, közlését még a
"nagyérdemű olvasóközönség" is elret-
ten tőnek találja és "nyilas tlemagógiá-
nak" bélyegezi. Pedig igazán nem volt
semmi "nyilas demagógia" abban, ahogy
a Magyar Nemzet (Pethő Sándor lapja)
leírja nyilván hivatalos tudósítás alap-
ján, hogy Bonczos Sándor csongrádi
főispán 32 helyet látogatott meg két-
hetes németországi útja alkalmából és
a következő nyilatkozatot adta: "Egész
utam tapasztalata az, a magyar mun-
kások szempontjából a németországi
aktió helyes, mert munkásaink számí-
tásaikat megtalálják és kisebb tőke-
gyűjtésre van alkalmuk. Magyal' szem-
pontból nem merülhet fel aggály, mert
sem politikai, sem nemzetiségi propa-
ganda nem folyik kűzöltük. (Eredetiben
is dűlt betűkkel) A német munkaadók
is a legteljesebb mértékben megtalálják
számításaíkat, mert sokkal megelége-
dettebbek a magyal' munkásokkal, mint
a többi nemzet importált munkásanya-
gával, A harminckét hely közül rnínd-
össze két-három helyen találtam pa-
naszt, amit a német hatóságok' kíván-
ságunkra rögtön Ol:vosoltak." plagyal'
Nemzet, 1938-·IX.7-1 szám.)

Ugyanezen lap következő, szept 8-i
számában azonban egy levélíró, Vár-
allyai Béla levelét találjuk. amelyben
idevonatkozólag a következő áll: .De
bocsásson meg Főszerkesztő Uram, mez
kell kérdeznem, miért foglalkozunk az~
zal a nagyon is propaganda-ízű dolog-
gal, hogy a magyal' mezőgazdasági
munkások míly sokat keresnek Német-
országban? Ha még igaz volna, talán-
talán el is nézném. De nem igaz, Ha
meg igaz, igyekezzünk mi, magya?' bir-
tokosok is többel fizetni a szeoénu pa-
rasstnak, hogy ne kelljen nekik künn
dolgozni Németországban."

Nem tudjuk azt, hogy ez a levél va-
lóban levél-é, vagy csak a szerkesztő-
ség egyi ujságírói trükkje, (nem téte-
lezzük fel az utóbbit) de az minden-
esetre tény: a hozzászólás megtalálta
a helyes hangot és a helyes megoldást.
Tényeknek letagadásával nem érni el
semmit, de a komoly segítésre való
hajlandóság a mai magyar helyzet nagy
problémáinak megoldása felé biztató
előjel, Az elakadt, kátyub a került pa-
raszt szekeret nem segítíkí nehéz hely-
zetéből az, ha gazdája emlegetni kezdi
a szenteket, vagy szid egy vagy más
társadalmi osztályt, illetőleg világnéze-
tet. Ha minden ember komolyan akarna
segíteni, mint ahogy a fenti levélíró igéri,
akkor nem kerülne sor arra, hogy "nyi-
las demagógia" névvel tiszteljenek meg
olyan írásokat, amik tárgyilagosan fes-
tik le a. körülményeket. Gyógyuláshoz
sohasem a betegség elhaUgatása, hanem
annak megismerése az előfeltétel.

Lapunk nem foglalkozik napi politi-
kával. Nem pártlap. sem pedig valami
politikai világnézet, (esetleg a nyilasok)
szócsöve. Egy szempontja van csak: az
evangélium alapján álló igazság hir-
detése, és ha kell, ugyanezen az alapon
és egyúttal ennek az evangéliumnak
kényszerítő hatása alatt a tények bírá-
lása is. A mai zavaros, vajudó időkben,
új világra váró emberek számára, ennek
szüksége fenn is áll. Ezért szólunk, ezért
kell szólnunk. K. P.
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bizonyságadás nem történt és így a felekezetközi helyzet a régiben
maradt. A felelősség nem bennünket terhel, mert a mi egyházunk a
megbekélésre való készséget, sőt vágyát ismételten kijelentette es így
a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedett.

Erős hullámokat vert a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyá-
nak visszaáliítását célz ó törvény meghozatala, melyet közönségesen
zsidótörvénynek neveznek. Felekezetközi vonatkozásai miatt hadd eit-
sek róla néhány szót.

Mindig nagyon meggondolandó az olyan törvény alkotása, amely
meglévő jogokat érint. A mi történelmi jogaillkat is érintette legutóbb
egy törvény és az általa ütött seb elviselése nekünk is fáj még ma is.
A felsőházról szóló törvényt értem, amely az 1885. évi, szintén nem a
teljes vallási egyenjogúság és viszonosság alapján készült törvényben
biztosított parlamenti képviseletünk egyharrnadátó] kényszerítő ok nél-
kül megfosztott bennünket. Meg tudom érteni izraelita polgártársaim
fájdalmát, ha az új törvényben a régi törvények által neki megadott
polgári jogegyenlőséget megcsorbítva látják. Nem térek ki arra, meny-
nyiben volt és éppen így volt-e szükség ennek a törvénynek megho-
zatalára. Azt sem vitatom, hogya zsidóság egyoldalú és önző maga-
tartása mennyiben kényszerítette ki ezt a törvényt. A puszta igazság
nevében azonban meg kell állapítanom, hogy eaz 1867. és 1895. évi
törvényeknek a zsidókra vonatkozó rendelkezéseit csakugyan megszű-
kílette. Viszont azonban ugyancsak az igazság nevében azt is meg
kell állapítanorn, hogy ez a törvény nem annyira kíméletlen, mint ami-
lyennek első tekintetre látszik. Mert a zsidóságot egyetlen életpályáról
sem szorítja le, csak annak vet gálat, hogy bizonyos foglalkozások kö-
rében felekezeti monopólium alakuljon ki, illetőleg növekedjék tovább,
Az elhelyezkedés mértékét pedig nagy kirnéletlel az országos arány-
számnál négyszerte nagyobb százalékban állapítja meg.

Van azonban az új törvénynek egy rendelkezése, amely az egy-
házak természetes jogkörét érinti. Nevezetesen annak megállapitésa.
hogy ki, mely alapon és mely időponttol tekinthető keresztyénnek, az
egyházak joga és kötelessége. A törvény ezt az egyházak megkérde-
zése nélkül, önkényesen állapítja meg. Az áttérés érvényességének
megállapítása is érthetetlen. Megfelelő helyen már volt alkalmam erre
rámutatni, most csak azt kívánom hangsúlyozni. hogy mindenesetre
jobb lett volna, ha a -régi jó szokást megtarlva, a lörvény meghozatala
előtt az egyházak képviselőit előzetes bizalm as tanácskozásra meghív-
ták volna. Meg vagyok győződve, hogy e tanácskozás eredményeképen
megnyugtatóbb törvény került volna nyilvánosságra, Egyházunkat az
új törvény annyiban érdekli, hogy sok derék hívunknek okozott lelki
gyötrelmet és fájó aggodalmat. Oe mióta az evangelium levegőjében
élnek, ezek is meatanulták már, hogy minden törvénnyel szemben a
Krisztus evangéliumához méltó módon kell a keresztyén embernek vi-
selkednie. Mi velük szemben, akik közöttünk keresik hívő lélekkel a
Krisztussal való békességet és a Krisztusban adott isteni kegyelmet, a
testvéri szeretet megértő készségével viselkedünk és őket testvéreknek
tekintjük. Mert ez a Krisztusevangéliumához mélíó viselkedés köve-
telrnénve,

.Ezutén a jelentés a tanitőképzés relormjával kapcsolatban a
néptanítói hivatás ielentő sé zéről morid megbecsülö szavakat, majd át-
tér a s zarv a si tanítóképző jövőjének kérdésére. Ismerteti az egyete-
mes egyház állásfoglalását. a tiszai egyházkerület ismeretes álláspont-
ját s kifejezésre juttatja a bánvakerületnek azt az elhatározását, hogy
az ország egyetlen evangélikus tanítóképzőjének megtartására és aka-
d érníává való átiejlesztésére mindent meg fog tenni .s ezért már a
most kezdődő tanévben megnyitja az első liceumi osztályt.

A jelentés a zsinati törvények végrehajtásával loglalkozó része
után az egyes egyházmegyék életének mindig érdeklödéssel fogadott
'részletes jellemzése következett. Szomorú képet adott a jelentés arról,
hogy az arad-békési, a békési és a pestmegyei felső egyházmegyében
evangélikus népünk között is a gyermekszületések csökkenése aggasztó
méreteket öltött, Maid a szórványszervezésről és az egyházi élet belső
lelkének alakulásáról a következő érdekes megállapításokat tette:

Az évek óta folytatott egyházszervezésnek és szórványkőzpontok
.alakításának célja mindenki előtt ismeretes. Gondozásba kellett venni
a kerületben szétszórtan élő evangélikus testvéreinket s ezáltal kellett



biztosítani az evangéliumi hitben való megmaradásukal. Ha a már
hosszabb idő óta céltudatosan irányított eme szervezési munkát figye-
lemmel kisériük és az e téren elért eredményeket rnérlegeljük, legszi-
gorúbb rnértékkel mérve is megállapíthatjuk, hogy az utóbbi évek a
multnak sok mulasztásá! tették már jóvá. Egyházkerülelünk külőnle-
ges helyzetéből magyarázhatjuk, hogy szervezés tekintetében még
olyan feladataink vannak, amelyeknek megoldása sok szempontból
hátráltat ja a szorosabb értelemben, vett egyházi munkát. Az Aliöld
nemcsak egyházi szervezetében, de minden más vonatkozásban visz-
szamaradt a többi országrészek mögött. A nagy lélekszámú szórvá-
nyok, a gondozatlanul elvesztésbe menő hívek százai a nagy váro-
sokból vagy a tanyákról szinte kiáltottak már a szervezés után és
nekünk ezt a kiáltást meg kellett hallanunk. Ha a visszamaradottság
okát keresnénk, századokkal kellene visszamennünk arra az időre,
erniknr a török kivonulésa után megkezdődött az Alföld újjáalakulása.
A változás követelte egyházi szervezés azonban nagyobb részében
ránk maradt nehéz Örökségül. Oe a székesfővárosnak és környékének
rohamos Ieílödése is újabb meg újabb feladatok elé állította .és állítja
még ma is az egyházat. Tehát elsősorba tartozó kötelességet teliesi-
tünk akkor, amikor az egyházkerületet ú] egyházak alapításával, temp-
lomok építésével, szerteszórt hivek összegyüjtésével új és fl réginél
megfelelőbb szervezetté építjük. Ez- az építő munka az elmult évben
js jó eredménnyel folyt, rnert az Egyház Ura nem hagyla magukra az
építőket. -

Oe e voltaképen külsö tevékenység mellett a lelki élet legben-
sőbb síkja sem szenvedet! mellőztetést. Kerületünk különböző pontjai-
ból beérkező jelentések arról győznek meg, hogy egyházunkban fel-
ébredt, vagy legalább is felébredőben van az evangéliumi felelősség
érzete. Megállapíthatom, hogy kezdünk kiszabadulni abból a vesze-
delmes dermedtségből, mely olyan nagyon-nagyon hosszú időre szinte
~uzsba kötözte és mozdulatlanságra kárhoztatta az evangelium egyházát.
Az Isten igéje újra él és hat közöttünk és a legkülönbözőbb jelensé-
gekben nyilvánul meg lelket és egyházat éltető ereje. A különiéle
evangéliumi mozgalmak helyet találnak az egyház falain belül. Ezt
örömmel kell -tudomásul vennünk, mert még néhány évvel ezelőtt is
bántó elkülönülés árnyéka járt azok mögött a kezdeményezések mő-
gött, amelyek evangéliumi mélységet követeltek - sokszor talán nem
li legszerencsésebb formában - a pusztán külsősézekben kimerülő

, egyházi élet helyett. Ma már mindenki tudja és érzi, hogy az evan-
géliumban való élet nem szektéskodás, mint ahogyan egyesek köny-
nyelrnüen megítélik. S itt tárgyilagosan meg kell állapitanom, hogy
ennek oka elsősorban a 'reformáció lutheri eszmevilágának megújho-

-dásában van. Ez a megújhodás visszaállította eredeti bibliai és lutheri
'tekintélyébe az anyaszentegyházat s nyilvánvalóvá tette azt az igaz-

ságol, hogy evangéliumi élet csak az evangélium egyházában bonta-
kozik ki, de másrészt megtörte azt a tévhitet is. hogy az egyház meg-

-állhat .az evangelium nélkül. A közelmult s benne a legutóbbi esz-
tendő is egyházi életünk lelki világának tisztulását munkálta és meg-
nyugvással mondhatiuk itt is, hogy Isten lelke ehben a munkéban
esem hagyta magukra a fáradozókat meg az imádkozókat.

Ezután a jelentés örömmel említi meg, hogy az Egyházkerületek
Jóléti egyesülete szépen fejlődik, ez évben csak a bánvakerületnek
9000 pengő! meghaladó összeget juttat, rnely szórványgondozási célo-
kat fog szolgálni. A népiskolai. középiskolai és valIástanítási részletes
jelentések adatai alapján a püspök elismeréssel szólt a végzett mun-
káról és további szorgos munkára buzdította. Majd a kerületben mű-
ködő két diakonissza intézet munkáiát ismertette, a személyi változá-
sokról számolt be és végül "munkával szeretett evangélikus egyházát"
Islen megsegítő és megtartó áldásába ajánlva fejezte be jelentését.

A közgyűlés a további tárgysorozat folyamán megválasztoitaaz
'egyházkerületi presbitérium tagjaivá Kemény Lajos, Egyed Aladár,
dr. Gaudy László és Dedinszky Aladár ,lelkészeket és Tomcsányi V.
Pál, Fabinyi Tihamér, Koch István és Mendelényi Jánost, mint világi
tagokat, póttagokul Wolf Lajost, Prőhle Sándort, dr. Konkoly Elemért
és dr. Lányi Mértont. Egyházkerületi !őrvényszéki bírónak Prőhle Sán-
dort. A különböző jelentések és íelebbezések meghallgatása és elin-
íézése után a közgyűlés a püspök imájával fejeződött be.

Dr. Benclur Vilmos halála
Egészen váratlan veszteség érte or-

szágos evangélikus egyházunkat dr.
Benezur Vilmos ügyvéd, a békési egy-
házmegye ügyészének elhunytával. A
bányai egyházkerület közgyülésén még
Ielszólalt, hazautazása előtt még új
munkákat vállalt az egyházi szabály-
rendeletek készítésében és harmadik
napon, bírósági tárgyalás után szívszél-
hűdésben váratlanul elhunyt. Kiváló
egyházjogász volt, aki a most befeje-
zett zsinaton a legbuzgóbb és legaktí-
vabb zsinati atyák közé tartozott, bi-
zottsági munkában és a plenáris gyű-
léseken is mindig figyelemreméltó ér-
velésekkel és az egyházát féltő gyakor-
lati embernek az argumentumaival ki-
tartóan tudott küzdeni igazságai mel-
lett. Különösen szakértő nek bizonyult
a háztartási törvények s a fegyelmi
szabályok vitás kérdéseiben. Mínt a bé-
kési egyházmegye ügyésze tünt fel ne-
héz kérdésekben adott jogászi vélemé-
nyeivel, de csakhamar más egyházme-
gyék is kérték és igénybevették tudá-
sát és tanácsait. Mindíg készségesen
igent mondott minden esetben, amikor
valamilyen egyházi munkára kérték.
Szerény, kedves, hűségesszívű és a má-
sok bajait mindíg megértő volt, akit
ezért nagyon sokan szerottek. _

A Luther Szövetségi munka és ebben
lapunk is szívből gyászolja őt. A zsinati
munkálatok idején lapunkban sűrűn je-
Jertek meg egyházjogi fejtegetései, amik-
nekértékét legjobban bizonyítja az,
hogy sok gondolata és índítványa elő-
segítette az egyes kérdések megoldá-
sát és a törvényben való megfogalma-
zást. Egyházunknak benne egyik legjobb
gyakorlati egyházjogásza távozott el
közülünk és lapunk is egyik leghivebb
barátját veszítette el- Temetése Szarva-
son, szeptember 12-én volt, a gyászbe-
szédet Kovács Andor békési ssperes
mondotta, a szarvasi egyház nevében
Bartos Pál és Kello Gusztáv lelkészek, a
csabacsüdi egyház nevében Chován Jó-
zsef lelkész búcsúztatta.

Elhunytáról a békési egyházmegye a
következő gyászjelentést adta ki:

A Békési Ag. Hitv. Ev. egyházmegye
községei és egész közönsége nevében
megilletődött, fájdalommal teli szívvel
jelenti, hogy dr. Benczúr Vilmos ügyvéd,
az egyházmegye felejthetetlenül és ön-
feláldozóan ügybuzgó ügyésze, az ev.
egyház egyik legfáradhatatlanabb világi
munkása f. évi szeptember Iü-én d. e. fél
12 órakor munkás életének 56-il<évében
váratlanul elhunyt ... Béke poraira ! ...

SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.

•, TELEFON: 18-63-95.

IÚj m o d e l l ie lm elkészültek!
Régi bundák átalakítása divatos.
uj formára, még a szezon előtt
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Sipos István: II refgnuá-
tus theologia védelmében
Különös tekintettel az Ószövet-

ségi bibliai tudományokra
Budapest, 1938. 455 lap. Ára 4.50 P

Ha ennek a vállalkozásnak bevezető
tanulmányát nem ismertettük volna
(megjelent az Ev. Élet 1938. V. 14. szá-
mában), nem vállalkoztunk volna arra, ft
hogy a folytatásra megjegyzéseket te. ~
gyünk.

Nehéz dolog, de méginkább merész
dolog valakinek önmagát arra 'a sze-
repre felkínálni, hogy egyedül megvé-
delmezi egy egyház, jelen esetben a
reformá!Lls egyház theologiáját. Sipos
megteszi magát egyháza és theologiaja
védőjének. Nem túlozom és nem kicsiny-
lern le a munkáját, hiszen az Ő, de ta-
lán inkább a Kállay kedvéért néhány
ótestamentumi tanulmányra is kénysze-
rültem, s bizonyára sokan kerültek ha-
sonló körülrnények közé s ezért hálá-
saknak kell lennünk, de a mód, ahogy
Kállayt ki akarja végezni, olyan, ame-
lyet mi esztétikai okokból sem merünk
lapunk hasábjaira átmásolní.

Mi azt hisszük, hogy olyan valaki, aki
Pozsonyban és Hornyánszkytól tanulta
a héber nyelvtant, az tudja is azt; azt
is hisszük, hogy olyan szövegek közlé-
sénél, ahol a magyar nyomda az inter-
punkciók és egyéb számára ismeretlen
jelek pontos készítésére nem készül-
hetett fel, ejthetett hibákat, amelyekért
nem lehet a szerzőt tudománytalan pon-
tatlansággal megvádolni s azt sem írjuk
Kallavnak hibá ul, hogy eddigi protesz-
szorsága alatt nem írt össze 24Uoldal-
nyi tudományos munkát.
'Amit a műve végén felszólítás for-

májában közread s ahogy vitára és
theologiai versenyre szólítja fel KálJayt,
megrettenti az olvasót.

Az első röpirat után abban remény-
kedtünk, hogyabeigért, a második
munka olyan lesz, mint amelyet a sze-
gényes ószövetségi irodalomban nvere-
ségnek könyvelhetünk el, s úgyjátszik
ebben a várakozásunkban csalódtunk.

'A mózesi szerzőség kérdését. az öt
könyv egymáshoz viszonyított jelentő-
ségét, az ószövetségi exegetíkaí iroda-
lomban való biztos járást Sipos sem
meg nem oldotta, sem be nem bizonyí-

. totta. Ellenben olyan kérdést dobott
bele az egyházba, amelyre azt hiszem
semmi szükség sem volt, A hívő és nem
hívő theologia kérdésének bolygatása
ma nálánál sokkal nagyobb theologn-
soknak sem ajánlandó, mert ha ez a
kérdés erőszakkal kiszélesíttetik, akkor
ez a harc és küzdelem nemcsak theo-
logusokat, nemcsak theologiai irányo-
kat semmisít meg, hanem azonfelül tö-
megek lelkéből oltja ki azt, ami ma
még meg van.

Annyit látnom kell, hogy Kállaynak
Siposról írott bírálata nem látszik min-I
den részében megtámadhatatlannak,
de azért ilyen vihart támasztani egye-I
nesen nagy merészség volt. -
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Keresztyénség

politikai rendszerek
A Magyarság c politikai napilap e hó 2-i számában "Keresztyén-

ség és nemzeti szociálizrnus" címmel egy hosszabb iejlegetes jelent
meg Kóts Lajos lelkésztestvérünk tollából. E fejtegetés, a felvetett kér-
désnek egyházi-teológiai vonatkozása, valamint időszerűsége folytán.
joggal számíthat evangélikus egyházi saitönk hozzászólására. Sőt k ívá-
natos volna a felvetett kérdésnek egyházi-teológiai szempontból való
megvitatása. illetve tisztázása.

Cikkíró. fl magyar nemzeti szociálizmus (hungarizrnus) mozgalmának
- több oldalról és ismételten ért ezirányú támadásokra válaszolva -azon
tételét igyekszik megvilágítani leitegelésében, hogy _. éles ellentétben
a rn arxisrnusból folyó politikai rendszelekkel - a "nemzeti szociáliz-
rnus es a keresztyénség közötti ellentét mesterséges konstrukció" .csu-
pán. A· nemzeti szociálizrnus és a kereszlyénség tudniillik "nem is
kerülhet mindk ettő elvi alapjainál fogva ellentétbe egymással." "Terü-
le/i súrlódások" támadhatnak, de "lényegbeli ellenté/ek" nem. "Sőt
hioa/ollah egymás kiegészítésére." Cikkíró végül azon látásának és
hitének ad kifejezést, hogyakeresztyénség es nemzeti szociálizmus
.,nem ellenségek, hanem igen buzgó testvérek, amelyek olykor-olykor
alnyulk álnak egymás hatáskörébe, azután egy kicsit. néha kornolyab-
ban is ősszekocó dnak. azulán -végül együtt építenek."

A nemzetközi szociálizmus (rnerxizrnus) és él nemzeti szociáliz-
mus rendszerének elvi alapját, filozófiai-világnézeti lénvégét a kövel-
kez ő módon elemzi: A marxizmus elvi lényege a "leljes maferializ-
mus". anyagelvűség. A "marxizmus Istent nem ismer s nem ismer el:
legszelídebb megjelenési formájában magánügynek deklarálja a vallást.
mégpedig megmosolyogni való. majd kiirtandó magánügynek. lit nem
is összeütközésről vagy súrlódásról van szó, hanem harcról Isten és
vallás ellen". A nemzeti szociálizrnus ezzel szemben - cikkíró szerint
- "bárme:y megjelenési formájában... éles ellentétben áll fl male-
rializ rnuss«]. Nem a materiát, az anyagot taríja egyetlen, sőt még
legfontosabb tényezőnek sem. A lelket, a szellemet fölébe helyezi a
maiériának. Egyik legfontosabb alapelve a hősi idealizmus ... A nem-
zeti szociélizrnusbe negyszerűen nem található [el olyan. tanitás, mely
tdgáQnsi az Islent." \ <,

Meaállapithetiuk elsősorban is, hogyacikkírónak tételévei kap-
csolatos érvelése nem mozog a felszínen. Mégis ezen érvelés általános
filozófiai szempontból sem mondható minden tekintetben hibátlannak.
A marxizrnus mint megvalósult politikai rendszer (szociáldemokrácia,
komrnunizmus), noha mögötte mint r elvi elméleti alap kétségtelenül a
materialisztikus törlénelem- és valóságértékelés áll, bizonyos tekintetben
(pl. a prolelárság "messiási kűldetés-ludate ", "várakozása" és az el-
jövendő "tökélete~ egyenlőségben. demokráciában" való hite, - rnely
Pgy sajátos modern lorrnáia a teljességgel szekularizálódolt és eszkalo-
lógil'lÍ értelmétől megfosztott ..Isten országa a Földön" reménységnek
és bízonyosságnak) rokon és éppen úgy vallásos természetű' elemeket
lartalmaz, mini a nemzeti szocializrnus ú. n. "hősUdealizmusa" (etikai
idealizmus?) - pl a faji népi küldetéstudata elŐbbiekhez hasonlóan
szekularizélódott vallásos természetű "érlék". Hogy pedig a nemzeti
szociálizmus "hősi' idealizmusa" mellett mennyi alapvető lényeges
anyagelvű elemel tartalmaz s hogy tehát a lelket, a szellemet nem
helyezi föléje következetesen a rnetériénak. annak bizonyítéka többek
közölt fl vérnek, fl biológiai értelemben vett fajnak a nemzeti szociá-
lizrnusban elfogadott és vallott jelentősége. E kél politikai rendszer
filozófiai szempontból semmiképpen sem különböz ik oly lényegesen,
radikálisan egymástól, mint a materializmus és az idealizmus egymást
elvileg- k iz.áró rendszere.

Mint minden politikai rendszer, cikkíró által Ielhozott rendszerek
sem menlesek attól a kettösségtől. kétarcúságtól, mely végeredményben
nem más mint az embernek. mihden rendszer, elgondolás. programm
és programm megvalósítás létrehozójának és alanyának, kétarcúsáza.



Cikkíró érvelésének voltaképpeni hibája azonban másult kere-
-sendő. Ő ezen filozófiaí-világnézeti visszatekintést ugyanis csupán
.segédeszkőzül rhasználte. Lényeges szerinte - az, hogy a marxizmus
.polítikai rendszere "Isten ellen". a nemzeti szociálizmus tanítása pedig
"hr-Jiározot!an lsten mellett foglal állást". Mil jelent vajjon ez 6 különb-
.ség fl keresztyénség szemszöaéből ? Ha a keresztyénség lényege a
'főként filozófiai berkekben oly sokat hangoztatott ú. n. keresztyén
világnézet, krisztusi igazság, erkölcsi idealizmus volna, akkor termé-
szelesen azt kellene mondanunk. hogy a különbség valóban lényegbe
"vágó. Akkor valóban beszélhetnénk a világnézetek és. politikai rend-
.szereknek a "keresztyénség tanításával lényeges vonatkozásban való
rnegegyezéséről", akkor lenne értelme és jelentősége annak, hogy poli-
"tikai pártok pártprogrammjuk alapjául a kriszlusi igazságot.' tegyék meg.
Ez vonatkozik nem csupán nemzeti szociálizmusra. hanem a "keresz-
tyén nemzeti gondoletonv lelépülő ú. n. relorrnkonzervativlzmusra és
elsősorban az u. n. keresztyénszociálizrnusra, dc általaban az összes,
-a keresztyénséget mint segédlozalmat érvényesítő, politikai rendszerekre.
Akkor, természetesen, nem lehetne az ellen sem tiltakozni, hogy a
keresztvénséget politikummá tegyék hogy ezt politikai célok szolgá:
latába állítsák. Az evangélium azonban, mely a K:eresztyénségnek
-egyetlen alapja és egyetlen kritériuma, nem akar világnézet lenni'. Áz
evangéliuru Isten Igéje. melyet Isten - úiból és Újból q,daajándékoz a
bűnös emberiségnek, tehát a keresztyénségnek is, úgy azqnban, hogy soha
'Olyan tulajdonává, mellyel tetszés szerint rendelkezhetnék, nem válik.
Az Evangélium lsten beszédéve azonban csak Isten Lelkének p1un-
káia által válik. Nincsen tehát "isteni, krisztusi igazság" függetlenül az
Igazságnak, a testté lett Istennek -. Krisztusnak Lelkétől) és szernélyétől.
A világnak, de elsősorban a keresztyénségnek talán legdérnonibb
lázadása az élő Isten ellen (aki nem azonos a világnézetek. 'politikai
rendszerek "lsten-gondolatával", hanem aki mellett l1lirdezek illuzóri-
kus bálványistenekké válnak), hogy Istennek Igéjét, Evangéliumát, mely
valósággal életet ad, absztrahália az Isten Lelkének azt valóban Igévé,
Evangéliummá tevő munkájától és erejétől és ezzel együtt annak forrá-
sától és céljától: az élő Istentő], - hogy azt holt rendszerre, világ-
nézetté, gnózissá, emberi bölcseséggé teszi.

EZzel azonban függetleníti magát Istenének és Urának az Igé-
ben kijelentett akaratától és önmagát ülteti az Isten trónjára. Ezért
szükséges. hogyakeresztyénség újból és-úiból megvizsgálja önmaga
arculatiát, igen: önmagát Isten Igéjének tükrében, rogy megalázza
magát Ura előtt és éljen, mint akinek egyetlen életlehetősége a meg-
feszített és feltámadott Krisztus bűnbocsátó és új élélre hívó kegyel-
méből fakad. Ha pedig a keresztyénség valóban a Krisztus kegyel-
méből él, rádöbben arra, hogy csak "jövevény és, idegen" (1. Pét.
2.14) ezen a földön. hogy nincs itt maradandó vérosa, hanem az el-
jövendőt keresi (Zsid. 13). tehát új eget és földét váiY(J el. 3, 3). '

Szükséges, hogya keresztyén ség ugyanakkor megvizsgálja a vi-
lágnak az arculatát és mindazét, ami evilágtól és; e. világból van:
tehát a politikai rendszerek arculatlát is. Az Ige által láthatóvá válik:
meglátja a' rendszerek s az azokat teremtő ember kellősségének igazi
okát, meglátja, hogya keresztyenségnek a- politikába való belevitele s
.a politikának "keresztyénné tétele", az "Isten mellett való állásfoglalás"
hangoztatása, valójában az öröktől lsten ellen tusakodó, állást foglaló
emberiség önámitó kérkedése, - de meglátja ennek 'az egész terem-
telt, de Istenétől elpártolt világnak sóvárgó várakozását és kiíekintését
lsten szabadítésa felé és meglátja, hogy Krisztus mindeneket legyő-
'zött és a "sötétség hatalmából megszabadított" (Kol. 1. 13.). Szüksé-"
ges, hogya keresztyén ség minderről bizonyságot is tegyen a világ előtt
hogy vállalja ezért az elmellőzést is. Szükséges, hogy vállalja a fe-
szültséget, az ellenmondást, mely közötte és a világnak minden rend-
'szere minden programmja között fennáll. Igy lehet és lesz a világ, a
politikai rendszerek és programmok tárgyilagos megitélőjévé, lelkiisme-
retévé. Ebből a szolgálatból pedig a világ ~yer a legtöbbet. Így fog és
tud szolgálni az egyes keresztyén ember is, mert "Istennek engedel-
meskedve, ha kell, beáll a társadalom kritikusai közé, hogy félelem
nélkül és határozottan megállapítsa a bűnről, hogy bűn, a hazugságról
hogy hazugság; a kárról. hogy kár". (Dr, Hilscher Z. Prolémadivatok,

.Keresztyén Igazság szept. sz.) Ezzel pedig népével szemben a legná-
gyobb szelgálatot végzi. Lehel Lászlá.

lYANGQI~U)~lIT
Ifj. Bibetauer Richard:

Ez is India
Budapest, 1937. 200 lap

Az indiaí ifjúsági egyesületi konferen-
oián résztvett európai lelkészek több
érszágban jelentettek meg olyan hosszú
es érdekes tanulmányokat, amelyek
slsősorban az egyházi közönség, má-
sodsorban a világi olvasó közönség
czámára is készültek. Ezeket a köny-
veket mindkét nyilvánosság szívesen
fogadta.

Ez a könyv azért tart még mindig,
tehát megjelenése után egy évre is kü-
lön érdekességre számot, mert a nap-
jainkban ismét közöttünk időző és so-
kaknak nagyon rokonszenves Christa-
nanda evang. misszionárius, akinek ba-
rátai e könyv néhány részletét már
felolvasták, Igen élesen válaszolta meg
az ínkrímínált részeket.

Hitvallási alapon közösségben állónak
érzem magam Biberauerrel is, 'mínt a
magyar protestantizmus megbecsülésre
méltó tagjával s amennyire ilyen kö-
rülmények között még mindig lehet
valaki objektív, azt kell hangoztatnom,
hogya könyv nagyszerű. pompás, ln-
diáról jobb beszámolót ad, mint ami-
lyent Baktay Ervin adott a kétkötetes
nagy munkájában, amelyről megj ele-

I
nése idején azt .hittük, hogy vallástör-
téneti új adatai sok eddigi hiedelmet
döntenek meg s ime egy olyan könyv
van a kezünkben, amely Bakta.y sike-
reit feledésbe borítja.

Megismerhettük azt az Indiát, amely-
ben a könyv vezetésével az angolokat
nem érezzük ellenségnek, a benszülött
lakosság multját magunkhoz közelebb
állónak tudjuk, végigéljük a missziói
reménységeketés reménytelenségeket
egyaránt s örülünk annak, ha azt lát-
juk, hogy a magyar protestáns lelkész
ma már bárhol való utazása közben is
állandóan magyar talajon áll és él, úgy
születnek meg reflexiói látása közben,
ahogy ma valóban látni kell. G. L.

A F É B É Evangélikus Diakonissza
Egyesület könyvkiadóvállalata 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
míndazoknak, akik ebbeli óhajukat
levelezőlapon tudatlak. Az elötlze-
tésgyüjtők minden 10 előfizetett pél-
dány után egy tiszteletpéldányt kap-
nak. Az előfizetési határidő 1938.
szeptember 15.Az előfizetési összegek
és az előfizetési gyüjtő ívek te-
szolgáltatását ekkorra kéri a kiadó-
vállalat (Budapest.Vfl., Damianích-u.
25/a.) Ezután már csak bolti árón le-
het· kapni a könyvet. Ajánljuk e
könyvet az evangélium költészete
iránt érdeklődök szíves figyelmébe .
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Mégis ártatlan
(Fórum)

Danielle Darieur kecses, kedves fran-
cia szinésznő. 'I'öméntelen tehetséget
Pazarol bele abba az elkoptatott té-
mába: hogy lesz a szegény lányból míl-
liomos felesége. Játékán kívül még csak
az rokonszenves a darabban, hogy mí-
után kaland. rnői kísérleteivel megbu-
kik, az őszinteség útján mégis sikerül a
kitűzött cél : milliomos felesége lesz.
De akármennyire rokonszenves is ez az
út, akármilyen ötletes, könnyed és vi-
dám .is a darab, mégis azok közé a
"maszlag-darabok" közé tartozik ahová
a; legtöbb magyar film: ostoba nosztal-
giát hint a fiatalság szivébe, a munka,
küzködés nélküli meggazdagodás, kar-
riercsinálás után. Megtekintés előtt te-
hát jó ez irányban védőszérumot be-
adni önmagunknak.

Páris lámpafénynél
(Décsi)

Kimondottan izléstelen és erkölcs-
telen film. Csodálkozunk a jól müködő
magyar Iílmcenzurán. Mert nem csak
az obscoen mezitelenségek lehetnek
erkölcstelenek, sokkal inkább az lehet 1
egy darab szelléme, életfelfogása, mint
pl. ezé a darabbé. Egy kivénültmulató-
tulajdonosnő ..selyemfiúja" szerelmes
lesz a szeretője lányába, vele "új éle-
tet" kezd s még ebben az "új éJet"-ben
is az a pénz segíti'; amelyet a volt sze-
retője, ennek a lánynak az anyja, ka-
pott azért, hogy eladta magát egy új
szerető nek. Ez minden csak nem er-
kölcs, csak nem tisztaság, keresztyéni
életfelfogás. Ha esetleg még a művészi
lélekábrázolás menlevelet adhatna. De
a darab minden csak nem müvészi. Egy
csomó érzelgés, sablónbáj, hamis ro-
mantika. Pocsék.

hMiA

,
HIREK

Evangelizáló konferencia. Hírt ad-
tunk arról, hogy a csabacsüdi egyház-
község rendezésében a békési egyház-
megyefelügyelők, papnek és a Békés
vármegyei gazdaifjúság számára konfe-
renciát rendez. A konferencia szeprem-
ber 9. és 10. napjain folyt le. Első nap, a
papnek konferenciáján Kovács Andor
esperes, Balczó András, Fabók Ferenc
és Botyánszky János lelkészek tartottak
előadást. Második nap a megnyitó isten-
tiszteleten Kemény Lajos esperes prédi-I
kált,a koníerencíát dr. Plenczner Sándor,
a csabacsüdi egyház felügyelője nyitotta
meg, dr. Lányi Márton egyházmegyei I
felügyelő és Benkóczy Dániel esperes
tartottak előadást, előbbi a felügyelő

hivatásáról, utóbbi a Biblia és a törté- Fiatal végzett tanítönö nevelői állást
nelem nagy vezértérfiairól. Befejező be- vállal. Cím. akiadóban. '.
szédet mondott dr. Tóth Pál, a kerület A hegyaljai egyházmegye szept:
országgyülési képviselője. Az előadáso- . hó 6-án tartotta rendes évi közgyülését
kat, melyek egyházhűségre és egyház- Miskolcon. A közgyíílést megelőző is-
szc'6'álatra buzdítottak, a hallgatóság tentiszteleten Zemann Zoltán tállyai lel-
mindvégig kítartó ;lgyelemmel k::::l'te. ~Ikész, egyházmegyei főjegyző imád ko-
Délután vitéz Sréter Ferenc kerületi zott. Pazár István egyházmegyei fel-
missziói lelkész nagyhatású evangelizáló ügyelő megnyitó beszédében a szór-
beszédet mondott a gazdaifjúság előtt. ványmunka fontosságát emelte ki. Du-
Majd' dr. Darók József vármegyei gazda- szik Lajos esperes évi jelentésében
sági titkár előadása, után zároistentiszte- részletesen foglalkozott az egyes egy-
let volt, amelyen Fabók Ferenc lelkész házközségek belső életével. A megej-
hirdette az igét. A konferencia ugyan tett általános tisztújítás során megva-
nagyobb hallgatóságot érdemelt volna Jasztották alesperessé Marcsek Jánost,
meg, de ennek a munkának megindítá- másodfelügyelővé dr. Nemes Gézát, íö-

sáért és míndenre gondoló rendezéséért jegyzőkké Zemann Zoltánt és Becht
elísmerés illeti Chovan József csabacsüdi Józsefet, jegyzőkké Moravcsik Sándort,
lelkészt. dr. Vető Lajost, dr. Klein Gáspárt, szám-

Személyi változások. A bányai egy- vevőszéki elnökke Tavassy Zoltánt és.
házkerületben D. Raffay Sándor püspök Molitor Gusztávot, ügyéssze dr. Roch-
a: következő személyi változásokat ren- litz Dezsőt valamint a nyolctagú egyház-
delte el: Scholz László Deák-téri se- megyei presbitériumot, egyházmegyei
gédlelkészt a rasorí gimnázium vallás- törvényszéket. A tanügyi [elentés az is-
tanításával bízta meg, egyelőre helyet- kolákról és a vallástanításról nyujtott ké-·
tesi minőségben. Kühn Ernő fasori se- pet, a számvevőszéki jelentés az egy-
gédlelkésznek az aszódi gimnázium- házközségek anyagi helyzetét mutatta,
hoz vallástarrúrrá történt megválasztá- be. Az új egyházi törvények által el-
sát tudomásul vette, helyére Süle Ká- rendelt szabályzatok megtárgyalása.
roly makóí segédlelkészt küldötte. Ke- után a közgyűlés az esperes imájával
mény Pétert a ceglédi egyházközség- ért véget. Előző napon az egyházme-
hez, Kendeh-Kirchknopf Györgyöt a gy ei Gyámintézet ülésezett és kiesz-
Deák-téri lelkészi hivatalhoz rendelte, totta a rendelkezésre álló segélyeket,
Benezur László ceglédi segedlelkészt A gyám intézeti istentiszteleten dr. Vetö.
a kelenföldi egyházhoz, Takács János Lajos hirdette az Igét.
kelenföldi segédlelkészt Fábián-Sebes- Felvételi hirdetmény. A balássa-
tyénre helyezte át, Koren Emilt Ceg- gyarmati Evangélikus Szeretetházban
lédre, Lukács Lászlót pedig lVIezőbe- egy hely elhalálozás folytán meg-.
rényből a Középső Pesti Egyházmegye üresedett, Felvételre jelentkezhetnek
missziói segédlelkészi állására, Far- balassagyarmati, Nógrád és Pest 'me-
mosra helyezte áto gyeí illetöségű teljesen vagyontalan,

Kitüntetés. Turóczy Zoltán győri lel- szegény támasznélküli keresetre képte-
készt ; a MELE főtitkárát a finn köz- len nők. Elsősorban . evangélikusok jo-
társaság elnöke a Fehér Rózsa rend gosultak a felvételre, de más keresz-
lovag keresztjével, az észt köztársaság tyén felekezethez tartozók sincsenek
elnöke pedig az észt Vöröskeresztes kízárva. Jelentkezes kérvénnyel a ba-
rend jelvény éveI tüntet te ki. A mult évi lassagyarmati Evangélikus Lelkészi Hi-
finn, észt és magyar lelkészkonferencia vatalnál 1938. szeptember 25-ig.
buzgó rendezőjét mindnyájúnknak jól- Akik nem hajlandók velünk ünne-
esően érte ez a két kítüntetés. pelni. Lefolyt a gyönyörű ünnep. Dr-

Papp János Lászlókanadaí (wínd- szág, egyház és társadalom adott tui-
sorí) magyar evangélikus lelkész a Misz- lát Istennek azért, hogy nemzedékünk-
sziói Egyesület szeptember havi estjén, számára Raffay Sándor t adta. A
Budapesten érdekes előadást tartott az napisajtó is, szinte teties mértékben:
Amerikában élő magyar evangélikus megértette az alkalom jelentőségét.
hívek egyházi életéről.' Papp János 6 Szinte! Mert akadt néhány újság, mely'
heti itthontartózkodása alatt több gyü- nem volt "hajlandó" velünk ünnepelni.
lekezetben prédikált és a felajánlott of- A "Magyarság", -a .Kis Ujság" - ter-
fertóriumokb.ól kétszerannyi magyar mészetesen. a "Nemzeti Ujság" és a
énekeskönyvet visz Amerikába, mint "Népszava" - -nem vettek tudomást a
amennyit tervbe vett. Bírjuk ígéretét, magyar evangélikusság és bízvást l'e-
hogy időnkint lapunkat tájékoztatni Ihet állítani : az osztatlan nemzet öröm-
fogja Amerikában élő magyar evangéli- napidrot: Erre a magatartásra csak
kus egyházaink életéről. .egyféle válasz lehetséges: ilyen ujság-

Lelkészegyesületi közgyűlés. A nak nincs helye evangélikus, protestáns
hegyaljai egykázmegye lelkészegyesü- ember kezében.
lete szeptember hó 5-én ülésezett MiS-1 Kossuth Lajos érdekes Ieveleröljog
kolcon. Marcsek János elnöki megnyitó- tartani rádiós előadást Zémann Zoltán
jában egyházi é>; lelkészkaríproblémá- tállyai lelkész Kossuth Lajos szeptember
kat tárgyal. Zemann Zoltán és Varga 19-i születése napján s ismertetni fogja
László tartottak előadásokat: előbbi a az egyház tulajdonában lévő azt a le-
lelkősz és a politikáról, utóbbi az egy~ velet, melyet Kossuth az egyház akkori
ház és az állam viszonyáról. Az elő- lelkészéhez intézett, míkor az érdeklő-
adások élénk hozzászólásokat váltot- dött nála születési idejéről, mert a nagy
tali ki. tűzvészben a Kossuthra vonatkozó anya-

könyv is ~légett.

MARNITZ
hang szertelep
VIli., JÓZSEF.KRT. 37'.

Rádíó, gramofon.zongorabíllentvűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

••Evangélikusoknak n a gy árengedmény!
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Az ü] tanév küszöbén felhívjuk la-
punk olvasóinak, különösen pedig a
hitoktatással foglalkozó lelkész, vallás-
tanár és tanító uraknak ügyelmét a
Ruttkay-Miklian Géza szentetornyai lel-
kész kiadásában megjelent "Evangélikus
Kís Enekeskönyvre", mely a dunántúli
énekeskönyv énekkincséből 89 ének

-elsö versét tartalmazza. Az énekek ki-
választásánál kiadót az' elemi iskolai
tanterv, a liturgikus istentiszteleti rend
és az eredeti dallamokra való figyelem
irányította. A Kis Enekeskönyv darabja
-esak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas
arra, hogy a hitoktatás segédkönyvéül
minden gyermeknek kezébe adjuk s így
-elösegítsük az eredeti szöveg helyes
megismerését. Az ..Evangélikus Kis
Énekeskönyvet" az Egyetemes Tanügyi
Bizottság tankönyvül engedélyezte. -
E helyen hívjuk fel olvasóink figyelmét
.a fenti kiadó vállalkozásában megje-
lent faliképre, amely a Luther-rózsát
-eredetí rajzban és színezésben ábrá-

zolja és nagyon alkalmas iskolák, lel-
készi és más egyházi hivatalok, egye-
sületi helyiségek és magánházak díszí-
tésére s emellett a Luther-rózsa öntu-
datos használatát is elősegíti A falikép
nagysága 28x40 cm., a Luther-rózsa át-

mérője 15 cm. Ara darabonként 1.2!)P.
tíz darab rendelése esetén 1 P. Úgy a
Kis Énekeskönyv, mint a Luther-rózsa
falikép megrendelhető Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél Szentetornya. Békés vm

'(] iJzteldte1 kb-i-iik elJflJX1!t!f-Ú1-ket, MrpJ
InwlklJ-r.L~oz mRiLéJeel152.847.
seámú. 12O-~tLu Ú1Jf2 f-eLha.tULáLá.táJJai
eliilizdiJiikd fI1ffJújJ1ani .tzÚY-e.tked{-efLde.

(AJW1J.jiLLku.r ~Ld
. kiadfth.ioatala

éllwut, (j-ó-kai-uJ:ea 18. JL.

'úeLell1-lL' 2-955-16.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGY-ES FIAI·
magyar királyi SOPROI>..'
udvari sz áll itók , " •

Alapítva: Legelsö tüzaltúszar -, kut. szivattyu- és Alapítva:
1816. gélHlvár. narane., fém - és vasöntöde~ 1816.

. .
A Budapest-c-Tisztviselőtelep Külsöferencvárosi Református temp- ,
lom, a pápai református. templom, a győri református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható eéghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitllntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást d i j men tes elle 8 z k ö z 1 ü II k !

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

F.elvilágosítással és tájékoz!a!ással szolgál az egye'
süle! központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32. valamint a kerüléti fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathelv, Szolnok. Min-
den egvházközségben megbizottai vannak az egyesü-
letnek. .:...- Allandóan felveszünk és loglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással lagszerzőket, hölgyeket is.

Hirdessen
, -

az Evangélikus Eletben ,
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[YANG~lI~U~~L9.
SZLEZÁK LÁSZLÓ I

,Magyarország aranykoszorus mestere
harang, és ércöntöde, harangfelszerelés és haranglábgyár

Budopésl. XIII.• Pelnehúzy-ulcD 78.
(XIII., Frangepán-utca mellett.)

Saját ház. e 'I'eleíónj 291-353.

Gödöllői ev. egyházközségrészére'szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviseJőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült budapesti harang ok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaföldvári evang. templom új haranglaít-
Szivvel-Iélt-kkel készitem barangjaimat

\. l'

Megj~lent!

A hálaadás kelyhe
SCHOlZ LÁSZLÓ

tanulmánya, az Úr szent vacsorájáról.
.

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

sorra veszi.

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

, ,

Megrendelés: Budapest, lY., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla: Schole László, .'35..'332. '1

Megj-ylenf! O l vas suk é s ter jes s z ü k!

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

,,
SZIGETI NANDOR ES FIA
BUDAPEST, IV_, KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM .

••TANKONYVEKET
és a sz ü k sé g e s is k ol'e i s z e r e k e t vegyük

Sehol tz Tes tvérek
könyv- és paoírkereskedéséből I

Budap~st, ÍX., Ferenc-körút 19-21.
Telefón: 133-395.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úípest,
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla.

'"'1"

»G Rja\ f l~{ja\«
;

1'1Y O tJl J) j.\ V j.\ II j.\ l j.\r
(WEBER GUSZTÁV)
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EGYHÁZTÁRSADALMI. !<ULTURÁLIS ÉS BELMISSZIOI. EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER~SZÖVETSEG H'IVATALOS LAPJA I ,1

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr: Benezur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lászlő, dr. Gaudy Lászlő,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz 'Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz László,

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

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

Felel9s kiadó: Dr. Fritz Lászlo.
Kiadóhivatal: Uipest, Jókai-utca 18. Telefon: 295·516. "Grafika" nyomdavállalat (Weber Gusztáv). I

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

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

Budapesti istentiszteletek
...... sorrendje

- 1938.szeptember 25.

Deák-tér 4. (nérnet nyel-
ven) / d. e. 1/210 Broschko G. A.

Deák-tér 4. (Hjúsági) d. e. 1/29 Csaba Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1-1 Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Benkő István
Fasor, Vilma királyné-út

19. (ifjúsági) - d. e. 1/210 Mórocz Sándor
Fasor d, e. II Süle Károly
Fasor .d. u. 4 Dezséry László
Fasor (nérnet nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Köbánva, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Dendely Károly
Kőbánya d. u. 4 Szabó Aladár
Simor-utca 35, d. e. 11 Szabo Aladár
Rákóczi-út 57. (tól nyel-

ven)d. e. 10
, Üllői-út 24. d. e. 10

Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. II
Abonyi-utca 21. d. e. II
Fóti-ut d. e. 10
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TARTALOM:
Háború és béke

Magyarságunk próbája

Az érdekeltek oldaláról

A pap leány

Keresztyén kereskedelmet

73.851
I•Luther meg az Esti Kurir

A valóságismeret hiánya

Filmkritika
Üzenet Kanadából

Morhács Márton
Kendeh K. György
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Szuchovszky Lajos
Rimár Jenő
Dobos Dezső
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Dr. Varsányi Mátyás
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Lapszemle Stovicsek Gusztáv

Darihauser Lászlo
Stovicsek Gusztáv
Takács János
Szántó Róbert

.Takács János

2
.~



HÁf30RÚ É5 BÉKE
Ilyen időben, mint amilyenek a magyar íöldünket, családiotthonain-

mostani napok nemcsak a mirna- kat, gyülekezeteinket és templo-
gyar életünkben, hanem egész mainkat. Nem akarunk romokba
E!lropa életében is, az a vesze-' dűlt városokat, halottakat és árvá-
delem fenyegeti a hetenkint meg- kat épen úgy, mint ahogy meg-
jelenő ujságot, hogy mire az olva- akarja menteni a háború borzal-
sók kezébe kerül, már, átszaladt az maitól ezt a vérző országot min-
események rohanó áradata felette denki, aki felelős annak életéért.
és olyan dolgok felett mond véle- De szívün{f mélyéröl kikivánkozik
ményt, amelyek már akkorára túl- a hangos kiáltás ': nézzétek, néz-
haladottak lettek. Ha egy napile- zétek emberek, van isteni igazság
pot veszünk kezünkbe, melyet egy a föld felett! Hazugság és csalás
héttel ezelőtt nyomtak, hírei és szá- épületei, melyeket olyan szepen
mltgatásai olyannak tünnek fel, fel tudtak díszíteni kívülről, már
mintha már nagyon régen történt most ingadoznak, holott még nem
dolgokról szólanának. is kezdődött el a földrengés. Igaz-

Mégis beszélni akarunk a háború 'ságtalanságok 'oszlopa( kidŐlnek a
és a béke kérdéséről. Mert napi tetők alól, amelyekre győzelmi 10-
események felett álló törvények bogót tűzött ki a gyűlölködő go-
szárnya suhogását véljük hallani noszság. De aki csak ezt látja, az
ma is mindazokban az események- csak negatív oldalról szemlél, Van
ben, melyek olyan viharsebesen ezekben a befejezéshez készülődő
hozták 'meg a kérdést: béke lesz-e, eseményekben egészen pozitív igaz-
vagy háború? És épen azért sza- ság. Es e1t nem emberek készítet-
bad nekünk beszélni már most er- ték elő, nem emberek viszik veg-
ről a kettőről, mert nem ké~dés hez és erőfeszítésekkel meg nem
alakjában tesszük fel és nem jö- állíthatják többé ez emberek, mert
vendőlni 'akarunk arról, hogya bennük isteni igazságszolgáltatás
kettő közül melyik következikreánk, indult el.
hanem számunkra olyan törvény Nekünk ezer okunk van arra,
világosodik még nyugtalanító for- hogy ezt komolyan megértsük és
-dulataí mögött, amelyet balgatag !I------I!IIII------1IiII!
módon meg-megtagadnak az em- II Hallani fogtok háborúkról és
berek, nem vesznek számításba' háborúk hlréről, de vigyázza-

tok, meg ne ijedjetek, mert en-
nehéz idők döntő napjain sem, nek meg kell lennie, de ez még
pedig ellenállhatatlan erővel nyilat- nem a vég. Máté 24 : 6.

k ik Isten i Az lsten haragja megnyilvá-
OZI, meg és ez az sten igazsága. ' nul az égből' azoknak az em-
Számunkra épen olyan fontos és bereknek minden hitetlensé-

égető kérdés, mint bárki másnak gére és igaztalanságára, 'akikaz igazságot ígaztalansággal
az, hogy kerülje el a háború min- fogják le. Róm. 1: 18.
den. borzalma és pusztító rohanása

megjegyezzük. Nemzetünk tömér-
dek igazságtalanságon ment át. És
nemcsak igazságait, de áldozatait
is jóformán sohasem ismerték el.
Ez a magyar sors még magyar
evangélikus voltunkra is, áthárult.
Itt is sok keresztviselés jutott. Már
eddig is bőven lehetett volna al-
kalmunk arra, hogy megtanuljuk
részünknek ismerni a velünk való
erőszakoskodást, a kényszerű béke-
tűrést és a jelenvaló szenvedések
között csak messziről ígérkező jóvá-
tételt és igazságot. De rnost, úgy
érezzük, minden eddiginél nagyobb
igazságszolgáltatás készül, amit
nem földrajzi területekben kell mérni,
hanem belső erőtadó jelentősége
szerin!. Nemcsak arról van tehát
szó, hogy háború árán, vagy há-
ború nélkül külsőleg mit tudunk
visszanyerni, hanem arról, hogy
szemünk láttára nyilvan~lni akar
felülről való igazság: isteni igaz-
ság, Van tehát határa a szenve-
désnek, a teherhordozásnak, az
erőszakoskodásnak. És amikor az
Istentől megszabott határhoz érke-
zik, akkor majd az emberek egy-
szerre maguk is elkezdenek igye-
kezni azon, hogy igazságosaknak
láttassanak. Lehet, hogy megint
beleesnek az örök hibába és majd
maguknak tulaidonítiák ezért a
dicsőséget, de mi tudjuk, hálál-
kodvaérezzük és a szívünk mé-
lyén énekelve mondiuk : ÉI az Is-
ten és cselekszik az ő igazsága.

A háború és béke útjai a föl-
dön kiszámíthatatlanok. De Isten-
nek az lJ,tia mindig igazsá~., ,



MNCnMJ~~LbT
73.851

(Válasz esetén szíveskedjék ezen számra
hivatkozni.)

Hát kényszerítve vagyunk hivatkozni
rá. Pedig nem szeretjük a felekezeti bé-
kétlenséget. Nagyon jól tudjuk, hogy
nem élünk a hitvitázó ősök idejében, s
hogy a felekezeti vetélkedés, se akkor,
se most nem volt és nincs a nemzet
javára. De mért nem hagynak bennün-
ket végre már békén? Mért nem sö-
pörnek, halásznak.cáldanak és mísszio-
náinak a sajátportájukon? Mért nem
engedik, hogy mi is élhessünk békén a
mi portánkon? Mire jók az ilyen furcsa
kihívások?

, 'Mert másnak nem vehetjük azt, hogy
Tóth János r.· k. plébános, aki lakik
Sopron, lJ. Rákóczy Fererre-u 12. szám
alatt, nemcsak evangélikus híttestvére-

· ínknek. deo evangélikus- lelkészeinkne7c-
- ,és espereseknek is kü\döz egy .bízonyos

.Lourdes" című képes havi folyóiratot
ünnepi mellékletévei, valami "In hoc
signo vinces" című emléklappal együtt,
amelyen egy keresztes plakett található
azzal az ígérettel.egybekapcsolva, hogy-

· h<;>gyakik azt. megtartják (és persze a
'2 P árat érte mégküldik) és aH!ljukra
szegezik; azok ,',XI. Pius pápa Oszént-
sége" áldásában részesülnek. Hát kö-
szönjük szép .n, mi evangélikusok nem
kérünk ilyen. pénzért megváltható pápai
áldásokból ! Bennünket a mi Urunk,
Jézés Krísztus, 'ingyen részesít kegyel-
mében, ba keresztjét befogadjuk, de
nem' a házunk ajtajára, hanem a szí-
vünkbe. Az ilyen áldásárusítással ma-
radjon tehát Tóth plébános úr odahaza,
a saját portáján és ne titulálion ben-
nünket - .Szerett Katholikus Testvér"-
nek, mert úgy is tudjuk; hogy nem mín-
ket szeret, hanem azt a 2' P-t, amit a
zsebü.nkből szeretne kiszeretni. (Ezt vá-
laszolja a 73.851. 'Szám a szíves külde-
ményre, de ugyanezt a többi is, akikről
talán nem tudja olyan pontosan a hit-
beli hovatartozandóságukat, mint ahogy
tudhatná arról, akit a címzésben "ág.
ev. alesperes lelkésznek" titulál.)

S ha már .benne vagyunk, megvála-
szoljuk egyúttal Szegedi Maszák Ala-
dárnénak, a Katolikus Háziasszonyok
$zövetsége elnökének is a küldeményeít.
Ö az. árpádház] szentek .képsorozatá val
tiszteli meg .híveinket megfelelő obulu-
sok vísszavárásával. Szíveskedjék tehát
tudomásul venni, hogy az árpádházi
szentekben mi tiszteljük és becsüljük
mindazt, ami Isten kegyelméből bennük
Krísztus lelkü1etéből megvalósult s ha
láttuk. jócselekedeteiket, . "dicsőitjük
érette a mi mennyei ·A tyánkat". De ilyen
szeuteket _nemcsak annyit ismerünk,
amennyit a római pápa azzá avatott,'
hanem ezer és ezer számra a közép-
kori -és megreformált .egyházban. De

· 'bármennyíre tiszteljük is őket, imádni
, és védőszentül választani nem fogjuk
őket' soha, mert ez ellenkezik Isten igé-
jével és bűri, Igy a képeik sem nagyon
érdekelnek. Minket csak egy kép érde-
kel: a mi Urunk Jézunk Krisztus képe,
mert ahhozhasorilók akaru-nk lenni. De
az se papírra festve, hanem ahogy- Is-
ten igéje elénk ábrázolja, s ahogya
Lélek bennünk kiformálja. Az ilyen
.utánvételes" szentképsorozattóI tehát
kftnéljen bennünket ezután, mert tiszta
lelkünkból mondjuk : nem érdekel.

." A. B.
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Magyarságunk próbája
Forradalmi módon bátor kérdésfeltevése miatt méltán kelt nagy

érdeklödést, sőt feltűnést Karner Károly dr. legújabb írása, rnely "Ma-
gyarságunk próbája" (Az evangélikusság nemzeti feladatai) címen jelent
meg a Keresztyén Igazság 1. füzete gyanánt. Ezek a füzetek a magyar-
ság, az .evangélíkus egyház és az, egyéni keresztyén élet -egy·egy nagy
és időszerű Kérdését akarják megvilágítani a ma embere számára az
Ige fényével. Az első füzet tehát a helyünket keresi a magyarságban.
Mit várhat a magyarság az evangélikusságtól? Mi az, amit csak mi
hozhatunk a számára? Mi haszna a magyarság nak abból, hogy va-
gyunk? A nemzet használható erőinek kényszerű és sürgős felmérése
idején méltán érdekelheti a magyar olvasót ez a téma, de különösen
érdekel heti az egyházban felelősen élő evangélikus embert, aki tudni
akarja, s nem szeretné elhallgatni: mi a küldetésünk a magyarságban ?
, Aki a magyarságban a helyünket keresi, az nem indulhat ki

. más ból, .mint a helyzetUnk markáns Ielvézolásából. Karner Károly ezt
-egy vonással teljesre rajzolja. Kisebbség vagyunk. A történelmiink
egy kisebbség történelme: keserves vesződés az önvédelemben, a jog
ésélétlehetöség kiverekedésében. Küldetésünk a kisebbség küldetése :
szétszórt, kicsiny tüzeket égetni a téli éjszakában. Es lelkünk a kisebb-
ség 'lelke~; sok keserűség, gyanakodás, s á kevesek életének szomorú
tapasztalataibölIeszürt "valami sajátságos alsóbbrendűség! érzés". Egy-

-házunk - nagyon jól látja ezt Karner - "érthető, de semmiképen
sem helyeselhető módon" belekeveredett az önvédelem keserűségébe.

. Kisebbségi helyzetünket főként sérelmeink és nehézségeink sorolásában
tárjuk a világ elé, s valami állandó gravaminális gátlásban élünk.

'Védekezünk. Es csak a támadók, a missziós lelkek bátoriai tudnak
növekedni I Nyilvánvaló tehát, hogy kisebbségihelyzetünkkel való ~og-
lal~o~-si!'nak sincs értelme másként, minthogy keressük a feladatokat,
melzek belőle származnak s ránk hárulnak. Mert - és itt kell igen
ébetenmeghallgatnunk ezt a kis lüzetet - "A magyarság nem kezdhet
semmit olyan kisebbséggel, amely mindig csak jogokat hangoztat és
követeléseket támaszt, amely már létével is veszélyezteti a nemzet
egységét, megbontja az erőket. Az is nyilvánvaló, 'hogy az' még nem
jogcím kisebbségi különállásunk igazolására, jogok igénylésére és köve-
.telések támasztására, hogy vagyunk. Létünk lehet terhe is a nemzet-
'testnek és akkor a nemzetnek a kötelessége 'velünk szemben nem az
volna, hogy ezt a terhet növelje, gondozza, hanem, hogy igyekezzék
szabadulni tőle. ,,- "Ez a kérdés ott van azoknak lelkében, sőt ajkán is,
akik .q magyarság nagy többségéhez tartoznak." "Nem utasíthatjuk el
a- kérdést azzal, hogy történelmi jogunkra hivalkozunk. mert a törté-
nelmi jogra akkor szoktak hivatkozni a népek, amikor avaóségos jog
már kicsúszott kezükböl." '

A kérdés, ilyen leplezetlen nyiltsággal félvetve, bizonyára sokakat
_megdöbbent. Számolnunk kell azonban azzal, hogy ez a kérdés: "Mi

haszna az államnak az egyházakból 1" Sőt ez a kérdés : "Miért viselje
--ei az állam a részekre osztott keresztyénség terhét?" hamarosan fel-

merül, sőt máris Ielmerült népünk széles rétegeiben. Neklink meg heil
tudnunk győzni a magyarságot afelől, hngy -ránk itt . szükség van. És
meg kell találnunk a küldetéstudatunk igazi tartalmát, hogy magunk
is nyugodtak lehessünk afelől, hogy az, amit az Isten ránk bízott,
nem felesleges, pótolható vagy kiegészítendő valami általunk felismert
célszerűbb küldetéssel. Bátor öntudattal kell állnunk a küldetést. De
mi ez a küldetés ? .

"Az evangéliuru eleven üzenetéből táplálkozo evangélikus egy-
háznak isteni küldetése lett, hogy a tiszta, minden emberi tudománytól
és meghamisítástói ment evangéliummal. szolaálion 'a magyarságnak. "
Egész történelmi szerepünk is bizonyítja ezt és minket a történelern és
lsten előtt is csak ez a szolgálat igazolhat I

Ezen elvi tisztázás után kellett feltennie Karnernek a döntő kér
dést : "Szüksége van erre az evangélikus egyházra a magyarságnak ?"
Ennél a pontnél azonban a füzet felelete egyoldalú marad, nézetem
szerint. Az itt feltett potkérdésre :"Nem végezheti el ezt a feladatot pl.
e katolíkus egyház is?" e~yszerűen válaszolla a nemet; "Az a tév-



tanítás 's vele együt] a meghamisított keresztyénség. amely rniatt a
reformáció kívált a középkori egyházból, még ma is uralkodik a kato-
licizmusban." Ezzel szemben ma is ránk van szükség, hogya magyar-

, ság az evangéliumhoz juthasson. A továbbiakban azonban már csak
_ arról szól a fÜzet, hogy ezt a szelgálatot milyen egyházi megújulés
._révén végezhetjük el. Ezzel a fejtegetéssei pedig csak az egyház

szempontja tárult fel. Nekünk az evangéliumot kell hirdetnünk és kép-
viselnünk, s ehhez a szolgálathoz egyházi megújulas szükséges. A
füzet Jeltétlenül ió arra, hogy az egyházat ébressze: Törődj az evan-
géliummal, mert különben nincs hivatásod, azt azonban elmulasztja,
hogy .a magyarságot ébressze: törődj ezzel az evangélikus egyházzal,
mert ő hozza neked az evangéliumot, melyben van a te életed! A
magyar, - mondjuk pl. az egyháztól elszakadt magyar nacionalista -;
aki olvassa ezt a Iüzetet, legfeljebb azzal teheti le, hogy: Az egyház
ma még nem végzi el helyesen és teljesen a hivatását." Ez még nem
volna baj, mert a mi megújulásunkhoz hozzátartozik az a vezeklés,

. hogy magunk mondjuk meg ezt s viseljük el a miatta való bizalmat-
lanságot is. A baj azonban ott van, hogy ez a füzet nem mondia meg
azt, mi lenne a várható nyereség, eredmény, amire a magyarság, mint

,szervezett népközösség, tehát mint kollektivum számíthat a tőlünk el-
, fogadott evangéliuru egyéni iéleíúiííó hetásából. Azt ma is elfogadják

általában. hogy az egyéneknek szükségük van az evangéliumra, hogy
üdvözüljenek. Ez azonban "magánügy". A nemzetet egyelemében meg-
győzni az' evanzéliurn szükségéről csak ugy lehet, ha meg tudjuk fo-
galmazni azt is, hogy micsoda társadalmi konzekvenciái vannak az
egyéni megtérésekne/7. A keresztyénségnek minden jobb- és baloldali

- "világnézetekkel" való harca épen ilt dől el: micsoda társadalomala-
.kító erőket tudunk felkínálni? Akkor, amikor a kommunizmus, vagy
a nemzeti szocializmus keresi az egyént, hogy meggyőzze s életét át-
alakítsa, akkor nagyon konkrét módon tud beszélni a maga társadalom

.elakító erőiról. nemzetiormáló hatalmáról. Oe egészen tragikus az,
hogy épen a társadalmi harcok idején hallgatott el csaknem egészen
a keresztyénség a maga társadalomalakitő erőiról és eredményeiről.
Ha ez a füzet a, magyarságról, mint egészről beszél s :erről rnondia
azt, hogy neki egészében szüksége van az, evangéliumra, hogy. igaz
nemzeti élete lehessen, akkor lehetetlen kikerülni ezt a kérdést. Es ez

'a füzet semmit "sem akar szólni róla.
Az egész világ a kollektivizmus formáit keresi s az egyén élete

.erői, nevelése, világnézete, csak annyiból érdekli, mit jelent az ő ma-
gatartása a közösség szernpontiábó l s hogy milyen emberekből lesz
egészséges közösség. Az egyház pedig pont most felejti el a közös-

. ségi életet s mond le arról, hogy egészen kézenfekvő esetekben meg-
fogalmazza s megvallia. mit tud adni a nemzetnek a népi élet közös-
ségébe az egyház. Ezt a mulasztásunkat egészen ki lehet tapintani az
egyház testén. Egyéni munkánk van már. Hódít a belmisszió s van-
nak felébredt egyének: A személyes pásztoráláskövetelménye győz az
egyházban, de még kezdeti állapotban van a közösségi életünk. Hiá-
nyoznak a közösségek, nincs egyháztársadalmi életünk, gyülekezeti
élet. Mit tudunk mi arról manapság, mi a communio sanctorum?! És
ezért nincs hatásunk a nemzeti életre. Az, hogy a "keresztyén, nem-
zeti Magyarország" ideologiája még ma sem tisztázott s hogy nem le-
.het tudni, mit is jelentene magyarul lenni kereszténynek, vagy keresz-
tyénül lenni magyarnak, hogy milyen élet lenne egy magyar társada-
lom keresztyén élete a. legalapvetőbb és legégetőbb összefüggéseiben
és részleteiben, annak nagyrészt az egyházak az okai. Még ma is
alig .vannak kezdeményezések arra nézve, _hogyakeresztyénségnek a
kollektívumhoz való mondanivalóiét tisztázzuk. Ha egyszer igazán Ie
tudnánk vonni az összes társadalmi következmffnyét a - most -még
csak kezdeteiben és imádságaiban élő - magyar evangéliumi ébre-
désnek- akkor adnánk feleletei igazán erre a 'kérdésre: miért van szük-
sége a,Omagyarságnak az evangéliummal szolgáló evangélikusságra?
,Nyilvánvaló azonban az, o hogy ez egészen forradalmi felelet lenne
egyháznak és nemzetnek egyaránt; "

, Természetesen nincs itt módomban kifejteni egészében, mi is az
.ekülönös és feltétlenül adandó üzenet, amit az evangéliumot hozó
evangélikus egyház hoz, mint megváltó . .örömhírt a magyarságnak, o

rnínt szervezett népi közösségnek. Nyilvánvaló azonban, hogy épen, ,

Luther meg
az Esti Kurir

Az át meg ide-oda értékelések vilá-
gában semmi megíepö . nincs abban,

'hogy atoll mesterei mínden történeti
szeméiyt, kort és eseményt értékelnek

'ugy, ahogyan akarnak. Hiszen' az ér-
tékelt már ugysem kelhet fel sírjából,
hogy elégtételt szerezzen magának. A
baj csak az, hogy ebből olyan össze-
visszaság . születik, amelyikben eliga-
zodni szinté lehetetlen. A végső kon-
zekvenciája pedig az egésznek az hogy
az ilyen khaoszban az irott szó és betü
hitelét vesziti és úgy az ,ujságoI5, mint
a íolyóíratok és "tudományos történeti
munkák" kilencven százaléka komoly
hitel helyett kaján mosolyt vált ki az
olvasóbóL

Ilyesmi történik ma Luther Márton
körül is. Történt most pontosan az,
hogy egy Tim Klein nevü német em-
ber életrajzot irt Lutherról. Ez az élet-
ra~z azt állítja, hogy Luther Márton a
mát jobboldali politikai irányoknak volt
az előfutárja. (Nem Tim Klein az első.
aki igy ír, de nem is az utolsó. Viszont
ahol nem értékelnek, hanem nyitott
szemmel néznek és látnak is, ott vilá-
gos, hogy Luther nem valami politikai
áramlatnak, hanem Szentlélek Úristen-
nek volt a futára ebben a világban.)

De Tim Kleín szerint Luther mégis
csak népvezér volt. Ebbe azonban nem
nyugodott bele Pest nagy hitvédelmi
lapja az Esti Kurir. Felemelte ,s,~~vlÍt
és megvédte Luthert. Nagyon autentikus
forrás alapján dolgozott. A' jézsi.iita
.Grisar Luther életrajzaból vette hit és
személyvédelmi adatait. ,És igy .Irt :
"Grisar német jezsuita hatkötetes élet-
rajza is hangsúlyozza,' hogy : Luther
elsősorban vallási újitó volt és-csak
később vált népi vezérré. Grísar ,.elfD-
gulatlan és alapvető művét ,,-zengi
tovább az Esti Kurir-" protestáns tt1-
dományos körök is méltányolták." Es

, hogy tévedés ne legyen. a -beíetezö
mondatban megismétli, hogy "Luther
Márton inkább vallási újitó volt, mint
népi vezér."

Az egész nagyon jellemző napisajtónk
jólértesültségére : Grisarhoz megy; hogy
megismerje Luther Mártont. Holott Grí-
sar úgy járt, mint a gyerek, akt a tűző

- napba nézett és elvakult tőle. Es leírt
minden rémképét, amit káprázatálian
látott. Csak igy tehette meg Luthert
ej.őbb vallási újitóvá, később meg népi
vezérré. Mert Luther nyílvánvalóan
egyik sem volt. Neki csak az volt a
fontos, hogy sok sötétség és babona
után nyilvánvalóvá legyen Isten dicső-
sége ebben a világban, úgy ahogyan
nyilvánvaló volt Jézus Krisztus és -az
apostolok korában. Ez volt a központí
kérdés, ami mellett minden más eltör-
pült. Persze, aki ezt tudni óhajtja, annak
nem Grisarhoz kell mennie Ielvilágosl-
tásért. hanem olyan Luther kutatókhoz,
akik nem értékelnek se ide, se' oda,
hanem egyszerüen megírják az igazat,
Ezért az olyan "önzetlen és jóindulatú"
_Luther védelemről, amelyből akaratla-
nul is kilóg a sémi, könnyű szívvel le-
mondunk és csak azokat vagyunk haj-
landók elfogadni, amelyek megalkuvás
nélkül az igazat szólják. r'



Végül pedig, vagy inkább : elsősorban
jogosan vádolhatjuk saját magunkat is.
T. i. még máig sem jelent meg magyar
nyelven egy teljes és komolyan tudo-
mányos Luther-életrajz. Ebben sem az
Esti Kurir, sem Tim Klein, sem senki
más nem hibás, hanem egyedül csak
saját magunk. Mindebből következik,
hogy nagyon-nagyon sürgős szükség
van egy magyarnyelvű, teljes és ko-
moly Luther-életrajzra. M.

Avalóságismeret
hiánya

szól annak a sürgönynek minden so-
rából, amelyet Habsburg Ottó Széche-
nyi gróf halála után küldött .Korunk
Szava" címö folyóirat szerkesztőjének.
A sürgöny szövege a következő: .Kí-
rályné és én mélyen megrendülve hall-
juk népe és királya bátor, hű harcosá-
nak elhalálozását. Imádkozunk lelkíüd-
véért, Önnek legmelegebb részvétünket .
kifejezve Ottó."

Széchenyi György gróf halála minket
is közelről érintett. Fájt nekünk is, hogy
a magyar politikai élet teréről lelépett
egy jószándékú, világosbeszédü poli-
tikus, aki kompromisszumkötés nélkül,
bátran és tisztán hirdette a maga ma-
gyar és katolikus politikai és vallási
meggyőződését. Mi is kalaplevéve áll-
tunk meg leoporsója mellett, mert, na-
gyon megtudjuk becsülni a tísztakezű,
tisztamultú és meggyőződéses magyar
politikusokat bármelyik táborba is tar-
tozzanak azok. .

De ez a sürgöny, amelyet Ottó Szé-
chenyi György halálára küldött, azt
mutatja, hogy akarva vagy akarátla-
nul, de Habsburg Ottót félrevezették.
Mert ő még arról ír, hogy "népe és ki-
rálya bátor, hű harcosa." (T. i. Szé-
chenyi György.) Mert Széchenyi György
valóban harcolt azért, hogy Ottó ura
lehessen. még egyszer Magyarország-
nak. Tehát semmi szavunk nem lenne,
ha csak azt írta volna, hogy "királya
hű harcosa". De "népe és királya hű
harcosa" ez enyhén szólva túlzás. Mert
Habsburg Ottónak nincs itt népe. A
magyarság a maga nagy tömegeiben
helyesebben szólva többségében már
régen leszámolt a Habsburg rezsimmel.
Bőségeseu megelégelte uralmát azok-
ban a századokban, amikor a "zsidó-
nak és cigánynak egyaránt szabad volt
letelepednie" közöttünk, de a magyar-
nak, s aki ezenkívül még protestáns is
volt. tilos volt szabadon élni Magyar-
országon. A magyarság végre önálló
akar lenni és független. Független a
Habsburg és minden más igézettől meg
uralomtól. Mert népünkben még fel-
használhatatlan és felmérhetetlen erők
alusznak. S a gondolkozó és imádkozó
magyarság ezeket az erőket akarja
felébreszt eni és felemelni.

Nem akarunk mi ebből a sürgönyből
harcot vagy ellentétet kovácsolni. De
ai'ra seIDIDi szükség nincs, hogy idegen
dínasztíákat emeljenek föléje, amelyek

·gondolkozásukban, lelkükben és mín-
den porcikájukban idegenek attól, amit
ma-gyarnak neveznek.
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evangélikusaágunk olyan mások által elmondhatatlan üzenetet tartogat
a tarsolyában, amire a magyarságnak egzisztenciális szüksége van. A
főbb vonások ebben az üzenetben, ahogy ezt egészen röviden meg-
fogalmazni próbálom. a következők lennének. .

1, Az evangéliumi ébredés társadalma az igazi kollektivizmus.
Az őskeresztyénség életformájától a finn társadalom eleven erőiig két-
ségtelen, hogy sem a trónra ültetett anyag, sem a mikroszkópba tett
vér el nem mondhatja a magyarságnak, mi a népközösség, csak a
Szentlélek, rnint gyülekezetteremlő, közösségalakító hatalom. Ha a ma-
gyarság a közösségi élet erőit keresi, akkor szüksége lvan az evangé-
liumra. Ezt pedig a reformáció egyháza tudja csak hozni. 2. A magyar
közösségi életforma a demokrácia. Olyan történeti élet rendszer, mely
az élet minden terén önmaga sorsának irányítására neveli. képesíti és
jogosítja az összes testvéreket a keresztyén nemzetben épen azáltal,
hogy minden egyest s így végeredményben az .egész közösséget köz-
vetlenül Isten sorsirányító uralma alá rendeli. Eleterős, szabad társa-
dalom nem születik sem a katolikus hierarchióból. sem a -történelmi
maférializmusbót, sem a oarancsuralombol, csak evangéliumból. Kell
evangélikus egyház ehhez a tanításhoz. 3. Az evangélium nemzete a
szocuilis igazság életközössége. Ez sem születik meg sem a szabad-
oersenuböl, sem a oagyonegyenlöségböl sem az önellátásból, csak a
szeretetből, amely nem jótékonyság, de kemény, kéz a közösség élet-
lehetőségein. Kell ehez evangéliumi ébredés. Es 4. az evangélikus
egyháznak, mint nemcsak egyházi, de népi kisebbségi egyháznak is,
tudnia kell azt a specialis evangélikus üzen etet is, hogy a magyar
nemzet népközösség kell hogy legyen a kisebbségek számára is, s
hogya kisebbségnek népnek kell lennie a magyar közösség számára
is! Ez kettős üzen et. Egyik a magyarsághoz : a magyar küldetés a kö-
zépeurópai kisnépek együttműködésének munkálésa a nagy imperializ-
musok között. A másik az evangélikussághoz : népi értelemben is áll
Karner üzenete: Kisebbségnek, amennyiben annak tartja magát, vagy
annak kell tartania magát, nem a [oglormálás, hanem a közösség- és
küldetésvállalás az értelme. A békességhez evangélium kell s kell ezért
az evangélikus egyház a magyarságnak.

. Mindez részletes s igen higgádt megtérgyálást igényel, összegezve
azonban a mondottakat. kétségtelen, hogy' itt az ideje, hogy meglegal-
mazzuk a nemzet, mint életközösség számára való mondanivalónkat.
Ez elsősorban a nemzetünk érdeke, akinek valóban szüksége van ránk,
másodsorban pedig, s ezt nagyon komolvan kell vennünk, valóban a
magyarságunk próbája. Próbánk tehát nézetem ezerint az: "Mit je-
lentünk a magyar fársadalomalakítás, közösségformá/ás, éleiezercezés
számára 7" Ez a próba pedig az evangélíum-szolgálatunkon mére-
tik le. Dezséru Lászlé.

Az érdekellek oldalúról ....
1. A zsidókérdés

Beszélgetek a megtért zsidóval. Jólmenő üzlete van Budapest szí-
vében, műszerész. Egész családjával együtt megkeresztelkedett annak
idején, amikor tényleg semminemű külső ok sem kényszerítette. erre.
Egy véletlenül hallott régi prédikáció maradt a szívében és kínozta mind-
addig, amig meg nem keresztelkedett. Hű egyháztag, templomjáró.

Mutogatom németországi Iényképeimet. Köztük van az, amelyiken
vidám, éneklő munkaszolgálatos osztag közeledik. Látszik az arcoken
az öröm és a béke.

- Milyen vidámak, mondia, pedig .nem lehetséges az, hogy ilyen
tömeg őszintéri érezzen egyet. Mondia csak tisztelendő ur, valóban
egyik sem lázadozott 7 Egyik sem érezte, hogy itt elgépesítik a lelkét,
megölik az egyéniségét ? Mert az, ami Németországban megy, valójá-
ban ezt jelenti. En nem hiszem egészen egyszerűerr azt, hogy lehetsé-
ges lenne az az egység, amit kifelé mutatnak. Ott a szívek mélyében
van valami, amit ma elnyomnak. brutálisan és ném engednek nap-
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fényre jönni. Hiszen az tagadhatatlan, hogy az egész hitlerizmusban
van valami brutalitás. Csak tessék arra gondolni, hogy tűntek el annak
idején Röhm és társai. Vagy arra, hogyan bánnak a zsidókkal.

Időm sincsen válaszolni, mert éppen akkor jön a felesége és rög-
tön belevág. - Kérem, mondia az asszony, - a fivérem, egy keresz-
tyén cég.' képviselője, Bécsben járt inkasszálni az Anschluss után. Ott
először széba sem akartak vele állni és azt mondották, hogy nem fi-
zetnek semmit az Anschluss elötti állapotban csinált adósségokért. Az-
tán később' mégis hajlottak rá, de megkérdezték, hogy keresztyén-e a
cég? Mert zsidónak nem fizetnek. Tessék nézni kérem, emberi-e az
az ország, amelyik így cselekszik alettvalóín át hitelezőivel ? Vajjon
keresztvén-e az az ország?

Es kórusban mondiák ketten, mint a betanult leckét: Hát hol a
keresztyé ni szeretet ? Krisztus nem ezt hírdette, ő békességet és szere-
tetet hírdetett. - Ugy van, mondom, de ne tessék egy országot állan-
dóan pogánynak mondani és a keresztyénseg mértékével mérni. Vagy
elismerjük róla, hogy keresztyén, minden újszerű gondolatával és tö-
megrehatásával együtt, vagy pedig pogánynak mondiuk, de akkor ne
vádoljuk azzal, hogy nem cselekszik keresztyénien. A keresztyénség
nem olyan erős még sehol sem, nálunk sem, hogy az üzleti életet és
a szocíális életet áthatotta volna. A "pogány Németország" szociális
viszonyok tekintetében legelső a világon és sok intézkedése, ami az
egyént korlátozni látszik, a nyomorgók érdekében és nyomor leküzdé-
séért van.

Elhallgatnak mind a kelten, de csak egy pillanatra. Aztán az
asszony kezdi: - Oe mért zárják ki ebből a szociális népközösség-
böl a zsidókat? Talán azok nem szorulnak rá ? Talán azok nem olyan
állampolgárok mint a többiek?

. A-férfi egy kissé sokalIni kezdi az asszony szenvedélyes hangját
és tárgyilagosan, mint aki másra akarja terelni a szót, így szól: Sajnos
ez a szellem újabban kezd nálunk is lábrakapni. Hát nem igazságta-
lan dolog az, hogy embereket akik tisztességesen dolgoztak évtizede-
ken át, most egyszerre egyik napról a másikra elbocsátanak, mert
zsidók? Kiűzik őket a kereskedelemből, elveszik tőlük a vagyont, amit
verejtékes munkával gyűjtöttek össze és helyette felvesznek olyanokat,
akik még soha' az életben kereskedelemmel nem Ioglalkoatak. Kérem,
én halloltam már arról, hogy valósággal kényszerítették az egyetemi
hallgatókat, hogy. menjenek kereskedelmi pályára és a gyárak és üze-
mek kétségbeesetten keresnek embereket, hogy betölthessék ez elbo-
csátott zsidók helyét, akik a 20 százalék felett voltak. Hát nem vér-
lázító, hogy azok az emberek, akik ebben nőttek fel, akik háta mögött
már tradició van, kereskedői vérük van, az utcára kerülnek, olyan sen-
kik miatt, akik még eladni sem tudnak?

Most az asszony lép hirtelen közbe és veszi át a szót. Sokkal
nyugodtabban beszél mint az előbb, csak a szavai mőgőlt van valami
fojtott izzás, izgalom. A kereskedelem is megfogja érezni ezt. Ezek a
kezdők nem tudnak majd olyan forgalmat produkálni, mint a gyakor-
lottak. Orágaság lesz, kisebb lesz az ipari termelés, ha meg kisebb lesz
a termelés és drágább, akkor nem lesz annyi munka, el fogják bocsá-
tani a munkásokat, már most is elbocsátottak egy csomót.

Itt már Iélbeszakitom. - Oe nem emiatt. Hanem éppen amiatt,
amiről hallgat. Hogy a zsidó tőke így akarja kényszeríteni az államot
a kibocsátott rendelet visszavonására, vagy módositására. Részemről
azonban és. még sokunk részéről is mondhatom, hogy elszenvedünk
egy kis nehézséget. egy kis szükséget, hogy megszűnienek végre az
áldatlan szociális visszásságok. Mi a keresztyénséget éppen abban lát-
juk, hogy el tudjuk tűrni másokért a szükséget, hogy nekik jobban le-
gyen dolguk, de nem abban, hogy tűrjük sokak nyomorúságát egyesek
miatt. Tetszik érteni, hogy kikre gondolok. Egyik oldalon igazságtalanul
felhalmozott vagyonok, nem egészen tiszta kereskedelmi szellem, egye-
sek 'aránytalanul nagy kiváltságai a náluk felhalmozódott pénz és töke
miatt: és a másik oldalon a nagy nyomorúság, ez nem keresztyén or-
szág szelleme. En ismerem a nyomorúságot és megláthatja, aki akarja:
tessék csak egy hétfői napon lelkészi hivatalunkba jönni, és megnézni
azt a szánalomra méltó emberkigyót, azt a többszáz, majdnem ezer
embert, aki sorbaáll órák hosszat is ha kell: husz fillérért, vagy egy
negyedkilós kenyér és ötdekésnzalonnaiegyért.v. . .

lYANGnl~uS~t([
Tehát tiszta vizet öntöttünk a pohárba,

mert egészen világosan látjuk, hogya ma-
gyarság nagy tömegei önállóak akar-
nak maradni, még akkor is, ha nem-
szeretem, próbás vagy háborus napok
virradnak is rá, Inkább elviselünk ezér-
nyi megpróbáltatást, szenvedést és nyo-
morúságot, de az önálló, független, népi
és mindenek felett keresztyén Magyar-
országról többé le nem mondunk. '

M.
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Első ballépés
(Kamara)

Ez már igen.Ide nem kell kiírni: "Csak
16 éven felü!ieknek". Sőt, testületileg
kellene kivezényelni reá tanárokat, diá-
kokat. Egy apátlan, anyátlan maradt,
igen eszes, intelligens fiú-kalandorok ke-
zébe kerül, de az első, nagyobb szélhá-
mosságnál már a hatóság kezére jut.
Nem börtönbe, nem javítóintézetbe ke-
rül, hanem nevelöíntézetbe, ahol a ke-
ménykezű, következetes nevelőket a
szerétet. szív, föltétlen igazságosság és
szabadság evangéliumi elvei irányítják.
Olyan atmoszférába, olyan környezetbe
telepítik a rosszhajlamokkal megvert
fiút, ahol megismerheti a jónak, becsüle-
tesnek, férfias tisztaságnak vonzó he-
roíkusságát, a bajtársiasság felemelő ér-
zéseit. A tengerésznövendékek egyszerű,
intézeti élete is izgalmas regénnyé fe-
szül, mihelyt abból a szemszögből néz-
zük : hogy küzdenek meg emberi szívek
egy lélekért a gonosz hatalmával? Azt
hiszem, ez az a hang, amellyel az ifjúság
szívéhez férkőzhetünk. Ez az a darab,
amelyet a legkamaszabb diák is érdeke-
sebbnek talál akármelyik detektívre-
génynél. Csak minél több ilyen darabot.
Melegen ajánljuk az ifjúságnak.

Veszedelmes életkor
(City)

Az idősödő asszony tragédiáját VISZI
vászonra, aki "minden belső kapcsolat
nélkül" él 20 évig férje mellett, telne-
vel 2 fiút, de még mindig szép, s mí-
kor fiai már kikerülnek kezei alól,
hogy nincs többé életcélja, egy egész
fiatal ifjú karjaiba esík, hogy megta-
lálja végre az áhított szerelmet és ból:
dogságot. A szerelern elvirágzik s az-
idős asszonynak félre kell állni a "gI"á:c.
nátos léptű" fiatal leány elől. Kegyet:
len, ridegen ítélő világgal találja ek-
kor magát szemben. Egyedüli, ami
megmenti, a fiainak bocsánata; és Bze-
szeretete. Egyedüli, ami újra célt es
csendes boldogságot szerez neki, a kís-
unoka. - Kényes témá, de szépen dol-
gozták ki. Együtt szomorkodunk fiaival
a bűn- sodró erején és együtt bocsátunk
meg neki a végén. De közben az az
érzésünk: az ilyen pazar fényűzésben,
sportban, társasági örömökben élő-
gazdag asszonyokat tulajdonképpen a
semmitevés sodorja' el. Ha kinyllna a

7---



szemük s egy kissé tovább látnának
palotájuk parkjának rácsán a szegény-
ség szomorú tanyái felé, fiaik felneve-
lese után sem szűkölködnének életcél
nélkül,

Ártatlan Theodora
(Scala)

'I'ípikus amerikai vígjáték. Kilígurázza
maró gúnnyal a kísvárosí, de általá-
bari az amerikai képmutatást, amely
míndenütt. botrányt, erkölcsi romlást
szimatol, állandóan felháborodik s köz-
ben kéjelegve élvezi a pletykát, a
szennyet, végül pedig maga is beáll a
botrányhősök diadalmenetébe díszki-
séretnek. Groteszk karrikatúra a film
arról a dicső amerikai közszellemről,
amelynek. feltétlenül valami botrány
szükséges ahhoz, hogy valami vagy va-
laki hírnévre- és közkedveltségre te-
gyen szert, Egy írónő, egy ügyes fiatal
leány kénytelen a többszörös botrány-
hősnő szerepét magára ölteni, hogy
regényét sikerre, szérelmesét pedig az
anyakönyvvezető elé vihesse. Pompás
szatíra Amerikából, de mi se nagyon
bújhatuÍ1k_~~i alóla, A. B.-

UZIElNfIEr
J[AlNrAJD)ÁIB3Ól

Mult számunkban közöltük azt a hírt,
hogy Papp János Lászlo kanadai (wind-
sorí) magyar evangélikus lelkész elő-
adást tartott: a Missziói Egyesület szep-
térnber haviösszejövetelén Budapesten.
Az' előadás tartalmáról az alan tiakban
ie'lerálunk, mert az előadás és a benne
felvete,tt gondolatok az egész magyar
evangélikus közvélemény érdeklődésére
számot tarthatnak:
~:irazajáTó lélek. Hazajöttem. Azt nem

tehet elmondani, mennyíre vágyódtam
már szülőföldem után, Újra meg aka-
rok itt erősödni, újra meg akarok itt
terni azzal a lélekkel, amely képesít
odakint ct további nehéz szolgálatra.
Úgy járkálok itt, mint valami hazaiáTó
tétek: Eljöttem, hogyelmondjak egyet-
mást arról, hogy mi van "odaát" ? Hogy
élnek, hogy szenvednek, hogy nyomo-
rognak árva magyar véreink abban a
roppant Amerikában.
. _A.z egyház és az állam. Mindjárt azon
kezdem, ami bennünket legközelebbről
érint, az egyház sorsán és helyzetén.
Nálunk az egyház az államtól semmi
néven nevezendő támogatást (se anya-
git, se erkölcsít) sem kap. Csupán mű-
ködési szabadsága van, mint akármelyik
politikai pártnak vagy egyesületnek. A
kommunista párt pl. épolyan szabadon
mozoghat és műkődhet, mint mi. Meg-
esett pl., hogy amig én kis templomunk-
ban istentiszteletet tartottam, künt a
férenegy kommnnista szervezet tar-
totta nagygyűlését a. lehető leglármá-
~fJ,bbformában, ordítozásokkal. zajon-
gással; zene-bonával. És nem volt elle-
nük védelem, A hatóságok egy újjal
seavatkoztak bele. Azoknak ép annyi
iógl:l,k volt gyűlést tartani ott, mint ne-
künk istentiszteletet. - Viszont bele-
avatkozott a hatóság, mikor a vallásos
magatartás beleütközött valamelyik kís-
~éd rendtartási szabályzatba, Az egyik
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- Hát tisztelendő úr is a zsidókérdést tartja a magyarság egye-
düli 'bajának és azt hiszi, hogy ennek Ínegoldásával minden bajnak
vége lesz? Hiszen ez nagyon egyoldalú beállítás.

- Nem felelem csak arra akartam rámutatni, hogy milyen egy-
oldalú az önÖk felfogása. csak a zsidót nézik, de nem akarják látni
azt a több milliós tömeget, amelyik a mérleg másik o.ldaIán v~n. E~t
meglátni és megmutatni mindnyájunknak feladata. Mmt egyhaznak IS
hírdetnünk .kell ezt. Ez is a keresztyénség. az igazság hírdetése.

- De kérem, veti megint ellen a férfi, ez viszont nem egyezik a
szeretet parancsával. Mert ha az egyik fél iránti igazságból teszl~ .a
szociális megoldás kísérletét, vajjon nincsen-e benne egyuttal e. másik
fél iránti gyűlölet sokkal nagyobb mértékben ? Nem a gy~l.?letreépü!-e·
fel akkor mégis az egész? Es állhat-e az egyház a gyulolet oldalan,
mikor a világtörténelem is arra tanít, hogy ami gyűlöletre épül fel nem
maradhat meg, csak ami a szereteten alapszik?

- Az igazság fáj, - mondom. De semmiféle operáció] nem le~et
fájdalommentesen végrehajtani. Az igazságot hírdetnünk kell a.kkor }S,
ha fájdalmat okoz, mégha magunkat érint is a legjobban. Az ~gazs~g-
ban pedig nincsen szó sem szeretetröl, sem gyűlölettől. Csak igazsag-
ról, amelyik éppen azért igazság, mert teljesen pártatlan.. . . .

- De ez nem igazság, mondia újra a férfi. Valakit kiszoritani
arról a területről ahová beledolgozta magát, ahol eredményeket ért el,
ügyességével és szorgalmával. Kivetni őt a többiek közül, csak azért
mert zsidó. Itt van a fiam is. Lenn jár egy vidéki gimnáziumban, fel-
jött onnan mint egy nyilas, de aztán azt hallotta egyik oldalról is, meg
a másikról is, hogy te nem vagy evangélikus, te zsidó vagy, mit akarsz.
És sírva jött hozzám, hogy micsoda ő? En mondtam neki, hogy ő

evangélikus, nem szabad a többire hallgatnia. De csak nem tud ettől
szabadulni, nem jár újabban templomba sem, azt mondia, nem érzi
magát benne. .

- Pedig az egyház nem tesz különbséget megkeresztelt tagjai
között, felelem neki. Számára mindenki egészen egyforma, nem számít,
hogy honnan jött. Mi, evangélikus lelkészek nem érzünk más és kisebb
felelősséget a komolyan megtért zsidóval szemben, -mint saját régi ke-o
resztyén híveinkkel szemben. Tudjuk, hogya ieladat Krisztus rnissziói
parancsa értelmében mindenki részére egyforma. Es akit megkeresz-
teltünk azt keresztyénnek nézzük, ha hitben él. De abban a' kérdés-'
ben, hogy a zsidóság Iai-e magyarság testén belül vagy felekezet, az
állam hivatott' dönteni nem mi. Számunkra csak keresztyének és nem
keresztyének vannak, és meg vagyunk arról győződve, hogya keresz-

,tyénség felül van minden faji és véri korláton. De ezzel nem mondjuk
azt, éppen az igazság érdekében, hogya keresztvíz el tudná törölni- a
bőr fekete színét, vagy a vér más' összetételét és egységes színű Vi:lgy
vérű világot alkotna. A keresztyén ség csak egységes szívet akar,ame-
lyik 'szárriára Krisztus az Úr, tekintet nélkül arra, hogy aki Benne hisz,
néger-e vagy kínai, 'vagy fehér ember... '. ,

Vevök jönnek. Elbúcsúzom, Nem akarom már megkérdezni azt,
hogyha az individualizmus veszélyben forgása bántja és ha megkeresz-
telkedtek' és a zsidóság felekezet, tehát közük nincsen már hozzá; mért
bántja mégis őket pl. a németországi zsidókérdés megoldása ? Vagy
talán mégis van valami láthatatlan kapocs, ami összeköti őket velük?

K. p.

szabadegyház evangelizáló összejöve-
tele pl. tovább elhuzódott egy alkalom-
mal, mint este 10 óra s erre a hangos
imádság és éneklés miatt megbüntették
őket csendháboTítás címén.
_.60 millió pogány. Az Eg-yesült .Álla-
mok 135: millió lakosából ma ,60 millió
pogány. Ez nem belső értékítélet kiván
lenni, mert akkor talán sokkal nagyobb
számot kellene mondanunk, hanem csak
az egyházhoz tartozás vagy nem tarto-.
zás kűlsiiséqei alapján megállapított
tény. 60 millió olyan ember van, aki
keresztyén szülőktől származik ugyan,
de a szülök az egyház és vallás iránti
teljes közömbösségből nem keresztelt et-
ték meg. Az, ískolaból rkíkerültek leg-

nagyobbrésze azt sem tudja, ki volt Jé-
zus' Krísztus, ki az a Megváltó. Kana-
dábán égy árnyalattal jobb a helyzet,
de nem sokkal. Akkora területen, amely-
ben Europa kétszer 'belelérne.összesen
10 millió lakos él.S eközött a .10 míl-
lió lakos között azegész terüléterrszerte-
szórva éJ 150.000 magyar. Egész Ame-
rikában 1 millió körül mozog a magyá-
rok száma. . .

A kanadai magyai evangélikus·egy-
ház. Hat magyar evangélikus egyház-
község létezik össze~en. E~b~n . .három
lelkész és egy theológus működík. Egy-
nek-egynek kb. 4000 O k~-t kell bejár,
nia. Samellett nyomorogma. A.z állam,
ugyanis nem segit.1\dót kivetni senkire
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A PAPLEÁ~Y sem szabad. Hogy a hívek templomba
járjanak vagy az egyház szolgálatát
igénybe vegyék (keresztelés, esketés,
stb.), arra semmiféle külső vagy belső
kényszerítő eszköz sem áll rendelke-
zésre. Az egyház kizárólag önkéntes
adományokból tartja fennt magát. A
híveink azonban legnagyobbrészt olya-
nok! aki,k a maguk nyomorúságát men-
tette,k ki Kanadába. Szegény farmer-ek,
cseledek, gyári munkások vagy épen
munkanélküliek. Vajjon mí támogatást
várhat az egyház ezektől?

Lelkésznuomor ... Bizony, csak tengő-
dünk, nyomorgunk. Az egyik lelkésztar-
sunk 39 éves, de már galambősz haja
van, Négy gyermekes családapa és kb.
havi 150 .P-nyi pénzből kell eltartani a
családját. Hogy fenntarthassa őket, an-
nak ellenére, hogy minden vasárnap 4
városban tart istentiszteletet, elment
egy nyomdába munkásnak. Hétköznap
ott dolgozott, vasárnap szolgált. Az
egyház nem szólt bele a dologba, amíg

. a nyomdai fizetése meg nem haladta a
lelkészi fizetését. Míkor azt meghaladta,
az egyház felszólította, hogy válasszon:
vagy nyomdász lesz, vagy lelkész?
S az ősz családapa inkább a lelkészi
szolgálatát választotta. Nyomorgott to-
vább, de szolgált. Pedig sokszor meg-
történt, hogyebédfőzés közben elzárták
náluk a gázt, mert nem tudta a gáz-
számlát kiegyenlíteni; esténként sötét-
ben maradt, mert kikapcsolták a· vil-
lanyt ugyanezen okból. - Hogy engem
ilyen rendes ruhában látnak itt, annak
egyedül csak az az oka, hogy híveírn
külön erre a célra felruháztak, hogy
mégis tisztességes ruhában mebessek
haza szülőföldemre s ne kopottan, ron-
gyosan. Itthon végigjártam azokat a he-
lyeket, ahonnan híveírn származnak s
most tele van a kofferem fehérneművel,
harisnyával. stb. Viszem ki a hívelm-
nek, mert ők maguk nem tudnak venn
odakünt.

A demokrácia áldásai. Most pár szót
még arról a demokráciáról, amelyben
odakünt élünk, amely felé oly sóvárogva
tekintenek idehaza igen sokan. A demo-
krácia nem felelnelte a tömegeket, de
lezűllesztette, demoralizálta. Gondoljuk
el, mi lesz az olyan gyermekből, akit
ha valamiért megfenyít a szülője, lelje-
lentheti és megbüntettetheti miatta a
szülöt ? Ennél többet talán mondanorn
'se kell.

A munkaviszonyok ? Ha ío szám-
arányt akarok mondani és óvatosan
mérem a dolgot, azt kell mondanom,
hogy a munkáskeeelc legalább 50 száza-
léka mumlcorcélkiili. A lakosság 50 szá-
zaléka nem tudja, lesz-e holnap betevő
falatja, lesz-e fölötte árnyat adóhajlék ?
A nyomor iszonyatos. Viszont, akik mun-
kában vannak, azokat meg igen jól fi-
zetik. Aki keres, az olyan pénzeket kap
kézhez, hogy úgy él, mint a kiskírály.
Szórja a pénzt Iegyelmezetlen, tékozló
módon, amíg újra kícsöppen a munká-
ból és kezdődik újra a nyomor, kopla-
lás. Meg a kommunísta párttagság, jel-
szavak, tüntetések ...

És a sokat dícsért munkanélküli se-
gély! Ez is egyszerüen demoralizál. So-
kan nem is akarnak dolgozni, mert a se-
gélyből szépen megéldegélnek munka
nélkül is. Sokan meg nem is kerestek
annylt soha, mint amennyi a munkanél-
küli segélyüle Előfordul gyakran, hogy
az illető saját autóján megy a munka-
nélküli segélyt felvenni. Aztán a felvett
pénzt viszi a kommunísta szervezetek-

A haját még 'fonatba horDja,
A szemei álmatag rnályek,
Hého leül a zongorához
Es örül a Romoly zenének

Az este minDig otthon éri.
Az asztalán Résői rózsa.
A letkébcn még ring a béke
mint fehér lótusz hegyi tóba.

nem csábítgatjáR szenveDélyeR,
mámor nem ég a Rét szemébe,
Az ojko bár a csókr-o érett,
A cs ökolö sbo n semmi része.

Olyan, mint a csönő cs sugárzás.
Ha n éz l. mosolyog az lsten.
6onDoljq tán, hogy szebb sziromszál
A vcövlröuok köz ött sincsen.

f3z anyjánaR is szemefénye,
Obenrie bákül meg az apja.
Elfelejti, hogy csúf az élet
5 a rdncokct arcába szabja.

A vén paplaR is egyre nézi.
HéRi Rongat a fali óra.
~ kis cirmos ölébe uqrlk,
O a legjobb símogatója.

Elosztja magát kcnvér-móörc l
De ha maraD magányos per cc..
Eszébe jut, hogy fut az élet
5 ő mégis úgy él elfelejtve.

Eaz ébe jut, hogy lesz-e Holnap?
Almával a jövőbe villant:
Pihenni tér s fehér kezéuel
Eloltja tétován a villanyt.

JAKU5 ImRE.

Keresztyén .kereskedelmet
2. Keresztyén üzleti versenyt!

Életleltélel-e a verseny?
Az üzleti élethez úgy hozzátartozik a verseny,· mondiák a mai

kereskedők, mint a szív munkájához a nyomáskülönbség. A vérkerin-
gési ugyanis nem a szív izomereje tarifa fenn (ez az orvosi szigorlalok
:,pithagoras-tétele)., .hanemazon nyomáskülönbség; amely a verőerek
és a vivőerek vérnyomésa közőll mutatkozik. Ilyen nyomáskülönbség
idézi .elő az' üzleti életben a versenyt és a verseny mozdítja előre,
fejleszti. éleszti a kereskedelem életét, rnondlák. lgaz-e ez vajjon?
Annyi bizonyos, . hogy azt a lázas tevékenységet, őrületig fokozati
iramot, esztelen hajszát, amit megfigyelhet az ember egy-egy világ-
piacon, kereskedelmi kikötőben vagy rakodó pályaudvaron, nagy gyár-
ban, vagy áruházban, vagy épen egy világváros utcáján, ahol zúg-
özönlik, 'érad. ~S apad.. torlódtk és rohan a forgalom, kilencven. száza,
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nek, hogy megbuktassa azt a kormányt,
amelyik ilyen bőkezű en támogatja. Mert
még ezzel a segéllyel sincsenek megelé-
gedve! Egy hat tagú család nem heti 60
dollárt (300 pengőt), hanem 300-at (1500
pengőt) szeretne kapni.

Erre jó a munkanélküli segély és .ezek
a demokrácia áldásai...

J(eresztyénűldözés. Emellett kimondott
keresztyénüldözés folyik a legszélesebb
demokrácia leple alatt. A zsidó munka-
adók egymásután bocsátják el keresz-
tyén alkalmazottaikat. Ha pedig vala-
kiről az a hír terjed el, hogy antisze-
mita, az ellen rendszeres hadjáratot in-
dítanak, Minden eszközt megragadnak,
hogy lehetetlenné tegyék. Kíüldözík
még az ország határai kőzül is! Ime a
magas piedesztálon álló demokrácia
igazi arca!

Magyar iskoláskönyvek Moszkvából.
Azért jöttem Magyarországra, hogy se-
gítséget kérjek. A magyar állam, a hi-
vatalos fórumok nem nagyon hallgat-
tak meg bennünket ideáig. Magyar
ábc-s iskoTáskönyveket kértünk, hogy
magyarnak és istenfélőnek nevelhessük
gyermekeinket, de nem kaptunk, csak
igen ritkán, igen keveset és igen ron-
gyosat. Ezzel szemben Moszkvából rend-
szeresen érkeznek a tiszta új magyar
tankönyvek. Mindenki ingyen kap-
hatja. De hogy ezeknek a tartalmuk
milyen, azt mindenki elgondolhatja.
Hogy a haza és lsten fogalmait micsoda
eszmék helyettesítik, arról ugyebár nem
kell bővebben beszélnem.

A magyar evangélikus egyház mín-
dig többet segített rajtunk, mint a ma-
gyar állam. Pedig az államnak köte-
lessége lenne fiairól gondoskodni még
az idegenben is. (Nézzük meg.r hogy
tart számot anémet Auslandstelle mín-
den egyes Auslanddeutscher-ről!) Sőt
a magyarországi egyházak közül is a
mi egyházunk az, amelyik csak segítö
kézzel közeledett felénk. Ha a mi püs-
pökeink, lelkészeink hozzánk jöttek,
mindig támogatni, erősíteni jöttek. De
tudok katolikus főpapokról, akik még
hozzánk is kérni, koldulmi jöttek!

Pedig mi is adtunk már aniagyar
testvéreknek. Mikor híre jött, hogy Ju-
goszlá viáaól ezrével utasítottak ki a
magyarokat, megindultunk gyüjteni
nyomorult híveink között és szegény
megkoplalt fillérekből 700 dollárt sze-
degettünk össze és küldöttünk Magyar- .
országra. Pedig ez' a·mi viszonyaink-
hoz képest óriási összeg!

Magyart vagy négert ? Most itt állok
é~ ké~:ek, kopogtatok. A Missziói Egye-
su!ettol hadd kérdezzern meg, mi való
elobbre : hogya négerek misszionáltas-
sanak Afrikában, vagy hogy magyar
testvérek, (1!érünkből való vér, fajtánk-
b?l való fa.J) megmaradjanak evangé-
likusoknak, Istenben hívőnek és ma-
g1/a1:nak? Mínálunk Magyarországon
kískírály mmden külföldi akit a ha-
gyomanyos magyar ve~dégszeretet
agyo~. dedelget, tejbe-vajba fürdet.
Odakünt már emberszámba se igen
veszik, ha akiejtésén mealátszik va-
lakinek, hogy idegen, hogy" nem szüle-
~ett angol. Igen hamar odavágják, ha

\ ll.yel!-keres munkát: még született ame-
rIk.alk se kapnak, nem hogy idegennek
adlunk l Hány száz és hány ezer ma-
gyar családot ismerek odakint akik ki-
jöttek jobb jövőt teremteni é~ csak a
nyomorúságuk növekedett meg. A gyer-
mekek apa-anya nélkül növekednek. A
magyar testvérek szétszórtan élnek. !

Egészséges-e a verseny?

lékig nem a szükséglet, hanem a verseny mozgatja. A verseny fokozza.
a tempót a gyártásban, közvetítésben, elhelyezésben. A verseny moz-
gatja a tőkét a vállalkozáshoz, a verseny hajszolja a tudósokat, fel-
találókat újabb és úiebb eredmények, találmányok, egyszerűsítések és
könnyítések elérésére, amivel valamely üzem, áru vagy személy mindig
versenyképesebb lesz. Egyszóval: a verseny viszi előre a világot,
teremti a civilizációt. kultúrát, teszi az emberek életét mindig kényel-
mesebbé, szebbe, gyönyörűbbé a földön... Vajjon igaz ez?

,
Ha az ember kicsit körülnéz azok közl az einberek közötl, akiket

a verseny mozgat a mai üzleti életben és keresi rajta a verseny áldá-
sait, vajjon mit lát? Kezdjük legalul. Nézzük meg a gyári munkást.
Mit ad neki a verseny? Ad neki mindig fokozottabban raciqnalizált
üzemet, ahol mindig többet végez a gép és mindig kevesebbet az
emberi- kéz. Hisz ez nagyszerü volna, ha ... Ha az emberi erő szük-
ségletének a megkevesebbedése nem azt jelentené, hogy a feleslegessé
vált emberi erő, dolgos kéz munkanélkülivé lesz, bele kénytelen hul-
lani a tétlenség testet-lelket destruáló, felőrlő, széízüllesztő szemét-
gödrébe. Mert igen, a munkanélküli munkást .majdnem úgy tekintik,
mint a társadalom szernetjét. Mindenki lenézi, mindenki menekül előle,
mindenki fél tőle. S mennél tovább hagyják ott, a társadalom szemét-
dombján, annál inkább válik valóban azzá, a társadalom, a nemzeti
közösség szernéljévé. S mennyi ilyen drága ernber-. munkáskéz-érlék
vált már ilyen teherre, férges gyümölccsé, ronggyá és szemétté az
üzleti verseny miatt! Aki pedig üzemben maradhatott, annak hozott a .
verseny fokozottabban kihasznált munkaidőt, amely kiuzsorázza, ki-
szívja a munkásból a maga szinte pillanatokig, mozdulatokig meg-
szárnlált. beosztott és számonkért munkarendszereivel az utolsó csepp
izom- és idegerőt is, hogy nem marad benne más, mint csak végtelen
láradtsáv, fásultság, belső üresség és akarat-, érzésnélküliség. S _ezzel
szemben mindig kevesebb munkabért, mert a magas munkabér és a
szoclális berendezkedések csak megdrégílják. versenyképtelenné teszii,
az árul. Hát ezen a társadalmi fokon semmikép se találjuk az üzlek
versenyt a kereskedelmi élet' vitaminjának . Nem egészség, nem áldást
de nyomor. betegség és gyakran átok jár vele.

Oe gyerünk valamivel feljebb, az önálló egzisztenciák, a kisipa-
rosok és kiskereskedők világába. Mit használt a verseny ezeknek?
Mit? Kipusztította őket! A szó szoros értelmében legyilkolta, kirabolta
és visszalökte őket egy alacsonyabb lokra : a gyári munkások. keres-
kedelmi alkalmazottak proletár-sorsába. Pedig az erős nemzetek gerince
mindig az önálló, a független, a szabad egzisztencia. Azok tömegei

. hoznak egészséges levegőt, bátor hangot, becsületes szembeállást vagy
egyűltmunkálkodást a társadalmi és politikai, gazdasági és szociális
életbe. Es a verseny nálunk is, meg egyebütt is épen ezeket a "kis
önállóket" irtotta ki? Csoda-e. ha betegek a társadalmi, politikai. gaz-
dasági és szeelélis viszonyok? Mit hozolt tehát a verseny ide? Átkot,
halált, pusztulást, betegséget ... Hát egészséges a verseny? .

Oe meniünk még feljebb, a nagy.kereskedők, anagyiparosok
nagyvállalatok világába. Ezeknek kedvez il verseny! Ezek a diadal-
mas hódítók! Ezek a világpiacok, tőzsdék vés pénzforrások hatalmas
diktátorai! Itt aztán már igazán boldog embereket találunk, nemde?
Hát ez a legnagyobbik csalódás. Szép palotákat, gyönyörű berendezé-
seket, luxusautókat. iachtokat, tékozlást és egzótikumokat találhatsz,
de békés, nyugodt, rózsásan ragyogó arcokat, tiszta éleíörörntöl, jókedv-
től csillogó szemeket. az emberi léleknek azt a mély nyugalmát, biz-
tonságát, "magasabbrendű csendjét, amit a becsületes munka, a szépen
érő siker-gyümölcs és a jövőben való bizalom adhat, - nem találod
sehol, sehol. Csupa acvonhejszolt, izgatott, roncsolt idegzetű, indula •.
toktóI fűtött embert találhatsz. akiknek a lelki arcuk körülbelül olyan,
mint a háromnapos pergőtűzből visszaérkezett elcsigázott katonák testi
ábrázata. Gondterhelt; sötét arccal [ámak, ke!2yetlenés keserű ráncok-
kal. Mindenre összerezzen ek, mindenért villámlanak. ~mindenkivel.
bizalmatlanok, mindenütt valami megbújó rossz szándékot. ellenséget
szirnatolnak. Egyszóval állandóan úgy élnek, mintha hadiállapotban.
ellenséges területenélnének, ahol minden pillanatban készen kell lermi
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a harcra, védelemre, támadásra és nem lehet válogatni az eszközökben,
mert a másik sem válogat.

Itt, itt a "nagy tizleieh", a "nagy keresqedelem" világába n látja
csak az ember, mi az az üzleti verseny. Al/andó késhegyig, vérig
menő harc. Egy soha meg nem szűnő, kegyetlenségében határtalan
háború. Mennél nagyobb, erősebb az elleriiél, a "konkurrens cég",
annál élesebb, kegyetlenebb, szívósabb a harc. S jaj annak, 'aki vala-
hol valamit is hibázik! A másik már rácsapott, kihasználte, nyakon-
ragadta az ellenfelet és el nem engedi addig, amíg egészen le nem
terítette, vagy fenékig ki nem használta a nyer! előnyt. Hány tisztviselő,
hány magas vezető egyéniség vesztette el kenyerét azért, meri nem
ügyelt eléggé arra, hogy állandóan hadiállapotban él. s gondtalanul
elmondott vale mit valahol, figyelmen kívül hagyott valami apróságot,
[óhiszeműleg elejtett valami szót a másik cégről, vagy nem ügyelt
eléggé a törvények, rendeletek labirintusára. Multkor mesélte el egy
nagyvállalat lőtísztviselöie, hogyan csípte el a vállalata valahol a másik
vállalat egyik vezetőjének hiteles és bizonyítható nyilatkozatát, amely-
ben az ő gyártmányaikat ócsárolta. Ez elég ürügy volt ahhoz, hogy azt
a másik vállelatot beperellék s olyan magas kártérítési akasszanak a
nyakába, hogy ezzel lehetetlenné tegyék, "Ieterílsék", mint ahogy
vadász nyelven magát kifejezte. Ugyancsak nemrég hallottam két kül-
földi nagy cég ilyen konkurréncia-hercáról a magyar· piac egyedural-
máért. Az egyik cég 13 millió pengőt fektetel! bele ebbe a harcba,
míg a másikat sikerült teljesen kiszorítani. De a 13 milliót az egyed-
uralom ezután következő zavartalan két esztendeieben már duplán
kereste vissza. ' .

Nos. nézzük meg közelebbröl, mi jót hoz a verseny ebben a
világban? Először is hozza az~állandó hadiál/apotot a versengő cége ~
közé a maga összes feszültségi, idegroncsolási é s egyéb kegyetlen
halásaival és kísérö tüneteive!. Ez a verseny szüli azokat a hatalmas
panamákat, veszfegetéseket, amelyek időnként nagy port vernek fel a
napi sajtóban, s amelyek sohasem kerülnek nyilvánosságra, csak a
sanda gyanú, sötét pletykák sarával dobáljak tele a közeleli, felelős
férfiak hírnevét. Ez szüli a bizalmatlanság légkörét, a gyári titkok,
üzleti logások utáni kémkedés hálózatát. Ez szüli a monopóliumokat,
amely pókként feszíti ki a hálóját egy-egy jövedelmező üzleti ág elé
és ő fog el minden kínálkozó nyereségi lehe tőség et. Ez szüli végered-
ményében a kartelleket is mer az esztelen versenynek végül is lét-
érdekből kell véget vetnie minden kereskedőnek. Ez szüli azoka! a
mammuth-vagyonokat, gyorskarriéreket, esztelen nyereségeket, amelyek
úgy megmérgezték manapság a kereskedelem levegőjét, az ifjúság
gondolkodását, hogy senki se akar ma már becsületes, kemény és
ezívós munkéval lassan előre jutni, hanem mindenkl . rninél kevesebb
munkával, minél gyorsabban meggazdagodni.

Lehet ezeket a tüneteket, a verseny eme szép gyümölcseit egész-
ségesnek nevezni? Pedig "gyümölcseikről ismeritek meg a fát", mondia
a SzenIírás. Ezek a tünetek semmiképen nem lehetnek a gazdasági
és társadolmi élet egészségének tünetei.

Közönség érdeke-e a verseny?
Azt is surun emlegetik a "gazda!?ági szabadverseny", vagyis a

mai kereskedelmi szellem védelmezői, hogy az üzleti verseny csak a
vásárló közönségre hasznos. Lenyomlék az árakat, s ez lesz verseny-
képes, aki a lehető legolcsóbb áron a lehető legjobb árut tudja nyujtani.

Ez így önmagában igen rokonszenves megállapítás. S az ered-
mény nem a lenyomott ár, hanem a hullámzó áro Nagy cégek, válla-
latok lenyorníák az árakat, mert ők törneglerrnelésre, gépekkel beren-
dezetten tényleg olcsóbban tudnak termelni s így eladni is. Ezzel az
árlenyomással tönkreteszik a kísembert, aki két kezével semmiképen
sem lehet versenytársa a gépnek. Mikor aztán ezeket a kiskonkurren-
sekel tönkrelellék, kipusztítotiák, proletarizálták, akkor rendezerini újra
felemelik az árakat és vágják zsebre a milliós és miliárdos hasznohat.
Akkor aztán az a néhány megmaradt nagyvállalat rendszerint kar-
telibe lép- és attól fogva senkit be nem engednek a maguk üzleti terü-
letére és úgy diktálják az árakat, ahogy akarják. Es természetesen

Rendszeres vallásoktatásról szó sem
lehet. Egyenként kell őket összegyüj-
tögetni. Ez is missziói munka! Megér-
demli a támogatást. Mert híveink sze-
gények, nyomorultak, de akik híveink,
azok aztán százszázalékig hivek. Az
van megírva: "Tegyetek jót mindenek-
kel, de leg-először a ti hitetek cselédei-
vel r Kérlek titeket, becsüljetek többre
bennünket, mint az afrikai négereket !
Ne engedjétek, hogy Moszkvának fon-
tosabb legyen a magyar gyermek, mint
nekünk, magyar testvéreknek!

I

VISSIALAPOIUNK
Húsz évelőtt .. ~

Amikor e szerencsétlen ország élén
- Herczeg Ferenc szavaival élve -
olyan kormány állott, "amelynél tehet-
ségtelenebb és selejtesebb soha nem
állott még semmiféle négerállamélén'',
a kormány egyik minísztere, Jászi Osz-
kár többek között ezeket mondta az
egyik bécsi lap tudósítójának nemzeti-
ségeink elszakadási törekvéseivel kap-
csolatban: "Erőszakosan Magyarország
egyetlen népét sem fogjuk visszatartani.
De minden határozottsággal tiltakozni
fogok az ellen, hogy a nemzetiségi 'kér-
dést a béketárgyalásokon Magyarország
elleni éllel kezellék.. A csehek ellenében
nem hallgathatom el azt a szemrehányást,
hogy ők ebben a kérdésben kétszínü
politikát folytatnak. Magyarországgal
szemben az etnográfiai álláspontra
helyezkednek és olyan területekre való
igényüket hangsúlyozzák, amelyek Ma-
g-yarországgal a legszorosabb történeti
összefüggésben állanak. Másrészről azon-
ban történelmi jogokra hivatkozva, a né-
met-cseh területet az új cseh-állam kebe-
lében akarják megtartani. - (Az Ujság
1918. november 9.)

Még Jászi Oszkár, a "keleti Svájc"
bomlasztó eszméjének képviselője is így
gondolkozott. Már húsz évvel ezelőtt:
Hogy a magyarság hogyan vélekedett,
arról hiáb an keresünk tudósítást ezek-
nek a boldogtalan időknek ujságjaiban.

. (drlrm.)

,
HIREK

Az Országos Luther Szövetség vá-
lasztmánya 1938. szeptember 20-án tar-
tott ülésén dr. Bencs Zoltán elnök meleg
szavakkal üdvözölte a jubiláns D. Raí-
fay Sándor püspököt, részvéttel és
megbecsüléssel szólt Weber Gusztáv és
dr. Benezur Vilmosról, akiknek elhúnyta
a Luther Szövetségi munkának is vesz-
teséget jelent. Bemutatta a Luther-
serleg alapító levelét. A választmány
elhatározta, hogy a Luther-serleg fel-
avatását november 10-én, Luther szüle-
tésnapj án fogj a megtartani serlegvacsora
keretében. A választmány helyeslőleg
vette tudomásul, hogy az Országos Lu-
ther Szövetség a GJobus Irodalmi Rész-
vénytarsaságnál érdekeltséget vállalt.
Örömmel vette tudomásul a választmány,
hogy az evangélikus nagygyűlések pro-
grammja és beosztása elkészült. Októ-



ber 3O-án Orosházán," november iS-lill.
Győrött és Mlskolcon, )iovember 20-án
Kiskőrősön, december 4·én Sopronban
és Balassagyarmaton lesz evangélikus
nagygyűlés, mindenütt gondosan össze-
állított programmal. A választmány még
több kisebb jelentőségű ügyet intézett el.

FeItűnően csökken Amerikában a
házasságkötések száma. Newyork
államban a házasságkötések száma
70-80 százalékkal' csökken, amióta
életbelépett az ú] törvény, amely elő-
zetes vérvizsgálattól teszi függővé a
házasságkötési engedély megadását. -

Házasság, Mekis Ádám ambrózlalvaí
evangélikus lelkész és Jfisz (Jedlicska)
Katalin f. hó 15-én az ambróztalvaí ev.
templomban tartották esküvőjüket.

80 éves jubileum; Bensőséges, meg-
hitt. ünnepe volt a Györi Agostai Hit-
vallású Evangélikus Egyházmegyei 'l'a-
nítótestületnek Téten szeptember 8-án :
ekkor ünnepelte fennállásának 80-ik
évfordulóját. E ritka j IIbíleumra össze-
sereglett az egyházmegye lelkészi és
tanítói kara, ott láttuk a felügyelői kart
is.

Az ünnepség istentisztelettel kezdő-
dött, az igehirdetést, maj az Úrvacsora
kiszolgáltatását Lukácsy Dezső téti lel-
kész végezte. Az ünnepi közgyülést Fo-
dor' Kálmán orgonaszáma vezette be.
A Hímnusz hangjai után Garan János
egyesületi elnök nyitotta meg a gyű-
lest. 1858 szeptember 8-án - mondotta
- született meg az "Evangélikus Egy-
házmegyei Tanítói Társulat" mint ak-
kor nevezték. A nagynevű Karsay
Sándor, akkor téti esperes, később
püspök hívta zászló alá az egyházme-
gye tanítóságát. A régi iskolamehterek
buzgón siettek a- zászló alá. Csakha-
mar megindult a törekvő munka s a
lelkes tagok szorgalmas munkájukkal
virágzó lendületet adtak az egyesület-
nek. N!:lm egy kiváló tanító - köztük
Péterf,-fy Sándor, a "tanítók atyja" -
került ki kozü'lük. Az egyesület a kítű-
zött magasztos céljait, a híthűséget.
önzetlen hazaszeretetet, a ; kartársi ér-
zés ápolását minden eszközzel igyeke-
zett elérni. Nagy feladatak vártak a ta-
gokra, hiszen szomorú napokat élt ak-
kor a magyar nemzet. Kedves Kartár-
sak ! Ma ismét nehéz időket élünk!
Nehéz feladatok várnak ma is a taní-
tóságra. Lelkünket a megalapító ősök
szelleme hassa át, Igaz, hithű magya-
rokat kell ma is nevelnünk, hogy újra
nagy legyen a nemzet. :;...; ~....l:iii:j {·.2~~
- Ezután az elnöii: köszöntötte a~meg~
jelent vendégeket és képviseleteket. Az
elnöki megnnitó után Gereben Z. tanitó
adta elő Szendrei L. Saul c. nagyha-
tású költeményét. Majd H. Kiss Margit
tanítónő, OTI tisztviselő és Pető Kál-
mán tanító énekduettja következett Fo-
dor Kálmán gyórí ikarnagy orgonakisé-
retével, mely művészi előadásával a
díszközgyűlés Jegkiemelke dőbb száma
volt. Niederland Vilmos győri tanító al-
elnök ismertette az egyesület 80 évét.
A mindenre kíterjedő történeti leírás
részletesen ismertette az egyesület fej-
lődését, .életét és munkásságát Beszélt
az egyesület tisztviselőiről, énekkul-
tuszáróI, megnagyobbodásáról, kultűr-
níunkájáról, s arról a kűzdelemröl,
rnelyet az egyesület a hosszú Tdö alatt
a szebb és jobb jövőért folytatott és
folytat. A szorgos búvárkodással össze-
állított munkát az egyesület klnyo-
matja. Utána Kiss , L. tanító .szavalta

!l2·

sohase/rt ct vásárló közönség érdekei szerint akarják, hanem a m~guk.
minél nagyobb érdekei szerin!. Ez csak világos, ugyebár?

Szidjuk akartelleket s követeliük. a szabadversenyt ésnem lát-
juk, hogy a leggyönyörűbb circulus vitiosus-ban kanyargunk, mert a
szabad verseny szűli a kartellt olyan szílárd vaskövetkezetességgel,
ami ellen nincs apellála. Nem a gyermek tehát a hibás, hanem a
szűlő, a verseny, amelyre ráiogiák, hogy egészséges és a közönség
érdekét szolgálja hololt a gyümölcsök épen az ellenkezőjéről beszél-
nek. Pedig olyan apróbb, de annál sűrűbben előforduló gyümölcseit
még nem is említettem, mint a humisítások. PI. a minőség hamisítás.
Sokat emlegetik, hogy "ma már nincse-nek olyan tartós, [ó szövetek,
mint békében", stb. stb. Dehogy nincsenek, dehogy nincsenek! Csak
nem lehet megfizetni az árakat. Még a lehetőség határain alul is.
Hogy segítsen magán a gyáros vagy kereskedő? Amennyit engedett az
árból, annyit engedett a minőségből is. A fontos azonban az volt.
hogy az olcsó áru is ép olyan "szépet mutasson". '"jól nézzen -ki",
mint a valódi minőségi .áru. Es ezt különíéle eljárásokkal kilűnően el
lehetett érni. Viszont a valódi minőségi árú árát meg olyan magasra
osaplák tel, hogya közönséges embernek szinte elérhetetlen. A jobb
közőnség ezt veszi. Tehát ezen is csak agyárosok és kereskedők
nyertek, mert ma dupla és tripla ára van annak a "békebeli" árúnak,
amit valamikor egyszerű, de a mai "nem minőségi" árúnál csak vala-
mivel drágább áron lehetett venni. .

Ez a példa csak a textilárúk területéről való.' Egy a tízezerből.
Oe hány ilyen "minőséghamisílás" létezik az élelmiszer, kozmetika,
bőr, papír, stb. stb. szakma területén. Az egyes szakmákban alaposan
ismerős emberek ehhez is vaggontételben tudnák szállítani a példákat.

De hol ákkor itt a közönség érdeke? Hiába. A mai üzleti ver-
'sen "megméretett " és minden ponton " híjjával találtatott". A ke-
resztyén kereskedelemben ennek semmi helye.

Milyen a keresztyén üzleti verseny?
Erre legelső sorban is azt íelelhefiük : nem ilyen! A kérdést azon-

ban kétféle szemszögből kell megvilágítanunk. A jelenlegi helyzet és a
jÖ()Ő szempontiéből. A jelenlegi szempontból ugyanis "heroikus 'ke-
resxiuénséa" kívántatik meg a keresztyénkereskedőtől, hogya nehéz
kísértésék között is megállhasson és "keresztyén" maradjon az üzleti
versenyben még a "saját kárára" is. Oe ez a "kár" ~Isten csodálatos
kegyelme iolytán igen sokszor. nagyon szépen kiegyenlítődik.

Sajnos, ilyen keresztyén kereskedő ma még nagyon heoee van.
Alig ismer az ember egyet-kettőt. Külföldön már több akad. Azok a
példák, amelyeket a dolog megvilágítására elmondani szeretnék.. saj-
nos, szintén küllöldiek. mert itthon nem találtam megfelelő például álo
lítható <személyt, vagy esetet. Oe reméljük, hogy lesznek olvasóink,
akik tudnak majd ilyen pozitív példákkal szolgálni hazai ismeretségük
köréből is.

Azt hiszem, Angliában történt, hogy egy kefegyáros új eljárást ta-
lált tel, amellyel kelélnek elöállítésát lényegesen olcsóbbá tehette. Meg-
telelő raktár elkészítése után ki is akart lépni a nyilvánosság elé az
új, régi minőségű, de lényegesen olcsóbb ketékkel.Ezekkel az árak-
kal verte volna az egész piacot. A legnagyobb konkurrense valahogy
megludta mire készülődik s egy szép napon csak beállított hozzá sze-
mélyesen. A párnázott ajtók mögött élet-halálharcot vívott a két em-
ber. A másik gyáros bemutatta egész könyvelését, üzemi költségveté-
seit, nyereségét stb. s megvilágította előtte, hogy ha kijön az új, olcsó
keíéivel, akkor ő tönkrement ember. Ráfizeféssel adhatja csak olyan
olcsón mint ő s pár hónap alatt rámegy mindene. Kért, könyörgött en-
nek ágyárosnak, hogy ne adja olcsóbbarr az áruját mint eddigs ez-
zel két jót tesz. Az egyiket önmagával, merl sokszorosan nagyobb
nyeresége lesz új eljárása melleltmint eddig, a másikat ővele, aki a.
régi ár mellett még versenyképes maradhat és megkeresheti azt a jisz-
tes hasznot, amely munkájáért megilleti. A Ieltaléló gyáros "kéresz-
lyén" ember volt. Oe nemcsak névleg,' hanem a szó szoros értelmé-
ben. S' ez volt a másik gyá ros szerencséje. Mert ha ő lett volna a h~-
.lyében.' valószinűleg könyörtelenül kijön az olcsó árral és Iegézoliaver-
senytérsát. A "keresztyén" gyáros azonban azt felelte konkurrense ja-



vaslatára: Ezt a kérdést' Istenével kell megtárgyaÍnia s '~sak azután
dönthet. Az ügy-Isten színe előtt való vizsgálata aztán világossá tette
előtte, hegy konkurrense javasIalát ugyan nem fogadhatja el, mert az
olyan 0lőnyt biztosítana számára a vásárló közönség rovására, amely
El "tisztes haszon" határát nagydn is átlépi, de viszont nem teheti
tönkre .konkurrensét, sem, mert/ __?,zz~r aZ,5. R8rancso}~tot típomá láb-
bal. Mint .heresztuén kereskeaofiek , csak egyetlen utja, az önmegta-
gadásnak és önzetlenségnek útja m.áfadt: új eljárását közölnie kell
honhurrenseioel, hogy mindannyian olcsóbb árt szabhassanak és így a
találmányt ne a maguk, de a vásárló közönség javára hasznosíthas-
sáh.

Ez az ember "keresztyén üzletember" volt s "keresztyén üzleti
versenyt" folytatott.

Egy másik eset: Az egyik gyárat már túlhalmozfák megrendelé-
sekkel s ugyanakkor a konkurrenseinek alig volt annyi munkájuk,
hogya munkásokat Ioglalkoztassék. -A túlterhelt gyárnál jelentkezik
egy ú], óriási megrendelés. A gyáros "keresztyén" ember volt (a szó
szeros értelmében, mint fentebb is megiegyeztern), Isten elé vitte az
ügyet s arra a belátásra jutott: ő csak akkor tudja vállalni a megren-
delést, hogyha erősen túlóráztetier a rriiinkásait. Viszont a konkurren-
seinél rövidesen a munkások elbocsátására kerül a sor. Ez nem ke-
resztyén és igazságos dolog. Az. óriási megrendelést tehát elhárította
magától és a megrendelőnek a konkurreriseit ajánlotta, akikkel a meg-
rendelő nyélbe is ütötte az üzlete-t s így a többi gyárak munkásai se
maradiak kenyér nélkül.

Ez is "keresztyén üzletember" volt és "keresztyén üzleti versenyt"
Iolytatott.

Hadd említsek meg még egy esetet. Szintén nem nagyon régen
történt. Az egyik gyárban valami nehéz' géptörési eset fordult elő, ami.
mialt az összes munkásoknak le kellett állni. Napokig nem bírták rend-
behozni. A konkurrens gyáros erre "azt az indíttatást nyerte reggeli
csendes órájában", hogy legjobb mérnökeivel és szakmunkásaival men-
jen át konkurrenséhez és segítsen a javítási munkálatokban. hogya'
másik gyár munkásai míelőbb újra kenyérhez juthassanak. Igy is tett.
Együttes erővel hamarosan kiiavították a hibát s a munka megindul-
hatott. Ugyanez a gyáros egy másik alkalommal arra vállalkozott, hogy
közveíít konkurrense és sztrájkoló munkásai között, hogy mielőbb újra
békés . mederben folyhasson a munka. A közvetítés sikerrel. is járt.

Ez is "keresztyén üzletember" volt és "keresztyén üzleti versenyt"
folytatott.

ilyen t~hát a "keresztyén üzleti verseny". ·Bizonyos. hogy ehhez
ma heroikus keresztyén hit szükséges. Bajnoka és rekordere legyen az
illetö az önmeg.fagadásnak, igazságosságnak, szociális érzésnek. S ez
csak úgy' lehetséges. ha valaki a legszorosabb belső, imádkozó kö-
zösségben él Istennel.

A jövő zenéje ... .oe ezekből az egyes esetekből le kell vonnunk
azokat az alapelveket. amelyeken kell -Ielépülnie a jövő keresztyén he-
reskedelmének" . Az új nemzedékkel új szellemnek kell ide bevonul-
nia s el kell tünnie Q mai káros és 'átkos, társadalom- és erkölcsröm-
boló üzleti versenynek!

A jövő "keresztyén kerereskedője" legelőször is kollektív ember
lesz. aki szolgálni akar a nyerpszkedés helyett. A szolgálatban pedig
nincs szükség olyan versenyre. amely legázolja a versenytársat. A
A szolgálatban is. van verseny. Kell js, hogy legyen. De ez a verseny
a vásárlóközönség javát keresi,

: Azért másodszor 8 jövő "keresztyén kereskedöie" a 'közérdeket
akarja szolgálni az fgyéni érdekek. helyett. S ne higyje senki, hogy
ez talán 61Z üzleternberek egyéni romlésával jár. Sohasem. A köznek
nem érdeke pl., hogy- egy gyáros rosszul- fizesse' a munkásait, csak-
hogy valamivel olcsóbbari adhasson egy árut. Mert a rosszul fizetett
munkás nem fogyasztó közönség többé s így nemcsak a gyáros nem
tudja eladni az árújál, de az ·összes többi üzemek sem ,s bekövetke-
zik a gazdasági válság. Míg ha a munkás ió [ízetést kap, ő is vásárló
kőzönséggé változik s így mindig élénkebb és élénkebb lesz a gazda-
sági élet vérkeringése; a pénzlorgalom s ebből mindenkinek haszna
van. De viszont a köznek az sem érdeke, hogy a jól fizetet! munkás
melletl az árllt' olyan alacsonyan ke IIje,n eladnl.i.hogy a gyáros tönkre

mély átérzéssol Végvári Mint Jákób c.
versét, melyet a téti evangélikus ének-
kar szép énekszáma követett Seebach
A. tanító vezetésével.

Nemeskérett október 2-án délután s

tartják istentisztelet keretében a kríp-
tai emléktábla leleplezési ünnepélyét.
A leleplezést igehirdetéssel D. Kapi Béla
püspök végzi. Az emléktáblán Perlaky
József és Balog Adám püspök, Wítt-

_nyédy János és neje ker. felügyelő, al-
sókáldi Káldy Mihály curátor, mester-
házi Nagy Pál és neje nevei olvasha-
tók, nemkülönben a kripta építhetésé-
nek létrehozója özv. Zsankó Boldizsár-
né, szül. Kisfaludy Anna. Az ünne-
pélyre meghívták a régi 33 község ar-
tikuláris nyájának ma 5 gyülekezetben
élő hívő seregét és ezúttal is hívják
mindazokat, kik e családok leszárma-
zottjai. A kegyeletes istentisztelet után
a vendégeket a régi vármegyeházának
abban a termében vendégelik meg,
ahol 200 évvel ezelőtt a régi templomu-
kat elvették és az újnak felépítését sok
utánjárás és küzdelem után engedé-
Iyezték. Az ünnepélyre szóló jelentke-
zéseket a nemeskéri lelkészi hivatalhoz
kérjük.

Dtösgyör-Vasgyar. A diósgyör-vas-
gyári új templomot, újjáépített orgonát,
a két ú] harangot s a gyülekezeti há-
zat október 9-én szentelí, fel s adja át
rendeltetésének dr. Domján, Elek tisza-
kerületi püspök.

LAPSZEMLE--e)

Az osztrák protestánsok növeke-
dése. Az Anschluss történelmi ténye
erőteljesen érezteti hatását egyházi té-
ren is. Ausztriának a Németbirodalom-

-hoz való csatolása óta több mínt 14.0.000
osztrák katolikus tért át a protestáns
hitre. Heti átlagban több mint 6.000
ember hagyja el a róm. kat, egyházat
és tér át a protestáns egyházakba. Az
áttérések száma külöuösan jelentösen
magas Steíermark és Kartner tarto-
mányokban. Érdekes megjegyezni,
hogy az annexló óta eltelt néhány hó-
.nap alatt ezideig Ausztriában éppen
annyi ernber tért át a protestáns hitre,
mint az Anschlusst megelőző húsz esz-
tendő alatt. Az előző kormányok az
erőszak minden eszközét felhasználták
azok ellen, akik lelkiismeretük szavát
követve az evangéliumi hitre kivántak
áttérni: A nagy protestáns többségü
Németbirodalomba való beol vadás fel-
szabadította a megkötött vágyakat és
az evangélium tisztasága után vágyódó
lelkek szabadon követhetík meggyőző-
désük szavát. Ha az attérések hulláma
ilyen ütemben tart tovább, Ausztria egy-
két éven belül jelentős protestáns
arányszámot ér el. Reánk, magyar pro-
testánsokra nézve pedig nem kÖZÖm-
bös az, hogy közvetlen szomszédsá-
gunkban a világ legultramontánabb ál-
Iam a helyén egy hatalmas protestáns
bírodalomnak evangélíum felé siető
tartománya áll.

(MagyaT Protestánsok Lapja.)
A nemzedék-kérdés egyházunkban

c. cikkében Urbán Ernő lelkész a Ke-
resztyén Igazság legújabb számában a
mai ifjabb világi generaclót a követke
ző~épen [ellernzi : J;'"A liberalizmus be



, ~arangozoft alkonya sok gondolkodó
fIll;taltelfordított attól az egyháztól, ame-
lyík nem találta meg a maga hangját
a rája bízott üzenetet, hanem a szok~
ványos liberalista szélamokat szavalja
ragyogil ékesszólással. Kisebb csopor-
tokban van érdeklődés az egyházak
Iránt, de az egyház semmit sem tud
kezdeni velük. A többség - várakozá-
sában csalódva, nehézségeiben magára
hagyatva - politikai mozgalmaktóI
várja a jövő égető kérdéseinek megol-
dását. Nem támadják az egyházat: a
-háború előtti gúnyolódás és csúfolko-
-dás elhalkul, de nem is keresik, legfel-
J\~b anyagi előnyökért. A legrosszabb
kovetkezett be: nem törődnek vele
egyszerűen nem számít :szemükben a~
egyház, fölöslegessé vált. ,Az idősebbek
legaláb~ c,~aládi hagyományból, vagy
azért mert társadalmi pozíciók szüksé-
ges veléjáróaának, a polgári élet ter-
mészetes kellékének, szereplési terület-
nek, néha emelkedésre ugródeszkanak
tartották, résztvettek az egyház köz-
igazgatási és ünnepélyek ben lefolyó-éle--
tében, "szerepet" vállaltak a vezetés-
ben, "érdemeket szeieztek" maguknak,
amelyeket jegyzőkönyvileg sohasem
mulasztottak el megörökíteni. Viszont a
fiatalság húzódik li szerepvállalástól,
nem készül fel arra.. hogy' irányító és
mUl!kás helyet töltsön majd be' az egy-
ház! életben. Nem hajtja őket a lelki
szükség a szolgálatra; az- egyházi sze-
replés társadalmi becse pedig devalvá-
lódott szemökben. Tisztábban érzik, lez-
alább is sejtik, .hogy az egyház volta-
képen nem más, mint közös hítben gyöke-
rez~ munkaközösség. Becsületesen meg-
vallják.hogy .híányzík belőlük az igazi hit '
s ezért nincs helyük az egyház vezetői-
nek munkásainak sorában.
- Azok a kevesen .pedig akik hitre
jutottak (hányszor éppen nem a ..hi-
vatalos egy hái" szolgálata által l) nem
tudnak szervesen bekapcsolódni a gyü-
ekezeti életbe, mert nem kapnak fel-
adatokat, munkaalkalmat A nem-lelké-
.szeknck egyházunkkal szemben tanusí-
tott magatartásában tehát nem jelent-
kezik a nemzedék-kérdés. Egyformán
távol állanak, lélekben idősebbek és
ifjabbak - szórványos kívételektöl el,
tekintve - attól, hogy Krísztus élő
testének tagjai legyenek, , ."

Üj m o d e l lf e í m elkészültek!
Régi bundák átalakítása dívatos,
uj formára. még a szézon előtt

olcsóbb.
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menjen .: Akkor, oda lesz sok-sok. ezer munkás kenyere. 'Azt azonban
sem 'a köz, sem a jövő "keresztyén üzletemberéf-nek lelkiismerete
meg nem engedheti. hogy rosszul fizetett munkások nyomora mellett
magas legyen az árú ára is és a gyáros mammut-hasznot vágjon
zsebre. A jövő embere kollektiv ember és a "keres'ztyén igazságosság"
embere. .

A jövő "keresztyéri- llzletembete<l 'h'armadszor megtalálja annak a
módiát is. hogy 'Q\ "keresztyén iizleli "verseny" ne jelentsen egymásel-
leni műköcjé~t, hanerr együttműködést, munkaközös'sége{ Együtt állá-
pítsák meg a területet. az árakat.. a .módszereket. Alapelv': mindenki
megélhessen. aki, dolgozni akar. de senki ne szerezhessen jogtalan
elönyt, fölényt. túlzott ~;övedelmekef a többi, rovására. ' , .

Ezeknek az alapelveknek a realizáléséhoz legelőször, is az az. új
közszellern szükséges a kereskedelem és nagyipar világába. ami ma
még nincs meg. Ennek' kialakítása a kereskedelmi pályák ra' beözönlő
"keresztyén elemek" dolga. S ha túlsúlyba juthat ez a szellem. a többi
már csak a szervezés kérdése,.. .

Fontos tehát" hogy a szioehben, lélkekben ez a gondolkodásmód.
ez a lelkület lakozzék! Ezt pedig csak Istennel való szoros, belsö kö-
zoseeaben nyerheti tnindenhi. Ceterum cénsco . Magyar ifjúság. ke-
.resd meg Is/ent! L. M.' V.

(Foly tat juk : 3. Keresztyén üzleti hirdetést!)

Amíkor Jónás doktor' ~zt ~ondta. h~gy az emberi elme nem
biria felfogni .a hitcikkeket és .eleqendii már: az is,' ha helyeselni kezd-
jük 'őket, ~ igy szólt Luther: "gen kedves Jónás doktor. ha valaki
;gés'zén aszerint tudna hinni. ahogyan medirdtoit, annak a szioe kel-
lene, hogy ujjongjon' az orömt.~r.

*
- ls/en azt akarja. hogy örüljünk és Ő ,gyűlöli a szomorúsátioi.

Ha azt akarná, hogy mi szomorúak -legyünk; . nem. adná 'nekü'nk a
napot. a holdat és a föld gyiimölcseít. Ő mindezt -örvendéztetésül
adja: nekünk .. Egyébként sötetséggel' botitanc: be. a nap .többé .fel nem
kelne s a nyár többé olseza, nem, térne. ' , Luther.

'*
Isten 'Oz Ő sxetttieiben- egészen csodálatosnak rnufatkozik. Az em-

beri bölcsl9séggel equeneset: éll~~télberi co n azért, hogy az istenfélők
meaianulianae ct láthatat'lano.n csiuuieni és újbóléleire kelni, amihor
már úgy látszott. mintha megölettek volna. Mert lsten igéfé Mny a
sötétségben. ·Ilyenek. a hit összes. példaképei. Ézsau; akit lstkn megát-
kozott. egészen boldog volL Jákóbnak, akit Isíe'n' megáldott,' mene-
külnie kellett és számkivetésben kellett élnie. Krisztus ,isa keresz/fa
széiJYene alatfemeltetelt' fel a dics6ségbe. - A keresztyéf1sJgnek is
ilyen sors, ígérte~ett.' Luiher.

*
Sokan mondiáit. hogy ök teiiesen-islenéi éshö9yIstennek bocsá-

toUák rendelkezésére egész életüket. Hidd el nekem. meg 'is teszik, ha
~ világtól meg kell válniok, vagy pedig az Isten igéje miait m~g kell
halniok, Viszo'ntfeleségük és' 'gyermek2ik miaii tele vannak' aggódás-
sal. Hát ez nem azt jelenti, hogy Is/ennek felajánlják a nagyobbat.
de nem a' kisebbet? Sőt ez nem jelenti-e azt. hogy egyáltalán nem
biznak Istenben? Luther.

'Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nikaés az összes hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak nagy á~en,ged.mény!

MARN'I,TZ.
hangszer~el~p
vrn., JÓZSEF.KRT. 37.

- '. Q.e . -, Q .1 ~ss.;
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Az ü] tanév küszöbén f~ll.J.ívjukla-
punk olvasóinak, leülönösen pedig a,
hítoktatással foglalkozó lelkész, vallás-
tanár és tanító uraknak figyelmét a
Rp.ttkay.-Mikltan Géza szentetornyaí lel-o
kész ki!ulásában megjelent "Evangélikus.
Kis Enekeskönyvre", mély a dunántúli
énekeskönyv énekkincséből 89 ének
.elsö versét tartalmazza. Az. énekek ki-
választásánál kiadót az elemi iskolai
tanterv, a liturgikus istentiszteleti rend
és az eredeti daUamokra való figyelem
irányította. A Kis Enekeskönyv darabja
csak 's fillér, tehát nagyon alkalmas
arra, hogy a hitoktatás segédkönyvéül
minden gyermeknek kezébe adjuk s így
-elösegítsük az eredeti szöveg helyes
l]legismerését.· Az "Evangélikus Kts
Enekeskönyvet" az Egyetemes Tanügyi
Bizottság tankönyvülengedélyezte. -
E helyen hívjuk fel olvasóink figyelmét
a fenti kiadó vállalkozásában megje-
lent Ialíképre, amely a Luther-rózsát
eredeti rajzban és színezésben ábrá-

méröíe 15 'icm. ára daralJ,0nkénU.20 P
tí,z darabcrendelése eseten 1 P, Ügya

'Kis Énekeskönyv, mínt a Luther-rózsa
falil):ép megrendelhető Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél Szeutetornya. Békés vm

zolja és ..nagyon alkalmas iskolák,Jel-'
készi és más egyházi hivatalok" egye'
sületi helyiségek és magánházak díszí-
tésére s emellett a Luther-rózsa öntu-
datos használatát is elősegíti Á falikép
nagysága 28x40 cm., a Luther-rózsa át-

'7'J iJ.Z.úLeHPl khr-'{~iik (dJlizet!fútke.t, fWfJlj
. mui1ka.~i LafLJflÍftULnkhéJz meLLike.Lt 52.847.'
seámú. ,uJJlaiJ.e/JyJdúi ~ f-eLltaJxnáiáuÍJJ.aL

. e.!jjf-Lzdúifke.t mefJú:jLtani JzúJ-ukedjenek.'

ttJunqi.Li.ku.l ~Le.t '
kia.dd.lu/Ja.ta.L a.

rtLi12tJt, (jd.kai-I.llea. 18. sr;
.ue.Ld,IJn: 2-955-16:

#

.Hazánk legrégibb, .több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHO.FER FRlGYES FIAI
magyar királyi SOPRO'"udvari szállitók, . •..•••

Alapítva: LegelsötQzoltószer -, kut. szívattsu. és Alapítva:
1816. gépgYár, harang:.., fém- és vasöntöde. 1816.

: '

fA'Budapeat=-Tisstviselötelep Külsőferencvárosi Református temp-
.1om,a pápai -reformátuatemplom, a györi református' templom,
[bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
;készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
liegrégibb és megbízható céghez. Apárisi világkiállításon arany-
''tÍremmel,azonkivül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
:'VéUelkitüntetve. Kedvező fizetési feltételek; és sok é,v,ijótállás.
Költségvetést és kiszállást díj m e n tes e n esz köz 1ü IIk !

»: 'e

Mi.t nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmanyi és neveltetési segélyt.
Elef. nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság

. gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét a Jóléti Egvesületre.

, Felvilágosítással és táiékoztatéssal szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Haiá-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi Bókok:

.Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombaíhejy, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek.· -Állandóan Ielveszünk és Iozlalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

- r Hirdessen
az Evangélikus Eletben ,

15



~NGtUKl!~fLq
SZLEZÁK· LÁSZLÓ I

Magyarország aranykoszorus mestere
harang és ércöntölle, harangfelszerelés és haranglábgyár .

Bud~pesl. XIII.• ·Pelnehúzy-ulco 78.
(XlII:. 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 haranáok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaíöldvári evang. templom új harangjait.

Szivvel-lélekkel készítem haraDgjailnat

Megjelentt

Ahála;odás kelyhe
SCHOLZ LÁSZLÓ

tanulmánya az Úr szent vacsorájáról.

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

- sorra veszi.

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

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

~'I~g~t~ len t! O 1vas suk é s ter jes s z ü k !

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

,,
SZIGETI NAN.DOR ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM .

••TANKONYVEKET
é s a=sz ük s é ge s iskolai s z e r e k e t vegyük

Scholtz Testvérek
könyv- és papirkereskedéséböl

Budapest, ÍX., Ferenc-körút 19-21.
Telefón: 133·395.

"Grafika" Nyomdavállalat (Weber Gusztáv) Úipest,
Jókai utca 18. - Felelős nyomdavezető : Holl Béla.

,
~I Y O tJl J);'\VAll

(WEBER GUSZTÁV)
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