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ELAHAZUGSÁGOKKAL!
Megint csak azzal tudjuk kez-

deni, amivel a múlt héten is kez-
deltük, hogy az események roha-
násában kiszámíthatatlan, hogy
mire ez a lap az olvasók kezébe
Jut, a magyarságnak és általiöan -
Európának élete milyen körülrné-
nyek' közé került? Olyan erők
mérköznek, olyan szenvedélyek
lobognak és annyira jól vagy any-
nyira rosszul végzödhetik minden.
hogya döntésig még hátralevő
néhány napnak a végső / eredmé-
nyét senki ember ki nem szarnit-
hatja.

pe megint látunk megmutatkozni
egy olyan erős igazságot, amelyik-
rö] nem hallgathatunk. Minden
politikai értelmezés nélkül és még
& szóban forgó válságnek a vég-
eredményére való tekintet nélkül
is úgy érezzük, hogy egészen vi-
lágos történelmi ítélet nyilvánult
meg abban a beszédben, amelyet
a német nép vezére és kancellárja
hétfön este Berlinben mondoít.
Nekünk is megvan a magunk ke-
resnivalója a világháború egyetlen
ú] termésének: Csehszlovákiának
Európában való élelén, minte hogy
minden környező szornszédíénak
van keresnivaléla rajta. És nem
is akarjuk elhallgatni azt az örö-
münket, hogy végre egyszer egy
felelős politikus a népek életét
rnélyen érintő kérdésben minden :
leplezés, udvariaskodés és kertelés
nélkül az igazság mellé áll és
mint előbb mondottuk, történelmi
ítéletszerűséggel meri megfogal-
mazni mondanivalóit.

A ném et nép vezére nemcsak a
maga néptársait akarja visszahozni

a birodalom testéhez, ami minden
nép számára jogos és elvitathetet
lan kivánság, hanem csodálatba-
ejtő őszinteséggel rámutat az em-
beri történelem évezredes bűnére,
arra, hogy a hazugség és a rrieg-
tévesztés a nemzetek történelmében
eddig mindig hasznosnak és célra-
vezetőnek mulatkozott; Azt az
egyenes beszédet, amelyben meg-
mondotta, hogy ezt a hihetetlen
tákolmányt összehazudták, további
hazugságok kal és .erőszakkal tar-
tolták fenn, úgy kell tekintenünk,
mint ennek a nyomasztó válságnak
már is hasznos, értékes eredmé-
nyét. Valóban úgy érezzük, 'hogy
akinek füle van a hallásra, annak
meg kell. hallani és ezen a jelen-
való példán meg kell tanulni, hogy
..Minden ország támasza. talpköve
a tiszta erkölcs ... " Ezt már a
Példabeszédek könyve megmon-
dotta: "Az igazság felmagasztalja
a nemzetet, e bűn pedig gyaláza-
tára van a népeknek".

*
És itt rá kell mutatnunk arra az

örök vitára, me ly állandóan még.•.•.•~ .........•.......•
Emberek fiai, meddig lesz

gyalázatban az én dicsőségem?
Meddig szerettek hlabavalósá-
got és. kerestek hazugságot?

Zsoltár 4: 3.
Csak ellenkezést keres a go-

nosz, végre kegyetlen követet
küldenek ellene,

Péld. 17: 11.
Én azért születtem és azért

jöttem a világra, hogy bizony-
ságot tegyek az Igassagröl.,

János 18: 37.

ma is folyik: az állam és az egy-
ház viszonyára. Nem kell az egy-
háznak politizálni, de nincsen an-
nál nagyobb politika, mint az Isten
akaratát hirdetni. Nem lehet soha
elvenni egyetlen egyháztól sem
azt a jogot, hogy bírálatot mondion
arról az egész életről, tehát benne
a politika életéről is, amely körü-
Iölle folyik. Mindig rá kell mutatni
a bűnre és következrnény eire. Egyes
emberek életében kevésbé lesz
köztudomásúvá a bűnnek a követ-
kezrnénye, de szernbeötlőn meg-
látszik a népek életében. Egyes
ember bűnének a kövelkezményét
gyakran csak az egyes ember
hordozza, de népek életében, poli-,
tikájában, magatartásában' felbur-
jánzolt bűnök következménveit

Imillió ember szenved_heti. El tehát
m.nden hazugsággel a nemzetek
életéből! Nehéz fecke ez a mai
világnak, de érdemes megtanulni.

Ugyanakkor azonban ez a lecke
nagyon súlyos tanulságot mond
az egyházaknak is. Nagyon lele-
lössé teszi őket azért, hogy az
Isten akaratának a hirdetését, a
tiszta és becsületes igazságnak a
követelését, a gyengének az erő-
sebbel .való összehesonlítésban is
azonos jogát semmiért el ne alkudie.
semmiféle előnyért meg .ne'erőte-
lenítse, hanem lék.is és ősztönző le-
gyen kornolyan, kötelességszerűen,
úgy, ahogy Isten beállította a világ
életébe. Ha az egyház is csak azt
teszi, amit a vilái, hogy utólaa
erkölcsbíráskodik, méltatlan lesz
hívatésához.



Kultúrbódulatunk
Egyik "legmodernebb" iskolánk, a

"Modernnyelvi középfokú leányiskola",
- melyet az Isteni Megváltó Leányai
tartanak fenn Budapesten, - kiadott
Ertesítőjében az iskola célkítűzéseíröl
hajmeresztő dolgokat olvasunk. Ebben
az iskolában a nevelési cél a "nyugat~
európai műveltség", "megőrizve, sőt
fokozva ugyanakkor a katolikus 'öntu-
dat és a legszentebb honleányi érze-
lem." Németül Iolyik a tornaóra ve-
zénylési nyelvétől a kémiáig mínden
tantárgy, kivételképen magyarul a ma-
gyar földrajz, történelem sirodalom.
(Akárcsak a régi "A" típusú nemzeti-
ségi iskolákban.) Ebben a célban "ki-
domborodik a hasznosság szempontja

- mellett a kedélyvilág nevelése is. A
.Jionleányí érzelem megóvását" pedig
úgy képzeli el a tipikus magyarországi
tantervmerénylet, hogy i.Idegen remek-
írók eszményeitől feltlizesített lelkük
elé magyar nyelvi órákon nemzeti nagy
írók müvészí alkotásait, történelmi órá-
kon nemzeti hőseink példáit tartjuk,
hogy nöyendékeink itthon is megta-
lálják azt, ami felé szépséget szorn-
jazó lelkük karját tárja. Ekkor belát-
ják növendékeink, hogy a jó lsten
kegyelméből nemzetünknek nem kell
külföldre mennie, ha nemes lelke
magasabb élvezetekre vágyik."

Akinek valami kis érdeklődése van
aziránt, hogyan nevelik a magyar gyer-
meket a magyar életre, az azt hiszem,
örvendezhetik azon, hogy évenként
többszáz magyar leánynak mégis mel-
lesleg "meg akarják őrizni legszentebb
hon leányi érzelmeit", csak azon vakar-
hatja a fejét, hogyan gondolja el ezt ez
a "modern" magyar iskola, mikor a

. "kedélyvilágot" is németül akarja ne-
velni. Tíz-tizenegy éves magyar leány-
Rák lelkét idegen remekírók eszményei-
WI' "feltüzesítik" s aztán a magyar
nyelvi órákon, (egy tárgy a többi kö-
zül) odatárják a magyart is, hogy be-
Iássák.vrntszerínt nem is kell külíölre
menniök, ha nemes Lelkük magasabb,
élvezetekre vágyik. Nagyon jellemző
megfogalmazása ez annak a kozrnopo-
lita, kiüresed,ett sívárságnak, amelynek
a magyar' gyermekek még mindig ki
vannak. szolgáltatva. A kiindulás az
idegen szellem sidegen "eszmény".
Ezek számára. kell feltüzesíteni a ma-

, gyal' gyermek lelkét. Nehogy magyarul
tudjon gondolkozni, érezni és akarni,
nehogy magyarul álmodjon s magyarul

. [átszon, daloljon. Nyugateurópai mese
kell s nyugateurópai "eszmény" a tíz

- éves magyar leánykának. Ebben a ne-
velésben a szűlőknek beadott jó nyelvta-
nulási maszlagban "nemcsak a hasz-

,'< nosság szempontja van benne, hanem
kidomborodik a kedélyvilág nevelése
is." Nekünk még mindig "hasznos" az

- idegenül felnevelt magyar gyermek
s , hiszünk abban, hogy a németül

'lüalakitott "kedélyvilág" mellett meg-
őriztetik a "legszentebb honleányi
érzelem". Mi ez a legszentebb hon-
leányi érzelem? Hát persze csak

'annyi; hogy, "belátják, (r) hogy itt-
-' .hon is megtalálják azt, ami .íelé szép-

'séget szomjazó lelkük a karját tárja'.
Természetes, hogy ilyen magyar, neve-
lés mellett külőn meg keü győzni a
magyar leánylcákat, hogy "belássák",
azért itthon is van valami a lelkük

Szükség van
hioiil küzdő harcosokra

Keresztyén egyházak nélkül nincsen ma sem, sőt ma még sok-
kal inkább - egyenes út kifelé a zűrzavarokból és felemelkedés a
félelmetes belső bajokból.

Annál világosabban látjuk azt, mennél erőteljesebben és támad-
ják és akadályozzák a ker. egyházakat szerte a földi országokban abban,
hogy kifejthessék evangéliumi erölorrásaikat és rendeltetésükhöz híven
segítsék e világot a világossághoz és az Isten gyermekeit Atyjukhoz;
lstenhez.

Rá kell mutatnunk arra a hiányosságra, amelyet az egyház hátraszo-
ritoltsága főokának kell Iekírítünk. Az egyház mondanivalói, hatalmas
igazságai é« nagy értékű erőforrásai túlságosan az egyház falai kö-
zött maradtak, Miért'? Mert egy egészen érthetetlen és egy nagyon
veszedelmes felfogá,: alakult ki. Mivel az egyház a Krisztus parancsá-
nak megfelelően - bírálni, korholni és megjavítani, - igazában pedig
csupán Istenhez vezetni akarju az embereket; ez a világ szinie ör-
dögi okoskodás a éppen a világ életéből alzaria kizárni az egyházat.
Azt mondják : az egyház maradjon a templomban, prédikálja az evan-
géliumot, de ne szóljon bele a gazdasági életbe, tartsa távol magát a
politikától, ne igényeljen magának jogokat az emberi élet semmi más
területén. mint a szorosan vett vallási életben. Ez ellenkezik az egyház
hivatásávul. Az egyháznak a benne élő igazságokat meg kell védeni
és mindené el kell követnie, hogy azok érvényesülhessenek evilágban.
A politikában nem azért, hogy hatalmi poziciókat szerezzen, hanem
azért, mert a politika az élet minden részére kihat, s a gazdaségi élet-
ben nem azért, mert anyagi biztonságát kell megszereznie, hanem
azért, mert a rneg-Ihetésnek vannak Istentől való törvényei és nem-
csak pillanatnyi lehetőségei. Az egyéni életben nem azért, hogy ural-
kodjék minden vonatkozásban az egyéni szabadság, sőt a lelkiisme-
ret felelt is, hanem azért, mert olyan erkölcsi törvényeket képvisel,
melyeknek megszegése egyéni és közösségi nyomorúságot teremt el-
kerülhetetlenül - végül pedig a nemzeti életnek Isten törvényeivel is
megegyező vezéreszméit őrizni kell olyankor is. mikor a jelenvaló
korral ellenkező irányban akar haladni. Mindezeket a feladatokat ele-
gendő volna a templomokban - értjük alatta: az egyház belső életé-
ben következelesen szoiaálni, ha maga a világ erdemeiieniil sokkal
hátrább nem szoritoiia volna már a maga életében a megváltás
örökkévaló és életformáló evangéliumát, minthogy azt saját érdekében
is tennie szabad lett volna.

Így jutottunk el annak megállapításához, hogy az egyház ható
erejét sokkal jobban és határozottabban ki kell hozni a világ életébe.
F.hhez pedig kíuül küzdő harcosokra van szükség. Ma nem elegendő
az, hogy valaki buzgó templomlátogató. perselyekbe adakozó, az 'esv-
házak külső életéhez szükséges járulékokat szívesen megfizető egyház-
tag legyen. Ma nem elegendő az-sem. hogyha az. egyházért több-ke-
vesebb buzgósággal és önzetlenséggel munkálkodni tudnak mindazok,
akik bármilyen egyházi tisztségre megválasztottan. e tisztségükből folyó
kötelességeiket teljesítik. Ma csatasorba kell állani minden hívőnek.
Ezer és ezer apró erőt összetenní, ezer és ezer bátor és öntudatos
szót kirnondani.: számlálhatatlan támadások és gyöngítések alkalmával
mindig védelemre készen 'állaní : így oan szükség a kivül is küzdő
barcosokra, akik ott vannak a gazdasági életben, a politikában, a nem-
zeti élet __küzdelmeiben és nemozért vannak ott, mert az egyház
hi.ildte őket oda, hanem ott, ahol vannak, nem felejfenek el az egy-
házukért is küzdeni. Csaknem húsz éve már annak, hogy ezek a gon-
dolalok vezettek el egyházunk vezetőit annak felismerésére, hogy
össze kell gyüjteni az egyhqznak élő iaaiai! a mindennap,i foglalko-
zásuk' között, a társadalmi .életben, az ellentétes erők mérkőzése kő-
zött ésmeg kell alkotni észámukra egy olyan közösséget, amelyik
nem igényel külön nehéz kötelességeket, de megteremt egy olyan erőt,

" melu hiányzik s amelyre szüksége van: az összetartást.



Igy jött létre a Luther-szövetség. Az' egyházon belül élőknek a
világgal szemben látszólag külső közössége. A Luther-szövetség az
egyházért van. Ugy is, mint Isten országának földi része ért, úgy is, mint
a lelki kincseknek drága tulajdonáért, úgy is, mint lelki édesanyáért.
akit anyaszentegyháznak méltán nevezünk. Az egyházat szerelő hívek
önkéntes védelmi szövetsége ez. Most húsz esztendő tévlatából nagyon
tisztán láthatjuk, hogy ez a jól elgondolt összefogás és tömőrÍtés mi-
luen szükséges volt akkor és milueti nagy jelentőségű ma is. Küzd
még ugyan ma is a meg nem értéssel és vannak még ma is, akik
feleslegesnek vélik, de az egyházat szerető és érte küzdeni tudó em-
bereknek olyan szükséges szövetkezése ez, amely nagy dolgokra van
hivatva és annál nagyobb dolgokat fog. elvégezni, mennél több
erőt gyüjt össze 'önmagába. .

Ha .tehát a végső kérdést Így fogalmaznánk meg: tehet-e egy
ember valamit az egyházért,' nem azt feleljük, hogy tehet, hanem azt,
hogy kell lennie. Olyan időket élünk, mikor minden javaink veszeele-
lembe jutásával kell számolnunk. Olyan időket élünk, olyan jöven-
dőt várunk és előreláthatólag mi is olyan jövendőt hagyunk az utá-
nunk jövő nemzedéknek, amikor minden el fog pusztulni, amit az ern-
berek nem egész szívvel és lélekkel védelmeznek és a pusztulástól
meg nem váltanak teljes áldozatokra való készséggel. Kell az e1]1be-
rekben nekünk magunknak embereknek is védelmezni a hitet, kell az
emberek között nekünk magunknak embereknek is ősszeszedni minden
maradék erőt, amellyel étmentiük a lelki javakat a megpróbáltatásos
időn. Meg kell erősíten í az -egyházak hangját, hogy mindenki, akinek
füle van a hallásra, hallja az evangélium változatlan intelmeit. és Krísz-
tushoz. az élet fejedelméhez' hívogató szavait. Meg kell erősíteni az
egyházak jelentőségét a külső életben, hogy ezért a munkáért az egy-
házak százszorosan íízethessenek új erőkkel. -Meg kdl erősíteni ma-
gukat az egyes embereket, egyházhűségükben önfeldldózasig menő
munka és áldozatkészségükben. Sötétség ott van, ahová nem jut el a
világosság és vétkezik a világosság ellen mindenki, aki lélreéllaz egy-
házaknak égig lobogó tüze mellől és hagyja azt kialudni. K. L

@ fn''S1l'!9 A

Forró napok an. • ·e

Ujjongó reménységgel és mégis fájdalmas kérdésekkel nézzük a
világ rohanó eseményeit. Nemzeti lélűnk nagy kérdései, a "modern
magyar problémák": a íöldbirtokrelorm. telepítés, szociális nyomorúság
és a zsidókérdés letűntek a külpolitíka belpolitikává lelt aktuális kér-
dései mőgőtl. A Iélárbócra eresztett országzászlók alatt szerte .az ország-
ban új szelek luidozálnak, új remények repítik égnek selyrnüket. Min-
denült öröm, mindenütt lelkesedés, "lám megmondtam," "keblünkre el-
szakított testvéreink l" "térjetek vissza tót baitársaink" jelszavak hang-
.zanak. Még azok is, akik eddig. károgó varjak tudtak lenni, elnémul-
nak és helyt adnak annak a tőrneghangulatnak. amelyiket eddig sze-
rintük mindig csak "felelőtlen elemek" csináltak. Senki sem mer ünnep-
rontó lenni és megkérdezni azt, hogy vajjon ha majd minden úgy tör-
ténik, amint reméljük és amint várjuk nagy szivszakasztó várakozással,
mi lesz akkor? Tanultunk-e a multból, vagy csak ott akarunk folytatni
mindent, ahol 1914-ben elhagytuk? '

Ja), csak ne legyen háború
sóhajtott fel az ország legnagyobb része, amikor a szudétanémet : és

.cseh konílíktusok újabb világégéssel fenyegettek, Az utcákon csopor-
tok tárgyalták a lehetőségeket, telhetetlen hírszomjvetterőt az embe-o

·reken, szétkapkodtákez újságokat, körülülték a rádiókat. Reggelenkint
·újabb és úiabb borzalmakra ébredtünk, leszülterr vártuk Hitler .nürn-
bergi beszédét és sokan a csehekkel együtt sápadtak el hallatára. A
határokon valutasíberek igyekeztek 70 ezer pengőket étsibolni, kósza

·hírek jártak, márez Is, meg ez is elmenekül Prágából,RunciJ:nan már
vissza sem tér. A saitó pedig té;\rt~~kQdó"volt, meg .sem' merte pendí-

számára. Persze a magyarság ezek
előtt a kozmopolita módra nevelt gyer-
mekek előtt csak mint "szépség·r érde-
kes. Az a keserves,' igaz, szent magyar
éjet, amire szűlte őket a magyar erő,
mind nem érdekes előttük, nekik csak
az lesz a fontos, hogy "nemes lelkük"
kielégüljön, amikor "magasabb élveze-
tekre vágyik", Az a sok kiábrándult,
talajátvesztett. dekadens, "nyugatos"

"magyar mind ebből a nevelésből szár-.
mazott. Áldozatai ezeknek a ..mcHlé'r-
neknek", akiknek mindig első'Úolt
anyugateurópai müveltsé{j s aztán
jött, mint kiegészitő "segedtudomány"
amagyarság.Hogy hasonlítson a gyer-

.mek s méríoskélien, érdemes-e magyar-o
nak lenni? Ezek az emberek sohasem
akarták emelni a magyarságót anyu,
gat színére, hanem mindíg csak visz-
szanéztek reá. mínt előkelő idegenek,
az elmaradt szegény kis kulturára. Ma
pedig ott állunk, hogy csaknem egész
középosztályunk ilyen "nyugatos" ma-
gyal', Német frájla nevelte Grimm-me-
sén és "Rőslein·róton" s sohasem volt
aikalma megismerni a magyar mesé-
bŐI, népdalból. versből, müvészetből,

':7.enéből megfogalmazott magyar lelket.
Sohasem fogja tudni, milyen lélek dia-
dalaért kell itt élnie a magyar meden-
cében s milyen lélek lcépviselőiért lce.ll
lcűzdenie a magyar talajon? Belebódul-
tunk' az idegenségbe. Ki képviseli a
magyar életakaratot, s életálmot ? Ezek
a modernül nevelt szegény' magyar
leánykák talán? Milyen magyar édes-
anya lesz ezekből? Vagy az a huma-
nizmusban íelnevelt szegény magyar if·
júság, amelyik most ténfereg a szellemi
élet és politika útvesztőjében, mert nem
j uthatott hozzá a magyar lélekhez?
Születík-e egyszer már magyar tanterv'?
Lesz-e erő egyszer már elsőpÖTni eze-
ket a "modernma.qyar' iskolákat",
meluekben. csak az 'idegenség nagy sze-
rüségénelc illusztrálására já1' hálni a
magI/ar lélele? Dyf·

Az egyszeri
vagyonváltság

Ritkán tudott a magyarság a maga
életérdekének és egységének meglátá-
sában, sőt művelésében annyfraegy-
séges lenni, mint épen ma. Nyilasok és
konzervatívok, demokraták és Nepísták
felhagytak még a heccharccal is, mert
valamennyien egyet akarnak: életet a
magyarságnak,'

És kár lenne ebbe a készülö, sőt már-
már megvalósuló összhangba disszo-
nanelát keverni. Vannak azonban dol-
gok, amelyekről írni és vboazélní 1<ell ,
akkor is, ha .az érdekeltekben műíel-
háborodást és mammondühöt fo~ is
kelteni. Mert vannak és mernek lenní
még ma is "magyar emberek", akik az
egész magyarság .nagy neldtes~ülés!'l-
kor is csak arra tudnak gondolni, hogy
hogyan lehetne halászni a zavarosban.

Ezek az önprofítálók Ielíedezték, hogy
mindenen lehet nyerni. Még az egy-
szeri vagyonváltságon is. Nyilvánvaló,
hogy az egyszeri vagyonválság épen
a nagyvagyonuaknak szól. Híszen.i öt-
ven ezer pengőn felül kell lennie il. va-
'gyoné~téknek ott, ahol kivetík ezt<az
.adót. Es .nagyon]ól látták a· kívetök,
hogy adózott és áldozott.. eddig' a ki.8-
ember ~~a~zák~dtáil. Mós~ azt,aka~t!f~
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elérni, hogy fizessék meg a maguk ti-
zedét a nagyvagyonnak is.

A háztulajdonosok közül azonban az
élelmesek mást gondoltak. Hagyták,
hogy a gyári munkás, a kis hivatal-
nok, a szellemi proletár és a paraszt
ajánlja fel a maga koplaláson meg ru-
hátlanságán lespórolt filIérjeit a nem-
zeti repülőalapra vagy egy. szociális
intézményre. Ez őket egyáltalán nem
izgatta. Megelégedéssel vették tudo-
másul, hogy a szinte nincs télen egye-
temes egyházunk, félszázezer pengőt
vállalt az új teherviselésből. Bízonyára
jól esett látni, hogy rncnnyíre magya-
rul és mennvíre áldozatosan viselkedik
egyházunk. Ok maguk azonban pom-
pás és egyáltaláü nem fehér üzleti ér-
zékkel meglátták; .hogy lakni minden-
kinek kell valahol. Mert ugye, sem a
hatgyermekes c~lád, sem a jelenték-
telen tollrágó nem mehet ki lakni és
hálni a hidak 'alá, Annál kevésbbé,
mert emiatt összeűtközésbe kerűlhet a
rendörséggel. A- tőbbi igen 'egyszerű
már. Simán eUminálták az egyszeri
vagyonváJtságból származható veszte-
ségeiket : emeltek egyet a házbéren. S ,
helyettük újra csak a kisember fizet,
mé~ akkor is, ha .épen a betevő fal at-
[áról vagy a ruhájáról kell is lemon-
dania érte. Ez igazán könnyű megol-
dás. A maguk számára az egyszeri va-
gyonváltságból egyszerű vagyonváltsá-
got csináltak: fi~et helyettük más. Ha
minden jól megy, ők még külön nyer-
nek is az ügyön. -
- Most már csak arra vagyunk kíván-

csiak, hogy meddig hajlandó ezt tűrni
az igazság őre: 'a magyar állam?

M.

Két férfi
áll Európa, sőt a világ szeme- előtt ezek-
ben a napokban és semmi sem jellemzi
jobban zűrzavart időnket, mínt az, hogy
mindakettő egyet, ugyanazt akarja és
mégis szembenállanak egymással. Mind
a kettő igazságot és békét akar és ve-
lük együtt a szorongva figyelő világ is
békét szeretne és lehetőleg az igazság-
gal együtt szeretne békét; mégis le-
küzdhetetlennek látszó ellentétek van-
nak közöttük. -

Az egyiket héttön este hallgattuk,
amikor elmondotta hatalmas, nagy be-
szédét a német birodalom nagy küz-
delmeiről és mai álláspontjáról. A
.hangja heves, minduntalan átüt rajta a
leküzdhetetlen belső izgalom, amikor
a bírodálom határain kívül szenvendő
nép testvéreiről beszél és ugyanígy át-
fűti a felháborodás, amikor .Benes úr-
ról" beszél. Megüti a hallgató szívét az
a szenvedélyes szeretet, mellyel a maga
igazát érzi és .mégís át tudja érezni
ugyanakkor a hasonló- sorsban élő más
kisebbségek szenvedéseit, köztük a
mienket is. AkI hallgatta, azt kellett
mondania: igaza van, csak neki van
igaza.

'. A másikat kedden este hallgattuk.
Nem volt benne semmi szenvedély, -
komoly volt és mégis szinte szivé-
lyes, Néhány perc alatt elevenen el tudta
képzelni őt az ember, amint a nagy
angol birodalom minden részéből hozzá
írt leveleket olvassa és mérlegeli. Meg-
érti az anyák és nővérek aggódó érzé-

-lieit, mei'é-rti anémet liép Elz'ltárd aka-.
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teni ebben az igazán aktuális időben senki által rossz néven nem ve-
hető nyíltsággal a felvidéki magyarság kérdését. Pedig éppen most lett
volna alkalom arra, hogy a magyar közvélernényt alaposan tájékoz-
tassák a felvidéki magyarság sorsáról, helyzetéről, szétoszléséról. Most
kellett volna térképeket adni, statisztikát. természeti kincsekröl, népsű-
rűségről. Mert az aztán igazán nem nevezhető kornoly tájékozódott-
ságnak az ilyen kritikus időben, ha egyik vagy másik, vagy ha még
tízezer család is tud annyit, hogya nagyapám falujában ez meg az
volt ott ilyen meg olyan erdőségek vannak. A szepesi tudott Szep es-
ségről, a csallóközi Csellóközről, de hogy mindenki tudott volna mindenki-
röl, az egész felvidéKi helyzetről, hogy legalább most igazán a tizen-
kettedik órában pótolni tudta volna a magyarság húsz esztendő mu-
lasztásait, húsz esztendő vétkeit, amellyel magukra hagytuk felvidéki
véreinket. arról szó sém volt. Ha olyan sokan mondják is azt, hogya
sajtónak hírközlés a feladata, de semmiféle világnézeti nevelésről benne
szó sem lehet, azt senki sem tagadhatja le, hogy erről igenis kellett
volna tudni, erről kellett volna szólni. Ehelyett megjelentek a hirdetési
hiénák és kihasználva az alkalmas pillanatot. a hírekre leső emberek
szemei elé nagy betűkkel vetítelték olcsó szellemességüket egy-egy hír-
detés alakjában. "N~m lész háború" kiabált egy vastagbetűs CÍm az
~gyik újságban, már mint otthon nem lesz, ha Kádár-féle kályhát vesz.
Es undorodva .fordítot! egyet az olvasó, aki megnyugtatást keresett.

Aztán jöttek a rémhírek ...
Hitler beszélt ugyan, de értünk nem szólt egy szót sem, magára hagyott
minket. "A mi vérünkön akarja megvásárolni a szudétanérnetséget. Oda-

, csatolják a szudétalöldet Németországhoz és az érdekelt hatalmak ga-
rantálják Csehország többi hajérét. Henlein ellen merényletet követlek
el. .. volt a további rérnhír. Es akik eddig reménykedő és epekedő
szemmel néztek mindig Németország lelé és azt remélték. hogy a dia-
dalmas német csapatok majd egyszer megindulnak és elsöpörve min-
den ellenállást, ~elfoglalják Csehországot és odaállanak integetni a ha-
térszélre : gyertek kedves magyar testvérek, vegyétek vissza katona-
bandákkal öseifek Töldjé], most szovietorosz beavatkozástól kezdték
nemcsak őket. hanern elsősorban önmagukat félteni. Aztán ..a helyzet
komolyodott. Megjelent az első Treuga Dei ajánlat: A' Magyar Nem-
zetben Nomád, aki eddig mindig élesen harcolt a nyilasokkal. most
fegyverszünetet :ajánlolt fel. Ossze kell fogni a belső erőket, hirdették
liberélisek is és. a nyilasok is csodálatosképen megelégedtek azzal, ha
a hazai zsidóság helyett csupán a felvidéken hír szerint szervezkedő
zsidólégiókat piszkáiiék meg egy kissé. Azután megmozdult' a magyar
diplomácia is és a miníszterelnök elutazott Hitlerhez. Akik teljes pasz-
szivizmustól féltek eddig, kissé megnyugodtak, majd a világsajtó ked-
vező visszhangjára Ielöltötték a diszmagyart. Szinte óráról- órára meg-
változott a hangulat. A gyermekek magyar-cseh háborút kezdtek ját-
szani és szüleik boldog és büszke mosollyal nézték őket. Kardcsör-
tetve támadt fél a "régi magyar virtus" a csaknem egy millió háborús
hősi halolt és sebesült emlékének árnyékában. Készülődni kezdtünk.
A parasztokat nem tudtuk megtalálni vasárnap a tanyai istentisztele-
teken, mert dolgoztak vasárnap is, hátha el kell menni és nem lesz aki
elvégezze még a kukoricatörést.,

Feltémadták a csodálatos legendák,
mindenki tudott egyet. Egyik azt mesélte' el. hogy régen egy oláh tiszt
elmondotta neki, miszerint a franciák és az angolok húsz évi szabad
rablást engedélyeztek a kisantentnak, az utódállamoknak magyar föl-
dön. Most azonban vége a húsz évnek ... Utlevél nélkülmehetünk
vissza a Felvidékre I Csak még az is megtörténiék, hogya kornmunis-
ták kezükbe kapják ott fenn az uralmat, mert akkor minden rendbe
jönne. Hitler. és Mussolini elsöpörnek őket végképen a földszínéről.
Vagy nem azt mondta a Duce trieszti beszédében? Nem lehetne semmi
rizikó sem, mert hiszen megvan az antibolseviste háromszög és akkor
Janán hátbatámadná a Szevietet. \f.ége lenne mínden nyomorúságnak.
Máris menekülnek a Felvidékről. Es jött a többi boldog tervezgelés.

-Gyermeki hittel éi '..mgyali naivsáilral.



ratát, megérti a csehek ellenkezését és
nyomasztó súllyal érzi a roppant fele-
lősséget, mely ez órákban reá neheze-
dik. Ném akar háborút, de azt' is meg
fogja érteni, ha mégis háború .lesz,
Mindenre elkészült nyngalern áradt a,
szavából, amikor annak [eléül, hogy
még mindig reményt érez a jó megol-
dás tekintetében, így fejezte be: Jó éj-
szakat kívánok mindnyájuknak.

Es e két férfi egymással való kűzd el-
.mét a béke közös céljáért és az előt-
tük kítüzött igazságért külön utakon
Igyék vő meggyőződést és elszántságot
látva, eszünkbe jut Tolstoj Alexis gróf,
nak, Tolsto] Leó fiának költeménye az
igazságról. Egy haldokló édesapáról
szól, aki azt mondja hét' fiának, hogy
meg fog gyógyulni akkor, ha megkere-
sik és rnevmondják neki, hogy míaz
igazság? 'És a hét fiú' elindul, megke-
re si és megtalálja az igazságot Es né-
zik az igazságot hétfelől és látják az
igazságot héttelől. Es elmondják, amit
láttak, egymás után az atyjuknak. Az
egyik hegynek látta, rónaságnak a
másik, az egyik tengernek, erdőnek
látta a másik. És kardot, rántának és
vad dühhel rontanak egymás ellen,
ölnek és megöletnek testvérkéz által a
haldokló atya ágya mellett..

Ha ez a két férfi is kardot ránt egy-
más ellen a- kétféleképen látott igaz-
ságért, a beteg' most sem fog meggyó-
gyulni. É~ testvérküzdelmükIelett me-
gint fel fog hangzania hitetlen Pilátus
örök kérdése: "Mi az igazság ?" .. :

Sz.

-~.
II "csehek meg oláhok"

nem számítanak már semmit. Pár hónappal ezelőtt még legendákat
mcséltek a cseh hadseregról. a pompás betonerődítményekról és félve
néztek az égre; most meg egészen elfelejtettek minderit, még a, reali-
tást is. Ezek az erődök semmik. Kis vályoglészkek , amikre ha rátüsz-
szerit egy magyar baka, porrá válikés megsemmisül. Nem is kell, hogy
rálüsszentsen, elég ha pompás nagygyűléseket tartunk, énekeljük irre-
denta nótáinkat és minden rendbe jön. Magától.' Vidéken is megtart-
juk a nagy tillakozásokat. Beszél a felekezetek képviselője, lehetőleg
mindegyiké, valaki a.iváros részéről, meg az ifjúság. Mondom a fel-
kérést végzőknek. akikkel együtt várakozom az egyik előszobában,
hogy vajjon mit akarnak, lesz-e programm, ami szerint beszélnek az
egyes szónokok? Ó dehogy, biztosít a rendező, nem korlátozunk sen-
kit, mindenki azt mondja, amit akar. És amikor a felkérés után beszé-
lek a lelkérttel. azt mondja nekem mosolyogva. hogy ném is volt semmi
kikötés, csak azt kérték, hogy olyan legyen a beszéd," "hogy élienezni
lehessen ."

larkaskolaod

a hideg zuhany
vagy a reális látás követelményére senki sem vállalko·zott. Nem meri
érinteni senki sem az ú] problémákat ésnem meri előkészíteni a köz-
véleményt arra, hogyha elénk áll egyszer a visszanyert Felvidék ma-
gyarsága és vele együtt a megnövekedett kisebbség, mit felelünk a kér-
désükre? Azt-e.: amit mi kaptunk egy régi vágású magyar úrtól, mikor
ezt a kérdést megpendítettük előtte: hát ha mindenki. így gondolkoz-
nék, nem lenne soha Nagymagyarország. És amikor: emlegetni pró-
báltuk, azt is, hogy hiszen ha újra kezdjük az anyany(,elv eltiltását, a
"kultúrális autonómia." a népiség fennlarlásához szüksé ges iskolák be-
tiltását és korlátozását, akkor ugyanezt tehetik teljes joggal a románok
is Erdélyben, - csak egy legyintés lett a válasz: á, azok a··. oláhok.
Bizony 1919. véres tanulsága ott kísért minden ilyen régi, 1914-et foly-
tatni akaró gondolatok mögött. Menthetetlenül revideélni kell tehát, bele
kell nézni a szívünkbe és megkérdezni, hogy, vajjon lJli is akarunk-e
igazságosak lenni másokhoz? Nem mindig van egy-egy háború, ami
összeforrasszon pár esztendőre egy nemzetet, minden 1nemzetiségéveI
együtt, de mindig ott a veszedelem a hátunk mőgőtl, éjlmit elégedetlen
és lázongó kisebbségek jelenthetnek. Mi voltunk húsz 'évig azok, akik
a' kisebbségi jog aikalmazésát követeltük, ne feledjük ezt, ha tőlünk
követelik Ezekben a forró napokban beszéljünk csak egészen nyíltan
róla, ne szégyeljük sem önmagunk, sem mások előtt ~s készítsük elő
rá a nemzeti közvélernényt, hogy ne kelljen aztán keserűen viselni a
következrnényeket, mint a hazugságra felépített Csehország bukott
építőinek. • K. P.

Az egyik vidéki város szerzetesi templomában olvasható az a hír-
detés, hug)' a rend a leiolyt szenlév tiszteletére fogadalmi emléktar-
gyat készíttet, amelynek céljaira elfogad gyöngyöket, drágaköveket, ezüs-
töt, aranyat, platinát stb. Evangélikus fülnek egy kissé szokatlanul cseng
a hirdetés szave , de azt el kell ismerni, hogy mi nern szeretünk és
kevés kivételtől eltekintve nem is tudunk kérni. Ehhez azután evszú-
.zadok alatt úgy hozzászoktatluk híveinket, hogy az oHerlóriumok pénz-
anyagát áttekinteni külön siralom. Olyan gyülekezetekben, ahol a meg-
-szokott összeg 3-4 pengő, a perselyben. vagy a tár;tyi'ron legalább
150 fillér 5 100 drb kétfilléres található; nagyon ritkal ilyen helyen a
tízfilléres. Olyan gyülekezetekben, ahol az oilertórium összege 20-60 P,
szinlén meg lehet azt látni, hogy az 1000, vagy 1500 hallgató lehető-

-Íeg kétlillérese ket dob a perselybe. Ismerünk családokat, amelyek a
templombarnenés előtt megkérdezik hozzátertozóikat, hogy visznek-e
magukkal aprópénz! az istentiszteletre, EI kell ismerni aft is, hOIlY újab-
ban. vannak. olyan otfedóriumi .eredmények.is, .arnit. nem.Igen mertünk.

Asztalos Miklós történelmi drámája a
Nemzeti Siínházban mérsékelt sikert
arat. Az asszonybolond, parázna Bá-
thory Gábor alakjába szeretne nagy-
vonalúságot, erőt és tragikumct önteni,
de ez csak nagyon kevéssé sikerült. A
zabolátlan vérű, ~4 éves ifjú csak asz-
szonybolonditó fédiasságot sugároz, de
kűlönben tehetetlen álmodozó, fenékig
romlott, kegyetlen zsarnok, aki világ-
birodalmi álmaihoz egy fikarcnyi er-
kölcsi alapot se tud felmutatni. Bár-
mennyire igyekezett tehát a szerző,
hogy nagyobbszabású történelmi drá-
mát hozzon elő a témá ból, nem sike-

'I'ült neki. Báthorv bünei fejére érnek
, és a törvényszéki ítélet tárgyilagossá-
gával, biztonságával teljesedik be rajta
a halálbüntetés azért a 999 asszonyért,
akinek családi életébe, boldogságába
belegázolt. Az ezredik asszonyban fel-
villanó "hátha" nem bír akkora erővel,
olyan szuggesztióval. hogy tragikulll-
nak lássuk a szabályosan beé.l'JeiJ.őgött
halálos ítéletet. Bizony, ~&.ak,.közönsé-
ges féltékenységi dráma ez, ahol a férfi-
féltékenység dühe és bosszúja megsze-
rít egy kártékony dúvadaLés elintézi,
kiirtja csapdával, csellel," alattomban,
ahogy csak tudja. Es hiába sikolt ja
szemükbe az ezredik asszony: "Gyilko-
sok, gyilkosok!" nem, nem rezonál,
nem visszhangzik bennünk a síkottása
a tragikum átéléséhez élegendő erővel,
Nem tudunk szabadulni attól ft lenyű-
göző érzéstől, hogy ítélet teljesedett itt
be. Itélet, amely jogos és igazságos
volt, Nem emberek, Isten ítélete.

A "farkaskaJandoan" megmentett le-
ány keresése, .hajszolása igen valószí-



nűtlen, mert mi sem lett volna könnyebb,
mint az] felkutatni, ha valóban kereste

'volna. Ot év nem olyan nagy idő, hogy
mindenki elfelejtse, hol volt. S hogy ez
az utolsó pillanatban való összetalálko-
zás valóban megmentheti, új életre vi-
heti Báthory Gábort, azt maga a szerző
sem hiszi. Ma még inkább nem. Mert a
bűn hatalmából megmentő szerelem
ereje csak a limonádé regényekben va-
lóság. Az életben soha, Ha a szerelern-
nek ilyen megmentő, megváltó hatalma
lenne, nem lett volna szükség Jézus
Krisztusra, véren vett váltságra. ke-
reszthalálra. Krisztus erejéből táplál-
kozó szeretet igenis, menthet meg em-
bereket, szabaditfiat meg bűnökbe rög-
zötteket. de ennek nincs szüksége arra.
hogy szerelemmel és házassági hűtlen-
séggel párosuljon. Mert ez a szeretet
csak eszköz Jézus Krisztus kezében és
Ő csak tiszta eszközökkel munkálkodík,
Nála a cél nem szentesít semmiféle
szennyes eszközt. A. R
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Ujjé, a hegyekben
nagyszerű
(Kamara, Atrium)

Sztan és Pan legújabb filmje igen vér-
szegény meséjű. Egy zeneszerző elvo-
nul egy tiron szállodába, ahol minden-
kitől, még feleségétől is távol szeretne
nyugodtan dolgozni. Ez persze nem si-
kertil neki, amiben nagy része van
Sztan és Pan uraknak is. Operett és ar-
tistajelenetek is keverednek ebbe a V8-
~yes Ielvágottba, de ezek se erősítik
fel a roskadozó darabot. A viccek, bur-
leszkjelenetek öregek, ismertek. Egyet-
len egy kíváló jelenet hordozza az.
egész darabot, amikor az alkoholsóvár
Sztan elcsalta a mentőszolgálatos ber-
náthegyi kutyától a konyakos hordöcs-
Ráját. ,Ez új , és elsőrangú. Különben
eléggé gyenge darab.

Nyugat leánya
(Décsi)

Jeanette Mac Donald, filmjei is egyre
gyöngülnek. Legszebb volt az Orgona-
virágzás, valamivel kevésbbé szép a
Tarantella, .a Nyugat leánya pedig már
erős esés. Es itt is csak a mesében van
a hiba. ilyen kíváló művésznö hogy ad-
hatja oda magát ilyen közönséges, a
Pestí Hírlap 12 filléres, sárga regény-
tárába illő érzelmes, vadnyugati törté-
netnek, azt nem értjük. Az ő játéka,
hangja megkapo, bájos, de a többi
mind, ami körülötte folyik, ponyvaér-
tékű, pocsék. Eddigi filmjei fényképe-
zési technikájukkal is kitűntek, ebben
már az is huszadrangú. Valószinűleg
nem is Európának szántákezt a filmet,
mert ide csak a "parádés" filmeket

, szekták küldení Hollywoodból, amelyre
- állítólag - rálízetnek, Míg a beér-
kezett művészhőkkel gyártanak olcsó,
tucatfilmeket is, amelyeket csak Ame-
rikában játszanak a mozifaló, intelli-
gens amerikai tömegnek s amelyeken
aztán dúsan keresnek. De akkor hogy
került ez ide? Csak ártottak vele J.

- Mac Donald fillnjli,Í jÓb.írtll;l~k.
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volna álmodni sem s ez az, hogy mostanában nemcsak pengők, hanem
öt pengősök, sőt néha tízpengős papírok is találhatók.

Általában megállapítható az, hogy az offertórium ok összege-csök-
kenőben van; évről-évre s gyülekezeten kint általánosan csökken az
összeg. Nagy hiba volna arra gondolni, hogy ez a jelenség kizárólag
az anyagi helyzettel van összefüggésben. Azt szokták mondani, hogyha
vendégszónok van, akkor magasabb az offertórium. Olyan gyülekeze-
"tekben, ahol sorozatos prédikációk, vagy előadások vannak, a figyel-
mes lelkész az offertórium összegéből is véli megállapítani, hogy ki tet-
szett a gyülekezetnek legjobban.

Lelkészkonierenciákon. de küllöldi lelkésztestvérekkel való beszél-
getések alkaimával gyakran szó esik erről a kérdésről s ha nem lehet
a megjegyzésekből azt a tételt megállapítani, hogya magyar
evang. egyházakban legkisebb az offertórium összege,azt látni lehet,
hogy gyülekezeteink adják aránylag a legkevesebbet. '

Azt lehetne az eddigiek ellen felhozni, hogy küliöldi államokgyü-
lekezeteiben azért magasabb az offertórium összege, mert ott nincs egy-
házi adó s azt is lehetne mondani, hogy a magyar evangélikus gyü-
lekezetek adományozó teljesítőképessége szinte a maximális határokig
igénybe van' véve. Mindezt el kell fogadnunk, de ha ezek után mégis
tart egyetemes egyházunk gyülekezetenkint olíerfóriumoket. módot kel-
lene találni arra, hogy a gyülekezeti tagok az adakozásra, a nagyobb
adakozásra neveltessenek. ,

Gyermekeink az ifjúsági és gyermekistentiszteleteken csak a leg-
utóbbi időben adakoznak. Mióta sok gyülekezet bevezette az egyszerű
funkciók díimentes végzését, a fizetés kötelezettsége alól felmenteti ta-
goknál nem vesszük észre a nagyobb adakozási készséget. A gyüle-
kezet örömét és bánatát sem mutatla az offertórium. Nem tudjuk meg-
állapítani azt sem, hogy vajjon a szülők nevelik-e gyermekeiket arra,
hogy azok adakozzanak egyházi célokra.

Az egyházközségek költségvetésében a bevételi tételek között sze-
repel a várható oíiertóriumok összege. Vajjon egyetemes egyházunk-
ban van-e ez az összeg, amit gyülekezetenkint ollertóriumi bevétel nek
preliminálnak, összesen évi 100.000 P?, azaz a vasárnaponkint temp-
lomainkban megíorduló tömeg' szokott-e évenkint ennyi pénzt szivesen
odaadni egyházi célokra?

A székesfővárosban élő egyházi alkalmazottak fizetnek egyházi
adót és szívesen teszik azt, mindennemű egyházi gyűjtésnél elöliárnak
szerény, de nem jelentéktelen adományaikkal. ha pályatársaik igehír-
detését hallgatják, épúgy adakoznak a kitett tányérra, mint Et legtehe-
tősebb gyülekezeti tagok szoktak. Ime egy terület, amelyen senki sem
foghatja az egyháziakra azt, hogy nem szívesen adják vissza egyházi
javadalmuk egy részét az egyháznak. De van egyetemes papaági kö-
telesség ilyen vonatkozásban is. Statisztikákat vezetünk arról" JlOgy
gyülekezetenkint, s mennyire emelkedik a multtal szemben az I.lrva-
csorázók száma. Ezeket az adatokat remélem nemcsak kifelé mutat-
juk, hanem befelé is és önmagunknak is prédikálni akarunk vele. De
mit mutattak eddig az ollertóriumi statisztikák s mit mutathetnának a
jövőben? Dr.
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Uj kőnvvek
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Dr. Kállay Kalmén: A tudományos és hívő theologia védelme.
V álasz "A Református Theológia védelme" 1. és II. című könyvre,
Debrecen 1938. 143 lap,

Lapunk olvasói bizonyára a cím olvasásakor arra, gondolnak,
hogy vajjon mi lehetett annak a vitának vége, melyet Sipos István
kezdett el a most ismertetendö könyvünk szerzöiével. Theológus való-
ban izgatott kiváncsisággal fordul a könyv felé s a nagyszerű könyv-
ből a protestantizmus nyilvánossága elé dobott kérdésről a_ követke-
zőket olvasta és tanulta:

Ez a vita, ne vegye ezt senki erőszakoskodásnak. bizonvos tekin-
tetben" az egymást válto nemzedékek theológiai rnérkőzése volt. Egy
feltörni kivánó orthodox liatal theológus annyira felkészültnek érezte
magát, "h<?~y vitát provokált egy .idösebb lelkésznemzedék egyetemi



, -t~hara~al· szémbe~, akit' -iratai alapján' tud~mánytaI~nsággal s bizonyos
.. .fokig hűtlenségget és hitetlenséggel vádolt meg. Az idősebb nemzedék

professzor tagjá pompás választ adott. Azok számára, akik a három
könyvet ismerik, a kivülálló, tárgyilagos vizsgáló megállapíthatta azt,
hogy igaza Kéllav Kálmánnak, az idősebbnek van.

Ez a vita Sipos részéről az első vitairat egyes fejezeteiben sok-
szor olyannak mutatkozott. mintha az egyház lelki tisztaságán esett
foltot akarta volna szerényen eltűntelni. de már a második könyvben,
ahogy azt isrnertetésünkben akkor is rnegállapítottuk, olyan hangot

'ütött meg, amely ellen minden jóízlés tiltakozott. Ürömmel látjuk Kál-
lay írásában, amelyben Sipos mindkét könyvében foglaltakra válaszol,
hogy helyzeti előnye írásában sehol sem vehető észre, a hitében, tudo-
mányosságában és írásainak szövegében kölcsönvevésseI vádolt álla-

.potában szerény, alázatos, őszinte s evangeliumi lelkületű maradt. A
liberálisnak kikiáltott Kállay könyvében bibliai embernek mutatja ma-
gát, az orthodoxos Sipos pedig magatartásában nagyon is messze áll
a bibliai lelkűlettől.

Kállay néhány sorban Sebestyén Jenőnek is válaszol, annak a
Sebestyén, Jenőnek, aki Sipos első könyvéhez előszót írt s azt írja
neki, hogyaprofesszortárs megnézhette volna azt, hogy milyen köny- .
vet ajánl, de szernélyi vonatkozás ú területre is áttérve válaszol arra is,

'hogy miért nem. vesz részt húszév óta abban a munkában, amely-
nek vezetője Sebestyén Jenő.

Kállay maga is megemlíti dolgozetainak és cikkeinek hibáit. Saját
magát mentő magyaráznta férfiasan becsületes. Amit egy professzor
bővülő ismeretei után tudományos pályája kezdetén írott munkáiról
krilikailag elmondhat, azt ő elvégezte. S hogy milyen s mennyi hite
van, amelyet Sipos elakart írni Kéllav lényezéből. az e sorokból vilá-
gosan kiolvasható. Hogy mennyi tudománya van, az abból a pontos
s a rendelkezésre álló rövid idő alatt utolérhetetlen eredményben mutat-
kozik meg, amikor pontos szövegszerű közlésben oldalszámra mutatia

, ki azt, hogy Sipos írásainak nagy részében az eredeti helyek. fel nem
jegyzéséveI mennyi kölcsönvételt mulasztott el megemlíteni. A vádlóból
így lett vádlott.

Kállay a felajánlott vitát ezek után nem fogadhatja el s helyesen
is teszi, mert azon vádak alól, amelyeket ellenfele szór rá, felmenti
nemcsak a magyar református egyház, hanem a magyar protestantizmus
egésze is.

Amennyire fájdalmat okoz Sipos két könyvének olvasása, annyi
gyönyörűséget nyujt Kállav könyve.: Reméljuk, hogy ez a harc intő
von fiataloknak és öregeknek egyaránt arra, hogy csak azok ássák ki
a harci bárdot, akinek van igazolható és elfogadható -mondanivalójuk.

*
,Takaróné dr. Gáll Beatrix: Gazdaségetika. Közgazdasági könyv-

tár, Budapest 1938. 207. l. Először a szerzőt kell bemutatnom. Evan-
gélikus vallású felsőkereskedelmi iskolai tanár, aki a kereskedelmi is-
kolai tanárok folyóirataiban állandó cikkíró. közgazdasági kérdésekben
neve annyira becsült, hogy ilyen tárgyú előadásokat a rádióban is tar-
tott s olyan keresztyén lélek, akiben az a puritánizmus, amelyet benne
'tanártársai és növendékei állandóan láthatnak, nem másbóltáplálkozík,
mint a naponkinti alázatos keresztyén élet olyan élményeiből, amelyet
kegyelemből kap s amely hitet tart benne ébren.

Maga a kérdés, amelyet a könyv CÍme sejtet, olyan, mintha nem
nők számára készült volna. A régebbi theologus nemzedék még em-
lékezik Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Ka-
pitalizmus c. könyvére, amely annak idején sokáig Ioglalkoztatta nem-
csak az egyházi és a theologiai közvélernényt, hanem a gazdasági kö-
röket s a nem szaksajtó gazdasági rovatvezetőinek ligyelrnét is. E könyv
jelentősége abból is látszik, hogy egy olasz Faniani, Amintore : Catto-
licesimo e protestantesimo nella Iormazione slorica del capitalisme
CÍmen könyvet s részben választ írt Webernek. (Századok 1938. április
-júniusi szárn.) S most a kezünkben van egy könyv, amely Gazda-
ságetika címen részben érinti azt, amit Weber s most Fanfani is tár-
gya], de rnindezeken felül olyan tudománvkört épit megs olyan rend-
szerezést alkot előttünk a laikusok számára annyira bonyolult kérdés-
ben, hogy maga a puszta vállalkozás is minden elismerést megérdemlő.

A könyv vázlata ez; Ismerteti a gazdaságetika helyét és problé-
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A dunántuli egyházkerület évi ren-
des közgyűlését október ts-an tartja
Sopronban. Előző napokon különböző
bizottságok, valamint kerületi lelkész-
_egyesület, tanítóegyesiilet, gyámintézet
és Luther Szövetség tartják ülései ket.

A soproni hittudományi fakultás
tanévnyitó ünnepe Sopronban október
2-án lesz. Az ünnepi istentiszteletet dr.
Deák János egyetemi tanár végzi. A
közgyűlésen D. Dr. Prőhle Károly pro-
dékán beszámolót mond az elmult tan-
évről és dr. Kíss Jenő e. i. dékán szék-
foglaló beszédet tart: "Egy figyelemre-
méltó szempont az újszövetségi iratok
hitelességének kérdéséhez," címmel.
Majd a hittudományi kar új hallgatói-
nak beiktatása fog következni.

A tiszai egyházkerület szeptember
27-re Miskolcra összehivott évi közgyű-
lését elhalasztották. Az új időpont még
ismeretlen.

A magyarhont Gusztáv Adolf Gyám-
intézet október hó 22. és 23-án tartja
évi rendes közgyűlését és vele együtt
járó ünnepélyeit az ózdi egyházközség
vendégeképen.

Kitüntetés. D. Dr. Prőhle Károly a
soproni hittudományi egyetem prodé-
kánját az észt köztársasági elnök az
észt Vöröskereszt-rend középkeresztjé-
vel tűntette ki.

A nemeskéri gyiHekezet kriptai em-
léktáblájának leleplezéséről hírt adtunk
előző számunkban. Most azt az értesí-
tést kaptuk, hogy a leleplező ünnepély
november hónapra tolódott el.

Aranylakodalom. D. Mayer Endre
eperjesi nyugalmazott theol. akad. dé-
kán és neje, születettPalcsó Olga augusz-
tus' hónapban tartották aranylakodal-
mukat Eperjesen. Az ünnepély egészen
csendben folyt le. 1). templomban, hol
az egész család az Ur asztalához járult,
Fábry Viktor eperjesi lelkész, áldotta
meg az aranylakodalmát ünneplő há-
zaspárt. Az evangélikus koIlégium, az
egyházközség és a nőegylet küldöttsé-
gil eg keresték fel és üdvözölték az ün-
nepeIteket. Volt tanítványai hálás meg-
emlékezéssel és szerető ragaszkodással
csatlakoznak innen is a jót kívánók se-
regéhez. -

Lelkészszentelés. D. Kapi Béla püs-
pök szeprember i8-án lelkésszé avatta
Boros Lajos, Böröcz Sándor, Buthi Dé-
nes, Ferenczy Vilmos, Giczy Kálmán,
Mihácsi Lajos, Pusztai László, Sághy
Jenő, Szabó Kálman, Szakáts László,
Szende Pál végzett theológusokat.

Gróf Ráday Gedeon emléke. Az Or-
szágos Bethlen Gábor Szövetség az
Aszód melletti Ikladon vasárnap kegye-
letes ünnepséget rendezett gróf Ráday
Gedeon halálának első évfordulója al-
kalmából. Az előkelő közönség sorai-
ban megjelentek: özvegy gróf Ráday
Gedeonné, a család többi tagjával, dr.
báró Radvánszky Albert egyetemes egy-
házi felügyelő, dr. Kovács Sándor püs-
pök, dr. Traeger Ernő míníszterelnök-
ségí miniszteri osztályiönök, s a ren-
dező Országos Szövetség küldöttsége,
élén Gömbös Andor igazgatóval.

Az evangélikus templomban tartott
istentiszteleten az oltári szelgálatot
Chugyik Pál esperes látta el, Haypál
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Béla budai református lelkész igehírde-
tésében megemlékezett Ráday Gedeon-
ról. Az ünnepségen dr. Traeger Ernő,
mint az Országos Bethlen Gábor Szö-
vetség társ elnöke, megnyitójában ki-
emelte, hogy Ráday Gedeon hozta létre
az egész magyar protestantizmus össze-
foglaló egyháztársadalmi szervezetét:
az Országos Bethlen Gábor Szövetséget.
Meglepően sok .hasonlóságot lát Ráday

.Gedeon és Betlilen Gábor nemzetszer-
vező munkájában. Mindketten a hazá-
nak adták oda egész erej üket.

Huszág Ágnes tanítónó énekszáma
után Kovács Sándor püspök a Ráday-
nemzetségról tartott előadást és Vályi
Nagy Géza, a Petőfi Társaság tagja,
költeményeit olvasta fel. Az ünnepséget
gróf Ráday Gedeon sírjánál Iolytatták.
Dr. T'raeger Ernő emlékbeszédében töb-
bek között ez] mondta: Egy régi le-
genda szól arról. hogy két szeretö test-
vért temettek .el egyszerre, egyiket az
oltár elé, a másikat az oltár mögé.
Mindegyík sírról rózsatő nőtt és a két
rózsaág összefonódott az oltár fölött.
Itt ma a Luther és Calvin szívéből ki-
kelt rózsatő, két testvér-ágasat Iorió-
dott egybe. hogy' hódoljon a nemzeti
élet kiválóságának és a Bethlen Gábor
Szövetség alapító elnökének ..

Özv. Kocziszky Mihályné földbirto-
kos nem 'rég elhunyt férje emlékére azt
a felajánlást tette- á szentesi ev. egy-
háznak, hogy az egyház fábián sebes-
tyéni szórványának a. lelki gondozá-
sára kíküldendö segédlelkésznek lakást
és teljes ellátást ad ingyen. A Püspök
Ur a. felajánlást elfogadta és a szór-
ványgondozó segédlelkész, Hernády
Nándor munkájátrnegkezdette.

A Hegyaljai Egyházmegye' f. évi
szeprember hó "1?-én tartotta első pres-
biter( konrerencíaiat a miskolci evan-
géliKUS egyház tanácstermében, melyet
szo!?n,gás,!g -~~gtpltöttek a helyb.eli. és
a -vídékröl összesereglett :presbiterek,
A koníereucia, melyen Homrogdi Lich-
tenstein László egyházkerületi és Pazár
Ist-ván egyházmegyei felügyelők is részt-
vettek,. a magyar evangélikus egyház
helyzetével és a presbiteri hivatással
foglalkozott. Dúszik Lajos elnöklő es-
peres buzgó imája és bibliaolvasása
után dr. Bruckner Győzö jogakadémiaí
dekán, mint a miskolci ev. egyház fel-
ügyelője, megnyitó beszédéhen a pres-
bitérium egyházjogi és hitvédő jelen-
tőségére mutatott. Az előadásokat, me-
lyeket Vető Lajos dr., Morvacsík Sán-
dor és Berényi Sándor lelkészek tar-
tottak nagyérdektögésset és meg-meg-
újuló helyeslésset hallgatta meg a kon-
ferencia. A konferencia tagjai együtte-
sen járultak az- Úrvacsorához, melyet
Duszik Lajos esperes szolgáltatott ki.

Halálozás. Alapi Zoltán, képzörnű-
vészeti főiskolai hallgató szeptember
IB-én váratlanul elhunyt. . Alapí István
az Országos Protestáns Árvaház igaz-
gatója és családja iránt .a tragikus I
gyászeset alkalmából általános részvét
nyiívánult meg.

makörét, ontológiai -és -axiologiai calapvetéssel közel hozza az' olvasóhoz
a közgazdasági kérdéseket s ezek után telvonultatja előttünk a gazda-
sági hedonizmust, utilitárizmust, termékenység, gazdasági egyensúly és
nemzeti jólét elméletét s betekinthető gyakorlatát.

Mit tapasztal az olvasó .a könyv elolvasása után? Először azt,
hogya gazdasági kérdések lilozóíiai alapvetése s nemzeti, vagy kö-
zösségi jelentőségének szemünk előállítása alkalmával, amikor a gaz-
dasági életet gátoló lehetőségek is megjelennek gondolatainkban, szerző
azon az állásponton áll sziklaszilárdan, hogya gazdasági élet nem
nélkülözheti az etikát. Sőt ezen túlmenően ez a mondata jellemzi a
szerzőt: Az érzékieletti világ kérdéseire pedig csak a vallásos hit ad-
hat megnyugtató íeleletet. Ezen a területen egy-egy alázetos lélekkel
logadott kinyilatkoztatás, vagy titkon hordozott belső átélés többet je-
lent a hívő lélek számára, mint a világ minden bölcs ének halomszámra
menő, szőrszálhasogató írása. "A mai gazdasági élet az emberiség mil-
lióinak együttes tevékenysége. Mindenki végzi a maga egyéni munká-
[át és mindenki részesül mások munkájának gyümölcséből is. Éppen
ezért kevés az olyan kérdés, amelyik gazdasági kérdés volna csupán.
Amint valamely gazdasági kérdés ember és ember között merül tel,
azonnal erkölcsi kérdés is lesz." "A tőkeképződés alapja a lemondás,
az önmegtartóztatás. A Iogyasztó ugyanis nem költi el teljes jövedelmét
a jelenben, hanem élvezeteitelhalasztia és takarékosságával tőkét gyüjt
magának." "A nemzeti jólét eszméj éveI a gazdasági eszmények kuta-
tásában elérkeztünk a legielsöbb fokhoz, a gazdasági élet summum
bonumjához. Nem mehetünk tovább, nem kereshetünk új eszményeket,
mert a nemzeti jólét önértékű eszmény. Ertékessége nem indokolható,
mert önmagától értékes."

Amikor újságunk új Iorrnéban megjelent, arra gondoltam, hogy
olyan rovatot kellene nyitni, amely esetleg havonként vagy negyed-
évenként beszámolót adna ezen a címen: Mit dolgoznak, vagy mit
·írnak az evangélikusok? Ez a rovat -talán csak egyszer vagy kétszer
kapott tartalmat és látott napvilágot. S most örömmel mutaltuk meg,
hogy írnak és kiváló könyveket írnak -ísmert s ismertté lévő evan-
gelikusok. G. L.

I egy árva evangélikus Hjú, aki evangé-
likus menyasszonyával nem tudott csa-
ládi otthont alapitani,mi:vel az új ott-
hon berendezéséresemmi . lehetősége

. nem volt. Az Evangélikus' Családi Lap
felhívására a hip olvasói egy hét alatt
teljesen berendezték a fiatal pár ott-
honát. Az esküvő már meg -ís történt.

A szarvasi egyházközség a nagy
templomnak, amelyet ·közönségesen 0-
templomnak neveznek, 150 éves jubile-
umát fogja ünnepelni október 9-én. Az

. ünneplés országos arányúnak ígérke-
zik, résztvesznek D. Kapj Béla, D. Raffay
Sándor, D. Kovács -Sándor püspökök,
Radvánszky Albert egyetemes felü-
gyelő, Dr. Sztranyavszky Sándor föld-
mívelésügyi miniszter; a dunáninneni
egyházkerület felügyelője, Dr. Pesthy
Pál bányakerüIeti felügyelő és még
sokan mások. Az egyházközség a temp-
lomot szépen renoválta, az orgonát
megütitorta és nagy örömmel készülő-
dik az ünnepély re. .

A kemeneshögyészí egyházközség
egészen megújitotta '150 éves templo-
mát, melynek jubileumán D. Kapí Béla
püspök tartotta a hálaadó istentiszte-
letet.

A debreceni egyházközség, mely-.
nek kiváló hírű elemi iskolája van,
Elefánthy Sándor nyugalombavonula-
sával egyhangulag Raidl Sebestyén
mekényesi kántortanítot választotta
meg.

Családalapítás. A Iasori lelkészi hi-
vatalban házasságkötésre" jelentkezett

Új modelljeim elkészültek!
Régi bundák átalakítása divatos,
uj formára, még a szezon előtt

olcsóbb.

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.

• "

TELEFON: 1B-63-95.

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

MARNITZ
hang szertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.~--~----------~--.--------~--~~----~~~-------~----------------'



Az új tanév küszöbén felbívjuk la-
punk olvasóínak, különösen pedig a
hitoktatással foglalkozó lelkész, vallás-
tanár és tanító uraknak figyelmét a
Ruttkay-Miklian Géza szentetornyai lel-
kész kiadásában megjelent "Evangélikus
Kís Enekeskönyvre", mely a dunántúli
énekeskönyv énekkiucséből 89 ének
első versét tartalmazza. Az énekek ki-
választásánál kiadót az elemi iskolai
tanterv, a liturgikus istentiszteleti rend
és az eredeti dallamokra való figyelem
irányította. A Kís Enekeskönyv darabja
csak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas
arra, hogy a hitoktatás segédkönyvéül
minden gyermeknek kezébe adjuk s így
elősegítsük az eredeti szöveg helyes
megismerését. Az "Evangélikus Kis
Enekeskönyvet" az Egyetemes Tanügyi
Bizottság tankönyvül engedélyezte. -
E helyen hívjuk fel olvasóink figyelmét
a fenti kiadó vállalkozásában megje-
lent íalíképre, amely a Luther- rózsát
eredeti rajzban és színezésben ábrá-

zolja és nagyon alkalmas iskolák, lel-
készí 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. Ára darabonként PO P
tíz darab rendelése esetén 1 P. Ugya
Kís Énekeskönyv, mint a Luther-rózsa
fali kép megrendelhető Ruttkay-Míklian
Géza lelkésznél Szentetornya. Békés vm.
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Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntö gyára

SELTENHOfER· FRIGYES FIAI
magyar királyi soonQu
)udvari szállítók, ••••. n~.

Alapítva: Legelsö tűioltószer-, kut. szívattvu. es Alnp itva :
1816. gépUYár, harans-, fém - és vasGntöde. 1816.

- .
A Budapest-c'I'isstviselőtelep Külsöferencvárosí Református temp-
lom, a pápai református templom, a györi református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon aranyo,
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitii.ntetve. Ked vezö fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszálJást díj m e n tes elle szk ö z l Li.n k

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kihézasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesül'et gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogafiá mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmét .a Jóléti Egvesületre.

Felvilágosítással és tájékozlalással szolgál az egye'
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-8t:3-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs.
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben rnegbizollai vannak az egyesü-
letnek. - AlIandóan felveszünk és foglalkoztatunK
megfelelő javadalmazással tagszerzők et, hölgyeket is.

Hirdessen
az Evangélikus Életben I



fVANGQI~UJ~lE[
SZLEZÁK LÁSZLÓ I

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

Budapesi. XIII.• Pelnehúzy-ulcu 78.
(XIII., Frangepán-utca melletl.)

Saját M:/;. 'I'eleíón : 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 harangole 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaiöldvárt evang. templom új harangjait.

, Szivvel-Iélekket készítem harangjaimat

]9.

Megjelent!

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 ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi ürvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai ürvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.

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

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

Megjet e nt! O l vas suk é s ter jes s z ü k !

70 évt>'s cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

SZ'lGEil NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

és a sz ü k s é g e s iskolai s z e r e ke t vegyük

Scholtz Test"érek
könyv- és papírkereskedéséből

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

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

(VlEBER GUSZTÁV)
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EGYHÁZTÁRSADALMI, !(UL TURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

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

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

VI. ÉVFOLYAM, 40. SZ. 1938. OKTÓBER HÓ 8.

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

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

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

A szerkesztőség csekkszámlájának száma : 20A12. - A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52.847.
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TARTALOM:
Erős magyarságot!

Az érdekeltek oldaláról

. Kegyúr vagy szolga ?
Keresztyén kereskedelmetI

A jogI honismeret csődje

KüItöldi hírek

Az Uránia filmszínház igazgatósága címére

Filmkrifika

Két cárnő

Hírek

2 .1

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.október 9.
Deák-tér 4. (némel nyel-

ven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Mórocz Sándor
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Dr. H. Gaudy László
Deák-tér 4.' (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György.
Fasor, Vilma királyné-út

19. (iljúsági) d. e, 1/210 Virág Jenő
Fasor d. e. 11 Dezséry László
Fasor d. u. 4 Süle Károly
Fasor (nemet nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bányai Sándor
Köbánya d. u. 4 Bányai Sándor
Simor-utca 35; d. e. II Maiba Vilmos
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10 Szilády Jenő
Üllői-út 24. d. e. 10 Martony Elek
Szvetenai-u .. el. isk. d. e. 10 Benkő István
Mária Valéria-telep d. e. 10 .
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Rimár Jenő
Angol-utca 25. d. e. II Késmárszkv Lajos
Abonyi-utca 21. . d. e. II
Fóti-ut d. e. 10 Süle Károly
Bécsikapu-tér d. e. II Dr. Varsányi Mátyás
IS-oronaőrség. d. e. 10
Qbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. II ~
Obuda d. u. 4
Lenke-ut 56. (ifjúsági) d. u· 9
Lenke-út 56. d. e. II
Lenke-út 56. d. e. 5
Érdi-úton d. u. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211
Rákcsfalva d. e. 1/212

Danhauser László

Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Szántó Róbert
Szántó Robert
Benczur Lászlo



ERŐS MAGYARSÁGOT!
Az európai nagyhatalmak hábo-

rújának lidérces félelmétől megsza-
badult a világ. A megegyezés után
nagy volt az öröm. Örült London.

. Páris, Berlin és Varsó. S volt is
okuk az örömre. Az első keltő
megszabadult a háború rérnétől, a
másik keltő meg elérte, amit ak;;'t.
Természetes hát,hogy valamennyien

. tele vannak ujjongással. Még ma-
guk a csehek is örülhetnek a lor-
dulatnak. Maguk között a maguk
módján élhetnek, s nem kell többé
íélniök a három és félmillió szu-
délanémet bel- és külerejétől.

Nyert ezen az ügyön mindenki,
.csak egy .rnostohagverek maradt
megint. Magyarországnak hívják
szegényt. Ésha három hónapon
belül a mi javunkra dől is el a tel-
vidéki magyarság sorsa. akkor is
szőrnyű az. ami a megszabadulá-
sig a mi felvidéki testvéreinkre sza-
kad. Ha ez még három hónapig
tart, addig nekik végig kell szen-
vedniök a magyar életsors minden
fájdalmát és véres nyomorúságát.
Es nem vehetik sorsukat a saját
kezükbe, hogy éljenek a magyar-
sors Isten adta törvényei szerint.
Ha nekik még tovább ken viselni
a bilincseket, s ehetik ökölbeszori-
tott kézzel a rabkenyeret, hogyne
fájna érettük a szivünk, dörömbölő-
ökölcsapások alatt, mert utolsó ga-
resából, kicsi földjéből, dolgos ve-
rejtékével megtartott vagyonkájá-
ból is kilorgatjákezalatt a felvidéki
magyart. Mintha csak minket kínoz-
nának, mintha minket vernének,
úgy fáj nekünk kínosra vált életük.

És van valami. ami .még ször-
nyűbbé teszi közös szenvedésün-
ket. Az, hogy kínjaikat a mi bű-

neink okozzák. Nagyon hiábavaló
és nagyon üres frázis most azt kö-
vetelní, hogy minden oldalra egy-
forma mértékkel mérjék az igaz-
ságot. Mérjék nekünk is úgy, mint
anémeteknek és a lengyeleknek.
Hiszen elméletileg olyaniorrnánmér-
ték- úgy is. Oe aki nyitva tudja tar-
tani a szernét, annak látnia kell,
hogya politikában és a nemzetek
között az elvi igazságból csak
annyi valósul meg, amennyi len-
dület, erő és fegyver van az igaz-
ság mögött. És szenvednek felvi-
déki testvéreink, mer t igazságunk
mögött kevés az erő. Erőnk pedig
azért kevés, mert engedtük, hogy
szétlolyjon a kivándorlásban, a
nerntörödömségben, a Pató Pálos-
kodásban, a proíit-hajhászásban,
felekezeti és szélmalornharcokban.
Széthullott az erőnk egy poshadt
és kompromisszumos életben. Most
aztán visszaüt ez az erőtlenség
rettenetesen. Akikben pedig még
magyar lélek lakik, kínlódnak és
szenvednek, szörnyen és tehetet-
lenül, s mint a rab asziklabörtön
falán, nagy nekidőléssei foggal és
tízkörömmel keresik a kíutat a ma-
gyar kataklizmából.

Látjuk világosan, hogy itt van a
tizenkettedik, az utolsó óra. Most
már élet és halál kérdés az, hogy
mit teszünk ma és mit teszünk
holnap. Azt látjuk, hogya mának

I ·"Azatyák ették meg az egrest
és a iiak foga vásott el bele."

Jer. 31,29fb.

"Szántsatok magatoknak úl
ugart és ne vessetek tövisek
közé." Jer..4, 3jb.

és a holnapnak egy kiabáló szük-
sége van: az új és erős magyar-
ság. Ezt pedig nem fogják a ha-
táron tulról szállítani nek ünk. Eh-
hez kevés a legjobb külpolitikaí
kapcsolat is. Mert a magyarségot
erőssé csak a magyarság teheti.
Ezért merjük nyugodtan mondani,
sőt a felelősek elé -kiáltani, hogy
a tartós határrevíziót meg kell előz-
nie azönmagunk revíziójának. Mert
csak egy kornoly és Isten színe
előtt önmagára talált magyarság
teremthet itt már letképes életet.
Megújult magyarság kell ahhoz,
hogy leszámoljunk régi .és pusztító
bűneinkkel: a mindig idegenbe
kacsingatással, az évszázados el-
nyomással és az újrendszerű ki-
zsákmányolással. Új magyar látás
kell ahhoz, hogy fel tudjunk szá-
molni osztályérdekeinkkel és min-
den gyűlölettel. ami belőlük fakad.
Gyökeres, mély és igaz magyar-
ság-tudat kell ide, hogy meglássuk:
erőnk nem a kiváltságosokban, ha-
nem nagy népi tömegeinkben tek-
szik. És ameddig a szavunk elér,
hírdetjük, tanítjuk és belekiáltjuk
nemzetünk tudatába. hogy az erős
magyarságnak csak egy útja van:
tömegeink felemelése, nevelése és
gondozása. Majd ha ők tudatosan,
erősen, szervezetlen és a saját ma-
gukén lesznek magyarok, akkor
saját erőnkkel állhatunk a világ
nyilvánossága elé úgy, hogy meg-
felelő súlyt is adjunk az igazság-
nak. Ehhez pedig az az út vezet.
hogy a régiek muljanak el, de min-
den vonatkozásban és legyen újjá
itt minden.

M. S.
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A jogi honismeret

csődje
Ezek a lázas történelmi napok arra

jók, hogy a valóságísmeretünk után
kérdezzenek. Későn, nagyon későn, alig
egy hónapja jelentek meg az uccákon,
a kírakatokban a magyar néprajzi tér-
képek. Az újságokban, a nemzeti szol-
gálatát olyan igen hangsúlyozó sajtónk-
ban még mindig alig akad egy-két tér-
kép arról, hogy tulajdonképen mi is a
visszakapható Felvidék, hol laknak ma-
gyarok a Kárpat alján egy tömb ben, s
hol szórványosan, hol lehet teljes és
népszavazásnélküli területátadásról szó,
s hol lehet az a bizonyos "második
zóna", ahol az idegen csapatok fognak
megállani, s hol az a "harmadik zóna",
ahol a népszavazást követeli a vegyes-
lakosság önrendelkezési joga? Evek
óta az Abesszin földet szemléltük pon-
tos térképek alapján a magyar újsá-
gokból, s a legkisebb gyerek is tudta,
hol van az a Tembien, s hol az a Tana-
tó, meddig vannak az olaszok, s hova
húzódtak vissza a négus néptársai. Az-
tán naponta kaptunk térképeket arról,
hogyan állnak a spanyol földön a kom-
munísták és a nemzetiek? Mindenki
igen jól tudta, hogy ahol laknak a
baszkok, s hol az az Andalullia ? Még
olyanok is voltak, akik odahaza kis
piros, meg fehér zászlócskákkal követ-
ték a csapatmozdulatokat a spanyol
térképen. persze, érdekelt minket a "vi-
lá.gnézeti küzdelem". A japán-kinai há-
borút is átélttik térképeken, sőt a
szudétavídékröl is jöttek a térképek, s

. legeltettük a szemünket a jogos német
követeléseken, s mindenki tudja, hol
van Eger, s azt is, hol van a lengyel
Teschen. Csak a magyar térképek kés-
nek még mindig. Ijesztő az a tájékozat-
lanság, amivel értelmiségi körökben is
beszélnek a Felvidékről. Hol is az a
Léva? Meg Losonc? Makkora darabot
jelentene a Pozsony és Kassa alatt
levő terület? Homá.lyos sejtéseks hang-
zatos kijelentések röpködnek a magyar
területekről, de hogy mik ezek a terü-
letek, arról igen kevés ember tudna
beszámolni. Figyelem a kirakatok előtt
a térképnézőket. Akárhányszor lehet
hallani: "Te nézd, milyen kevés a pi-
ros folt a csonka ország- határán túl!"
A néprajzi térkép még mindig idegen
széles magyar rétegek előtt. Arról per-
sze megint igen homályos dolgokat re-
ferálna ezernyi revizióshangulatú test-
vérünk, hogy milyen emberek élnek
ezen a magyarlakta területen? Milyen
gazdasági erők, természeti kincsek van-
nak ezen a vidéken? Milyen foglalko-
zásü népcsoportok vannak a vissza-
kapható Felvidéken? Milyen társadalmi
viszonyok vannak köztük ? Világnéze-
tileg, vallásilag, hova tartoznak, milyen
iskolák, társadalmi egyesületek, milyen
irodalom, kultüra, nép egészség van ot-
tan? Egy gimnáziumot végzett ember
tíz évig tanul nálunk földrajzot, s mégis
gond most mindez. Ez azonban nem vé-
letlen. Nálunk a hon ismeretet is jogi
alapon közlik a társadalommal. Mí min-
dig közigazgatf si egységeket tanultunk.
Megyéket, a Iövárosukkal, vasúti góc-
pontjaikkal, törvényhatósági [ogú vá-
rosaikkal stb. Pedig a közigazgatási
szempont a leglényegtelenebb szem-
pont ahonismeret közlésében.
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Az érdekellek oldulóről ...
.2. A nyilasok

Biblióra után egy darabig sétálunk a sötét éjszakában. A piac-
térről kerékpáros zászlóali húzódik ki Pest felé. A sarkon egy pár
kései járókelő integet a katonáknak, szemben egy részeg ember fel-fel
zokog hazafiúi fájdalmában. Integet feltartott kézzel amellette elsielők-
nek: Csak .bátorság kedves, drága fiaim! és visszaintenek egy páran
a katonák közül : Bátorság! Bibliaórára járó nyilas hívünk mosolyog
felettük.

- Hányan, de hányan vannak közöttük, akik most egy új világ
reményével mennek a harcba, vagy a bizonytalan várakozásba -
mondia. - Debrecenben nem akartak sokunknak fegyvert adni a
kezébe, rnert azt hitték, hogy felhasználjuk zavarkeltésre. Pedig mi
most nem akarjuk megbontani semmivel sem a nemzeti egységet.
Tudjuk, hogy ez az óra nem arra való, hogy eredményeket akarjunk
belül elérni. Eljön még a mi óránk is, egy nagy nemzeti feltámadás
órája. .

Hirtelen nekem támad: - Hogy gondolkozik tisztelendő úr a
nyilasokról ? Mert sokan vannak, akik ellenünk dolgoznak és nem is
tudják, hogy miért. A bizottsági ülésen, ahol engem véglegesiteni
akartak éllásomban, valaki belekiáltott: de hiszen az nyilas l Szeren-
csére nem hallgattak rá. Mert én azért hűségesen elvégeztem eddig is
munkámat és elvégzem .ezután is, csak ne akarjanak minket, vagy itt
engem megbélyegezni. Ugy mondták ott a gyűlésen, mintha azt kiál-
tották volna: rablógyilkos. Vagy amint régebben elég volt valaki "el-
nyirásához" az a vád, hogy: kommunista. Nem is kellett bizonyítan f,
elég volt a gyanú. Ma is elég, ha azt mondiák : nyilas.

Várakozóan néz rám: - Mit szól tisztelendő úr hozzánk? -
Sajnos - mondom -, még nem volt időm megismerni a hazai jobb-
oldalt, még kevésbbé a szélsöiobboldalt. Ismerem azonban a német-
országinacionalista és szocialista mozgalma!. De talán kérdezek.
- Tessék csak nyugodtan kérdezni - mondia erre ő -, felelek szí-
vesen minden kérdésre. - Hát akkor - mondom -, első kérdés:
Mik lennének azok a szociális reformok, amiket a nemzeti szocialista
párt hirdet? . .

- Röviden felelek - válaszol: - Először is teljes egyenjogúság,
arányítolt munkabérek és fizetések, nem egyformán mindenkinek, mint
a kommunizrnus vallja, hanem arányosan. Képzettség, szolgálali idö..
munkateliesítrnény arányában. De egyúttal a munkanélküliség meg--
szüntetése, álláshalmozások fölös jövedelmének erre a célra való for--
ditása által. Telepítés, emberi lakások, családi segélyek, közintézmé--
nyek létesítése, útépítések és egészségügyi berendezések létrehozása
által munkaalkalom teremtése, ezuton a munkanélküli segélyeknek al
betegek, öregek és munkaképtelenek részére való korlátozása.

:.- És hogyan helyezkedik el ezekben a reformokban a közép-
osztály ? - Egyszerű - mondja -, a középosztályt nem nézzük mi:
olyan ayerzióval, mint ahogy azt rólunk híresztelik. Természetesnek;
találom. hogy sem a középosztályból, sem az ú. n. szellemi elitból
nincsenek aktív tagok sorainkben. Nem azért, mintha tömegünknél
vagy alacsonyabb "társadalmi osztályból" való tagjaink számánál fogva
nem is tudnánk a "szellemi elitet" befogadni sorainkba. Hiszen sokan
vannak olyanok, akik "szellemi, eszmei szimpátiával" nézik mozgal-
munkat, de annak aktív tagjai közé belépni nem mern ek. Mi nem
ítéljük el őket, én sem, aki mint előbb mondtarn, már érzem a saját
bőrömön, mit jelent ma szélsőjobboldalinak lenni és ugyanakkor kőz-
pályán forogni. Nem mernek "az emberek minket támogatni. Nem mer
a tisztviselőosztály. mert fél állásának elvesztésétől, nem mer az ifjúság,
mert fél, hogy elveszti a fix fizetésű állás elnyeréséhez fűzött reményét.
hanem inkább. tűri ezt a szellemi rabszolgaságot, ezt a hajlongást és
behódolást, ami ma olyan sok helyen folyik. Én magam is meg vagyok
győződve arról, hogy abból a 380, majdnem 400 ezer emberből.
aki ma a Tiszéritúlon zászlónk alatt áll, komoly esetben, ha legfeljebb



ötezer az, akire számítani lehet. Azok, akiknek nincsen veszteni valójuk.
De II többi? Kérem én teljes mértékben megértem őket.

- Ez a felismerés nem iár-e most azzal a következménnyel, hogy
szükségszerűen a párt propagandája azon népréteg felé irányul, ame-
lyiknek nincsen már veszteni valója, hogy így egy mindenre elszánt
gárdát tudjon az eszme háta mözött ? Vagy nem akar a mozgalom egy
bizonyos "rohamcsapate.f' szervezni a hitleri S. A. vagy S. S. csapatok
mintáiére ?

Egészen megdöbbenten néz rám. - Hitleri mintáre ? Nem, mi nem
megyünk idegen' minták után. Semmiféle hitlerizmus és semmiféle
fasizmus nem kaphat szerepel, éppúgy mint semmiféle kommunizmus
sem. Mi a magyar föld és a magyar gondolat alapján állunk. Mi nem
akarunk német módszert, sem német támogatást, legalább is mi. Más
oldalágas talán, mi soha. Eppen ezért más a propagandánk is. Két
csoportra osztjuk az embereket, akiket meg akarunk nyerni. Az egyik
csoport az, amelyiknek nincsen .már veszteni valója. Ezek valóban
rászorulnak a segítségre. Azért is jönnek, hogy segítséget kapjanak.
A másik, akiket meg kell nyerni. Az értékes elem, az ú. n. "magasabb
társadalmi rétegek". . .

Félbeszakítom : Vajjon melyik" az értékesebb a kettő közül ? - Mi
nem nézzük azt, hogy melyik az értékesebb társadalmi szempontból -
feleli ő -, az azonban tény és senki sem akarja elvitatni, hogy a
művelt középosztály nagyon nagy segítség és nagyon nagy erő. Oe
végeredményben a nemzet teste mégis csak a parasztság, az marad li
földjén minden ellenséges betörés idején is, és védi a földel, amit
verejtékével öntöz. A vagyonosok vagy akik :városokban élnek, el
tudnak menekülni. A paraszt nem, és éppen ezért a paraszt a mi
rerr énységünk, mint ahogyamagyarságé is, azzal a normális és
áldozatokra kész középosztállyal együtt, amelyik csak arra vár, hogy
leszakadjanak gazdasági megkötöttsézböl származó láncai. ,

Pár lépést némán megyünk tovább. Azután azt mondom: Erde-
kes, szociális nyomotuságban szenvedők szociális relorrnszükségleteiről
beszélt. azzal kezdte, és most a kőzéposztály szellemi felszabadítását
követeli.- Rámnéz, és fiatal arca hirtelen, mintha éveket öregedne.
- Higyje el tisztelendő út, én aki templomjáró ember vagyok. én lu-
dom igazán megítélni, hogy milyen nagy mindenlelé az u. n. ..lelki-
ínség" . A szolgaság érzete nem természetes emberi érzés, és megkü-
Iönböztetendő az Istennel szemben érzett titokzatos tisztelet érzésétől.
Ez is adhat szabadságot, a szenvedések tűröbben való viselését, de
ezen íelül kell a szabadság az élet minden vonatkozésában. EI kell
tünnie olyan dolgoknak, amik az alacsonyabbrendűségi érzést szolzál-
iák és kelthetik fel. Különben nem lehet egészséges nemzeti élet soha.
Oe nemzeti egység sem.

- Nemzeti egység? - mondom, hiszen még a nyilasok körén belül
sincsen meg az egység. Van-e legalább röviden remény? - Öszintén
felelek, mondia. Nincs egyenlőre. Ma még túl sok a vezetőaspiráns, a
vezérönielölt. és mind csaknem azt képzeli, hogy egy szó elég és az
ország lábai elé hull. Oe addig sokat kell dolgozni még, nagyon so-
kat, a vetés, különösképen a történelem vetése, nem érik olyan gyor-
san. Ma nincsen meg az egység, mert sok még mindig az egyéni ér-
dek, sok olyan mellékes kérdés van, amiben nem tudnak megegyezni.
PI. a zsidókérdésben is rengeteg a felfogás.

Az öné micsoda? - kérdezem. Az enyém, annak a bizonyos öt
százaléknak. a tisztességesen dolgozó öt százaléknak eltűrése, annak
kizárásával azonban, hogya nem zsidókkal keveredhessenek. A töb-
bit, a pókhálón fel nem akadó nagy I~gyeket kell innen eltávolítani,
elsősorban nem a kisexistenciákat. - Ugy, mondom, van tehát valami
vérelmélet vagy hasonló? - Igen, válaszolja, de ezt én nem ismerem,
ezzel nem érek rá foglalkozni.

. - Es az egyház? Hogy állunk az egyházzal? Mi a mozgalom
felfogása a keresztvénségröl ? - Keresztyén alapon állunk, feleli, bár
sokaknak az a felfogása, hogy a papok ne szólianak bele' a politikába.
En azonban a magam részéről úzv érzem, hogy ez így igazságtalan-
ság lenne. A papoknak vannak állampolgári jogai, ezekben pedig nin-
csen megtiltva az, hogy politizáljon. Más kérdés aztán az, hogy ezt
mint magánember akarja-e tenni, vagy egyéni nézeteit az egyház sza-
vának ürügye alatt nyilatkoztatja ki. Ebben az esetben nem áll jogá-

Tájegységeket, néprajzi egységeket,
gazdasági egységeket, kultúrális egysé-
geket kellett volna tanitani, s nem me-
gyéket csupán. Meg kellett volna mu-
tatni : ezek az emberek ezen a tájon
élnek, s ezen a tájon igy kellett kiala-
kulnia a maouar életnek a gazdasági
eoumasrautausaa, . a kultúrális egy-
másrahatás, a néprajzi megoszlás ilyen
és ilyen törvényei szerint. Megtanultuk
volna belőle az organikus magyar éle-
tet, s nem hangzatos frázis lenne az
ajkunkon, hogy a maouartakta Felvi-
dék hozzánk tartozik, hanem az utolsó
kis magyar is tudná, hogy miért nem
lehet leválasztani a Csalló/cözt a ma-
gyar életről, s miért nem lehet Gőmőr
megyét kettévágni. A német újjászüle-
tés és a Nagynémetország valóságát
nem kis mértékben az a széleskörű hon-
ismeret és népismeret hozta össze, ame-
lyet beleneveltek a tömegekbe anémet
.Kultúrboden'' és ..Volksboden" feldol-
gozása és népszerűsítése útján. Azért
kell enek a felvilágosító cikkek, a tér-
képek, a tájrajzok, a statisztikák sür-
gősen a magyar napilapokba, folyóira-
tokba ! Ha már a nevelésünk elhibázta
a honisIIÍeret-közlést, legalább utolsó
percben pótoljuk sajtó útján, amit lehet!
Ne higyje a maga munkájára olyan
büszke magyar sajtó azt, hagy elvégzi
feladatát addig, amig nem tudta ~agy
cikk és térképhadjárattal felvilágosítani
és öntudatosítani a magyarlakta Felvi-
dék visszaszerzésében reménykedő, s
sokszor nagyon felületes magyar társa-
dalmat! Dul:

KÜLFÖLDI HíREK
Az istentisztelet megújítására ira-

nyuló törekvés újabban Hollandiában
jutott el korszakot [élentö állomáshoz.
A hollandiai evangélikus egyházban
egységes liturgiát vezettek be. A moz-
galom irányítóit ugyanaz a gondolat
vezette, amely nálunk is . érvényesült :
a Luther-féle istentisztelet lényeges vo-
násait belevinni a templomi életbe. A
németalföldi evangélikus egyház újítá-
sának nagy jelentősége még jobban ki-
tűnik,ha arra gondolunk, hogy ott
még a régi egyházi perikopák is kimen-
tek a gyakorlat ból.

A délszláviai evangélikus egyházak-
ban felmerült az a terv, hogya püs-
pökséget Zágrábból áthelyezzék a
Bácskába, ahol a legsűrübb az evangé-
likus lakosság. Az országos gyűlés az
áthelyezés mellett foglalt állást. Dr.
Popp Fülöp püspök idevonatkozólag
a következő nyilatkozatot tette : "Mi-
vel az egyházi alkotmány úgy rendel-
kezik, hogy a püspök egyúttal egy gyü-
lekezet lelkésze is; azért a püspöki
székhely most ott van, ahol a püspök
lelkészkedík, Nézetem szerint az egy-
házi alkotmányt úgy kellene módosí-
tani, hogy a délszlávíaí evangélikus
egyház fejének ne kelljen egyúttal
gyülekezeti lelkésznek is lennie! Csak
így lehet biztosítani egy állandó püs-
pöki székhelyet."

A pápa és a faji kérdés. A lapokban
arról olvashattunk, hogy a pápa állást
foglalt az olasz államnak a faji kérdés-
ben nyilvánosságra hozott elveivel
szemben. A pápa éles nyilatkozatait az



olasz papság nem fogadta mínden kri-
tika nélkül A "L' Avenire" c. katoIikus
napilapban egy jezsuita lelkesen he-
lyesli az olasz egyet. tanároknak a faji
kérdésben kiadott nyilatkozatát. Vezető
helyeken működő olasz papi körök ré-
széről is sok helyeslés hangzott el a
faji kérdés rendezése mellett. Úgy lát-
szik, hogy időközben a Vatikán és az
olasz állam között megegyezés jött
létre, amely rendezte a nyilatkozatté-
telek illetékességének a kérdését az
állam és a pápa között.

Norvégiában a Luther-féle Kis Káté
norvég szövegét újabban felülvizsgálat
alá vették. Az eddigi norvég fordítás
Luther Kis Kátéjának egy latin fordí-
tása alapján készült. A mostani revízió-
nál a Luther-féle eredeti német szöve-
get veszik alapul.

Norvégiában eddig az ifjúsági isten-
tiszteleteket a felnőttek számára tartott
főistentiszteletek után végezték. Egyes
vidékeken újabban az ifjúsági istentisz-
teleteket a főistentisztelet elé helyezték
át. Ez az intézkedés igen áldásos hatá-
sünak bizonyult.

Spanyolországban, mint ismeretes,
a jezsuita szerzetesrendet 1932-ben fel-
oszlatták s a szerzetesek elmenekültek.
A "Times" jelentése szerint Franco kor-
mánya a jezsuitákat visszahelyezte régi
jogaikba.

Az ausztráliai egyesűlt evangélikus
egyház tagjainak száma 28.700. Auszt-
ráliában 315 helyen tart ev. istentiszte-
létet 70 lelkész. Évenként az úrvacso-
rát vevők száma 32.600. (virág.)

az Uránia Iilmszínház
igazgatÓSága címére.

Budapest éjlzakai félvilágitása alatt,
amikor majdnem mindenki otthon szo-
rongott, bombabiztosnak nem tartott
szebálban s amikor a lapok rekordbe-
vételt értek el a nagyszerüen szerve-
zett és agitált rikkancs had közbejötté-
vel, akadtak olyan emberek, akik vet-
ték maguknak azt a fáradtságot, hogy
elmentek az Uránia filmszinházba, hogy
megnézzék a Hazatérés c. filmet.

Nem érezzük magunkat feljogositva
arra, hogya jó Sudermann regényé-
nek filmre vitt müve fölött kritikát
mondjunk, de arra jogunk van, hogy
az itt következő megjegyzésekét meg-
tegyük.

Az egész darabból kiérezheti a leg-
egyszerűbb műveltségű ember is, hogy
ami ott történik, a régi német, mond-
hatjuk azt is: protestáns erkölcs sza-
bályai szerint készült. A templom, - a
melyben a hősnő megjelenik, nyilván
protestáns templom, a Máté-passzlót il
nyilván protestáns templomban vették
fel, hiszen tudomásunk szerint ezt a
zeneművet katolíkus templomban még
nem adták elő. Az is egészen világos
hogy It filmen szereplő lelkész, aki a
feleségével együtt figyeli a darab
hősét, nyilvánvalóan protestáns. Főleg
akkor tűnik ez ki, amikor a protestáns
lelkész is megismeri a darab többi sze-
replőjével együtt az Amerikából haza-
tértjleányt s azt mondja németül: hogyne
Ismerném fel, hiszen én koníírmáltam.
A magyal' hangos szöveg pedig azt
mondja: hiszen én bérmáltam,

bán a politizálás. Ugye, a multkori bibliaórán beszéltünk arról, hogya
politika és az evangelium kettő, nincsen politikai evangélium. Az evan-
géliurn egészen más, ezt én is érzem.

- És m'ég egyet, mondom, mi van a hatalom átvétel ének kér-
désével? - Kérem, feleli, ez a kérdés nem aktuális. Mi nem teszünk
könnyelmü igéretet, mint más nyilas pártok. mi arra törekszünk, hogy
a nemzetnek használjunk. Ha pedig eljön az óra. amikor a nemzet
hív el minkel, akkor lehet szó a hatalom átvételéről. Addig várunk és
dolgozunk, minden nyomorúság között is. . .

Éppen kezet akarunk fogni, hogy el búcsúzzunk, mikor fiatal iparos
fiú jön arra és köszönti informátorornat : Bátorság! Bátorság! int ő is
vissza és eltűnik a sötét utcasarkon. Aztán megyek egyedül hazafelé
azzal a gondolattal küzdve: vajjon hányan vannak, akik valóban
kornolyan akarnak csak a hazáért dolgozni és érdekeiket ennek alá-
rendelni. Hányan a nyilasok, és hányan a nem nyilasok között? Mert
voltaképpen ezen fordul meg minden. K. P.

KEGYÚR VAGY SZOLGA?
CÍmen jelent meg ez a presbiter-kérdéssel foglalkozó 15 oldalas kis
lüzet, amelyet kis formája mialt a nagy és szép kötésű könvveket
gyüjlő és olvasó előítélettel akar lekicsinyelni, azután jobban kezébe
veszi a lüzelet s megnéz minden vaslagszedésű részt. Az egyik iskola
különböző egyházak hoz tartozó négy valléstanító lelkészének a tíz perc-
ben felolvastam belőle fontos részeket s rninde gyik lelkész eképpen
foglalta össze krilikéiát : nálunk is megvannak ugyanezek a bajok.

A füzet szerzője dr. Ajkai István, a Keresztény Igazság laplérsunk
értékes világi munkatársa, aki e kis füzetben sok fájdalmát megszó-
laltatla :5 helyesen nem azzal mutatkozott be egyházunk nyilvánossága
előtt, hogy ti lelkészi szolgélat hiányai! ól érte kezelt volna, hanem
egyházunk felügyelői és presbiteri szolgálatának visszásságaira rnu-
ta tott rá.

Abban abevezetésben, .amellyel a multat jelenítetle meg, a ma-
gyar protestantizmus kegyúri rnull jára is utal. Lehetséges hogy ma-
gyar multunknak is volt ilyen esete, de érzésünk szerint a magyar
protestantizmusban a kegyuraságnak nagy jelentősége nem volt. Azt
viszont el kell ismernünk,· hogya magyar evangélikus egyház a fel-
ügyelői és presbiteri állások betöltésenél különösképen arra volt tekin-
tettel, hogyamegválasztandó férfiú közéletí súlyával mit jelenthet az
egyháznak. Valljuk be azt, hogy minderi teológiai kisiklásnál erősebb
elvilágiasodási jelenség volt ez s az ma is egyházunkban. Nem aka-
runk abba a hibába esni a szerző egyébként helyes logikájához alkal-
mazkodva, vágy magunkat attól részben függetlenítve, hogy rrrost már
olyanlajta állásfoglalást legyünk magunkévá, mint amilyet egy liatal
ujság egyházunk nyilvánossága elé bocsátott, de azt' be kell
látnunk, hogyha voltak és vannak is az egyházközségeknek ilyen téve-
dései: van, vagy legyen az egyháznak olyan hatalma, hogya hitetlen
és hivságos dolgokban élő közéleti férfiut egyházi tisztének viselése
alatt megtériti a buzgóbb igehallgatása s a lelkészevel szüksézesen
bekövetkező közösséze. Mert azt mindenkinek be kell vallani, hogy
még a legkiválóbb közéleíi férfiú, aki társadalmi és egyházi vonatko-
zásban jelentős szerepel tölt be, sem hivatkozhatik "arra: nincs időm
templomba járni, mert egyéb dolgom van, vagy egészségi okokból va-
dászatokon kell részt vennem !

Szerző néhány szóval Ielvonullatja előttünk azt a Ielügvelő Iipust ;
"aki magát az egyházzal szemben felsőbb lénynek tartja. akit maga
az' egyház is "védőbástyának" tekint, az legfeljebb uralkodhatik, 'de
semmiesetre sem szolgál". Ez vonatkozhatik gyakorlati esetre, de vej-
jon tudja-e a cikkíró. azt, hogy az egyházközségi szolgálatra elhívoltak
közül nagyon sokan vannak olyanok, akiket, mint kis embereket, és
mint buzgó templomos embereket fiatal lelkészek protezsáltak be
az egyházi, kitüntető tisztségekbe s ezek a jóemberek három év

. mulva már csak esperesekkel .élltak szóba s öt é'( mülva csak a püs-



pök parancsainak hajlandók engedelmeskedni; sok olyan férfiúról
tudunk, ,'1:lkik ilyen p ályát futottak meg egyházi közélelünkben s le
merern írni: az egyház támogatásával karriert értek ej, de nem tudjuk
róluk azt. hogy többet áldoztak volna egyházukért. rnint azok a kőz-
életi előkelő állásokból elhívolt férfiak, akik alku szerint tudták, hogy
mi a kötelességük. '

Aki ezen ismertetés. és a nagyszerű füzetke olvasása nyomán
támadt érzések m egfrásán, a!': első impressziók után haragra lobban;
akár az elsőszámú, akár a második szám ú vádló ellen, annak semmi-
képen sincs igaza. Mert hála Istennek, egyházunkban bár kisértett a-
küriárchia és hierarchia harcának kirobbanása, ez elmaradt s egészen
bizonyos az, hogy az idők, az egyetemes elvallástalanodás s az f'gy-'
ház és állam egymástól való függetlenítésének sodrába jutván mind
szükségesebbé válik az olyan lelkészi tipus, amelyik ebben a sorra
következő békés harcban egymaga megtudja vívni a 'maga, helyeseb-
ben az egyházért vívandó harcát. Mert megtörténhetik az, hogy aktív
államférfi kénytelen egyházunk kárára való döntést hozni, helyzetének
parancsoló kőrülményei folytán, ele az nem gondolhaló el, hogy evan-
gélikus lelkész egyháza ellen intézkedést foganatosítana. Egészen két-
ségtélen az is,' hogyamíg a magyar protestantizmus f,\ püspöki rend-
szert fenntartja s azt pedig f~1 kell tartania, egyházunk minden íóru-
mán hiába van ikerelnökség : a nagy nyilvánosság szemében azt az
egvházi közösséget, amelyet a világ szeme elé visz: az egyházi funk-
ciónárius képviseli.

S mégis mindezek dacára, ha bán ló megjegyzésekből köteteket
írnánk össze, még akkor is és mindig azt valljuk, hogy egyházunk
soha nem mondott le arról a jogáról, hogya papi tisztségre felszen-
telt lelkésznek világi munkatársai legyenek. Mert valóban úgy van az,
hogy a világi tisztségek ben résztvevő történelmi családok tagjai előbb
vagy utóbb egyházunk falain belülre kivánkoznak. Lelkészek leszár-
mazottai, ha nem követhették őseiket a lelkeszi szolgálatban, legalább
a 'felügyelői, vagy presbiteri munkakörben tevékenykedhessenek s azok,
akiknek a világban a sok siker és ünnepeltelés után elegendő csömör-
ben van részük, Ialálherssák meg az egyházon belül azt a levegőt s
azt a közösséget, amelyben emberi módon, emberekkel lehet beszélni
az evangelium világítása mellett.

Az . azonban kétségtelen és szükséges, hogy amilyen formában
átalakult egyetemes egyházunk lelkészi kara s a szó szoros értelmé-
ben'; hívőbb" lett, ugyanúgy fáradozni kell azért, de imádkoznunk is
kell azért, hogy az egyház lelkészei és világi vezetői lélekben' egye-
sülhessenek és egymás mellett legyenek.

Nem tartom ezzel. a kivánságnak megvalósítésa esetén, magamat
megalkuvónak, vagy olyannak, mint aki azt a problémát megkerüli,
melyet Ajkai' elénk adott, de azt kornolyan hiszem, hogy ma ilyen,
vagy ehhez nagyon hasonló megoldás szükséges és elkerülhetetlen.

G. L.

Keresztyén kereskedelmet!
3. Keresztyén iizleti hirdetést L

Az üzleti hirdetés, a reklám, a mai szabadversenyes kereskedelmi
életnek szükségszerű hívogató eszköze. Nem elég jóárút adní, olcsó
árakat szabni, Tudomására is kell ezt hozni a vásárló közönségnek.
Nem elég csak tudomására hozni, vásárlásra is kell bírni. Sőt nem'
elég 'csak egyszeri vásárlásra Ielindítani, hanem belé is kell rögzíteni,
hógy állandóan megmaradjon amellett, amit, egyszer megvett. Az üzleti
hirdetés tehát harc. A verseny állandósult háborúja a vásárló közön-
ségért. . ,
, Ezt a háborút materiális fegyverekkel vívják ugyan, mégis szel-
lemi iiarc. Szellemi fegyverekkel, lélektani módszerekkel rohamozza meg
a hirdetés a' nagyközönséget valami konkrét cél érdekében. S egy-egy
talpraesett ötlettel valóban mély nyomokat szánt a közönség emlékező-
képességébe. Nem hiszem pl., hógy'lenne ma 30-40 év körüli ember

Igazán nem akarunk a kákán csomót
keresni. Amikor a békességet állandóan.
hangsúlyozzuk és éljük, senkinek nem
akarunk neki menní, de annyit mégis
elvárhatunk egy filmszinháztól, hogy
az idegen szöveget jól íordíttassa, még
akkor is, ha az véletlenül protestáns
jelleget mutatna 8 még Budapesten is,
ahol mégiscsak közel kétszázezer pro-
testáns él.

A darab olyan jól megy, hogy ezt a
javitást még a darab adása' közben ki
kellene [avitaní. Egyben pedig felhívjuk
egyházunk felsőbbségének figyelmét
arra, hogyafilmdarabokat felülvizsgáló
bizottságba. hívasson be egy evangé-
likus lelkészt. ugy látszik ott ís szük-
ség volna arra; hogy a lelkész jelenléte,
ilyen hibák keletkezését megakadál-
lyozza. G. Z;

lilmkdtika
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Cifra nuomorúsaa
(City)

Ha csak próbakép is megnéz az em-
ber egy magyar vígjátékot: vajjon
mennyit javultak erkölcseik tavaly óta
mindig ugyanazzal a csalódással jön e
tőlünk. Még csak véletlenül se tudnak
más témáról filmezni, mint a gazdag
lány és szegény Iiúról, vagy fordítva,
Míndegyíkben szerepel "valami nagy
hazugság. becsapás, f{>lrevezetés, amit
az emberek "nem bírnak" és mégis
csinálnak. Mindegyikben ott van a sok-
ezer holdasfőldbirtokos és. még jó, ha.
a cigány és mulatozás kímarad vala-
melyikből. Ugyanez a recept a Citra
nyomorúság is. Valamikor volt egy
kerszak Pest-Budán, amikor ügyes tözs-
dések hirtelen meggazdagodhattak s
azóta kifogyhatatlan téma a tönkrement
újgazdag. No, meg az állástalan fiatal-
ember, aki 5 évalatt vagyont szeréz
valahol küJföldön. A legkomolyabb ré-
szek a legkevésbbé illuziót keltők...(A
revolvares tragédia. A bűnt mindegyik
magára. akarja vállalni. De persze ki-
derül, hogy nincs ra semmi szükség.)
Ezekre a magyar filmekre már kíve-
szett belőlünk minden rezonáló képes-
ség. Hazugság az egész Nincsen.hozzá
közünk. Mínden kis vígjátékban olyan
drámai összeütközések, olyan nagy szín-
falhasogató tragédiák, hogy kiteIne
belőle hat Shakespeare? Ki bírja ezt
érzelmi rugékonysággal ? Belefáradunk
és kivánkozunk már valami keskeny ebb
skálájú, de valóban életszagú s így
müvészí magyar film után.

Vágyak
(Fórum)

A világkiállítás nazydíját tényleg
megérdemelte ez a film.' Témája ugyan
nem egészen ú], Nemrég szerepelt ná-
lunk egy francia film, amelyben a fiú
első védőbeszédét mondja anyja felett,
akit saját apja, a köztiszteletben álló
államügyész taszított romlásba. De már
arról is azt írták, hogy "témája nem
új." Az első védőbeszéd, úgy látszik
azonban örök témája a ,francia filmek,
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nek. Ugyan nem is a védőbeszéd, ha-
nem ami előtte történik, teszi értékessé
Danielle Darrieux első filmjét. Az
egyedülálló lány vergődését a testét-
lelkét elborítani akaró mocsok hullá-
mai között, talán még soha nem ábrá-
zolták szebben. Fínom a megoldása is.
A megbocsátás és szeretet mossa le
róla a bűn szennyét. .Imponáló a fran-
cia filmeknél az is, hogy nem hunyják
be 'szemüket az utca, a mindennapi
élet, a kicsiny emberek nehéz.kérdései
előtt, hanem onnét merítik legszebb
témáikat. (Rácsnélkülibörtön stb.) Egy
dolog-ban azonban ez a film is vét az
életszerűség ellen, mint a legtöbb. Mind
a két férfit, aki erkölcstelen ajánlattal
és eröszákkál rohanja meg- a leányt,
ellenszenvesnek •. csúnyán ak, mohón ak
és ügyetlenül durvának ábrázolja. Az
életbe kidobott, védtelen lányokra nem
az ílyenek veszedelmesek. Az ilyet el-
löki magától undorral. De veszedelme-
sek a vonzó külsejűek, a kedvesek,
udvaríasak, á ..komolyszándékúak", a
:,vőlegényjelölték". Ezeket kellene a
filmekneknek leleplezni. c. O.

-
Két látoo

Eugen K. -Iljin menekült orosz Író
drámája a Nemzeti Szinházban.~ '~' .
Az öregedd Katalin carnövel szem-

ben Erzsébet volt cárnő állítólagos leánya,
Erzsébet.trónkövetelőként lép fel. A szép
fiatal leány külföldi hatalmak segitségét
nyeri meg és, így indít akciót. Katalin
- Szumorow tábornok tanácsára -
kedvesét, a daltás Orlow admirálist
küldi ellene azzal a céllal, hogy az ud-
varba csábítsa Erzsébetet, ahol majd ő
ki végezteti. OrIowel is hozza Erzsébetet.
de közben beleszeret a trónkövetelőbe,
A szerelmében megbántott Katalin erre
mindkettőjüket halálra itél i. Szumorow
tábornok azonban, aki az elcsábítási
tanácsot adta. megmenti a szérelmese-
ket, de nagy ravaszul aktát irat, mely
szerint a két kivégzendő a Néva ára-
dásakor a vízbe Iult, Mert híszen a tör-
ténelemben, s főleg Oroszországban
ugysem a tény a fontos, hanem amit
az akta mond. (Lásd: Irja hadnagy
eseteJ .
. Ez a darab meséje. Nem a Nemzeti
színpadára való dráma. A drámai kon-
ílíktus következetes kibogozásáról, egy-
séges hangulatú munkáról szó sincsen.
Jelenetek, változatos hangú és értékű
képek 'sorozata. Film. Annak megszo-
kott sekélyességével. Van benne.minden :
cári kegyetlenség, orosz nicsevo nem-
törődömség, .udvarí intrika, operettekbe
illő trónkövetelő romantika, győzelmes
szépfiú és idióta tábornok, álarcosbál
és a drámai, jelenetet olcsón aláfestő
égiháború, sőt még pesti filmekbe beillő
"jó bemondások" is. -Iyen kevert kellé-
kekkel lehet hatásos operettet vagy
húsz százalékos pesti filmet csinálni,
de nem komoly drámát.

Igen sikerültek Horváth János mese-
hangulatot árasztó, kifejező diszletei,
Nagyajtai Teréz néhány jelmeze is ha-
tásos. Laki Tibor.

••••••••••••••••••••••••••
Hirde~sen 'az Evangélikus Életben!
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- Magyarországon, aki ne tudná, rnilyen a .Lysolorm-pola" vagy mi az
a "Guttmann féle 'elszakíthatatlan nadrág." Azonban épen, mivel az
üzleti hirdetés harc, háború, vagy legalább is harci eszköz, tele van a
mai formájában romboló erőkkel. "Keresztyénné" tehát csak· úgy vál-
hatik az üzleti hirdetés, ha ezektől a romboló elernektől megtisztogat-
[ák s új létalapot adnak alája. Egyszóval: ahogy minden és mindenki
úgy lesz keresztyénné, ho újjászületik, oz üzleti hírdetésnek is újjá
k(!ll születnie, hogy "keresztyénnek " nevezhessük.

I túlzások
Igy meg kell tisztulnia az üzleti hírdetésnek a júlzásoktól. Harc

hevében igen közel áll az emberhez az a kisértés, hogy túlzott jelen-
főséget tulajdonítson a maga ügyének, maga érveinek. Ez aztán ala-
posan meg is látszik a mai kereskedelem üzleti hirdetésein. Ugy állít-
[ák be, mintha egy ió Iogkrémtől, szájvíztől vagy szappantol függne
házastársak boldogsága, emberi életek sorsa, boldogulása. Mintha egy
ió kályha valóban új alapokra helyezné a háztartást. Mintha egy tan-
folyam elvégzése végeg megszabadítana a kenyérkérdés keserű prob-
lérnájától. Mintha valamely ital állandó használata biztosítaná minden-
kinek az emberi kor legvégső határait. Mintha egy ötlakásos bérház,
üzlettel, tényleg aranybánya lenne. És így tovább. Egymást licitáliák
túl a merészebbnél merészebb -ígéretek, hatalmasabbnál hatalmasabb
távlatok. És az eredmény? A naív embereknél, akik tényleg elhiszik
a hírdetés kápráztató ígéreteit, mindig úja bb, mindig nagyobb csalódás.
A józan, komoly embereknél mindig cinikusabb hitetlenség és bizal-
matlanság minden üzleti hírdetéssel szemben. Egyszóval: az üzleti hír-
detés hatásosságának állandó csökkenése. Aminek következrnénye.:
hogya kereskedők még képtelenebb túlzásokra. még kétségbeesettebb
túllicitálásokra ragadtatják magukat. Viszont a közönség még jobban
elveszti velük szemben reagálo képességét. Amíg valamikor megálltak
az emberek egy-egy új plakát mellett is, addig ma már közörnbösen
sétálnak a legordítóbb neonfényorgia alatt is. Hiába, az emberi érdek-
lődés is olyan, mint minden rugalmas tárgy. Egy darabig csak bírja a
nyújtási, tágítást, iokozést, de aztán eléri a "szilárdság határát," amin
'túl megszakad minden reakció s a legközönyösebb érdektelenség álla-
potába zuhan. A kereskedőnek pedig olyan kiadási tétel már a rek- .
lám, amely alatt roskadozik az egész üzlete. De mégis állnia kell a-
versenyt a hirdelés terén is, mert ha kilép belőle, a többiek nagyhangú
hírverési lármája egészen eltemeti az ő üzletét. Igy csak túloznak. túloz-
nak, licitálnak. licitálnak mindaddig, míg a nagy hírverés be nem csu--
kat ja velük az üzletet.

lz alantas eszközök
Meg kell tisztulnia az üzleti hirdetésnek az "alantas eszközök"

alkalmazásától is. Az üzleti hirdetés, mint megállapítottuk, szellemi harc.
Lélektani erők mozgósítása valami konkrét cél érdekében. Tehát az
alkalmazott eszközöknek is méltóknak kell lenniök a harc szellemi
jellegéhez. De ahogy minden szellemi területnek: irodalomnak, íesté-
szetnek, zenének, tudománynak megvan a maga "ponyvája," úgy meg-
van az üzleti hirdetés szellemi harcának is. A »ponyva" nem más,
mint érzéki fegyverek és eszközök alkalmazása szellemiek helyett. Nos,
az üzleti hirdetés terén aztán vadul burjánzik ez a ponyva. Ha meg-
állok egy üzletekkel teli nagyvárosi téren és körüliártatorn a szemem,
száz hírdetési szöveg közül 90-92 drb bizonyosan "ponyva" és csak
8~10 ,:szellemi." Az a sok pikáns kép, mezítelenség, szemérmetlen-
ség: az a sok kétértelmű mondat. ("Csalja meg oz urát! - íőzzön
neki ilyen meg ilyen pótkávét), az a sok kirakatba helyezett érzékesik-
landozó holmi, akt-kép vagy fürdőző reklám görl és hasonlók. Még a
vaskályha vagy autóalkatrész-üzlet is kapcsolatba tudja hozni valami-
kép a maga reklámlát a szerelernmel, a "szekszspíllel" és "szekszualí-
tással. " A színdarabok, filmdarabok címei közt meg talán egy százalék
sincs, amelyiknek ne lenne valamiféle ilyen vonatkozása. A címnek
ilyennek "kell lenni, még ha a darab tartalmának semmi köze sincs is
a címhez .. Hogy ennek a mindenünnen ránk kiabáló szemérmetlenség-
nek mily hatása van a közerkölcsiség mind szélesebb mértékű lazulá-
sára, arró! egyalapos statisztika nagyon szomorú dolgokat tudna el-
mondani. -



Ez a hirdetesi módszer a .ÍegteÜesebb pogány 'testkuitúra képvi-
selője. Keresztyénné csak úgy lehet, ha gyökeresen szakít minden tes-
ties, alantas eszközzel és visszatér a szellern Iegyveréhez. Ezt azonban
csak egy új "keresztyén" kereskedő gárda tudja véghez vinni, aki nem
hajt térdet a mammon bálványa előtt s az üzleti hirdetés terén sem
követi sátáni elvét: a cél szentesíti az eszközöket.

lz egész élet reklámosítása
Az üzleti hirdetés pathológikus tünetei közé tartozik azután az a

törekvés is, amely válogatás nélkül mindent fel akar használni az üz-
leti hirdetés céljaira, Nincs előtte szent, nincs előtte kegyelet, nincs
benne fikarcnyi [óizlés. Jó ideig csak az amerikai vicclapokból vettük
tudomásul ezt a jelenséget a kissé ujvilági ízű anekdotákon keresztül. Ma
azonban már nálunk is mind sűrűbben ütik fel a fejüket olyan jelen-
ségek, amelyek az egész élet reklámosításának vonalába esnek. Nem
beszélve arról, hogy hány nemzeti hősnek, vallási nagyságnak nevét
használják fel a legprózaibb cikkek és élvezeti szerek márkájául Ez
igen régi jelenség és nagyban hozzájárul a mult nagyjai tiszteletének
elsekélyesítéséhez, sőt elposványosításához.· Oe amikor "Alkazár"
néven akarnak éjjeli mulatót nyitni és szabályos gyászjelentések há-
tára nyomatnak életbiztosítási hirdetéseket, vagy a felekezetek közötti
ízléstelen párhuzam vonásával ajánlanak kocsmai borokat. akkor meg-
kell állapítani, hogy "az egész élet reklámosításának" amerikai beteg'
sége nálunk is akúttá lett. S ez ellen nem elég a tüneti kezelés, ha-
nem gyökerében kell kiszaggatni azt az üzleti szellemet, amely előtt
nincs semmi szent és magasztos, csak a minden áron áhított és nö-
velni kivánt profit.

Ismét vissza térünk tehát az örök refrén hez : új szellemű, új lel-
kületű, keresztyén kereskedői generációra van szükségünk~ aki meg-
találja a módját, hogy kell a túlzásokkal. esztelen egymásra licitálá-
sokkal életképtelenné duzzasztott, alantas eszközökkel a tisztesség
mocsarába sűlyesztett és az arcátlan profit hajhászással minden szentet
bemocskolóvá proíanizált üzleti hirdetést kiírtani és helyébe megterem-
feni a keresztyén üzleti hirdetést, meluneu legelső és legfőbb alapelve
az lenne: az árú dicsérje az el adót és ne az eladó az árút!

Hogy azonban ide eljuthassunk, ahhoz nemcsak "keresztyén"
kereskedökre. de a szó szoros értelmében vett "keresztyén" vevőkő-
közönségre is szükség van. Evangelizált, azaz az evangelium lelkével
ujjászült vevőkre, akik ezt a keresztyén üzleti szellemet meg is tudják
becsülni. Mert úgy az üzleti hirdetésben, mint az üzleti élet egyéb te-
rületein kialakult abnormitások létrejöttében épolvan bünös a vevőkö-
zönség, mint a mai kereskedői szellem. Ha más a közönség, nem ér-
vényesülhetett volna ilyen kereskedői szellem és ha más a kereskedői
szellem, nem lenne ilyen a közőnség. Minden probléma vizsgáletánál
csak oda jutunk végül is: evangeliumot a világnak 1 Csak ez az egy
old hat meg minden kérdést, ez gyógyíthat minden betegséget, ez épít-
het új világot.

És ki vigye az evangéliumot a világnak, ha nem mi "evangélikusok"?
L..M. V.-------------------------------------------,

HIREK
dász stb. de sokan a fiatalabb
szobrász nemzedékből is. A beér-
kezett anyag rendezése most fo-
lyik az Iparművészeti Múzeum
nagy csarnokában. A birálóbizott-
ság az anyag elrendezése után,
valósúnűleg a jövő hét első nap-
jaiban fogja elkezdeni munkáját.
Szakértőül a hazai felkért művé-
szeken kívül meghívták Thulin
professzori, a wittenbergi Luther-
múzeum igazgatóját is. A birálo-
bizottság döntése után a tervek
kiállítását a nagyközönség előtt is
megnyitják, hogy mindenki meg-
tekinthesse a nagy érdeklődéssei
várt terveket.

A LUTHER-SZOBOR tervpályá-
lyázat beadási határideje' október
3-án délben járt le. Beérkezett 74
ezoborieroezet, az előirt egy tizedes
nagyságban. A résztvevő szobrász-
művészek nagyobbik része buda-
pesti, de szép szdrnrno! vannak
képviselve a vidéken élő szobrá-
szok is. Az ismert nevű szobrá-
szok közül résztvesznek Lux Elek,
Pásztor János, Grandtner Jenő,
Teles Ede, Rápolty J., Ohmann
Béla, Horvay János, Borsodi Bin-

iiév~sz Imrét, a tiszántúli reformá-
tus egyházkerület új püspökét joktóber
3-án iktatták be püspöki tisztébe Deb-
recenben a- rendkívüJi viszonyokra való
tekintettel, egészen egyszerű ikeretek
között. Az új püspök egyházépítő pro-
grammct adott, melyet a kerületi köz-
gyűlés nagy tetszéssel fogadott.
, Észt újság Raffay Sándor püspök-
ről. Az "Eesti Kirik" című nagy észt
egyházi lap meleghangú cikkben ün-

. nepli D. D. Raffay Sándor püspököt ket-
tős jubileuma alkalmából s részletezi
azokat a fáradozásokat, amelyeket az
északi evangélíkusság és a magyar egy-
ház kapcsolatainak kiépítésére végzett

Az erdélyi evangélikus egyházkerü-
let feHigyelője: Purgly László, - mínt
az Aradon megjelenő "Hirlap"-ban ol-
vassuk, küldöttség élén megjelent. a ro-
mán miniszterelnök előtt és előadta a
magyar evangélikusok kívánságaít. Sür-
gette az evangélikus püspökség elisme-
rését, a szórványok gondozásához szük-
séges államsegéJyt és rendes segélyt az
evangélikus felekezeti magyar iskolák
fenntartásához. Sok evangélikus iskola
megszüntetése után, ma már csak há-
rom elemi iskolája van az erdélyi ma-
gyar evangélikusoknak. -. . .:

A felvidéki evangélikus egyházak
életéről két hét óta semmi hírt nem -
kapunk. Az egyházi lapok sem .érkez-
tek meg. '.-

A soproni hittudományi kar októ-
ber 2-án tartott tanévnyitó ünnepségén,
melynek tárgysorozatát már közöltük,
D. Prőhle Károly prodékán az elmult
év eseményeiről számolt be és annak
adatai közül kiemeljük azt, hogya hit-
tudományi karn ak az elmult évben 119
hallgatója volt s a hallgatók segélye-
zésére a kar tízezer Pengőnél nagyobb
összeget fordított. A Prodékán hangsil-
Iyozta, hogyalelkészképzés reformja
előkészítés alatt van. . .

Templomjubileum Körmenden. Az
ország egyik legszebb evangélikus gót
temploma, a körmendi, most ötven éve
készült el. A félszázados forduló em-
lékére ünnepet rendezett a gyülekezet
és meghívta arra tízenkét éven át mű-
ködött egykori lelkészét, Kapi Béla dr.
dunántúli püspök, titkos tanácsost' is.
A megérkező püspököt Kevey István
dr. főszolgabíró, Farkas József községi
bíró, valamint vitéz Ujhelyí Sándor al-
ezredes üdvözölte. A presbitérium élén
Zongor Béla esperesIeIkész, kormány-
főtanácsos köszöntötte Kapi püspö-
köt, aki meghatott sza vakkal emlé-
kezett vissza körmendi éveire. Este
a Körmendi Dalosegyesület szere-
nádot . adott egyik alapítójának· s
örökös díszeluökének : a püspöknek
tiszteletére. A templom [ubíleumán
Kapi Béla prédikált, János evan-
géliuma szerint szólt Isten házáról,
amely lelkeket nevel, életet formál és
ítéletet tart. A dalárda Farkas József
vezényletével énekelt, Boros László dr.
presbiter orvos hegedűszámot adott elő
Somogyi Béla ígazgatótanítónak, az Or-
szágos Evangélikus Tanítóegyesület el-
nökének kíséretével, majd díszközgyű-
lés volt. A püspök is üdvözölte Kluge
Pált, aki húsz .éve tölti be egyházfel-
ügyelői tisztét. M. É.

Torkos Lászlö, a jeles költő, a Kis-
faludy és Petőfi Társaságok tiszteleti
tagja október 2-án töltötte be 99-ik évét
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!;> átlépett -a századtk esztendőbe. Az
osz költőt sok szál fű~i evangélikus
egyházunkhoz. Edesatyja egyházfel-
ügyelő volt, őmaga teológiát végzett,
majd a tanári pályán hosszabb ideig a

budapesti fasori gimnáziumban is szol-
.gált. Szellemi frissességben és [ó ke-
délyben érte el a századik év elejét.
Szeretettel és tisztelettel köszöutjük őt
mí is, a mindenfelől feléje forduló jót-
kivánók között.

A szarvasi ö-tern.ilom 150 éves ju-
bileumának ünnepségeit a meghívókon
részletesen közzétett és lapunkban is
ismertetett programm szerint október
8-9. napjain megtartják.

A Rákoscsabai Evaugéllkus Missziói
Egyház október l6-.án, d. u. fél 4 óra-
kor a Kossuth Lajos-utcai telkén Sándy
Gyula müegyetemi tanár tervei szerint
épülő templomának alapkövét teszi le.
Az alapkőletéte!i szelgálatot D. D_Raf-
fay Sándor bányakerületi püspök jelen-
-létében Chugyik Pál esperes végzi.

"Amikor az újságolvasók rendezik
be egy nyomorgó fiatal pár otthonát"
címmel a napilapok is közölték a k övet-
kező hírt: Megható esetről számol be
az "Evangélikus Élet" círnű or-szágos
lap. A budapesti tasorí evangélikus lel-
készi hi vatalbán házasságkötésre jelent-
kezett egy teljesen egyedülálló evan-
géiikus ifjú pár • esküvőt kértek és sze-
-rényen megjegyezték azt is, hogy sej-
termük sincs, hogyan kezdik családi
életüket, mert sem otthonuk, se beren-
dezésük nincsen. A fővárosi lutheránu-
sok "Evangélikus Családi Lapv-ia fel-
hívást tett közzé - s a lap olvasói egy.
hét leforgása alatt teljesen berendezték
a fiatal pár otthonát és már az esküvő
is megtörtént.

A pesti -felső egyházmegye lel-
készi és Ielügyelö! kara közös értekez-
lelet tart Rákoskereszturon f. évi ok-
tóber hó 12-én délután 4 órakor.

Tárgy: Az egyházmegyei Árva- írlet-
ve Szerétetház létesítése. Előadja az e
cél ból kiküldött bizottság elnöke: Ho-
nígberzer István uj pesti felügyeiő.

"Ú.I évezredhez új ifjú s ág" - cím-
mel októbe; 15-én mezje e nik az Egye-
temes Belmissziói Munkaprogram kü-
lön kiadúsakéut az Ev. Hjúsági Munka
jövő évi programja, 130 oldal terjede-
lemben 1 pengés áJ ban 28 hétnek 2--2
összejövetelére ad teljes programot. Min-
den ifjúsági munkás számára nélkülöz-
hetetlen segédkönyv. A Biblia tanulmá-
nyozásának anyaga mellett világnézeti
kérdések, alkotmány és jogi ismeretek,
egészségtaní és gazdasági ismeretek kö-

-réből vett eszmecserét és kidolgozott
előadást találunk benne. Jó timácsadó
.ünnepélyeink, önképzököreínk, tanto-
lyamaink (énekkar, helyesírás) megszer-

- vezésénél és azok alakításánál. Ir ifjú-
sági munkánk módszeréről és eszközei-
röl. Bevezet az Egyesületi Háztartás tit-
kaiba is. Előjegyezhető e KIE Evangé-
likus Ágánál Budapest, VIII., Horánszky-
utca 26. sz.

. Halálozás. D1'. Blaskouich. Lászl6,
budapesti tanár, a nagyhírű szemor-
vos, szemklinikai igazgató, Budapesten,
szeptember 26-án elhunyt. Temetésén
D. Raffay Sándor püspök mondott mé-
lyen jellemző és ezt a közhasznú életet
az evangélium világításába helyező-
beszédet.

A Magyarhoni Ág. H. Evangélikus
Misszióegyesület 1938. november z-án
Fóton közgyűléssel kapcsolatos misszíóí
kou Ierencíát rendez. A koníerenciára
egyházunk és egyesü letünk minden
tagját, közelebbről a fóti és környékbeli
gyülekezetek minden tagját szeretettel
hívja a 95. Zsoltár 7-1). verseivel az
egyesület vezetősége. A konferencia
programja: d. e. 8 órai missziói gyer-
mekóra : Harmati Béla. 9 órakor meg-
nyitó istentisztelet: Németh Károly es-
peres, a M. E elnöke. III órakor Az
Egyház és a misszió. Előadás: Kíss
Samu nagybarátra lvi lelkész. Fél 12
A misszió és én. Előadás: Wolf Lajos
csperes. 1_ órakor: Ebéd. D. u. fél 3
órakor: Vetitettképes előadás. Dr. br.
Podrnaniczky Pál egyetemi tanár. 4
órakor tanácsülés. fél 5 órakor köz-
gyűlés a templomban. 7 órakor vallásos

.est a templomban. Előadás: "A csodák
sora" citneu előadást tart Dr. br. Pod-
maniczky Pál egyetemi tanár. Bibliát
magyaráz : Dr. Schulek Tibor katonai
lelkész. Zárszót mond : Dr. Molnár Gyula
a .1\1.,E. világi elnöke.

Akonferc!ncia egy napig tart, jelent-
kezést a fóti lelkészi hivatal címére
október 15 ig kérünk. Budapesrtg 33
százalékos vasuti kedvezményről gon-
doskodunk azok részére, kik a határ-
időig jelentkeznek és igényüket a je-
lentkezéssel egyidőben bejelentik. A
ked vezrnenyes jegy kiállítási dija 50
fillér. Budapestről a GR ray-térről (Ke-
leti p. u.-tól 3 perc) közös indulás kü-
Iönjáratu autobuszon reggel 8 órakor.
Menettérti jegy ára 1.30, vonaljegy 80
-fíllér. Az esti befejező vallásos est után
a külön autobusz kívánságunk szerint
indul vissza Budapestre. A vonaton

- utazök reggel a Nyugati p. u.-ról 7.41
órakor indulnak. Rákospalota-Ujpesten
át kell szállni. Visszafelé az utolsó vo-
nat 8 órakor indul FótróL Menettértí-
jegy 1.20. (Az autóbuszon való utazás
a konferencia szempontjából kívána-
tosabb.) Egész napi élelmezés jelentke-
zési dijjal együtt 2.50 P. (ebéd, vacsora.)

A jelentkezésnél a következökre ké-
rünk határozott választ : l. Autobuszen

. vagy vonaton utazik? 2. Kér-e élel- I.
mezést ? 3. (Kér-e éjjeli szállást? 4..,
(Kedvezményes vasuti jegyre tart-e

- igényt?
A "Protestáns Szemle" legújabb

száma: Makkal Sándor és Kerecsényí
Dezső szerkesztésében Makkal Sándor:
A mí családunk, Turóczy Zoltán: Egy-
házi középiskoláink, Révész Imre: Ka-
zinczy és a "kálvinista Róma," Soós
Béla: A debreceni református Kollé-
gíum, Halász Gábor: Kölcsey iróniája,
Cs. Szabó László: A magyar rádió pró-

zai műsora, juhászG&za: Németh Lász16
regényei című cikket, valamint Gulyás
Pál és C. F. Meyer verseit közli. Érde-
kes, változatos a kritikai szemle is. A
lapot a kiadóhivatalban lehet megren-
delni : Budapest, IX., Kálvin-tér 8.

Kérelem. A magyarhoni missziói-
egyesület vezetősége, a nov. 2-iId köz-
gyűlésre való tekintettel ezúton szere-
tettel fel kéri azon lelkészeket kiknek
gyülekezetében az elmult évben rend-
szeres külmísszíóí munka folyt, hogya
végzett munkáról röviden beszámolót
küldjenek Danhauser László titkár Bp.
VL Bajza-ú. 45. címére. A beszámoló-
nál a következő kérdésekre kérünk fe-
leletet: Mikor, miről, mílyen jellegű
összejöveteleken ki tartott előadást
vagy írásmagyarázatot, A résztvevők át-
lagos száma, az offertórium végösszege.

Sulek József, a budapesti evangé-
likus gimnázium ny. tanára 63 éves ]\0-
rában váratlanul elhunyt. Holttestét
Szarvas ra szállítottak s ott helyezték
pihenőre.

A Tudományegyetem és a Székes-
íöváros "Szabad Egyetemén" Dr. Ver-
mes Miklós, a fasori gimnázium tanára
a fény szerepéről 10 előadásból álló
előadássorozatot tart "A mécsestől a
neoncső ig" címmel.

Templomszentelés. A diósgyőr-vas-
gyári egyházközség új templomát, az
újjáépített orgonát és a gyülekezeti há-
zat október s-én délelőtt szenteli fej és
adja át rendeltetésének dr. Domjan
Elek tiszakerületi püspök. A szószéki
szolgálatot dr. Vető Lajos helyi lelkész,
a befejező oltári szolgálatot Marcsek
János alesperes végzi.

A Nagy tarcsán felállítandó népfőis-
kola, mely "Tessedik Sámuel Evan-
gélikus Ifjúsági Missziói Intézet" név-
vel valószínűleg még ez év őszén meg-
nyílik, most bocsátotta ki negyedik
tájékoztató körlevelét, melyből az ala-
pítással járó akadályok, de a csodá-
latos segítségek története is megismer-
hetö. Érdeklődőknek a nagytarcsal lel-
készi hivatal készséggel nyujt felvilá-
gosítást.

Szépvonalú divafos modellielm
tartós kivitelben; szolid árakon

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.

•
Átalakítás. festés"
kepp kölcsönzés.

Rádió, grarnoíon.zongorabillentyűs harmo-
nika .és az összes hangszerek legolcsóbban

.e
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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Az ú] 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 énekkiucséből 89 ének
első versét tartalmazza. Az énekek ki-
váln sztásánál kiadót az elemi iskolai
tanterv, a liturgikus istentiszteleti rend
és az eredeti dallamokra való figyelem
irányította. A Kis Enekeskönyv darabja
csak 8 fillér, tehát nagyon alkalmas
arra, hogy a hitoktatás segédkőnyvéül
minden gyermeknek kezébe adjuk s így
elősegítsük 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
eredeti rajzban és színezésben ábra- I

, -

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 hasz nálatát is elősegíti. A falikép
nagysága 28x40 érn., a Luther-rózsa át-

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

,(] i~zttütteL kiJC1-üJé eLIf~izetJf.it/[ketJ tw fJfJ
uudtleo«: ÚL12JJHiflULftLkIWLf/ftLtLLé.ktll52.847.
saimú. 1L(J:JJniJ~utüi L~-rteLha~ználriuijJaL

, ('LrJl-izdéliikd mt(l#Ltani Jdj}-{Liktd~ftLtk.

, / (!;lJ.an fJéLlk U~ ~üt
kw.rLdJulJataLa.

%.:p.tst, (/6.kai-LLlea 18. sr;
UtLe!.iJ-I1.., 2-955-16,

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára'

SELTENHOFER FRIGY-ES FIAI
magyar királyi SOPRO' ~I
ludvari szállitók, ' I~.

Alapítva: Legelsö lüzoltószer-, kut,-szivattyu- és Alapítva:
1816. gépgyár, harang-, fém- és vasöntöde. 1816.

A Budapest-Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
1o.m, 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 céghez. A párisi .világkiállitáson arany-
éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételék és sok évi jótállás.
'Költségvetést és kiszálIást díj men tes e n esz k ö' z I ü n k

•...
, \

Mit nyujt az ~van9élikus E9yházkerület~k
Jóléti Egyesülete?' .

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

Felvilágosítással és tájékozlatással szolgál az egye"
sület központia: Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-Sé3c32, valamint a kerületi liókok :
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
m'egfelelő javadalmazással lagszerzőket, hölgyeket is.

Hirdessen
az Evangéliku$ Életben I

II
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SZLEZAK LASZ.LDI
I

Megjelent!

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 úrvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsoraí kérdéseiuket is

sorra veszi.

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

Megrendelés: Budapest, IV., Deák-tér 4. szám.
Csekkszámla': Schole Lászlo, .'35..'382.

Megjelent! Olvassuk,és terjesszük!

Magyarország aranykoszorus mestere
harang- és.ércön~Öde. harangfelszerelés és haranglábgyár .

Budopesi. XIII.~ Pelnehúzy-ulco 78.
(XIII., Frangepán-ulca mellett.)

:: Telefón: 291-353.Saját ház.

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

SZIGETI NÁNDOR ES FIA
BUDAPESTl IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

TANKÖNYVEKET I
és a s zü k s é g e s iskolai szereket vegyük

Sehol tz Te·st"érek
könyv- és papírkereskedéséből

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

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai--tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világhábor ú
utáni készült budapestl liarangok 99 százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztaíöldvarí evang. templom új harangjait
Szivvel-lélekkel készítem. harangjaim.at

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

\m& -
»6R.~F ~(j.\«

; .

1'1Y O tJI f) J.\V 1-\ II 1-\ lJ.\r
(WEBER GUSZTÁV)
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VI. ÉVFOLYAM. 41. SZ. 1938. OKTÓBER HÓ 15.lVANG~lI~US~lg-
EGYHÁZTÁRSADALMI, !(UL TURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI, E"GYHÁZPOLITlKAI HETILAP

AZ ORSZÁGOS LUTHER~SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA-

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottség : Bácsi Sándor", + dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László.

dr. Vácz Elemér, dr. V~tő Lajos, Virág Jenő, Zulauf Henrik

. Megjelenik minden ,szombaton <,

Szerkesztőség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B . .Telefon: 133-592. - Kiadja az Országos Luther-Szövetség.
Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Kiadóhivatal: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. "GraHka" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.

Előfizetési ár: egész évre 4.40 pengő, félévre 2.20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér:
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

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

TARTALOM:
Értékes magyarságot!·

Légvédelrní kiképzéserr

Az érdekeltek oldaláról

Öszből tavaszba

A Luther-szebor tervei

. Levél a szerkesztőhöz

Lelkipásztorok pásztorolása

Filmkritika

Hírek

2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938. október 16.

d. e. 1/210 Broschko G. A.
d. e. 1/29 Martony Elek
d. e. 11 Magócs Károly
d.'u. 6 Benkő István

Deák-tér 4. (nérnet nyel-
ven)

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

19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Dr. H. Gaudy László
Fasor d. e. 11 Dezsérv Lászlo
Fasor d. u. 4 Kemény Lajos
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Kőbánya, 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-úl 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e, 10.
Mária Valéria-telep d. e. 10

-Gyarmet-utca 14. d. e. 1/211 Szuchovszky Gyula
Angol-utca 25. d. e. 11 Virág Jenő
Abonyi-utca 21. d. e. 1r
Fóti-ut d. e. 10 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér d. e. II Dr. Gyimesy Károly
I5.oronaőrség d. e. 10
'Obuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 9 .
Obuda, Selmeci-u. 1. d. e. II
Obuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e· 11 .
Kelenföld " d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákoslalva d. e. 1/212

Mórocz Sándor
Bányai Sándor
Bányai Sándor

Morhács Márton
Dr. Szuchovszky L.
Kádár Gyula

.
Stovicsek Gusztáv
Stovícsek .Gusztáv
Danhauser László
Móhr Henrik
Papp Ferenc
Benczur László
Szántó Röbert



ÉRTÉKES MAGYARSÁGOT!
Csodálkoztunk volna, ha a mos-

tani napokban megint bele nem
esett volna a magyarság- egyik régi
hibájába: az elhizakodottságba.
Még csak alig kezdődtek el a ko-
máromi tárgyalások, még ott nagy
nehézségekkel bírkóznak a nemzet
érdekeinek megvalósulásaért a mi
delegátusaink, még csak jelképe-
sen léptük át néhárry lépésnyi tá-
volságra két helyen a trianoni ha-
tárt és máris majdnem mindenki
úgy gondolkozik és úgy beszél er-
ről a nagy Iordulatról, mint amelyik
magától készen hoz nekünk min-
den megvalósulást, amiről eddig
álmodni is nehezen lehetett. A
türelmetlenséget. amellyel a vég-
eredményt várjuk, meg lehet ér-
teni és mi magunk is türelmetle-
nek vagyunk, de nem lehet helye-
selni azt a csupán általánosságban
mozgó és felületes biztonságérze-
tet, amellyel a magyarság [öven-
dőie elé tekint.

Legutóbbi számunkban a vezető
cikk erős magyarságet kivánt.
Olyat, amelyben a magyarság kül-
detésének és felelősségének tudata.
mély és komoly. Valóban szükség
van erre. De magában véve az
erő nem elegendő. Nemcsak erős,
összetartó, nemzeti létében egybe-
forrt magyarságra van szükség,
hanem értékes magyarságra is. Mit
értünk ez alatt? Azt, hogy a lelki
erőket tartozunk. kifejleszteni és
egybeépíteni. .Külföldi ern berek ál-
·talában úgy beszélnek a magyar
népről, mint amelyikben csodála-
tosan sok és sokléle.tehetség van.

A lelki műveltség minden terén,
a művészetek, tudományok és
praktikumok minden terén világ-
nagyságok nőnek ki kőzülünk, pe-
dig sokszor egészen sanyarú, sőt
ellenséges körülrnények közölt in-
dulnak és vergődnek felfelé. Ez is
kétségtelenül a magyarság értékére
vall. De még sokkal inkább annak
tekintjük azt; hogy az átlagos ma- .
gyar ember is feltünő intelligenciájú,
majdnem mindenhez értő és na-
gyon sok, veleszületett, természe-
tes képessége és érzéke van. A
magyarság európai jelentőségét
meg lehetne sokszorozni belső ér-
tékének kornoly és szándékos fej-
lesztésével. Mert Magyarország
mind a mai napig nemcsak a te-
hetségeknek, hanem az elkallódottItehetségeknek a hazája is.

Sokkal nagyobb kérdés ez, sem
hogy ebben a pár sorban vállal-
kozhatnánk az erre vezető ut fel-
.sorolására. Még az akadályok kö-
zül is éppen csak rámutalunk
nemzeti életünk összetételének kü-
lönleges nehézségeire: nemzetisé-
gekre, felekezeti 'szembenéllésok-
ra, erős osztálykülőnbségekre, faji

ft... kárhoztató ítélet pedig az, I
hogy a világosság a világba jött,
de az emberek jobban szerét-
ték li sötétséget, mint a világos-
ságot, mert cselekedeteik gono-
szak valának.

János 3: 19.
"Mikoroa vádoIóid· megérkez-

nek, majd kihallgatlak ... " I
. Cselek. 23:35..

, ~'.~ , ,. .

dilierenciékra, erkölcsi felfogásban
való nagy távolságokra. Mindezek-
nek a különbözőségeknek bárme-
lyikét vennénk elő azzal, hogy.az
1938. év örvendetes nagy fordu.
latának meghálalására most azon-
nal neki fogunk ennek az egyik-
nek vagy másiknak a megszűnle-
téséhez, olyan hiányosságokra
bukkanunk, amelyik eredő oka
vagy nagyrészt vagy legfőképpen
a többi különbözőségnek is. A leg-
nagyobb baj ugyanis az, hogy erő-
sek és gyengék, tehetségesek és
tehetségtelenek. alsóbb vagy fel-
sőbb. társadalmi osztályok. törté-
nelmi és nem történelmi egyházak
egyenkint gyengék vagyunk a ke-
gyelemben. Ez alatt azt értjük,
hogy általában az összes közüle-
tek és rétegek majdnem egyfor-
mán kevéssé érzik azt, hogy· ez
az idő nemcsak a külső politikai
jóvátételeknek, hanem a belső jó-
vátételeknek a kegyelmi ideje is.
Aki ezt nem igy érzi, az nem fog
végezni igaz eredménnyel egyet-
len ide tartozó munkát sem.

Mert az értékes magyarságot mi
nem aszerint mériük, hogy hány
kiváló egyéniséget produkál, ha-
nem hogy az egész magyarság
lelki értéke mennyiben emelkedett
feljebb és lett értékes a jövendő
számára. Ha csak önerejéből fut
neki a problémának, buborék-ered-
ményeket fog elérni. Nemzet is, és
egyes is csak akkor indul a tartós
fejlődés útján, ha nagyon megta-
nulta : Isten kegyelméből vagyok,
ami vagyok.



A Lulher-szohor lervei
Az Iparművészeti Múzeum kiállítási

csarnoka tele van Luther-szobor ter-
vekkel. Már ez a tény jelentős esemény
~ magyar protestántizmus történetében.
Otvennyolc kiállító szobrászművész het-
vennégy pályaművel pályázott a nagy
díj elnyerésére. A Luther-szóbor Végre-
hajtó Bizottságának tagjai már a pálya-
művek felállítása után külön-külön is
meglátogatták a terveket s okt. ll-én
tartott gyűlésen azzal a céllal ült össze
a Bizottság, hogy 'érdektelen és semle-
ges szobrászművészekkel, önmagát mint
Bizottságot kiegészítse s rövidesen
meghozza azt a felelősségteljes döntést,
hogy melyik müvészbízassék meg a
a Luther-szóbor kivitelezésével.

Akik már többször voltak más vernis-
sage-on, s akik be nem futott művészek
próbálkozásait figyelemmel kísérhették
s azok, akik nemzeti, vagy egyházi szem-
pontból monumentálisra méretezett mű-
vekben gyönyörködhettek, bizonyos csa-
lódással járták végig a kiállított tervek-
ből készített galériát.

A bizottság összetétele szerencsés :
müvészek, művészetpártolók, papok és
egyházukért fáradó világiak vannak
együtt, akik külső tagok behívása nél-
kül is képesek volnának arra, hogy a
beküldött művek közül a legmegfelelőb-
bet kiválasszák, de mégis a bizottság
valamennyi tagja nagyon örült annak,
amikor gyülésén üdvözőlhette Dr. Thu-
lint, a wittenbergi Luther-Halle igaz-
gatóját, aki a Luther személye körül
képződött művészetnek világhirű spe-
ciálistája.

A bizottsági ülésen 'I'hulín dr. alkal-
mat kapott arra, hogy a pályaművek
megvizsgálása után a látottakat s az
egyházi kívánalmakat összekötő en taná-
csait közölje a bizottsággal. Rövid váz-
latban a következőket mondotta:

A Luther-szcbroknál fontos annak a
gondolatnak megvalósítása, hogy ő első-
sorban teologus, aki életében a meg-
váltás igazságát szolgálta. Az a Luther
öntendő ércbe, akinek az alakja az
1520-1530 évekből ismeretes a protes-
tántizmusban, aki nagy belső harcot
vív a nacionalizmus, a parasztháború
s a kereszténység sok gyötrő gondolatai
között.

A valóságos Luthert kell megjelení-
teni, nem azt, ahogy mi nézzük őt,
hanem amilyen Ő, mint fiatal, szerzetes
Luther volt, vagy mint teologus, aki a
római levél magyarázatán túl van s az
ágostai hitvallás megszövegezése előtt
áll.

A szoborszerűség szempontjából a
- művésznek nincs meg az a joga, hogy

azt a Luthert adja, ahogy ő nézi Lnthert,
hanem olyan legyen ez a szob or, hogy
a legegyszerűbb műveltségü ember is
megismerje. A legfontosabb valamennyi
beérkezett pályaműnél az, hogy a be-
küldő művészek mégegyszer vegyék
vizsgálat alá Luther fejét s azon sokat
kell [avítaníok, A szobron nem illik
alkalmazni semmiféle álpáthoszt, s
Luther ereje nem az erőteljes mozgás-
'ban, vagy annak a kifejezésében van,
hanem ereje' a lelki erő. Luther a re-
ményben és a csendben erős, nem a moz-
dulatokban. Az a szellemi felelősség-
.érzet hiányzik a szobrokon, hogy Luther
nem magáról beszél, hanem Krisztus-
ról. Luther kinyujtott keze Krisztusra
mutat, Luther magát második Keresz-
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Légvédelmi hihépzésen
Az elmúlt héten egy megbukott mozi helyiségében esténként 6-

800 ember gyűlt össze. Ezek a férfiak és nők valarnennyien önként
vállalkoztak arra, hogy, légitámadás esetére az egész ház és a lakók
mentése érdekében a legveszélyesebbnek látszó önieláldozásra vállal-
koznak, arra t. i., hogyamíg a .lakók a támadás alatt az úgynevezett
óvóhelyén várják a gáz- és aknabombázás végét, addig ők az udvaron,
vagy a báztető előrészén figyelnek arra, hogy milyen veszély fenyegeti
a házat és a lakókat. Megható volt a VII. kerület középosztálybeli és
kézműiparos közösségének együttanulása. Megállapíthatta a vak is azt,
hogy nemcsak a háború: vagy egyéb nagynak látszó veszély közele-
dése, hanem maga a faji öntudat s a nemzeti együvétartozás érzése
is sokkal nagyobb a magyarok között, mint volt egy negyedszázaddal
ezelőtt.

A kiképzés előadott anyaga a hallgatóság egy része előtt ismere-
tes volt, hiszen amióta a légi veszély lehetőségének gondolata a világ
előtt jelentkezett, azóta könyvek és cikkek igyekeztek a kérdést el-
mélyíteni a városi lakosság előtt. S ez nagy mértékben sikerült is.
Olyanná lett a légi támadás veszélye, amely úgy látszik mindenkit
érdekel. .

Mit lehetett tanulni ezen a tanfolyamon? Azt hallhattuk, hogy
Európa pénzének. jelentős részét -olyan fegyvernem elkészítésére adta,
amely összegből minden szociális nyomoron s a nagy nemzeti kíván-
ságon segíteni lehetett volna. Minden európai állam egymást utánozza
s ha az éjszaka csendjében az államok nemtói beszélgetheinének egy-
mással, azt pletykélnék egymásnak, hogy nekem 1000, nekem 1400, ne-
kem meg 1600 súlyos bombák hordozására képes gépem van. Ezekről
a beszélgetésekról tud már minden felnőtt gyermek is. S úgy látszik,
ezek a gépek nagyszerűerr végzik funkcióikat. A felderítő gépek saját
céljukori felül elérik azt, hogy megjelenésük már, sokaknél pánikot
okoz s a vadász repülőgépek beiütésekor a repülőterek szomszédai
már tudják azt, hogy indul a védelem a várt támadás leküzdésére.
S akkor, ha a gonosz gondolatokból valóság válik: a szoptaíó anya
lefejtheti kebléről éhes gyermekét s rohanhat a pincébe; az Ur szent
vacsoráját oszló lelkész keze hiába nyúl az áhitatos vevő felé, hi-
szen annak már védett helyre kell sietnie a riadó megszólalásakor s
megjelenik az özönvíz korának drámai ismétlődése: kiki menekül oda,
ahol biztonságot remél teste számára. '

S amig menekül, azt számolgatia magában, hogy lakóházát gáz-,
tűz-, repesz-, vagy aknahatású bomba tiszteli-e meg. Ha a kiképzé-
sen nyugodt idegekkel figyelt, már ki is számolta magában azt, hogy
az első három fajta elől emberi készítések és önvédekezés eszközei-
vel tud védekezni, de a maga' házának azt a sorsát látja, hogy leg-
alább is egy 2000 kilogrammos bombát kap, amely áttöri az öt eme-
letet s az óvóhely pincejének cement alapját is áttörve úgy robban
szét, hogy a szomszédos lakóházak is összedőlnek s maguk alá teme-
tik lakóikat, mert-a pincefelület négyzetmétere csak 250 kilógram súly-
terhelést bír el. Igaz ugyan, hogya pince íödémének kiducolásával a
födém teherbírását a négyszeres,vagy tizenhatszorosára lehet felemelni,
de ilyenkor a szegény lakó már számítást végzett magában abban a
tekintetben is, hogy héztuleidonosa. aki a budai vllláiában. lakik, nem
lesz hajlandó arra, hogy bérlői életét ilyen nyugodttá tegye. Rendkívül

'deprimált a hangulat fl hallgatók között s az előadó katonatiszt is
érzi, hogya depressziói fel kell oldani valami vigaszt nyujtó megjegy-
zéssel s kijelenti, hogy egy 3000 kilogrammos bomba legalább 50-
60.000 pengőbe kerül s ez az ellenségnél is nagy pénz s nagyon meg-
gondolják azt, hogy egy jelentéktelen magán házra ejtsék azt le, inkább
olyan jelentős s katonai szempontból fontos házra, amelynek az e·l-
pusztítása nekik katonai s erkölcsi hasznot hoz. Közben felsorolja, hogy az
ellenség milyen budapesti középületek elpusztítását lűzné ki céljául
maga elé sakkor ismét megindul a számolás, hogy vajjon háza me-
lyiknek a szomszédságában van s rossz találási lehetőségek esetén
milyen százalékban fenyegetné szegény életét a veszély!

Az előadásból az tűnik ki, hogy az ellenségnek első számú köz-



ellensége egyszerűen a nagy város, az ipari és kereskedelmi központ.
Tehát mindenképen Budapest a legveszélyesebb hely, amelyet a lehe-
tőségig ki kell üríteni majdnem olyan mértékben, mint amennyire lom-
talanítani kellett a padlásokat. De viszont a vidék sem érezheti magát
biztonságban, folytatja tovább az előadó, mert háború esetén nemcsak
az a cél.. hogy az ipari és kereskedelmi központok megsemmisüljenek.
hanem az is, hogy az eleséget megsemmisítse s ezért az állatcsor-
dákat. a szalma- és szénakazalokat is el akarja pusztítani s ezek el-
len legalább annyi támadást vezet, mint a nagy város ellen.

Folytonosan a támadás kornolysága, a veszedelem egyetemessége
a visszatérő hang. S a felkészültség, a nyugalom, az önfegyelem, az
egymás menteni akarésa s a segítése kornoly szándék az, amit mi em-
berek megtehetünk. De minElezekhezannyi anyagi és lelki áldozat
szükséges, amelynek az eléréséhez emberfeletti szív és jószándék
szükséges a nemzet egvetemélől. Az előadások nyomán s az áttanul-
mányozott füzetek tanulsága alapján kőnnyen kiszámítható volt az,
hogy egy háztulajdonos a lakók védelme érdekében mennyi beépítési
kötelezettsézzél tartozik s a pesti lakó keserves tapasztalatok alapján
maga előtt látta mar azt: rendben van, mindezek a munkálatok elvé-
geztetnek. de utána bizonyosan fog következni az elmaradhatatlan
házbéremelés. S ha ez a nyomasztó teher csak gondolat formájában
is jelentkezik utána, kiszámolja magában azt is, hogya család vé-
delme érdekében milyen légvédelrni cikkek és ruházatok beszerzése
válik szükségessé s enyhén számítva rájön arra, hogy egy háromtagú
család repülőtámadással szemben való védekezése pénzben majdnem
1000 pengőt jelent. .

Háború, egyetemes veszély s hallatlan bonyolult s megoldhatatlan-
nak látszó pénzügyi problémák. Az egyik percben a teljes kétségbe-
esés, a másik percben annak a nihilista gondolainak valószerüsitése,
hogy mindezeket lehetetlen elvégezni s nincs más lehetőség, mint tu-
domásul venni azt, hogyha most, vagy néhány év mulva megérjük a
még ma is kikerülhetetlennek Iátszó nagy világháborút. akkor Európá-
nak valóban el kell pusztulnia. Pedig az előadók, a légvédelemmel
foglalkozók, az ágyúgyárak vezetőiés munkásaí, a modern pusztító
szereket gyártó emberek mind mind tanítványai voltak valamelyik egy-
háznak s mindegyik kedvesen gondol vissza első papiára. akit szere-
tett nemcsak személye. hanem tanításai miatt is s mégis ezek is és
mindenki azért dolgozik, hogy az elkövetkező nagy háborúban a ke-
resztyénséget megcsúíolóan borzasztó véget szánjanak a világnak.

Korunk túlzott idegessé ge pedig valójában iszonyodik a halál
gondolatálól. Olyan halálfélelem jellemzi ma embertársainkat, amilyen-
nel még nem találkozott a világ. S épen ezt tudja az ördög is s a sá-
tánnak összes segítőtársai s azon a ponton támadnak az emberiségre,
amelyik legsebezhetőbb pontja: halállélelme miatt állandóan borzasztó
halállal rémítik s így kergetik kortársainkat a hitetlenségbe. mert el-
lenségeink és híveink is azt mondiék : íme a keresztyénség e borza-
lom megakadályozására nem rendelkezik elegendő erővel. Sőt, mondia
egyik barátom, már az evangélikus lelkészek is harcolni akarnak. L~-
mondanak kalonamentességi jogukról s esetleg egyik másik autózó, vagy
moiorbicikliző lelkész pilótabeosztást vállal s az lesz a szolgélata,
hogy bombázza keresztyén testvéreit, pedig ennek az ellenkezőjére
tett esküt ...

Nehéz elnyomni az emberek hangos gondolkodását s nehéz le-
csitítani testvéreink indokolt nyugtalanságát, de egyházunk sannak
tagjai, papok és világiak nem szünhetnek meg azon munkálkodní, hogy
ennek az emberi öldöklési lehetőségnek már a csirájában is véget ves-
senek. Ha napjainkban az összes keresztyén felekezetek közös imád-
ságban kérték az Istent hálaadó imádságukban arra, hogy adassék
vissza a nyugalom minden testvérünknek, legyen elegendő bátorsága
keresztvénségünknek arra is, hogy magunk között is, hazánk falain be-
lül is, Európában is és mindenütt hangosan beszéljünk minden olyan
háborús psychozisról, amelyet ki kell irtani s meg kell semmisíteni.

Meg vagyunk győződve arról, hogya hit hatalmasabb erőtényező;
rnint a világ bármilyen nagy fegyvere s hisszük, hogy Isten kegyelme
több, mint a világ minden bűne. Ezt a két tételt nem tudja harmoni-
zálni sem a· katona, aki harcol, sem a mérnök, aki bombákat tervez,
sem .a jogász,· aki formulákat keres a harcra és a békére, sem az,

telő Jánosnak tudta, akinek az volt a
küldetése, hogy Krisztusra mutasson rá.
Hogy ez a Krisztusra-mutatás hogyan
valósítható meg a két és a három dí-
menzióju művészetben, az mindig nagy
probléma lesz. Bizonyos az, hogya szo-
borban vajó megoldás a legnehezebb,
A szob or képe előtt érezze az ember:
ich bin angeredet saszobor frontális
hatása a nézőben necsak történelmi
emléket keltsen, hanem az a szob or
prédikáljon és legyen bizonyságtevő,
hogy a néző vele szemben ne érez-
hesse magát semlegesnek. A motivumok
szempontjából nagyon helyes az, ha a
magyar földön felállítandó szobor a
hazai protestantizmus eseményeiböl
válogatna: lehetne megjeleníteni a biblia
olvasó Mária kírálynét, vagy amint a
magyar diákok Wittenbergben a lefor-
dított Bibliát olvassák, vagy 81 gálya-
rabok szenvedését is lehet, de minden-
nél fontosabb az. hogya szobor az Ige-
hirdetés és az Úrvacsora szentségét is
megjelenítse. A mű térben való elhe-
lyezése tekintetében a szobor nézzen a
deéktéri templomra is, de az előtte álló
messzeségbe is. De bármilyen felállítás
mellett is határozna a bizottság s ha a
szob or jobb ,hatása érdekében tornyot
kellene építeni, vagy árkádot, vagy bár-
mi egyebet is, bizonyos az, hogy azok
a nem esztetikai látványt nyujtó rek-
lámok, amelyek az üzletházakból kény-
szerű hátteret alkotnak, teljesen eltün-
tetendők a szob or felállítása után. S
úgy kell megalkotni a szobor .térben
való elhelyezését, hogy annak hátulról
is körüljárható háttere ne legyen.

Thulín dr. előadása után a bizottság
megbeszélte azoknak a művészeknek a
névsorát. akiknek nrűveí közül az elő-
relátható győztes kikerül s 14-ére D. D.
Raffay Sándor püspök, elnök, elnapolta
az ülést, amikor a szobrászművész ek-
kel kiegészített bizottság meghozza azt
a várható döntését, hogy díjazásra ér-
demesített művek készítő it felkéri arra,
hogy benyújtott pályaművükön a Thulin
dr. fogalmazásában kifejezésre jutott
egyházi kivánságoknak megfelelően vé-
gezzenek némi átalakítást. G. L.
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Levél á szerkesztöhöz
Nagy érdeklödéssel olvastam az Evan-

gélikus Elet legutolsó számának "A jogi
honismeret csődjéről" szóló beszámo-
lóját. De hozzá kell tennem azt is, hogy
örömmelolvastam a cikket, annak el-
lenére, hogy szomorúan igaz dolgok
azok, amikről ott szó van. Örültem an-
nak, hogy van végre olyan egyházi la-
punk, amelyik a sok égető magyar
kérdés közül egyiket vagy a másikat
előveszi, s rámutat arra, hogy milyen
változásra vagy újításra van szükség
velük kapcsolatban. Mert igaz az, amit
nagyon sokszor olvasunk és hallunk,
hogy az egyház feladata az ige tiszta
hirdetése és a szentségek szolgáltatása.
De ebből önkénytelenülkövetkezik, hogy
az igazi egyháznak egyszersmint a
nemzet lelkiismeretévé is kell válnia
és az ébresztésben, meg az eszméltetés-
ben el kell végeznie a maga feladatát
nem csak egyházi, hanem nemzeti vo-
natkozásban is.

Azt hiszem nem tévedek, ha azt mon-
dom, hogy keresztyén meggyőződés
szerint mínden faj és nemzet Isten aka-



.ratából jött létre. A táj, klíma, környe-

.zet stb. olyan tényezők, amelyek Isten
akarata szerint determinálják az illető
népeket. Ennek az alapján mi sem ter-
mészetesebb,mint az, hogy lsten aka-
rata, sőt követelése az is, hogy egy
nép ne csak a maga multját és jövöjét
keresse, hanem megismerje, még hozzá
a tudomány minden fegyverével, jelen
helyzetét is. Ezért meggyőződésem, hogy
az egyháznak harcolnia kell azért, hogy
Isten akarata minél előbb megvaló-
-suljon idevonatkozólag. .
_ Tehát nyomatékosan szeretném alá-
húzni az emlí tett cikkből azt, hogy:
Tájegységeket, néprajzi egységeket, gaz-
dasági egységeket, kulturális egysége-
ket kellett volna tanitani, s nem me-
gyéket csupán. Meg kellett volna mu-
tatni : ezek az emberek ezen a tájon
élnek, s ezen a tájon igy kellett Iciala-
·kulnia a magyar életnek a gazdasági
'egymásrautaltság, a kulturális egy-
másrahatás, a néprajzi megoszlás
ilyen és ilyen törvényei szerint. Ebből
aztán megtanulnánk azt, hogy mi a
.mienk, s azt is, hogy miért a mienk.

Igen, ez lenne az igazi honismeret !
De itt ne álljunk még meg, hanem von-
juk le a logikus konzekvenciákat. Ne
csak a felvidékről beszéljünk, hanem a
jelenlegi Csonkamagyarországról is.
·Mert merem. állítani, hogy értelmisé-
günk 80 százaléka ezt sem ismeri. És
még valamit. Minden magyar ember
átmeneti állapotnak tekinti a mai csonka
állapotunkat, amelyikbél úgy szabadu-
lunk meg, ahogyan belső erőgyarapo-
dásra teszünk szert. S ez akár csendes
fejlődés, akár rendszerváltozás utján,
de mindenképen be fog következni. Es
erre minél előbb fel kell késziteni fia-
.talságunkat. így aztán nem elég csak
a felvidékről beszélni, hanem meg kell
ismerni és ismertetni minél előbb Er-
délyt és a Délvidéket is. Ez nem csak
-természetes, hanem szükségszerű azért,
hogy ujra elő ne álljon az a szégyen-
teljes helyzet, hogy nem ismerjük azt,
ami a miénk! ~
· . Fogadja a mélyentisztelt Szerkesztő-
ség tiszteletem nyilvánítását :
- - --Egy- nyugalmazott földrajztanár.
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- Turóczy Zoltán: "Én a prófétákra
támadok," 86. lap. A Dunántúli egy-
házkerület-kiadása és ajándéka az evan-
·gélíkus lelkészeknek. -

'.Akikottlehettek Gyenesdiáson augusz-
tusutolsó napjaiban s közösségben össze-
békülve S egymást megtalálva hallgat-
,hatták azt, amit mi most olvashatunk,
azok is csak azt mondhatták, amit az
'olvasó mondhat: nekem mondatott ez
a beszéd.

- Evangélikus egyházunk lelkészi kara
.ebben már egyetért s egyet fog érteni
mindinkább. Minket keres az első be-
széd: hol vagy?, ránk vonatkozik: El-
rejtőztem, mert félek s mi vagyunk azok;
.akíket : Utolértek bűneim s vala-
merinyíen abban reménykedünk, hogy:
.Ne félj, mert megváItottalak.
· A könyv mai formájában egyházunk
.történelem-könyve s _olyan ..bízonyság-

anyák, akik féltik s mégis harcra nevelik gyermekeiket, hanem egye-
düI és kizárólag a pap ck. Össze kell törnünk a felelősség .sülya alatt,
de inkább ebben az istenes küzdelernben pusztuljunk el, mint abban,
amelyet lelkiismeretIenségünk mellett engedünk a világra rászakadni.

Dr.

Az érdekellek oldalóról ...
A kisebbségi kérdés

Többször és hevesen vitatkoztunk már a kisebbségi kérdés felett.
Most is, alig hogy elhagyjuk a munkatábor egyik munkahelvét, és a
mocsaras erdőségen át az Ostsee partja felé igyekezünk, újra sző-
nyegre kerül ez a kérdés. A munkatábor fiatal vezetője, akinek, mint
megtudtam. a központban a legjobb minősítése van és akit éppen
ezért, mint "politikailag különösen alkalmas"-t mellém rendeltek ve-
zetőül, a homlokát törli, miközben beszélni kezd, Forró júliusi nap van.
- - Az újabb cseh terrorhullám, rnondja, újabb bizonyítéka annak,

hogy a cseh állam nem életképes, mert nem bírja a kisebbségeit egy-
mással békességre hangolni. Es vele együtt minden állam életképte-
lenné lesz, amelyik nem adja meg a kisebbségi kérdés radikális meg-
oldását. Ez pedig egészen egyszerűerr a kultúrális autonómia. Amíg
egy ország a határai között élő kisebbség részére nem biztosítja azt.
hogy nyelvét, bevándorlásakor magával hozott kultúráiét a legalkal-
masabb módon megőrizze, addig nem is várhatja azt. hogya kísebb-
ség jó állampolgára lesz. Addig a kisebbségnek állandóan van köve-
telni valója, nem tud megnyugodni, nem tud dolgozni.

- Igen, mondom, helyes, nálunk azonban .. ~
Közbevág: Önöknél ? Kérem ne szólion egy szót sem. Nagyon

jól ismerem az önök kisebbségi politikáját. és a magyarországi német-
ség iránt tanusított érzéseiket. Nem akarok semmi krítikát gyakorolni,
mert ön vendégünk, és nem akarom megsérteni, de azt hiszem elég,
ha annyit mondok, hogy az önök kisebbségi politikája csak hajszál-
nyira más, .mint a cseheké.

Látja, hogy elképedve nézek rá, ezért magyarázni kezdi: - lJgye,
meglepődött. Pedig ezt hálunk mindenki tudja és számontartja. Onök
állandóan pán germán propagandától rettegnek és ezért nem mernek
egy határozott lépést sem tenni a magyarországi németség érdekében.
Pedig ez a rettegés teljesen alaptalan. Nekünk megvannak a területi
igényeink Európa keleti részében, Csehország felé, a szudéta-íöld felé,
de ezután már nincsen más. A Vezér lemondott Elzász-Lontharingiá-
ról. és a Memel vidék kérdése sem olyan akut. mint hiresztelik. Mi
nem akarunk provinciát a Südostraum-ban, nem akarjuk elfoglalni és
leigázni Magyarországot. Egy ilyen nacionális alapokra felépített állam,
rnint a mienk, nem is tudna mit kezdeni egy nagyobb szám ú idegen
fajú és nyelvű kisebbséggel. A Vezér is megmondotta: "Nem akarunk
kisebbséget, nem akarunk kis népek börtönőrei lenni". De viszont ép-
pen ezért, mert sem' újabb területi igényeink nincsenek a szudéla-
földön kívül, sem pedig kisebbséget nem akarunk, éppen ezért fordí"
tunk nagyobb figyelmet szétszórtan élő fajtestvéreinkre és tartjuk szá-
mon őket.

Nem engedi, hogy közbeszóliak, hanem mintha kitalélta volna
ellenvetésemet. folytatja tovább: - Kérem, ne mondia, hogy Magyar-
országon megkülönböztetett fisztelettel bánnak a németekkel. pedig
bánhatnának. Mi mint baráti állam, akiknek szövetsége, ha nincs is
papírra vetve, maradandóbb a papír szerződéseknél, .mert a világhá-
borúban együtt ontott vér többre kötelez, elvárhatnánk egy, hogy úgy-
mondiarn : Jigyelmesebb kiszolgálást". Ehelyett mi van? A magyar-
országi németség kapott egy-két vegyes nyelvű iskolát, ahol, úgy ahogy,
meg tudja őrizni nyelvét, de nincsen semmi magasabb iskolánk,' nin-
csen középiskolánk, tanítóképzönk, szóval olyan' iskolánk, ahol öntu-
datos német ifjak nevelődjenek vezető szerepre a magyarországi né-
metek számára, .és nevellék ezeket egy régi, .magukkalhozott népi



kultúra megőrzesere és Ieilesztésére, Ehelyett a magyarosítási mozgalom
kényszere nyom minket. En legalábbis .usv tudom, hogy kisebbségi
ember nem viselhet magasabb közhivatalt, ha nincsen magyar neve.

. Erre már közbe kell vágnom. Hirtelen egy pár nevet említek, ami
éppen eszembe -iut, és cálolorn fejtegetéseit. Oe nem nyugszik meg,
hanem tovább folytatja: - Es ha még úgy, is van, ahogy mondia,
akkor is hol van a középiskola, mért nem részesülnek a németek kü-
lönb elbánásban, mint a többi kisebbség ? Vagyanémetség kultúrája
nem nagyobb? ,vagy nem a német bevándorlók vitték be a Felvi-
dékre ,a városépítő kultúrát és kezdték a polgárosodást Magyar-
országon?

A kultúr sikerekre és hatásokra térve már válaszolnom kell. -
Nálunk, mondom, az a tény, hogyanémet· bevándorló telepesek vá-
rosi kultúrát és polgárosodó társadalmat létesíthettek, kettős okra ve-
zethető vissza. Az első a Habsburg politika, amelyik ezzel akarta az
esetleg öntudatra ébredő vagyonosabb paraszti elemet visszaszorítani
és a polgárosulás elzárás ával egyúttal a nemzeti. öntudat kifejlődését
megakadályozni. A történelem tanulsága szerint mindig és mindenütt
az öntudatos, földdel bíró és a földjén polgárosulni kezdő "kis-
gazdák" jelentik a valódi nemzeti társadalmat. A második pedig
ugyanekkor a földesurak sokszor nemzetiellen magatartása, amelyben-
kényelmi szempontból egészen 1848-ig fenn tartották a rendiség ha-
talmi szerepének statisztáit szolgasorukban : a jobbágyság törvényei
által. A bevándorló németség így egyrészt egy abszolutisztikus Habs--
burg uralom kimondott pártolását érezte, másrészt pedig a birtokos
osztály támogatását. Ez a külsö oka annak, hogyanémetség akadály-
talanul helyet tudott foglalni a magyar földön. Azonban a magyar föld
és a magyar levegő mégis átalakítólag hatott rájuk. A magyarországi
német településű városokban, ha elrejtetten is, de ott a magyar föld
és a környezet hatása. Es ezt meg is láthatja bárki nálunk. Ami
pedig a kultúrális autonórna hiányát illeti, ennek oka nem kis részben
a szellemi reakció, rnely a németek sok évtizedes politikai, belpoli-
tikai kedvezményein megsértődve, ügy ahogy tudta, rehabilitálta magát.
Oe, hogy ez tudatos üldözés lett volna, azt nem lehet mondani.

- Kérem, mondja erre vezetőm, azt nem lehet tagadni, hogy fl
kisebbségi kérdés magyarországi megoldása nem megoldás, hanem
még kisérletnek is rossz. Magyarországnak tanulnia kellet! volna ab-
ból a módszerből, illetve annak hibáiból, amivel a Habsburgok meg-
nyomontották a magyarságot. Az a játék, ahogy kijátszották a szerbe-
ke! 1848-ban a magyar felkelés ellen, ahogy támogatták Erdélyben a
románok terjeszkedését, ahogy decentralizáltak mindent gazdaságilag,
csakhogy lehetetlenné tegyék a monarchia országainak esetleges nem-
zeti államban való önállósulását, és az ipart Csehföldre. a földmíve-
lést Magyarországra, az ipari anyagok kiterrnelését pedig Ausztriára
korlátozták szinte teljesen, ez a játék meg kellett volna tanítsa a ma-
gyarokat arra, hogy öntudatra ébredő kisebbségek a kisebbsézi jogok
nélkül élő tömegeket önállósulésra ingerlik es ez állam - testében ál-
landó gyuitóanyagként szerepelnek. Természetesen Magvarországon. a
mai megcsonkított állapotában nincsen erre lehetőség, de egy jogait
nem élvező német kisebbség nem csak szétszórtan élő némel telepe-
ket jelent, hanem egyultal Nagynémetország erőtényezője. amelyik az-
tán helyette is megszólalhat. .
. - Mi ez? fenyegetés? kérdezem. - O dehogy, mosolyog, csak

figyelmeztetés akar lenni, arra való figyelmeztetés, hogy mi őrködünk
a mieink fölött és nem vesztünk el a szemünk elől egyetlen küllöldön élő
németet sem. Ezek, részére mindíg és mindenütt kullúrál is auto-
nómiát követelünk, mert tudjuk,. hogy enélkül beolvadhatnak. Ezt azon-
ban hem szerelnők. Ezért beszélünk és ezért követelünk. Es önök sem
követelhetnek jogosan. addig a Romániában és Csehszlovákiában élő
kisebbségeik számára méltánvos elbánást, amig ezt a Magyarországon
élő kisebbségeikkel, tehát velünk németekkel is, meg nem -telték.

- Csak egy különbség van még, vetem közbe végül, ez pedig
az, hogya romániai és csehszlovákiei magyar kisebbség magyar kul-
tur-területen él, amit jelenleg fegyveres hatalommal más erő foglalt el.
Oe ez a terület a magyar kultúra hordozója, az ottaniak őslakosok,
akiknek joguk van, terrnészeti'[oguk. Míg a németek bevándorollak. maguk
választották ki,' ki tudja mi okból, a _magyar kultúrterületet, és így ven- _

,- .. -" ,- . .

tevő dokumentum, amelyet oda kell ki-
nálnunk egyházunk teljes nyilvánossá-
gának. Ismerni akarod, evangélikus egy-
ház, lelkészeidet, hogy azok kik, vagy
mik akarnak lenni, íme elótted-van égy
könyv, amelyből mindezt megtudhatod.

Így lesz a könyv több, mint egy egy-
házkerület szíves és nagy adománya.
Az evangélikus egyház lelkészi testü-
lete önmagán mementót tartva, meg-
mutatta magát a nyájnak, hogy az ítél-
jen felette s nem fél a lelkészi kar 'az
ítélettől: sem bűnében, sem mulasztá-
saiban, sem multb eli és jelenbeni meg-
ítéltetéseiben, mert mindezeken felül-
emelkedve, félelme és az ítélet rémítö
kényszere Isten elé helyezte, mínt aki
szigorúbban ítéli meg s teljesebb vizs-
gálat alá veszi.

A katolikus szemináriumok spirituáli-
sainak .is figyelmébe ajánljuk a köny-
vet. Ahogy ezek a papok és theológu-
sok pásztorízállák a leendő papokat,
lássák meg és nézzék meg, hogy mint
van az az evaugélium egyik egyházá-
ban. Azoknak a német gyakorlati theo-
lógusokuak is ajánljuk a könyvet (s
ezért érdemes volna lefordítani német
nyelvre) akik esztendők óta Írják azt,
hogy szükség van a lelkipásztorok egy-
mást pásztoroló munkájára s lelki gon-
dozására, hogy lássák meg azt, Íme ez
a munka született meg az evangélikus
magyar egyházban. De ajánljuk e mun-
kát mindazok figyelmébe is, akik a pa-
pok önnevelése érdekében már evan-
gélikus breviáriumokat írtak és olvas-
nak, hogy nem úgy, hanem így s az
Igével neveljék a lelkészek közösség-
ben egymást s ajánljuk a.könyvet ma-
gunknak, hogy az legyen ez nekünk,
aminek azt a Szentlélek szállta.

Evangélikus egyházunk még sem olyan
szegény, mint azt mások és sokszor ma-
gunk is hittük. G. L.

lilmktilika
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Péntek Rézi
(Royal Apolló)

Ez se kivétel, sajnos A magyar víg-
[átékgyárak szokott sablonja, receptje
szerint készült. Gazdag íöldbírtokós, fő-
ispán fiú adóssága! közt vergődik.
Emellett egészségügyi felügyelő egy
leányárvaházban. Hirtelen szeréz ma-
gának egy gazdag menyasszonyt (a
lány viselkedése történeti rejtély),
mire a kís szinésznő ki akarja .kaparní
a szemét. Péntek Rézít, a kís árvalányt
viszont cselédnek akarják adni, mert
kiderül, hogy szerelmes az egészség--
ügyi felügyelőbe. Errre odamenekül az
egészségügyi felügyelőhöz és hol talpra-
esetten, macskakörmökkel, hol két bal-
kézzel, de addig bonyolítja a szálakat,
amíg a minden adósságátél és nőjétől
megszabadult, apjával kibékült egész-
ségügyi felügyelő őt veszi feleségül. -
Egy kís operettszerűség, egy csomó ér-
zelgés, pár adag pesti "bemondás", egy
kis pikáns mellékíz és mehet. Míkor
lesz már egyszer a magyar daraboknak
fajsúlyuk is? '



Csintalom asszonyok
(Scala)

Flamand történeti anekdóta a' darab
magva. Boom városhoz közeleg egy
spanyol herceg hadával s meg akar
szállni. A város tanácsa megdermed a
rémülettől. Ha nem fogadják be őket
rablás, gyilkösság, pusztítás, ha befo-
gadják, hadisarc és asszonyaik gy alá-
zataa sorsuk: Cselt-fundálnak ki. A
polgármester halottnak teteti. magát.
f,.. polgármesterné azonban össze szö-
vétkezik a többi asszonyokkal, barát-
sággal fogadja, lakomával vendégeli a
katonakal s kacér játékkal minden cél-
ját eléri. Lányát az apa. akarata elle-
nére 'hozzáadja szerelmeséhez, meg-
menti házát, becsületet, sőt megszaba-
dítja a várost a hadísarctól is. Csak
á gyáva és féltékeny férfiakat gyötrik
meg közben kissé. - Nagyon borotva-
élen' táncoló darab és nem ad meg-
nyugtató megoldást,_ csak épen a pol-
gármesternére nézve. Itt-ott túl merész
és ·realisztikus képek is benn maradtak.
Nem nekünk való! . ---

,
HIREK

. dézek, alkalmazkodni tartoznak. Kötelesek megelégedni a vendéglog-
ban kapott engedményekkel.

'- Nem, mondia nagyon, de nagyon határozottan vezetőm. A
ma Magyarországon élő németeket behívrák. Es most mindegy, hogy
milyen véleménye van a Habsburgokról, akkor az önök királyai vol-
tak, és mint állam fők hívták be a német telepeseket. Azok munkáiu-
kat, ősi kulfúrkincseiket építették bele és adták munkájuk által a ma-
gyar életbe. Ezért a munkájukért is joggal követelhetik a méltányos
bánásmódot és azt a már ma is olyan sokat ernleg tett kulturautonó-
miát. -Attól ine féljenek, hogy nem tudnánk megtölteni az iskolákat, az
már a mi dolgunk, de meg akarjukorizni magyar földön is németsé-
günkét. ..

Belépünk a munkatábor kapuján. Az őr sarka koppan, az ásó,
amivel tiszteleg, megvillan a hirtelen rnozdulallól. Az udvaron egy osz-
tag a futóhomokot dobália el, hogy virágágyakat ültessen helyébe. Na-
gyon különösen érzem magam. Egy nagy nép követeléseit hallottam,
egy kis néptől követelt valamit, és nem tudnék rá nemet mondani.
Azon gondolkozom, hogy vajjon tudunk-e mi is ilyen hangon kisebb-
ségi testvéreink számára jogot követelni.· vagy még messze vagyunk
attól, hogy tudatosítsuk az ő sorsukat és addig a magunkéval sem
teszünk semmit? -Vagy azért nincsen szavunknak súlya.vmert a puszta
·igázságot kinevetik, ha kicsi az ököl,ami odavágna az igazság kövé>
telése mellé? K. P.

Veszélyes zóna- -
Négyen a becsületért

(Kamara - Omnia)
Ez a két darab egy kalap alá von-

ható, 'mert míndkettö a háború és hadi-
szállítás problémáját veti fel egy-egy
izgalmas' kaland keretében. A darab
meséje egyiknél se különös. A megszo-
kott történet nagy pénzösszeg vagy
nagy nyereség körül több gyilkosság-
gal, egy-egy szerelemmel és végén -az
igazság győzelmével. Az elsőben azon-
ban óft van egy légitámadás borzal-
masképe, a másodikbari pedig egy 'be-
csapott, elárult tömeg lemészárlása,
amely a háború problémáját és a kö-
réje szövődő üzletet a maga leplezett"
lenségéhen mutatja be. Megértjük, hogy
keresztyén .ember nem lehet háború-
-pártí, de azt is, hogy ennek kiirtásahoz
olyan arányú változások szükségesek
az egyes ember és emberi közösségek
életében, amelyek túlmennek az ember
erejének hatókörén. Istennek nagyobb
hatalmát várjuk ehhez az emberek és
világ: életében. A. B.
••••••••••••••••••••••• 1••
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Az egyetemes egyházi közgyülésre
szóló kedvezményes vasúti igazolvá-
nyok, Mindazok, akik az egyetemes
egyháziközgyűlésseI kapcsolatban ked-

. vezrnényes vasúti jegy váltásá:ra jogo-
sító igazolványt óhajtanak igénybe-
venni, felkéretnek, hogy ezen szándé-
kukat a kiinduló állomás és a vasút
(Máv., Győr-Sopron -- Ebenturtí) pontos
megjelölésével október 20-ig közöljék
az egyetemes felügyelői irodával (Bu-
dapest, VITI., Ullőiút 24. I.), mert ké-
sőbb .beérkezö kérések. miután a vas-
utakkal szemben az igény lés aznap le-
záródik, nem vehetők figyelembe. Min-
den személy utáni igényléshez posta-

"bélyegben 70 fillér mellékelendö. Enél-
kül az igazolványkérés elintézésben
nem részesül.

Vaskos kölet vers jelent meg a napokban a Fébé Könvvkiadó-
vállalat kiadásában. Költőiük egy diakonissza testvér: Túrmezei
Erzsébet. Ennél a névnél és ezeknél a verseknél az irodalom minden
szerelmesének meg kell állania pár percre, mert ezek a köl1emények s
így a köllő. is, egészen egyedülálló helyef foglalnak ,el a magyar iro-
dalomban. De különösképen meg kell! állania minden evangélikusnak
azzal a boldog önérzettel, hogy ismét olyat aiandékoztunk a magyar
élet kultúrközösségének, amely lélektermékenyítő .áldáslorrás lehet
beláthatatlan területeken, beláthatatlan időkig. Adtuk a hívő ember
vallásos lfráját. -

A vallásos költészet a magyar kereszlyénség ezer esztendeje alatt
a legvérszegényebb ága volt a magyar költészet dús virágú, ezerszínű
láiának. A közé pkor alig hagyolt valamit - ránk egy-két himnuszon
kivül. A relormációban, úgy Játszik, erős téptalaira akadt ennek az
ágnak gyökere is, mert dús' gazdagsággal bomlottak ki a prófétáló

•költernények, prédikáló versezetek. istenes énekek, zsoltárok, sőt
Balassi-ban a legmélyebb húrokat pengető vallásos !fra is. De ahogy
hült és merevedett a reformáció lelki forradalmának katlana, olyan
mérlékben fonnyadt, szegényedett nálunk a vallásos költészet is. A
pietizrnus ideje hozott még újabb, dús színű és nehéz illatú virágokat
Petróczy Kata Szldóniáben, tőről metszett magyar egyházi énekekben
(Győzhetetlen én köszélarn, Szegény fejem ... stb). De valami csodá-
latos és végzetes jelenség, hogy a küllöldön végigzúduló lelki ébredé-
sek korszakai nálunk mindig egybeesnek a nemzeti ébredések, kuruc
harcok és szabadságliarcok idejével. Így ha el is jutott ide valami a
lélek és életúiító szelükből, elnyelte azt a harcok vihara. Már pedig a
háborúkban "silent Musae" , de a vallásos költészeté legkivált.

Hosszú ,sívár korszak következik tehát, amikor a magyar köllé-
szel többi ágai szines tavaszi pompát öltenek, csupán ez az egyág
'marad csupasz és hervatag. .Amí fakad, észbő] fakad. Bölcselkedik'
tanít, ábrázol. (Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér ... stb.) Ami val-
láai vonatkozést a többi ágak tartalmaznak, igen kihült és kiüresedett,
vagy pedig a hitben "érett férfiúságra" nem jutott vallásosságról- tan us-
kodnak. Nincs vallásos !fra. Pedig évezredek óta mi a költészet leg-
első, legalapvetőbb jelentkezési módia ? A vallásos líra. Küzdelem a
lét nagy titkaival és .az örök belső nyugtalanító erővel: a lelkemmel.
.És pedig személyes-küzdelem, Harc és-megbékélés.Llíhegö keresés és



ujjongó dicshimnusz. -A költésaet legelső emlékei nem 'szerelmi, hanern
vallási lírát hoznak.

A vallásos líra tehát egy népnek a legelső és legfontosabb élet-
gyökeréből táplálkozik. Nagy baj van azzal a néppel, amelyiknek köl-
tészelében éppen ez' az ág szárad el. Ezt a nagy bajt ma már min-
denki .látja ...

Éppen ezért nagy vígasztalás az, hogy a legújabb költészetben
egyre erőteljesebben, lrissebben, egészségesebben jelentkezik a vallásos
líra. Kezdte Ady, az Istennel" birkózás hörgő, sóhajtó, erőtlen lehulló
halál-hangjaival. Folytatta Reményik a magától megnyíló kegyelem
látásaival. Katolikus területen Mécs Lászlo, Horváth Béla, Sík Sándor stb.

Es most megjelent a legfiatalabb nemzedék Túrmezei Erzsébettel.
Kötetének címe: ,.Oszből tavaszba", tehát szimbolikus jelentőséget
nyerhet a magyar irodalom történetében is. A vallásos líra hosszú,
szomorú őszéből a legígéretesebb tavaszéba érkeztünk meg vele: a
hívő ember vallásos liráiához. Ahhoz a lírához, amelyben minden
érzést, minden gondolatot. a látó szemnek minden rezdülését. a' zúgó
élet minden lélekvisszhangját az a nagy, erős, boldog alapviszony
színez, irányít, határoz meg, amely a költöt és mennyei Urát. pillanatra
meg nem szűnő, örök egységbe fűzi. S ez a belső viszony, amely a
legszebb hangszeren, ihletett költernények muzsíkáiéban tárul fel előt-
tünk, ad valami különös súlyt, lenyűgöző áhitatot a köllernényeknek,
hogy nem merünk azzal a fesztelen könnyedséggel közeledni hozzájuk,
mint bárm í más köllernényhez. Lélektemplomba lépünk, mikor a köteíet
forgatni kezdjük, mint minden költö kötetében, s mégis, mintha a
"templom" itt jobban ránk súlyosodna. Virágok illata száll felénk,
minl minden költernényből, de mintha ezek a virágok oltáron álla-
nának. Mjntha valóban beteljesedett volna bennük a költő "kérés" -e :

"Úr Jézus, tudod : nem érdemes írni,
csak hogy a rímek muzsikáljanak.
Olyan dalokat ébressz, hogy a lelkek
Tehozzád közelebb találjanak.
- - - - - - _\ - - - - -
Minden dalomban légy jelen magad.
Te símogasd meg a fáradtakat.
A léleknek ne felém, Tefeléd,
Tefeléd, adjon míndeníkük szárnyat ..
Nem akarok én üres muzsikákat. "

Ezek a versek tehát többek mint költemények, azaz belső kény"
szerre minden cél és szándék nélkül kibomlott'[Iélekszirrnok. A hiva.
teles irodalom ezt a hármat: a spontán belső kényszert, a művész!
formát és a minden cél és szándéknélkülisécet jelöli meg az igazi
költernények kritériumául. Az első kettő egyezik. Oe a harmadik revízió
alá veendő a hivatalos irodalom részéről is. Mert ha a költernény
lélek-"virág", nem lehet minden cél és szándék nélkül. Isten teremtett
világában határozott célja és rendeltetése van a legkisebb virágszirom-
'nak is. Szolaálnia kem Mennyivel inkább ez a célja és rendeltetése
az emberi lélek "virágainak". Szolgálniok kell. Mint ahogy szolgál is
minden leírott szó, de nem mind ugyanannak az Úrnak. Túrmezei
Erzsébet ismeri az Urát. akinek szolgální akar. Költeményei ugyan-
akkor, amikor igazi költernénvek, egyúttal többek is annál: bizOT,1yság-
"tételek. Es pedig boldog bizonyságtételek:

"Nem, aki árva,
nem, akit kifosztott az élet,
nem, aki másutt nem lel menedéket,
nem, akit aggá gyötörtek a gondok. ..
Krisztust szolgálni az induljon el,
aki boldog;"

Lant jának ez az alaphangja: Krisztus közellétének boldogságától
túláradó szív vallomásai és Krisztus szerelmétől szorongatott lélek
szolgáló készsége. Akármerre néz, .akárrnihez nyúl, minden csak en-
nek a kettős érzésnek Ei visszhangjaként verődik vissza a szívén.
Pedig a szeme sok mindent meglát, szolgáló keze sok mindenhez
hozzányúl. Oe akár befelé néz a lélek mélyére a "mágamriak és más-

. nak" gyüjtés lélekörvényébe, akár visszafelé a gyermekkori "fényes
hatos" esetére ~ akár magaköré a "bekisér! koldus gyermekre" vagy q.
kiskörúlon elébe kerülő "torz ernberarcra", akár a kis "megselátott
apró íűszálak.i porszemek'l-re ,; akár vonalon ül, akár röpködő mada-

Két ű] evangélikus templomot szen-
teltek fel október 9-én. Enying község
új evangélikus templomát Kapi Béla dr.
dunántúli püspök, Díósgyör-vasgyár új
evangélikus templomát pedig Domján
Elek dr. tiszakerületi püspök nagy ün-
nepség keretében felszentelte. .

A tiszai egyházkerület október ll-én
tartotta Miskolcon egyházkerületi köz-
gyülését dr. Domján Elek I?üspök·. és
Lichtenstein László egyházkerületi fel-
ügyelő elnökléte alatt. A közgyűlés Js-

~tennek hálálkodó örömmel ünnepelte a
. magyar igazság feltámadását és ebből
az alkalomból hódolattal üdvözölte a
Kormányzót. Dr. Domjan Elek püspöki
jelentésében hű képet nyújtott az egy-
házkerület belső életerői és különösen
részletesen foglalkozott a mískolcí ta-
nítóképző ügyével. A Lelkészgyesület,
a Gyámintézet, a Luther Szövetség kü-
lön üléseket tartott. A bizottsági jelen-
tések, és számadások megtárgyalása
után betöltötték a megüresedetttisztsá-
geket.

A dunántúli egyházkerület közgyű-
lése Sopronban október 12. és 13. nap-
jain - lapunk zárta idején - folyik,
munkájáról legközelebbi számunkban
adunk tudósítást.

A szarvasi egyházközség Ó-tem-
plomának 150 éves jubileuma október
8-án és 9-én nagy ünnepségek között
folyt le. D. Raffay Sándor püspököt, dr.
Pesthy Pál kerületi felügyelőt, dr. Lányi
Márton egyházmegyei felügyelőt és '"a
velük érkező vendégeket az állomáson
ünnepélyesen fogadták. A bevonuló me-
netet a gazdaifjúság lovasbandériuma
vezette. A jubileumi ünnep Tessedik Sá-
muel, a templomépítő lelkész emlékfnek
felelevenítését is szolgálta. Szép ünne-

. .pély volt Tessedik Sámuel .sfrjánál,
ahol az egyházközség koszorúját dr.
Pesthy Pál, mint egyházközségi fel-
ügyelő, méltató beszéd keretében he-
lyezte el. 8-án este műsoros est volt, me-
lyet a tanítónőképző énekkaránakszáma
után dr. Pesthy Pál nyitott meg, Dullien

-Klára hegedűművésznő igaz művészet-
tel előadott darabjai mély hatást tettek.
Kéler Marie művésznő énekszámai után
dr. Kovács Sándor püspök jellemző kor-
rajzot adott előadásában Tessedik Sá-
muelről és az ó-templom építésének ko-
ráról. Feltűnést keltett Szelényi Kató
zongorajátéka. Frankó Mihály igazgató
szavalata után Konczné KeömleyBlánka
művésznö énekelt, zárszót pedig dr. Lá-
nyi Márton mondott. Vasárnap reggel
Dedinszky Gyula kiskőrösi és Zászka-
líczky Pál fóti lelkész tót nyelvű ige-
hirdetést végeztek, ifj. Kello Gusztáv
csővári és Palkovics István acsai lel-
kész ifjúsági istentiszteletet tartottak. A
magyar nyelvű istentiszteleten, mélyet
a rádió is közvetített, D: Raffay Sándor
püspök végezte a lelkészi szolgálatot. A
78. zsoltár 1-4. verse alapján a mult ta-
nulságairól, az atyák erényeiről, a fiak
kötelességeiről és az Ur dicsőséges tet-
teinek további szolgálásáról hirdette az
Igét. Kiemelte azt, hogy ez a 150 éves
templom élő bizonyság arról, 'hogy a
magyar nemzet nem volt türelmetlen
a multban sem a más nyelvű népek iránt-
mert hiszen mín dig háborttatlanul hang,
zott és hangzik ma is itt az ősök nyel- .
vén az lsten igéje. Viszont a szlovák hí-
veket sem tudta megingatni senki ma-
gyar nemzethüségükben. A püspök mély
hatásu és a templomépítő ősök utódait
templomépítésr.e és egyházhűségre buz-
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Az Országos Luther Szövetség Oros-
házán és Békéscsaban. Az Országos
Luther Szövetség október 30-án nagy-
gyűlést rendez' Orosházán dr. Bencs
Zoltán, dr. Lányi Márton, Túróczy Zol-
tán, dr. Hilscher Zoltán és Bonnyai
Sándor részvételével. Október 31-én dr.
Bencs Zoltán és Szántó Róbert Békés-
csabán vesznek -részt az egyházközség
reformácíói . ünnepén .. Szántó "Róbert
ig~t hirdet, dr, Bencs Zoltán az esti ün-
nepélyen szólal feL 'Az utóbbi. helyre
egy budapesti művészgárda kisérí el az
előadókat. . .

Az erdélyi szász püspökét D. Glon-
dyst beválasztották a sondershausení
Luther Akadémia tanácsába. _

A Szudéta-vídék evangélíkussága
mindössze 140.000. Diaspóra egyház, de
életerős fejlődésben áll.> Eger. város es-
perese, Gerstberger, az; utolsó Gusztáv
Adolf ünnepségen : bejelentette', -hogy
számtalan templomépítés indul jneg, a
hivek önkéntes adományaiból. 100-150
lelkes szegény gyülekezetek templomot
építenek. SzáUodákat,.vendéglőket temp-
lommá, diakonissza otthonná :alakíta-
nak áto -A Szudéta-vidék 140.000 lélek-
ből álló evangélíkussága a következő
belmísszíóí intézményekkel rendelkezik:
Otthon az otthontalan gyermekek szá-
mára (Jeschnitz), munkásotthon (Son-
nenhoí), két diakonissza otthon (Dob-
bitz és Zöptau). Hasonló célra alaki-
.tottak at egy leszerelt gyál"épületet.

Hirdessen az Evangélikus ,Életben!

.dító- igehirdetése után a megújított tem-: rakkal teli erdőben; akár ;;s~eméiyfélen' igékkél « fog!aikozik, akár
plomot és orgonát megáldotta .. Isten- "összeadás"-sal, vagy "szorzás"-sal; akár bibliát vesz a kezébe, akár'~:~f~:~;:~fT~~~f1Jih~?;1~~~íV:I~~~ ';,szü&éruhát" az életére; mindig és minden csak megszenteIt alkalom
ügyi államtitkár méltatta Tessedik Sá-arra, hogy újabb színben, fényesebb nyárban, rriég diadalmasabb har-
muelnek, a nagynevű szarvasi papnak a sonában. szökjék fel szívéből· a hála, bizonyságtétel, kőnyörgés vagy
mezőgazdasági kultúrában úttörő mun- epedő vágy: Soli Deo gloria!
~t:;á!~;'Ö~JI~~i~~I?ógI2á~~~~~ke; tt~~~t A szolgálatnak ez a mindenek fölé emelkedő szempontja ma-
dr. egyetemes íöíelügyeló és meleg-. gyarázza, hogya kötetben gyermekversek is találhatók elég szép
hangú üdvözlő beszédet mondott D. Rar- számmal. Ezek azonban nem rontják le a kötet nívóját. Sőt élvezettel
fay Sándor püspök és Kovács Andor es- és csodálattal olvassuk magunk is, hogy ugyanazokat a nagy érzése-peres. Délután: az új templomban a ti-
szántúli három esperesség presbiteri ketés belső élményeket. amelyeket számunkra hív elő a legszürkébb
konferenciája volt, amelyen Magócs Ká-mindennapi tárgyakból vagyeseményekből is, milyen mesteri köny-
roly egyházkerületi központi lelkész és nyedséggel viszi közel a gyermekszívekhez a Bodri' kutya megsírno-
dr. Keken András hódmezővásárhelyi té L '1' 1'" 't k k l Alt talesperes tartottak előadást, Ma:gócs ga asan vagy a " anc, anc eszter anc ja é on eresztü. - cö e
Károlyné pedig énekszólót énekelt. Este szolgáló szerepéről erősen meg vagyunk győződve. Száznál több olyan
ünnepély volt az ó-templomban, melyen költemén nyel gyarapította az egy házi segédeszközeink kincsestárát,
~ovács Andor és Bottyánszky Jáno~ amelyeknek elszavalása színtiszta evangéliurnot a legművészibb for-
Imádkoztak, J eney Klára operaénekesnő 'b közöl .d "1 kezelei kk I II' t '1 k . ..énekelt, Bakay Péter esperes előadást m,a an ozo maj gyu e eze em e va asos es eye en, unne-
tartott; a szarvasi Protestáns Leány- pélyeken. . .
egyesület dalkarakaréneket adott elő, I Legnagyobb örömünk azonban mégis az, hogy ez a kölet még

Pe,~c9k~ Zoltán ,orgona~,űy.ész pedig csak "tavasz", ígéret, első rügyezés és már ebben' is akad jónéhány
'művészl orgonaszámokat [átszott, .költernény (Személytelen igék, slb.) amely a legszigorúbb irodalmi, sőt

fl d~~áninneni evangélikus egy: világirodalmi rostán is fennt akadna. Hisszük tehát, hogy e kötet is-
házkerület megtartotta az UJ egyházi t té lit h tsé t ti" k házi li kö '1-törvények alapján ,mult hónapban vá- rn~r e ..eseve , o y~n e e ~ege veze u,n, egy aZI, es . .n~m~e 1, ozv~. e
.laszto.t egyházkerületi presbitériumá- menyunk ele, akmek Knsztussal vala aldott telálkozésébó! es egyült-
nak első ülését, Kovács Sándor dr. püs- . árásából még sok "égi csepp" pereg a magyar lelkek szikes, ugaros
pök és Sztranyavszky Sándor dr. egy- [őldjére. . L. M V.
házkerületi felügyelő, földmivelésügyi .
miniszter elnöklés éveI. A presbitérjum
nagyfontosságú határozatot hozott, fog-
lalkozva az egyházkerületet létalapjá-
ban érintő :'azzal a helyzetfel. amely
most áll elő, 'amikor a húsz éve Cseh-

.országhoz csatolt egyházközségek visz·,
szakapcsolására kerűl sor. Elhatározta
az egyházkerületi presbitérium, hogy
ebben a kérdésben feIterjesztéssel for-
dul a miniszterelnökönkeresztül az
összkormányhoz és a maga részéről is
minden erővel sürgeti az egyházkerület
egykori székhelyének: Pozsonynak és
az egyházkerülethez tartozó magyar-
lakta összes gyülekezetnek az anya-
országi törzshöz való visszacsatolását.
, Az addisz-abbebai protestáns kolo-
nia olasz engedéllyel felszentelte első
főtemplomái.

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

MARNIT'Z
\

hang szertelep .
vm., JÓZSEF-KRT. 37.

/

Egyetemi tanárt kínevezés. A kor-
mányzó a vallás- és közoktatásügyi
miniszter előterjesztésére az. Erzsébet
tudományegyetem hittudományi Iacul-
tásán a protestáns egyháztörténet és
egyházjog tanszékére egyetemi rend-
kívüli tanárrá kinevezte dr. Sólyom J~-
nőt, a budapesti Iasoríevangélíkus gim-
názium vallástanárát. Orömmel vesszük

-és közőljűk ezt a hírt, mert az új' teo-
lógiai egyetemi tanár személyében a
jól képzett fiatal lelkészgárdának es a

'jól készült ifjú tudós generációnak egyik
kiváló tagja jutott a lelkészképzés nagy-
fontosságú munkaterületén munkához
és felelősséghez. Dr. Sólyom Jenő ed-
digi tudományos munkásságával, vala-
mint bátor küzdőképességévei kíérde-
melte egyetemi tanári kinevezését és
egyházunk .bízalmát, mely új munkája:
feladataiban reménységgel tekint reá.

A "Keresztyén Iga-zság" c. havi fo-
lyóirat, melynek főszerkesztője D. dr,
Prőhle Károly és felelős szerkesztője
líc, dr. Karner Károly egyetemi taná-
rok, októberi száma változatos tarta-
lommal jelent meg. Megrendelhető a ki-
adóhivatal ban : Győ!', Petőfi-tér 2.· Fél-
évi előfizetési ára 3 pengő.

A budapesti egyetemek e-vangélikus
tanévnyitó isten tisztel etén, október 9-én
a fővárosi egyetemek és főískolák evan-
gélíkus tanárainak s hallgatóinak -Iá-.
nossy Lajos dr. soproni hittudomány-
kari nyilvános rendes. tanár végezte- a
szent szolgálatot.

\ -
.......•••.,.. .



·Az új -tanév küszöbén c felhívjuk la-
punk olvasóinak, különösen pedig a
hitoktatással foglalkozó Lelkész, vallás
tanár és tanító uraknak figyelmét a
Ruttkay-Míklian Géza szentetornyai lel-
kész kiadásában megjelent.Evangélikus
Kís Énekeskönyvre", maly a dunántúli
-énekeskönyv énekkincséből 89 ének
-elsö verset 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-
ent fali képre, amely a Luther-rózsát
.eredeti rajzban és színezésben ábrá-

'mérője 15 cm. Ára darabonként PO P
tíz darab rendelése esetén 1 P. Ugya
Kis Enekeskönyv, mint a Luther-rózsa
falikép megrendélhető Ruttkay-Miklian
Géza lelkésznél Szeutetornya. Békés vm.

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-

?:;is.ztdeHeL kb'i-iik {dlil-izdff-ifLke.t, h(VjlJ

mul.1ko-{([ LWflU-..rÍrrLfJJtkIUJZ nuLLéke.Lt 52.847.'
seámú. {l6J1aiJe1.izdúi LcufL I-e.LlLaJ.ZlLáL{úáJJaL·
e.Léilizdüiikd FI'UJJjúiLtatLÍ JiJ.lJ-e.J.ke.df-.e.{/uk.

r:5/J wltJéLr:kLU tle.t
Iwz.MIti!Jalala

rzf.j1ltJt, (jókai-mea 18. se;
ueletiJn' 2-955-16 .

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRtGYES FIAI
'magyar királyi SOpI!'llO~i
ludvari szállitók, n. re.

Alapltva: legelsö tüzoltószer-, kut. szivattYl!- és Al apitva :
1816. gé~gyár, harann-, fém· es vasantüne, 1816.

.A Budapest=-Ttsztvieelőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
':lom,a pápai református templom, a györi refor~~tus ~emplom,
"bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyarunkban
"készültek. Harangrendelés esetéri teljes bizalommal forduljanak a
degrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
-véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok' évi jótállás.
.Költségvetést és kiszállást díj U1·en tes en. esz köz 1ii n k

gil

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 díj tételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélik.us egyházát támogatja mindenkí,
aki a Jóléti Egyésületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek Hgyelmét a Jóléti Egyesületre.

Felvilágositással 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, Szornbaíhelv, Szolnok. Min-
den egyházközségben mezbízottai vannak az egyesü-
lelnek. -t-r- Allandóan felveszünk és toglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is .

Hirdessen
,

.az Evangélikus Eletben ,
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lY4NC~U~u~~t~
SZLEZÁK LÁSZLÓ<l

Magyamn;zág aranvkoszorus mestere . I
ha~~nges ércöntöde, harangieIszerelés és lIaranglábgyár e

Budapest. XIII.. Pelnehúzy-uico 78. -
(XII!., Frangepán-u!ca mellett.)

Saját ház. :: Telefón: 291-353.

Gödöllői ~v. egyházközség-részére szállított 241 kg.-os harang.
A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillag-O
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
utáni készült buclapesti haranáok gg százaléka nálam készült.
Most készítem a pusztafö~dvárievang. templom új harangjait
Szivvel-lélekkel készítem harangjaimat

< fr

1\legiel~nt!

A hálaadás kelyhe
SCHÓLZ 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 ürvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegek rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úr vácsorai kérdéseinket is

sorra veszi. -
Ára - portómentes küldéssel - 3 pengő.

Nagy, összefoglaló, 11 és fél ívre terjedő írás.

Megrendelés: Budapest, I.V" Deák-tér 4. szám. "
Csekkszámla: Scholz László, 35.332. .

lllegjelent! O 1vas suk é s ted ess z ü kl .
~ ,

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

S~ZIGETI NÁNDOR ÉS, FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTi-UTCA .9. SZÁM.

TANKÖNYVEKET I
és a szükséges iskolai szereket vegyük

Sehol tz Test-vérek
könyv- és papírkereskedéséből

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

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

»GR~\Ft~<..).\«
;

~I·Y O tJl 1) 1-\V J-\ II J-\ lJ-\r
(WEBER GUSZIÁ V)
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VI. ÉVFOLYAM, 42. SZ.

EGYHÁZTÁRSADALMI, !<ULTURÁLIS É'S BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAi HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS.

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, t dr. Benczur Vilmos, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv Lászlő, dr. Gaudy Lászlő,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz Lászlo,

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

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

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

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

A szerkesztőség csekkszámlájának száma: 20.412. --:- A kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 52:847.
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TARTALOM:
Intelek titeket ...

Hívő evangélikusok lrontián

Kié a "KIE"?
A Szív, Saítószernle stb

Keresztyén kereskedelmet

Békéscsaba és Szarvas a Felvidékért

Csipkerózsika

A Luther-szoborpályázet eredménye

Harmincezer gyermek kereszteshadjárata

A nemzeti egység

1938. Egyedül vagyunk

A Dunántúli Egyházkerület közgyűlése

Filmkritika

Hírek
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1938. OKTÓBER HÓ 22.

Sziládí Jenő
Algőver Andor
Kendeh K. György

Budapesti istentiszteletek
sorrendje' .

-1938. október 23. -

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

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Virág Jenő .
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/412 Kemény Lalosfrédió)
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Magócs Károly

,Fasor, Vilma kírályné-út . .
19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Lamnek Vilmos

Fasor d. e. II Süle Károly
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (nérnet nyelven) d.u.5 Broschkó G. A.
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bányai Sándor
Kőbánya d. u. 4 Bányai Sándor
Simor-utca 35, d. e. ll· Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (tót nyel-

ven) d. e. 10
Üllői-út 24. d. e. 1.0
Szvelenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e.1/211 Késrnárszkv Lajos
Angol-utca 25. d. e. 11 .Rimár Jenő .

.Abonyi-utca 21. d. e. ll. Dobos Dezső
Fóti-ut d. e. 10 Benkő István
Bécsikapu-tér d. e. 11 Dr. Varsányi M.
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Qbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Obuda, Selmeci-u. 1. . d. e. 11
Óbuda d. u. 4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskav-út 56) d. e· 11
Kelenföld . " d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u, 7. d. e. 1/211 Zulaul Henrik
Rákoslalva d. e. 1/212

Danhauser László

Móhr Henrik
Móhr Henrik
Benczur Lászlo
Szántó Róbert
Szántó Róbert



• •INTLEK TITEKET.
- D. Kovács Sándor dunáninneni püspök körlevele gyülekezeteihez

Nemes Gyülekezetek!
Kedves Testvéreim az Úr Jézus

Krisztusban!
Nemzetünk ezeréves életútja iS-

mét sorsíordulóhoz jutott. Megnyílt
előttünk a reménység kárpitja, hogy
hazánk területének egy része Isten
jóvoltából visszakerül hozzánk és
elszakadt testvéreinket újra sza-
badon ölelhetjük, Méltó azért ke-
zünkbe vennünk a hálaadás poha-
rát, hogy Isten megtekintette az ő

. népét és nagy csuda támadt mi
közöliünk.

Istennek irántunk tanusított ke-
gyelme arra kötelez bennünket,
hogy az ő atyai intését megértve,
méllóan készüljünk elszakadt vé-
reink fogadására. Öltözzünk fel a
Krisztus megváltottainak fegyver-
zetébe. szóval a világossághoz il-
lendő öltözetbe. Várjuk Istenben
bízva a felszabadítás napjának fel-
virradását, imádkozzunk verem-
kért, de végezzük egyúttal hűsége-
sen mindennapi rnunkánkal, hogyha
üt az óra, készületlenül ne talál-
jon bennünket. Ha késik a várva
várt pillanat, jusson eszünkbe,
hogy Izrael népe 40 esztendeig ván-
dorolt a pusztában, míg meglát-
hatta az igéret földjét; 70 évig
tartott a babyloni fogság s évszá-
zadok mültak el, míg a megígért
Messiás megjelent. A mi remé-
nyeink pásztortüzénél lsten maga
virraszt -kegyelmével. Aki n;ugta-
lanul és türelmetlenül várja a fel-
támadás reggelét, Istent magát
sérti meg bizalmatlanságával és

nem látja meg az Urat az ő di-
csőségében angyalai közölt.

Intlek titeket, Atyámfiai, hogy
ne zúgolódjatok, mint a pogányok,
akik nem ismerik az igaz Istent
Aki Istenben bízik, soha meg nem
szégyenül, mert az ő jóvolta nap-
ról-napra megújul mirajíunk. Ra-
gaszkodjunk az ő törvényéhez,
mely élet és erő. Imádságunkkal
és élő reménységünkkel emeljük
fel azokat, akik a kétségek terhé-
től roskadoznak s öntsünk új hi-
tet beléjük. Tisztítsátok meg ma-
gatokat e világ szerelrnétől. rriely
kárhozatba sodor és legyetek mél-
tók arra, hogy Istennek fia és ke-
gyelme beszéllion hozzátok! Tá-
voztassatok el minden gyűlölkö-
dést és szeretetlenséget, sőt inkább
tegyetek bizonyságot arról, hogy
ugyanannak az Istennek gyerme
kei, ugyanannak a Kriszlusnak
megváltotljai, ugyanannak a ma-
gyar nemzetnek fiai vagytok. Élni
csal, az a nemzet fog, amelyben
saját magában van életerő; aki
mások gyámolítására szorul, annak
nincsen jövendője. Hazánk kor-
mányzója és kormánya Isten út-
mutatása mellett szilárd hűséggel
érvényesíti nemzetünk közjavát és
megvédi becsületet. Őszinte, ingat-
hatatlan bizalommal kísériük ér-
tünk vívott küzdelmüket és veríté-
kes munkájukat.

E nehéz időkben, amikor, mint
a tenger árapálya és dagálya,' ag-
godalom és remény váltogatja egy-
mást lelkünkben, valősítsuk meg

nemzetünknek nem csupán külsö,
hanem belső érzelmi egységét is.
Ne engedjük, hogy a gonosz ke-
zektől szírott bizalmatlanság és két-
ség rést üssön sorainkben ; higy-
jünk honfitársainknak hazafiságá-
ban és jószándékában. Ne áltas-
suk magunkat azzal, hogy egye-
düi csak mi magunk látunk tisz-
tán, csakis mi akarunk jót, mig
mások sötétben botorkál nak. Isten
adja a léleknek a látást, a karok-
nak az erőt, elméknek a bölcses-
séget, Isten cselekszik az emberek
által. Forrjunk össze a szent ha-
zaszeretetben, élesszük a hűség és
önfeláldozás tüzét, amelynek lángja
messze átvilágít a reánk kénysze-
rített határokon. A magyar nemzeti
lobogókkal küldjük el hazavágyódó
véreinknek a megiljult és a pártos-
ség bünétől megtisztult magyarság
lelkét és az odadó munkásság,
igaz testvéri érzés ölelésével' vár-
juk őket - haza.

"Az Isten a mi oltalmunk és
erősségünk és igen alkalmatos se-
gilségünk. Ez okért nem félünk, ha
a föld megindulna is, ha a hegyek
a tengerbe merülnének is, még ha
zúgnak és fölemelkednek is ez ő
vizei és ha háborgásuk miatt a
hegyek leomlanak is. A seregek-
nek Ura velünk vagyon."

Vigyázzunk és imádkozzunk!

Az Úrnak békessége maradjon
velünk.

D. Kovács Sándor
, dunáninneni evang. püspök.
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Békéscsaba és Szarvasa Felvidékéri
Kétségtelen, hogy a mai Magyaror-

szág felekezeti és nemzetiségi különb-
ség nélkül egy emberként áll felvidéki
követeléseink mögött. A napról-napra
megismétlődő revíziós nagygyűlések ért-
hetően kifejezik, hogy mindent vissza-
várunk és mindent visszakövetelünk.
Sok-sok magyar remény és akarás fe-
szül ezekben a követelések ben. Remé-
nyeinket és akarásunkat még teljesebbé
tette az, ami Szarvason és Békéscsa-
bán történt. Mert Békéscsaba és Szarvas
szlovák tömegei nagygyűléseiken félre-
érthetetlenül kifejezték, hogy -ók a fel-
vidéki szlovákságot a magyar határo-
kon belül akarják látni. Igaz, hogy e
követelés magában még nem minden.
Nagy dolog azonban az, ahogya köve-
teléseiket ki tudták fejezni. Míg a többi,
sokszor tisztán magyar tüntetéseken
gyakran csak hangulati és érzelmi ala-
pokon beszéltek a szónokok, anélkül,
hogy tárgyilag is félreérthetetlenné tet-
ték volna igazságukat, addig a csabai,
meg a szarvasi tüntetéseken úgy sora-
koztak fel a követelések, hogy abból
mindenkinek meg kellett értenie: a fel-
vidéki szlovákságnak itt van a helye
Magyarországon. Szarvason és Békés-
csabán tényeket sorakoztattak fel .a
szónokok szentimentálizmus és érzelgés
nélkül, olyan tények et, amelyeket meg-
cáfolni nem lehet. Legvilágosabban épen
a csabai evangélikus tanító, Darida Ká-
roly érveit, azt fejtegetve, hogy "a mi
öseink (t. i. a szlovákok) a felvidéki
szlovák hazából nem idegen önkény
miatt jöttek ide, hanem azért, mert egy
jobb élet reménye fűtötte őket. Olyan,
a felvidéken soha nem hitt jólétben bő-
velkedő területre jöttek, amilyenről még
csak nem is álmodtak ... Soha itt senkit
a legkisebb anyagi hátrány nem érhe-
tett azért, mert szlováknak vallotta
magát. Rendre, a maguk szorgalmas
munkája árán, a városok és községek
legtehetősebb polgárai lehettek."

"Nem tudom, elnyomatás-é az, hogy
a város főjegyzőjétől kezdve minden
hivatalban, iskolában a vezető helyeken
ott látjuk a csabai szloválsokat. Soha
nem hallottuk hírét anyelvvizsgának,
nem tudunk elnyomatásról, csak a cseh
rádió adta most tudtunkra. Itt a tények
beszélnek. Jöjjenek ide és nézzék meg
azt a 30-40 szlovák iskolát, ahol a
szlovákság 200 év mulva is szlovákul
taníttathatja gyermekeit. Ha nem lenne
szlovák iskola, lehetne-e ezrekre menő
törneget látni a szlovák istentisztelete-
ken? Erte-e a legkisebb sérelem vala-
melyiket eket akkor, amikor fekete ára-
dat ként hömpölyögtetek haza az isten-
tiszteletről. szlovák ul beszélve? (Soha!
Soha!) Ellene szólnak a hazugságnak
a csabai szlovák kultürális egyesületek,
a könyvek, a világhírű 300 éves 'I'ra-
noseius énekeskönyv. A városi szinház
kapuja annyiszor nyílik meg, ahány-
szor akarjuk."

Hát igen, ebből tanulhatnak a nagy-
gyűléseink szónokai. Mert ez sokkal
több volt megszokott hazafias frázisok-
nál, Ez beszéd volt, érvelés, meggyő-
zés és ígazság ! Ezután nem maradhat
kétség se a szlovák, se más előtt, hogy
miért van itta helye a szlovákoknak.
Nagyon [ó lenne, ha a többi szónokaínk
is ilyen világos és megdönthetetlen ér-
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Hivő evangélikusok Irontján
- D. Kopi Béla püspöki jelentésének bevezető része a Dunán-

túli Egyházkerület soproni közgyűlésén -

Világviszonylatban nemzetünk és egyházunk a kommunizmus és
ellenkommunizmus hullámveréseben él.

A kommunizmus Oroszországban következetesen kiépített állam-
szervezet, gazdasági- és szociális-rendszer, ImItura és éleltipus. Az
állam törvényei hiába blztositene k vallásszabadságot és hiába helye-
zik az istentelenek jogaival egyvonalba a hívők jogait. a keresztyén-
ség élei-halál harcát vívja. Egy évvel ezelőtt az agg Malmgren üs-
pök elmondotta a némel Gusztáv Adoll Egyesület negygyűlésén. hogy
200 német evangélikus lelkész közül már csak ketten állanak a vár-
tán. Az általa felszentelt 57 fiatalember közül már csak ketten szol-
gálnak. Halálharangként kondult utolsó mondata: Oroszorszég Isten
nélküli ország, a halál néma országa.

Spanyolországban még ma is dühöng a polzárháboru. A hívő
keresztyénség vívja harcát az Istenellenes táborral.

De a töboi keresztyén országot sem hagyja érintetlenül ez a
rettenetes veszedelem. Föld alatti aknarnunkáiuk jelenségei tel-felbuk-
kannak. rnint ahogy' a szeizmográf mutatója akkor is megrezdül. ha
a földindulás rejtett pontját megjelölni nem képes. Ezen jelenségeknél
is veszedelmesebb az álruhás kornrnunizmus, az Istentőlfügget!en
éleltipus, a hittől elválasziott morál, a világnézelté szíkkadt vallés. A
kornmunizrnus ellen fegyverkező egyházak riadtan nézik a határon
túl morailó forrongásokat, a saját fdleikon belül elhatalmaskodó rej-
tett veszedelmet pedig nem veszik észre.

A másik oldalon a nemzeti szocialízmus áll s az egyház ennek
hatása alól sem vonhatja ki magát.

Az állami totalitás az óriásember kielégíthetetlen mohóságával
minden hatalmat, befolyást és irányítást önmaga számára követel
Ennek az állami rendszernek egyházi következményeit nyomon kövel-
hetiüle. Az állami felsőbbség felszívja az egyház hetalmát. Az lsterr-
rendelésén alapuló két egyenértékű, egymás mellé helyezett ezervezet
egyensúlya összeomlik. Az egyház az állam alárendeli, járom szalagon
vezetett vazallusa lesz. Az állam kizárólagosan önmaga számára kö-
veteli a nevelés, irányítás, vezetés jogát s az egyház munkáiát a
templom falai közé szoritja, A szószék mellett megjelenik a politikai
ellenőr. Az állam támogatása összezsugorodik. Elhomályosodik az
egyház állami és nemzeti jelentősége,. sőt kívánatosnak látszik anyagi
elerőtlenítése, templomon kivüli kulturális és szociálís munkájának
korlátozása. Az átalakulás köveíkeztében az egy sikon elhelyezett
állam és egyház alárendeltségi, sőt ellentéti . helyzetbe kerül egy-
mással. .
_ Hangsúlyozzák ugyan az egyház vallási rnűköd ésének, igehirde-
tésének és egyháztársadalmi tevékenységének szabadságát. Az igaz-
ság azonban az, hogy a némaságra ítélt, vagy tömlöcbe vetett papok
száma nagy s zsinagógákon kívül evangélikus templomok felett is
fenyegető veszedelemmel függ a halálos itélet, mint ahogyautópark
lesz a müncheni evangélikus templom helyén, melybe akkor vágták
bele bontó-csákányaikat az emberek, mikor oltáránél sok ezer hívő
borult le úrvacsora vételre.

A történelem sajátszerű játékát látjuk megújulni : az önmagukat
bálvánnyá tevő ellentétes irányzatok élet-halál harcot vivnak egymás
ellen és mégis ugyanazon negativumban találkoznak.

A kommunizmuslól való rettegés és a nemzeti szociálizmussal
szemben táplált aggodalom sajátságos védekező elgondolásokat ter-
melt ki. Az egyházak belső védekező és külső sáncíal-építö munká-
ján kívül társadalmi szervezetek, politikai szervezkedések, állami in-
tézmények igyekeznek védöbéstvát alkalmazni.

A tervek közt megemlítem azt a világpolitikai elgondolást, rnely
egyházi alapon keresné a kérdés megoldását, ez a katholikus Europa-
mozgalom. Elgondolása szerint Európa csak akkor hódifja vissza régi
vezető helyét az emberiség életében, ha katholikus lesz. Europa rneg-.



rnentése 'és újra szervezése a' marxiamussal' szemben csak akkor lehet-
séeee, ha .a róm. kath. egyház egyedurelomra. jut. Ez a róm.' kath.
egyház nagy erőpróbája. Létre kell :hozni Európában a kath. államok
blokkját, hogy egy hatalmas kath. államszövetségben egyesüljön AI-
.bánia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország és Magyarország. Az
éllemszövetsézhez tartozó államok állami életének önállósága külön-
bözöképeri biztosítható, de mindegyikben a róm. kath. egyház lenne
államegyház és együtt mindnyájan a róm. kath. állam-eszmét kép-
-viselnék. '
, Bármennyire valószínűtlennek lássék' ez az elgondolás, jellemző
'reá a protestáns államokIekapoaolása és a megoldás módiának egy-
oldalú kiélezése. De jellemző az is, hogy míndkét eshetőség ellen
-szükséaesnek tartja ugyanazon módon védekezni.

Az általános helyzetképben külön vonást jelent Ausztriának Né-
metországhoz csatlakozása. Ezzel a megnövekedett nagy nérnet biro-
.dalorn közvetlen szomszédia leltünk. Nem szólok arról, hogy a poli-
tikai irányzat védhetlenül átcsap az ország határain, mert ennek számba-
vétele állarnpolitikai féladat. Vannak azonban a közvetlen szomszéd-
sásnak olyan hatásai is, melyekkel egyházunknak feltétlenül számolni
-kell. Teljes hatérozoltsággal biztosítanunk kell egyházi autonórniánkat,
-törvényeink keretei közt számunkra biztosítolt működési szabadságun-
.kat, hilvallásos életünket, templomaink és iskoláink hitvallásos mun-
káiát. De ugyanakkor Jisztán kell látnunk azt is, hogy az ídöálló, leg-

-hatelmasabb védekezés a belső lelki-megerősödés. Építeni kell a meg-
győződéses, hívő egyházat. Ez a legerősebb vár, mert nem ember,
hanern lsten építi.' .

Egyházunk belső helyzete és feladatai. Egyházunk életében az
'ébredés határozott jelei mutatkoznak, Híveink vallásos szelleme meg-
.erősödött és elmélyült. Templomaink látogatása a legtöbb gyülekezet-
ben megnyugtató. Egyébként is erőteljes érdeklődés mutatkozik az
az egyház ügyei iránt. Növekedik- azok száma, kik nemcsak a külső,
'jogi és történeti egyház tagjainak érzik magukat, hanem Igét hallgató.
vallásos kegyességben .élö, hitvallásos alapon álló, imádkozó emberek,
'tagjai az evangélikus egyház nagy lelkiközösségének is. Ezek az em-
-berek .ligyelik , várják, lesik az egyház megmozdulásait. Fáj nekik
'annak tespedése, örülnek elindulásaínak. bíztatíék, követeléssel ostro-
molják, építési alkalmait ielhasználják, saitótermékeit olvassák.

'Egyházunk vallásos szellernének gazdagodását két irányban
szernlélern. Először, a lelki elmélyülés irányában. A vallásos gondol-
kodás szernélyi természetű vonásai lépnek előtérbe. A felületes han-
gulat, vagy üres érzelmi vallásosság helyébe .Iép 'a vallási élményre

-Iámaszkodó, komolv-bűntudaíos, kegyelmet megtalálo vallásosság. A
.másodík irányban való elmélyülést abban látom, hogya hívek meg-
tanulják értékelni .az egyház közösségét. Ha az egyház jelentőségének
dogmatikai magyarázatát nem ismerik is. s nincsen is rendszeres hit-

'vallási ismeretük, mindennapí életükben felismerik az egyház gyakor-
lati jelentőségéts boldog rábizással adják átmagukat lelki édes-
anyjuknak. . . , '

. Belső helyzetünk megrajzolásánál világosan meg kell látnunk fel-
adatainkat is. .

Világszemléleti helyzetünk egyházunk' kötelességévé teszi, hogy
autonómiánkban biztosítot! jogait, önállóságát, működésí szabadságát
és lelki iüggetlenségétblztosítsa.. Nem nézheti közörnbösen. tétlenül és
erőtlenül azt az évtizedek folyamán kialakuló rendszert, mely különö-
sen a felekezeti iskolával kapcsolatosan, egyházi autonómiánk hátrá-
nyára érvényesül. Áz állam iskolefelügyeleti joggyakorlása szinte meg-
semmisíti az egyház irányítását és ellenőrzési jogát. Míg ebben a
tekintétben eddig szórványos jelenségekről volt szó, addig most törvé-
nyes alapra helyezett rendszerrel állunk szemben. Ma már más egy-
házhoz tartozó emberek járják Iskoláinkat, ellenőriznek, bírálnak, minő-
sítenek. Tankönvveínk miniszteri megerősítés alá kerülnek, az állami
totalitás és sablonizélés elve olyan nagy, hogy még a füzetek és író-
szerek is miniszterí engedélyezéstöl függnek. Saját iskoláinkban egy-

.házi célra való gyűjtéshez miniszteri engedélyt igényelnek. Kétségessé
tehetik azon jogunkat, hogy saját egyháztagjaink áldozatkészségét

• egyházi szükségleíekre igénybevehetiük-e ? ,
: A kórrnány és a politikai irá~zatok' változnak. Jöhet olyan kor-

veket sorakoztatnának -Iel igazságunk
mellett a Iírízálás .helyett. "

És tanulhat a 'csábai nagygyűlésból
más is. A felekezetek: Mert a beszédek
elhangzása után·:"':- amelyekben meg-
nyilatkozott a kísgazda egylet elnöke,
az evangélikus tanító és az ifjúság ve-
zére, a határozati javaslatot a rk, káp-
lán olvasta fel. Ime: tudnak az egyhá-
zak együtt menetelni. És ahogyan egyek
lettek a magyar ügyben, úgy egysé-
gessé lesznek Isten dicsőségének a hir-
detésében is, ha egyszer annyira ko-
molyan veszik keresztyénségüket, mint
ma a magyar ügyet. ,
- VégüLpedig azt is meg kell monda-
nunk, 'hogy abban az örömben, amit
a hazai szlovákság most a magyarság-
nak okozott, a legnagyobb öröm az
evangélikusságé. Mert eddig hol nyílt an,
hol titokban, de szüntelenül ért ben-
nünket az a vád, hogy a magyar evan-
gélikusság néhány tagja a páriszlávíz-
mus híve. S faragtak ís ebből a vádból
fegyvert ellenünk eleget. Ami tény volt,
azt ma sem tagadjuk Ie. De most ki-
derült, hogy a magyar evangélikus egy,
ház a maga életével és munkásságával
tudott annyira magyar, -ígazságos.mín-
denekfelett pedig keresztyén lenni, hogy
a közénk telepedett szlovákságban egy
új és testvéri együttélés kovászává
vált.

Távol áll tőlünk a dicsekedés és tá-
vol az öntömjériezés. De ami Békéscsa-
bán és Szarvason történt, az olyan do-
log, hogy okvetlenül fel kell [egyezní,
mert belőle még az új magyar élet
egyik új fejezete fakadhat. M.

ri

CSIPKEROZSIKA
, ;. .

sokáig aludt mozdulatlanul. Szépeket
álmodott és csak akkor ríadt fel, ami-
kor eljött a daliás királyfi és csól,,{jával
felébresztette. Akkor csodálkozva né-
zett körül és egy külíöldí tszatíra sze-
rint így kiáltott fel: jaj, ne nézzen ide,
.azóta bizonyára kírnent , a ruhám {ls.a
frizurári1 a divatból. Ha Csípkerózslka
polgári neve történetesen Magyarcr-

-szág lett volna, akkor egészen hason-
lóan kellett volna felkiáltania Ei mos-

-taní ébredés napjaiban. A szép álmok,
a fülbesúgott legendák, az édes titkok
kegyetlen valóságga foszlottak. Feléb-
redtünk és észrevettük, hogy hiába vol-
tak az álmok, más a valóság. Csak sug-
dostuk egymás fülébe húsz nehéz esz-
tendő alatt a "titkos" értesüléseket és
vártuk a megvalósulás percét, amikor
elmondhatjuk azoknak, akiknek tovább
adtuk, mint "szigorúan bízalmas" hírt,
mi is értesülésünket, 'hogy "nem meg
mondtam ?" És ehelyett szégyenkézve
hallgathatunk, Mit csináltunk húsz év
alatt? Almodoztunk, ébredest nem várva
és nem akarva? Hol van az a nemzeti
újjászületés, amelynek ma nem csak lel-
kesedésben kell megnyilvánulnia, hanem
aminek éretten kell tagjaivá tenni visz-
szanyert véteinket ? Blzony sehol. Ta-
lán majd most a kisebbségi élet nehéz'
sorsában és a kényszerű demokráciában
mégis előrehaladott felvidéki testvérek
adnak új színt és lendületet a nemzeti
újjászületés menetébe. De elég .lesz-e
az ő kérdésükre: Mit tettetek húsz év
alatt " Csipkerózsika Ielelete.: Aludtunk,
vártuk a szabadítót! 'K: P.
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.'),,La.punk·~lőzQszamában hírt adtunk
aII:Ól,' h'og'y. a Luther-szóborpályázat
ter\jei a, határidőre beérkeztek es .a
Qii(ó-H.S~gObíráJa .niunl5.áját megkezdte.
.Qly~ő.lwr-14'$Ildélelőtt ült össze a bí-
.zQ~,ts~g;,~:hogy döntését meghozza. Az
m~s~J;t'o'm~gjelent, mínt' a hazai szob-
rá!sz.tJ;1;tí;vé;szek.,'közü1,felkért szakértő:
Vastagli György ~s Medgyesy István,
'!:ala.mjnt dr: Thulin a wittenbergi Ll>
ther: Ml1zeu!ll tgazgatója, A bizottság
lJjbQli'együttesen és tüzesen megtekin-
tatte-a pályázati terveket és egyhangú-
lag alakult ki az a vélemény, hogy a
kitűzött pályadíjakat és a szobor meg-
alkotására irányuló megbízást kiadni
nem. lehét, mível olyan kímagasló és
mínden- kívánalomnak megfelelő terv
.nem érkezett, amelyik átdolgozás nél-
kül végleges formát nyerhetne. A bi-
.:I;ottS,;1gnyolc pályatervet talált rnéltó-
nak arra, hogy egy.enkint 500 P tiszte-
letdíjat nyerjenes ennek a nyolc pálya-
műnek il szerzöjét újabb zártkörű pá-
ly,áz!itra hívta fel. Ennek a szükebbkörű
páJyázatnak első díjául a' kivitellel
való megbízást, második díjul 1500 P,t
és harmadik díjul 1000 P t tűzött ki és
az· újabb pályatervek benyujtásának
lJ..atáridejét,deeember 15-ben állapította
.meg. A nyolc művész névsora a követ-
kezö: Borbereid Kovács Zoltán, Gaády
{Kaiser] Lajos, Grandtner Jenő, Horvay
János, Keviezky Hugó, Lux Elek, Pász-
tor János és Vitéz Székely Károly.

E nyolc díjazott pályaterv képét la-
punk olvasómák két egymás után követ-
kező számunkban be-fogjuk mutatni.

,Következő nap a bizottság egybehívta
a. díjazott művészeket és dr. Thulin tá-
jékoztatta őket a második tervpályá-
zaton hasznosítandó tanulságokról és
kívánalmakról. Különösen felhívta. a
művészekfigyelmét arra, hogy az evan-
gélikus egyház "hamis páthosz nélküli"
Luthert kíván, olyan legyen a szobor,
hogya legegyszerUbb ember is azon-
nal megismerje.

A pályázat eredményének a megálla-
pítása után az Ullői-uti Iparmüvészetí
Múzeum üvegcsarnokában lévö kiállí-
-tást a nagyközönség előtt is megnyitot-
ták és az október hó 31-ig nundennap
iiJ.....:2-igdíjtalanul megtekinthető. ' .

HE

,EL~ISM E RÖ SZ AVA K
. '. . . D. Kapj 'Béla

'l?Uspöki jelentésében lapunkról:
/:c:N~:m' egyházkerületünk terü-
leténjelenik meg, de kőzőttünk
-és-számunkra is áldással dolgo-
'zik Kemény' Lajos szerkesztésé-
.penaz_ Országos Luther Szövetség
lapja, az Evangélikus Élet. Az
elmultrévben úi köntösbe öltö-
zött programmját teljes határa-
zottsággal kidolgozta és azthű-
ségesen megvalósítia. Különösen
örvendetesnek látom a lap ru-
galmas mozgékonyságát, mellyel
az egyház vigyázó szeme, ele-
ven' lelkiismerete, védekezésre
emelt karja tud 'lenni."

~ány,me'l'y az égyháitautorioin1'a- .rováséra" f'riegszetteH 'jogalt neh'! a2
egyház javára, hanem annak hátrányára :fogla~'érv'ényesítenh Sőt el-
jöhet az az idő is, midőn nemzeti szempontból az állam, jogbírtoko-
lásánál nagyobb értéket képvisel az egyház kezébenlevő.jogállomány.
Nem lehet tehát közörnbös egyházunkra az,' hogy .. autonómiájának

-sánclalából hány követ porlaszt ki az állam keze. " v

Tervszerű rnunkával az egyházat a hívő ei)ongélikusükfronfjává
kell, kiépitenünk. Hitvallásos alapra kell helyezni az egyház iskolai 'es
egyháztársadalmi munkáiét. Szakítani kell a hazug vallási liberaliz-
mussal. az avult [elszavakkel dolgozó, önmagába szerelmes [elszavas,
kultúrprotestantizmussal és 'az etikai síkba' helyezkedett világnézeti
protestantizmussa!. Az egyház örök Iundamentálís köveit vájja ez' a
vissza-vissz aiérő történeti kísértet, mely a véres és vértelen ellenrelor-
mációnál százszorta nagyobb veszteséget jelent. Fel kell ismernünk a
személyes Istentől elválasztó modern securalizmus veszedelmes követ-
kezményei! s az egyetlen alapon, az igazi fegyverekkel harcba kell
szálla nun IL .

Az egyetlen alapon, az igazi fegyverekkel! Mert egyházunk nem
veszítheti el a személyes Isten megadott örök realitását, Nem lehet
rohanó események iilozoiáló sze mlélő]e sem. Nem bízhatik külső szer-
vezeteben és mesterségesen nekilendíteít szervezke désében. Nem támasz-
kodhatik történelmi formációjára s benne Ielraktérozott nagy értékeire.
Ha önmagához, isteni küldeté séhez, vagyis az evangéliom szolgáletá-
hoz hű akar maradni, akkor erejét csak Istenből merítheli, hívő egy-
házzá kell lennie l .

Hívő és hitvallásos alapon álló papokra, tanárokraés tanílókra
van szükségünk Akiknek nincsen meg ez a lelki fegyverzete, 'menien
és keressen magának máshol elhelvezkedést, rnert az egyház csak
hitvallásos, hívő szolgákat használhat. Hitvallási alapon álló, hívő
világi vezéreket keres egyházunk! Köszonjük világi vezércink lángoló
egyházi.öntudatát, mellyel egyházunk jogainak és igazságainak védelmére
bátran síkra szállnak. Köszönjük vezéri munkájukat, rnellyel egyházunk
k6rmányozásában és építésében tevékenykednek. Köszönjük hűségüket
és szeretetüket, mely védelmező kard és az édesanya kezére .•hulló
gyermeki csók. Köszöniük egyházunknak aiándékozott nevüket, tekin-
télyüket s személyükröl az egyházra hulló íisztességüket.rde .mégis meg
kell mondanorn, hogy az egyház mindezenlelül és mindenekelőlt hívő
és hitvallásos szivel vár tőlük .. Ternplompadba .vezető 'szorniúhozó
vágyódást, oltár lépcsőjére kényszerítő bűnbánatot. Krisztus keresztjén
megnyugvó kegyelem bizonyosságot keres 'náluk. . '

. Hívő es hitvallásos népet kell nevelnünk. Emberekezréit, akik
nemcsak a születési anyakönyv és a' gyülekezeti adókönyv, nemcsak
a történeti hagyomány és a külső egyházi élet látszata szerint, hanem
szívük dönthetetlen meggyőződése szerínt is evangélikusok.

.Ha sem miléle veszedelern nern közelít egyházunkhoz, akkor is ez
.az egyház örök munkaprograrnja. Ha pedig több oldalról közelít feléje
ártó veszedelem, akkor örök munkaprograrnjának munkálásán kívül ez
egyszersmind legbiztosabb. védelme. Hitvallásos,. hívő egyházzá kell
lennünk vezetőkben és vezeteltekben !

__________________ 1 _

6. Határozathozatal az igazgatóságnak
és a tisztikarnak adandó Ielrnentés
tárgyában.

7. Esetleges Indítványok.

Meghívó'
.az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egy-
házkerületek Jóléti Egyesületének 1938,
évi október hó 29-én, d. u. 6 órakor a
Deák-téri ev. leánygimnázium második
emeleti kís tanácstermében megtartandó.

rendes évi közgyülésére:

Tárgysorozat :
L Elnöki megnyitó.
.2. Jelentés az egyesület 1'937-38: évi

.működeséról. ,
3.. Határozathozatal a jelentéssei kap-

csolatos előterjesztések ügyében.
4. Alapszabálymódosítás.
5. Számvizsgáló-bizottság jelentése. .; ..

Ha az egybehívott .közgyűlésre aren-
des tagok nem [elennek még határozat-
képes számban, .úgy, a rendes -közgyü-
lést ugyanezen targysor-ozattal-1938.évi

, november hó s-én délelótt-Iél .,~2 §ra-
ker a Deák-tér! evangélíkus leánygím-
názium második emeleti' kis tanácster-
mében fogjuk megtartani. mely közgyű-
lés a megjelentek számára való, tekin-
tet nélkül határozatképes. : ,'. ',' ~'

. 1: :.' .~.•

, . Dr. Konkoty Eleín~r>~~ k,
: ügyvézetörélnök.

'-



Gaády.(Kaiser) Lajos terve.
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A LUTHER.SZOBOR DIJÁZOTr PÁLYAMŰYE.!BQL

Tanonciíiak közt forgolódván csak Iel-íel fedezek egyik-másiknak
a gornblyukában egy jelvényt. Zöld háromszög lefelé szögellő csúccsal.
Közepe táján piros léc fekszik át s azon három betü: KIE. Nagyon
jól tudom, hogy ez a Keresztyén Ifjúsági Egyletek Nemzeti Szövetsé-
gének jelvénye, de azért próbaképen megkérdem tőle: "Milyen jelvény
ez?" - "Nem is tetszik tudni? Az ifjúsági egyletünké a Horánszky-
utcában." '- . "Nem ió a jelvény, - trélálok vele - a magyarban a
kérdés után mindig kérdőjelet teszünk. Ez a jelvény azt kérdezi: "Kié"
és nincs mellelte kérdőjel." Nevetve tiltakozik, hogy az nem kérdés,
hanem három betű rövidítése. Megmagyarázza a belűk jelentését, az-
tán így folytatja : "Már sokan gondolták, hogy ez kérdés. Nem is szok-
tam tiltakozni ellene, ha magamfajta fiú mondia, Ráhagyom, hogy ez
egy kérdés első fele: kié éle ted? S ez mindig a legjobb ugró-
deszka, .hogy lelki kérdésekről őszintéri beszélhessünk. A végén aztán
meghívom őket valamelyik összelövetelse. Igen sok ragadt már így
ott." "Vagyis lett- a kérdörnondatból állító mondat: "életed: KIE", Ne-
vetünk. s a buzgó KIE-ifjú engem is meghív, hogy menjek el, nézzem
meg én is .aKlli-hézat a Horánszkv-utcában. Megigértem neki.

IIjús~gé pincétöl padlásig.
Egy' nap, tényleg megállok a frissen meszelt kétemeletes ház

előtt. Este 7-óra körül vagyunk. Fiatalemberek nyargalnak a kapun
ki-be. A kapu alját elaitózták az udvar felé is, meg a lépcsőház felé
is. A -lépcsöhéa- mellett-kis portás-Iülke. Egy kis testi hibás fiatalem-
ber a portás. Ferenczvnek hívják. Fürgén mozog és magyaráz. Fülkéje
csak 'egy -taJpalá.tfnyi helyfelezsúlolva asztallal, szekrénnyel, székkel,
bőröndökkel, telefonnal. -csóniagokkal és ezerféle minden mással. De
még le is tud ültetni. -Sütött-is alszik a fülkében és nagyon boldog-
nak'Tátszlk.' Telefonál, intézkedik, pénzt kezel, hálóhelyeket utalványoz
és besül-beszél." Valami iparossóg--áz eredeti mestersége, de már két
éve itt ivan. '30 J:Y~tkapés tellés'éllátást egy hónapra és mondom,
szömvenfrriég van--elégedvesorsával. 'Elmondja, hogy mi mindent
találhafók ahézban. Elősz;ör is-egy -tanoncotthont 8 helyiséggel, aztán
túristaezéllót,' aztán pénzlót iparossegédeknek-diákoknak. cserkészolt-
hont: étkezdét, összejöveteli nagy termeket, térsalgót. könyvtárat, tit-
kéri irodákat és -rnég nem tudom mi- mindent. Pincélől a padlásig min-
dén ~:.kis zúg az ifjúságot szolgálja. A .minden ,kis zúg " szóról-szóra
értendő: Pl. a portásfülke élötti lépcsőházi teret olyan hall-szeni tár-
salgóvá, olvasóhelyiséggé alakították át. Ifjak által készített asztal és
padok állnak Ht tele napilapokkal és egvházi lapokkal. Fal mellett
üveges iratterjesztési szekrény és köröskörül különléle plakátok. Kb.
8-10 ifjú bújja- itt a .lapokat. A rádió halk zenekiséretet szolgáltat
hozzá. ' .:., -

- .

Pásztor János terve.'

Borbereki 7ioltán terve

KevíczkyHügó _terve



,'Harmincezer -gyermek
kereszteshadiárata

Ha a mai és régebbi korok emberét
összehasonlít juk, két ellentétes világ
tárul fel előttünk. A jelen hypermodern
emberét, aki gőgösen veti oda: kiirtani
a vallást, a morált az életből, nehezen
.képzeljük keresztes vitéznek, aki a val-
lást tartja az' egyedül üdvözítő boldog-
ságnak s a Szent Sír visszaszerzéseért

.életét is kész feláldozni.
Még szembetűnőbb az ellentét, ha II

ma felvilágosult, sportoló fiatalságát
nézzük. Ilyenkor legendaszerűnek tűnik
az 1200-as évek sápadtarcü, vézna gyer-
mekhada, amint kezében a kereszttel
és lobogókkal, vallási lelkesedéstől
hajtva, elindulnak a Szentföld vissza-
szerzésére.

.1912-ben a Szentföld a saracénok bir-
tokában volt. A .középkor vallásos em-
berét rendkívül .bántotta ez a tény s
lelkében míndjobban : megerősödött -a
vágy, hogy kardot fogva, az egész ke-
resztény világ harcosait egyesítse visz-

. szaszerzésére. Komoly fejedelmek, hí-
res vitézek vezetésével a XI. század
végétől a XIII. század végéig négy
nagy és több kisebb hadjáratot indítot-
tak, hogy a Szent Sírt a pogányok ke-
zéből kiharcolják. Később a vallásos
lelkesedés gyengült s a mozgalom las-
sanként a kalmarok üzleti vállalkozá-

.sává fajult.
.Míndnyájunk előtt ismeretes a tömeg

lélektana. Magunk is estünk talán már
áldozatául.' De a középkor [árványaí,
amelyek még a gyermekeket is hatal-
mukba kerítették, egészen különállóak.

A középkor jellegzetessége a túlhaj-
tott vallásosság. A felnőttek nagy val-
lási rajongása átragadt a gyermekekre
is s mível ídegrendszerük gyengébb,
még erősebb hatást gyakorolt rájuk. Ez
volt az oka annak, hogy 1912-ben gyer-
mekkereszteshadjárat indult a szerit-
földre.

_ Egykori feljegyzések szerint egy
Etienne -nevű francia-pásztor-fiúnak láto-
másai voltak. Először elmondta társainak,
akik továbbadták a többieknek, úgyhogy
híre rövid időn belül egész Franeiaor-
szág' terül etén elterjedt. Mindig többen
és többen zarándokoltak hozzá, hogy
megnyílatkozásaínál jelen legyenek. Ké-
sőbb olyan nagy arányokat öltött a bú-
csújárás, hogy királyí rendeletben til-
tották meg. De mindez nem használt.
Nyolc-kilenc éves gyermekek, sőt fel-
nőttek is körülvették a pásztorííút, be~
szedeket mondtak és vallásos himnu-
szokat énekelt ek. Hiába volt a szülők
minden tiltakozása, a gyermekeket nem
lehetett visszatartani. Amelyik szülő
megkísérelte, annak gyermeke búsko-
morsázba esett. -. .

Rövid idő alatt harmincezer. főnyi
ésapat gyűlt össze fiatal fiúkból és
fiúknak öltözött leányokból, akik gya-
logosan indultak el a Szentföldre. Tár-
sadalmi különbség nélkül nemesek, gró-
fok és parasztok gyermekei együtt ro-
hantak vesztükbe s senki sem merte
öket figyelmeztetni, nehogy a társada-
lom eretnekeknek bélyegezze őket.

Vezetőjük a kis pásztorfiú volt. Dí-
szes kocsiba ültették, mclyet a legbát-
rabbak vettek körül, _nehogy bárki a
közelébe juthasson, mert nagy boldog-
ság volt még mellette menni is. Állító-
lag olyan' nagy volt körülötte a tolon-
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.'..... -'.--Ianonconhon.
Legelébb is a tan o n c ott hon r a vagyok kiváncsi. Elökerítik a

lelügyelöiét. 25 -30 esztendős fiatalember. Halk, intelligens beszédű és
mozgású.: Foglalkozása kőmíves segéd. Az ifjak Lajos bá-nak szólít-
ják. Bevezet a helyiségekbe. Az első az előszoba, nagycsomó vas-
lemezszekrény áll benne. A Ganz-gyár kölcsönaiéndéka. Ezekben tart-
ják az ifjak ruháikat. Mindegyiknek külön fülkéje van, amelyet lakattal
zárhat. Lopás vagy ilyesmi még nem fordult elő, . .'

Aztán belépünk a hálószobékba. Bizony:elé'g SŰr'íh1_·,egymásmel-
lett állanak a vaságyak vastag, szürke lópokrócokkal.Ltakeródzve. De
éjjel nyitva az ablak. jön be .levegő elég. 3 nagyobb 'és 2 kiseb b szo-
bában 35 fiatalemhert Jielveztek el. De a jelentkező háromszorennyi.
Minden évben jól megválogatják rászorúllság, tehetség és 'valláserköl-
csi magatartás alapján, hogy kit vesznek fél. Ha vannak olyanok,

.akiket nem lehet elutasítani, kapnak a földszinten még egy kisegítő
termet a KIE-től. Volt már, hogy 45 tanonc lakott az otthonban.

A lakásért és ellátásért h a von tal O P - t fizetnek. Ebben a
lakáson kívül csak reggeli vacsora foglaltatik benne. Ebédet kiki a
munkahelye közelében a fővárosi inségakció keretében szerezhet 24
fillérért naponta. Vagy hazulról kap csomagot. A reggelit és a vacso-
rát is a fővárosi inségakció adja. Az ifjak maguk hozzák el a Kazinczy-
utcai konyháról egy summában és felmelegítve a konyhán elosztják
maguk közt. De a KIE étkezdéje rendszerint kiegészíti a kosztot vala-
mivel.

Honnét fizetik meg a heví 10 P-őt? Kérdem - A fizetésükból.
Amelyik iparostanonc nem kap kosztot és lakást, mint a régi ..inas'l-ok,
az kap valamicske .iizetést hetenként.' 3-4 P től 10 P-ig terjednek a
heti tanondizetések. Így aztán a havi 10 P-őt csak kibirják. .

Ilz otthon és a passaui' Bosch-gyár.. .

A hálószobában megmutatja Lajos bá' az; "irodát" is. Egy poleos
íróasztalféle két líókjában rejtőzik az egész iroda. Kartotékot, minősi-
tési lapokat; törzslapokat vezetnek a iiúkról. Mindegyiknek ott a fény-
képe, kérvénye és a felügyelő esetleges megjegyzései az illető jelle-
méről, magaviséletéről. Mutatia az egyik ,volt lakó kartotékiét és meg-
je"gyzi, hogy ez most künt van Passauban a Bosch-gyárban. Hogy ke-
rült oda? A tanoncotthonnak egy másik volt lakója szerezte be. Az
kikerült valamikép és mikor eleget tanult, tapasztalt, odább akart menni.
Ott azonban azt mondták neki, hogy addig el nem engedik, amig
ugyanolyan derék, használható munkást nem szerez maga helyett,
mint ő volt. Erre Írt az otthonba, hogy ajánljanak valakit. Igy került
ez az igen ió minősitésű fiú Passauba. Azóta Írta, hogy igen íö helye
van, szépen keres és őt is nagyon megszerették.Ha' ő odébb' akar
állni valószinűleg megint az otthonból kerül ki majd valaki.

Müveltség, intelligencia ...
. Nézegetem a ki-be járkáló ifjakat. Hangosan és szépen köszön-

nek. Altalában jól öltözöttek és intelligens kinézésüek. Majd mindnek
van legalább 2-3, de rendszerint 4 középiskoláia. Cserkészkalapokat,
felszerelési tárgyakat is látok. Kiderül, hogy a 35-ből 20 cserkész. Lent
a földszinten van a cserkészotthon.· Esténként ott foglalatoskodnak.
Vasárnaponként rendszerint kirándulnak. 'Nyáron táboroznak, mert min-
den tanoncnak jár a legújabb törvények szerint 2 hét· szabadság is.
Van vagy 20 drb színházi bérletük. is á Nernzetibe, télen tehátszinhéz
és szabadegyetem az üdülés forrásai. Eltekintve a' bibliás alkelrnaktól
és attól a könyvtértól, amit itt-ott 'felfedezek, s amelyben modern szép-
irodalom épp úgy található, mint alegújabb építő irodalom kötetei.

FeIteszem a legfontosabb kérdésem : a megélhetés könnvebítésén
kívül mit nyujt a tanoncotthon az iíiak lelkinevelése terén? Nagyon
sokat. Vegyük őket sorra.

II lelki nevelés
. Először iamegtanítia őket. fegyelmezett társas együttélés re

Ahol ·30-40 ember lakik együtt, ott, nagyon- ki kell domborodma a má-
"sik ember érdekeire való tekintet szempontiáhek. Az egyéni szabad-



ságot, kedvteléseket. szeszélyeket alaposan meg kell nyirbálni, korlá-
tok közé szorítani a közösségre való tekintetből. De ez nálunk nem
parancsuralmi alapon történik, hanem .a meggyőződés, szabad belá-
tás és megvitatás útján. A teljes egyenlőség és szabad társulás alap-
ján állunk. A Búk maguk alakítottak egy v á Ici szt mán y t, amelynek
kötelessége ügyelni a rendre, beosztani a szelgálatot és minden hely-
telenséget. igazságtalanságot, rendetlenséget feljegyezni és a havonta
egyszer tartott' ott h o n- g v ű lés eke n szabad megvitatás térgyává
tenni. Igy lesznek belőlük Iezyelmezett kollektív emberek, akik alapo-
san tisztában vannak az egyéni szabadság határaival.

Másodszor segíti őket a v il á g néz e t ki a 1a k í tás bel s ő fo r-
ron g ása i ban. Este lű-kor eloltjak a lámpát, de bizony sokszor,
különösen szombat· vasárnap estéken még sokáig folyik a beszélgetés.
Lajos bá' vagy más szobákban a "segédfelügyelő" benn alszik velük
s az egyéni rátermettség dolga, hogya beszélgetésnek olyan menetet
adjon, hogy a keserű, lázadó problémák az evangelium világossága
mellett nyerjenek megoldást, Ezen kívül egyéni, baráti beszélgetések
segítik őket ,A felügyelők utánanéznek az ifjaknak munkahelyükön is.
Azután hetenkint 3 bibliaköri alkalom is rendelkezésükre áll. Senkit se
köteleznek a bíbliakörök látogatására, de a 75% mégis -rendszeres
bibliaköri látogató. Igen sok egész életére odaszánja életét Krisztus
szolgálalára. . .- A szabaduló esték. '

A otthon nevelő hatásáról legszebb bizonyságot szolgéltatnak az
ú. n.: "SA a bad uló est é k." Teás szeretefvendégség keretében bú-
csustatie az otthon a felszabaduló tanoncot. S kőnnyekig meghalők
azok a pármondatos, őszinte megnyilatkozások, .amelyek ott elhang-
zanak. Beszél a távozó, beszélnek a társai s bizony csak kipotyognak
a' könnyei igen soknak s vele együtt az összes jelenlévőknek is egy-
esv őszinte, meleg szöra. Altalában majd mindenki arról tesz bizony-
ságot, hogy eleinte, mikor bekerült az otthonba, bizony "b ö rt ö n nek"
gondolta és érezte' azt a sok korlátozást és irtózott a bíbliától, De
most már meglátta, hogy milyen nagy- nagy áldás volt ez számára és
sajnál mindenkit, aki úgy nöl fel, hogy saját szertelen vágyainak rab-
szolgája és nem ismeri az evangéliúrn "gyönyörűséges igáját."

Az evangélium élharcosai
Általában az otthon lakói lesznek a KIE é I har c o sai az evan-

gélium ügyében. Ok szerzik a kapcsolatát a többi tanonccaI, hivogat-
ják őket- abibliaórákra, vitaestékre és más összeiövelelekre. Belőlük
kerülnek ki-az -Ú.- n. .munkalkodó tag"-jai az egyesületnek, akiknek a
kezében van. aztán az egész KIE vezetése. Igen sok a tanoncotthon-
ból átköltözik felszabadulás után a segédszobákba. (Itt 7-8 személyes
szobákért fizetnek havonta személyenként 10 pot, 4 személyes szobá-
kért 16 P-t.) Van, aki 8 éve felszabadult és még mindig benri lakik.
Csak nősülésker akar maid elmenni. Vagy pedig egyesek pár évig
még szabadulás' után is benn maradnak a tanoecotthonban, mint
segédfelügyelők, hogy segítsenek az ifjú nemzedéknek. .

lz Evangélikus Tanoncok Otthona
Általában annyi sok szépet és jót tudott elmondani Lajos bá

az ifjairól, hogy szívböl kezdtem sajnálni, miért csak 35 Hjú lakhatik
ilyen otthonban a többezer budapesti tanoncból. Miért nem 350 vagy
35007 Es a 35-ből is csak 3 evangélikus! Egyházunkat nagy mulasz-
tások terhelik, hogy ilyen intézmények nem támadhattak kebelében.'
Anyagiakban volt-e hiba, vagy a lélekben? Nem tudom. Ne is keres-
sük. Csak az fáj, hogy annyi-annyi derék ifjú került téves utakra a
nagyváros veszejtő dzsungeliében, mert nem tudtunk néki ilyen, ha
szegényes, kopott is, de szívvel, szeretettel, jószándékkal teli családi
otthont nyujtani. De talán, még ma sem késő. Csak találja meg a maga
imádkozó, szervező, kérő, kopoztatö, egész szívét ennek száno em-
berét az "Evangélikus Tanoncok Otthona" is.

Ezekkel' a gondolatokkal viaskodva jöttem el a KIE-házból. mert
már igen elmult az idő. Pedig van abban a kétemeletes helyiségben
még igen sok megnéeésre és említésre érdemes dolog, 'de ezekről talán
majd egyszer máskor. - A.R

gás, hogy rengeteg gyermeket agyon-
nyomtak.

Nélkülözések között jutottak el Mar-
seilIeig, ahol' hét hajót béreltek és éne-
kelve indultak neki a nagy tengernek.
Szentül meg- voltak róla győződve,
hogy baj esetén elóttükIs megnyílik a
tenger. A vihar hamar meg is érkezett
és két hajót utasaival együtt magába-
zárt. A többi kis szerencsétlent gonosz
kereskedők eladták rabszolgáknak.

Intő példájuken nem okulva Nemet-
országból is indult két gyermekkeresz-
teshadjárat - még nagyobb számban.
Céljuk ugyanaz volt, mint elődeiké,
csak az útjuk volt nehezebb, fáradsá-
gosabb. Az Alpeseket kellett megmász-
niok, ami még a felnőtteknek is kíme-
rítö, veszélyes, ~ gyermeknek pedig a
lehetetlenséggel határos. El is, pusztult
a fele. A megmaradtak eljutottak Ge-
novába, ahol gyanakodva fogadták a
rongy os, kiéhezett gyermekeket és be-
zárták előttük a kapukat. Mire híre
járt, hogy valóban nemes cél v.ezérli
őket, nagyobbrészt elpusztultak az éh-
ségtől és a betegségektőL Aki, életben
maradt, cselédsorsra jutott, vagy meg-
kísérelte a visszatérést. Néhányan azon-
ban folytatták útjukat s a pápát ke-
resték fel azzal a rogadalommal, hogy
serdültebb korukban megismétlik útju-
kat. ,

A második német gyermekkeresztes-
hadjárat 1237-ben szerencsésebb kíme-
'netelü volt. Ez alkalommal, csak ezer
gyermek verődött össze, akik még a
határig sem jutottak el, innen, pedig
vagy a szüleik hozták őket haza, vagy

. az éhség miatt maguk tértek vissza.
Nagy Imr nagyeszméjének vadhaj-

tásai voltak a gyermekkereszteshadjá-
ratok. Hallatukra most hitetlenkedve
rázzuk a fejünket, mintahogy egy ké-
sőbbi kor talán megmosolyogja azt,
amit mi a legtöbbre értékelünk.

Gym'mathy hén.

A. nemzeti
,

egyseg
kérdése újra szönyegre került. Sokan

-köszörülík rajta tollukat, követelik és
bizonyítják, igyekeznek pártpolitika
számára felhasználni. A nemzeti egység
szükségessége tény, de ha annyit-kell
róla írni, ha kell, hogy mint valami. vi-
lágnézetnek párt ja is legyen, úgy látszik
mégsem egészen természetes. Ezt mu-
tatja az is, hogy míndeníéle mesterke-
déssel kell életre kelteni, pártokköztí
treuga deivel, időszaki egyezmények-
kel, kínosan elhallgatva mindent, ami
sértene. A mai nehéz idők különösen
kiélesedett pillanataiban azonban nem
lehet a nemzeti egység követelését .visz-
szásságok takargatására használni. Ha-
nem inkább a visszásságokat, az állan-
dóan súrlódó felületeket kellene .eltün-
tetni és így törekedni a békességre.
Kilépni a megnemértés falai mögül,
bűnbánatot tartani és kezet fogni egy
új és boldog jövő felépítésére, ahol
egybe tud forrani magyar a magyar-
ral, katolikus a protestánssal. És nem
azt követelní a protestánsoktól, 'hogy
természetesnek és a szokásjog alapján
eJtörölhetetlennek vegyenek egyes kö-
zépkori jellegű, bigott maradványokat
és hallgatva tűrjék, amit az "erősebb
testvér" megkövetel. Nem szolgál a fe-
lekezetek közötti .megértés elösegtté-
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sére az az állapo], amely-ik- ma is meg
van a Duna='I'íszaközén, hogy - pl. a
ka:tolikus temető el van zárva a, halott-
ját kíséró prot. lelkészek. elől. Lett-volna
barki előbb a felekezeti -békesség bár-
mílyen hirdetője, hitt volna bármény-
nyire .a tulsó partról idefuvolázott béke-
hangoknak ·és ostorozta volna saját
egyházát megértési hajlandóság hiánya
miatt,érzi itt a 'próféta szavát: Es ha-
zugsággal gyógyítják az én népem leá-
nyának romlását, mondván: békesség,
békesség és nincs békesség. (Jer, 6: 14.)
Nem lehet leírni azt az érzést, amit
érez az ember, amikor meg kell állania
halottját kísérve a kath. temető kapu-
[ánál, a halottat leteszik a kapu előtt
és ott kell tőle elbúcsúzni, mert a prot.
lelkész nem kísérheti be hívét a nyug-
vóhelyre. Ugyanekkor a kath, plébá-
nos előtt nyitva áll az ev. temető, igaz,
hogy Ő. meg önszántából nem lép be
oda, De azért, mert ő nem megy be,
nem tilthatná meg a belépést számunkra. -
Miért kell a mai amúgy is nehéz időben,
a kat. egyháznak azt a szegény réteget
suitanía, amelyik ha más vallású is,
csupán szegénysége miatt kényszerül
kat.: temetőt igénybe venni" lévén az
ev.' temető jóval messzebb. Es ha egy-
szer a váci, püspök meg tudta engedni,
hogy egyik városban beléphessen ' a
kat. temetőbe az ev. lelkész, mért nem
engedhetné meg ezt a hercegprímás az
egész ország területére is, e!törölve
egy, ellenreformáció korabeli, középkori
jellegű maradványt és elősegítve ezál-
tal a nemzeti egységet. Ez keresztyéni
és ló magyar cselekedet volna és még
a Ouadragesímo anno-val sem [utua
.miatta ellentétbe. SŐt. - K. P.______ •• 1 _

1938...Egyedöl vagyunk"
Felfokozott kíváncsisággal vártuk sok

ok miatt ezt a beígért folyóiratot, mely-
nek főszerkesztője Oláh György. Az első
szám cikkírói : Erdélyi József, Ólvedi Já-
nos, dr, Salló Jánös, Dessewffy Gyula
gr., 'dr. Matolcsy Mátyás, dr. Kerék- l\li-
liály, Kodolányi János, Balla Borisz, dr,
Makkai László, Szabó Lörínc.

Olyan neveket olvashat az olvasó, aklk
politikai meggyőződésük ellenére is tisz-
teletben állanak valamennyiünk előtt s
hisszük azt, hogy ama egy szerkesz-
töségbe gyűjthető fiatal magyar' érté-
kek k.özött itt majdnem valamennyi je_O
len van. _

NeveJtetésünkre s gondolkodásunkra,
de ísmeretgazdasagunkra is rendkívül
jellemző az, hogy egyszer, amikor lel-
készek voltak együtt s szó esett beszél-
getés közben a fiatal magyar írókról s
kiejtette valaki kőzűlünk : Németh
László nevét, az egyik önmagáról igen
íó véleménnyel levő fiatal' lelkész meg-
kérdezte: ki az a Németh László?

Tudomásul kell vennünk azt, hogy
nemcsak Németh László, hanem ennek
a Iolyóíratnak valamennyi cikkírója
olyan, akiknek szellemi termékei re ál-
landóan figyelemmel kell legyünk s egy·-
háziasságunk -mellett is magyarságunk
kötelez arra, hogy amit ezek a magyar
irók vérrel írnak, az minket lelkésze-
ket kornolyan érdekeljen.

Az önállóan írt könyvek helyett ma a
ió folyóiratok jelentősége közismert s
ezért fogadta a magyar - közönség. szí-
vesen 'mindazokat a folyóiratokat, ame-
lyek, M ,utolsó 't1~·é.vherr ..Iáttak. .napví-

ro

A SziiJ,',SaltQS#~n1:fi!:~,l$
A magYéÍro~szági katoHciim~snak h6t've\~le~).;d.arab e\gYházáig .el .•

ismert magyarnyelvű sajtóorgánuma van. Nagy százalékuk ban- békés és
egyházépítő hangokat pengetnek. .de természetes az"-is,hogy a hetven-
egy ujságközött mindíg akad egy-kettö.Lamelyik mibennünk talál
kivetnivalót, Semmi értelme sincs annak, hogy mi ezt viszonozzuk,
mert az a meggyőződésünk, hogy. ci felekezetek közöttí hitvitázás ma
már üres és haszontalan dolog. Sokkelfontosabb az, hogy az evan-
géliomot hirdessük minden ember számára. Tehát előre' Íeszegezzük :
nekünk semmi vitánk nincs a katolicizmussal. Végezzék :munkéjukat
legjobb belátásuk szerint és, mi is hirdetjük az evangéliomot," úgy,
ahogyan Krisztus rendelte. Es az' ítéletet rábízzuk Istenre. O .mondia
majd meg, hogy kettőnk közül ki 'volt hűsézes és kivált hűtelen ? .' .

De nem mehetünk el szó nélkül-amellett, amit néhány lelelőtlen
tollforgató művel a katolikus sajtóban. Nem .hallgathaíjuk . el munká-
jukat azért, mert írásuk és jónéhány állításuk bőségesen elegendő' arra,
hogy vele jóhiszemű emberek szemét bekössékés ellenségeskedést
szítsanak keresztény és keresztyén, ném különben magyar és tr{agyar
között. Még azt is feltételezzük, hogy nem rosszakarat vezeti a tollukat,
amikor rólunk Írnak, hanem tudatlanság és felelőtlenség. De aki az
írás felelősségét vállalja, annak tudnia .kell, hogy minden szava és
mondata nyomán tűz támadhat Ilyen szándékot egy magyar emberről
sem tételezünk fel, aki ezen felül még keresztény is. Így nem marad
más mentség számukra, minl ismereteik hiányos volta, amit viszont
szorgalommal még pótolni leh~t. És bizonyos, hogy - ezzel 'az Úristen'
előtt is kedves munkát végeznek. .

Ez vonatkozik arra, amit pl. a Szív művel. Részletes cikket hoz
arról, hogy a XVL századbari protestáns igehirdetők hogyan verettek
agyon ártatlan és hithű "katolikus papoket. Nagyon könnyű ilyesmit
állítani, De aki némileg is jártas az írás etikáiéban, az tisztábari van vele,
hogy az állításokat igazolni is kell.' Legalább is úgy, hogy .rnegnevez-
zük azokat a -forrásokat,' ahonnan állításainkat meríljük. A 'forrás 'meg-
nevezésé'vela Szív .adós maradt, mert adósnak is kel 1 maradnia. T. i.
nincs olyan hitelesnek Ismertförténetí forrás, amely a XVI. vagy XVl!.
század protestáns igehirdetőinek vandalizmusáról számolna be. Sokkal
fontosabb dolguk' volt azoknak, mint a kegyetlenkedés. Isten megválto
üzenetével járták- szünlelenül az országot. Ez <pedig nem lH~gyétlen-.
kedes, hanem kegyelmi munka. ,..

A Szívhez hasonló súlva van aSaitószemle 1938. évi 3-4. száma'
minket érintő részének is. Ez a lap" Felhívás. a niágyar sejtóhoz . a
felekezeti béke érdekében "című .cikkében RaHay '~ahaor-bányakerü-'
leti püspököt akarja taníigatni, hogy kerületi' beszáiholójában-ne, ernlé-:
kezzék meg az eucharisztikus kongresszusról. De' ha- -ő mégis' meg-
teszi, folytatja tovább, akkor' a napisai lónak --kell~ rnegnvilatkoeáséból
azokat a részeket kihúzni, arnelvek- a ·kátolikus . öntudatot 'sérthetik
mert máskülönben baj lehet 'St ·felekezeti; békével. Kívánságát a cikk-
író érvek kel is alátámasztja. Ime, az érvei:

"De egyáltalán,' hogyan kerül az eucharisztikus kongresszus a
luteránus beszámoló gyűlésre? Ennek a pératlanul [enséges kongresz-
szusnak számos ünnepélvén egyetlen egy' szó sem b9ngz9tt~t_arpi. a
protestánsokat bármiképpen sérthette, vagy csak .rnegemlitette volna."
Ezt megelőzőleg pedig így ír: "A magyar katolikusok '.e 'rnélyen y~Jlár:
sos és páratlan sikerű megnyilatkozásáról. RaHay p4~pök,_'egy~zerQen:
úgy beszél, hogy az egy .nagyszabású és gyönyörűséges. lá1yányoss4g ..
volt." Es folytatja: "Az eucharisztikus kongresszus,elsősQrba!1ahitat
volt, Krisztusimádat, lelki tény, megtéres. Krisztusra találás, sok ezer
és sok tízezer léleknek Krisztus elé borulása. Rallav egyszerűerr ":CSqk,
olyan látványosságot lát benne." . _ ..' _' . :.; .. '. , _" ,: .'

Maradjunk egyelőre ennél. Itt t.' i. nyjlyányalQ'y.@"yáhk, hogy "til)
cikk írója - noha a katolikus Sajtó.szemle ml..\hls.I~t!a,i$;a.:....,..-,Mrn-;tu9jQ',

, hogy mi történt az eucharisztikus, JQhgü~sszusQn.;Mirt nem ~n az,
hogy nem beszéltek rólunk a korrgresszuson. Dalle Terre gróf, :ci- pápa
sajtófőnöke többek közölt ezeket mondotta. az, áldozócsütörtöki .. népek
szemléién tartott beszédében: "Napról napra, amikor. ,8 .délí.harangszó
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szerie a;'Nilágont rAve i,:Ma,riÍlI8: ,c~e~t;;:iljpói· a~J~'egJ3U1;n:'MaHanumgy.5'. 14gQt,i ...•A· "magyar" <:fiat.alság.~.;:n)~:.:Mm.
4elmét)birdeti~'~,z;e.15.~.a,hE\rg,pgok,:;~:,cgypzelr;riét~: pretestántizrnus -les- :~~r~i~.~~~~őé~s;~;J~~~~~é~I~:~~(rnf~:
'áIláS9::és'·ahüetlen,·k;Úl.t(iril :VS.rv~tései telett,;~'{Bájps: párosítás:!}Degyelö és megírá típus S eze)Lá 'r:Öyi;.
enné:1 is meglepőbb az, hogya ,jSájtó,szemle'; nem.iismeri a, .katolikus debb, vagy hosszabblélekzetü xíolgoza-
sajtót.. sj~fY.' összg\itközésp~ kerül. a. legismertebb magyar katolikus tok, és ez az új stílus .és =tartalombelí
lolvóirattal M K 1 l T S If' I k forma az, ami. sokunknak ,tetszik.,10 véiratta ,a agyar u fúrával. . i. a ajtószem e enti nyi at oza- , A régiUl'ániáraemlékez;tetez:ll fOlyó-
tévelszemberr !1,Magyar'!S.u!túrP legutóbb így írt Qz eucharisztikus irat. Szerkesztési célkitűzésében és mun-
kongresszusról: '" NáiYhotdogásszony napján. közműv~k és kőműves katarsai megválogatásával .'.nagyjában
rnunkálajok folytak alővárosban',kbpácsoltts' és, csá~gnyozás, mintha megadta azt a-prognammot.ís, amit meg

b d b kl h akarvalósítani:felvilágosítaniaIíla.inem-Magyarországon .már ré~en,~}lt él9 J~cyona az egy áz ünnepeit. zedéket arról, hogy mi Illagyarok,~{l)1j'>
Mit ér itt eucharisztíkus, kongre,ssz.usoka(' tartani, ,~.na pár hónappal nyire egyedül vagyunk. De, ezenfelül
később ennyire meghazudtolják vallástisztelő voltunkat", (Magyar egyesíti magában .míndazt .a kirobQ&:-
Kultúra 1938" IX. 5,) Látványosság volt hát a kongresszus vagy meg-. násra s megvalósításra "váró--magyar

? Mid I k programmct is, egyelőre csakválmodo-férés. 'aga a kato icizmus sem tu egységes enni enne a megíté- zásokban, amire érzésünk szerínt szük-
lésében, sa" püspöki nyilatkozat pompás összhangban áll. a Magyar sége van nemzetünknek. Ez a szám tár-
Kultúra meggvőződésével, '.'._ . . sadalornpolítikai, sőt telekezetközi te-
'. De meniünk. tovább, A Saitószemle cikke áttér a Luther-szeborra kintetben is minden befolyásoltságtólmentesnek látszik s mivel a munkatár-és ezt írja :,."Hm azonban. mindenáron provokációt keres valaki, higgyéle sakközött sok olyant Ismerünk aki];
el, sokkal n:agy6b.ö, provokáció, Budapesten annak a. vallásalapítónak a magyar protestantizmusnak meggyő-
állítanlszobrot; akt-széltépte ar kereszténység egységét és évszázados zödéses-vallóí, reméljük, hogy maga a
gyűlölködéseknek indította' el viharéí-l-v-. Ó-(t. i. Luther Márton) beszélte szerkesztő is értékeli munkatársar val-
l f d 1 k hozv+Mai k lásí meggyőződését snem fr', olyan, atea' .némer Teiedelrrre cet és ura at arról. ogy. agyarországna a protestantizmust súlyosan megttélőcik-
-török. veszedelemmel szemben segítséget nyujtsanak. Ha: Magyarország kéket, amilyeneket' a, Magyarságban,
.Mohácsrrál :.ai;,ebek harmincadjára került, ebben' bizony a wittenbergi majd később az Uj Magyarságbanmez-
szerzetes magyarellenes izgatasának isrésze.volt," :Kénytelenek vagyunk ,jelentetet 1. S reméljük azt is, hogy eh-

f l l I ben a folyóiratban Balla, Borisznakazt mondani; hogy,ekkora baklövést. valaki. csak' e ü elességbő vagy lesz egyéb mondanívalóla is, rninternit
isrnerethiénvból kővethet el, rriert Et tények ismeretében az ilyen ter- legutóbbi regényeiben kifogásoltunk.
dítés mér-sétání.cnunka volna; Erről a' kérdésről ugyanis Szekfü Gyula A magyar, egyesült fiatalság értékes
(akinek: az. állitásait-:« katolicizmus vonhatja legkevésbbé kétségbe) ezt folyóiratának elolvasása titán már nem, L h l kb meditálunkazon, hogye.-kétségtelenül
írjÍ;t;:~" tither- ;Má.!tonelei,l1teJst~n oJyanhi,intetését átja a törö en, nagyon értékes és a legtöbbre: hívatott
-anrelv megérdemeltenvéri á, római'. fjD'ártot.. "Isten hem tog nekik erőt protestáns magyar ílatalságoddigi folyó-
qalJi,an:iíg:a':j6:átra,,:a:zaz,az~:uf híbte'Fiem ternek. ... a német protes .írataival míért nem tudott nagyobb-je-
tántizrirus',ilyen,és:,h(lsoriIÓ~,megn;yilatkozása:j:mjnd H526, illetőleg 1529 lentoségre vergödní Inem.hihetjük azt,
. cr 6 1 kb hogy ez csak az' anyagiakorujnulott),élőfti' évekbőLs:z;árri:Jaznak<:~,N:einetország,ien:djéi lb2 '..előtt á mu anselJl arra nem gondolunk, hogy ~mlljd
semképzellék.Lel.: ,hogy :'aJshaíalrrras; "magyar.' királyság; egy délután [ólRíhegyezett írónnal és tollal· olvas-

, összerop':Panhat/'Amikor:;FZ~"békövétk:ezeft,. éppen Luther:'az,aki a suk ezt a Iolyóíratot, banem!fZeIső
Jegéhtrevalőbhtervetszövi :,';,50~60.00Q,jőr)Yi sereg induljon' ugyan- ' . szám nagyszeru ígérete után felhívjuk, , 1 kk 1 H KI' l' k olvasóink' figyelmét ez értél,esnel(jn-,arinyit-tarta ék acvi:" , á.\:O'Y' vezetéser a att;.,~r mentse: meg a eresz- dulámagyarjolyóiratra-s legmelegeb-
.tyériségetr-rrehagysa -kel:efi: szomszédok.rmagyar -lengyel, cseh egyedül, ben ajánljuk megismerését és olvasását.
elhagvatva.pusztulfenek 'eL";~Hóman~Siekfű: Magyar .Történeí, Il. ' BOldognak tartjuk azt a,szerkesztő-
kiadás; :UL köfetd08-'.2.'11O: laJJJ-,Nos,,'hem"t.elelőtlensége ilyentszán- séget, amelynek szerelme ésbelsöügye

-dékot és megnvilatkoz ásokatl.rrra igvarellenes. izgatásnak " nevezni? az; bögy azt írja, ami néki amegírásraírni adatott sboldognak mondjuk azt a
, ,,'AmLazt .ílleti.. hogy "Luther' széltépte a, kereszténység egységét", magyar 'fiatalságot is, amelyik -ílyen
ez: megint 'csektudatlarrségramufetvAz evangéliom 'és az, evangéli- folyólratokbn tanul meg látni' és élni.
kusság ismeretének ,ahiányára.:T., i. ' Isten éppen: Luther, munkáia által G. L'
áliilotte helyre' '8, leglontosabb- egységet: egységet az ember és Krisz-
tus között, a Szentirásban kiielentett ige által., Mert a XV .. században
ez .már: teljességge]: hiányzott' ;, , , . ,;,.. "

. Majd eztolvassuk-a cikkvégé-íelé a.Bemmivel sein különb az nekünk
(a Luther-szoborh.rnintha ar-mágyar: Iövárosban. valaki Trianon létesttö-
jének emelneszobrot." .Nagy, nagy tévedés !Mert Trianon: a' régi nagy
Mágyarország összetörését: [eleriti., Luther: szobra :pedig: rninden hívőt
.arré.emlékeztet; hogy- bennünk' az .. ó, 'embernek; a "bűnös embernek,
naptól napra: össze: kell föréltetnie, hogy Krisztus .kegyelmé által napról
napraimegúiuljunk. Trianon,lJlindegyikünknek egyformán fáj. Oe Luther
szobrar csak .annak- lájhat;aki bűneit szereti és nem akar megújulni.
Pedig a, megújulásea az: egész, rnagyarságnak: nagy: szüksége van. Elő-
ször azért, hogy c el-rrérkérhozzurrk.zarrésodszor. azérC hogy eggyé és
erőssé legyünk: Ehhezp:edig'neIJi: polémia, hanem Isten' törvényének
és-evangéhománakcaz elíozadésa' kell. Amil. írtunk. is, csak' azért

-irhik, ·hagy':,lörvéiwlhirdés~unk:·· a polemizélóknak . a' c kultúrharcnál
-íontosebb 'a:hőribáriat és. a megtérésa Mert. nagyon sürgős; hogy bűn-
bánatot tartson itt mindenki, az is, akinek a bűne nemtörődömségból
.és hrdatlerrsézből, Iakad' .. Be, 'hirdetjük az 'evengéllsmotJsv.Az igazán
..rriegtéröfiszereíí' :az: Isten' es ,me güócs:át ja' bűneit !Y: '_~". ' "
-"'::.Mi: ezzel. b;eds"fejezluk mondanivalónkat es' n'agypn':s:okáig., nem
.írunh ilyen -kérdésekről. ' Legj0bban~.széretnénk. soha. nem,ími· róluk

A Dunántúli
Egyhózkelulef "

október .12. és l3,.napjain tartotta köz-
gyiHését Sopronban. Első nap reggel
Zíermann Lajos felsősoproniesperes,
egyetemes gyámintézetielnöknek a:Jel-
készek és tanítók egyrnásrautaltságá-

.ról mondotHemplomipréd~káGiója·után
· aLelkészegyesület tanácskozott.Németh
Károly esperes, egyházkerületHőjegyző
'elnökletével. Az-összejövetel középpont-
[ában Prőhle Károly dr, soproni egye-
terni tanár emlékbeszéde-é.llott a; nem-

,rég, elhunytkiváló-evangélikus egyhez-
·tőrténészről.iPayr Bándor egyetem! ta-
·nl\rról. A, Tanitótestületközgyijlése.
, Gríeszhaber Henrik elnökletealatt' -ta-
, náeskozott. Kapi ..Béla. dr;pü.spJik::.,a
történelmi maí .időkben- a dang(>!.ló;glla

, váró ü]. Ieladatokatemelte.Jd. .R~.z~ón-
day Károly soproni tanító~épzői~ig~-

.gató, Lenkei István bud~pesti:$ZEl.mi-
)náríumí t/tnftóés Hamar _Gyula:;tal1itgyi

•



főtanácsos;, nyug.tanitó képzőí igaiga:tó
tartottak még szakelőadást.

A Dunántúli Luther Szövetség gyű-
lésén jelen volt Mesterházy Ernő dr.
egyházkerületi felügyelő is. Kapi Béla
dr. püspök és Ittzés Zsigmond dr. nyug.
tisztifőorvos, egészsógügyi főtanácsos
elnökölt. László Miklós püspöki titkár
jelentette, hogy a püspöki kar határo-
zata alapján abelmissziói munkaprog-
rammot ezentúl mind a négy egyház-
kerületben használatba veszik. Szabó
József lelkész, főszerkesztő az evan-
gélikus néplap. a "Harangszó" állandó
erősödéséről számolt be. '

A Dunántúli Gusztáv Adolf Gyámin-
tézet választmányí- és közgyülését
Scholtz Ödön kiérd. esperes mellett

"I'raeger Ernő dr. miniszterelnökségi
míntézterí osztályfőnök, sajtóügyi kor-
mánybiztos vezette.

Este a gyámintézeti isientiszteleten
Molítórlsz János esperes prédikált,
Ajkaylstván dr. egyházmegyei fel-
ügyelő pedig hatásos előadással sze-'
repéít, Másnap reggel a templomban
Németh Károly esperes, egyházkerületi-
főjegyző végezte a megnyitó istentisz-
teletet. Majd az iskolai díszteremben
D. Kapi. Béla püspök imája után Mes-
ierházy Ernő dr. egyházkerületi fel-
ügyelő mondott megnyitót. Míndenek-
előtt Horthy Miklós kormányzó 70. szü-
letésnapjáról szólt, indítványára az egy-
házkerület hódolatteljes üdvözlő táv-
iratot küldött az államfőnek. Megnyitó
beszédében a kerületi felügyelő az el-
múlt hetek magyar reményeiről és aggó-
dásaíröl szólott, kitért az esztendő na-
gyobb eseményeIre és az egyházkerü-
let életének különböző jelenségeire.
Nagy figyelemmel hallgatott megnyitó
beszéde után Kapt Béla dr. bemutatta

- terjedelmes püspöki jelentését, melyben
az általános vllághélyzet, a magyar
nemzeti élet és az egyház helyzetének

-általános jellemzése után teljes részle-
. tességgel megrajzolta az egyházkerü-
let életét, Jelentése, melyböl Iapunk
jelen .számában közlünk két jellemző
fejezetet; hű tükröt mutat arról a min-
den részlet iránt érdeklődő gondosság-

"ról, mellyel egyházkerületének ügyeit
vezeti és irányítja. Ezt a jeientést a
püspök hosszabb beszéddel vezette be

,és, ez alkalommal is az egyházi öndu-
datnak és hittudatnak folytonos ébren-
tartását és kimélyítését, valamint az
egyháznak azt a kötelességét hangsú-
lyozta, hogyelsősorban és főképpen
önmagára és hívei áldozatkészségére
kell támaszkoduta. Ezzel kapcsolatban
bejelentette, hogy Ostffy Miklós föld-

•birtokos egyházi célokra ingatlanban
és készpénzben ,közel százezer pengő
értékű vagyont hagyományozott. A köz-

'gyillés az evangélikus egyház egyik
tanítóképző akadémiájának Sopronban
való kifejlesztését szükségesnek mon-

, dotta, amit Kiss Jenő dr., a hittudo-
mányi fakultás dékánja a fakultás ne-

, vében is támogatott. Ezután különböző
- jelentések következtek, melyeket Hanz-
, mann Károly főszámvevő, Berta Benő
dr. és Németh Károly kerületi főjegyző,

-László Miklós püspöki titkár, Németh
Sámuel soproni liceumi igazgató, Griesz-

'haber Henrik tanító egyesületi elnök
terjesztettek elő. Turóczy Zoltán győri
lelkészt, egyházkerületi törvényszéki
biróvá, ,Szalay István' egyházmegyei
felügyelőt a pénzügyi bizottság elnö-
kévé, Pröhle Jenő soproni liceumi ta-
nárt pedig. egyházkerületi Ievéltárossá
vá1asztották.
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Es ha. mégIS úira tollhegyre kerülnénk; elviseliük .szótlanul és' aláza •.
tosan, mert nekünk mondta Krisztus, hogy: "Boldogok vagytok, ha
szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz .hazugságot
mondanak ellenetek én érettem." (Mt. 5, n.) M. S.

Keresztyén kereskedelmet!
I • ,o. '. .:

-~1.Keresztyén bánásmódo·t!
1) IvásArlóval szemben.... ' :-

" Nagyon divatos jelszó lett mostanában a kereskedelem Ierén az
"Ofelsége a vásárló 1" A gazdasági válság ideje külörrösen vnövelte
ennek az .Őlelsézének" súlyát és tekintélyét. Akkor tudták meg a ke-
reskedők, mit jelent a szolíd, jó vevő, aki kitart egy megszokótt üzlet
mellett és nem szaladgál mindennap más boltba. Akkor kezdték csak
igazán átlátni, mennyire meg kell becsülni minden egyes vásárlót. S
meg kell hagyni, hogy .nálunk a kereskedelem volt az első, aki 'áttörte
azt a hajmeresztő középkori szellemet, amely legtöbb nagyközönséggel
érintkező hivatalunkban még mindig ott terjeng, mely szerint "Öfelsé-
gének" érzi magát nemcsak .egy-egy számlejtő. de hivatali szolga is,
ha valamiféle rács, iróasztal vagy hasonló különíti 'el valahol a '"pro-
fanum vulgus'l-tól. Olyan "pléh-arccal" tudnak bogarászni íróasztaluk-
nál, ha belép egy tájékozatlan egyén, úgy tudják állni, izzadni, vörö-
södni hagyni, úgy' "rá se lütyülnek," hogy az már szinte vérforraló. Es
ha a tájékozatlan egyén véletlen nem hozzájuk tartozó ügyben meré-
szeli őket megszólítani, olyan ellenséges nyerseséggel tudják odébb-
küldeni, mintha valóban egy pihenő kírályt zavart volna meg magá-
nyában egy betolakodott, alattvaló. Minden arcra odafagyott a gőg:
nem én vagyok a közönségért, hanem a közönség értem. Semmi csoda,
ha az egyszerű nép úgy fél mindeníéle hivatalos helytől, mint a tűztőI.

A kereskedelem áttörte ezt a helyzetet és demokratikus légkört
hozott a vevővel való bánásmódba. Azonban ő meg beleesett az ellen-.
kező végletbe és "Öfelségének" tette meg a vevőt. Ugy hajlongott és
hízelgett neki, olyan szolgai módon, ami megint távol áll minden ke-
resztyén lelkülettöl, sőt magyar nemzeti jellegtől is'. A címeknek és
rangoknak a mai devaTvációjában és abban a tobzódó cím és rang"
kórságban, amely a magyar társadalmat áthatja (a legutolsó falusi
szolgalegénytől a vármegyei löispáníg), igen nagy része van pl. a ke-
reskedelemnek. Ok devalválták a címeket, amikor minden háziasszonyt
harsogó .magyssessznvommal" tituláltak, tehát azzal, a címmel, ami
valamikor csak az erdélyi fejedelmeket illette meg. Ok szórják bőkezüen
a méltóságos és kegyelmes címeket boldognak boldogtalannak. hogya
hiúságán keresztül fogják meg a vevőt. '

Hát ez egyszerűen nem keresztyén bánásmód. Keresztyén le-
vegőjfí üzletben nincs kétrét Hailongás, nincs harsogó címadományo-
zás, nincs hízelgő híúság-élesztgetés. Mindez utálatos és utolsó "keií-
tés" és nem vevő-megnyerés. Ellenben. igen, van szivesség, nyájasság,
szolgálatkészség, figyelmesség, szereíettelies, meleg bánásmód': a leg-
teljesebb testvéri egyenlőség jegyében, de minden tolakodó bi-
zalmaskodás, minden térsedalrni állás iránti tiszteletlenség nélkül. A
keresztyén, üzletben egyenlő udvariasséggal bánnak a kíkozmetikézott,
parlőrnös úrhölggyel, aki autóból szállt ki az éjtó előtt és-a kopott ru-
hájú egyszerű asszonnya!, aki talán csak filléres szándékokkal tért be.

A keresztyén üzlet a mindennapi élet csatatere, ahol legelőször
kell megvalósulnia annak a keresztyéni, szociális szellemnek, társa-
dalmi kasztfalak letörésének, .minden dolgozó ember egyforma becsü-
lésének. amely a mai magyar életben olyan szörnyű és fájdalmas hiá-
nyokkal szűkölködik. Ezt várja a magyar élet' az új, keresztyén keres-
kedögenerácíótól. '

Bizonyos ugyan az, hogyanagyközönséggel bánni nem könnyű
dolog. Egyes egyénei igen erős próba elé állítiák türelmünket, idegein-
ket, önmérsékletünket, szeretetünket. De épen' ezért legyen á keresz-
tyén kereskedő nke:resztyén !UA pál apostoli : "Mind'enrervan erőm
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il Krf.sz tusb an." nem elvont dogmatikai kilétel. hanem a mindennapi
-élet gyakorlati tapasztalata. Hatalmas erőforrás, rnelynek igénybevétele
tesz.valakit igazán keresztyénné. Amig emberi erőből is kiállítható hatá-
rokon belül mozog a teliesítrnényem a nagyközönséggel való bánás-
mód terén, addig még nem érdemlern meg a "keresztyén" nevet, de
na ezen felül is produkálni tudok, akkor "keresztyén" ember vagyok.
Ez azonban természetesen megkívánja a Krisztussal való állandó és
legszorosabb belső, életközösséget. "Keressétek először J sten országát! ... " .

OJ Alkalmazottal. szemben
Szolga vagy munkatárs?
Az alkalmazottal szemben való viselkedés kérdése nemcsak ke-

reskedelmi kérdés. hanem társadalmi kérdés is. Sőt: kerkérdés. Szo-
ciális kérdés. Ha valamikor jellemezni fogják a XX. századot, így be-
-szélnek róla: az a kor, amelynek legnagyobb kérdése a munkaadó és
munkás viszonyának rendezése volt. Ez a rendezés már vajúdik vagy
ötven esztendeje és még maig sincs sokkal Tovább. Nálunk legalább
is nem. Külíöldön is csak a kísérletezések folynak több kevesebb ered-
ménnyel. Tökéletes eredményt ezek a kísérletek nem is adhatnak, mert
ez nemcsak a társadalmi és gazdasági berendezkedés kérdése, hanem
il keresztyé ni vagy nem keresztyeni lelkület kérdése. Ezzel nem akar-
juk leértékel ni a társadalmí és gazdasági átrendezés iránti kísérleteket
s az érette folytatott heroikus küzdelineket, erőfeszítéseket bármelyik
táborban is. De viszont. sokszor és sokféleképen elmondtuk már ige-
hírdetésben, rádióban, újságcikkben. előadásokban, stb .. stb., hogy ezt
a kérdést csak a keresztyén lelkület betörése a társadalom minden ré-
tegébe oldhatja meg maradék nélkül. És pedig most, azonnal is meg-
-oldhatja, társadalmi és gazdasági átrendezödés nélkül is. Amivel me-
gint nem akarjuk azt mondani, hogy egy ilyen átrendeződés nem szük-
séges. Dehogy is nem! A politikusok, gazdasági szakemberek és szo-
-ciológusok csak végezzék a maguk munkáját! A keresztyén embernek
nem fognak meglepetést hozni. Legfeljebb intézményesitik azt, amit ő
-az egyéni életében és hatóköreben már heroikus. kimagasló példaké-
pen megvalósított. S azonkívül az egyre súlvosodo válságot úgysem az
intézmények kényszerzubbonya. hanem a lelkület belső, forradalmi át-
alakulása old hatja csak meg. Az evangélium vér nélküli, "néma for-
radalma", amely egyénről egyénre terjed. mígnem áthatja az egész
társadalmat. mint a kovász a tésztát.

De hagyjuk most már az elméletet s nézzük a gyakorlatot, mert
száz vaggon legkiválóbb elméletnél is többet ér egy dekányi (még ha
gyarlón is) megvalósított gyakorlat.

Ha valóban keresztyén egy kereskedő, akkor nem lehet híjával a
szociális lelkiismeretnek. Akkor alkalmazottait nem tekinti szolgáinak,
("fizetett ellenségnek", mint ahogy némely "keresztyén" (7) háziasszo-
nyok pl. a háztartási alkalmazottiukat tekintik és kezelik). hanem mun-
katérsainak. akiknek vezetőjéül, szinte "édesatyjukuj" rendelte az isteni
kegyelem. Nem akarom felsorolni a mai helyzet töméntelen viszássá-
gát. Azt a rengeteg megaláztatást, amit egy-egy alantasabb alkalma-
zotfnakapró tűszúrásokban, bánásmódban. hatalmi túlkapásokban,
legegyénibb életükbe való belegázolásban, munkaereiük, idejük kizsák-
mányolásában eltű rniök kell. Nagyon. vérlázító és nagyon csúnya dol-
gokat lehetne itt. összeállítani. De nem célunk, hogy turkáljunk a szenny-
ben. hanem hogyamegtisztulás érdekében emeljünk szót. Azért in-
kább teljesen arra fordítjuk a 'vizsgálódás fénykévéjét : milyen maga-
tartást tanusít a keresztyén munkaadó az alkalmazottjávalszemben és
-a keresztyén alkalmazott a munkaadójávalszemben?

Amint mondtam, minden munkaadó Isten kegyelméből kivételes
hatalom birtokába jutott alkalmazottal felelt. Hiszen a munkaidő alatt
szava, parancsa szinte törvény az alkalmazott számára. De ebből semmi
rossz sem származik. ha a munkaadó nem l-lejti el, hogy ehhez a
hatalomhoz Isten kegyelméből jutott. (Sajnos azonban, legtöbbször el-
'felejti.) Mert ha ezt' meggondolja, akkor nemcsak hatalmának, de fele-
lősségének is tudatára jut. Akkor ő is szolgának érzi magát, akit "az

-ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén. hogya maga idejében adjon
-azoknak eledelt." Tehát szolgatársaknak, munkatársaknak tekinti alkal-
.mazottait, akiknek a "mindennapikenyeréért" ő felelős Istennél.. S
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Robin Hood ka-
landjai'

(Fórum)
Romantikus mese a normannok és

szászok küzdelmeinek idejéből. Szere-
pel benne az alattomos cselszövő János
herceg -és barátai, meg a bátor, vak-
merő és nemesszívű lovag, a szegény,
gyötrött szászok pártfogója és [ótevoje :
Robin Hood. No és a fiatal hercegnő,
aki szerelmes lesz a vakmerő, dél eeg
lovagba. Furfang, hadakozás, céllövő-
verseny és egyéb érdekfeszítő jelene-
tek kötik le a figyelmet elejétől végig,
Szines film. A természeti képek, ruhá-
zatok, zászlók, szín dús aquarellszerű-
séget nyernek a szinezés által, ami a
történetiség és romantika il!uzióját
csak emeli, de az emberi arcok veszí-
tenek szépségükből a szinezés által. Ezt
T)légtökéletesíteni. kell. - Szép film.
Erdemcs megnézni. Csak hazafelé nem
tudunk szabadulni attól a gondolattól,
hogy ami T'oldink, Kinizsink vagy
egyéb vitézeink tetteiból is lehetne
olyan szép romantikus filmet összeállí-
tani, mint ez a .Robin Hood kalandjai",
miért gyártják tehát a magyar film-
gyárak azokat a súlytalan vígjáték-
giccseket, amitől már undort kapott
mindén komolyabb mozilátogató ?

Három bajtárs
tDécsi)

Állítólag Remerque "Három baj társá-
nak" filmváltozata szeretne lenni a da-
rab. de nem az. Olyan háború utáni
Németországba helyezett ..Kaméliás
hölgy <féle sikeredik belőle. Megható
és kedves a három bajtárs összetartása,
végtelenül leverő. nyomasztó a tüdő- ,
bajos nő és ar, egyik bajtárs halála,
meg az örök politikai harcokba merült
ország ábrázolása. A jó öreg önképző-
köri bírálatot lehet ráhúzní : "részletei-
ben naquon. szép",. csak az egésztől
nem tudj uk, mi akar lenni az értelme!

,
HIREK

Egyházkerületi közgyülés, A tiszai
egyházkerület okt. 10. és 11.napjain tar-
totta gyűléseitMiskolcon. Első napon a
közgyűlés előkészítése és a nagy tárgy-
sorozat fontos tárgyainak a megbeszé-
lése foglalkoztatta az egyházkerület
vezetőit és kíküldötteít. Ekkor ülésezett
az egyházkerületi törvényszék is, amely
két felebbezést intézett el. A közgyűlést
a bevezető istentisztelet előzte meg,
amelyen Duszík Lajos főjegyző imádko-
zott és olvasott bibliát. Lichtenstein
László egyházkerületi felügyelő meg-
nyitó beszéde az egyházunk szempont-
[ából olyan történelmi jelentőségű mos-
tani idő hatása alatt állott, de kiterjesz-
kedett egyházi és politikai életünk je-
lentős megnyilvánulásaira is, Dr. Dom-
ján Elek püspöki [elentése az egyház-
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kerület egész életét mutatta be annak
fénylő és árnyoldalaival. Az új egyházi
törvények életbelépte számos szabály-
rendelet megalkotását tette szüksé-
gessé. Valóságos törvényalkotó munkát
végzett a közgyűlés ezeknek a letárgya-
lásával. Az iskolai, pénzügyi, msszíói, .
egyesületi [eíentések; rp.egejtett választá-
sok és más ügyek letárgyalása közben
ünnepi hangulatlszállott a közgyűlés tag-
jaira, amikor katonáinknak a megszállt
Felvidékre való bevonulásának a per-
caiben az egyházkerületi felügyelő ün-
nepi érzelmeket ébresztő szavai és a
püspök megható imádsága áhitatot fa-
kasztottak a lelkekben. A számos kér-
dést elintéző közgyűlés az egyházkerü-
leti felügyelő zároszavaival és a püspök
imájával ért véget.

Templomszentelés. A Sándy Gyula
műegyetemi tanár tervei alapján ké-
szült diósgyőrvasgyári templomot okt.
9 én adta át szent hivatásának dr. Dom-
ján Elek püspök. A szószéki igehirde-
tést a helyi lelkész, dr. Vető Lajos vé-I
gezte, míg az oltári befejező szolgálatot
Marcsek János alasperes látta eJ. Becht
József tanítóképzőintézeti tanár sajá]
szerzeményét a. szerző vezetésével a
miskolci egyházi énekkar adta elő. A
diszközgyűlésen a lelkész az építésrő!
Hibbey-Hosztják Albert felügyelő az
építkezés pénzügyi' részéről tett jelen-
tést. A hívek nagy ál Iozatkészsége mel-
lett a Magyar Allami Gépgyárak vezér-
igazgatósága, a gyár helyi vezetősége, a
munkásság széles rétege nyújtott nagy
segítséget az egyházközségnek a tem-
plom és az alatta elhelyezett nagysze-
rűen berendezett gyülekezeti termek
kivHelezésében. Az evangélikus vezér
iga'!' ratót, vitéz Markotav Jenőt, a
dís,\!\:özg'Yűlés az egyházközség örökös
tiszteletbeli felügyelőjéül választotta
meg. Az ünnepélyen Lichtenstein László
egyházkerületi, Pazar István eg-yház-
megyei felügyelők, egyházi életünk
számos kiválósága , a: rel'. testvéregyház,
a politikai község képviselői vettek
részt, A bástyaszorű képet nyujtó tem-
plom valóban erős vára lesz ott Anya-
szentegyházunknak. .

- iBS

Szépvonalü divatos modellíeírn I
gÓÖVMOGVII

SZŰ CSivl ESTERN ÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
8

Átalakítás. festés,
kepp kölcsönzés. -

nem tudjuk elhinni, hogy az az ember, aki ezt a felelősséget egészen
átérzi, éhbérért tudjon dolgoztatni, munkaerőt' tudjón kizsákmánvolni.
jogosulatlan előnyöket tudjon zsarolni magának alkalmazottaitól. (Gép-
írókisasszonyok szerelmi tragédiái, stb.)

A keresztyén munkaadó tudja, hogy egy munkatárs többet ér •.
rnint száz szolga. A munkatárs azonosilia magát az üzlet, a cég·· ér-

'dekeivel e's' úgy dolgozik, mintha a maga" érdekében tenné. Sőt, ha
az a munkatárs szintén ' ..keresztyén", akkor úgy, rr:intha magának
Istennek tenné. Egy-egy nagyárúház vagy más nagyobb üzem hány
detektívet, mennyi ellenőrző berendezést megspórolhatna, ha csupa
"keresztyén munkstársakból" állana az alkalmazotteinak tábora. Az
ilyesmit nevelni kell a munkaadónak. Az ő maga példáján, magavi-
seletén tanuljanak alkalmazottai. Ne legyen közíe és köztük semmi
választófal, semmi légüres tér, semmi áthidalhatatlan távolság. Mint
ahogyakinai Feng tábornok a hadseregét. tekintse minden keresztyén
munkaadó az alkalmazottai seregét missziói területnek, akiknek lelki
életéért, jellemük, életük alakulásáért, örök üdvösségükért is felelős.
De ne feledje el, hogy a legjobb missziónárius a keresztyén élet. A
többi misszionéló eszköz hathatós segítség, ha ez az igazi keresztyén
életmód jelen van, de romboló erő, ha ez hiányzik. Láttam én gyá-
rost, aki saját autóján vitte munká sait bibliaórára és velük együn éne-
kelt, imádkozott és minden reggel, minden este kis áhitattal kezdte és
végezte gyáraban a munkát. De emellett minden munkása belelekint-
heteit számadásaiba és a gyár jövedelméből minden rnunké.sának ha-
szonrészesedést adott. Megának csak annyit tartott meg a tiszta jöve-
delemböl, amennyit a munkásai is helyeseltek. De ebben a gyárban
ragyogtak is az arcok, és úgy ment a munka, mint a kerékcsapás.
Lustát, amerikázot. panamázót, tolvajt, maguk a munk ások intézték el.
Nem tűrlék meg maguk közölt. ha meg nem változott. Az az egy nap,
amit körükb en tölthetlern olyan volt nekem, mint valami szociális lelki
fürdő. Sajnos, hogy ezt a gyárost Németországban láttam a würten-
bergi "Gemeinschaftok" életterületén. Bár már idehaza is láthatnék.
ilyesmit!

. Hiszem, hogy fogunk látni. Csak induljon el az "evangélium for-
radalm?" a lelkekben I Keresztyén ifjúság! Nagy dolgokat várunk tő-
letek. Uj világot! Uj lelket, új életet! Ne higyiétek azonban, hogy ezt
talán lelkesedéssel, akármilyen fajta iránti gyűlölettel, vagy 'Rolilikai~
gazdasági és társadalmi átalakulásokkal ki lehet építeni. Nern.: Ehhez
emberi erő, emberi lelkesedés kevés. Ezt külső átalakulás, törvényes.
kényszerítés vagy diktatúra el nem érheti; ezt csak egyedül a keresz-
tyén életekben mesvalósult evangélium ereje végezheti el. Mert az
"dünamisz deon ", Istennek ereje. Ha elvégezheti a te életed átformál-
tatását, akkor el tudja végezni az egész magyar élet s benne a ma-
gyar kereskedelmi élet átformáltatását is. Legyen tehát a jel szavad az
ősi Luther-i ige; "N~m szégyenlem Krisztús evangéliumát, mert Isten-
nek hatalma az ... " Es ha velóban nem szégyenled. mi sem fogjuk
szégyenleni életed művét, a "keresztyén kereskedelmet." L. M. V.

Rákoscsabán új templomot építenek I
s ennek alapkövét október 16-án he-
lyezték, el bensőséges ünnepen. Ez al-
kalomból odaérkezett RaHfay Sándor dr.
bányakerületi püspök is. A püspököt
Cserba László szolgabíró után a róm.
kat. egyházközség megbízottja, vala-
mint Horváth Károly László dr .. egy-
házfelügyelő, egyházm. ügyész köszön-
tötte, azt az óhaját fejezve ki, hogy
míg a csabai evangélikusok temploma
megépül, a magyar vágyak is teljese-
désbe menjenek. A püspök válaszában
az új magyar reménység templomának

nevezte a rákoscsabai templomot, majd
Chugyik Pál főesperes és Blázy Lajos
lelkész szolgálatával megtörtént az
alapkő elhelyezése s ,a jelképes kala-
pácsütések sora. (M. E.)

Templomszentelés. A nagymágocs-
_ árpádhalmi missziói egyházközség újon-

nan épített templomának felszentelése
október 23-án délelőtt 10 órakor lesz.
A felszentelést D. Raffay Sándor püspök
végzí., '

Evangélikus szabad egyetem a bu-·
dapest-kelenföldí evangélikus' keresz-
tyén egyházközség tanácsermében (XI.

.~...••...~..•..•... .Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
níka és az ÖS$Z,es hangszerek legolcsóbban•Evangélikusoknak. nagy árengedmény!

MARN,ITZ
"angsze,rtelev
VIII~, JÓZSEF-KRT. 37.
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Egyházkerületi Gyámíntéeet, '-A'ti-
szaí Egyházkerület G. A. Gyámintézete-
Marcsek János és Pazár István elnöklete
alatt Miskolcon október 10-én tartotta
rendes közgyűlését. A közgyűlés több
áldozatkészséget kivánt a jövőben a
Gyámintézet iránt, amely úgy a mult-
ban, mint a jövőben nagy hivatású in-
tézménye egyházunknak. Az Egyház-"
kerületi Gyámintézet jegyzőjővé Hulvej
István nyireg-yházi lelkészt választotta
meg. A templomépítő Diósgyőrvasgyárt,
továbbá Diósgyőrt, Kisvárdát és Sátor-
aljaújhelyt részesítette segélyben. A
gyám intézeti istentiszteleten Csákó
Gyula kisvárdaí lelkész hirdette az Igét.

Lelkészjelölés. A sátoraljaújhelyi
egyházközség jelölő gyűlése f. hó 23-án
tartandó lelkészválasztó közgyűlésnek
egyedül Csákó Gyula kisvárdaí lelkész
jelölését [avasolja, Az egyhangú válasz-
tás méltó az egyházközséghez és biztató
alap a meg választandó lelkész számára.

Gáncs Aiadár lelki életéről és ' mun-
kájáról a közeljövőben könyvet szán-

Bocskay-út 56.) november 9-től 1939 I
február 8-ig. Az előadásokat minden
.szerdán 18.30 órakor' tartják. Az elő-
adások célja: korszerű társadalmi kér-
dések megvilágítása az evangélikus
egyház felfogásában; November 9. Pál
apostol szociálizmusa. Dr. Kiss Jenő
egyet. tanár. November 16. Luther szo-
ciálizmusa. Szabó József győri .}elkész.
November 23. Az evangélikus egyház
szociálizmusa.Zulauf Henrik FEBÉ egye-
sületi elnök. November 30.Nemzeti szo-
ciálizmus. Dr. H. Gaudy László vallás-
tanítási igazgató. Január 11. Munka-
nélküliség. Szántó Róbert budapesti lel-
kész. Január 18. Népfőiskola. Szenczy
Gábor nagytarcsai lelkész .• Január 25.
Családvédelem. Kíss Samu nagybarát-
falui lelkész. Február 1. Nemzedékek
problémája. Dr. Hilscher Zoltán tanár.
Február 8. Egyházi és nemzeti meg-
újulás. Dr. Kapi Béla püspök. Ezekre
az előadásokra a híveket és érdeklődőket
tisztelettel meghívja a Budapest-Kelen-
földi Luther-Szövetség.

dékozik ktadnl a magyarhoni mísszíó-
egyesület. Azért az egy-esületvezetősége

, ezúton kér fel~mindenkit, kínek birtoká-
ban Gáncs Aládarra vonatkozó jellegze-
tes irat, levél vagy előadás van, szíves-

'kedjék rövid időre az egyesület rendel-
dezésére bocsátani. Cím: Danhauser
László titkár, Bpest, VI., Bajza-utca 45.

Felhívás. Megszállott Alsószeli, Felső-
szeli származású és szülesü testvéreimet
felkérem, hogy címüket sürgősen kö-

Izöljék velem az alanti címre: Mendöl
Ernő tanár, Budapest, vm, Bezerédi-
utca 10.Telefon: 146-411.

Az osgyáni (Gőmör megye) születésű
és származású testvéreinket arra kérjük,
hogy címüket sürgősen közöljék abból
a célból, hogyamegszállás alóli fel-
szabadulás után mielőbb együttesen el-
induljunk kedves falunk meglátoga-
tására. Részletesebb felvilágosítást Ko-
vács Andor' orosházi esperes, vagy Ke-
mény Lajos (Budapest, VII., Damjanich-
utca 28fb. Telefon: 133-592) ad.

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES fiAI
[magyar királyi SOPROkl
[udvari szállitók, 11"4.

Alapítva: Legelső tüzoltószer-, kut, szlvattsu. ás Alapítva:
1816. gépgyár, narana-, fém- és vasöntöde. 1816.

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló haláleseíkor 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 elö.: Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek ligyelrnét a Jóléti Egyesületre.

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

A Budapest-Tisztviselőtelep Külsőferencvárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a győri reformátns templom,
hagarnéri reformátns templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. Apárisi világkiállításon arany-
éremmel,azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetést és kiszállást d í j men tes e n e's z köz 1 ü n k

Hirdessen
,

az Evangélikus Eletben ,

15



l'iNGrll~U~~Lg
.SZLEZÁK LÁSZLÓ I Megjelent!

Magyarország aranykoszorus mestere I Ah' ld' k I h
harang· es ércön19deoharangfelszerelés és harangl~bgyár a. a a ...as eye
Budapest. XIII.. Pelneházy-ulCD 78. SCHOtz LÁSZLÓ

(XIII.,lrangepán.utca rriellelt.)
:: Telefón: 291-353.Saját ház.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os harang.
A Budapest-oblldai-kőbányai-~tisztviselőtelepi és csillag-
hegyi evang. templomok új harangjai, valamint a világháború
titáni készült budapesti liarangok 99 százaléka nálam készült.
Mostkészítem a pusztaföldvári evang. templom új harangiait
Szivvel-Iélelikel készíteDlharangjaimat

tanulmánya az Úr szerit vacsorájáról.

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

sorra veszi.

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

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

l\'iegjelent! 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 NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

TANKÖ YVEKETI
é s a szükséges iskolai szereket vegyük

-Sehol fz Testvérek
kőnyv- és papírkereskedéséből

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

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

;.\ft j\ «
r\ -,

1'1y r \'JI J) 1-\V j.\ L ll-\ ll-\ 'T
(WEBER GUSZTÁV)
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS BEL MISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság : Bácsi Sándor, t dr. Benezur Vilmos, -dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lászlő, dr. Gaudv Lészló,
Kardos Gyula, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Schelz László,

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

. ,
Megjelenik minden szornbaton

Szerkesztő ség : Budapest, VII., Damjanich-utca 28/B. Telefon: 133~592. --J Kiadja az Országos Luther-Szövetség.
Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Kiadóhivatal: Ujpest, Jókai-utca 18. Telefon: 295-516. "Grafika" nyomdavállalat (Weber Gusztáv).
Előfizetéseket eliogad 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 szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

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

TARTALOM:
Semper reformandi

t Damján Elek

Luther alakja a mai magyarság előtt

A ~emzetnevelő egyház

A magyar evangélikus ember és az egyházi sailó

Lutherról a hivatottak

Magyarság-alakításunk - politika?

Apák hite - fiak hite'

A protestántizmus világhelyzete

A modern ember és a hit

Hírek

'Budapesti istentiszteletek
sorrendje

- 1938.október 30.

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

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/29 Csaba László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Lehel Lászlo
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
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19. (ifjúsági) d. e. 1/210 Virág Jenő
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SEMPER ..REFORMANDI
írta: D. RAFFAY SÁNDOR'

a Krisztus egyházában, mert meg-
bontotta annak egységét. Tévedés.
Az egység a Krisztus egyházában

_már- a reformáció kora előtt év-
századokkal megszünt. A reformá-
ció éppen az egység útját és egyet-
len lehetőségét tárta fel az evan-
géliumban. A relormáció a deior-
málódott egyházat akarta relor-
málni, amikor vissza akarta ve-
zetni külső és belső életébe egy-
aránt az Isten Igéjére. Mert a kö-
zépkori keresztyén ség nemcsak
szertartásaiban, szekésaiban. szer-
vezetében, hanem tanításában,
Istenről és az ő akaratáról, a Meg-
valtóról és az üdvösségről való tel-
togásábán is delorrnálódott. Ezért
kellett az egy háza t relormální. A
reiormácíó nem kár volt, hanem

Inyereség,' nem átok volt, hanem
áldás. A keresztyénség legnagyobb
áldása.

A reformáció azonban nincsen
befe.iezve. Semper reformandi. A

I Ne szabjátok magatokat eh-'
hez a világhoz, hanem változ-
zatok át gondolkodástok meg-
újításával, hogy felismerjétek,
mi az Isten akarata, mi a [ö, a
tetsző és a tökéletes.

Róma12:2.
Ha megmaradtok az én he-

szédemben, akkor lesztek való-
ban' tanítványaimmá s meg-
ismeritek az igazságot és az
igazság szabadokká tesz tite-
ket. János 8: 31-32.

Akik az Úrban bíznak, azok-
nak ereje megújul: szárnyra
kelnek, mint a saskeselyűk, fut-
nak és nem lankadnak meg,
járnak és nem taradnak el.

Esaiás40:31.

Ez a két latin szó élettörvényt
jelent. Olyan élettörvényt. amely
az egyes ember, a társadalom, az
egy ház és az állam életére egylor-,
mán és örökké érvényes. Magát
a mondást a relorrnáció termelte
ki. Azt akarták vele megállapítani,
hogy az életet, a lolvamatos, lük-
tető, szakadatlanul áramló életet
semmiféle formához örökre meg-
kötni nem lehet. Az élet megkö-
töltsége sorvadást és halált okoz.
Az élei változás', az élet haladás.
Az életet formába nyűgőzni nem
szabad. Oe nem szabad tétlen-
ségre kényszeriteni sem. Az életet
szakadatlanul formálni, alakitani.
a feltételek, adottságok, céltűzések,
útak és eszközök változása szerint
változtatni kell.

. Semper 'reformandi : állandóan
alakitaní kell a Krisztus egyházát
is. Ennek alakja is más volt Jézus
szívében, más volt az apostolok
korában, más volt az egymást tel-
váltó századok folyamán. Másként
formálódott Nyugaton, más maradt
Keleten. Más a pápa uralma alatt,
más az evangéliuru világosságá-
nál. Nagy balgatagsága és nagy
lelki szegénysége az embereknek,
hogy még a vallás kérdéseiben is
csak a formák szerint ítélkeznek.
Pedig a vallásban nem a torma a
döntő. Mint ahogy az embernél
sem a ruha a lényeges. Annak is
lehet értéke, szépsége, becse és
tisztessége, de ha ruháját változ-
tatja is,az ember ugyanaz marad.

Sokan azt hiszik és azt hirde-
tik, hogy. a reformáció kárt tett

relormácíót lolvton gyakorolni kell.
A relormáció olyan szükséges és

. állandó kötelesség, mint a portör-
lés. Minden nap leterít egy vékony
porréteget mindenre. Azt napon-
ként el kell távolítani, ha azt akarjuk, .
hogy lényes, tiszta és egészséges
maradjon a lakásunk. Az átvonuló

.szél, eső, napsugár naponként ron-
gál valamit az otthont adó hajlé-
kunkon. A rongálásnak vigyázás-
sal, őrködő és meg nem szűnő
munkával kell útját állanunk:
Semper relormandi.

Ha ma evangélikus egyházunk-
ban az élet ébredését, elevenebb
lüktetését, új törvényes rendezés-
nek, istentiszteleti Iormáknak, ige-
hirdetés módszereinek változását
észleli valaki, ne idegenkedlék tőle,
de meg se ijedjen. Az evangéliúrn
egyháza is semper reformandi. Sőt
éppen az evangélium egyházában
kell az állandó mozgásnak, hala-
dásnak, tökéletesülésnek. átformá-
lódásnak jeleit tapasztalnunk. Mert
az evangélium egyháza nem múlt
idők múzeális értékeinek raktára,
hanem a Krisztusból kiinduló és
táplálkozo élet munkatere. E mun-
katéren az életfeltételek változásá-
val változhatik az .élet módja és
formája, de nem változik az élet
-törvénye, célja és igazsága. Az
egyetlen, a változatlan, az örök
örvény az Ige; az egyetlen, a vál-
tozatlan, az örök cél Krisztus kö-
vetése; az egyetlen, a változatlan,
az örök igazság az Isten akarata.
A többi mind semper reformandi.
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Hétlőn. -október 24-én, váratlan és megdöbbentő
hír érkezett Nyiregyházáról : dr. Domján Elek, a
tiszai egyházkerület püspöke, a reggeli órákban
hirtelen elhunyt. A hír szinte hihetetlennek tetszett,
hiszen három nappal előbb még Budapesten láttuk,
amikor is részt vett a püspöki konferencián. Senki
ne m sejtette, hogy ez egyik utolsó hivatalos mun-
kája volt. ,

Szeptember 7-én volt egy éve, hogy a tisza-
kerületi püspöki székébe, mint Geduly Henrik utódát
beiktatták. Az akkor 68 éves, de friss munkakedvű
es munkaerejűpüspök nagy buzgósággal fogott
egyházkorrnányzó munkáiáboz. Mint a legjobban
megcsonkított egyházkerület püspökét, különösen
érdekelte és mélyen érintette egyházi szempontból
is az a mindnyáiunknak sok izgalmat jelentő mai
helyzet, melyben legalább a magyar területek vissza-
csatolásáról van szó. Halála is úgy érte,. hogy a
rádió reggeli hírszolgálatat kezdte hallgatni, amidőn
agyszélhűdés pillanatok alatt megölte. 'Ezek a napok
természetesen sok izgalmat jelentettek neki is, hiszen
élénken emlékszünk püspöki székioglalóiánek arra a
részére, amelyben magyar nemzeti érzéséről tett
bizonyságot. "Én magyar evangélikus püspök vagyok.
- mondoita és nem türök semmiféle internacioná-I
lét, ha a vörös nek bármely halvány árnyalatában
tünnék fel bárhol is, és született ellensége vagyok
minden anti nacionalizmusnak, me ly megtámadja .
nemzetünk életfájának törzsét, vagy a jövő reményei-
nek képét szaggatná széjjel. Meg vagyok győződve,
hogy egyházunk erejét a nemzet ereje, dicsőségét a
nemzet dicsősége gyarapítja."

Domján Elek 1869-ben született a sopronmegvei
Vásároalaluban. régi magyar nemesi családból.
Iskoláit; a teológiát is, Sopronban végezte, majd
németországi tanulmányút után előbb Zelenka Pál,
akkori tiszakerületi püspök mellett kezdte egyházi

munkáját. majd az abaújmegyei Fancsal választotta
lelkészéve. 1907-ben sátoraljaújhelyi lelkész lett és
itt 30 évig munkálkodott, püspökke választásáig.
Il. Rákóczi Ferenc .önéletrajzát latin eredetiból lefor-
dította és kiadta. Esperessé 1921-ben választották,
ettől kezdve egyházkerületi és egyetemes egyházi

.tisztségeket is ért el. A debreceni református hit-
tudományi karon teológiai doktorátust szerzett "Az
áldozati kultusz" című vallástörténeti tanulmányával.
1933-ban a Kormányzó korrnánylőtanácsosi CÍmmel
tűntette ki, 1937-ben pedig nagy szetöbbséggel a
tiszakerület püspökévé választották. .
• Halálát özvegye. született Györy Mária, két' fia
és két leánya gyászolják. A nyíregyházi egyházköz-
ség, melynek lelkészi állását püspők ké választásával
összefüggően foglalta el, őszinte részvéttel veszi körül
a gyászoló családot. A tiszai egyházkerület Lichten-
stein Lászlo kerületi felügyelő és Duszík Laiosesperes,
egyházkerületi főjegyző vezetésével osztatlan részvét-
tel áll püspökének koporsója körül. Az egyházkerület
is külön gyászjelentést adott ki és úgy intézkedett,
hogy a temetés a nyíregyházi nagy templomból tör-
ténjék október 26 án délelőtt. A temetési szertartást
az egyházkerület felkérésére dr. Kepí Béla dunán-
túli evangélikus püspök, az egyetemes egyház lelkészi
elnöke végezte. Temetéséről lapzárta miatt csak a
következő számunkban adhatunk tudósítást.

lrnrédy Béla miniszterelnök a kormány rész-
vélét fejezte ki a tiszakerület felügyelőjéhez, Lich-
tenstein Lászlóhoz intézett táviratéban, valamint az
özvegyhez is meleghangú részvéttáviratot intézett.

A tiszakerület gyászában a többi egyházkerü-
letek és evangélikus egyházunk is osztozik és a sok
munkatervvel elindult és munhája elején pihenőre
hívott egyházi vezér szolgálatait és ernlékét kegye-
lettel zárja szívébe.

Lulher alakja u •mOI magyarsóg előll
Luthert a mai magyarság egyeteme éppen úgy

nem érti meg, mint ahogy az elmult századokban
sem értette és csak néhány kiváltságos embernek
adatott meg, hogy anagy reformátor közelébe lépjen.
Ennek a kissé merész állításnak kézzelfogható bizo-
nyítékát szolgáltatta a nemrégen lejárt Luther-szobor
pályázat. A művész a magyarság életének elitiét je-
lenti. Es alig van a magyar pályázó szobrászművé-
szek között egy-kettő, aki csak megközelítően elfo-
gadható formába öltöztette volna Luther alakját.

Van ebben a szomorú kiállítás ban [ó egynéhány
alkotás, amelyeket értelmetlen giccseknél egyébnek
nem lehet mondani. Elmosódott figurák, amelyek alá
éppen olyan joggal lehetne Carnera, vagy. Emil Ja-
nings, vagy Knut Hamsun nevét írni, mint Lutherét.
Talán ezek jellemzik legjobban a mai magyarság
gondolkozását Lutherről. Halvány; elmosódott logal-
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mak egy történeti hősről, néhány az iskolekönyvböl
az agyunkba rögzitett megjegyzés egy robusztus férfiú-
ról, aki egymaga szállt szembe egy gyűlölködő vi-
lággal. .. valami az izornkolosszusból, valami a sze-
replésre vágyó férfiú ból, valami az íróból és költő-
ből. valami a forradalmárból !

A forradalmárból ? Igen, olyan tervet is láttunk.
amelyen' egy, csak a háta közepét mutató alak egy
glóriás szent szobrával birkózik, hogy azt talapzatá-
ról ledöntse. Egy másik terven egy Lutherhez leg-
távolabbról sem hasonlító figura egy szabadkőmíves
nagymesterhez. vagy kőzépkori inkvizítorhoz hason-
lító csuklyás embert tart átölelve. Mi ez? Birkózás
a középkor sötétségével? Igen sok magyar a pápás
egyház hathatós közbeiöttével azt hiszi, hogy Luther
legfőbb gondja volt a középkor szentélyébe beron-
tani és onnan a "kedves. és drága szeriteket egyén-



ként kidobálni. Vagy ti középkor kényszéreivel és
szolgaságával szemben a világot politikai és társa-
dalmi szabadság felé vezetni. A "Szív" ujság leg-
utóbbi számának az a botor megjegyzése, hogy a
felvidéki lutheránus szlovákok azoknak a husziták-
nak egyenes leszármazottjai, akiknek egész élete
rablásban, gyilkolásban és a világ rendjének felborí-
tásában merül ki, jellemző erre ct gondolkozásra.
(A "Szív" így hiszi a felvidéki szlovákokat közelebb
hazhatni a magyarság egyeteméhez.) Szegény Luther-
nek a nyakába varrnak minden revoluciót mind a
mai napig, de az olyan csekélységekről megfeled-
keznek, hogyanémet katolikusok nagy párt ja a
"Centrum" még a bolsevikiekkel is hajlandó volt
szövetkezni, hogya hitleri tekintély-állam kialakulá-
sát megakadályozza.

Vannak azután a művészek közölt, akik a vias-
kodó szerzetest, a wormsi höst, a szónokló (Horvay)
és igehirdető relormátort próbálják kialakítani. Luther-
nek e megjelenési formái is élénken foglalkoztatják
különösen a protestáns oldalon élő magyarokat. Ez
a "sablon" Luther áll legélesebben a mi evan-
gélikus magyar népünk előtt is. .

Csak nagyon kevesen óvakodtak- szerényen a
művészek közül az egyedül helyes gondolat: Krisz-
tus és a Golgota-kereszt közelébe. Oe sajnos ezek-
nek művészi képességei nem voltak elegendők a nagy
gondolat művészi megoldására. Csak kevesen, a' ki-
választottak jutottak el a magyar életben általában
és a magyar evangélikus életben külőnösen Luther
egész megértéséig. Csak kevesen tudják és akarják
tudni, hogyagolgotahalál által a bűn következrné-
nyeilől megszabadító Krisztus fontos egyedül Luther-
nek. O nem instituciókat rombolni, nem forradalma-
kat szervezni jött, hanem Krisztust jogaiba vissza-
helyezni, visszaültetni őt a szivek trónusára. Luther
egész beállítottsága annyira krisztocentrikus volt,

hogy az 'evangélikus egyház is csak krisztocentrikus
lehet. Ezt gyakran vádként is hangoztatják ellenünk.
Azt mondják, hogya Fiú miatt az Atyát háttérbe
állít juk. Boldogan viseljük el ezt a vádat, mert mi
tudjuk, hogya Fiú közöttünk az Atya képmását
hordta, hogy a Fiú ésaz Atya egy és az Atyát
imádja, aki a Fiú' előtt alázatos engedelmességgel
leborul.

Ez az alázatos engedelmesség jellemzi Luthert.
A művészek közül nem azok találták el őt, akik
ökölbeszorított kézzel, hanem azok, akik imára kul-
csolt kezekkel ábrázoltak.

4 Egy szoborkiállításnak megtekintése és értékelése
egészen szubiektiv dolog. Nem akarom senkire kény-
szeríteni nézetemet, amikor azt mondom, hogy van
ott egy alkotás, amely a többi fölé emelkedik. Isme-
retlen emberé. (Ora Sándor). A pályázatok íölött
döntő szűkebb bizottság nem is vette figyelembe.
Ez az alkotás sem tökéletes, de a művészi tehetség-
nek olyan határozott jeleit mutatia, hogy nézetem
szerint fel kellett volna venni kilencediknek azok
mögé, akiket szűkebb pályázatra hívtak fel. EgyedÜl
ennek a művésznek a Luther-ieben jut kifejezésre a
monumentalitás és a gondolat: egyedül Jézus! Az
Udvözítőjét megtalált reformátor boldog nyugalma
ömlik végig a íőalakon. Biztosan áll, mint akinek
fundámentuma a názáreti Jézus Krisztus.

És ez az, amit a magyarság életében olyan ke-
vesen értenek meg, amikor Lutherről van szó. For-
radalmár? Szabadság hős ? Költö ? Igehírdető 7 Igaz-
ságkereső ember? Nem. Elsősorban Isten engedel-
mes gyermeke és a Krisztusban megjelent üdvösség
alázatos szócsőve. Gyűlölik, vagy szeretik? EgYle
megy l Oe az bizonyos, hogy a Krisztust meglátó
Luther kitörölhetetlenül beleírta nevét és egyéniségét
a magyarság életébe is. Szántó Robert.

Illi

A nemzetnevelő egyház
Egyháztörténészeínk az utolsó századíordulóíg a feudá-

lis történetszemlélet igézetébe esve, egyházunk történetét csak
anagybirtokokkal és a nagybirtokosokkal összekapcsolva
tudták megérteni és magyarázni. Azaz a reformáció törté-
netét mindenütt összekapcsolták anagybirtokkal és vall ot-
ták azt, hogy a reformáció úgy terjedt. Magyarországon.
ahogyan a nagybirtok pártfogásába vette és támogatta. En-
nek az lett eredménye, hogy a modern történet és egyház-
történetíróink a reformáció terjedését és hódítását a nagy-
birtok függvényévé tették. Abban az időben, amikor a nagy-
birtokot nemzetfenntartó elemnek tekintették, ez érdemnek
számíthatott, de az igazságot semmiképen sem fedte. Mert
a reformáció terjedése nem a birtokos urak érdeme, hanem
hódítása egy egészen új és biblikus igehirdetés természe-
tes következménye volt.

A reformáció munkáját u. i. csal, akkor tudjuk helye-
sen értékelni és megérteni, ha ismerjük azt a határtalan
vallási közönyt, amely a XV. század végén és a XVI. szá-
zad elején Magyarországon uralkodott. Az úr és a paraszt
egyaránt istentelen volt. A vezető rétegek látva azt a nagy
igyekezetet, amivel az egyház hasonulni akart a világhoz,
teljesen kiábrándultak az egyházból és benne a saját ha-
talmi érdekeik verseny társát látták. Fontosnak tartották te-
hát, hogy az egyre erősödő versenytársat háttérbeszorítsák,

vagyonát elvegyék és vele saját hatalmukat emeljék. Ezért
Rómához még egyre hű uraink azt teszik, hogy a régi ma-
gyar templomokat leromboltatják, belőlük csűröket és gazda-
sági épületeket emeltetnek. az istentiszteleteket beszüntetik,
jobbágyaikat ünnepnap is munkára hajtatják. 'Ha közülük
valaki ellenszegülés re vetemedett, 'azt kalodába záratták,
verették és bírságoltatták. Az ilyen viselkedésre a Sopron-
megy ei Serédi-család tagjai szolgáltattak klasszikus példát.
Ök u. i. összes papjaikat elűzték és amikor nem voltak már
papok, hatalmukba vettek minden egyházi birtokot.

A reformáció munkásai teljesen új munkamódszerekkel
jelentek meg. Ök nem áhítozták a nagybirtokot, hanem min-
den ember és osztály számára Krísztus megváltó evangéliu-
mát hirdették. És ezt az evangéliomot a földesúrnak és pa-
rasztnak egyaránt hirdették. Először természetesen a földes-
úrnál jelentek meg, mert az ő engedélyére volt szükség, •
hogy a nagykiterjedésű birtokon a jobbágysággal is közöl-
hesséle lsten megváltó üzenetét. Tehát mísszióí munkájukat
időrendben először a földesúron végeztek él, de csak azért,
hogy rajta keresztül a széles néprétegekhez is hozzájussa-
nak. Kisérleteik közben persze többször megtört ént az, hogy
a főúri vagy a nemesi házból kíutasttották őket. De ha tá-
vozniok kellett az ajtón, újra visszatértek az ablakon és
addig dolgoztak, amíg csak meg nem tudták nyerni a föl-
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desurat az evangéliomnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy
máshol nem fejtettek ki térítöí munkát. Verbőczy pl. már az
1520-as évek körül rendszeresen korbácsoltatta jobbágyait,
azért mert az "új hitet" vallották. A reformáció századában
tehát az történt, hogy a reformátorok Isten igéjét a vezető
úrnak és kiszolgáltatott jobbágynak egyaránt' hirdették. És
megfordítva a dolgot, nem csak a parasztnak hanem az úr-
nak is. Így érthetjük meg azt, hogyahéttoronyban Török
Bálint és Majláth István szorgalmasan hallgatták az evan-
gélikus lelkipásztor igemagyarázatát. A XVI. századbeli re-
formátorok tehát Isten igéjével az elsőt és az utolsót egy-
aránt megismertették.

Természetes, hogy miután a hatalmas földesurat meg-
gyözték az evangéliom ban kijelentetett igazság felől, akkor
utuk egyenesen a népi tömegek közé vezetett. És .amikor
a retormátorotc a nép számára Isten igéjét hirdették, ugyan-
akkor nemzetnevelő szolgálatot is végeztek.

Mert az ige tiszta tolmácsolásával vele járt az, hogy az
evangéliomot magyar nyelven hirdették. Nemcsak esetlege-
sen és nemcsak alkalomadtán, hanem szüntelenül. A magyar
reformátorok u. is. nagy részt tősgyökeres magyar csalá-
dokból származtak. Tősgyökeres és a nép szó és gondolat-
kincséből táplálkozo magyar nyelvük, s előadásmódjuk egy-
úttal a legkomolyabb nemzetnevelés is volt. Ha valaki tiszta
és hamisítatlan magyar beszédet akart hallani, az elment
valamelyik "új" istentiszteletre. Hogya tősgyökeres magyar
beszéd ebben az időben mit jelentett, arról nem kell külön
írnunk. Hiszen a másfélszázados török és a még hosszabb
Habsburg elnyomás alatt a magyar gondolkozast és .életet
az mentette meg az elnyomatástóI, hogy "nyelvében élt a
magyar." T. i. az erőszakos és következetes bécsi elnyomás
alatt élő magyárok számára magyarságuk megőrzésére csak
egy lehetőség nyilt: a nyelvben és a magyar beszédben
való együttélés. Egyházunk nemzetnevelő munkája tehát
elsősoTban abban nyilatkozott mea, hogy a nép nyelvé-
nek. és gondolattaTtalmának a felhasználásával bizonyos
fokú kuüúr-nacionaiismust termett. A reformációig a
magyar beszéd és írás - legalább is vezető körök-
ben mostohagyerek volt. A magyar nyelvet a reformá-
ció tette először a nemzet közkincsévé, magyarul szólalva
meg az egyházi dolgokban, magyarul hirdetve az igét és
magyar tömegeket látásra és gondolkozásra tanította a ma-
gyar nyelv és kultúra ezernyi terméke által. Így lett a refor-
máció által a magyar Hamupipőkéből hercegnő: az elha-
nyagolt magyar nyelvből nemzeti közkincs, ami megszólalt
a próféták magyar beszédében, a magyarra fordított evan-
géLiomokban, zsoltárokban, átdolgozott himnuszokban, a ma-
gyarnyelvű prédikációkban és a tömegesen megjelenő ma-
gyarnyelvű könyvekben és röpiratokban. Tehát a maouar
nyelv a retormacio munkája által lelt a XV1. század folya-
mán az egyetemes magyaTság kőzkincsévé és a magyaTság
népi és nemzeti őntudatát és életét pedig a maouo»: beszéd-
úen és a maouar kőnyvekben ő'rizte meg az elnyomatás seá-
ztuiai alatt.

Világosan meg kell tehát látnunk, hogya retormaciá
a magyaTság nevelésében az ige hirdetése és kőzlése mellett
akkor végezte el a maga legnagyobb nemzetnevelő feladatát,
amikor a magyaT nyelvet és beszédet kőzkinccsé tette s
ugyanakkoT a magyaTságot a maouar nyelvben átmentette
a következő századolcra.

De az ige közlésével együtt járt a nép nevelése más
vonatkozásban is. A századokon keresztül elnyomott és ki-
használt magyaTságot előszőT a retormáciá tanította meg
a helyes beseédre, a beszéd értelmére és a helyes maga tar-
tásra. Mert ez a nép a maga nyomorult sorsában lelkileg
megkérgesedett és eldurvult. A reformáció munkája ugyan-
akkor, amikor a magyarság számára Isten kijelentését köz-
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vetíti, a köznapi élet színtjét akarja emelni' és megneme-
síteni. Ez magyarázza meg azt, hogy pl. Batizi Kiskátéjá-
ban ilyen részeket találunk: "Tanítvány: Üdvözlégy én
tisztelendő mesterem. Mester: Isten megáldjon én jó tanít-
ványom, mit kivánsz vala ?" Isten igéjének a hirdetése köz-
ben is alkalmat kerestek arra, hogy a nép értelmi és kul-
túrális szintjét emeljék. Így Be:Uhe István külön részletezi
egyes szavak ertelmét és bibliai tartalmát. Miután prédiká-
ció textusának röviden megadja az értelmét, felteszi a kér-
dést: "Micsoda amaz, hasonló az vad kecskéhez? ... mí-
csodák az ablakok és rostélyok?.. mit ért az verágo-
kon ... a fügén és az Illatokori '1" A feltett kérdésekre meg-
adja a feleletet és ezzel a nép köznapi és bibliai ismeret-
anyagát bővíti. Nagyon könnyű ezekben a dolgokban a
népnevelés egyik első lépését észrevenni. Nem sok amit
közölnek, de többet nem is közölhetnek a magyar tömegek
elmaradottsága miatt. Végeredményben azonban akármilyen
egyszerűen írnak és beszélnek, mégis népnevelés az, amit
így elvégezn ek.

Akármilyen furcsán hangzik is, de mégis igaz, hogy ők
Isten üzenetét kőzvetítve rruir egy szociálisabb és igazságo-
sabb maouar kőzvélemény kialakításán dolgoznak. S ez nem
más, mint a szociális tartatmú nemzetnevelés első megnyi-
latkozása. Többek között Bornemissza Péter az, aki arról
énekel, hogy a magyarság bukásának, jelen nyomorúságá-
nak oka az az istentelenség, amely nem akart és nem akar
segíteni a magyar társadalom szenvedő. kitaszított és el-
nyomott rétegeinek a szenvedésein. (PL a Dunántúli énekes-
könyv 509. éneke.)

És külön tanulmányt kell egyszer arról írnunk, hogy ez
a nemzetnevelés hogyan vált nemzetmentéssé a Habsburg-
török elnyomás alatt. A végletekig kifosztott és kizsákmá-
nyolt magyarság számára a reformáció igehírdetése, iro-
dalma, számtalan "Vigasztaló könyvecskéje" jelentett meg-
nyugvást és erőforrást embertelen szenvedései közepette.
Ezekben az időkben a retormácio szinte házhoz szállította
a maquar étetproqrammot. Megtette ezt olyan formában,
hogy erre tanított: a magyar tömegeknek minden próbát és
sanyarúságot el kell itt viselnie, mert a megtérő néppel Is-
tennek még csodálatos tervei vannak. És hogya szenvedő
nép el nem széledt, meg nem szökött és el nem pusztult,
hanem dolgozott, adót és sarcot fizetett, "érzett és küzdött
emberfeletti erővel, azt kizárólag ennek a nemzetmentő
munkának 'köszönhetjük.

Mindabban. amit eddig elmondtunk, adva van egyhá-
zunknak nemcsak nemzetnevelő mult ja, hanem nemzetne-
velő jövŐj~ is. Semmi értelme nincs u. i. annak, hogya tör-
ténelmi idők nagyszerűségein ábrándozzunk, ha az feleletet
nem ad a jelen égető szükségeire is. Őszinte bűnbánattal
kell bevallanunk azt, hogy a reformáció vonalától alaposan
eJtévedtünk és egyházunk nagyon is hasonlóvá lett a világ-
hoz, abban az értelemben, hogya nép helyett a világ urai-
nak szolgáIt, de ennek a világnak az ízlése szerint. Holott
az egyháznak az a feladata, hogy tanítványokká tegye nem-
csak a kiváltságosokat, (akik erre nagyon kevés hajlandó-
ságot mutatnak) hanem .rníndeneket." Ebben benne van az,
hogy kőtelesek 'vagyunk a magyaTság széles tömegei szá-
mara is. Sőt előszöT az ő szdmukra vagyunk kötelesek.

És egyházunk a maga népnevelő feladatát akkor végzi
el helyesen, ha szakítani tud a világhoz val6 asszimiláció-
jával és híiségesen uisszatér eredeti hivatásához. Mert an-
nál nagyobb szolgálatot senki sem tehet az istentelenné
vált magyarságnak, mintha visszavezeti őt az élő Krísztus-
hoz. Ennek pedig csak egy útja van: a reformáció útja, Is-
ten kijelentésének bátor, nyílt és közérthető közlése. Igazán
nem fontos az, hogy miképen vélekednek erről mások, a



k~zeli és távoli szomszédok. A. dÖnt6 az, hogy nekUnk ezt
parancsolta az Isten és mí engedelmességgel tartozunk.

Istennek ezt a megváltó üzenetét magyarul kell hír-
tietnűnk, mert azt a magyarság számára hírdetjük. Ez
nemcsak a tiszta és érthető -magyar beszéd követelményét
foglalja magában, hanem azt is, hogy meg kell szabadul-
nunk minden idegen szellemi sallangtóI, még akkor is, ha
az valamiféle nagyrabecsült nyugati teologizálás vagy gon-
dolkozás. Ez a nyugati gondolkozás u. i. világosan bebízo-
nyitotta, hogy a saját hazájában is csak szétesést és elvílá-
giasodást tudott eredményezni. Tehát semmi szükségünk
nincs rá, hogy az ugyis nagyon evilági gondolkozásunkat
még jobban hatásuk alá helyezzük akár katedrai, akár pe-
dig újság közlemények által. Hanem igen is azt kell felfedez-
nünk és megismernünk, amit Istennek az igéje míközöttünk
elvégzett. És ezt kell magyarul, magyarán a magyar ke-
resztyénség elé állítani, mint a Szentlélek közöttünk vég-

, zett munkáíának az eredményét.
,Ha aztán Isten igéjét és Isten cselekedeteit merjük és

fogjuk érthetően és bátran hírdetni kicsinek és nagynak,
ez minden vonatkozásban elvégzi a maga munkáját. Mert
az ige Isten elé állít, eszméltet és felelőssé tesz. Egy nem-
zet életében pedu) épen arra van legnagyobb szükség, hogy
ezt a felelősséget vállaljuk is. Azaz nem töi'ődhetünlc bele,
hogy népünk, amely Isten akaratából van, a mi asseisetálii-
sunk mellett elpusztuljon egy hazug társadalmi rend igaz-
ságtalanságaiban, az 'oszlályok önzésében és az uralkodó ér-
dekek szolgálatában. Tehát az élő egyháznak az ige fényével
utat kell mutatnia a jövőbe 'is. Tévedés lenne azt gondolni,
hogy ez politika. Távolról sem. De megmutatása és megta-
nítása annak, hogy egy nép bármilyen körülmények között
hogyan biztosíthatja a maga életét és fennmaradását. Ab-
ban pedig nem lehet kétség, hogy egy nép addig él, amed-
dig hívő, erős, mindenre felkészült és aka ó tömegei van-
nak. Világos tehát, hogy az egyháznak, akárcsak a reformá-
ció korábari osztály és társadalmi különbségek nélkül a nép
felé kell fordulnia. Ez nemcsak elméleti követelmény, hanem
létszükség is. Mert ha az egyház nem a népre támaszkodik
és nem azt kapcsolja be az élő egyház életébe, hanem az
uralkodó osztályokhoz kötí a maga életét, abban a percben
megbukik, amikor bukik az uralkodó rendszer és osztály.
De ha: az egyház Krisztus vezetése alatt magában foglalja

a nép nágy tömegeit, nincs az az erő, amelylététvés mun-
káját megingathatná.

Tehát vita sem. lehet aieleti, hogyegyházunknak népi
egyházzá kell lennie, olyan népi egyházzá, amely egyedül az
ige fundamentumán áll. És a nemzeti életnek is az az egy-
ház válik a kovászává, amelyik a maga tömegeinek meg
tudja mutatni Isten útjait.

S most megkérdezhetnénk, hogy mit tett ezért a mi egy-
házunk? Hogyan vezeti bele a maga tömegeit a szentek
közösségének és ugyanakkor a nemzetnek is az életébe?
Sok dicsekednivalónk nincs. De reménytelenek sem vagyunk.
Mert épen a mi eg,házunk volt az, amelyik a népi réte-
geknek a megismerésével, munkábavételéveI az első lépé-
seket megtette. Sőt egyik munkása, Szeberényi Zsigmond
volt az úttörő azok között, akik a szélesebb közvélemény
tekintetét is a nép felé fordította a maga "falukutató" mű-
veivel. Az első magyarországi népfőiskola, amelynek az a
célja, hogy hívő és pompasan gazdálkodó szakembereket
nevelj en - evangélikus papnak - Thessedik Sámuelnek a
műve volt. Az ő műve a múlt évtizedek íeudo-kapitalista
világában megértésre nem talált és el is tünt. De azóta fel-
épült egy másik helyette, egy újabb népfőiskola Nagy tar-
esán. "Thessedik Sámuel Ifjúsági Belmissziói Intézet" néven.
Keletkezéséről, Ielépüléséröl, munkájáról még külön kell
írnunk. Most már csak annyit írunk, hogy ebben és az utána
következö többi népfőiskoláinkban van adva egyházunk szá-
mára a nemzetnevelés legpompásabb lehetősége. Mert tudo-
másul kell vennünk, hogy Magyarország agrárállam, amelyik
annyira lesz erős, jövőt építő és életújító, amennyire a pa-
raszttömegek felé tud fordulni, (ez nem jelenti azt, hogya
többieket el kell hanyagolni) és be tudja őket kapcsolní, mint
megújult elemeket az ébredő és megújuló magyarság életébe.

Tehát a lehetőség ma is adva van a nemzetnevelésre.
A keretek ugyan ma mások, mint a reformáció idejében, de
a feladat ugyanaz: Krisztushoz vezetni népünket, hogy ott
felébredjen felelősségük és dolgozzanak egy ú], erős és egész-
séges magyar életért. Egyházunk ebben a nemeetneuelés-
ben annyira fogja elvégezni a feladatát, amennuire hajlandó
ct nép felé fordulni és népi-egy házzá lenni. De ezzel azt az
ítéletet is kimondja maga felett, hogy akar-e továbbra is a
reformáció egyháza lenni vagy pedig nem '?

Morocz Sándor.

A magyar evangélikus ember és az egyházi sajtó
Köztudomású tény az, hogy a hazai evangélikusok között

alig van analfabéta. Egyházhíveink mind rendelkeznek azzal
a lehetőséggel, hogy a betü országában tájékozódni tudja-
nak. Ma még nem tartunk ott, hogy könyv-és újságkiadók
statisztikát vezetnének arról, hogy ügyfeleik között milyen
a felekezeti' arányszám, de nagyon valószínü az, hogy akár-
melyik napilap szerkesztőségében sikert lehetne elérni azzal
a jámbor ijesztéssei : ha a szerkesztőség nem revideálja az
álláspontját, akkor az evangélikus hívőkkel lemondat juk a
lapot. Annyit még -a legellenségesebb magyar véreink is tud-
nak rólunk, hogy inkább könyv- és újságolvasó egyház va-
gyunk, mint akármelyik más hazánkban. Panasz tárgyává
viszont azt nem lehet 'tenni, hogy nincs mit olvasni a ma-
gyar népnek. Ahogy anémet teológiai termés érthető poli-
tikai okok míatt visszaesőben van, hazánkban is megálla-
pítható a szépiródalom bizonyos dekadeneiája, de ez csak
annyit jelent, 110gy az írni tudó közösség iránytváltoztatás-
ban van, mert könnyű és szórakoztató témák helyett vére-
sen komoly kérdések fekszenek a legbékésebb lélek párná-

ján is s az ilyen merész kérdések megírásához felkészülni,
nagyobb nekifohászkodást igényel, mint a régi eposzirók
istenekhez való fohászkodása volt.

_ Olvasnivaló van bőven. A budapesti egymillió lakos szá-
mára havonként ~OOOkülöníéle lap áll rendelkezésre. A bu-
dapesti több mínt 400 nyomda mindegyikében egy-két lap
készül. Minden 500 budapesti lakosra esik egy külön lap.
S a hazai majdnem 1000 nyomda között alig van Olyan, ame-
lyik lapot ne készített volna.

Bizonyosan sok evangélikus ember van a nyomdatulaj-
donosok között. Valószínűen egészen kíváló betűszedő mun-
kástestvéreink is vannak. S arról is meg vagyunk győződve,
bár a magyar sajtó-munkásságra egy faj speciálizálta ma"
gát, hogy különös en a tudományos és úgynevezett szaksajtó
munkásai között arányszámunkon felül vannak az evangé-
likus szerkesztők és cikkírok. (Milyen nagyszerü lenne, ha
ezeket egyszer össze lehetne gyűjteni s velük beszélgetni
lehetne !)

S mindezeken felül vannak evangélikus egyházi lapok
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egyházi saitó-szolgálatot végző lelkészek s áldozatos szolgá-
latra kész világiak. Az egyházi nyilvánosság előtt tíz evan-
gélikus egyházi lap fekszik. Ezeket az újságokat alig ötven
munkatárs szerkeszti. A tíz lap megjelenik kb. 40.000 pél-
dányban. Számításbeli tévedésekre gondolva, megállapítható
az, hogy a magyar evangélikus egyház taglalnak 60 száza-
léka egyházi újságot nem olvas. Borzasztó nagy szám ez!

Egyetemes egyházunknak nagyobb fele nem olvas egy-
házi lapot!

Ki követte el és ki követi el a hibát ezen a téren?
Nézzük a sajtó szerepét a családi életben? Határozottan

állítható az, hogy a mai súlyos hónapokban nincs magyar
család, amely naponként ne olvasna újságot. Még azok a
falusi, vagy tanyai kézimunkások, vagy napszámosok is,
akiknek napi átlag keresete az 50 fillér és 1 P között inga-
dozik, ma azok is újságvásárló és újságolvasó emberek. A
módosabb falusi gazdák és kísvárosí iparosok a gazda, vagy
iparoskörben több újságba is betekintenek s talán többen
napilapot is járatnak maguknak. Az úgynevezett középosz-
tály pedig egyenesen pénzpazarlónak látszik újságvásárlá-
saiban. Közel járunk az igazsághoz, ha azt állít juk, hogy a
magyar müvelt osztály családjai 3~5lÍjságot >járatnak rend-
szeresen. A családfő címére jár valamelyik napilap, a házi-
asszony járatja az Új Időket, vagy a címe miatt nagyon
vonzó Magyar Uriasszonyok lapját, a gyermek, vagy ifjak
címére jár valamelyik gyermek, vagy Hjúsági lap. Ha a
fédi csak félig-meddig tudományos pályára és gondolko-
dásra beállított, akkor hivatalában és otthonában ís olvas
egy-két tudományos jellegü folyóiratot. Ezenfelül a hazánkba
beözönlő kültöldí lapok sok ezrei úgy oszolnak el a közép-
osztálybeli férfiak között, hogy ezzel is emelkedik a csalá-
donként számított 3-5 lapnak száma.

Az érdeklődésnek és tanulnívágyásnak ez a megnyilat-
kozása családonként mtnimálisan számítva havi 5-8 P-be
kerül. Fokozottabb érdeklődés es etén ennek az összegnek
két-háromszorosa sem látszik túlzott számnak. Olyan csalá-
doknál pedig, ahol a család tagjai havonként több vasuti
utazást is tesznek, a havi újságok előfizetésére és vásárlá-
sára kiadott összeg a havi 20 P-t jóval meghaladja.

A hazai napilapok és havi, vagy heti lapok előfizetési
átlaga az évi 10 P-n felül van s a nagyközönség nem is
számol már utána annak, hogy a 10 és 20 P között változó
előfizetési árak mellett kínek és kiknek juttat olyan pénze-
ket, amelyek mint tiszta és könnyű jövedelem szaporítják a
bűnt és aláássák a nemzet erkölcsi felfogását. Mert azt szóvá
kell tegyük immár, hogy a színházi lapok egy része s a pá-
rizsi mintára szerkesztett s rendszerint női fényképekkel tar-
kított lapok olyan célokat szolgálnak, amelyek ellen ha nem
küzd az állam és az erkölcsrendörség. akkor küzdjön ellene
az egyház! Nem tagadjuk azonban azt sem, a magyar sajtó
jórészét figyelemmel kísérve, hogy' az nemzetközi viszony-
'latban is az elsők között van s ilyenkor sajnáljuk azt, hogy
kis nemzet és nyelvünket kevesen ismerő fajta vagyunk,
pedig szellemi termékcink méltók volnának arra, hogy azo-
kat a nagy világ is ismerje.

A magyar sajtó ezen nagyraértékelésében nem akarjuk
ezt a nagy bálványt még nagyobbá tenni s nem állit juk
ugyan épen azt, hogy olyan Góliát a magyar sajtó, amely-
hez viszonyítva az egyházi sajtó a parittyás Dávid.

Foglalkozásomnak egyik kellemes része az előszobázás.
Hivatali főnökök és referensek színe elé, nem is beszélve
államtitkárokról és míníszterekröl, nehezen jut be az egy-
szerű s türelmes hallgató. ne ez a várakozás nagyon ideg-
megnyugtatóan hat, s nagyon alkalmas arra, hogy ezekben'
a vallomásokra kész, őszinte helyiségekben megfigyeléseket
lehessen tenni. Tárgyunk miatt csak egy körülményre lehe-
tek tekintettel.Ez az újság, vagy a sajtó kérdése.
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Mínden valamire való hivatalnak járnak az ~sszés napi-
lapok. S minden hivatal titkárai reggel azt az első funkciót
végzik el, hogy hivatalból átolvassák a napilapokat s piros
ceruzával megjelölik azokat a cikkeket, amelyek akár a hi-
vatal, akár a főnök sz~pontjából fontosabbnak látszanak.
(Biztos tudomásom van arról, hogy az egyházi hivatalokban
levő titkárok közül néhány nem olvassa az egyházi lapokat.)
Egy ilyen üjságtömkelegben -üjabban míndinkább feltűnnek
az egyházi lapok is. Nem egyszer történt már meg velem
az, hogy előkelő urakhoz könnyebben tudtam közelférni azon
tájékozódásom alapján, hogy megláthattam azt, hogy milyen
egyházi 'Iap jár a hivatalba. Nem szabad azonban akár a
hivatali, akár a családok asztalán felfedezett egyházi lap-
jaink láttán örömujjongani. Ez a tény még nem jelenti azt,
hogy olvassák is az egyházi lapokat. Nagyon sok ilyen he-
lyen tapasztaltam azt, hogy egyházi lapjaink felvágatlaJ;lul
gy ültek halomra. Borzasztó könnyelmüség ez!

A világi sajtó míndenkorí előnye az az egyházi sajtó-
val szemben, hog-y az egész lappéldány érdekes az olvasó-
nak .. Hasonló ember írja hasonlónak. Majdnem azt lehetne
mondani: bűnös ember írja a bűnös embernek.

Nem tagadjuk azt, hogy az egyházi sajtó ilyen nem le-
. het. Nem állít juk magunkról viszont egy pillanatig sem,

hogy mí, az egyházi sajtó emberei nem volnánk bűnösek,
SŐt. Tudjuk azt, hogy bűnösek között sokszor az elsők va-
gyunk. De mindig menteni akarunk. Olvasó-közösségünket ,
és önmagunkat is meg akarjuk menteni a kárhozattól.

Le lehet írni e mondat beíejezéseképen azt, hogy aki>
evangélikus egyházi lapot nem olvas, az hitetlen akar ma-
radni!

Tisztában vagyunk azzal, hogy tiszteletreméltó kivételek-
től eltekintve a multban az egyházi sajtó ném tündökölt.
Cikkei és témái olyanok voltak, amelyek vagy elvont s a
világiak számára érthetetlen tudományos köntösben j~lent-
keztek, vagy pedig olyan papi egyházi kérdésekkel foglal;
koztak. amelyekkel a világiak, az intimitásokba való bete-
kíntés tartózkodásátél üzetve, nem is tartották ildomosnak:
azokkal megismerkedni.

De hol ez a tavalyi hó? Mílyen régen volt az, amikor
még így írtak!

..nmagunk előtt világos, egyházi nyilvánosságunk előtt
még megbizonyítására szoruló tény az, hogy az egyházi
sajtó megváltozott. Még pedig nagy előnyére változott meg.

A mostani feszült várakozásban hallottam egy hívő
evangélikus asszonyról, hogy állandóan a rádíó híreit lesi,
s hogy egyiket is le ne késsé, a legközelebbi híradás előtt
öt percre felhúzza az ébresztö-órájáí, hogy az is. figyelmez-
tesse a híradás figyelésére. Ezt a nagy érdeklődést tudom
méltányolni. Azonban semmi sem bizonyítja az egyházi sajtó
nagy javulásának tényét, mínt az, hogy azok is, akik írják
s azok is, akik már megismerték, eddig ismeretlen mohó-
sággal várják az egyházi lapok megjelenését s kíváncsiak
annyira a tartalmára, hogy együltükben végigolvassák az
egészet. Nem lehet ezeket az embereket csak rajongólmak,
vagy hiúsággal megverteknek tekinteni; inkább azt kell
hinni, hogy olyan valamit hoz az egyházi sajtó, ami külö-
nösen érdekli az embereket!

Szerencsére az evangélikus egyházi sajtó nincs érde-
keltségben semmi kőnyomatossal. Hivatása nem az, hogy,
jólértesültségéről bizonyságot tegyen. Függetlensége pedig.
különös en ezekben a napokban tündökölt, akkor, amikor a
világi sajtó azt Írta, amit meg kellett írni. Az egyházi sajtó
programmjan nem lehetett korlátozásokat tenni, hiszen
anyaga ugyanaz maradt, mínt két hónappal ezelőtt. Akkor
is és most is jónak tartottuk mondanivalóit.

Megengedjük azt, hogy terjedelemben, formában a meg-
szokottói elütő megjelenésében nem mutatós az egyházi



sajtó s sok egyébként magát meggyőződésesnek tartó evan-
gélikus. ember előtt nem is lehet vonzó a cikkezése, de ezek
de ezek az emberek és testvéreink olyan a messzi multból
táplálkozó emlékek re támaszkodnak, amelyeket a mai egy-
házi sajtó nem is akar tudni.

Evangélikus egyházunk belső megújhodásával nem
akarunk sem önmagunk, sem a más egyházak nyilvánossága
előtt fölöslegesnn büszkélkedni, de ezt a tényt semmi sem
érzékelteti jobban, mint maga az egyházi sajtó. Annak az
új látásnak, amely ma mint éles szem, a reflektor ·fényével
világít rá a magyar élet eseteire, nemcsak a cíkkírók éles-
látását bizonyítja, hanem azt is, hogy végre magyarságunk
sorskérdéseiben az evangéliumnak nagyobb szerep jut, mint
eddig. Ki kell mondanunk az eddig elnyomott, de ma már
egyetemesen érzett gondolatot, hogy ott, ahol míndenkí félt,
az evangélium emberei nem féltek, s ott, ahol minden ítélet
hallatlan felelősségérzetből fakadt, ott csak a hit emberei
állhattak meg s a sajtóban, ahol csak a tisztaság és becsü-
letesség kezd immár uralkodó jelentőségre szert tenni, ott
az egyházi sajtónak immár kettős jelentősége van: a maga
egyszerü összetételében kízárólagosan morál és reprezentálja
azt s ezenfelül másodsorban, az egyházi sajtó munkássága
adja a magyar újságírásnak azt a kovászt, amely a jövőt
jelképezi. Az igazságra hívatkozunk, amikor megjegyezzük
azt, hogy a világi szaksajtóban tekintélyre és értékelésre
jutott újságírók jelentékeny része, ha nem is az evangélikus,
de a keresztyén egyházi-sajtó íróasztalai mellől indult el
s ezt az igazságból született megjegyzést továbbfejlesztve, a

. büszkélkedés ténye nélkül kell megállapítanunk azt, hogy
az evang. egyházi sajtó témái, ötletei, igazságkeresése, ese~
mények és esetek fölött megszólaltatott ítéletszerü kijelen-
téseit kö!csönvette a világi sajtó. S a magyar evangélikus
egyházi nyilvánosság, amit első helyről, saját felekezete

sajtójaból első kézből vehetne, másodkézből veszi a világi
sajtóból.

Az egyházi sajto összekötő kapocs az egyházi kérdé-
sekben tájékozatlan világiak előtt és között. Egyik nagy po-
litikai karriert befutott evangélikus férfiú kérdezte tőlem,
hogy van-e egyházunkban úgynevezett második garnitúra,
azaz olyan gárda, amelyik a ma látható vezetők után hoz-
zájuk hasonló méltósággal és bölcsességgel képviseli egy-
házunkat? Ezek után meg mertem kérdezni a kegyelmes
urat, hogy olvassa-e az egyházi újságokat? S a gyülekezeti
felügyelő úr, aki sejtette azt, hogy a fiait is felügyelőknek
neveli, öszintén, megvallotta, hogy nincs ideje olvasni az
egyházi újságokat s így nem ismeri sem címükben, sem
úgy, hogy kik írják s mit írnak. Erre siettem felvilágosítani,
hogy az egyházi sajtóban égető kérdéseire választ találna.
Azt lehetne mondani, hogy az evangélikus egyházi sajtóban
dolgozók reprezentálják nemcsak ai evangélikus egyház,
hanem kís jóindulatú túlzással a magyarság élő lelkiisme-
retét is, akik azt írják s azt akarják a magyar és evangé-
likus közösség lelkiismeretéhez közelvinni, amit az evangé-
lium mérlegére kell először tenni s onnan kell az egyes em-
berek lelkén keresztül nemzeti céllá tenni.

Nem túlozzuk munkánk jelentőségét, de szívesen vál-
laljuk azt az égető és örök nyugtalanító lelkíállapotot, amely
az egyházi és magyarság belső problémáínak magunkba ve-
vésekor hatalmába vesz. S nem a magunk hasznára égünk
és akarunk elégni, hanem azért, hogy hazánk és egyházunk-
nak, de ezekkel együtt testvéreinknek használjunk .

Az egyházi sajtó nem akar keveset. Ha magunkban
maradunk is, végezzük ezt a szolgálatot. De, evangélikus
ember, van-e bátorságod arra, hogy magára hagyd azokat,
akik ezt a munkát végzik? Ezt épen a reformáció napján
akartuk megkérdezni. . . D1'. Gaudy László .

••

Lurherről a hivaioitak
Goethe, a költöleiedelern ezt írja: Mi nem is Itöl mi Üdvösségünket kapjuk. Azért a pápa híveit ne

tudjuk eléggé, hogy mi mindent köszönhetünk Lu- foglaljuk ez alá a dicső és üdvösséges név alá mind-
thernek és a reformációnak. Megszabadultunk a lelki) addig, amíg nem Krisztust, hanem a pápál tisztelik.
sötétség bilincseitől, haladó kultúránk révén képesek Amikor majd ők is a Krisztust tisztelik, akkor édes-
lettünk arra, hogy visszamenjünk a forráshoz és a 'testvéreink és lsten gyermekei lesznek. Igy hát azt
keresztvénséget a: maga tisztaságában ragadjuk meg. se akarom, hogya pápa hívei engem lutheránusnak
Ismét van bátorságunk ahhoz, hogy szilárd lábakkal mondianak : mert én a Krisztus tanítását nem Lu-
álljunk meg lsten világában. therlől tanultam, hanem az Isten igéjéből. Amikor

* Luther a Krisztust prédikálja, ugyanazt cselekszi,
mint én : jóllehet - hála Istennek - őáltala rnér-
hetetlenül sokkal többen térnek meg Istenhez, mínl
énáltalam és mások által, akiknek Isten többet. avagy
kevesebbet adott. Mégsem akarom senki más nevét
viselni, mint az én vezéremét, a Krisztusét; majd O
ad nekem hivat'alt is, jutalmat is, amennyit Ő lát jó-
nak. Most remélem világosan érthető, miért nem aka-
rom, hogy lutheránusnak hívjanak, jóllehet Luthert
igen nagyra becsülöm. Ezután bizonyságot teszek
arról Isten és emberek előtt, hogy egész életemben
egyetlen betűt se írtam őhozzá, sem ő énhozzám.
Ezzel azt akartam megvilágosítani, hogy az Isten Szerit-
lelke mennyire azonos, úgyhogy, mi, akik egym-ástól
olyan távol élünk, mégis azonos értelemben tanítjuk
a Krisztus tanitását," minden összebeszélés nélkül.

Rotterdami'Erasmus (1484-1531.) a schweizi
reformátor így nyilatkozik egy beszédében: Keresz-
tyén testvérem, ne engedd, hogy emberek nevéről
nevezzenek téged valamilyen vallásúnak. de te se
tedd -ezt mással. Ne azt kérdezd embertársadtól. hogy
lutheránus vagy-e? hanem az iránt érdeklődiél, hogy
mi a véleménye Krisztus tanításáról, hogyan fogadja
be lsten igéjét, hogy vajjon keresztyén-e? S ha a
pápa hívei keresztyéneknek mondiák is magukat, ezt
Ieleld : Az ember annak a nevét viselje, akiért har-
col, akinek á szolgája, Ha Krisztus szolgái vagytok,
ha egyedül az O dicsőségét és igéjét véditek. akkor
keresztyének, azaz Krisztus hívei vagytok. Ha azon-
ban a pápáért küzdölők, ha az ő dicsőségét és sza-
vát védelmezitek, akkor a pápa hívei vagytok. Ezért
keresztyén testvérek. a Krisztus dicső nevét ne cse-
réliétek fel Luther nevével, mert nem Luther halt
meg miértünk. O csák megismerteti velünk Azt, aki-

*
Blarer Tamás (1499-1567.), Luthertanítványá-

nak levele testvéréhez: November 20-án érkeztem
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meg Witíenbérgbe. Igazán boldog vagyok, Kedves
Testvér, hogy Isten akaratából erre a helyre jöttem,
amely - ha nem tévedek - egyedüli hely a mi ko-
runkban, ahol néhány ember még van, akik valóban
keresztyének. Most már nem csodálkozom azon, hogy
egyetlen egy ember van, aki helyesen és hamisítat-
lanul ismeri a Szentírást, mivel naponként hallom és
látom. A legkeresztyénebb ernber a valóságban Lu-
ther és ő a legbölcsebb is. A Krisztuson kívül min-
dent elvet és a Krisztuson kívül nem fél senkitől,
nem reménykedik senkiben s ebben olyan szerény,
hogy határozottan érzed: ez nem magáraöItött lát-
szat. Mindenkihez alkalmazkodik, mindenki vele
együtt dolgozik, aki csak az üdvösség után törek-
szik. Szilárdan hiszem, hogy e követe által Krisztus
nagy dolgokat küld nekünk, tévelygéseinket földre
sújtja és mindeneket megújít. Vajha összeütközesek
és emberi bajok nélkül történnék! Ezektől félek, jól-
lehet ő tudja, hogyan kell megragadni az ember gon-
dolkodását. Bizonyos, hogy szükségünk van Krisz-
tus kegyelmére és szeretnénk Isten ítéleíét elkerülni.
Emberi szempontból vígasztal az a tény, hogy Krisz-
tusnak ezt az apostolát, Mártont mind a polgárok,
mind a tudósok majdnem kivétel nélkül szeretik. A
tudósok az ő munkája révén igyekeznek bölcsebbek
lenni és ez az egészen evangéliumi ember minden
dologban kíváló. Minden ünnepen kétszer is hirdeti
Isten igéjét. Minden nap tanít az egyetemen, tanít és
igét hírdet mindenkinek, aki hallgatja, mindazoknak,
akik tanulni 'lábaihoz ülnek. Megnyerte a nemeseket,
sőt, néhány fejedelemnek a jóakaratát is bírja, ami
a jövő sikere iránt nagy reménységgel tölt el.

*
Frommel Emil (1828-1896.) 1. Vilmos német

császár udvari papja egyik Lutherről szóló megem-

lékezésében mondotta: Luther igen gazdag öröksé-
get hagyott ránk s az ő hagyatékéből míndenki vá-
lasz! magának valamit. Az egyik gyönyörű prózai
stílusát választja. Diákkoromban a csodálatos kék
Duna mellett a Walhallánál, melyben a legkiválóbb
német emberek szobreí vannak elhelyezve, Lutheré
azonban hiányzott, arról énekeltünk, hogyha Luther
szobra nincs is itt, minek a kőernlék annak, aki a
szívekben él. S amikor később nagy huzavona után
sikerült a római katholikusok ellenállását legyőzni és
Luther szobrát a Walhallában felállítani, akkor is,
mint anémet prózai stílus megalkotója kapott csak
helyet. Mások szabadságvágyát sajátítják el. a har-
madik lantiát és vidám zenéjét. Vannak, akik asz-
tali beszélgetéseihez ragaszkodnak, mások meghitt
családi otthonát tisztelik, Kata asszonnyal. és a gyer-
mekekkel. Ismét mások a hagyatékban lévő gorom-
baságokat választják, s olyanok is vannak, akik a
gazdag örökhagyó szennyeseit veszik elő. Ez ízlés
dolga ... S ha azt kérdezitek. hogy mit akariatok,
azt mondom, hogy ne kevesebbet, mint az egész
embert! Villámló mély szemét a fejében lévő csodá-
latos gondolatokkal, azt a szemét, amely látta a
mennyet, a földet és a pokolt, .az ő fülét. mely nyitva
volt lsten gyönyörűséges igéje számára, amely hal-
lotta lsten mennydörgéseit és ítéleteit, de meghallotta
az emberek bajait és nyomorúságait is. Kívánjátok
az ő ajkait, melyek olyan ékesen szóltak prédikáció-
ban és énekben egyaránt; kezét hatalmas tollával,
azt a kezet, mely szelíden meg tudta símogatni a
szegényt; szívét, ezt az erős, Isten kegyelmének ör-
vendező szívet, amely olyan engedékeny és mégis
olyan rendíthetetlen volt. Az egész ember legyen a
mienk, keresztyén szívével, minden szeretelével és
haragjával, . életével és halálával!

Közli: Virág ]f!nÖ.

Magyarság-alakításunk: politika?
Nemzeti létünk kérdései elé egyszer mindenki I

nek oda kell állania. Egyszer bele kell merülnünk
mindazokba a kérdésekbe, amik magyarságunk jö-
vőjének kérdései. Es nem számít belemerülésnek az,
ha valaki csak az újságok hasébiairól értesül a kér-
dések felől, de az sem, ha valaki csak mások ki-
próbált vagy ki nem próbált véleményére támasz-
kodva egy-egy hatalmi csoporthoz köti oda magát.
A magyarság létkérdés ei nem pártkérdések. Felkap-
hatnak belőle egyeseket az egyes pártok. kihasznál-
hatják őket jelszó és propaganda-eszköz gyanánt, de
az egész magyarság életét ezzel nem javítják meg.
Nem javítják meg, rnert csak eszközök, pártpolitikai
előnyök, pártpolitikai totalitás elnyerése céljából.

Világos dolog az, hogya nemzet kérdései elől
az evangélikus egyház és így egyetlen magyar evan-
gélikus lelkész sem zárkózhatik el. Isten Igéjét, lsten
ítéletét és döntő szavát kell hirdetnie az életben.
Erre rendeltetett. ennek tartozik hűséggel szolgálni.
Nem élünk egymástól elkülönített, kortársaink életé-
ből kidesztilIált életet. Nem arra rendeltettünk, hogy
csak templomok szószékén, és sehol máshol, csak
a világ által is vallásos kérdéseknek ítélt kérdések-o
ben mondiunk döntő szavakat. A _templom és a
mindennapi élet nem két külön élet, hanem egy
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életne~ két mozzanata, lsten előtt állunk mindig, -
akár tudunk róla akár nem, az Ő szent míndenütt-
jelenvalósága nem játék és nem eszme. Az Ő Igéje
.nem csak a vasárnapi embernek, sőt nem is csak
a vasárnapi ember lelkének szól. Nem csak ott ítél,
és nem csak ott kegyelmez, hanem a mindennapi
életben, a szürke hétköznapokban is.

Az Ő szavát azért nem korlálozhatjuk időkre és
alkalmakra. Mindig és minden alkalomra szól az. Es
szólnunk is kell azt. Népünkért. magyarságunkért,
azért mert evégből is küldölt minket az lsten. Sem
az egyházat, sem a lelkészt ne akarják bezárni a
templom falai közé, és az Ige fényéhez szokot! sze-
métől megtagadni az élet dolgaiba való beletekintés
lehetőségét.

Ha a lelkész meg akar szólalni az Ige üzenelé- ,
vel a mindennapi élet kérdéseiben, a rníndennapi
politika manőverei között, és azzal az igénnyel lép-
fel, hogy szavát ne az ő emberi egyéni véleményé-
nek tartsák, hanem lsten döntő akaratának, ne le-
gyen semmiféle politikai pártnak tagja. Az Ige nem
politikai pártok támogatására való. Nem pártérdekek
szolgája, hanem mindezek felett áll. lsten üzenete.
Hirdetője is elsősorban Isten szolgája és csak aztán
ember, akinek lehetnek egyéni véleménvei. Oe ép-·
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pen azért. mert Isten szolgája nem szolgálhat sen-
kinek. Csak az Istennek, és csak azt a feladatot vé-
gezheti ió bizalommal, amit lsten szabott eléje. Isten
pedig nem szab senki elé politikai pártokban válla'
landó szerepet, De már azzal, hogy a magyarság ba,
mint életközösségbe állítja bele Igéjének hirdetésére,
elkötelezi a lelkészt arra, hogy szolgálion ennek a
közösségnek, ennek a népnek, vele éljen, vele
haljon.

A magyarság szolgálatát például nem lehet meg-
oldani azzal, hogy a lelkész mindenkor a kormány-
pártot támogatja. Az Igét nem befolyásolhatja semmi,
és nem szabad, hogy az Igehirdetöt pártállás beio
Ivásolion Igehirdetésben. Mert ahogy az Ige nem kű-
löníti el egymástól a hétköznapi és a vasárnapi em-
bert, és nem csak a templombajárók bűnei felelt
szól ítéletet, hanem a templomkerülők felelt is, épp-
úgy nem választható el alapvetőleg egymástól a
prédikáló és az utcán sétáló lelkész. Minden pártot
a párltagok foglalkozásuk szerint támasztanak alá.'
De amíg az asztales munkáiát nem befolyásolja
gazdájának világnézete, a lelkész igehirdetésébe igen
könnyen becsuszhat a pártpolitika ideológiája. Mi-
helyt pedig a lelkész engedi, hogy saját maga be-
széljen csupán, é!> nem tud elnémulni beszéde köz-
ben, hogy az Ur beszélhessen, emberi fecsegővé
fajul Isten eszközéből. Az igazi, hűséges igehirdetés-
ben a lelkész. maga is hallgatóvá válik. Elnémul az
énje beszéd közben, és' nyitot! fülekkel figyel a lelke
Istennek az ő szájából hangzó szavaira, melyek szí-
veket törnek össze, és újítanak meg. Ugyan hová
lesz egy lelkész szájából az Ige, ha kormánypárti
tagsága, esetleg megyebizoltsági képviselősege köz-
ismert, és elbukik az a párt, amelyre épített, és amit
támogatott? Ki tudja majd esetleg azok közül, akik
politikai ellenfelei voltak eltörölni szívé ből azt az
ernléket. amit bukása hagyott benne? Es hogyan
fogják venni szavait? Igének-e vagy csak bukott
ember átnyergelésének ?

A magyarság szolgálatát nem old hatja meg az-
zal sem a lelkész, hogy látva a hibákat, egy ellen-
zéki vagy esetleg szélsőséges párt szolzálatába sze-
gődik. Mint az előbbi esetben, úgy itt is egyoldalú
szinvakságban fog szenvedni. Nem látja a saját párt-
jának hibáit, csak. a .másik páríét, és nem látja meg
azt sem, hogy miben káros ez nemzete számára.
Baráti kapcsolatok, vagy az a tény, hogy az illető
pártpolitikus egyházközségének vagy egyházmegyé-

jének felügyelője, nem ment fel a tilalom alól: Nem
szolgálhaltok két Urnak! Az igazság követése pedig
soha sincsen egy párt egyedül üdvözilő állásfogla-
lásához kötve. Társadalmi osztályok papja, korles-
körúlon résztvevő lelkész, párlirodákban dolgozó
prédikátor egyformán távol van az Izéföl és az Isten
által nekünk a magyarság szolzélatében kijelölt he-
lyünk hűséges betöltésélöl. Viszont tartsa nyitva
szemét a magyar élet problémái iránt, 'és lássa meg,
mit kell azokfelől mondani az Ige alapján állva.

Ez az Ige aiapján való állás semmiképen sem
jelent egy párt számára szóló állásfoglalást. Az egyik
bánvakerületi egyházmegyei MELE gyűlésen erről a
kérdésről lévén szó, valaki megjegyezte, hogy a
falusi lelkész nem vonhatja ki magát a pérlpolitiká-
ból. és hogy amikor a magyar élet kérdéseiről be-
szél magánbeszélgetésekben, akkor rögtön szükséz''
szerűen egy-egy párt felé irányítja akaratlanul is
híveit. Erre azt kelJ mondanunk, hogy nagyon sok
lelkész él Magyarország gyülekezeteiben, a kik tud-
nak Igét hirdetni anélkül, hogy pártpolitikába jutot-
tak volna, és tudtak úgy szólni a magyar letkérdé-
sekról. hogy egy párt felé sem irányítollák hívei ket.
Minden azon fordul 'meg, hogy mit keres az ember.
Könnyebbséget _és ezzel együtt könnyen elérhető
politikai érderneket-e, vagy pedig az Igének szolgá-
latát és az ezzel járó nehézségek bátor vállalását.
Krisztus nem azt mondotta, hogy örvendezhetünk.
amikor a világban jól elhelyezkedve élünk, hanem
azt, hogy "boldogok vagytok, ha szidalmaznak és
háborgatnak, és minden zonosz hazugságot monda-
nak ellenetek énértem." (Mt. 5: 11.)

Nemzeti lélünk kérdései elé azonban nem csak
oda kell állanunk egyszer, hanem oda is kell állí-
tanunk másokat. Az Ige megadja a választ az em-
beri kérdésekre. és nem térhetünk ki előle. Szociális
visszásságokra való rámutatás éppúgy kötelességünk,
rnint a szektás tévelygések veszedelmeire. Az Ige is
rámutat ezekre. (Jak. 2: 1-10, 1. Kor. 11:20-22,

lRm.- 14: 1-7.) És amit elmulasztottak mások, ki
tudja miérl, meg kell lennünk, ha hűségeseknek
akarunk neveztetni. Nem lázitva, hanem tanítással.
Csak politizáljon a lelkész, ha ugyan politizálásnak
lehet nevezni a nemzetnek az Ige alapján való, fel-
világosításokkal é s intésekkel teli önzetlen szolgála-
tát. Ekkor ugyanis hazaszerelel a neve.

Kemény Péter.

- ~45?'.= psw

Apák hite - fiak hite
Ítélet alatt

Minden nemzedék bisz. Nincs hit nélküli nemzedék. De
nunden nemzedéknek más a hite. Az, hogy Jézus "hitetlen
és elfajult nemzedék"-rő! beszél. (Máté 17: 17), senkinek sem
ad jogot, hogy csak erre vagy csak arra a nemzedékre al-
kalmazza. Se az apáknak, hogyafiakra, se a fiaknak,
hogy az apákra. Ez miruien. nemzeáékre egyaránt érvényes.
Mert minden nemzedék hite megmérettetik, megpróbáltatík,
sőt megítéltetik. Nem emberek, maga az élet, a történelem
ítél. Már pedig a történelmet Isten irányítja. Ezt ugyebár
mindannyian valljuk: apák is, fiak is.

Isten ítéletében a legenyhébb fokozat, ha azt nyeri el
egy-egy nemzedék: - Haszontalan szolgák voltak, mert

csak azt" cselekedték, amit kötelesek voltak cselekedni. (Luk.
17 : 10.) Ezt is csak nagyon kevés nemzedék kapja. A leg-
több bizony a "hitetlen és elfajult nemzedék" ítéletével om-
lik bele a történelem új barázdáiba.

Könnyű tehát a dolgunk, ha· a távolabbi mult egyik-
másik nemzedékét vesszük szemügyre. Azok felett már ré-
gen ítélt a történelem. Csak épen leszögeznem és elemeznem
kell ezt az ítéletet. De nehéz vizsgálat tárgyává tenni egy
olyan nemzedék hitét, amelynek élő tagjai legnagyobb
részben még itt járnak köztünk, sőt birtokosai a legmaga-
sabb életirányító pozicióknak. Nagy, bátorság kell ehhez. De
mégis bátorságot ad hozzá két körülrnény. Az első, hogy
az evangélikus egyházban soha nem kötötték gúzsba az

II



•

őszinte véleményt. Azt mindenkor tudták nálunk, hogy az
ilyesmivel Luthert és a reformációt tagadnánk meg.
A másik pedig az, hogy az apák hite fölött nagyon
gyorsan járt a történelem óramutatója s már most, a sze-
münk előtt keresztülvezette őket lsten a történelem ítéleté-
nek olyan "tüzén", amelyben elválik, hogy vajjon "aranyat,

'ezüstöt, drágaköveket", vagy "fát, szénát, pozdorját" épí-
tettek-é arra az Egyetlen Fundamentumra? Avagy, hogy
egyáltalán arra épitettek-é? És ennek az ítéletnek tudomá-
sul vétele határozottan kimutatható az apák "mai" hitén is

Város és falu.
Az apák hitét és fiak hitét is két viszonylatban vízs-

gálhatjuk: az intelligencia, a 'művelt ember, vagy mondluk :
a város és az egyszerű nép, vagy mondjuk: a falu viszony-
latában. Fontosabb számunkra az első, de a kép teljessége
kedvéért vetünk egy pillantást az utóbbira is.

Irányító hatalommá növekedésére, a gen try lába alól ki-
csúszó földtömegekre, az ipari fejlődés teljes kimaradására,
Senki ügyet sem vet. A Tiszák lázas erőfeszítése, előretö-
résre hajszolják a nemzet paripáját, mígnem beletorkollik
minden a háborúba és összezuhan az egész kerszak.

A hit szempontjából kétféle volt ennek a kernak in-
telligense: a vallással szemben rosszindulatú, vagy [oíndu-
latú. A rosszindulatú fölényesen legyintett az egész vallásra,
mint ami "tudományosan bebizonyított" önkábító mákonya
az embernek a régi, sötét korok életnyomontó terheinek el-
hordozhatásához. AId még olyan "középkori", ám bíbelődjön
vele, magán ügye. No, meg a népnek sem árt, míg odáig ér-
lelődik, hogy méltó lesz az "Übermensch"-ek teljes szabad-
ságára.

A jóindulatú intelligens ember is kénytelen volt elis-
merni, hogy a tudomány és hit bajvívásában a hit maradt
alul. S ahelyett, hogy felismerték volna, hogy hamis alapon
vívták az egész küzdelmet, amely a hitet kicsalta eredeti
életeleméből (mintha csak egy halat szárazföldre hívnának
meg úszóversenyben résztvenni), inkább bukdácsolva, eről-
ködve, lélegzet után kapkodva, tovább vívták a tudomány
és hit meddő harcát. S inkább a hitből seiejtezték ld azokat
az elemeket, amelyek a bajvívásban állítólag akadályozták
Az életteremtő, megigazító és lijjászűlő reformációi evangé-
liumból így lett a kezük között sekély moralizmus, amely a
bűn és kegyelem, megváltás és hit, kereszt és újjászületés,
Jézus Krísztus és Szentlélek, Sátán és Isten harca helyett
beszélt a bűnnek és az erénynek az útjáról, hit, remény,
szeretetről, amely "vezérel", vallásról, amely megnyugtat és
gyámolít, szerénységről, amely ékesít, becsületről, amely
mindenek fölött megőrzendő, gyarlóságról, amelyben mind-
nyájan benne vagyunk, tehát szemet lehet húnyni előtte és
a többi.

Az egyházias ember
Az eruptív és Istentől állandóan egy szálon függő, soha

meg nem merevedhető, reformátori, mozgalmas, meleg belső
hitélet helyett így alakult ki az a kényelmes, nyugodt, "tisz-

, tességes és becsületes" egyházias ember típusa, aki nagy
hanggal, nagy tekintéllyel és nagy jogi tudással rendelke~
zik az egyházi adminisztráció dolgaiban. A papját tiszteli
és barátságával tünteti ki, de egy kicsit lenézi egész tudo-
mányával együtt. Jobban megértik egymást és többször is
találkoznak a fehér asztal mellett, mint a templomban. Az
egyház ügyeiben a toronygombnal tovább nem látnak, de
nem is néznek. Pedig a szórványkérdés pl. akkor is szór-
ványkérdés volt. Hallatlan felekezeti loyalitással és közöm-
bösséggel engedik oda híveinket más egyházak kezelése alá .
Az egyház eddig kiépített pozífíóít, ameddig kezük, szemük
és jogi gondolkodásuk elér, úgy, ahogy tartják, az államtól
minél több kedvezményt és támogatást igyekeznek-kicsi-
karni, de hogy vanmissZ'ió is úgy bel, mint kül, arról már
semmit sem tudnak.

Ennyit az intelligens emberről. Lehet hiányos, törede-
zett a kép, lehetnek alóla igen tiszteletreméltó kívételek, de
az át agos, intelligens apáinknak ez volt a hite. - Most
nézzük a falut.

Az apák faluja
A falu csöndes volt abban az időben és megelégedett. •

A mí népünk általában józanabb, vagyonosabb, erkölcsö-
sebb mindenütt, mint az átlag. A templomokat megtölti, a
szentségekkel a szokásos alkalmakkor él, papjait tiszteli, az.
egyházi adót fizeti, a békességet szereti, az egyház dolgai
ban majdnem a közömbösségig jóindulatú. Az urak s így a
papok "gyarlóságai" iránt is elnéző. ~álságok, bajok nem
kínozzák őket, így egész a háború,ig tart a hit, hogy a fa'
-lusi népünk hitélete a lehető legjobb. Pedig eltekintve itt is

Az ítélet is kegyelem
Minden generáció hite hű kifejezője kerának. Ahogy

változnak a külső viszonyok, úgy változik meg az ember
belső világa is. Ezt a kettőt egymássalszorosüsszeiüggésbe
lehet hozni anélkül, hogy hitetlen, materialista életszemlé-
letbe esnénk és a külsőből, az anyagból vezetnénk Je a bel-
sőt, a lelkit. Nem. Mi az "ember tervez, Isten végez" állás-
pontján állunk. Az ember alakítja ki a maga világát, de
lsten mond fetette itéletét és ad neki új irányt, ha kegyelme
és jótetszése úgy akarja. De ezt sem úgy végzi, hogy mín-
den pillanatban külön .Jenyúlkál az égből", hanem "ott van"
a világ életében és akárhogy is ágaskodik ellene az ember,
mindenből az Ő vaslogikájú törvényeinek dicsősége bonta-
kozik ki. Hol mint ítélet, hol mint kegyelem. Sőt végered-
ményében az ítélete is kegyelem. És valóságban is azzá vá>
tik minden egyes személy vagy nemzedék számára, aki az
ítélete előtt alázattal meghajtja a fejét.

Az apák világa
Ezen a nyomon indulva vegyük most már szemügyre

az apák világát és az azt tükröző hitüket. Az a világ nyu-
godt, biztos világ. De nem a pihenés állapotában. Sőt úgy
látszik, hogy egy hallatlan és beláthatatlan fejlődés első
lépcsőfokain áll. Feldereng az emberiség jobb korszaka,
amely az emberi ész, a mindent kutató és mindenről a táro
gyilagos valóságot megállapitó tudomány. segitségével le-
rázza a rnult századok sötét babonáit, bárgyú előítéleteit és
minden ember számára megadván az egyenlő jogot és lehe-
tőséget, hogy erőit, képességeit szabad versenyben kifejtse,
kitermeli majd az "emberfeletti embert", az "Übermensch"-et,

. aki túl az erkölcs határain szabadon, szellemien, a technika
vívmányaitól paradicsommá tett környezetben szinte olym-
poszi istenként élhet ezen a világon.'

. Ez volt a kor szelleme. De mivel mi csak a hazai vi-
szonyokra akarunk tekintettel lenni, ennek a kernak a hit-
életre gyakorolt hatását is csak hazai viszonylatban akar-
juk megvizsgálni. Nálunk minden korszellem-áramlat speciá-
lisan magyar arcot nyer. A hallatlan fejlődés előtt állók
boldog ö nérzetét nálunk csak megerősítette az, hogy
1867-ben végre maga mögött hagyta a nemzet, de különö-
sen a protestántizmus az évszázados szabadságharcok és
elnyomatásole idejét és megindult az építés, az országnak a
nyugati műveltség színvonalára emelése. Jönnek a "vas-
miniszterek", épül a csodálatos Nagy-Budapest, lázas a ke-
reskedelem, ömlik a pénz és 18g6-ban fényes jelen és még
fényesebb jövendő mámorában ünnepli magát a nemzet. Az
obstruktíósokat, a Kossuth Lajoskodókat lemosolyogják, a
fejlődés nagy fényei mellett ott húzódó nagy árnyékokra : a
nemzetiségi kérdésre, a földmunkás és parasztkérdésre, a
nagybirtokkérdésre, a zsidóság pénzügyi és közvélemény



némi kivételektöl, semmi más nem volt, -mint "szokásvallá-
sosság". A falu őskonzervatívizmusa: az ősök szokásának
ösztönbe idegzett reflexmozgása az ősök személyes, egyé-
nenként. kiküzdött, Isten Igéjén alapuló evangéliümi hite
nélkül.

A megmérettetes

Aztán jött a megmérettetés és üresnek találta tás : a
háború, összeomlás, nemzeti szétszakítottság, gazdasági vál-
.ság, elszegényedés, bizonytalanság, kemény küzdelem a
létért. Új világ, új országok, ú] szellemi áramlatok, új har-
cok és a régi világ bűneinek lelepleződése, a következmé-
nyek véres, égető, halálos problérnákká érlelődése. Hogy he-
lyezkedtek el az apák ebben a világban?

Először is lassan-lassan eltűnik a vallás felett mosolygó,
gúnyolódó, önhitt galileista. Megverten elhallgat, mert "a
Gondolat, az ember büszke legénye, íme, senki, béna volt".
(Ady.) Ehelyett inkább tömjénezni kezdi az "örök egyházat".
De ez a politika és kenyérérdek, nem tekinthető komoly
"pálfordulásnak" .

A józan, egyházias apák még jobban odahúzódnak az
egyházhoz. Jellegzetes tünet, hogy jiáborü után a városok-
ban lassan megtelnek a templomok férfiakkal. Az intelligens
ember megérti, mit jelent: a háború ítélete egész külsö és
belső világa" felett és keresi Istent. Elméleti. kereteit kitá-
gítja és befogad olyan fogalmakat is, amelynek számára
háború előtt még nem volt hely hitének fogalmi arzenáljá-
ban. A vitás kérdéseket mindig a vallás javára dönti el. Az
egyház jogi, de lelki épülesi kereteit is szívesen tölti be.
Elszaporodnak a konferenciák, a gyül ikezetí napok, evan-

. gelizációk s legszívesebben az idősebb generáció ül be
ezekre. Megjelennek a sajtóban, irodalomban, művészetek
házaiban a vallásos témák és komoly közönséget kapnak.
Revideálnak. átértékelnek és újrarendeznek, annyi sok szé-
pet meglátnak, kírnondanak és megvalósítanak. hogy ha ez
háború előtt, a maguk korában történik, hallatlanul nagy
dolog lett volna. De most már késő. Itt vannak a fiatalok,
kérlelhetetlen sasszemmel, amely minden sebes pontot kiku-
tat, minden rejtett hiányt felfed, mindenre rátágul és za-
jongva, türelmetlenül követeli a gyökeres, forradalmian
átütőerejű, teljes megújuJást.

Az elsodort falu
De még mielőtt rátérnénk a fiakra, vessünk egy pillan-

tást a háború utáni falura. A háború utáni falu a hit szem-
.pontjából csak igazán "elsodort falu". A régi, templomos
öregek kihalnak lassanként és egész generáció, a tuiborus
nemzedék kírnarad a templomból. Üresek a padok a férfiak
oldalán. A nők még megmaradnak úgy-ahogy. A kimarad-
takról se lehet a maga egészében azt mondani; egyház- és
Isten-ellenesek. Nem. Papjukat megbecsülik. Egyházi köz-
gyűléseken, presbiteriumokon mindig ott vannak, de hinni
nem tudnak. A haború elvett tőlük valamit, ami helyett nem
kaptak semmit. És a falusi papok nem voltak berendezkedve
ennek a valaminek a hamaros pótlására. Később meg már
megszokás, kényelmi álláspont lett a templomba nem járás.
És viszik magukkal erre az útra az ifjúságot is. A példa
ragadós.

A fiak hite
Most nézzük az ifjúságnak, a tiakmak a hitét. Nehéz

örökséget kaptak. A háború kegyetlen nélkülözéseiben,
erkölcsi zabolátlanságot, forradalmak iszonyatai között nőttek
fel. Minden érték, minden szilárdnak hitt lelki és anyagi bázis
ingott, rengott körülöttük, Az egész világ leszámolt, Ielszámolt.
újjáértékelt, bálványokat döntögetett, új világot keresett ...
Ők is ezt cselekedték. Elővették a hitet, amit gyermekkoruk-
ban kaptak és elkezdték szétszedni, mínt régebben a kócbabát
vagy felhúzós mozdonyt. Megnézzük, hogy mi van benne! Es

ném volt benne más, mint kóc vagy rokkant mecbanlzmus.
És akkor el dobták. De nem tudtak meglenni nélküle. Ahogy
valamikor élő, járó, gondolkodó és beszélő babáról. meg igazi
mozdonyról álmodoztak, most is sóvárogtak az "élő hit" után,
az igazi, mozditó, újjáteremtő hit után, amelyben tűz van és
feszítő gőz és megrekedt osztályokat, nemzeteket, világokat
tud kihúzni a válságok feneketlen mocsaraiból. Kerestek, ke-

. restek, kerestek s míkor a szószékek alatt nem találtak, men-
iek a konferenciákra, táborokba, evangelízácíókra és ott ke-
resték a sóvárgó élet, vizét. Sok ferde tévelygés de sok áldott,
életújító hatás áradt ebből s ma ki lehet mondani a tételt:
ami valábom. igaz, Isten igéjéből élő, bizonyságtévő és az egy-
ház lel/ci munkáját megértő és elősegítő hitéletet ma az egy-
ház az ifjúság körében felmutathat, az majdnem egészen az u.
n. "evangéliumi mozgalmak" életterülelére ereszti győkereit.

Emellett áll egy igen kis csapat, akit az egyház hitbeli
tartalma belsőlegnemnagyon érdekel, hanem az apák nyomdo-
kain az egyháziasság külsó, jogi és társadalmi megnyilatkozá-
saiban vitézkedik. Egyszóval: régi fogalmak szerint készül a
világiak pozicióinak átvételére az egyházban, hogy majdan
gyűlést vezessen, szónokoljon, szervezzen, diktáljon és fehér
asztal mellé ülhessen számos alkalommal.

A többség: missziói terület.
Ez azonban mind a kettő kís csapat. Az ifjúság zöme

közömbös, vagy elszívjak a politikai mozgalmak. És a nagy
többség még missziói terület az egyház számára. De teljesen
közömbös minden régi vágású, "egyházias" hit irányában és
módszereivel szemben . .Talán teljesen le kellene mondanunk
róluk, ha a reíormátorí theológia és az újabb Luther-kutatások
nem hozták volna felszínre azt, hogy a fentiekben vázolt "apák
hite" nem azonos a reformáció hitével. Sőt ellenkezőleg! A
reformáció olyan alapelvekkel robbant bele a keresztyénség
világába, amelyek nagyon-nagyon közel állnak az ifjúság szí-
véhez. Csak rávillantunk egy-kettőre.

Ifjúság és a reformáció.
:t. Reformáció hozta a keresztyénség teljes csőd-bevallá-

sát. A takargatás, kompromísszum nem használ, keresztyénsé-
günk és világunk csődbe jutott, hitünk csődbe jutott, hazalias-
ságunk csődbe jutott, életünk csődbe jutott. Semmi sem segít
rajtunk, csak lsten. - Semmi se kedvesebb a mindent látó
iffüság előtt, mint az ilyen csődbevalló beszéd.

2. A reformáció hozta a vagy-vagy megoldásokat és min-
den kompromísszum kizárásával a heroikus életvállalás ke-
reszt felvevés" kategorikus követelését. - A mai agyonkornp-
romísszumozott világban semmi se lehet olyan kedves az Hjü-
ság fülének, mint a kompromisszum nélküli megoldások köve-
telése.

0. A reformáció fedezte fel újra, hogy "nem beszédben áll
az Isten orszáqa, hanem eTőben", amely felülről maradék
nélkül, de a mindennapi életben nyilatkozik meg. - Semmi se
tudja úgy vonzani az ifjúságot, mintha valahol erőt lát. Olyan
erőt, amely felülmúlja vagy épen keresztezi azt, amire a mai
sokat beszélő, de keveset cselekvő keresztyén társadalom ké-
pes. Különösen, ha ez szociális kérdésekben nyilvánul meg,
ami valódi evangélikus "élő hit" esetében csakugyan meg is
kell, hogy' legyen, mert ez a hit "szeretetben munkálkodó hit"
és nem elmélet.

Az ifjúság hite: ú] reformációf!
Ha tehát visszatérünk a reformáció eredeti forrásai-

hoz, ha keressük, hogyan robbanhatna be a mai életbe
ugyanaz a Lélek, amely futótűzként, szent ragályként vitte
az evangélium világosságát és erejét szerte a világon Luther
idejében, akkor 'csak azt az egy feleletet nyerjük: Redea-
mus ad fontes ! Vissza a reformáció forrásaihoz! És pedig
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nem a módszereihez, kérdésleltevéseihéz, ~elelet Iormuláíhoz.]
Még csak nem is a bennük megnyilatkozó lelkület propagá-
lásához és terjesztéséhez, hanem Ahhoz, aki a reformációt
elinditotta: az élő Istenhez! Az élő lsten, ha akarja, eIin-
dithatja az ))új reformációt", a "szívek reformációját". És
hogy akarja, akkor semmi kétség. Az ifjúság azé, aki az

életet visz! néki. tIe tet pedig csak 'krlszÍ11s adhat mlndenki.
nek. Nélküle halottak vagyunk.

- Csak vigyük, vigyük már végre Krisztust és ne valami
más reformáció-pótlékot! Mert a reformáció nem volt, lesz'
és marad más, mínt Erisztust vinni a világnak ...

L.M. V.

A PROTEST ÁNTIZMUS VILÁGHEL TZETE
A kereszfyénség legvéresebb századaiban élünk.

Történetszemlélők. szociologusok használják ezt a
kifejezést s bizonyára felelősséget és fájdalmat érez-
nek akkor, amikor ezt a kifejezést használják. Azok,
akik ezt a kifejezést már régebben is hallották s
azok is, akik ma olvassák azt először, a szó első
láttára megdöbbenéssel eszmélnek arra, hogy ez a
megállapitás igaz lehet sakkor bő, vagy szűk egy-
házi és vallási ismereteik alapján meditálni kezde-
nek azon, hogy ez a diagnózis mennyire lehet igaz?

Akik a fenti megjegyzésen gondolkodni akarnak,
azoknak néhány adatot közlünk, amelyek beszámoló
jelentéktelen igényével bírnak csupán.

•A keresztyén ség számadatait tekintve világhata-
lom lehetne! Feilödése, annak tempója is azt sej-
tetné. A keresztyénség az első század végén félmil-
lió hívőt szerzett. A második század végén ez a
szám megnégyszereződött. A negyedik század végén
már 10 millió keresztvénról beszélnek. 1500-ban 100
millióra teszik a keresztyénség számát s megkétsze-
reződik ez a szám a XIX. század első napjaira,
és napjainkban a világ 2150 millió népességéből
több, mint 700 millió lélek követi a keresztyénség
tanítását. Bizonyos az, hogya XVI. század második
évtízedétöl kezdve a keresztyénségerr belül a protes-
tántizmus és katolicizmus számarányainak a viszonya
állandóan változik. Vannak évszázadok, amikor a
proleslántizmus szerényen számítva is, eléri a ke-
resztyénség összszámában az SO százalékot s ma is
azt mondhatiuk, hogy a legkíméletlenebb katolikus
számítás szerint is a világ keresztyénségének 35-40
százaléka a protestántizmushoz tartozik. I

A világ 5000 nyelvű sókadalma sokat tud a ke-
resztyénségről, A Szentírás eddig 2000 nyelven ol-
vasható. Nem kétséges az, hogya keresztyén és nem
keresztyén népeknek a Szentírással való megismer-
tetése tekintetében a multban is és a jelenben is
legalább annyit tett a protestántizmus, mint a kato-
licizmus. Szomorú az, hogy ebben a nemes vetélke-
désben a missziói területeken, ahol legalább látszó-
lag egységben kellene a munkának folyni, a missziói
munkások egymással szemben kénytelenek olyan vi-
tatkozó s egymást meg nem becsülő munkát végezni,
ami nincs hasznára sem a misszió, sem az evangé-
lium ügyének. Ezt a párharcot nemcsak azok látják,
akik résztvesznek a missziói munkában közvetve,
vagy közvetlenül s keresztyén oldalon' állnak, hanem
látja ezt az Európán kívülálló nép s annak vezérei
is. Szomorúan látjuk azt, hogy az a Mahatma Gandhi,
aki valamikor börtönében az Ujszövetséget olvasta s
aki a keresztyénség barátjának látszott sok cseleke-
detében, ma nemcsak faji okokból, hanem a misz-
sziói munka egyenetlenségét látva is. határozottan
ellene fordult a keresztyénségnek s nem szűnik meg
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beszédeiben s intelmeiben óvni hindu népét attól,
hogy a keresztvénséget elfogadja s megtartsa.

Ebben az évben ülte volna meg az orosz ke-
resztyénség oroszországi megindulásának 950 éves
jubileumát, de a husz éve uralkodó hitetlen bolse-
vizmus azt akarja, hogy a világ lelkiismerete vizsgá-
lat tárgyává tegye azt, hogy mit tett ott a keresztyén-
ség 950 év alatt s mit tett a hitetlenség 20 év alatt?
Messziről nézni s értékelni az összehasonlítás szám
és lelki adatait épen olyan borzalmas, mint akár
egyik, akár a másik oldalon felelősséget érezni akár
egyik, akár a másik uralmi időért.

A föld másik részén, Amerikában, ugyanakkor
egyházi emberek leplezetlen őszinteséggel írják leés
vallják be azt, hogy országukban több, mint 60 mil-
lió pogány van. Abban az Amerikában, amelyben
az egyház lelki történelmét vizsgálók tudnak eddig
4-5 nagy belső megmozdulásról és megtéresi tö-
megmozgaImakról s abban az Amerikában, amely
évtizedeken át ugy szerepelt a világ missziói mun-
kásai előtt, mint amelyik földrész egyházai önzetle-
nül, nagy anyagi támogatással vettek részt a primi-
tív népek megtérítési munkéjában.

De tétlenül nézi az angol és amerikai keresz-
tyénség is azt, hogy államainak fennhatósága alatt
levő területeken mi minden történik annak érdeké-
ben, hogy gye~güljön az a keresztyénség, amelyet
szeret. Az angio-s-amerikai humanizmus mozgalma
a század-eleji felvilágosult és hitetlenkedő etikai moz-
galma épúgy pusztítja a keresztyénséget ezeken a
területeken, mint az istentelenek ligájának erőteljes
mozgalmai. S ha ma még az angol parlament 165-
134 szavazati arányban határozatot tud hozni, hogy
idegen állampolgár ateista mozgalmakat nem kezde-
ményezhet és végezhet ezeken a területeken, köz-
köztudomásu az, hogy az istentelenek világkongresz-
szusát épen úgy megtartiák, mint ahogy tovább foly-
tatják olt ezt az agitáció!. Ugyanúgy, mint ahogya
volt Csehszlovákiában több, mint egy millió létszám-
mal dicsekedett a hitetlenek klubja sárvizszerűen
terjedő mozgalma Európa íő és nagy városaiban.
Párisban ma még csak 32.000 példányszámban je-
lenik meg lapjuk, de a mozgalom ereje- olyan nagy
s a franciák elhitetlenedése annyira erőteliesnek lát-
szik, hogy nem sok hiányzik ott sem egy olyan ha-
tározat meghozatalához, mint amilyent Moszkva ho-
zott néhány héttel ezelőtt akkor, amikor rendeletben
adta ki, hogy esetleges repülőtámadás alkalmával az
óvóhelyek parancsnokai nem engedhetik be maguk
közé a lelkészeket.

Amikor így reng a világ s amikor a nagy ese-
ményekkel szemben a diplomácia feladta eddigi ne-
hézkes tárgyaló és levelezgető munkáiát s egysze-
rűen áttért a repülőgépen és rádión keresztül alkal-



-mazott gyors munkára, a [ó öreg európai prolestán-"
tizmus kétségkívül nagytehetségű vezetői a nyárori
még mindig csak koníerenciéztak.

_ Igy gyűlésezett a kálvinista kongresszus július-
_ban Edinburghban, Genfben az ökumenikus szemi-
nárium tartotta meg értékes előadássorozatait újból,
Hollandiában a szabad keresztyénség szabadgondol-
kodású teologusai gyűltek össze s határozták el,
hogy 1940-ben Budapesten fogják gyűlésüket megtar-
tani, Utrechtben ~a nemzetközi iljúsági szövetség tag-
jai tanácskoztak augusztus hónapban s Páris mellett
a Keresztyén Ifjúsági Világszövetség vezetői gyűlé-
seztek s készítették elő az amszterdami 1939. évi
kongresszust, a belmisszió és diakónia munkásai
Stockholmban gyűléseztek, a keresztyén segélyakció
vezetői Basélban, az egyházak jóbaráti szövetsége
Norvégiában gyűlésezeit. a hit és szervezet szövet-
sége pedig Sweizben, viszont a nagy politikai ese-
mények sodrában elhalasztatott a Strassburgba meg-
hirdetett protestántizmus világszövetség gyűlése.

Azok, akik ezeken a gyűléseken résztvettek, bi-
zonyára abban a meggyőződésben vannak, hogy Is-
tennek tetsző szelgálatot végeztek s nem is illő eze·
ket a résztvevőket s gazdagodott lelkeket megingatni
e felfogásukban még akkor sem, ha mi azt érezzük,
hogya gyorsan száguldó időkben más tennivalója is

- lehetne a protestántizmusnak.
Mert volna más tennivalója is. Pl. örülnie kel-

lene annak, hogy az ausztriai protestáns elnyomás
után itt csak július és augusztus hónapban 50.000
római katolíkus hivő tért áf egyházunkba -s szomor-
kodnia kellene ázon, hogyanémet temetők sírkö-
vein ezután a nemzeti szociálizmus tanításai logiák
helyettesíteni a· bibliai igéketOrülili kellene azon,
hogy ci német állam megszüntette azokat a házas-
sági törvényeket és áttérési szabályokat. _amelyek a
protestantizmusnak rengeteget ártottak, de megindult-
sággal kell látni azt, hogy az orosz törvények há-
zassági elválasztó okot látnak abban, ha az anya
keresztyén nek vallja magát. Az - ilyen válás kimon-
dása után a gyermekeket a hitetlen férjnek ítélik.

Nem lehetne szem elől téveszteni a prolesfán-
tizmusnak azt, hogy az olasz politika sannak ex-
ponensei a mohamedánizmus védőinek vallják ma-
gukat s egyéb tekintetben is közeledtek a német po-
litikának az egyházról vallott felfogásához s figyelni
kellene annak az ú] dogmának a megalkotását, mely
arra készül, hogy szűz Mária menybemenetelét és
Isten és ember közötti közbenjáró szerepét szavaza-
tok alapján iktassa dogmává. Erre ajavaslatra sza- . A' modern ember életközelségben élő ember.
vazott eddig 20 kardinális, 700 püspök, stb. S ugyan- Van szeme a ma, a jelen kor valóságának, adott-

- ekkor az amerikai 'evangélikus egyház dogmatikai ságainak, szellemének, problémáinak meglátására.
alapvetés' korát, vagy ismétlését éri, amikor talán a Es van bátorsága a ma feladataival való megküzdésre,
német hitvallási mozgalom üjrelorrnátori teológia el- - De milyen vajjon a ma, a jelen kor .szelleme,
terjedésével szükségét érzi, hogy véleményét a vi- arculat ja ? Mik azok - a belső tényezők, amelyek
lág elé bocsássa s figyelni kellene arra is, hogy In- megkülönböztetik nemzedékünket a tegnap nemze-

-terlakenben a csoporlmozgalom 3000 vezetője gyűlt dékétől ? --
össze s ezek között volt a holland, a dán és a finn A letűnt korszak ideológiai 'alapja az individua-
külügyminiszter is s fel kell figyelni arra a dogma- lisztikus racionalizmus. Ebből akorszakból táplálkazó
tikai érdekes harci tünetre is, amelyen ismét Barth nemzedék az élet értelmét és célját az' individuum,
Károly a Iöszereplő, aki vette magának azt a lárad- az egyén adottságainak. és lehetőségeinek kibonla-
ságot, hogy megtámadta német evangélikus püspö- koztatásában keresi. -Etikai szempontból utilitarisz-
köket, de jellemző az, hogy az angol British Week- tik us, hedonisztiku's vagy idealisztikus életfelfogású.
ly c. újság védelmébe vette a német teológusokat. E korszak kitermeli politikai vonatkozásban a libe-

A keresztyén ség ezen véres századának jelen ralizmus állam- és jogrendszerét, a demokráciát.
esztendejében ünnepli az amerikai evangélikusság ökonomiai értelemben véve pedig szoros kapcsolatba
szervezeltségének és egyesülésének 20 éves jubile- kerül a magántulajdon érinthetellenségét valló íeudél-

urnát; az ausztráliai evangélikus egyház -megelakulá-
sának 100 éves jubileumát, az ausztráliai evangéli-
kus egyház megalakulásának 100 éves jubileumát s
a lutheránus világszövetség ez évben kezdte meg
azt a szervező és építő munkát, hogy az egész világ
lutheránizmusát egynek tekintve tan ban és felebaráti
szerétetben eggyé és erőssé akarja tenni.

Ennyi adatból, de a le nem írható adatokból s
a közismert, általános tapasztalatokból megállapít-
ható, hogyakeresztyénség két ága -: a prolestántiz-
mus és katolicizmus külön utakon halad. A protes-
tántizmus mind jobban belátja s örül annak, ha be-
láttatiék vele, hogya politikai protestantizmus hibáit
ki kell javítani. A protestantizmus politikája mindig
csak egy lehet: szabad utat teremteni az evangé-
liumnak. A politikai katolicizmusról sokat tudnánk
beszélni, de ma még nem tartjuk az időt alkalmas-
nak arra, hogy erre részletesen kitérjünk, csak egy
adat leközlését nem tudjuk elhallgatni s ez az; hogy
Mexikó megszüntette a katolicizmus üldözését, mert
a katolicizmus támogatja az ország olajpolitikáját.

A beszámoló nem teljes, hiszen földrészeket és
hatalmas protestáns területeket látszólag egyáltalán
még csak figyelemre sem méltatott. De ez a mulasz-
tás még nem jelenti azt, mintha a szemlelő figyelme
nem terjedt volna ki ezekre a területekre.

Az egyetemes elhitetlenedés s az _a közöny,
amely a vallással és a hittel szemben nem csak az
izgalmas politikai események miatt mutatkozik, ha-
nem azért is, mert sok küzdelem és sok gyűlölet
mozog a világ keresztyénségévei és prolestántizrnu-
sával szemben, arra kényszerítik hazánk és a világ
protestántizmusát is, hogy figyelmünk. állandó éber-
sézével, hitünk erősítésével, hűségünk megtartásával
s Istenben való megingathatatlan bizalmunkkal ma-
gunkban is érezzük 8 kifelé is éreztessük azt. hogy
mi nem tévelygünk s bizonyosan tudjuk azl, hogy
mi és csak mi nyerjük el az Isten kegyelmi adományá-
ból való hit jutalmát. Dr. Gaudy László.

Modern ember
és a- hit
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kapitalizmussal. Alapvető iellernzöie tehát a tegnap
nemzedékének és 'emberének az individuurn, az
egyén autonómiáját. lüggetlenségét és önállóságát
valló axiomatikus meggyőződés. -

A jelen kor szelleme és arculat ja. a megelőzőé-
hez viszonyítva. lényeges eltolódást. átértékelödést
mutat. Az egyén autonómiájának, öncélúságának
axiómáia kérdésessé vált ma. Az individuum helyébe
a kollektívum lépett. 8Z egyén helyébe a közösség.
A modern ember világnézetél kollektivisztikus elvek.
axiómák jellemzik tehát. A személyes. egyéni erkölcsi
tudat helyébe a kollektív kötöttség, elkötelezettség
tudata lép. A modern ember magát valamely átfogó
jellegű közösség (társadalmi osztály-o népi, faji közös-
ség) egy sejtjének. alkotóelemének Iudia és vallja.
A mai rnodern kerszak a politikai értelemben vett
liberalizmust is csődiéhez juttatja. Modern ember
nem hisz már a demokrácia ígéreteinek,. világmeg-
váltó lehetőségek helyébe a tekintély tisztelete, az
egyént a közösség érdekeinek való alárendelés lépett.
A modern ember a diktatúráktól várra mindazt, amit
a tegnap embere demokratikus, népképviseleti rend-
szerektől remélt. A modern ember állama totalitárius
igényeket támaszt. Igényt tart az egyesnek adottsá-
gaira. lehetőségeire, erejére. hogy mindezeket az
átiogó, kollektív tényező céljainak és akaratának
vethesse alá .. A ma embere leszámol a magán-
tulajdon kerlátlen szabadságának. érinthetetlenségé-
nek individualisztikus teóriájával is. Elismeri az
államnak azon jogát, hogya "szabad versenyt". fl
magán tőkét korlátok -kőzé szorítsa. Előtte az egész
közösséz, minden dolgozó sejt boldogulása és érdeke
lebeg. A modern nemzedéknek. ·embernek alapvető
jellemzője tehát a kollektívurn, az átíogóbb közösség
autonómiáját, öncélúságát valló axiomatikus meg-
gvóződés. .

Es a modern ember sejti. hogya hit mindazzal,
ami őt -korénak gyermekéve, a ma emberévé teszi,
feszültségben áll. Látja az ellentmondást. hall az ú],
magát egyedül abszolutnak nyilvánitó isteni tekintély-
igényéről. Ezen igény érvényesülése az általa vallott
kollektivurn autonómiájának. öncélúságának meg-
rend ülését és összeomlását jelenti I

De az evangéliomnak a reformáció által újból
megtalált és azóta is szüntelenül hirdetett üzenete
összeegyeztethető-e vajjon a reformáció kora és az
azt követö kerek, igen: minden korok ernberének
valóság-, probléma- és feladatlátásával, e világra s
önmagára vonatkozó axiomatikus meggyőződéseivel.
egész életfolytatásával. életprograrnmjával ? Lehetsé-
ges volna egyáltalán egyenesvonalú. zökkenésrnen-
tes átmenet és életfolytonosság emberi meggyőződé-
sek, elgondolások és Krisztus-hit között? De a modern
ember is elfeledi. amit minden korok minden embere
oly könnyen feled és oly nehezen tanul meg, hogy
a keresztyén hit bizonyságtétel, hitvallás arról a
tényről. hogy az ember - a modern ember is -
minden meggyőződésével. egész életszemléletévei és
életprograrnmiával egyetemben Isten ítélő kegyelme,
kegyelmi ítélete alatt áll. Ezért a modern embert

sem kollektív felelősségtudata. sem a természetes
közösségek ügyéért való önfeláldozó buzgólkodása
nem menti fel azon egyetemes vétkes tartozás alól.
mely az Isten színe előtt minden egyes embert terhel.

E vétkes tartozás oka pedig az a körülrnény.
hogy - egyéni vagy kollektiv formában - minden
egyes önmagát tekinti élete és világa magától érte-
tődő középpontjának. A tegnap individuális embere
s a ma. modern. kollektív embere egyaránt önmaga
felé íorduló, önmagáért való antropocentrikus életet él.

Csoda-e vajjon. hogya tegnap világának és a
ma világának. a tegnap emberének és a modern
embernek élete egyaránt magán viseli egy chaotikus
ellentmondásszerűségnek. egy tragikus szélesettség-
nek jegyét.

Az Evangéliomból élő keresztyén hit rádöbbenli
e tragikus életű modern embert arra. hogy az em-
beri életnek egyetlen centruma az Isten. Isten tehát
Urunkká akar válni. És amely az Úrnak a színe
előtt áll" a modern ember: hitével avagy hitetlensé-
gével. Es az Ur nem igéri a természetes emberi re-
ménységek és várakozások hiánytalan beteliesítését,
hanem sokkal inkább: rámutat arra a nagy szaka-
dékra, ellentélre. mely közötte és az egyéni vagy
közösségi, tegnapi vagy modern. de mindenképen
önmagát kereső, önmagáért élő. önmagát szolgáló
ember között tátong. de ugyanakkor igéri ennek a
bőnökben élő. de éppen ezért kegyelemre szoruló
embernek isteni bocsánatát és szabadítását és meg-
váltását.

8z Úr hívja a modern embert, hogy visszatalál-
[on Ohozzá, a tegnap és a ma Fejedelméhez. Az
Ur hívja a modern embert. hogy hitet ajándékozhas-
son neki. Az Ur hívja a modern embert, hogy az
ember egyedül Benne bízzék és mindenben Néki
szolgálion. . Lehel László.

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1938. november hó 10-én d. u.
fél 4 órakor Budapesten. az evangélikus leánygimnázium disz-
termében (IV., Sütő-utca 1) tartandó rendes országos köz-
gyűlésére.

Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. Az évi jelentések Ic-
tárgyalása. 3. A számadások megvizsgálása. 4. A költségelő-
irányzat megállapítása. 5. Választások. 6. Indítványok Ietár-
gyalása. A Luther Szövetség országos választmánya.

Megjegyzés: a közgyűlés tagjai indítványaikat írásban
a közgyűlés előtt legalább hét nappal az illetékes egyházköz-
ségi, kerületi, vagy országos szervezete elnökéhez kötelesek

. benyujtanL (Alapszabályok 16. §. 5.)

Meghívó
az Országos Luther Szövetség 1938. évi november hó tü-én
d. u. 3 órakor Budapesten, az evangélikus leánygimnázium
dísztermében (lV., Sütő- utca 1) tartandó országos választ-
mányi ülésére.

Tárgysorozat : 1. Elnöki megnyitó. 2. A közgyűlés előké-
szítéséről beszámoló. 3. A közgyűlés elé terjesztendő évi jelen-
tés letárgyalása. 4. Zárszámadás és költségvetés letárgyalása.
5. Esetleges índítványok. .

Budapest, 1938. október hó 27. Az elnökség.

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

MARNITZ
hang szertelep
VIlI., JÓZSEF-KRT. 37.
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Prónay Dezső báró - kilencven
éves. Egyházi és politikai közéletünk
és a háborúelőtti magyar világ egyik
kimagasló, nemzeti érzésben példáemu-
tató vezéralakja és az igazi felvidéki-
magyar annyira jellegzetes megteste-
sülése: Prónay Dezső báró dr., aki har-
mincnégyéven át volt egyetemes egy-
házi felügyelő, aki most töltötte be ki-
lencvenedik esztendejét. .

Prónay Dezső félszázadon át a ma
annyira élet-halált [elentö magyar füg-
getlenségí törekvésnek, a nemzeti igaz-
ság harcának volt páncélos vitéze, mín-
dig- bátor és tiszta [ellemű lovagja. A
főrendi- s a képviselőházban, a várme-
gyén és a nyilvánosság többi f.@rumai.n
azt a lelket képviselte és szólaltatta
meg, amelv Széchenyi IstvántóI, a Wes-
selényiektől, Teleki Lászlótól maradt
fenn: személye örök és meg nem félem-
Hthető tiltakozás volt minden összmo-
narchiás kísérlet, abszolutisztikus áb-
ránd ellen és céljaitól sem hatalom, sem
igérgetés soha eltántorítani nem tudta.
Az 1906-os koaliciót megelőző törvényes
nemzeti ellenállás jórészt az ő nevéhez
füződik. Hasztalan kínálták nagy pozí-
cíókkal, kitüntetésekkel, müködésének
csúcsán is megmaradt puritánnak, .köz-
katonának, a harci készenlét végvári
típusának, a-z el nem altatható magyar
lelkiismeret megszemélyesítőj ének. Csak
egyháza, a szent eklézsía vezérségre
hívó szavát foglalta el: több mint egy
emberöltőn át töltötte be a magyaror-
szági evangélikusok első hivatalosának
felelősségteljes tisztségét. Most az egész
nemzeti társadalom hálával és tisztelgő
elismeréssel fordul feléje s a határon in-
neni és túli evangélikussággal együtt, a
történelmi ezeréves magyarság létének
védelmezöjét üdvözli benne.

Lelkészválasztás. A makóí egyház-
község megüresedett lelkészi állására
egyhangúlag meghívta Benkóczi Dániel
eddigi battonyai lelkész, csanád-cseng-
rádi esperest.

Október 31-én a budapesti evangé-
likus ifjúságnak a rendes vasárnapi is-
tentisztel.eti órában lesz az istentiszte-
let. A felnőtteknek is mindenütt a ren-

. des időpontban. A Deák-téri templom-
ban D_ Raffay Sándor, a Fasorí temp-
lomban dr. Gaudy László, a Kőbányai
templomban Bányai Sándor, a Simor-
utcai templomban Szabó Aladár, az
Angyalföldi templomban Késmárszky
Lajos, Kelenföldön D. Kovács Sándor,
Óbudán Mohr Henrik, Várban dr. Var-
sányi Mátyás.

Reformációi ünnepélyek. Október
31-ét minden egyházközségben ünnepi
istentisztelettel és külőn vallasos esttel
tartják meg. Ez évben is az Országos
Bethlen Gábor Szövetség, a Magyar Kál-
vin Szövetség és az Országos Luther
Szövetség együtt rendezi meg az orszá-
gos reformációi emlékünnep et, a pesti
Vigadóban. Az ünnepélyt dr. Tasnády
Nagy András nyitja meg, ünnepi beszé-
det mond Szabó Imre budapesti refor-
mátus esperes, költeményeiből felolvas
dr. Gyökössy Endre, az ifjúság nevében
szól Bardócz Vilmos, zárószót mond Tu-
róczy Zoltán györi evangélikus lelkész
és énekel a Lutheránia vegyeskar. Az
ünnepély október 31-én, este 7 órakor
lesz.

Luther-serleg avatás. Az Országos
Luther Szövetség, mint arról már hírt
adtunk, Luther-serlegének mását elké-
szíttette és az első, ezután évenkint is-
métlődő serleg-vacsorát november 10-én,
az egyetemes közgyűlés előestéjén este
fél 9 órakor tartja a, Géllért-szálló már-
ványtermében. A serleg-vacsora a ma-
gyar protestantizmus vezető munkásaí-
nak és vezéreinek találkozója és sereg-
szemléje lesz, mely iránt már most nagy
érdeklődés mutatkozík.

Lelkészevangelizáció. A gyenesdiási
Kapernaumban megkezdett lelkészevan-
gelízácíó folytatásaként tervbevett csen-
des napot november 9-én, a MELE köz-
gvűlés előtti napon megtartják, de nem
Fóton, hanem Budapesten. Az egész na-
pot betöltő programm a Fasori Evangé-
likus Gimnázium dísztermében (\'11.,
Vilma kírálynó-üt 19-21.) fog Ieíolyní.
A szolgálatot Turóczy Zoltán végzi. Dél-
előtt 9-től fél ll-ig bibllakörök. (II. Tim.
2-1-13.) ll-l2-ig előadás "Papi bű-
nök" címmel. 1 órakor közös ebéd. Fél
[í-től fél 6-ig előadás "Lelkipásztorok
közössége" címmel. 6-tóI fél 7-ig záró
áhitat. Az összejövetelen csak lelkészek
vehetnek részt. Minden lelkészt szere-,
tettel hívunk és várunk. J elentkezés
Danhauser László vallástanító-. lelkész-
nél (Bpest, V1., Bajza-u. 45. l.-9.) novem-
ber 5-ig. Az ebéd ára 1 P. A résztve-
vőket arra kérjük, hogy az egész na-
pot együtt töltsék Jelkésztestvéreikkel.

Belmissziói munkaprogramm, A
másfél évtized óta a dunántúli egyház-
kerület kiadásában megjelenő belmísz-
sziói munkaprogramm ez évben mint a
magyarországi evangélikus egyetemes
egyház munkaprogrammja jelent meg
376 oldalas, sűrűn nyomott kötetben.
Nagyon részletes, kidolgozott program-
mot ad az ifjúság egyházi gondozására,
valamint a felnőtt epháztagok gyüle-
kezetígondozására. A reformáció he-
tére, a bőjti nagyhétre és evangélizá-
ciós hétre munkaanyagot ad. A kötet
nem kerül könyvárusí forgalomba, de
az egyetemes egyház minden gyüleke-
zeti lelkésznek megküldi. Mint az egye-
temes egyház lelki munkájának első
gyümölcsét, megbecsüléssel és elisme-
réssel üdvözöljük.

Evangélikus nap. Október 30-án az
. Országos Luther-Szövetség az orosházi
. Luther Szövetséggel és az orosházi bel-
missziós egyesületekkel karöltve evan-
gélíkus-napot tart, melynek gazdag pro-
grammjan helybeli és vendégszónokok
és előadók szerepelnek.

Szépvonalú divatos modellieim
tartós kivitelben, szolid árakon

••

SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-UTCA 3.
•

. Átalakítás. festés, /
kepp kölcsönzés.

Tempiomszenteiés. A nagymágócs-
árpádhalmi evangélikus missziói egy-
házközség templomot épített, amelynek
felszentelését vasárnap végezte el Raí-
fay Sándor dr. bányakcrületi püspök,
titkos tanácsos. Az Igét Keve Lajos lel-
kész hírdette, imát Kovács Andor es-
peres mondott.

Az első magyar evangélikus nép-
főiskola a pestmegyei Nagy tarcsán épül.
Vasárnap már meg is tartották az alap-
okmány-elhelyezési ünnepet: délelőtt
Turóczy Zoltán győri igazgató-lelkész
végzett igehírdetést, délután Chugyik
Pál esperes megáldó-szolgálata, Hilscher
Zoltán dr. egyetemi m. tanár és Karsay
Gyula dr. előadása következett.

Az egyetemes Gyámintézet (Magyar-
honi Gusztáv Adolf Gyámintézet) ez évi
rendes közgyűlését az ózdi egyházköz-
ség meghívása alapján Ózdori tervezte
megtartani. A még mindig megoldatlan
külpolitíkaí helyzet miatt kénytelen volt
úgy határozni, hogya közgyülést Buda-
pesten, az egyetemes közgyüléssel kap-
csolatban tartja meg. Ezért ezúton is
értesíti a 'gyám intézet barátait, hogya
gyámintézeti közgyűlést megelőző vá-
lasztmányi ülés november 10-én a Deák-
téri leány gimnázium 1. emeleti kister-
mében déli .12 órakor lesz, a közgyü-
lést megelőző istentisztelet pedig ugyan-
aznap d. u. 6 órakor és utána 7 órakor
a közgyülés a Deák-téri templomban
lesz.

Az angyalföldi templom felszente-
lése október 30-án délelőtt 10 órakor
lesz Fóti-út 10,b. alatt. A felszentelést
D.Raffay .Sándor püspök végzi. A 18u.000
pengős tefnplom.és egyházi épület Sándy
Gyula müegyetemi tanár tervei szerint
épült.

-

Meghívó.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek

Egyesülete 1938. évi november hó 10.
.napján Budapesten tartandó közgyűlé-
sére a MELE tagjait testvéri szeretettel
meghívom,

Az Ur áldása legyen tanácskozásain-
kon!

Budapest, 1938. október si:
D. D. Raffay Sándor s. k.

elnök.

Tárgysorozat :

Áhitat délelőtt fél 9 órakor a Deák-
téri Leánygimnázium nagytermében.

Utána zárt értekezlet.
12 órakor nyilvános közgyűlés.
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés az elmult munka-

évről.
3. Jövő évi munkaprogramm.
4. Pénztári jelentés, számadás, költ-

ségvetés .
5. Egyházmegyei és egyházkerületi

Lelkészegyesületek indítványai.-



A pozsonyi cseh rádíó néhány nap-
pal ezelőtt egyik esti, hiradásában ma-
gyar nyelven azt az állítást szórta szél
az éterbe, hogy a finfiek fővárosában,
Helsinkiben nagygyűlés tiltakozott a
münchení egyezmény ellen. A pozsonyi
rádió ugyanekkor hallgatással mellőzi
azt a tényt, hogy a finn polgári lapok,
amelyek mögött Finnországnak szinte
egész egyeteme Ielsorakoztk, már rég-
óta a teljes és kizárólagos magyar, ál-
láspontot képviselik a cseh kérdésben. I

. Sőt rendkívül jellemző, hogy még a
mostani helyzet beállta előtt: augusz-
tus hónap tolvamán sorozatosan nagy
cikkek jelentek meg a finn lapokban.
amelyek egyenesen azt követelték, hogy
nem szabad addig aláírni a finn-cseh
kultúregyezrnényt, amig a magyar ki-
sebbség kérdését a csehek nem rende-
zik. Ezekben a cikkekben pontos ada-
tok világították meg a felvidéki magyar-
ság kétévtizedes szenvedéseit s éppen
e cikkek hatásának tudható be, hogya

finn-cseh kultúregyezmény nem is ke-
Tüll aláirtisra. Most is telve vannak a
finn lapok a magyar ügy ismertetésé-
vel s a komáromi tárgyalások kapcsán
közölték az ottani magyar: alkotások
fényképeit is.

"Krisztus és a Nemzet." Négy val-
lásos közösség: a Bethánia Egylet, az
Evangélikus Misszióegyesület, a KlE
Nemzeti Szövetsége és a Pro Christo
Diákszövetség jogásztagjai pénteken
este együttes ülést rendeztek, amelyen
Kováts J. István dr., a budapesti refor-
mátus teológiai-akadémia egyházjog-ta-
nára, nyug. államtitkár a fenti címmel
igen érdekes előadást tartott.

Budapest-Kelűnföld. Október 1-én
rendezte a nőegylet első szerétetven-
dégségét, melynek keretében Szántó
Róbert lelkész szerzői estet tartott. A
nőegylet bibliaórái már szeptemberben
indultak meg. Október 8-án volt a
leánykör teadélutánja, melynek műsora
a munkfltáborokról tartott előadás, zon-

goraszámok és szavalat volt. A leány"
kör kedd esti bibliaóráin a hegyi be",
széddel foglalkozik. Október 9-én gyül-
tek össze a háztartási alkalmazottak
másodízben szeretetvendégségre. 55.50
P-t gyüjtöttek össze ez alkalommal a
az építendő gyülekezeti ház céljára,
Szeptembertől kezdve minden vasárnap
bibliaköri összetövetelt tartanak. Az
énekkar szorgalmasan készülődik a
templom tízéves fennállása alkalmával.
rendezendő templomi ünnepségre. Ok-
tóber 15-én tartott társas összejövetelén
az -énekkar céljaira tartandó oűertó-
riumról lemondott a felvidéki magyar-
ság segélyezésére. A templom tízéves
fennállására szép vaskerítéssel keritik
be a templomot és a gyülekezeti épüle-
teket.

HIRDESSEN
az Evangélikus Életben!

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGy-eS fiAI
magyar király} SOPROU
udvari sz állitók, I~.

Alapítva: Legelsö tűzoltó szer -, Iml, SZiV3ttVU- és Alapítva :
1816. gépgYár, narans-, fém- és vasönlÖlie. 1816.

A Budapest-e-Tisztviselőtelep Kiilsőferenovárosi Református temp-
lom, a pápai református templom, a' györi református templom,
bagaméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés eseten teljes bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremmel, azonkívül sok arany és ezüst éremmel és sok diszokle-'
véllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.,
Költségvetést és kíszállást díj men tes e n esz k ö z 1 li n k

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete'?

A családban előforduló 'halálesetkor temetkezési
segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet, riyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeít. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel míndenki
a hittestvérek ligyelmét a Jóléti Egyesületre.

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

. ~

Hirdessen
az Eva'"gélikus Életben I
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SZLEZÁK LÁSZLÓ·I
I

MegjelentI -

A h~laadáskelyhe
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 úrvacsoraí tanítását. Az újszövet-
ségi úrvacsora-szövegele rövid magyarázatát is
adja. Ezen felül mai úrvacsoraí kérdéseinket is

sorra veszi.

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

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

lllegjelent! O 1vas suk é s ter jes s z ü kl

, Magyarország aranykoszorus mestere
harang· és ércönlöde, harangfelszerelés és haranglábgyár

Budapesi. XIII.. Pelnehózy-ulco 78.
(XII!., Frangepán-ulca mellelt.)

=: Telefón: 291-353.Saját ház.

7'0éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
arany áruk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.
-=--~--.---------------=----------------~
TA Ö Y E ETI
és a s z ü k s é g e s iskolai s z e r e k e t vegyük

Scholtz Test-vérek
kőnyv- és papirkereskedéséböl

Budapest, tx., Ferene-körút 19-21.
Teleíón : 133·395.

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

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

,
1'1Y O tJl f) 1-\V 1-\ II 1-\ ll-\ ·r

(V\TEBER GUSZTÁV)
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