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Mikor új esztendő kezdődik, az
emberek képzeletében valami olyas-
féle merül fel, mintha életüknek az
útja új vidékre kanyarodnék ki és
az elhagyott tájak helyett új látni-
valók, új levegő fogadná őket. Ez
nyilvánvalóan tévedés. A látnivalók
sem lesznek újak, az életnek a le-
vegője sem változik meg, a régi
kötelességek sem szűnnek meg és
az emberi élet egésze nem változik
azáltal, hogy. újabb esztendőhöz
érkezett. Teljesen megmarad a bi-
zonytalanság abban a legnagyobb-
nak tartott kérdésben: vajjon a kez-
dődő esztendő életnek,' avagy ha-
lálnak az útja-e számomra, tehát
az a kérdés, hogy végig fogok-e
menni az esztendő útjain, vagy
pedig közben valahol megállít a
halál?

Senki nem tud erre a kérdésre
felelni. És senki nem tudja nemcsak
önmagára nézve, hanem családjára,
népére, egyházára nézve sem a I
választ. Ebből azután az követke-
zik, hogy egyeseket a régi könnyel-
műség, másokat a félelem, néme-
lyeket pedig a túlságos szorgosko-
dás kerít hatalmába. Egyben azon-
ban mindenki megegyezik és ez
az, hogy mindenki azt szeretné,
hogy az új út számárá az élet foly-
tatásának az útja legyen, még ha
nehéz is, még ha akadályokkal is
van tele.

Jól tudjuk, hogy az élet nemcsak
földi élet. Mi jól tudjuk, hogy a
földi élet nevet is nem csupán az
a külső élet érdemli meg, amit ál-
talában azonosítani szoktak az élet-
tel. Az élet sokkal több ennél. Nem-
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csak földi törvények szerint igazodo
életnek, hanem Isten törvényei sze-
rint igazodórrak is kell lennie. Nem-
csak arról van szó, hogya testi
növekedés, a kenyérkereset, az
emberi becsültetés és a mások elötti
érték szempontjaból mennyi útat
tud megtenni az ember. Krisztus
azt az életet jött megmenteni, útba-
igazítani és meg is tartani, amelyik
belül van. Nem azért a testi ~uhá-
ért, amibe a Lélek lelöltőzkődött,
hanem a Lélekért. Mit használ az
embernek, ha az egész világot meg-
nyeri, lelkében pedig kárt vall?

A hívő ember ezért jól tudja azt,
hogy a régi esztendő annyit ért és
az új esztendő annyit fog érni,
amennyit valóban meg tudott tenni
az élet útján. Krisztus önmagát
nevezte életnek és útnak. Róla
mondja a Szentírás, hogyúj és élő
út. Csak azoknak új út, akik még
nem ismerték öt, de élő út azoknak,
akik ismerték, akik megismerik és
akik meg fogják ismerni őt. Ezért
minden jövendő útja, még pedig
élő útja a Krisztus. Nélküle ne in-

dulianak nemzeteket vezető férfiak,
pártokat alapító politikusok, egyhá-
zakat kívül vagy belül reformélni
szándékozók, nélküle ne jöjjenek a
keresztyenségbe az úttalan ok, nél-
küle ne keressék a társadalmi bé-
kességet és ne kergessék az igaz-
ságoknak a láfszatét : egy élő út
van és anélkül nincsen élet.

Tudjuk mi ezt jól, de hírül kell
adnunk a világnak is. Félelem nél-
kül való szavakkal és aggodalom
nélküli cselekedetekkel. Milyen ter-
mészetes az, hogy az élő úton csak
élőn lehet járni. Az élő útra csak
élettel lehet hívni. Tele van zür-
zavarral ez a világ, tépázzák egy-
mást a nemzetek. Viszálykodnak
egymással az egyházak, irígykednek
egymásra a fajok, az osztályok, a
gazdasági helyzetek. Mit várhatsz
ilyen új esztendőtől? Azt hiszed,
hogy az emberek rendbe tudják
hozni maguk az ellentéteiket? Meg
kell már látni, hogy földi ember
nem segíthet a földi világon. Elő
kell állani az egyházaknak. hogy
beszéljenek é z élő Krisztusról, az
élő útról és az egyetlen igazságról
és az általa való egyetlen békes-
ségről. Jön az ideje annak, amikor
az egyházaknak kiáltani fog kelleni :
"Aki az Úré, ide hozzám !"

Előre nézünk az új esztendő
ezerfelé szaladó útjaira. Összeszo-
rítjuk a kezünket, megerősítjük a
szívünket, elűzzük a télelmeinket
és a vakon botorkálok világába
hívő és csüggedetlen szívvel kiált-
juk: Jöjjetek az élő úthoz, aki a
Krisztus, hogy általa eljuthassatok
a kegyelemhez, aki az Atya ...

~ ....•....................
Ezt mondia az Úr: Ime, én

elétek adom az élet útját és a
halál útját. Jeremiás 21 : 8.

Az Úr minden útja kegye-
lem és hűség azoknak, akik
szövetségét és bizonyságait
megtartják. Zsoltár 25: 10.

Mester, mi tudjuk, hogy te
igaz vagy és az Isten útját
igazán tanítod ...

Máté 22: 16.

3
................--....--



í

Virágos temető
A napokban felkeresett egy reformá-

tus lelkipásztor. . Fentről, Szabolcs
megye északi csücskéből, kicsiny, alig
300 lelket számláló falujából jött be
a megye-székhelyre ügyes-bajos dolgai-
nak, vagyis inkább mások ügyeinek az
elintézésére. Beszélgetésünk, érintve az
egyházi, politikai viszonyokat, csakha-
mar a falura, az ő kis falujára fordult.
Eddig inkább én beszéltem, most ő vette
át a szót.

Sok a baj otthon. Anagybirtokosok
- csaknem kivétel nélkül zsidók - és
a 25-30 holdas keresztyén kisgazdák
kapzsi, szívtelen szelleme üli meg az
egész falut. A zsellér népet, a szegény-
séget egyformán szipolyozza rnind a'
kettő. Nem csoda, hogy ilyen' viszonyok
között egyházi adót alig fizetnek. A
gazdagabbak sokszor csak a végrehaj-
tónak engednek, a szegény nép pedig,
pénze, sőt terménye sem lévén, nem tud
fizetni semmit. Ezen az áldatlan hely-
zeten sokat töprengett s a sok töp-
rengés közben .egy érdekes gondolata
támadt. Ha az élők nem akarnak, vagy
nem tudnak fizetni, amint mondotta,
meg kell adóztatni a halottakat. Kissé
furcsán nézhetrem rá,.mert azonnal hoz-
zátette, hogy. csak hallgassam végig,
elmondja szép sorjában, hogyan való-
sította meg gyakorlatilag is ~:(:t a
tervet.

Sokszor' járt ki a temetőbe és szorno-
rúan tapasztalta, hogy az év nagy ré-
szében a kopár, rideg sírhantok már
látszatra is igen lehangoló, nyomasztó
hatással vannak az odajáró látogatókra.
Mi lenne akkor - gondolta -, ha e
sírokat nemcsak halottak napján virágoz-
nák fel, hanem már tavasszal teleültetnéle
virággal s így egy kis gondozással
az egész temető tavasztól - késő őszig
gyönyörű virágoskert lenne. Komoly,
mai korba való, szociális beállítottságú
ember lévén' a Ielkipásztor, tehát nyom-
ban arra is gondolt: mi lenne, ha a
szépet összekapcsolnák a hasznossal,
ha az egész éven át szívet-lelket gyö-
nyörködtető virágok magvát ősszel ösz-
szegyüjtenék és értékesítenék:

Ettől kezdve azután az események
már gyorsan peregtek. Az elgondolást
csakhamar cselekedet követte. A csak-
nem teljesen református falu lakossága
felkarolta papjának nagyszerű tervét s
már a mult év tavaszán beültették
egységesen három fajta virággal az ösz-
szes sírokat. Szívesen jártak ki késő
őszig a temetőbe sétálni, gondozták a
sírokat s gyönyörködtek a szép virá-
gokban; ősszel pedig összegyüjtötték
a magvakat, amelyekért már az első
évben annyit kaptak, hogy az egyházi
adó felét is meghaladta. Jövőre pedig,
a mult évi tapasztalatokon okulva, már
azt remélik, hogy a virágrnagvak el-
adásából az egész község egyházi adó-
ját kifizethetik. Gondolt azonban lelki-
pásztorunk a 'temető még fel nem hasz-
nált részére is. Ezt a kb. 1600 négy-
szögöl területet arányosan felosztva, a
falu négy legszegényebb, sok gyermekes
.családjának adták bérbe felesben, akik
kötelesek voltak a részükre kijelölt te-
rületet virággal beültetni, gondozni és
ősszel a magvakat összegyűjteni. Egy-
egy család jövedelme így a virágmag-
vakból 150-180 pengőt tett ki. A jövő
évre a magvak értékesítésére az egyik
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Ez a hét a világ evangéliumi keresztyénségének közös imádságáé
volt. A közös-irnádséz a keresztyén ség egységéért folyt: "Hogy mind-
nyájan egyek legyenek 1" Akik ezt az imahetet megtartották, azoknak
nyilván jól fog esni, ha hallanak a keresztyénség egységét munkáló
evangéliumi mozgalmakró\' azoknak pedig, akik akármi okból nem
vettek részt a' közös imádkozásban, talán ió lesz ez a megemlékezés
arra, hogy még, legalább utolsó napon, bekapcsolódjanak a könyörgésbe.
, János evangéliumában Jézus így imádkozik: "Könyörgök értük,
hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem Atyám, és én
tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk, hogy elhigyje a világ,
hogy Te küdtél engem ... " Nem tudom van-e Jézusnak ennél az imád-
ságnál keservesebben szivet tépő mondata. " Hogy egyek legyenek ...
hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem " A keresztyén ség, ha
kicsit törődik azzal, hogy az ő bizonyságtétele és a világ hite között
milyen viszonosság van, térdre kell, hogy essen ez előtt a jézusi imád-
ság előtt. A világ hite Jézusban, mint Isten elküldött egy Fiában, függ
attól, vajjon "egyek"-é az övéi? Aki kornolyan tudja venni, hogy "hiszek
... eqy keresztyén Anyaszentegyházban ... " s aki tudja azt, hogy az
Egyház lényegéhez tartozik az, hogy "una, sancta, apostolica, et kath 0-
lica" legyen (eiJY, szent, apostoli, és egyetemes), egyszóval, akinek vala-
mennyire is szívügye a keresztyénség Krisztus-tanúsága, annak úgy
sem elég ez az évi egy imahét a keresztyénség egységéért, mert annak
nehezen hordozható 'tudat az, hogy a keresztyénség. amely az Egy-
házba való tartozását hiszi, s akarja, ebben a felekezeti széltagolt-
ságban él. '

Istennek való hálaadással tudunk csak arról beszélni, hogy -a
kereszt vénség iegységéért dolgozó mozgalmakat az evangéliumi keresz-
tyénség mozgatja és tartja elevenen. Róma ugyan azt mondia errő\'
hogy azért van ez, mert nekünk a. legtöbb a lelkiismeretfurdalásunk a
keresztyénség :széttagoltsága miatt, lévén a reformáció az Egyház meg-
bontója. Mi azonban tudjuk egyrészt azt, hogy a reformáció hajnala
előtt már régen, a XI. században megtörtént a keresztyénség nagy
schizrnája, a nyugati és keleti egyház kettészakadása, méghozzá csak-
nem tisztán emberi szempontok szerint, a római pápák és a keleti
patriarchák hatalmi versengése miatt. Másrész] pedig nyugodtan vállal-
juk a reformáció "egyházszákítását", mint a mi atyáink életmunkáiát,
mert tudjuk, hogy az a Jézusért történt, akit el akartak hallgattatni a
saját házában, s vállaljuk imádságos komolysággal a munkát a ,keresz-
tyén egységért, hogy mindnyájan egyek legyenek - de Obenne!

. Ez azonban máris megmutatja azt, hogy Róma és az evangéliumi
egyházak egyik és másik részről hogyan képzelik el a keresztyén egy-
séget ? Rómának a tridenti zsinat óta. csak egy ökuménikus-törekvése
volt: visszacsóbítani, vagy téríteni a szakadárokat az "egy akolba",
mi pedig mindig azt munkáltuk, hogya tiszta igehirdetés terelie össze
az embereket: az "egy Pásztor" é/elére és italára, hogy legyen "egy
nyáj". Mert az ige (Ján. 10: 16:) nem azt akarja, s Jézusnak / nem az
a fontos, hogy egy "akol" legyen, de az, hogy egy "nyáj". Az .evan-
géliumi keresztyénség azért sohasem azt mondta: "mi vagyunk az
egyedül üdvözítő egyház, mindenki olvadjon belénk", I hanem mindjg
azt mondtuk : "Az egyedül üdvözítő, Jézus, mindenki legyen egy Ö-
benne !"

Hogy ez a protestáns törekvés milyen eleven, mély gyökerű és
komoly, azt már abból is látni lehet, ha futva végigtekintünk azokon az
"ökuménikus (egységet munkáló) mozgalmakon", amelyek a mi élet-
területünkön születtek. .

Megpróbáltuk a legkézenfekvőbb egyesülési lehetőséget: egyes
nemzeteken belül hozni össze a lelekezeteket. Vagyis munkáltunk inier-
honiessionaiizrnust nacionális alapon. Az első ezek között a "Schweize~
rischer evangelische Kirchenbund" , aztán egymás után jöttek a "Fede-
ration Protestante de France", a porosz "Corpus evangelieorum ", a
.Deutscher Evangelischer Kirchenbund", a .Federal Council of the
Churches of Christ of America", s a magyar "Protestáns kÖzös bizott-
ság". Sajnos, azonban ezek alig lettek többek a közös érdekvédelem
lehetőségeinél, vagy bástyáinél.

A hitvallás nem barrikád /



Az umos kísérletek másik lehetőségét is megpróbáltuk : Inter-
nacionális alapon konfessionális szeroezleedési. Igy pl. az "Allgemeine
Evang. Lutherische Konlerena-böl Ihmels és Morehead püspökök veze-
tésével alakult u. n. Lutheránus Világkonvent, me ly eddig három nagy-
gyűlést tartott, 1923-ban Eisenachban, 1929-ben Kopenhágában, 1935-ben
Párisban, s állandó bizottsággal működik. Ilyen a református "Pres-
biteriánus Alliance" is. .

Azok között a mozgalmak között aztán, melyek egyszerre akarnak
internacionális és interkonfessionális szervezkedést, két lőtipus van.
Vannak olyanok, melyek inkább felekezeteket. s vannak, rnelyek inkább
az egyes keresztyén embereket akarják egyesíteni. Ez utóbbiak általá-
ban a gyakorlati keresztyén élet területén akarják összevonni a Jézus
igazi híveit, meghagyva őket felekezeti kereteikben. Ilyen a Kie, a Pro
Christo, a Kékkereszt, a Misszió, a hágai Pacilista. mozgalorn (melyböl
pl. a Népszövetség is kinött) stb. Legjelentősebb közülük az "Evangé-
liumi Alliánsz", mely nálunk is megrendezi az évenkinti imahetét a keresz-
tyén egységért. (Ez 'folyt a mult héten.) , ,

Legjelentősebb mozgalmaink azonban azok, melyek felekezetközi
és nemzetközi alapon, de a hivatalos egyházak és fehikezetek euuez-
kedése útján tűztek ki maguknak egy bizonyos szűkebb célt, hogy eze-
ken keresztül munkáliék a távolabbi nagy célt, a keresztyénség egye-
sítését. Ide tartozik elsősorban a "World Alliance for promoting Inter-
national Friendship through the Churches", mely a nemzetközi ió-
barátság előmozdításán fáradozik. Ilyen a Gyakorlati. Keresztyénség
Világkonferenciája, az úgynevezett stockholmi mozgalom, melyet Söder-
blom Náthán uppsalai érsek inditott el, s melynek jelszava: a "Life
and Work-ban, vagyis a keresztyén .éleiben és munkában egyesíteni a
Krisztus igazi híveit. Több nagyjelentőségű világkonierenciát tartott, s
munkájában az összes keresztyén' felekezetek, - a keleti keresztyén-
ség is, - résztvesznek,- kjvéve a római egyházat. A harmadik hatal-
mas mozgalom az úgynevezett "Faith and Order" mozgalom, mely a
legnehezebb munkát vállalta magára, hit és egyházszervezet tekinteté-
ben egyesíteni a világ keresztyénségét. Az angolszász püspökök .úgy-
nevezett Lambeth-konferenciájából nőtt ki, s anyagi bázisát Morgan,
az amerikai milliárdos tette le. A harmadik Lambeth-konierencía négy
tételból. indult ki, mely szerint a keresztyénség egységének négy mini-
málís Iőleltétele : 1. az egész Szentírásnak zsinórmértékül való elfoga-
dása, 2. az apostoli és niceai hitvallás elfogadása, 3. a, Krisztus által
szerzett két szentség, 4. a történeti egyházi hivatal.

Mind e három ökumenikus mozgalom üzenetéből erőteljesen
hangzik ki az az igazság, hogya keresztyén egységnek az egyetlen
lf?hetősége Krisztus. A keresztyénség csak Krisztusban foghat össze.
Előttünk is egészen nyilvánvaló, hogy 'a keresztyénség egysége a Krisztus
kívánságán és a hitvallás bizonyságtételén túl a keresztyénségnek nem-
csak, hogy -lényegbevágó követelménye, hanem még érdeke is. Világos,
hogy amikor az istentelenség az egész világot akarja átíogni a maga
szervezkedésévei, akkor a keresztyén ség sem gyilkolhatja egymást
"konfesszionális alapon". Az evangélikus keresztyénség előtt világos
az, hogy a hitvallás nem lehet barrikád, amelyről egymást lövőldözzük
és amelyen belül egymástól elsáncolódunk. Hanem a hitvallás csak
figyelmeztető a Szentírásra, s rajta keresztül a Krisztusra, s csak
arra való lehet, hogy útegyengető lehessen kívűlállők számára is a
Krisztushoz.

Világos azonban az is és a most lezajlott imahéttel kapcsolatban
rriondiuk 'meg azt is, hogy .a keresztyénség egysége emberi erőkkel
sohasem fog megvalósulnf Az unio nem lehet felekezetek alkudozá-
sának tárgya, melyben mindegyik enged valamit s végül találkozunk
egy közös "plattform" -on, ahogy mondani szokták. Az unió nem sike-
rülhet politikai indíttatásokból, s esetleg nemzeti érdekekből sem.'
A keresztyén unió csak Krisztusban sikerülhet. Azért nagyon helyesen
látja az Alliánsz azt, hogy nem annyira az embereknek kell beszélni
a keresztyénség egységéről, mert az embereket mi nem tudjuk rá-
beszélni a keresityénség egységére, hanem inkább Istennek kell beszélni
erről a mi nyomorúságunkról és őhozzá kell fordulni a keresztyén
egységért. Az imádsái: a keresztyén egységnek nz igazi munkálója.
Azért az egyház minden híve imádkozzék a keresztyén egységért. Dyl.

legnagyobb holland céggel a megállapo-
dás már a lelkipásztor kezében van.

Ezeket beszélte el vendégem, aki most
szélesebb körben, a többi falvakban
is szeretné megvalósítani eredeti, szép
tervét; szeretné minden falu temetőjét
hasznot hajtó, szegényeken segítő virá-
goskertté varázsolni. '

Dr, V ácz Elemér,

Már szóvá tettük
lapunkban egyszer Tóth János soproni
plébános körlevelét, amelyet felekezeti
különbség nélkül szétküldöz mindenki-
nek, akinek megküldötte az »In hoc
signo vinces« címü füzetet és vele együtt
egy bádoglemezből kivágott kis keresz-
tet. A plébános úr újból és újból sür-
geti az érte járó két pengőnek heküldó-
sét, hogy a beküldöle nevét emlékíratba
foglalja és az emlékíratba foglaltaknak
a pápa apostoli áldását megszerezze,
Legutóbb ismét jött egy levél, amely-
ben a plébános úr boldog újévet kíván a
kedves olvasónak és újból kéri azt a
bizonyos két pengöt.

A budapeseti evangélikus esperesi és
lelkészi hivatal, (ez a cím van ugyanís
a telefónkönyvben) szintén megkapta
ezt az újévi levelet. Kicsit különösnek
találjuk. hogy az evangélikus lelkészi
hivatal is mindjárt elveszti eretnek jel-
legét, simán bekerül az apostoli áldásra
felterjesztettek névsorába és talán még
meg is kapja ezt az áldást, ha postára
adja a két, pengőt. Ha nem volna a
lelkészi hivatalnak több szegénye, mint
amennyi két pengőse van, még talán
meg is próbálnánk megkockáztatni a
pénzt, csupán azért, hogy az új eszten-
dőre ebben az áldásban részesüljünk
De azt gondoljuk, hogy inkább ezen a
két pengőn is tejjegyet fogunk váltani
4 szegény gyermeknek, akik a Stefánia-
szövetség útján egyenként fognak ezért
a pénzért 2 héten át napi fél liter
tejet kapni.

Annál inkább fogjuk ezt megtenni,
mert tudomásunk van arról, hogy a
plébános úr egyik evangélikus hivünk
tiltakozó levelére azt válaszolta, hogy
ő nem tehet arról, ha evangélikusok
is kapják a sürgető leveleket, mert az
egész akciót egy vállalkozónak adta át,
Már pedig nekünk szornorú tapasztala-
taink vannak arról, hogy a vállalkozók
sem templomépítési, sem szegénygon-
dozási, sem apostoli áldást szerző mun-
kákat ingyen végezni nem szoktak, ha-
nem a maguk szerény 40-60 % -át egé-
szen természetes mozdulattal vágják
zsebre. Ebből a tapasztalatból úgy kell
következtetnünk, és ezt igazán keresz-
'tyén szomor-úsággaíl következtetjük,
hogy ezekből a két pengőkből olyan
kevés fog maradni véger-edményében az
apostoli áldásra, hogy azért talán nem
is volt érdemes mindazoknak boldog
újévet kívánni, akik a mi 35.214 számú
buzdító levelünk száma alatt és száma
felett vannak. K. L.

Hirdessen

az "EVANGÉLIKUS(lEl" - ~en
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A tömegek lázadása
(José Ortega y Gosset könyve) minden
.valószínűség szerint jó sokáig lesz for-
rásműve a tömegek ellen cikkezöknek.
A határozott kultúremher világossága és
megállapításai nak időszerűsége nagyon
vonzó és nagyon használható, Napjaink
tömegmozgalmai, az utca, és a .külföldön
szociális szolgáltatásokkal az államnak
elkötelezett munkástömegek ugyanis
egyrészt az eddig elnyomottakat vonz-
zák hasontó megmozdulások irányába,
másrészt az eddigi »elnyomók« (nem-
törődöm-uraságék) szívében ébresztenek
félelmet.

A tömeggel szemben azonban 'hangot
kell adni a lebecsülő tendenciák mellett
más meglátásoknak is. Meg kell látni
ugyanis először azt, hogy nincsen tö-
megmegmozdulás előzetes iniciatívák
nélkül. A tömeg a legtöbbször igaz-
ságtalanságok ellen mozdul meg, lá-
zadó ereje van, vagy a saját bőrére
menő dolgokat igyekszik eltávolítani,
vagy érzelmével össze nem függő és
őt bántó kísérleteket. Minden tömeg-
megmozdulás ennyiben lázadás. Nagyon
sokszor az önérzet lázadása, nagyon
sokszor pedig az első önállósulásra való
törekvés. Azért tudják az egyes világ-
nézeti mozgalrnak a szabad vélemény-
nyilvánítással a valójában talán nagyon
távol álló tömegeket is magukhoz von-
zani. Ilyen tekintetben pedig mindany-
nyi an átestünk tömegmozgalmak meg-
indító, eszméltető vezetesén.

A tömegben, amint azt Ortega is
többször említi, a szellemileg és testi-
leg k iskorúak vannak mindíg túlsúlyban.
Mind a két esetben elsö megmozdulás-
ról van szó, eszmélésröl, a régiböl valo
kikívánkozásról, menehülési lüsérletröl.
Es csak amikor elmúlnak a mámoros
lelkesedés órái, akkor tud és kezd az
előbb még szinte örjöngő józanul gon-
dolkodni. Azt hiszem, minden . ifjúnak
életében örökké emlékezetes marad pl.
az első iskolai összefogásnak, • a láza-
dásnak perce, amikor először mert ön-
álló véleményt nyilvánítani vezetőivel
szemben. Ezt a megmozdulást alapvető
éretlenségnek bélyegezni, emiatt vala-
kit örökre szerencsétlenné tenni, vagy
közösségböl kízárni lehetetlenség. Fel
kell ismerni az első eszmélés megújító
és megindító erejét.

, A tömeggel szemben aztán másod-
szor hangsúlyozni szekták a qualitásra
való törekvést is. Senki sincsen, aki
ne látná és ne tudná ennek fontossá-
gát. De amikor valaki egészen tuda-
tosan lemond (mert tömegjelenségnek
és tömegpártolásnak tartja.) pl. a sta-
tisztika ellenörzéséröl is, oigvázzon,
hogp azt a látszatot ne ébressze, mint
hogyha kötelesség helvett csak azt a
munhát szeretné végezni, amelyik neki
a kötelességek közül kedves. »A rninö-
ség ,és a mennyíség Ielcserélése« adhat
ugyan sokszor »hazug« képet, amint a
Ker. Igazság cikkírója írja, de ne ál-
tássuk magunkat azzal, hogy értéket
csak azok jelentenek, akiket mi értéke-
seknek ítélünk. Egyházi. statisztikánk,
nak is megvan a maga pár hibája:
megvan az úrvacsorázók növekvő szá-
mára való törekvés, megvan a tömeg-
mozgalmak felé kicsúszás veszedelme,
de éppen egyházi szempontból nem
szabad elfelejteni a »kicsinyeket«, az
»alázatosokat« és a »nyájat«, amelyik

.6

Három tanulság
Folyóíratokban és könyvekben most már a felvidékiek kezdenek

számot adni arról a husz esztendőről, amelyet a magyar állam testen
kívül töltöttek. Hősies küzdelmek, megalkuvás nélküli, de racionális
"átképződések" jellemzik éveiket. A háború előtt már Ielmerült és a
Csehszlovák állam megalakulásáig döntő jellegű Masarvk-Iéle jelszó,
a "maIa prace" az apró munka, a kicsinyben hűség elve lett most a
határokon túlszorult magyarság jelszava és vezérlő elve is. A Reményik
Sándor féle "ahogy lehet", amelyik "minden, parányi árva kevésre" is
vonatkozik, alakította ki a hősies küzdelmet. Es ma, amikor megvalósult
a huszesztendős álom és véget ért a huszesztendős küzdelem, előttünk
a nagy mű átfogóan felvázolt képe Szvatkó Pál: "A visszatért magya-
rok" (Révai) című könyvében. Nagy leszámolások és felszámolások
vannak benne, a háború elötti magyarság nagy hibáinak átvetülései
és eredményei, döntő felismerések és meglátások. megelőzve idegen
országok nagy felfedezéseit.

Az ember és a munka
új viszonyba hozása volt az első lépés. Az összeomlást követő pár
év alatt elmenekült a megszállott Felvidékről az eddigi vezető réteg.
Az állami hivatalnokok nem tudták és nem is akarták vállalni egy
idegen nemzettestben-élés megpróbáltatásait. ahol megpróbálták: elzár-
kóztak váraikba. A vezető nélkül maradtakat eleinte szocialista moz-
galrnak szervezik meg, természetesen főleg az ipari munkásság soraiban.
Éppen ott, ahol a legkevésbbé volt érezhető azelőtt az állami vezetés,
a középosztály döntő fölénye. Falun kisebb próbálkozások indulnak,
deébredezni kezdenek a szinmagyar vidékek, és a földhöz kötött ember
örök racionalismusa és realismusa 'helyesen kezd működni most is.
Megfogja a munka végét, nem hagyja el az ősi földeket. Az átmenekült
középosztály siránkozik a történelmi Magyarország rettenetes állapotán
és siratja az otthagyott sírokat. A paraszt, a föld népe hallgat, de nem
hagyja az ősi földet és az atyák csontjait. Munkáját nem értékeli át
cseh szempontok szerint senki sem. A íöldmívelés ugyanaz minden-
koron, csehnek és németnek, oláhnak és magyarnak. Ahol paraszt él,
ahol az ősi földdel való életközösség felbonthatatlan élelformakénl
íródoft a szio be, államfordulalok nem jelenlenek semmit. A föld népét
minden politikánál jobban érdekli a vetés állása és a termés eredménye,
és mert fogja lőt a rög, Ő sem engedi magát eltépni tőle. Ez a maga-
biztos és megmozdíthatatlan réteg adja az első indításokat. Az életet
kell nézni és nem a mult emlékein rágódni, sem pedig álmodozó szem-
melszivá:rványoknak örvendeni.

Az ernber és munka megbecsülése azonban főként azért nyer új
teret, mert az elszakított részeken azok maradtak, akiknek nem volt
e nagy világon sehol máshol hely. A kisebb hivatalnokok, tanítók és
papok, a szabad pályán élők, szóval a gyökeres Ielvidékiek. Es ha más
nem is. ez a tény hozta először őket, össze. A közös föld és a közös
életforma (a kisebbségi sors) közös feladatai. Ekkor látja meg először
az addig felfelé kacsingató kispolgári réteg, hogy felette egy idegen
fajú. idegen életformájú, idegen gondolatvilágú ellenséges réteg telepedett
meg. akihez még az érdek sem vonzza. Ezt a réteget nem lehet meg-
alázkodva szolgálni, belogadás reményében. alantasabbak elnyomásával.
börtönőrösdit .iátszva. Itt eggyé lesz mindenki: rabbá. Es legfeljebb
kisebb vagy nagyobb rabok vannak, a tényen mit sem változtatva.
Ekkor kezdenek az ottmaradottak lefelé nézni. Ekkor kezdik megismerni,
hogy a föld népe, akit évszázadok felülről majmolt és megkövetelt
szenilélete alacsonyabbrendűnek tartott. valójában- nem is alacsonyabb-
rendű, mert jóllehet, adókkal nyomorítható, de független. Nem kell
hűségesküt tennie. nem kell mindennap nyelvvizsgáktól és lellüggesz-
tésektől rettegnie, nem vizsgálják lépten-nyomon államhűséget. Más
szemmel néz egymásra magyar és magyar. A földmívelő függetlenségi
homályos tudata és az értelmiségi életlormába belekóstoltak állandó
függőségérzése egyiket felfelé. a másikat lefelé irányítja és egymásra
találnak. Talán elsőízben magyar földön néz úgy magyar a magyarra,
hogy nem azt nézi honnan való. hanem hogy milyen ember. A munka
teszi az embert. Az apró munka, a kicsiny dolgokban való hűség.



Az ottmaradt közép osztály,
amelyik lényegében a Habsburg uralom telepitesi politikájanak hatása
alatt megmaradhatott nemzetiségében, nagyrészben átalakul. A cseh
és szlovák eredetű értelmiség különösen az első években fenntartás
nélküli híve és exponense' Prága politikélénak. Akiket eddig Budapest
és a magyar középosztály viszonylag elég nagy és tudatosan európai-
ságra törekvő műveltsége vonzott, most a vonzás hiányában Prága felé
fordult. Akiket nem kötött sem a vér, sem a mult, azok egyszerre irá-
nvítódtak át. A magyarbarát név alatt rejtőző, magyar urakat követö
réteg uraik eltávozásával elvész a magyarság számára. Az államfordulat
olyan, mint a választóvíz. Ha csak a középosztályhoz részint műveltség,
részint életforma szerint tartozó zsidókat vesszük (más kimutatás termé-
szetszerűleg nem állhat rendelkezésünkre) a változás mérvére követ-
keztethetünk. Bosnyák Zoltán közli a következő adatot: 191O-ben a
Felvidék 232 ezer zsidóiából magyarnak 107 ezer, németnek 112 ezer
vallotta magát. 1921-ben már csak 28.000 ,,,magyar" és 9.000 "német"
zsidó maradt vissza, míg 155.000 zsidó nemzetiségűnek vallotta magát.
(Magyarország elzsidósodása 83. o.) Ugyanennek a folyamatnak és
ugyanebben az arányban kellett lejátszódnia az államalkotó elemmé
lett volt magyarországi kisebbség körében is. A magyarok megállapít-
hatták.: egyedül vagyunk. Es ekkor indul meg az építő munka és az
összefogás keresése. Senki sem mondhatia, hogy _a hibás nemzetiségi
politika eredménye volt ez, Természetes elválasztódás és leválás történt.
A Masaryk-íéle agitáció most termette gyümölcseit. Előkészített és érett
nemzetiségi középosztálv maradt az újonnan megalakult államban.
Ebből a szernszögböl, az átváltódás simaságából és természetességéből
következtethetünk arra, hogya hasonlóan meghagyott és elnézett nem-
zetiségi agitáció (a népi jogokat' nem számítva) milueri végeredményt
hozhat jelenlegi körülményeink között is. Nem lehet egy mértékkel
mérni azonban a mi jelenlegi kisebbségeinket és a cseh uralom magyar
anyanyelvű kisebbségeit. A népi jogok mellett a történelmi jogok nagyon
fontosak számunkra. Leigázott magyarságunk nem adta fel ősi élet-
formáját és alakiál. Bevándorolt és betelepitett nemzetiségnek azonban
nem szabad olyan lehetőségeket adni, hogy történelmi jogokra is igényt
emelhessen. Es a legjobban kell vigyázni éppen ezért középosztályunkra,
amelyik még ma is át meg át van szőve idegen elemekkel, ahol cél-
tudatos propaganda a magyarság életére nézve végzetes következ-
ményekkel müködhet,

Az egyházak
az elmenekült és átpártolt középosztálv helyettesítöi voltak. Itt indult
meg először a magyarság összefogásának kísérlete, itt kezdtek nevelni,
és az egyházi iskolák voltak a kisebbségi magyarság legerősebb felleg-
várai. Mindenkinek, aki ma egyrészt holmi totalitásos állami szempontból
helyteleniti a magyarországi egyházi iskolákat. vagy' 'egyházi szem-
pontból a fenntartási összeg nagysága miatt kétségeskedik. itt tanulhatja
meg a felvidékiek példáján, hogy mit jelent nemzeti szempontból is
az egyház és az egyházi nevelés. Az egyházi iskolák vezették a föld
népének gyermekeit és tartották meg benne magyarságánák érzését.
Az egyház volt a nemzeti ellenállás szervezője és örök emlékeztető
mindenkí számára: honnan jöttök és kik vagytok ? Amint a földet nem
lehet, elhagyni annak, akié, úgy nem lehet elhagyni azt sem, amit
valaki Istennel hozott kapcsolatba. Amikor a hit bizonyította meg az
ember számára, hogy Istennek adománya és elhatározott akarata volt
a magyarra létel, akkor el kellett némulnia a racionalismusnak és az
okoskodásnak. Az egyházak hűsége a megpróbáltatások idején ió paizs
tud lenni. Éppen ezért kellene mindenkinek jól meggondolnia azt, hogy
ha ma egyházak ellen beszél, egyeljövő megpróbáltatásokkal teli időben
nem hangzik-e úgy majd a szava, mint aki már akkor nemzete ellen
szólt, Kicsiny magyarságunknak végtelen értékei vannak beleágyazva
az egyhazakba és közülünk senki sem engedheti meg azt a luxust,
hogy az egyházak munkáját ieroruot» vagy gátolva szerezzen dicső-
séget magának és ugyanakkor károkat nemzetének. Éppen ezért kellene
meggondolnia minden egyházi. felelős tényezőnek is azt. hogy milyen
értékek és sehol máshol nem pótolható', bástyák vannak nehezen és
keservesen fenntartott egyházi iskoláinkban. Nemcsak az egyház szá-
mára, hanem az egyházon' túl a magyarság számára. Mert nem lehet

sokszor egészen önkénytelenül, anélkül,
hogy maga előtt, vagy mások előtt
érvekkel tudná magatartását bizonyítani,
-- hisz és engedelmeskedik a hirdetett
Igének. Es ha evangélikus szempontból
sajnálatos is, hogy csak nagy ünnepen
vannak tömegeink: »ünneplö keresztyén
gyülekezet«, - mégis nem téveszthet-
jük szem elől, hogy lehet megtérni,
ébredni a tömegben is, átmenni a for-
rongáson és összeforr ani a »törnegből«
már kiemelkedettekkel, a hívek közös-
ségében. A »keresztyének« tömege he-
lyett, a »hívek« sokkal kisebb közös-
ségével. K. P.

,
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Lapunk kedves olvasóinak és
barátainak Istentől áldott új esz-
tendőt kivánunk!

Újévi üdvözlés. Egyházunk vezetőit
az új esztendő első napján úgy az
egyházi testületek képviselői, mint az
egye; egyházhívek közül sokan keresték
fel jókívánataikkal.

D. Kapi Béla püspököt a györi gyü-
lekezet száztagú küldöttsége kereste fel
újév alkalmából. A tisztelgők nevében
H öfer Vilmos dr. egyházfelügyelő, ny.
h. polgármester adott hangot a jókí-
vánságoknak s a püspök hosszabb be-
szédben válaszolt. Isten az egyház ar-
culatán mindíg azokat a vonásokat raj-
zolja meg - így szólt -, amelyekre
annak a kernak éppen szüksége van.
Ma, amikor az egyházat több front is
ostromolja, Isten hitvallásszerü, szoro-
san összefonódó, erőegybevető közösségi
életet vár az egyháztól, amely ha való-
ban kidolgozza hitvallásszerű lényegét
és híveit erős frontba tömöríti, -akkor
nyugodtan állhat ellent a kor-árarnlatok
minden erejének. '

A bányai egyház kerület elnöksége a
Deák-téri Leánygimnázium dísztermé-
ben fogadta az újévi üdvözlést. A
zsufolásig megtelt teremben az egyház-
kerületi tisztviselők, a budapesti egy-
házmegye, a székesfővárosi egyházköz-
ségek és a különböző egyházi intézmé-
nyek és egyesületek képviselői jelentek
meg, akiknek nevében az elnökséget
melegen köszöntötte Kemény Lajos
budapesti esperes, aki felsorolta az
elmúit év egyházi szempontból jelentős
eseményeit, ezekkel kapcsolatban fel-
vetette a legközelebbi jövő kérdéseit
és azokra nézve útmutatást kért az
egyházkerület vezetőségétől. Dr. Raffap
Sándor püspök az üdvözlésr-e hosszabb
beszéddel vál aszolt, melyben elsősorban
megállapította azt, hogy ami egyhá-
zunkat -soha nem vezettek felekezeti
szempontok akkor, ha a nemzet szol-
gálatáról volt szó, Viszont intő jelek
figyelmeztetnek arra, hogy a magunk
vallását védjüle meg, még makacsabbak
és keményebbek legyünk őntudatunkban
és megállásunkban. A Felvidék vissza-
térése nagy öröm, de az a bizodalom
és szeretet, amellyel hittestvéreink visz-
sza tértek, arra kötelez minket, hogy ne
csalódjanak bennünk és bizodalmat és
szeretetet találjanak nálunk.' Nyilatko-
zott a püspök az új zsidó javaslatról
is. Megállapította, hogy az nem evan-
géliumi szellemű. Aki lelkileg, erköl-
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csileg, nemzethűségileg eggyé akar ol-
vadni velünk, azt nem taszíthat juk el.
Más keretet kell adni azoknak a célok-
nak, amelyeket ez a javaslat szolgál,
olyat, amelyben minden magyar meg-
nyugodhat. Ezután egyházkerületének
kérdéseiről nyilatkozott. Örömmel muta-
tott a to~ábbi templornépítésekre, szór-
ványrnunkár a, az evangelizálás Iellendü-
lésére, de a szarvasi tanítónőképző
ügyének nehézségeit is ismertette. A
budapesti egyházak feladataival kapcso-
latban úgy nyilatkozott, hogy fel fogja
szólítani a Deák-téri magyar és német
egyházat, Jr6gy az egyesülést mielőbb
oldják meg. Dr. Pesthy Pál egyház-
kerületi felügyelő felszólalásában meg-
köszönte az üdvözlést és különösen arra
hívta fel a figyelmet, hogy a népi
elvnek nemzetközi perspektívájú gondo-
lata belső egyenetlenkedést idézhet elő
az egyházi életben. Nem szabad az
egyházba beengedni a nemzetiségi
szakadozbttságot, Kér mindenkit, hogy
egyetértésben munkálkodjék az egy-
házért. .

Gyermeki hála. Özv. yiry Sándorné
a .ceglédi egyházközségnek szülei emlé-
kére' 17 mázsás súlyú harangot önte-
hitt és adományozott. I

Kítüntetés. Dr. Haff'ay Sándor bánya-.
kerületi püspök Brozik Károly, Regős
Béla szarva si tanítóknak nyugalomba-
vonulásuk alkalmával az igazgatói cimet
adományozta, Rohoska Géza szarvasi
igazgatónak pedig elismerését fejezte
k· .

1.

Segédlelkész áthelyezés. D. Kapi Béla
püspök Komjáthy Lajost Enyingre he-
lyezte ~issza h. lelkészi minőségben.
Helyére Tóth János került. Beyer Pál
Sopronból Agfalvára, Pröhle Károly
Szentgo tthárdr'ól Sopronbánfalvára ke-
rült h. lelkésznek. Fliegenschnee Frigyes
Kőszegről Szentgotthárdral, SpiegeI-
Schmidt Frigyes Győrből Kőszegre ke-
rült ideiglenesen. Veöreös Imre kör-
mendi központtal a vasi közép egyház-
megye missziói szolgálatát látja el.
ButiDénes Enyingről Mihályházár a ke-
rült, mint kihelyezett marcalgergelyi se-
gédlelkész.

A Luther-szobor második, szűhebb
pálpázatára meghívott nyolc művész a
szdbor-teroehet [anuár 16-án nvújtia be.
A bíráló bizottság dönl'ése után a sza"
bor-tervek díjtalanul lesznek megtekint-
hetök a Easori gimnázium nagptermé"
ben, VII., Vilma hirálpná út 19-21.
II. emelet.

A kassai ítélőtábia ,büntető tanácsá-
nak vezetését táblai tanács elnöki rang-
gal dr. Krayzell Miklós, a budapesti
büntetőtörvényszék tanácselnöke vette
áto Dr. Krayzell Miklós eperjesi szár-
mazású, ,hivatali pályáját Eperjesen, ré-
szint Kassán, Rimaszombatban, Kissze-
benben, . újból Kassán, Budapesten vé-
gezte. Dr. Krayzell Miklós az egyházi
életben is tevékeny szerepet visz, mint
az Arad-Békési egyházmegye felügye-
lője. .
:- 'Egyházfelügyelő választás. A kis te-
renye-pásztói missziói egyház egyhan-
gúlag dr. Törs Tibor országgyűlési
képvisel.őt, az Esti Újság főszerkesz-
tőjét választotta meg felügyelőjévé.

Uj egyetemi magántanár. Dr. Ora-
vecz Pál főorvos, megbízott egyetemi
szakelőadónak a pécsi egyetem orvos-
tudományi karán egyetemi magántanárrá
történt képesítését a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter tudomásul vette és
megerősítette.

közömbös senki számára az, hogy hívő és kítartaní tudó, vagy pedig
ingatag és istentelen nemzedék kerül-e.rki tudja .. milyen hamar. újabb
próbák alá. Meggyőződésünk az. hogy Isten nélkül meg nem áll a
próbák között [senki. Sem egyén, sem nemzet. Ezt bizonyítja nekünk
a felvidéki munka is. .

. Ezt az új utat, (lj szellemet és alapvető felismeréseket Csellár
Viktor így foglalja össze: Hit a közös nevezöre hozott egységes mcigyar-
ságban, a nagy magyar népi gondolattól áthatott nemzeti közösségben,
ahol az emberek a mu.nkát is. egymást is jobban megbecsül(k. Hit a
reformok radikális keresztülvitelében. (Egyedül vagyunk. 3. sz.) Es ehhez
csak annyit lűzhetünk : Hit az egy örök Istenben. aki megváltott minket,
és aki egyenlővé tesz maga előtt minden embert az egymás iránti
közös felelősségben. K. P.

Találkozás
a felvidéki lllagyarral

(Határmegnyílás napjan már ülök a vonaton és robogok a kis
felvidéki városka felé. Körülszaladom a várost, fejcsóválva veszem
tudomásul a 'faltozásokat~ döbbenten állok az üres telek előtt, ahol
szülőházam és boldog ifjúságom hajléka állott. és azon tünődöm, hogy
immáron hogyan fogja megoldani az utókor a problémát. amikor emlék-
táblával akarja megjelölni szülöházernat ? ..Ezen a helyen állott ... "
Eh. 'az ő gondjuk lesz. Gyerünk tovább. Oe már végeztem is a város-
sal, most már csak 18 éve nem látott gyerekkori jóbarátom következik.
Beállítok hozzá, Ugyanott laknak. Ugyvédi irodája van már. Éppen
tárgyal egy fél(el. meg kell várnom. Megállok egy íróasztal előtt a külső
irodában. Szép darab. Fekete mahagóni utánzat s a tetején vastag
üveg lap alatt ~ nagy családi címer selyernre applikálva laposhímzéssel.
Emlékszem rá. Barátom édesanyja akkoriban hímezte valami születés-
napi vagy jubiJE;umi ajándékul az édesapjának. Oe hogy megkapott ez
a bútordarab! ,Es az üveglap kettérepedten . .. Olyan árván. szomorúan
gunnyaszt itt ~ különléle sokszorosítógépek társaságában. mint valami
nyomortanyára züllött nagyúr. - No. de jön a barátom. Bemegyünk a
lakásba. Bemutatja feleségét. kisliát, anyósát, sógorát. megebédelünk és
ebéd után íélre ülünk' az úri szobába egy kis beszélgetésre. Barátom
előszedi pipatóriumából a leghosszabb szárú pipát (ez az egyetlen póz,
amit találtam' nála), rágyújt és a modern, tankszerű Iotölyökbe süp-
pedve komoly, felnőtt emberekhez illően, nagyon komoly dolgokról
ejtjük szónkat.r Most, hogy visszagondolok erre a beszélgetésre. magam
is álrnélkodom magam felett. Mikor utoljára találkoztunk. boron. mula-
táson és jóvicyeken kívül nem igen volt más beszédtémánk. Most még
csak vissza se emlékszünk rájuk. Sokkal súlyosabb dolgokkal terhelt
meg az a 18 esztendő. Engem is, őt is. Oe mivel nem magamról akarok
írni, hadd beszélien a barátom.)

~ Az elsodort szülők
, ..... Hát, ~öregem. nálunk is nagy dolgok mentek végbe. Azaz.

hogy nem nagy, inkább szomorú, csúnya dolgok. Mikor te elkerültél
innét, látszólag még minden rendben volt. A gen try ügyvéd, meg a
gazdag (természetesen kikeresztelkedett) zsidólány boldog házassága
volt egy gyermekkel. Oe alig, hogy te elkerültél. kezdődtek a botrányok.
Volt itt egy irodakisasszony, anyám elkergette. Aztán elváltak. Apám
elvette a volt kisasszonyát, Nem éltek jól. Rájött az öreg sok mindenre.
Veszekedések. elválás ettől is. Pörösködés. két asszony tartás. vagyoni
romlás ... Akkor újra elvette a második feleségét. aztán megint elvált
tőle. .. Zilált élet. más nők stb. Állandóan pénz kellett az öregnek,
tehát felütik fejüket <;1 szabálytalanságok, kezdenek bűzleni a pénz-
kezelési botrányok. Közben én már leraktam Prágában az ügyvédi
vizsgát, társa .lettem, de kénytelen voltam leszámolni vele. A bajokat
elsímogattam nagy üggyel-bajjal, az öreget menesztettem Magyarországra.
adtam neki egy kis apanázst s azóta magam vezetem az irodát. Hál'
Isten. minden nagyon jól megy. Boldogan élünk feleségemmel. akinek



8 évig udvaroltam s mihelyt letettern az ügyvédi vizsgát, Íeleségül is
vettem ... '" .

(Harsányi Zsolt 1000 oldalt írna össze ebből. Mi elíntéztük'tpár
mondatban. De megérdemélné az 1000 oldalt is, annyira keresztínetszete
egy nemrégi "régi világ" embereinek.)

',' Szenvedés?
(Aztán áttérünk az egyéb "ő dolgaikra ", nevezetesen az örök

magyar témára, il politikára és hasonlókra.)
" ... Szenvedés I Egyenesen rnosolyognom kellett' azon a frázis-

tengeren, amit a pesti ujságok duzzasztottak ,össze könnyböl, vérből,
magyar honfi bánatból, amikor rólunk írtak. Szenvedés I Túlságosan
nagy, túlságosan dudvaszerű, vízzelbélelt szó ez a mi helyzetünkre.
Hát nem mondom, volt- egypár korlátia és keserűsége az életünknek,
ami megtanított a rideg realitások között élni és csak realitásokra
berendezkedni, de a szenvedés ... a szenvedés, aza mi véleményünk
szerint más. Kenyere, ruhája, lakása itt minden'kinek megvolt, aki dol-
gozni akart. S aki ismerte a magyarországi életnívót, annak ez inkább
kísértés volt, mint szenvedés. Egyetlen egy kornoly dologról számolhatok
be, ami valahol a szenvedés határán járt, de még ez 'sem volt szen-
vedés, Mikor a kisíiam megszületett, heteken -keresztül azon moríon-
díroztarn, hogy lehetne ennek majd olyan nevelést adni, hogy ízig-vérig
magyar legyen belőle, de azért itt is megállja a helyét, ahol cseh és
tót nyelv nélkül nincs kenyér. Hát ez olyan apai drukk-íéle volt a
szívernen, de most már, hál' Istennek, ez is elmúlt ... "

Sőt: kellett ez nékünk ...
" ... sőt mintha kicsit sajnálnám is, hogya fiamnak nem kell

mindazon a küzködésen keresztül menni, amin én keresztül mentern,
amíz kiverekedtem magamnak a kenyeret s embertérsaímnak egy darab
védelmet a' magam -existenciáiában. Hidd el, hogy ez jó volt. Talán
az apám sorsa vár rám is, meg sokakra, ha nincs ez a kemény rríun-
kára, rideg realitásokra és szilárd erkölcsi alapok .megkeresésére kény-
szerítő sorsunk. Sok mindent írtak az ujságok a felvidéki magyarole
"fekete húsz esztendejéről", de sehol se olvastam azt a megállapítást,
hogy ez igenis kellett és igenis jó volt ez nékünk. En harmincegynéhány
évemmel presbitere vagyok az egyházamnak, de nem azért, mert
számottévő posicióval birok, hanem mert tudják rólam, hogy hiszek
lstenben egész szívemmel. Nos, ez a hit kényszerít annakmegállapí-
tására : "Isten .semmii sem ad hiába, a tni "fekete húsz esztendőnk"
is úgy kellett nekünk, mini a falat kenyér ... "

.A földkérdés
"Ne higyjétek. hogy nem ismerjük" a volt Csonkaország életviszo-

nyait, külső-belsö helyzetét. Jól tudjuk mi, hogy állnak ott a dolgok és
céltudatos akarattal indulunk bizonyos dolgok megváltoztatására. Ilyen
pl. a főldkérdés. A mi bőrünkre csinálták meg itt a Iöldrelormot, de
a mi tanulságunkra is. Eszterházy tulajdon szájából hallottam ezt a
kijelentést: "Nekem is háromezer holdam volt azelőtt, s ma egész
szépen meg tudok élni. pár száz hold ból is." Amit mi megtanultunk,
azt meg kell tanulniok a többi latifundiumosok ..•ak is. Pardon, prolon-
gálás tovább nincs. Ez olyan szilárd programmunk, hogy akár még- a
vérünket" is hajlandók vagyunk érte ontani."

Akasztszellem
"Mi látjuk és tudjuk, hogy odalent. az "anyaföldön " sok minden-

nek 'meg kell változni. Hogya sok közül kiragadjak egyet, ilyen a
címkórság és a gőgős kasztszellem. Csak két esetet, állítok egymás-
mellé. Mint holmi titkos rohamcsapatok vezetője leielentkeztern Jaross
előtt, mikoriban a legutóbb itt járt és csak mondom neki: "Elnök úr
így, elnök úr úgy. .. '." Csak aztán kapok, észbe, hogy hiszen már ma-
gyar miniszter, tehát "kegyelmes úr". Rögtön hozzá is ragasztottam
tehát: "Bocsánatot kérek, elnök uram, hogyelfelejtettelek "kegyelmes
úrnak" szólítani, de tudod, még nem áll rá a szám ... " "De ne ds álljon,
mert én nektek -mindíg csak "elnök úr" maradok, másoknak esetleg
"miniszter úr", de "kegyelmes úr" senkinek".

[VANG~UKU~~lIT.
Harangadomány. Báró Solymossy Ti-

bor 220 kg-os harangot, oltári és szó-
I szék terítőt, úrvacsor-ai kegyszereket

ajándékozott a kisterenyei egyházköz-
ségnek.

Személyí változás. D. RaHay Sándor
püspök a pestszenterzsébeti egyházköz-
séghez való beosztással Mikler G. Sá-
muel -lelkészt önálló állami hitoktatóvá
nevezte ki, Farkas Lajos pestszenterzsé-
beti önálló hitoktatót pedig a Csillag-
hegy-Szerr tendre- Pilishegyvidéki misziói
egyházközség adminisztrál".Fával bízta
meg.

Kiskőrös. Az 1938. évben születések
száma 260 (1937. évben: 241) ezenkí-
vül nagyobb korban történt keresztelé-
sek (nem zsidók): 16, elhaltak száma:
170 (184). Házasságra lépett 74 pár
(103), ebből tiszta evangélikus 61, ka-
tolikus 1, vegyes pár 12. Reverzális
egyházunk javára 10, kárára pedig 3
esetben köttetett. Konfirmáltatott 241
gyermek (239). Úrvacsorát vett 4464
lélek (4150), mely számban bennfog-
laltatik az 53 esetben 108 léleknek ki-
osztott betegúrvaceor a. Egyházunkból
kitért 5, egyházunkba betért 21 lélek
(ebből róm. kat. 15, baptista 3, fele1<e-
zetenkívüli szektás 2, izr-, 1.) A lélek-
szám betérések folytán 16-al, természe-
tes szaporodás révén 90-el, összesen
106-al emelkedett 10.009-re (9903). Ön-
kéntes adakozások összege: 3547 P.
(2674 P.).

A Missziói Egyesület külmisziói órá-
ját január 10-én, d. u. fél 6 órakor
tartja az Üllői-út 24. szám alatti ima-
teremben, amikor Kunos Jenő, a Finn-
országból visszatért misszionárius tart
előadást, mielőtt k inai útjára elindul.
Irásmagyarázatot tart Benkő István se-
gédlelkész. A missziói -ügy barátait és
az érdeklődőket szcrotettel várjuk.

Budai Hegyvidéki Evangélikusok Hő-
sök Templomát Építő Egyesülete 1938.
december 12-én tartotta folytatólagos
alakuló közgyűlését, melyen az alap-
szabályok módosításának elfogadása
után egyhangúlag megválasztották az. új
tisztikart és választmányt. Elnök lett
Einbeck Károly ny. tábornok. Társel-
nökök: dr. Plenczncr Sándor, Putnoki
István, dr. Zsiray Miklós. Alelnökök :
Abdai Ottó, dr. Simon László, vitéz
Simonfai Géza, Szüts Dezső. Ügyész:
dr. Renk Félix. Ügyvezető 'igazgató:
Gaál József. Díszelnökök lettek: D. D.
Raffay Sándor püspök, br. Berg Miksa,
Galánthay-Glock Tivadar, br. Kaas AI-
bert, vitéz Nagymegyeri [agy Károly,
Tb. elnökök: dr. Hank József, Kovátsay
István, Kún Gyula.~.,..".,..~

LAPSZEMLE
A német evangélikus egyház statisz-

tikai adatai. »Az 1934-36-os években
az evangélikus egyház tagjainak száma
lassan, de folytonosan emelkedett 1934-
ben 40,479.000 volt a hívők száma, 1936-
ban pedig 40.796.512. Ez azt igazolja,
hogy nem igaz az »egyházból való me-
nekülés«-ről terjesztett hír. 1936-ban az
evangélikus egyháznál 825.616 újszülöt-
tet jelentettek be, ezek közül 751.148-at
keresztelt meg az e:;yház. Ez bizonyítja,
hogy a vallás Németországban nincsen
halálra ítélve, 429.536 evangélikus val-
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lású egyén kötött házasságot, ezek kö-
zül 340.210 esetben egyházi házasságot
kötöttek, de a nevezett számból 8.195
esetben úgynevezett utóházasságot kö-
töttek, vagyis néhány hónappal az 'ál-
lami házasságkötés után jelentkeztek a
felek az egyháznál. Ugyancsak 1936-ban
505.897 evangélikus egyén húnyt el,
ebből 466.914 esetben részesültele egy-
házi temetésben. -Ugyanabban az évben
729.187 gyereket konfirmáltak; az evan-
gélikus egyház ugyanakkor 9,922.671
egyént részesített úrvacsorában, a fenti
számból egyébként 5,9 millió volt a
nő . .. Az említett két évben Német-
országban összesen 350 templomépítés
és javítás történt, pontosabban 175 új
templomot vagy imaházat állítottak fel,
a többi a javításokra esik ... « (Nem-
zeti Elet}:

Gpermek-kutpa. » ... Budapesten ma
már jobban szeretik a kutyákat, mint
a gyermekeket. 1900-ban 17.418 egy
éven' aluli csecsemő és 11..460 .kutya
volt Budapesten ; 1937-ben (1 csecsemők
száma már csak 9600, ellenben a ku-
tyáké 22.692 volt ! ... «· Sapienti sat!
(Korunk Szava) -

Zákeus és '.a leeresztoéti faj. Magyar
nyelvünk a legut óbbi udőben két ~örnyű
korccsal szaporodott:' egyik a »keresz-
tyén faj«;, másik az »árizálás«; Nem
is beszélve -arról, hogy az »ár izálás«
milyen bántóan ugrik ki a magyar sza-
vak közül, legsúlyosabb kifogásunk el-
lene az, 'hogy meggondolatlan becsem-
pészése és' teljesen helytelen alkalma-
zása egy idegen fogalomnak. Ha még
valaki - szerencséjére -- nem ismerné,
felvilágosít juk, hogy az ipari- és -ke-
reskedelmi vállalatok zsidó tisztviselői-
nek nemzsrdókra való" kicserélését je~
lenti, Azt mindenki .tudjf)..azonban, hogy
a magyarság nem árja Iajú, tehát ha
valaki következetes, annak áriz álás alatt
zsidóknak asszimilált németekkel és
tótokkal váló behelyettesítését kell ér-
tenie, Ez pedig talán mégsem lehet ki-
zárólagos célja a zeidótörvénynek.:

A másik eset még sokkal súlyosabb,
egyenesen blaszférnia. Krisztus evangé-
liuma nem rsmer fajt, sőt egyenesen
azért van, hogy »ne legyen görög és
zsidó, hanem mindnyájan -egyek legye-
nek.« Lapunk hasábjain már érintettük
hogy e botrányos összetételnek megszü-
letésében egyenesen az első zsidótör-
vény a ludas. Megírtuk, hogy a kor-
mány, amelyik állítólag keresztyén poli-
tikát. folytat, alk alrnat :adott. a keresz-
tyén nevezet méltatlan árúba bocsátá-
sára és lealacsonyítására, mikor a bi-
zonyos dátum előtt lecsorgott kereszt-
vizet anyagi előnyök jogcíméve dckla-
rálta. Ime, itt van az ifjú, még végre
sem hajtott törvény első látható kö-
vetkezménye: nyilas lapjaink tele van-
nak apróhirdetésekkel, melyekben X Y
»keresztyén .Iajú« alkalmazottat keres,
Most, mikor mindenki a száján viseli
ezt a legszentebb nevezetet, éppen most
tudják már mind. kevesebben az igazi
értelmét és csodálkozzunk-e a nagy tö-
megek tudatlanságán, mikor Szent Ist-
ván. évében a "törvényhozók testületei
elfogadták ezt a gyökerében ellentmon-
dást tartalmazó törvény javaslatot? Re-
méljük, hogy a most következő, máso-
dik munkavédelrni törvény már a ma-
gyarságot és a »gutgesinnt«-séget nem
a keresztlevéllel fogja igazoltatni, Tegye
jóvá, am-it elődje vétett, segítsen kiir-
tani mindennapi nyelvhasználatunkból e
két, részben' a magyarság, részben a
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Ezzel" szelnbenheídd mondiak ei egy másik esetet. Németország-
ban csatangoltam egy nyáron. Nézegettem a megnéznivalókat s egy
dómban megüti. a fülemet, hogy egy oldalvást álló, négy-őt tagú társa-
ságban az egyik férfi magyarul mondia ugyanazt, amit a vezető németül
magyaráz. Gondold el, mit jelentett az én kisebbségi, gyötrött magyar-
ságomnak vadidegen földön, vadidegen nép között magyarul beszélő
emberekre találni I Szinte önkéntelen tört ki belőlem a kiáltás: "Maguk
is magyarok ? Én is az vagyok!" - és néztem rájuk holdvilágossá
üdvözült arccal. A magyarázó férfi csak oldalvást vetett rám egy pil-
lantást, mondhatnám végigmért. lemérlegelt, beskatulyázott ezzel a
pillantással s aztán ügyet se vetve reám, magyarázott tovább. Még a
vállát is elfordította egy kicsit, mintegy jelezvén szimbolikusan a hátat-
fordítást. A társaság többi tagja se szólt hozzám egy szót se. Álltam
ott elhűlve. megalázottan, piruló arccal még néhány keservesen hosszú

'pillanatig, aztán odébb sompolyogtam és hallgattam tovább a vezető
német darálását. Sokkal később valamelyik oldalhelyiségben csak oda-
csatlakozik hozzám a magyar társaságban látott egyik férfi. Kezdi kér-
dezgetni. ki vagyok, honnét [őttern stb. Megmondtam neki, de rögtön
nekiszegeztem a kérdést: "Es maguk kicsodák?" "Az, aki beszélt,
gróf X. Y., meg a méltóságos asszony, én a soiiörie vagyok, az a
másik nő meg a feleségem, a rnéllóságos asszony kornomáia." "Hja,
úgy - mondtam keserű megértéssel -, ezért nem kegyeskedett tehát
velem szóbaállni! Na jó, megjegyzem magamnak." Hát meg is jegyez-
tem: De nem csak én. Mintegy egymillió ember velem együtt, aki a
magyar és magyar között nem ismert és nem akart ismerni és ezután
sem akar ismerni különbséget."

(Aztán beszéltünk még sok másról, tanárokról. osztálytársakról,
ismerősőkről stb. Mindegyik csoportban akadt egy pár, akit benyelt a
".fekete húsz esztendő" s rossz fákat tettek az összetört magyarság
tüzére. "Elvesztek a magyarság számára" - terítettük rájuk halkan,
szomorúan a halotti lepelt. Aztán megnéztük az öreg gimnáziumot, a
"cs()koládéházat", a hajdani diákszobát, ahol az első diákborozások
és hasonlók estenek. De ezekről nem beszéltünk 'egy szót sem. Régi
világban éltünk akkor, régi stílussal kezdtük, de azóta mindkettőnket
megforgatott az élet s elhagytuk a "gyermekhez illő dolgokat". Még
csak nem is beszélünk 'róla ... ) L. M. V.

Lapunk ityomdaválto~ása. Ja~uár l-től, ezzel a számmal kezdő-
dőleg Iaounk nyomdát változtato It. Wéber Gusztávnak, az újpesii
Grafika nyomdavállalat tulajdonosának halála folytán megszűrtt az a
kedvező és áldozathozatalos ajánlat, meluei elhunyt hittestvérünk a
Luther-szövetség iránti szeretetből tett és teljesített is. Hálásan állapítjuk
meg, hogy az úioesti nyomda ezepeti és jól teljesítette minden vállalt
kötelezettségét. -' - . . . ,

Ettől a számtól kezdve lapunkat a pesimequei középegyháime-
gyével érdekeltségben álló ceqiedi , nyomda, Garab József lapkiadó-
vállalata állítjd elő ée.expediália. A cealédi nyomdát egyházunk széo
munkáiról kedvezően ismeri és olvasóink bizonyára maguk is meg
fognak győzödri ennek az új evangélikus nyomdának kifogástalan
muneáiáro], . - \

A lap k{adóhivatala Budapesten marad, címe a szerkesztőség
címével együtt': Budapest, VII., Damjanich-u. 28/8. A lap szellemi
részére vonatkozó küldemények, valamint az előfizetés ek tehát ezentúl
erre a címre küldendők. '

Az előfizetések megújítása.
Lapunk mostani számához postai befizetőlapokat csatoltunk és

kérjük kedves ,olvasóinkat, hogyelőfizetésüket annak felhasználásával
beküldeni szicesuedienee. . .

Hátralékos előfizetőinket kérjük a hátralékok mielőbbi beküldésére.
Kérjük a beküldött összeg nél a hátralék kiegyenlítésére vonatkozó
meqneoezési.

Lapunk barátait ezenfelül bizalommal -kérjük, hogy ferjessz.ék,
olvassák lapurlkat és szerezzenek új előfizetőket.



.keresztyénség lényegét meghamisító ki-
-f.ejezést és főleg mentesítse az egyháza-;
kat attól a terhes és méltatlan népván-
-dor-lástól, amelyik a törvény miatt
.nyakunkbaszakadt.

Mert 1919 óta nem kopogtattak zsi-
dók olyan türelmetlenül a keresztyén
-egyházak ajtaján, mint napjainkban
Megértjük, hogy sokan elrettenve nézik
ezt az áradatot hiszen már a körül-
.mények mutatj'ák, hogy legtöbb esetben
nem kornoly megtérésről; hanem a tör-
vény következményei elől való menekü-
Iésről van szó. Az igaz, hogy csak
.az 1919 utáni keresztlevél ér valamit,
-dehát mit lehet tudni biztosan a mai
változó világban? J Ó egy keresztlevél
a háznál! Jóérzésű ember csak szána-
lommal tud ezekre a szerencsétlenekre
nézni, akiknek a kenyérért a legdrágáb-

hat kell ái-úba bocsátaniok, hogy így
sohasem húnyó parazsat gyűjtsenek fe-
jükre és halhatatlan lelkükre.

Szomorú, hogy az egyházon belül is
véleménykülönbségek támadnak: Megért-
jük azokat is, akik fel akarják tartóz-
tatni ezt az özönlést is, de azokat is, akik
a keresztelés sákramentumának szerez-
tetési igéjét tartva szem előtt, »minde-
nek« megkeresztelését -sürgetik. A hely-
zet kulcsa a zsidóság kezében van le-
téve. Azt a bizalmatlanságot, melyet a
keresztyén közösség az áttérő 'zsidók
irányában táplál, csak maguk a zsidók
oszlathatják el, tettekkel bizonyítva
megterésüket. Krisztus feltétele: »Menj
el és oszd szét vagyonodat a szegé-
nyek közt«, - a mi körülményeink
közt egyenesen a zsidósághoz szól. Az
evangélium Zákeus esetében (Lukács

19.) mutatja meg a zsidóságnak, .mi-
képpen kell a megtéréshez méltó gyü-
mölcsöket teremni: »Uram, imé min'den
vagyonomnak felét a szegényeknek
adom és ha valakitől valamit patvarkó-
dással elvettem) négyannyit adok he-
lyébe!« Az ilyen megtérővel szemben
az egyháznak nem szabad haboznia,
félre kell tennie a félelmet a világ véle-
ményét illetőleg, hiszen mikor Krisztus
bement Zákeushoz. ellene is zúgolódott
a kicsinyes sokaság: »Bűnös ernberhez
ment. be szállásra !« Ha a., térítés és
keresztelés rrrissz.iói parancsát s a meg-
térés igazi értelmét és következményeíe
keresztyének és zsidók valóban felfog-
ják, akkor szól majd Magyarországhoz
is a Zákeus házában elhangzott ige:.
»Ma lett idvessége ennek a háznak !«
(Protestáns Szemle.)

Hazánk legrégibb, több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
Alapítva:

1826 ..

magyar kirélyi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBISő tüzOltószBr-, hút, szivattyú - BS Alapítva:

gépgyár, harango, fém- BS vasöntődB. 1826.

iA Budapest- Tisztviselőtelep külsöierencvérosi relorrnétus-temp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bageméri református templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek Harangrendelés esetén bizalommal fordulianak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-éremrnel, azonkívül sok arany- és ezüstérernmel és sok dísz-
oklevéllel kitüritefve. KedvezŐ fízetési feltételek és SOK évi jótáll as.
Költségvetést és kiszállést d í i:m e nt ese n esz köz 1ü n k.

.•

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111I1111111111111liliiii!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

, A családban előforduló halálesetkor temetkezési
segélyt. Kíhézesítas'. tf'iriúlmáriyi és neveltetési segélyt.
Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság,
gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díitételeit. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmet a Jóléti Egvesületre.

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, Szornbathelv, Szolnok. Mín-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. - Állandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

111111~iilllll~IIIIIII~llrfll!l!111111111l!illllliilllllllllli1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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s !a~a~r~~a~Yk~Z~~ ~st~eÓll
. .' . - • t

harang- BS Brcöntö dB, harangfBlsz8rBIBS BS hiranglábgyár . ;'-
Budapest, XIII., Petneházy-u. 78. -

(XIII., Frangepén-utca mellett.) _ _
Saját ház. :: Telefon: 291-353. f,

,

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg.-os harang.

A -Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok úi harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztaiöldvéri evang. templom új harangieit. :..... '

Szívvel-Iélekkel készítem harangjairnat.

Uldonség l Uídonság !

~----------------------------------~----..--------------------------~

Túrmezei Erzsébet diakonissze testvér: Öszből-Tavaszba .
. Versek. Ára: P 3.-, 3.90, 4.-

o Dr. VarsánYl"'Mátyás: Isten Embere. (Luther Márton élet~
reize.) _ Ára: P 3.30, 6.-. 8.~

Royd Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P 1.20
"Három Barát" c. [olytetásával egybekötve P 2.80

Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban
P 1.40,_kőnyvalakban P 1'60.

Széles út --.:. Keskeny út. Színes kép Máté 7, 13-14
alapján. . Ára: P 2.80

Megrendelhető :

a FÉBÉ könvvkereskedésében
Budapest. VII.. Damíaních-u. 25/a.

Kephatő azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV.,
-Deák-tér 4, Nyiregyháze Luther-ház, Alberti-Irsa gr. Szapárv-
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.

Ugyanitt kapható leszállított áron, amig a készlet tart,
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk .

. Evapgéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5, 6.50 P-érL

70 éves cég!
r Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- - és

aranyárúk.vnapi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot!

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

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE
Néprajzi és művelödéstörténelrni tanulmány.

Irta: dr. Bruckner Gyözö. Ára 2 P.
Hapható S[H OLT ZTE ST V É ft Eft könyvkBrBskBdBSébBD,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Garab József könyvnyomdáia, Cegléd, Árpád-tér 5.,
evangélikus bazár.

G(A RAB ] Ó ZS E F
KONYVNYOMDA É$ KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD~ EVANGÉLIKUS,BAZÁR
t k ~.

..••ii.....•• .....................:=!I.~
, , J?~. ~

KESZIT:rnűveket, fol~óJratokat, árjegyzékeket,
iskolai értesítőket, kör[eveleket, zárszámadá-
sokat, üzleti kőnyveket, báli meghívókat stb.
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VII. ÉVFOL Y-AM, 2. SZ. 1939. JANUÁR HÓ 14.

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS ÉS BELMISSZIÓI, EGYHÁZPQLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztö-bizottság: Bácsi Sándor, -dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László. dr. GaudyLászló,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz László,

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz Lészló. .
Elófizetéseket 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 válla·lkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412 .

••••••••••
TARTALOM:

Mí lesz velünk?

Némel számok - magyar számok '

Emlékirat

Határozzunk

Az ifjúsághoz

A jószívű háziúr

Ősi magyar földön új magyar életek

Egy nap a népfőiskolán

Gyanú - Békétlen karácsony - Csak kevés

Munkács bombázása

Egy lelkész levele

Szerezzünk barátokat

Egyház és állam

Híreks
Lapszemle

•••••••••2
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Budapesti istentiszteletek
sorrendje

I

1939.január 15.-

Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/29 Csaba Lászlö
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Grünvalszky Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Süle Károly
Fasor d. u. 4 Dezsérv László
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10

. Kőbányad. u. 4
. Simor-utca 35. d. e. II
E-ákóczi·úl 57. (lót nyelven) d. e. 10
Ullöi-út 24. d. e. 10
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10
Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211
Angol-utca 25. d. e. II
Abcnyi-utca 21. d. e. 11
Fótí-út lü/b. d. e. 10
.Bécsikapu-tér d. e. 11
Koronaőrség d. e. 10
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8
Óbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11.
Óbuda d.u.4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskay-út 56) d. e. II
Kelenföld d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212

Dendely Károly
Bányai Sándor
Bányai Sándor
Szilády Jenő
Algőver Andor
dr. Szuchovszky L.

Szuchovszky Gyula
Lernnek Vilmos
Soltész Elemér
Rimár Jenő
Varsányi Mátyás

Stovicsek Gusztáv
Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Mohr Henrik
Szántó Róbert
Szántó Róbert
Benezur Lészló

.-
\



Mi
. Isten tud megdöbbentő. sőt fé-

lelmetes dolgokat mondani azem-
bernek. Ezt teszi most is. Így szól:
"Nem minden, aki ezt mondia né-
kem: Uram! Uram! megyen be a
mennyek országába. " Azt jelenti
ez, hogy nem üdvözül miridenhi.
Sőt sokan elkárhoznak. Nemcsak
a CÍmeres gonosztevők, hanem még
a jó és tisztességes emberek kőzül
is sokan. Pontosabban : nem tart
meg senkit az örök életre az ő

tisztes polgári foglalkozása, sem
makulátlan erkölcsi multja, sem a
társadalom nagyrabecsülése, sőt
még a hivatalos hatóságok kitün-
tetése és érdemkeresztjei sem. Ezek
és a hozzájuk hasonló dolgok mind
olyanok, amelyek szükségesek eh-
hez az élethez. Isten maga is szá-
montartja őket, de az üdvösséghez
valamennyi együttvéve is kevés.

Még megdöbbentőbb Iste~ be-
szédéből az, hogy a vallásos em-
berek sem üdvözülnek vala meny-
nuien, hanem közülük is elkárhoz-
nak sokan. Mert sokan vannak, I
akik azt szárnlálgatják, hogy" Uram,
Uram". De ez még mindíg kevés.
Nagyon sürgős, hogy tudomásul
vegyék ezt azok, akik Isten ügyé-
ben hivatalosan fáradnak és dol-
goznak. Tehát a lelkipásztorok és
az egyház hivatalos szolgái, Mert
Isten szava azt jelenti, hogy lelké-
szek, felügyelők és presbiterek is
lesznek azok között, akik az utolsó
ítéletben Isten baljára állítatnak.
Azaz nem ment meg bennünket
ezer prédikáció sem, amit a külön-
böző szószékekről elmondtunk, és
az sem, ha minden egyházközségi
és egyházkerületi gyűlésen és szám-
talan koníerencián vettünk is részt.
Sőt nagy kérdés, hogy prédikácíóink

mindenestül az övéi legyünk és az
ő Ígéie és Lelke által áthelyeztes-
sünk ebből a világból lsten vilá-
gába. Ez pedig nem megy más-
képpen, csak úgy, ha szűntelenül
Isten ígéjével és az ő szentségeivel
élünk. Mert egyedül így lehet meg-
térni, ha hagyjuk, hogy Isten ke-
gyelme megvalósuljon mirajtunk.
Nincs hát nekünk fontosabb tenni-
valónk, mint az, hogy állandóan
figyeljünk Isten szent ígéiére. Ál-
landóan és minden körülmények
között. Fiatalségunkban épen úgy,
mint vénségünkben. A 12 éves
Jézus már fiatalságában ott maradt
Isten házában, mert neki azokkal
kellett foglalkoznia, amelyek az ő
mennyei Atyjának dolgai. Ezzel kell
foglalkoznia a magyar ifjúságnak
is. Saulus csak azért tudott meg-
térni, mert ,a törvény, amelyet éjjel-
nappal tanulmányozott, szűntelen
Isten akaratának megtartására kény-
szerítette őt. S végül az élő Krisztus
megtéritette őt ezért. Nikodemusz
csak azért tudott újjászületni, mert
hagyta, hogy Krisztus ígéje utolérje
ésújjászűlje őt. És azok a névtelen
milliók csak azért tudtak megterni
és megújulni. mert nem menekültek
el Isten Lelke és az ige elől, hanem
rábízfák életüket az úiiászűlö és
megteritő Istenre. Bizony csak ez
az egyetlen egy útja van az örök
életnek.

Azért Pál apostol szavaival ké-
rünk benneteket, kedves testvére-
ink, hívek ,S lelkipásztorok: "Ne
szabjátok magatokat evilághoz,
hanem változzatok el a ti elmétek-
nek megújulása által. hogy meg-
vizsgáljátok, mi az Istennek jó,
kedves; és tökéletes akarata." (Róm.
12 : 2.) . M. S.

lesz velünk?
és hivatalos szorgoskodásunk nem
lesz-e ellenünk való bizonyság az
ítéletben. Mert úgy-e megtörténhetik.
hogy míg másoknak prédikálunk,
magunk méltatlanokká válunk!

De nem menekülhet Isten szava
elől az egyszerű névtelen hívő sem,
aki kifizeti egyházi adóját, megtartja
egyháza törvényeit és mint vallásos
ember ismeretes a gyülekezet előtt.
Könnyen úgy járhat, mint a gazdag
iljú, aki nem járt bárokba, nem
vett részt a reggelig tartó dáridókon, .
hanem azok közé a ritka gazdag
ifjak közé tartozott, akik törődtek
egyházukkal, sőt egyházuk törvé-
nyeit is megtartották. És mégis ez
is kevés volt az örök életre. Em-
beri gondolkozás szerint ez szörnyű.
Hát akkor senki sem üdvözülhet?

Dehog-y nem. Krisztus azt mondia,
hogy mindenki, "aki cselekszi az
én mennuei Atyám akaratát". De
mi Istennek az akarata? Nem a
jóság, nem a szeretet, nem a tisz-
tesség, becsület és így tovább?
Igen, ez is mind, de még több is
ezeknél. Isten központi akarata,
amelyen minden megfordul ez:
.Térieiei: meg". Ez az egy Íge

magában foglalja Isten akaratát
teljesen és maradéktalanul'. Az te-
hát Istennek az akarata, hogy mi
~ .......•................. ,

I "Nem minden, aki ezt mondía :
nékem: Uram! Uram! - me-
gyen be a mennyek országába;
hanem .akí cselekszi az én
mennyei Atyám akaratát."

Máté 7: 21.

"Tér!ts vissza, Uram, magad-

Ihoz, s visszatérünk."
Jer. sir .. 5: 21'.- ~.. \
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Ősi magyar földön
új magyar életet

kíván és akar a Magyar Élet Mozgalom,
amely szervezett formában Imrédy Béla
miniszterelnök vigadói beszédével indult
hódító útjára. Azért mondjuk, hogy
szervezett formában, mert maga a moz-
galom nem új, Ezer és ezer kicsiny
kör, számtalan viaskodó magyar akarta
és propagálta mindazt, amit a minisz-
terelnök vigadói beszédében mint a moz=
galom eszmei célkitűzését sorolt fel.
Igaz, hogy ilyesmi tíz, tizenöt évvel
ezelőtt destrukciónak számított a meg-
kövesedett magyar feudál-patriarchális
gondolkozásban. De ez ma már nem
fontos. Az a jó és jövőt igérő, hogy
amit évekkel ezelőtt csak itt-ott lehe-
tett hallani, mint a magyar jövő útját,
azt most Magyarország felelős minisz-
terelnöke mondotta el, mint a közeljövő-
ben megvalósítandó magyar programot.
Megmondjuk ősz intén és örömmel,
hogy mélyre nézett Imrédy Béla és
beszédében mindazt, ami életet jelent,
magyar életet, egy pártfeletti, minden
magyart összefogó mozgalom program-
jává tette. Iekünk különösen jó arról
írni, hogy az egész mozgalom alapjá-
nak az egpén Jézus Krisztusbon való
megújulását tekinti. Egészen új és bátor
a magyar politikai beszédek történeté-
ben, hogy egy felelős államférfi az ál-
talános keresztyén frázisokon túl mert
és tudott egy vigadói nagygyűlésen
Kr isztus követéséről és a kereszthordo-
zás készségér ől beszélni. Nagpon vilá-
gosan meglátta és kifejtette, hogp
.egpéni megújulás nélkül nincs társa-
dalmi megújulás. És csak a társadalmi
megújulásból jöhet elő az a magyar-
ság, amit vele együtt minden igaz ma-
gyar akar: az osztálytalan Magyar-
-ország. Innen valósítható csak meg a
»szociál is igazság,- a modern országok
igazi Iundamentorna.« S mindaz, ami
a vigadói beszédben elhangzott, kell,
hogy minden igaz magyar szívében
visszhangra, életében pedig együttdel-
gozásra és együttharcolásra vezessen.
Mert kell nekünk az új Magyarország,
Krisztus ev.angélioma által megújult ma-
gyarság, kellenek a gazdasági és társa-
dalmi reformok. az osztályszemlélet és
az osztálygyűlölet megsemmisítése, a
munka értékelése a tőkével szemben
és kell, nagyon kell egy erős és rnin-
denkit magával ragadó katonai szellem.
Mert nem hiába beszélt arról a minisz-
ter-elnök, hogy az új magyar élet az
ősi magyar földön munkát és cseleke-
detet jelent azért, hogy magyarok ma-
radjunk, úgy ahogyan magyarok vol-
tunk. Azt jelenti ez, hogy mogvarságunle
és országunk naRP veszélyben van. Jó
tehát, ha álmainkból felébredve ezt
mindnyájan tudomásul vesszük és sza-
kítva minden párt, osztály és felekezeti
politikával, együtt dőlünk neki jövőnk
Iciharcolásának. Ehhez azonban az kell,
hogy a oigadoi beszéd ne maradjon
ideológiai alapvetés, hanem induljon el
a megvalósulás útján. T. i. ilyen pro-
gramot ma már sokan tudnak csinálni
és elmondani ·Magyarországon. Megvaló-
sítaní azonban csak a hatalom urai va-
lósíthatják meg. Imrédp Béláé és horm á-

npáé érte a felelősség, hogp a program-
ból élet legpen. Most és minden egyes
programpont rnegvalósitásánál miukct és
minden tisztességes magyar embert ott
fog találni háta mögött. M.
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Némel számok,
magyar számok

Érdeklődéssei olvastam a .Deutsche allgemeine Zeitung" f. hó
4-iki számában a német evangélikus egyház statisztikai adatait. Az egy-
házi élet statisztikai adatai a szakértő számára olyan tanulságosak, mint
a kórházi beteg lázlapjának a graíikonia. Alaposan lehet az egyházi
élet statisztikai adataiból az egyházi élet minőségére következtetni. Az
említett cikk adatai az 1936. évi állapotokat tüntetik fel. Ezek alapján
az evangélikusok lélekszáma 1936-ban Németországban (Ausztria, Burgen-
land, a Szudétalöld és Pozsonyligetíalu nélkül) az egyes tartományok-
ban a következöképen oszlott meg: 1. O-poroszország 19,503.802.
2. Szászország 4,464.133.3. Hannover 2,723.237.4. Württemberg 1.757.987.
5. Nassau-Hessen 1,669.600. 6. Bajorország 1,672.032. 7. Thüringia
1,475.685. 8. Schleswig-Holstein 1,580.383. 9. Hamburg 912.749. 10. Kur-
Hesserr- W aldeck 967.232. 1L Baden 920.988. Osszesen: 37 millió 647
ezer és 838 lélek. (Ma kb. 40 millió.) Most követk znek a beszélő
statisztikai számok.

A tiszta evangélikus házasságból született gyermekek közül az
evangélikus egyházban keresztségben részesüIt átlag 98'24%. Az előző
évben, 1935-ben ez az átlag 96'58% volt. Legkisebb a százalékszám
Berlinben és Hamburgban. Anagyvárosokban.

A tiszta evangélikus házasságkötéseknél egyházi esketésben része-
sült 1936-ban a házasfelek 63'95 %-ától egészen 94'25%-áig terjedő
túlnyomó része. Hat tartományban ez a százalék felül van a 90-en,
négy tartományban pedig 80-on. Csak egy tartományban, Hamburgban,
esett le a szám 63·95%-ra.

Egyházi temetési szertartás mellett temettek el az egyháztagoknak
több, mint 80%-át. Legkisebb a szám Berlinben: 82'74% és legnagyobb
Thüringiában: 106'62%. (Utóbbiban vidékiek is szerepelnek.)

A kitérések statisztikája szomorú. 1936-ban az evangélikus egy-
házból kitért összesen 83.286 lélek, vagyis 2'1 %.

Legjellemzőbb azonban az úrvacsorázók statisztikája. Itt felsorolom
az első bekezdésben említett tartományokat ugyanolyan sorrendben, de
csak a sorszámukat jelzem és az úrvacsorázók százalékszámát rövidség
kedvéért. 1. 20'45, 2. 23'84, 3. 33'5, 4. 35'17, 5.33'93, 6. 54'88, 7. 18'9,
8. 9'82, 9. 6'68, 10. 48'11, 11. 38'85%. Legnagyobb az úrvacsorázók

. százalékszám a Bajorországban, a katolikusok közt elszórt evangélikusok
egyházaiban: 54'88% és a legkisebb Hamburgban, a kikötő városban:
6'68%. Berlinben sem sok: 9'84%.

Az egyházi élet minőségére legjellemzőbb mindenütt az úrvacso-
rázók statisztikája, mert evangélikus egyházi élet nincsen bűntudat,
kegyelem tudat nélkül. ami az Urvacsora szentségének az élvezetévei
kapcsolatos. Csodálatos. hogy a bűnös nagy városokban legkisebb az
úrvacsorázok száma és a legnehezebb gondozású, Bajoroszágban a
legnagyobb, ahol egyébként is a legelevenebb és legszebb az -egyházi élet!

Ezek a statisztikai számok azt mutatják, hogya németországi
evangélikus egyházi életben az esketés, keresztelés, temetés, úrvacsora-
vétel nem szűnt meg, mint egyesek vélik. Az evangélikus gyermekek
98'24 %-át megkereszteltették a szülők. Az evangélikus jegyespárok
80-90%-a elmegy az evangélikus templomba esküdni. Az evangélikus
halottak 80-100%-át egyházi szertartással temetik el. Az úrvacsorázók
százalékaránya 20 és 50 % között mozog az egyes vidékeken. A ki-
térések nagy számát pedig a hozzánk-téresek még nagyobb száma
közörnbösíti. Ezek a számok. ezek a tények azt mutatiák, hogy Német-
országban van evangélikus egyházi élet, ha nem kiabál és nem lármáz
is olyan leltűnően, mint a hitetlenség és az egyházellenes apostolok,
akik már 2000 év óta lármáznak minden keresztyén országban.

Osszehasonlításul ide írom a mi, hazai evangélikus egyházunk
mult évi egyetemes közgyűlésének a statisztikai adatait. Ezek a "mi"
1937. évi eredményeinket mutatják.

Hazai összes lélekszámunk volt a felszabadult területek nélkül
549.865. Ez a négy egyházkerület között így oszlott meg: Bányakerület
297.437. Dunáninneni kerület 36.608. Dunántúli kerület 176.937. Tiszai



kerület 38.883. Az Úrvacsorázók száma az egyes kerületekben a követ-
kező volt: Bányakerület 86.745, a Dunáninneni kerületben 19.122, a
Dunántúli kerületben -80.637\és a Tiszai kerületben 23.095. Ezek a szá-
mok az illető kerületek lélekszámához viszonyítva, a németországi
úrv~csorai. statisztíká~o~ val? ~a~.onlítá~ végett, a, ,kö~~tkez~k: B~nya-
kerulet2916%, Dunáninneni kezulet 5221 "l«, Dunántúli kerulet 4557%,
Tiszai kerület 59'39%. Igen figyelemre méltó, ha az úrvacsorai statisz-
tikai eredményt összevetjük az egyes kerületek lélekszámának és lel-
készei számának az arányával. A Bányakerületben 1 lelkészre jut átlag
3004 lélek, a Dunáninneni kerületben 1 lelkészre jut átlag 963 lélek,
a Dunántúli kerületben 1 lelkészre jut átlag 1282 lélek, a Tiszai kerület-

, ben 1 lelkészre jut átlag 1555 lélek. A két csonka egyházkerületben
legnagyobb, az úrvacsorázók százaléka és ott aránylag kétszer; sőt
háromszor kevesebb lélek jut egy-egy lelkészre, mint például a leg-
nagyobb lélekszámú Bánvakerületben. ahol viszont legkisebb az úrvacso-
rázók százaléka. Ebből nemcsak azt a tanulságot látjuk, hogya mi
egyházi élet'· nk legjellemzőbb tünete, az úrvacsorázók százalékaránya
kb. ugyanazon a szinten mozog, minl Németországban, hanem más
tanulságot is látunk. Azt. hogy ahol kevesebb lélek jut egy-egy pász-
torra, ott intenzivebb lehet a lelkipásztori murrka és eredményesebb is.
Epen ezért egyházi életünk javításának egyik íöieltétele az, hogy minél
több lelkészi munkaerőt állítsunk be egyházunk szolgálatába és minél
arányosabban osszuk el őket, úgy a rendes lelkészeket. mint a segéd-
lelkészeket. hitoktatókat és más, építő munkát végző egyházi munka-
erőnket az arányosan elosztott munkaterületekre. Nemcsak a 4000 lelkes
lelkészi körzetek megalakítása szükséges, amit az új Egyházi Törvény
kimondott, hanem méginkább az egyetemes egyházi közalap felduz-
zasztásával 25~30 szórvány terület rendszeres gondozása is, mivel
híveink 25%-a' "szórványhívő", óriási területeken szétszórva, jórészt
gondozatlanul. 140-150 ezer evangélikus lélek intézményes, rendszeres,
hűséges lelki gondozása bizonyára felemelné az úrvacsorázók százalék-
számát is az egész országban s vele együtt evangélikus egyházunk
életerejét is. Ezek a számok arra intenek, ne menjünk mi a szomszédba
tüzet oltani, mikor a magunk feje fölött ég a ház 1

Aki évek óta járja a nagy szórványterületeket és ismeri a szórvány-
hívek lelkületét, az őket környező veszélyt, az tudja, hogy itt nem
mellékkérdésről, nem részletkérdésről. nem személyí ügyekról van szó,
hanem egyházunk jövőjéről, 100-150 ezer evangélikus megtartásáról
es 100-150 ezer evangélikus szülö gyermekeinek, a jövő nemzedéknek
a megnentéséről. Ez központi, életbevágó kérdése az evangélikus egy-
háznak. Sok olvasó nem is képzeli, mi is az az igazi "szórvány-terület?"
Gyülekezetemnek, Debrecennek pl. bent a 130 ezer lakosú városban,
amely Európa legnagyobbbelterületü városa, 1500 híve van, de hozzá-
tartozik még 700, jórészt művelt evangélikus hittestvérünk "egész"
Haidúvárrriegvébölés Bihar megye északi feléből,' akik 15-20-30-as

'lélekszámú szórványgyülekezetben élnek. Ezeket a hittestvéreket rend-
szeres lelki gondozásban kell részesíteni gyermekeikkel együtt. Bizony
éhitatosak azok a "picike" istentiszteletek ott a bihari "országhatár"

, szélén 11 hívővel, kicsiny oltárral, de a nagy közösség énekeivel és
Igéjével. Szolnok szórvány területe még nagyobb. Kitelnék a területéből
két egyházmegye is az ország más részén. Es van itt Kelet-Magyar-
országon még vagy 10, hasonló szórvány terület, ahol nem 100-200
evangélikus van egy helységben, hanem 5-10-20 és mégis gondozva
vannak. Tavaly ősszel alakult egyházmegyémben egy sajátos "a:nya-
egyház" : a délszabolcsi új egyházközség. Egész Szabolcs vármegyére
terjed a területe. Több száz községében összesen 3000-nyi evangélikus
hittestvér él.' Zsellérek, napszámosok, nincstelenek. Igazi szétszórt,
pásztortalan nyáj volt. Es. ma: két fiatal, rendes lelkésze 'van már, sőt
két új templomot is épít. Espedig jórészt a maga íilléreiböl Sándy Gyula
professzor, hittestvérünk tervezte őket. Virágvasárnapján kemény, ziman-
kós időben, daraesőben a zsellérekkel együtt énekelte. levett kalappal
az alapköletételkor, hogy "Erős vár a mi Istenünk 1" Es folyik az építő
munka. Mikor a kétkerekű taligán viszi haza a szórványistentiszteletekről
a falusi zsellérhívünk a pásztort, akkor is arra kérj; hogy énekeljenek
azokból a szép, magyar, evangélikus énekekből. Es döcög a taliga a
íáradt lóval, a két testvér, a pásztor és híve pedig énekelgetnek hazáig.
Aldott munka a szórványgondozás. Az elveszett' "egy bárány" meg-

Egy nap,
a népfőiskolán

Schwiegert János, a kistarcsai nép-
főiskola egyik tanulója így számolt be
a népfőiskola egy napjáról :

A gazda reggel 6 órakor felébresz-
tette az ifjúságot. A felkelés után 10
percre reggeli tornára vezényelt a gaz-
da, majd mosakodás és takarítás reg-
gel 7-ig_ Fél 8-8-ig csendes óra, bib-
Iiaolvasás, Fél 8-kör reggelire, majd
reggeli áhítatra gyülekezünk össze a
nagy teremben. A reggeli áhitat. meg-
acélozza a lelkünket, hogy ellene áll-
junk a kísértéseknek. Amint a reggeli
a testünk tápláléka, azáhítat a léleké,
melyet nem hagyhatunk el: »Mert mind-
rurájan vétkeztek ,és szükölködnek az
Isten dicsősége nélhűl. (Rórn. 3, 32_)

9-l0-ig bibliaismeret van, megtanul-
juk, hogy a Bibliát nem a legszebb
szekrénybe kell tenni és féltve őrizni,
hanem a legnagyobb szükségünkben elő-
venni.' Hála Istennek meg is van rá
az alkalmunk, de még inkább a szük-
ségünk. Majd 10-11-ig gyülekezeti
munka és vasárnapi iskola vezetése ke-
rül szóba. Ezek az órák csodálatosan
~ormálják életünket. Rámutatnak, hogy
milyen könnyen formálható a gyermek
lelke. Nincs igazunk, mikor úgy beszé-
lünk, hogy ráérünk templomba járni,
majd ha öregek leszünk. Az ifjúkor
az a virág-élet, mely ha kárt szenved,
nem terem érett és teljes gyümölcsöt.

11-12-ig gyakorlati óra van, me-
lyen megismerjük, hogy hogyan tudja
egy magyar ifjú, ember egészségesen,
díszesen és mégis olcsón rendben tar-
tani házaráját.

l2-fél 1-ig szabad idő, amit har-
moniumozással és énekkel vagy szóra-
kozással töltünk el. Fél I-kor csenget
a gazda ebédre, melyet énekktil és imád-
sággal kezdünk és végzünk. Ebéd után
fél 3-ig szabad idő, amit tanulásra és
olvasásra azoktunk felhasználni. Fél 3-
tól gyakorlati foglalkozás van, ezalatt
az idő alatt kézimunkákkal foglalko-
zunk. Kapunk deszkákatés mindenki

. készíthet magának 'egy-egy bútordara-
bot is, amit haza is vihet.

4 órára megjött Budapestről a ta-
nár, akivel földreform, és egyéb társa-
dalomtudományi dolgokról beszélget-
tünk. Ez annyira érdekes volt, hogy
nem tudtuk abbahagyni, csak mikor a
gazda a vacsoraidőre figyelmeztetett.
Fél 7-kor vacsorázunk, amit közvetlenül
követ az esti áhitat. Ugy a reggeli,
mint az esti áhitatot a gazda tartja.
Vacsora után 9 óráig szabad az, idő,
amit szórakozással, vagy tanulással töl-
tünk. 9 órakor mindnyájan lefekszünk
és »Ez a nap is csendesen ... « énekkel
és imával egymásnak jóéjszakát' kíván-
va, csend borul a népfőiskola házaira.

Igy telt el egy nap, sokat tanulva és
okulva bajainkon, melyek a társadalmi
bajoktól kezdődően a gazdasági nehéz-
ségeken keresztül a lelki nehézségekig
mind azért, vannak, voltak és lesznek,
mert nem a Krlsztus, szerint jártunk
és járunk. Ezért szebb jövőt, nagyobb
Magyarországot 'csak a Krisztusb ívö -
ifjúságon keresztül várhatunk.»Taníts
minhet úgp számlálni napjainkat, hogp
bölcs szívhez [ussunh,« Zs. 90, 12.
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Gyanú
és bizalmatlanság lakik az emberek
szívében : bizalom és megértés helyett.
Nem azért rnondjuk, mintha valami új
dolgot akarnók felfedezni, hanem csak
azért, hogy bejelentsük: újból csalód-
tunk. Mindíg azt hittük és mindíg azt
hirdettük: ha gyanú és bizalmatlanság
fogadja is a régi életformát védők ré-
széről" azokat, akik új életet akarnak,
legalább az egyet akarók megértik egy-
mást és kitartanak egymás mellett tü-
zön-vizen keresztül. De az a manapság
nagyon is alaposan működő rágalom-
szervezet, amire Imrédy miniszterelnök
is hivatkozott vízkereszti beszédében,
mindenüvé belenyúlik.

Falukutatással foglalkozó tanárismerő-
sömmel beszélgettem Kovács Imrének,
a Magyar Nemzetben megjelent drámai
nyílt leveléről és elmondottam neki egy
szintén falukutató, sőt Kovács Imre
társaságához tartozó hívünk bírálatát
e levélről. Megrőkönyödve nézett rám:
hogy is hívják azt, aki bírált? Meg-
mondottam, német neve van. Diadalma-
san tekintett rám: Ime, világos, a ma-
gyar problémákban bármennyire is
bennélő német származású nem tudja
megérteni a gyökeresen magyart. Aztán
megkérdezte a vallásukat is es arniker
felfedezte a valláskülönbséget, ismét
diadalmaskodott. Nem megmondtam?
Ime újabb lehetőség, különböző feleke-
zethez tartoznak: nem lehet egy néze-
tük.

Kasztok, szétszakadozott magyar tár-
sadalom, támadásoknak és liberális vé-
delemnek kitett egyházak között hiába
prédikálják olyan sokat, az egységet.
Hiába akarunk egyet, az, hogy csak
valamiben is különbözünk: rnindjárt
alap és lehetőség arra, hogy éket ver-
jenek közénk, ha még annyirá is
egyet akarunk. Jó lenne már egyszer
egész határozottan megtudnia minden-
kinek, hogy nem szabad szándékosan
ellentéteket kovácsolni. Ha máskép nem
megy, hangsúlyozzuk sokkal erősebben
azt, ami egybeköt minket, - mint azt,
ami elválaszt. Fedjük fel a hibákat, de
csak ott, ahol valóban is vannak hibák,
ne rágalmazzunk és ne keressük a szál-
kát. Egyházi szempontból hirdessük,
hogy mi mindíg egynek és testvérnek
tudták magunkat azokkal, akik igazán
hisznek, imádkoznak és az élő Isten
akarata szerint tárnak. Nemzeti szem-
pontbál- pedig, hogy nem lehet ellentét
azok között, akik új magyar élelet
akarnak, legyen bár különböző az élet-
forma; származás, tudás, nem vag!, kor.
A nemzet élete Isten akarata. És ha
Benne hiszünk és Tőle kérünk erőt,
akkor gyanú vagy bizalmatlanság he-
lyett megértésnek és bizalomnak kell
bennünk élni. Ez a bizalom és megértés,
egymás szándékainak tisztelete, jókban
bátorítás, tévelygésekben bírálat pedig
a megvalósult keresztyén élet szigorú
és felelősségteljes szeretete. K. P.

Olvassa az

[VANGÉLlKUS ÉlEl-el
és szerezzen új előfizetőket 1
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keresése. 1emeltem rnessze vidéken egy községi főjegyzŐ isrnerösömet.
A nagy községben 120 evangélikus él. A temetés után hozzám jöttek
a hívek és azt mondták : "Ebben a községben ma hallottunk először
evangélikus papot 1" .. , Pedig milyen kevesen vagyunk 1 Es ott nem is
kell taligára ülni, hanem modern, kényelmes autóbuszra és pár perc
alatt ott van a pásztor a reá váró 120 báránya között, akik olyan
régen várják 1

Egyszer szereínék olyan egyházi statisztikáról írni ebbe a-lapba
egy cikket, hogy az elmult évben "minden egyes szórvány-hivünk
részesült minden hónapban egyszer lelki gondozásban és az előző évben
minden hittestvérünk vett egyszer Urvacsorát! Vajjon megérem-e ezt?

Pass Lász[ó.

Entlékirat
a magyar evangélikus lelkészképzés

reformja tárgyában
1. Visszapillantás.

Lelkészképze ünk reformjának kérdése már hosszú idők óta
foglalkoztatja egyházi köreinket, úgyhogy magának a reformnak a
gondolata is az évtizedek folyamán változásokon ment keresztül,
mielőtt a megvalósulás síkjára kerülhetett volna. Mel lőzve az ügy
régibb fejleményeit, melyek az evangélikus theol ógiai fakultás és
mellette gyakorlati lelkészképző intézet felállításának különösen e
század tizes és huszas éveiben sokszorosan tárgyalt tervéhez fűződ-
nek, itt csupán azokat a mozzanatokat említem meg, amelyek mos-
tani helyzetünk és feladatunk közvetlen előzményeiként állanak
előttünk.

Az 1934-35. tanév végén tartott szigorlatok idején hittudo-
mányi karunk konkrét eset következtében felhívta az egyházegyetem
képviseletében jelen volt D. Kapi Béla püspök úr figyelmét arra,
hogy egyetemi fegyelmi szabályaink általában meglévő berendezéscink
nem nyújtanak elegendő alkalmas és hatásos eszközöket avégből,
hogy hallgatóink soraiból a lelkészi pályára méltatlan elemeket kellő
időben el lehessen távolítani. Ez indította D. Kapi Béla püspök urat
arra, hogy az említett 1935-i szigorlatok után az egyetemes fel-
ügyelő úrhoz intézett előterjesztésében javaslatot tegyen olyan bizott-
ság megalakítása iránt, mely »a theológusok magánéletének, egyéni-
ségének és "lelkületének szempontjaból azoknak az egyházi szolgá-
latra való alkalmasságát lelkésszé avatásuk előtt elbírálni lenne
hivatott.«

Az 1935. évi egyetemes közgyűlés 50. jkvi pont alatt tárgyalta
ezt az előterjesztést és kimondotta »a lelkészjelölteket minősítő
bizottság« megalakítását, egyúttal megbízta a hittudományi kart a
bizottság ügyrendjének kidolgozásával, felhatalmazva a püspöki kart
arra, hogy az elkészítendő ügyrendet az egyetemes' theológiai bizott-
ság által való letárgyalása után már a következő tanévre életbe, is
léptesse.

V\hittudományi kar az egyetemes közgyüléstől vett megbíza-
tásban eljárva dr. báró Podmaniczky Pál ny. r. tanárt, akkori
dékánt kérte fel a lelkészjelölteket minősítő bizottságra vonatkozó
ügyrend-tervezet elkészítésére. A tervezetet a kar az 1935-36. tanév
folyamán több hosszú ülésben tárgyalta le. Ezen tervezet tárgyalása
során a jelen sorok írója emlékir'atszerű, terjedelmes beadványban
mondotta el véleményét a tervezetről. Rámutatott arra, hogy a
tervezet a lelkészképzésben előttünk álló célhoz képest csupán fél-
megoldást jelent s ehelyett azt tartja szükségesnek, hogy »a tervezes
belső célkitűzését és összes életrevaló rendelkezéseit belefogl aljuk
egész lélkészképzésünknek egy jól átgondolt időszerű reform pro-
gr amjába.« Egy 1929-ben az egyetemes közgyülés előtt írt s az
egyetemes felügyelő úrnak átadott, de a további akta vándorlás folya-
mán, sajnos, elkallódott emlékiratom alapgondolataira visszatérve



fejtettem ki lelkészképzésünk egy ilyen organikus reformjának alap-
gondolatait, hangsúlyozva egyfelől mind a tudományos, mind a
gyakorlati lelkészképzés intenzívebbé tétele céljából a kiképzés idői
keretei kitágítás ának, másfelől annak szükségét, hogy a theológusok
otthona kötelező bennlakással a hittudományi. kar mellett s vele
szeros kapcsolatban müködő gyakorlati lelkészképző intézetté szer-
veztessék át, ami egyszersmind a fegyelmi kérdéseknek sokkal ered-
ményesebb megoldását tenné lehetővé, mint a »lelkészjelölteket
minősítő bizottság« tervezett müködésmódja, mely az egyetem
fegyelmi szabályaival igen nehezen volna összhangba hozható.

A' hittudományi kar osztatlan helyeslés sei fogadta ezen előter-
jesztésemet és azt a »lelkészjelölteket minősítő bizottság« ügyrend-
tervezetévei együtt terjesztette az 1936. évi egyetemes közgyűlés elé.

Az 1936. évi közgyűlés jkvének 40. pontjában hozott határozatban
elfogadta a felterjesztett ügyrendtervezetet s annak mint szabályren-
deletnek a következő tanévben való életbeléptetés ére felhatalmazta
a püspöki kart.

Ugyanazon jkvi pontban a kar másik előterjesztésének meg-
felelően az egyetemes közgyűlés kimondja azt is, hogy »szükségesnek
tartja a lelkészképzés átfogó, organikus reformját és áthatva annak
egyházunk egész jövendőjére kiható fontosságától, felkéri a hittu-
dományi kart, hogy az elméleti tudományos és gyakorlati lelkész-
képzésnek egyrészt a hittudományi karban, másrészt a theológusok
otthonában végzendő munkájára, ennek menetére és időtartamára,
az egész tanulmányi, vizsgálati és fegyelmi rendre kiterjedő,. egy-
házunk szellemének, nem különben a jelenkor és a jövendő szükség-
leteinek megfelelő, egységes szempontoktól vezérelt részletes szabály-
zattervezetet dolgozzon ki és terjesszen fel további intézkedés végett
mielőbb az elnökséghez. Egyben megbízza a theológusok otthonának
helyi bizottságát, hogy dolgozzon ki részletes javaslatot oly irányban,
hogy lehetővé váljék a lelkészi szolgálatra készülő összes ifjaknak a
theológusok otthonában való bennlakása.«

Hittudományi karunk mindenesetre nagy köszönettel tartozik
egyházegyetemünknek, ill. az egyetemes közgyűlésnek azért, hogy
előterjesztésünket olyan nagy megértéssel fogadta és fakultásunkat
bízta meg a nagy jelentőségű reformjavaslat alapvető, részletes

.kidolgozásával.
Karunkori belül Dr. Deák János kartársam mellett, aki a theo-

lógusok otthonában mint gyakorlati lelkészképző intézetben folyó
munka reformtervezetét van hivatva elkészíteni, nekem, mint a reform-
tervelindítójának jutott az a megtisztelő, de magamról el nem is
hárítható feladat, hogy a reformtervezetnek a hittudományi kar
munkafeladatára vonatkozó, tehát alapvető részét kidolgozzam.

Ezt a feladatot már az '1936-37. tanév folyamán vállaltam, a
munkát azonban, sajnos, nem tudtam elvégezni. A tanév folyamán
egyáltalában nem tudtam reá időt szakítani. A múlt évi nyári
szünetet majdnem teljességében az angolországi nagy oekumenikus
kongresszusokon kellett eltöltenem; visszatértem után pedig legott
a dékáni hivatal teendőit átvennem.

. Ezekre a körülményekre hivatkozással kérte hittudományi karunk
a lelkészképzés reformtervezetének kidolgozására vonatkozó meg-
bízatásának ~gy évvel való meghosszabbítását, amit az 1937. évi
egyetemes közgyűlés 42. jkvi pont alatti határozatával meg is adott.

Hogy nemrég letelt dékáni szolgálati évem ismét nem engedett
időt a lelkészképzés reformtervezetének korábbi kidolgozására, azt
hiszem, olyan körülmény, mely külön megokolás nélkül is meg-
értésre számíthat. Viszont kétségtelen, hogy az ügy további halasztást
már nem tűr s azért a dékáni hivatal átadása után első kötelességem-
nek tartottam, hogyareformtervezet reám eső részét kidolgozzam.

Ezt a következőkben van szerenesém eiőtcrjeszteni:

II. Lelkészképzésünk reformiénak szüksége.
Az ügy érdemére .áttérve első és főfeladatomnak azt tekintem,

hogy lelkészképzésünk reformjának a szükségességét feltárjam és
megokoljam. .

Lelkészképzésünk véleményem szerint közelebbről 1. tudományos,,

Békétlen. karácsony
születik mindig a szeretetlenségböl, Egy
berlini magyar testvérünk írja (rk, rnű-
vész), hogy azt .a munkát, amit már az
elmult év elejétől kezdve folytatnak ott
künn a szétszaladt és 6-8 különböző egy-
letben egyletesdit játszó, részint pedig
elkallódott magyarság összefogására, ép-
pen karácsonykor zavarták meg. Hosszú
hónapok munkája volt, amig .egy szer-
vezetbe sikerült tömöríteni a széthúzó-
kat és elindítani őket' a közös magyar
célok felé. A régebbi »Kulturbund« ez
évben még külön is tartott karácsonyfa
ünnepélyt, amely azonban botrányba ful-
ladt az ottani kat. páter »karácsonyi«
beszéde miatt. Ebben a beszédben
ugyanis élesen állást foglalt karácsony-
kor, (!) az egységesítő törekvés el-
len, nyilván politikai meggondolásokból.
Nem csak, hogy éles szavakkal illette
az egységesítő törekvés vezetőit, (aki-
ket csak azért nem átkozhatott ki, mint
eretnekeket, mert azok mind a kat.
egyház tagjai) és felszólított mindenkit:
támogassák a régi egyesületeket.

A magyar egység nagy szüksége ma
mindennél jobban életkérdés. Külföldön
még inkább. De egy majdnem 80 mil-
Iiós nép fővárosában leginkább. A kül-
földre szakadt magyarokat attól a ha-
talmas absorbeáló vonzástól , aminek ott
állandóan ki vannak téve, csak az öntu-
datos egység mentheti meg a magyarság
számára. Újból és újból kell hangsú-
lyozni, hogy nem vagyunk olyan gazda-
gok, hogy népünknek külföldre szakadt,
erős és életképes egyedeit nélkülözhet-
nénk. Nem veszíthetünk el senkit, meg
akarunk tartani mindenkit, De nem
élünk olyan világban sem, ahol nél-
külözhetnénk csak egyet is az Istenben
hívők seregéből az istentelenség el·
leni harcban, felekezeti, különbség nél-
kül. Fáj nekünk mindenkor az, hogy
Róma olyan dolgokba avatkozik, ami-
hez semmi köze és gyengíti .tudatlan-
ságból, vagy szűklátás miatt a harcos
keresztyénség hadsorait. Egy hívő kat.
férfi eljutott már odáig, hogy leírja
ezt a mondatot : »Magam már régen
látom és tudom, hogy nálunk nem csak
a zsidókérdés az, ami szerencsétlen
hazánkr-a nehezedik. Ez a kisebbik fele,
- a nagyobbik része az egyházkérdés
lesz! Nagyaggodalommal nézek a jö-

_vőbe, a testvérharc már előre veti ár-
nyékát, - és Isten kegyelmezzen né-
pünknek.«

Ha eddig eljut valaki, ott' már nem
csak felekezetéhez fűző szálak szakad-
tak meg, hanem a megrendült a keresz-
tyénségbe vetett hit is. Ezért pedig
nem az életnek -súlvos eseményei a
felelősek. Nem lehet kitérni a vád alól:
szeretetlen önzés az egyház exponensei
részéről, rossz fényt vet -maaára a ke-
resztyénségre is. Vigyázni kell minden-
kinek életére és cselekedeteire, hogy
ne azokból . következtessenek keresztyén-
ségének gvatra voltára, és ne azok miatt
forduljanak el az egyháztól, Kr-isztustól
sem, azt mondván: milyen lehet az az
Úr, akinek ilyen békétlenséget -siító ka-
tonái vannak. K. P.

Hirdessen
az Evangélikus Életben!
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·Csak·kevés
egyházi hír érkezik újabban Nérriet-
országból. Egyházi lapjaink és a világi
sajtó is csak ritkán, főleg anyagszük-
ség idején nyúl a külörríéle Presse-
dienstek kőnyomatos lapjai után, hogy
azokból holmi hézagpótló részletet át-
vegyen. Az egyre jobban visszaszoruló
Iiberális sajtó a maga dolgait verklizi,
most már nem ér arra rá, hogy ten-
denciózusan beállított hírekkel igyekez-
zék közvéleményt teremteni a Harmadik
Birodalom. ellen. Ezzel egyházi oldal-
ról egyre kevesebbet tudunk arról az
országról, amelyik azelőtt olyan döntő
hatásokat közvetített evanglikusságunk
számára. Az ottani igazi egyházi hely-
zet teljesen »tcrra incognita« és még a
legjobb akaratú ísmertetések sem mer-
nek határozott képet adni. Külföldi na-
gyon is nehezen tekint bele annak az
egyházi életnek szövevényeibe.

. A németországi egyházakról és az
egyházi életről szóló hírek ugyanis
majdnem mindíg gyanúsak. Objektív,
tárgyilagos tudósítás nem érkezik. Vagy
szenzációvá dagasztott álhírek, Német-
ország politikai ellenségeinek sajtójából,
vagy jóakaratú és baráti meghamisitá-
sok politikai barátainak híranyagáhól.
Ezek persze aszerint, hogy honnan szár-
maznak, vagy nagyon sötét, vagy nagyon
naiv képeket közölnek.

A híranyag hazai evangélikus saj-
tónkban is meglehetősen kevés. Pedig
ennek nagyon nagy jelentősége van.
Tudni szeretnénk határon innen és ha-
táron túl élő testvéreinkről. Tudni sze-
retnénk örömeiket és bánataikat. Nem
csak azért, hogy számontartsuk őket,
hanem főkép azért, hogy keresztyéni
módon együtt örvendezzünk és együtt
sírjunk. Tudni akarjuk, hogy hol és
mikor történt valami, amiért hálát ad-
hatunk Istennek és megköszönhetjük,
hogy rátekintett az ő népére. Es tudni
akarjuk, hogy hol és mikor történt
valami, amivel .Isten megpróbálta az ő
népét, hogy együtt imádkozhassunk
érettük, hogy a »megpróbáltatással
együtt a kimenekedést is megadja az ő
atyai kegyelmébő1.« Keresztvénibb ösz-
szetartásnak kellene közöttünk lenni.
hogy érezhessük igazán: testvér· a test-
vér mellett áll, - örömben és bánat-
ban egyaránt. K.. P.

Munkács 'bombázása
és az az alvilági stilusra emlékeztető
támadás, amely Magyarország északi
haí á. át érte, hihetetlenül megdöbbentette
egész közvéleményünket. Az első pilla-
natban ökölbeszorult tőle a kezünk és
szerettünk volna menni, hogy életünk
árán is megvédjük határainkat. Utána
pedig döbbenetesen világosan meg kel-
lett. látnunk, hogy milyen semmi és
milyen értéktelen minden, amit az em-
ber csinálni tud. Hiába húzták meg a
nagyhatalmak az új határokat .. Hiába
akarták. lerakni a középeurópai meg-
békélés pilléreit. Hiába hangzottak el
szépen megfogalmazott békenyilatkoza-
tok innen és odaátról, a munkácsi ágyú-
lövések és halottak mindent meghazud-
toltak. Azt mondták, hogy nincs béke,
nincs egyetértés és együttdolgozás a
nemzetek között és a politikában. Ott
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2. gyakorlati szempontból, 3. a vallásos erkölcsi nevelés és ezzel
kapcsolatos fegyelmi rostálás (szelektálás) szempontjából tekintve
tűnik fel bizonyos reformokra szorulónak. .

Ezeket a szempontokat_a következőkben fenti sorrendjük szarint
kívánom érvényesíteni.

A) Lelkészképzésünk reformjának szűlisége tudománpos
szempontból.

Hogy ezt a szempontot helyesen értsük, mindenekelőtt meg kell
állapítanom azt, hogy a theológiai tudománynak, mégpedig annak
összes ágazatai szerint, tehát az írásmagyarázati, az egyháztörténeti,
a rendszeres és a gyakorlati theológiai tudományoknak egyaránt
megvan egy bizonyos állománya, amely az idők folyamán oly szilárdul
alakult ki, hogy rajta változtatui nem lehetne a lelkészképzés egé-
szének komoly sérelme nélkül. A theológiai tudományoknak ezt a
szilárd alapvázat jelzik már az egyes tanszakoknak s egyszersmind
a megfelelő tanszékeknek a nevei is. Ezek mindegyike .legott emlé-
kezetünkbe idézi azokat a legfontosabb' tantárgyakat és studiumokat,
amelyek minden,· a maga nevére érdemes tudományos lelkészképzés
nélkülözhetetlen magvát alkotják. Ezeken változtatni nem volna
egyéb ok- és céltalan felforgatásnál. Tényleg azt látjuk, hogy pl.
Németországban is, ahol pedig a protestáns theológia némely köreiben
nagyon is hangoztatják gyökeres reformok szükségét, a theológiai
studiuruoknak ezt az alapállományát teljesen változatlanul hagyták,
amint arról a theológiai fakultások legújabb előadásjegyzékei is
beszédesen tanuskodnak. _

Mindamellett azt kell mondanunk, hogy lelkészképzésünk tudo-
mányos szempontból is rászorul bizonyos reformokra. Ezt a következő
pontokban óhajtom igazolni.

1. Tanulmányi rendünk még mindíg nem számol eléggé azzal
a ténnyel, hogy hallgatóink nagyobb része a görög nyelv ismerete
nélkül jelentkezik a theológiai pályára. Igaz ugyan, hogy a Hóman-
féle reform ebben a tekintetben hozott egy kis javulást. De a theo-
lógiai képzés szempontjából fennforgó hiányt ez még távolról sem
pótolhatja. További középiskolai reformok pedig könnyen eltöröl-
hetik még azt a kis előnyt is, mely ma még a modern nyelvek
mellett szabadon választható (fakultatív) középiskolai görög nyelvi
tanításból háramlik a theológiai studiumra. Ahhoz pedig nem férhet
kétség, hogy a görög és a héber nyelvnek egyidejű elsajátitása oly
sokat foglal le a kezdő theológusok tanulmányi idejéből, hogy ez
szükségképen a többi studiumoknak súlyos hátráltatásával és kárá-
val jár.

2. Ugyancsak a középiskolai előképzés fogyatékossága miatt
van szükség a filozófiai propaedeutikai ismereteknek oly mérték-
ben való pótlására és kiegészítésére, melyre tanulmányi rendünk
adott kereteiben nem lehet időt találni. Alélektannak és a logi-
kánakegészen új, egyetemi fokon való előadására volna szükség;
természetesen a theológiai érdekeltségre való különös tekintettel.
Mindjárt ezzel kapcsolatban említemmeg azt is, hogy a filozóf ia
története mellett szükséges volna a filozófia rendszeres problémái-
nak behatóbb ismertetése is.

3. Tanulmányi rendünket általában nagyobb mértékben és terv-
szerűbben mint eddig kellene beállítanunk arra) hogy a jövendőbeli
lelkészek minél jobban megismerkedjenek a jelen. horral, a jelenkor
szellemi, társadalmi, gazdasági, politikai életének mind hazai, mind
nemzetközi vonatkozású nagy problémáival, mozgalmaival,'- oly
kővetelmény, mely -_további megokolásra egyáltalán nem szorul s
amelyre .nézve nem is lesz közöttünk véleményeltérés.

Ez-a követelmény nem csupán azt teszi szükségessé, hogy a tör-
téneti a~aggal fqglalkozó előadások lehetőleg mind a jelenkor ismer-
tetéséig terjesszék ki munkájukat, ami a mostani keretek között
nem mindíg szokott megtörténni, hanem szükségessé teszi azt is,
hogy új tantárgyakat is illesszünk bele tanulmányi rendünkbe.

Mindez pedig nJm lesz lehetséges tanulmányi rendünk idői
kereteinek kibővítése nélkül.

Ezzel az utóbbi következménnyel és követelménnye] szemben



egy bizonyos joggal lehetne rámutatni arra, hogy lelkészképzésünk
korszerűsítése céljából legegyszerűbb eljárás volna tanulmánvi
rendünk történeti anvagának korlátozása.

Ami ezt az ellenvetést ill. a reformnak ezt az elgondolását
illeti, erre nézve meg kell .jegyeznem azt, hogy az eddigi tanulmányi
berendezésünkben felölelt történeti anyagnak bizonyos korlátozását
a magam részéről is szükségesnek s így a tervezett tanulmányi reform
egyik mozzanatának tekintem. Egyúttal azonban a legnagyobb hatá-
rozottsággal állást kell foglalnom minden ,olyan történet- és hagyo-
mányellenes radikalizmussal szemben;' amely a tanulmányi rendünk
meglévő időbeli kereteit feszegető nehézségek megoldását elsősorban
a történeti jellegű studiumok nagyfokú korlátozásával akarja elérni.
Ezt már a jelen A) szakasz első kikezdéseben elmondottak alapján
is kizártnak kell tekintenünk. Alapos. és lelkiismeretes megfontolás
alapján meg kell állapítanom azt, hogy a történeti anyag korlátozá-
sával, ha a józan, okos mér téket be akarjuk tartani,· semmiesetre sem
nyerhetünk annyi időt, rnint amennyire lelkészképzésünk korszerű-
sítése céljából szükségünk van. Ellenkezőleg :

4. lelkészképzésünk belső reformjához tartozónak kell tekinte-
nünk azt, hogy a tudományos lelkészképzés nélkülözhetetlen elemeit
alkotó s eddig is rendszeresen folytatott tanulmányainkat minél
alaposabbá és eredményesebbé igyekezzünk tenni, még pedig nem-
csak úgy, hogy az egyes előadási tárgyak minél teljesebb foldolgo-
zásáról és elsajátításáról gondoskodjunk, hanem, amit különös nyoma-
tékkal kívánok hangsúlyozni, azzal is, hogy hallgatóinkban minél
erősebben felébredjen és kiformálódjék a tudományos öntevékenpség
szelleme.

Az előbbi követelmény szükségessé tenné egyfelől az előadási
órák közé meghatározott időközökben ismétlő órák - repetitóriumok
- beillesztését, másfelől annak biztosítását, hogy a hallgatóknak
az egyes studiumokkal való alap os foglalkozásra kellő idő álljon
rendelkezésükre. A második követelményt, a szellemi öntevékenységre
való nevelés érdekét, csak a szemináriumi intézmény továbbfejlesztése,
valamint általában l'! .professzoroknak a hallgatókkal való gyakoribb
érintkezése útján elégíthetjük ki.

.Gyakorlatilag mind a két követelrnény teljesítése ismét az idő
kérdéséve is válik. Hogy pedig ezzel miként állunk, azt eléggé mutatja
az a tény, hogy hallgatóinknak mindegyik évfolyamban oly nagy a
heti óraszáma, hogy a hallgatott tárgyak rendszeres átdolgozására
és önkéntes szellemi munka végzésére nem marad annyi idejük,
mint amennyi kellene. Külföldről hozzánk jövő hallgatók, ha óra-
rendünknek az egyes évfolyamokra eső heti óraszámáról értesülnek,
többnyire csodálkozva kérdezik, hogy ilyen órarend mellett mikor
marad idő a tanulásra!

Mindez azt jelenti, hogy ha tanulmányi rendünkön egyébként
semmit sem akarnánk változtatni, csupán azt akarnánk elérni, hogy
hallgatóink a meglévő tanulmányi rend mellett alaposabb tudomá-
nyos képzésben részesüljenek, akkor is a legkomolyabban kellnefon-
tolóra vennünk a köteles tanulmányi idő kiterjesztését. Viszont
parancsoló szükséggé válik ez, ha lelkészképzésünket mind tudomá-
nyos, mind gyakorlati szempontból korszerűvé, azaz igazában céljának
megfelelővé ..és eredményessé akarjuk átalakítani.

B) Lelkészképzésünk reformjának szüksége gvahorlati
szempontból.

Már amióta egyházi. közvéleményünk irányító szervei vagy többé-
kevésbé hivatott tényezők lelkészképzésünk reformjával foglalkoznak
- s ennek most már egy emberöltőnél több ideje, majdnem mindíg
'a gyakorlati élet követelményeinek jobban megfelelő kiképzés
gondolata volt homloktérben. A leghatározottabban kifejezésre
jutott ez különösen a gyakorlati lelkészképző szeminárium tervében,
mely az előző évtized végén már közel állott a megvalósuláshoz,
de aztán különböző nehézségek miatt mégis lekerült a napirendről.
A terv azonban »nem halt meg, csak alszik.c" A gya~orlati lelkész-
képzés egyes sürgős követelményeinek egyháfunk oly módon igye-
kezett eleget tenni, hogy megalkotta a Ielkészképesítésnek azt az

lVANG~lI~U~~Lg
csak érdek van, az érdek alján bűn, a
bűn zsoldja pedig a halál. Ebből pedig
nyilvánvalóan megtanulhatjuk, hogy
amíg a mai módon folyik a politika és
a népek érintkezése, mindíg lesz fegy-
verkezés, háború és halál. Hiába van
évezredes kultúránk, hiába büszkélke-
dünk civilizációval és mindennel, ami
ezekhez tartozik. Mert ha megy is egy
darabig minden szépen és rendben, a
hús és bőr ernberarc .alól egyszer csak
kivigyorog a sátán arca, megszólalnak
az ágyúk, emberek, családok, jövők és
boldogságok pusztulnak bele. Ime: a
bűn zsoldja a halál.

Épen ezért, ma már hiábavaló azon
spekulálni, hogy önálló· cseh vállalkozás
volt-e a munkácsi támadás vagy a tá-
madóknál nagyobb hatalom állt a fegy-
verek mögött? Helyette két dologra kell
Ielkészülnünk. Arra, hogy életünket,
családjainkat és határainkat védjük és
megőrizzük utolsó leheletünkig. Minden
hiába, ez ma sorsunk és jövendőnk.
És a másikra, ami mindent betetőz:
arra, hogy meg kell jelennünk Isien
itélöszéke előtt. A nagy diktátoroknak
épen úgy, mint a jelentéktelen senkik-
nek. Ott aztán nem elönt majd, hogy
hány katonánk volt, ágyúnk, tankunk
és repülögépünk Ott csak egy kérdé-
sen fordul meg minden: cselekedtük-e
Isten akaratát vagy nem? I[ert ha lesz
-egyáltalán megbékélés a mi jövőnkben,
az is csak Isten akaratából történhetik
meg. E világ hatalmasságai annyira el
vannak szánva a hódírásra és a harcra,
hogy őket csak egy valaki állíthatja
meg : Isten.

Ezért az élő keresztyénségnek az ma
a legsürgősebb feladata, hogy közösen
boruljon Isten trónusa elé és minden-
napi 'imában kérje öt, hogy újítsa meg
és békéltesse meg ennek a világnak
az urait, kicsinyeket és nagyokat. Szük-
séges, hogy megtegyük ezt és Isten aka-
rata szerint való is. Talán még nem
késő. M.

Egy lelkész levele
országgyűlési
képviselőjéhez

Nagyságos Képviselő Úr! Mint lelkész
is hálát érzek képviselő úr iránt, hogy
az elmúlt esztendőben érdekünkben a
képviselőházban szót emelt az Otba
törvényjavaslat tárgyalásánál. Előttünk,
a falu igazi vezetői előtt, nem lényeg-
telen, hogy az Országházban ki kép-
viseli és támogatja érdekeinket, Sajnos,
meg kell áUapítanom, hogya képviselő-
házban nagyon kevesen vannak, akik
érdeklődnek a lelkészek időszerű k i-
vánságai iránt.

Érdekes fejlődés az, hogy »keresztyén
pclitikát« folytat a korrnány samellett
ép a keresztyénség falu vezetőivel alig
törődik. Többet kaptunk az ú. n. libe-
rális korrnányoktól, mint a mai keresz-
tyén nemzeti korrnányoktól. A mai kor-
mány, ha valami szolgálatról van szó,
úgy keze i a Je!készeket, mint közalkal-
mazottakat. A lelkészek nek kell szót
emelni, ha a korrnány a falutól valamit
akar. Sokszor a lelkészi tekintély és
Lisztelet rovására vesznek minket igény-
be, nem is beszélünk a sok segélyezési
akcióról, ahol nekünk kell úgy szóval,
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mint tettel példát mutatni, de mikor a
közalkalmazoíti minős ités előnyt jelent,
nem tekint minket a kormány azoknak.
Ezzel a gyakorlati al a képviselőházban
eddig senki, -de senki nem szállt szembe.
Mi becsülettel végezzük hazafiúi köte-
lességünket, nem is akarunk függni sem-
miféle korrnány kegyétől, de jog~s kéré-
seink meghallga'ását igényelhetjük.
Csak megérdemelt segítséget, semmi
mást. Akkor, amikor két más község-
ben lévő állami iskolákban minden héten
tartok hittanórát és ezért összesen évi
12 pengő (!) dijazást kap ok, jogosan
várhatnám, hogy legalább a vasúti fél-
jegyet engedélyezi.

De nem akarom idejét felesleges szó-
szaporítással igenybe venni, csak legyen
szabad rámutatnom egy pár alvó kér-
désre, amelyet eddig is minden kor-
mány altatgatott, és ígérgetett. Tegyen
eleget a kormányelsősorban a korpót-
lék-törvénynek. Ez a minimális szociális
segítség, amit meg kell adnia. Minden
áldozat nélkül megadhatná a kormány
a kongruás lelkészeknek a vasúti fél-
.iegy kedvezményt. Beszéltem egy Máv.
igazgatóval. aki mondotta, hogy a vasút
sz ívesen hozzájárul ehhez, hiszen ez
részére üzletileg nem veszteség, egy-
szerr-e nagyobb összeget kap a féljegy
kiváltás akor, másrészt többet uraznának
a lelkészek és családjuk.

Xincsenek nekünk nagy igényeink, de
legalább ezt a két kívánságunkat meg-
hallgatnák. Volna még sok sérelrnünk,
ami anyagilag súlyosan érint rninket,
de a többit nem soroljuk fel, elég lesz,
ha ebben az évben ezt a kettőt orvosolja
a kormány.

Képviselő úr egymagában szállott
síkra érdekeink mellett, kérem lezyen
továbbr-a is a mi erőteljes szószólónk
a Parlamentben.

Maradok őszinte tisztelettel és áldó
szeretettcl :

Zemann Zoltán
tállyai evangélikus lelkész.

Szerezzünk
barátokat

Magyarországnak!
A mai napokban jobban rádöbbenünk

arra, hogy az idegen népek, még a
velünk barátságosak is, milyen keveset
tudnak a magyar nemzet jogos és mél-
tányos követeléseiről. Levelekből tud-
juk, hogy még akik velünk és értünk
imádkoznak is, azok sem tudják, hogy
miért imádkozzanak. Évtizedek folya-
mán sokkal hatásosabb ellenpropaganda
működött éppen egyházi szempontból is.

Ezért érezték sokan kötelességüknek,
hogy külföldi összeköttetéseiket, különö-
sen keresztyén kapcsolataikat Iclhasz-
nálják Ielvf'ágo sttó rnunka folytatására.
Igy több levelet küldtek el a Keresz-
tyén Esperanto Liga magyar tagjai, sőt
ezek nevében a pozsonyiúti református
Egyház segítségével 16 országban men-
tek szét körlevelek, vázolva a szlová-
kiai magyar igények jogosságát. Hiszen
most a nyugati országokban általában
a cseheket és szlovákokat sajnáljak.
A magyarokat 20 év óta kellett volna
sajnálniok. ,

Ezen leveleket több külföldí barátunk
nemcsak maga vette tudomásul, hanem
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új rendjét, mely szerint a lelkészjelölteknek a hittudományi kari
tanfolyamok és szigorlatok elvégzése után 1-1 évi időközzel még
két gyakorlati lelkészi vizsgálatot kell tenniök segédlelkészi szolgá-
latuk közben és csak a második gyakorlati vizsgálat letétele után
nyernek jogot arra, hogy rendes lelkészi, vagy vallástanári állásra
pályázzanak.(Folytatjuk.)

"Határ'ozzunk "
Prőhle Sándornak lapunk mult évi nov. 26-iki számában megjelent

cikk ére a válaszok olyan sokasága érkezett, hogy azoknak a hiány
nélkül való közlésére nem válalkozhatunk, mert lapunk korlátozott ter-
jedelme miatt közlésük mellett más, ugyancsak fontos kérdések tárgya-
lására nem jutna hely. Ezért azt a megoldást kellett választanunk, hogy
néhány válasznak a legjellemzőbb részét közöliük, hogy ezzel is köze-
lebb vigyük a vitát a lezáráshoz és vele együtt a felvetett kérdés tisz"
tázásához.

Kóts Lajos lelkésztestvérünk "Mumus" címen arról ír, hogya nem-
zeti szocializmus ellen felhozott minden érvet látszólagos súlyosságuk
ellenére is csak mumusnak lehet minősíteni. "Mert a nemzeti szocializ-
musnak megvan az a nagy előnye, hogy érveit elért eredmények tá-
masztják a,~á, Az ellenérvek pedig egyelőre a negativ elméletek síkján
mozognak.

" .. , tény az, hogy a széles néprétegek is tudják ma már, hogy
a liberális államvezetés hová vezetett és ha más rendszertől joggal
várhatnak jobbat, egyáltalán nem félnek attól, hogy azt a rendszert
esetleg totális államnak is hívják."

"A kérdés lényege ugyanis az, hogya másutt bevált megoldások
példáján okulva. _. hogyan lehetne a magyar államot úgy átalakítani,
hogyelsősorban a magyar nép életlehetőségeit és boldogulását szolgálja. "

"Egészen más kérdés, hogy mi a keresztyén egyház álláspontja a
totális állam kérdésében?"

A keresztyénség és a totális államrendszerek között eleve. elvi
összeférhetetlenséget megállapítani nem lehet, mert a keresztyénség
nincs államformához kötve." A továbbiakban ezt úgy bizonyítja, hogy
hivatkozik Hítlernek a templomok számára adott adományaira. Majd
így folytatja:

"Kétségtelen, hogya totális államrendszer veszedelmeket jelenthet
a keresztyén egyházak számára, de melyik államrendszer kivétel ezen
lehetőség alól... Ezért van igenis sulya annak a ténynek, hogy á
magyar nemzeti szocializmus ma még a keresztyénség mellett foglal
állást teljes határozottsággal. A következőkben arra hivatkozik, .hogy a
totális állam egy gigászi alkotómunka.eredménye, kritíkáia pedig sötéten-
jóslás. Hogy a vörös totalitást egyedül a barna totalitás szorította háttérbe
Európában, s hogy az auszriai evangélikusság vallásszabadságát á
hitleri totális állam adta meg.

Az idegen ideológia vádjára nézve az a véleménye, hogy "Ezer
éven keresztül hatott a magyarságra hol ilyen, hol olyan idegen ideológia.
(Hűbériség, humanizmus, parlamentárizmus, liberál-kapitalizmus.) "Mégis
magyar maradt a magyar." Ebben a gondolatkörben tárgyalja a zsidó-
kérdést is, és azt a veszedelmet látja itt, hogy a zsidók asszimilálása
által keverék néppé leszünk. Ezt az állítást Széchenyitöl, Istóczytól és
Simonyi lvántól veszi, akik mint tősgyökeres magyarok, nem vádolhatók
az idegen ideológia importálásával.

A többi "mumusérvet" még erőtlenebbnek tartja. (Alkotmány-
védelem : nem a nép van az alkotmányért. hanem az alkotmány van
a népért. Tekintély tisztelet : A nemzeti szocialisták bebizonyították, hogy
az igazi tekintélyeket tisztelik.) Egy kornoly érvet lát még az elsoroltakon
kívül. Azt, hogyalelkipásztor maradjon pártállás nélkül. De megítélése
szerint a nemz-eti szociálizmusban nem politikai szereplésről, hanem
nemzetvédelemről van szó.

A befejezésben a Nemzeti Fronttól idézi: "Aki magyar és magyar
között felekezeti különbséget tesz, azt verje meg az Isten! Es program-
jában bizony az ilyen esetekre vonatkozóan szigorú megtorlásokat helyez



kiÍátásba. A hungarizmus éppenúgy iMás szellem, más lelkiség, más
légkör 1"

A fentiek alapján így zarja ge hozzászólását: "A magyar nemzeti
szociálizmus kevesebb súlyos ellenérvet és több szeretetet, megértést
érdemel 1:'

Balczó András kondoros( lelkész írja, hogy az egyháznak "az
Isten pártjára kell állnia 1 • " Hát nem áll az Isten pártján? Nem. Az
egyház nem áll egészen az Isten pártján ... "

,;Határoznia kell az egyháznak, ... hogya nagybirtok mellett tör-e
lándzsát, vagy... kubikosok, éhbéren tartott napszámosok igényeit
támogatja-e 'r

"Határoznia kell éppen ma, amikor a tömeg a korhadt lelkiségen,
álhumanizmuson alapuló liberális dernokráciából kezdkijózanodni és
olyan társadalmi formát vagy rendszert keresni, amely valami örökké-
valón nyugszik ... "

"Határozr1unk kell,' de ... az egyház nem kötheti le magát egy
társadalmi rendszer mellett sem ... t. i. a hungarizmus sem fog minden
embert rabul ejteni .. , az egyháztól és a lelkésztől többet várnak, mint
egy időleges társadalmi berendezés propagálását vagy őrizését ... Nekünk
nem egy társadalmi vagy korrnányiorrnát kell propagálni, hanem azt a
keresztvénséget. amelyiknek nem kell mankó. '.. Egyházunknak ön-
ellátásra kell berendezkednie az 1939. esztendővel... Nekünk nem
annyira hungarizmus kell, hanem olyan lelki ébredés, amelynek ered-
ménye önálló keresztyénség lesz ... "

"A krisztusi keresztyénség alapján állunk, hirdeti vastag betűvel
a hungarista saitó-organum. Ez olvasva nagyon szép, de sok nyugtala-
nító van benne,... mert Krisztus nevével rengeteg csalást követtek el
ezen ,a világon. Kérdés: imádkozik-e, iár-e templomba ... olvas-e Bib-
liát, Urnak tartja-e Krisztust az, aki ezt a gondolatot leírja? Vajjon
nem csupán-e a propaganda áldozata Krisztus Urunk ebbena meg-
mozdulásban ? ... "

"Téves feHogás az, hogy lelkésznek ebben a tekintetben is (poli-
tikai) vezérnek kell lennie. Ha látja még, hogy ,a lelkészt is érdekli
a politika, sokszor jobban, mint :az evangelium, akkor vérszemet kap
a nép és őt egyáltalán nem fogja érdekeini az evangélium. Tapasz-
teletból tudom, hogya hívek legjobb néven azt veszik, ha a lelkész
sem az egyik, sem a másik politikai párt mellett nem exponálja magát
választások alkalmával."

"A szeretet és igazságosság eszményének az érvényesülését nem
szabad egy politikai rendszertől, egy társadalmi lormától, jobb vagy
baloldali iránvzattól várnunk ... Ha ezt a' két eszményt nem tudja meg-
valósítani az egyház, akkor az emberek ráébrednek arra, hogy nincs
értelme az egyházhoz való tartozandóságnak, mert lelki narkotikumért
nem érdemes egyházi adót fizetni. Ha csak pillanatnyi idegcsillapítót
tud adni az egyház az emberiségnek, de nem tudja kigyógyítani halálos
betegségéből, akkor hivatását betölteni képtelen, akkor csődbe juttatta
Krisztus ügyét."

"Gyors tempóban kell az egyháznak belsőleg átalakulnia ... "
"Ideje már az álomból való Ielébredésnek. "
,,1939. a miénk, az ébredése, a határozásé. Ha ezt' a lépést az

ébredés felé megteszi az egyház, akkor határozott s akkor az 1939.
esztendő végére odaírhatjuk: győztünk f" "

Jött olyan válasz, amelyben a nagybirtok által szorongatott és
halálraítélt gyülekezet lelkésze vár megújulást a nemzeti szociálizmustól.
Leírja hozzászólásaban mindazt a nyomorúságot és megaláztatást, amit
a nagybirtok polip-karjában kell szenvednie az evangélikus gyülekezet-
nek és lelkésznek.

Jött olyan válasz, amelyben egyházhű evangélikus hívunk mond
köszönetet Prőhle Sándornak cikkeért. Es az a kívánsága, hogy lel-
készeink bátran és nyiltan álljanak ki az új gazdasági és társadalmi
rendet hozó világnézet mellett.

A fentiekből s az ezeket megelőző hozzászólásokból nyilvánvaló,
hogya totális állam kérdésében sem híveink, sem lelkipásztoraink
között nincs véleményegység. Ezért nagy szükség van arra, hogy az
egész kérdést csak és kizárólag az evangélium mérlegére helyezzük
és így mondiuk ki a végső szót az egész vitában.

ismertette körökben, egyesületekben, le-
fordította" saját nemzeti nyelvére és el-
küldte fontos személyiségeknek, ujsá-
goknak. ,

Felkérünk mindenkit, aki átérzi az
ilyen munka fontosságát, használja fel.
külföldi kapcsolatait a magyarság kül-
földi ismertetésére, erősebb keresztyén
együttműködés létrehozására, Akinek
nincsenek kapcsolatai, igpekezzék terem-
teni, Es aki nem tud megfelelő rnér-
tékben idegen nyelvet, tanulja meg leg-
alább az esperantó nyelvet, mert ezáltal
már hónapok mulva képes lesz leve-
lezésbe kezdeni, még ha egyedül, otthon
tanulja is, A magyarság' és a .keresz-
tyénség jövője megkövetel állandó, foko-
zott mértékü leülföldi munkát! Ne vár-
jon senki! Havonta egy' levelet min-
denki ir-hat.

Az esperantó munka iránt érdeklődök
küldjék el címüket - ha lehet, válasz-
bélyeggel - a pozsonyiúti református
Egyház lelkészi hivatalába. (V., Pozso-
nyi-út 58.)

A Magyar Evangéliumi Szövetség
Eszperanta Munkdágazata,

(A Keresztyén Esperanto Liga
magyar csoportia.)

~~~'W'"' •••

Egyház ,es állam
- Svájci vélemény.

A Neue Züricher Zeitung írja újévi
számában:

Az egyház és állr.m küzdelme még
sohasem élesedett ki ennyire és sohasem
folyt ekkora területen, mint ezekben az
években. Oroszország, Mexikó, Spanyol-
ország, Németország, Lengyelország és
Görögország legújabb fejlődésében
szembe került a régi előjogaikat' védő
egyházakkal. ROmániában és Itáliában
is küszöbön Ul ez az összeütközés.
Sőt azokban az országokban is számolni
kell ezzel a válsággal, ahol az ellen-
tétek még nem élesedtek ki válsággá.

Oroszországban az istentelenek moz-
galma kudar ccal végződik. Német-
országban az 1938. év az evangélikus
egyház számára keserves megpróbálta-
tások esztendeje volt. A válság azzal
élesedett ki, hogy a hitvalló egyház
lelkészei nem akartak hűséget esküdni
Hitlernek. Magában Poroszországban 2
ezer lelkész tagadta meg ezt az esküt,
Csak a július végén megtartott zsinat
után, mikor bizonyos korlátozásokat ál-
lapítottak meg az egyház részéről, egye-
zett bele a lelkészek többsége az eskü
letételébe. De azért még több száz
lelkész ezideig sem tette le az esküt.

A nemzeti .' szociálizmus külpolij.íkai
sikerei bénítólag hatottak az .egyház
ellenál l ására. De az éles ellentétek nem
szüntek meg. A szeptemberi válság ide-
jén az ideiglenes egyházi vezetőség kö-
nyörgű istentiszteleteket rendelt el a
békéért és egy imádságban vallást tet-
tek a német nemzet bűneiről. Ezért
Isten kegyelméhez fordultak. Erre az
ideiglenes vezetőség működését felfüg-
gesztették és illetmé:1yeiket megvonták.
Resenberg Münchenben kijelentette,
hogy a hitvalló egyháznak el kell tűn-
nie. »Bár, tekintettel a nemzetközi kap-
csolatokra, a nemzeti szociálizmusnak
ebben a tekintetben óvatosan kell el-
jár ni.«
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A német evangélikus egyház annyira
meg .van fosztva véleményének szabad
nyilvánításától , írja a zürichi ujság,
hogy nem emelhette fel szavát a »bor-
zalmas zsidóüldözés« ellen. Bár nem
egy egyházi beszéd ítélte el. ezért a
nemzeti szociálizmust. A· megtorlás
ezeké~t a szónokl atokét-t nem maradt
el. A lelkészeknek, akik véleményt mer-
tek nyilvánítani, keserves üldözést kel-
lett elszenvedni.

Níemöller még mindíg a gyűjtőtábor-
ban szenved betegen, de meg nem tán-
torodva .Hű gyülekezete minden este
istentiszteleten imádkozik érte.

Nem lehetetlen, hogy az ellenállás
a német evangélikus egyházban meg
fog ,gyengülni az egyre erősödö nyo-
más alatt. De azért nem csekély azok-
nak a lelkészeknek száma, akik k itar-
tanak, bár tudják, hogy életük is ve-
szedelemben forog. H. J.

~~~ ,
H 1·R E,K

A Luther-szobor második, szűkebb
pályázatára a terveket a meghívott mű-
vészek január 16-án nyújtják be a Iasorí
gimnázium disztermében. A végrehajtó
bizottságot D. RaHay Sándor, a bizott-
ság elnöke, a' pályaművekelbirálása
céljából január 24. d. e. 10 órára hívta
egybe a fasori gimnáziumba. A pálya-
műveket a végrehajtó bizottság és a
szoborbizottság tagjai a meghívók fel-
mutatása mellett január 17-töl 24-ig
délelőtt 9-2 óra között tekinthetik
meg. A Luther-szobor nagybizottsága
január 25-én d. e. 11 órakor tart ülést
ugyancsak a gimnázium dísztermében.
Ezen az ülésen terjeszti elő a végre-
hajtó-bizottság a szűkebbkörű pályázat-
tal kapcsolatos jelentését. A nagyközön-
ség a pályaműveket jan. 26-ától. kez-
dődően el. e. 9-2 óra között tekintheti
meg. Belépődíj nics.

D. Raffay Sándor püspök az ujev
kezdetén pásztori levelet intézett a bá-
nyai evangélikus egyházkerület lelké-
szeihez. »Uj esztendő kezdetén - mond-
ja levelében - célt, erőt és bíztatást
keresve tekint minden ember a jövendő
felé. Az evangélikus lelkésznek isteni
hivatása még sokkal inkább kötelessé-
gévé teszi, mint másnak, az újévi ko-
moly elmélyedést. Nekünk, magyar evan-
gélikusoknak különös helyet adott a
világban az isteni Gondviselés. A ki-
sebbségi sors két irányban is ránk-
nehezedik. Mint magyarok, a nagyvi-
lág százmill iós népei közt viseljük a
kicsinység terhét, mint evangélikusok
csonka hazánkban vagyunk sokszor rá-
kényszerítve a kisebbség keserű kenye-
rére. És mégis azt kell mondanom:
nagy dolgokra rendelt minket az Isten,
nem azért tett maroknyi sereggé, hogy
megszégyenítsen, hanem azért, hogy ke-
vesekben mutassa meg az Ö hatalmas
erejét. De a keveseknek híveknek kell
maradniok! Körülöttünk forrongó és va-
lami hihetetlen bizonytalansággal meg-
bélyegzett világ vajudik. Felzavart akol
az emberiség és a nyáj pásztortalanul
tévelyeg. Korlátot szakított erők és in-
dulatok uralkodnak, a teremtett világ
pedig nyög és sóhajtoz. Elmondhatjuk,
hogy. talán még sohasem várta. olyan
sóvárogva a teremtettség az Isten fiai-
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Az ifjúsághoz
Pröhle Sándor rákospalotai lelkész e lap hasábjam megjelent

"Határozzunk" c. cikkének' elolvasása után figyelemmel kísértem a
további számokban megjelenő vitaválaszokat. Figyeltem, ki emlékezik
meg az ifjúságról, annak neveléséről és gondolkodásának egy bizonyos
irányba való tereléséről.

Senki!
Pedig igaza van Pröhle Sándor cikke azon részének, mely ezt

írja: - és jelenti Szent István országában a katolikus totalitást! -.
Az ország katolikussá tételéhez való törekvések már megindultak.

Ezt észrevehetné a magyar evangélikus fiatalság nagy rétege saját
magán akkor, amikor katolikus társaságba kerül. Ez a ka·tolikus társa-
ságban való élés elkerülhetetlen olyan városokban, ahol az evangélikus-
ság csak elenyésző kissebbség.

Velem a következő eset történt.
December első hetében a veszprémi katolikus . legényegylet cser-

készcsapata. Veszprémból külön autóbusszal, nemzeti színű zászlót vitt
a - kassai katolikus legényegyletí cserkészcsapatnak, felszabadulásuk
örömére. t:n, mivel az' autóbuszban még volt egy üres hely. velük
tartottam. Kassára érkezvén a katolikus legényegylet otthonában foga-
dott bennünket a vendéglátó magyar csérkészcsapat. Az esti tea fogyasz-
tása közben észrevettem, hogy engem erősen figyelnek. Később egy
cserkész hozzámlépett és arra kért. hogya rajtam lévő Luther-rózsát
vegyem le, mert ez ő szerinte furcsa és nem illő dolog, hogy katolikus
társaságban valaki evangélikus jelvényt visel.

Kérését megtagadtam.
Utána két másik fiatalember kért, hogya békesség kedvéért

tegyem le a jelvényemet (bántottam én valakit ?). Mi sem természete-
sebb ennél: kívánságukat ugyancsak megtagadtarn. Mellékesen meg-
jegyzem, hogy az ott töltött három napon senkisem zavart hasonló
kérésekkel. Megvoltunk egymással a legnagyobb békességben.

Ha valaki evangélikus társaságban katolikus jelvényt visel, fel-
szólítiák-e, hogy azt vegye le? Ugye nem.

Mint egyedüli evangélikus nak, furcsa volt a lefolyt ünnepségek
alatt hallani, hogy Kassa "történelmi idők óta katolikus volt és az is
marad". A magyarság politikájában sem engednek mást szolgální, mint
amit a katolikus érdekek megkívánnak. Ime az út a kezdődő katolikus
totalitás felé.

Határozzunk ! Csak ne politikailag, mint ahogy Pröhle Sándor
kívánia. Hanem határozzunk meg egy minden politikától mentes evan-
gélikus ulat, amelyre a politikai útvesztőkben eltévedt evangélikus

. magyar visszatérhet az egyedül üdvözítő Jézus Krisztushoz. Ez evan-
gélikus út kitaposásához és megépítéséhez kell felhasználni az ifjúsá-
got. Nem kell és nem szabad engednünk, hogy ifjúságunk olyan utakra
tévelyegjen. ahonnan egyházunknak már nehéz visszahozni.

Az ifjúság ma az úgynevezett reformtörekvések szenvedélyes szol-
gálatában áll. A relorrntörekvések jelszavai azonban feltűnő módon és
elsősorban a zsidókérdés bűvkörében állanak. Kérdem, mint egészen
érdektelen kicsiny pont, szabad-e egy ország, gazdasági és erkölcsi
bajait lOO%-ban a zsidókérdésben levezetni? Es erre a célra az ifjú-
ságot ál-jelszavakkal követésre birni? Magyarországon csak zsidó nagy-
tőke van? Az álláshalmozók kizárólag zsidókból állnak?

Mindezeket nem a zsidóság védelmére .hozom fel, mert tudjuk,
hogy zsidóságunk a multban sokat mulasztott, amit helyrehozni többé
nem tudnak.

Erre a politika . feletti evangélikus útra elsősorban evangélikus
fiatalságunknak van szüksége,

A mi egyházunknak vagyoni érdekei nincsenek és nem is lehet-
nének akkor, amikor az ország minden rendű és rangú polgárának
csak egy elgondolása lehet: gazdaságilag és erkölcsileg megerősödni,
hogyezeréves határainkhoz a saját erőnkből és igazságunk teljes tuda-
tában juthassunk! Tehát a mi feladatunk az iíiúságot az Ur Jézushoz
vezetni, "politika nélkül". Az egyháznak kötelessége ezt elősegíteni.
Olyannyira 'kötelessége, hogy az egyházi felsőbb hatóságoknak kellene
fellépni és az egyház érdekeinek (mely az ország érdekeivel semmiféle-



képpen ellentétben nem állhat) meglelelően az ifjúsági szervek által
olyan belső utat mutatni, amelyik mások előtt is becsületet szerezne
ifjúságunknak. . /

A jelenlegi szabadpályákra való átképzés be az egyháznak is be
kellene kapcsolódnia. A lelkész, aki a fiatalságot a legjobban ismeri,
segítsen az átképesítést keresőnek a helyes választásban. A kereske-
.delrni pályán való boldogulásnak előfeltételeivel rendelkezik-e az illető?
Akik egy kereskedő lelki (becsületes) tulajdonságaival nem rendelkez-
nek, elpocsék olt idő és az állam nyakára nyűg az átképesitésük. A
kereskedelmi pályákori a nagy verseny következtében mindazok el-
hullanak, akik nem rendelkeznek olyan ruganyos lelkiséggel, mint
.amilyent a kereskedelmi élet megkíván. A kereskedelmi pálya nem
íróasztal, ahol csak (es tleg) másolni kell - hanem az életnek olyan
területe, ahol a földi érvényesülés az egyén rátermettségén és ötletes-
.ségén is alapszik. .

Az eredeti témától ugyan eltértem, de módiát akartam találni,
hogy ezt a fontos és az ifjúság tagjait érintő kérdést, ha csak pár mon-
datban is, az e lapot olvasó ifjúság figyelmébe ajánljam.

Kérem az evangélikus iljúságot, hogya mai hangzatos jelszavakra
'válogatás nélkül ne hallgasson, mert az evangélikus egyéniséghez sem
illik és az ország javát sem szolgálja.

Cselekedjünk észszerűen, előrelátással, megfontoltsággal. Cseleke-
.delünk minden vonatkozásban legyen magyar, evangélikus, céltudatos.
Legyünk igazságosak és tárgyilagosak. Nézzük, figyeljük és mérlegel-
jük valódi értékük szerint a jelszavakat. A gyengéket gyámolítsuk,
papjaink fáradtságát becsüljük és arnennyire tőlünk telik, legyünk segít-
.ségükre, mert "bármit cselekedtek, az Ur Jézusért cselekedjétek ... "

Figyeljünk, érdeklődiünk a politikai élet minden változására, de
.álliunk készen mindíg, az egyházunkat ért sérelem esetén, fl védelemre ...

Bierling Ernő.

A jószívű háziúr
meg az adóhivatal
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Egy kis édes-bús mai történetet hallottam minap egy házi úrról,
.akinek szíve van és az adóhivatalról, akinek nincs szíve. Ezt okvetlen
el kell mondanom. .

Beszédbe elegyedtem egy háziúr hittestvérünkkel (mert ilyen is
.akad nagyritkán a sok "nem háziúr" hittestvér között) s ő mesélte el
egy kilakoltatás történetét, Volt neki egy régi lakója. Jobb napokat
látott, szegény, de nagyon rendes iparos emberek. S miután hosszú
,esztendőkön keresztül pontosan fizették a házbért. megesett az apával
.a mai baj: munkanélküli lett. Sőt, ezenfelül még beteg is. Nem tudtak
házbért fizetni. Mit csináljon velük? Látta a bajt, a 'betegséget, a nyo-
morúságot, ismerte a maga embereit, hát egyszerűen türelemmel volt
irántuk és nem zaklatta őket. Sőt, imitt-amott, amit tudott, dugott nekik.
S rájött, hogy ugyanezt teszi felesége is. Az a bizonyos "óvadék-letét",
amit ma megkövetelnek a háziurak a "nem Iíxlizetésü" lakóktól, egy-

·altalén nem feküdt otta saíe-iében. Tehát [ószivűségén, emberiességén kívül
.semmi más "szilárd alap" nem indokoltá türelmét. S a hónapok bizony
múltak egymás után. Lejárt az első negyedév, lejárt a második negyedév,

·kezdett lejárni a harmadik negyedév is. A szegény emberek házbér-
tartozása olyan jelentős kis summává kezdett dagadni, amekkora egy-

.összegben talán sohse volt a kezük között, nemhogy most. A betegség
már meg is szűnt volna, de a munkanélküliség nem. A háziúr nem
-szólt semmi].

De a lakónak is volt lelkiismerete. Megfizetni ugyan nem tudja
.az adósságát, de legalább nem veszi el a háziúrtól a lakás jövedel-
·mét. Egy nap csak megjelent a házi úrnál és kérte, hogy indíttassa meg
ellene a kilakoltatási eljárást. Nagyott nézett a háziúr és tiltakozva
hárította el magától a kérelmet. Majd csak rendbejönnek rövidesen,

.csak akad munka, ő nem méri a türelmet dekával - igyekezett a lakót

nak kinyílvánulását, mint ma. De ha
mindenki tévelyegve jár is, az Evangé-
lium népének s elhivatott sáfárainak
biztosan kell állni ok. Kedves munka-
társaim, álljunk és járjunk egymás rnel-
lett megértésben, mint testvérekhez il-
lik . .. A pásztorkodásra mikor lenne
nagyobb szükség, mint olyan időkben,
amikor hamis jelszavakkal, téves célki-
tűzésekkel csábitgatják az Úr népét
Jobb jövőt ígérő hr.etök. Vigyázzatok
azért, álljatok szilárdul, férfiasan, mert
az Úr csak a hű szolgát jutalmazza meg
az elismerés boldogító örömével. Az Is-
ten pedig adjon e nemes munkához
segedelmet, a nehéz évek után jobb
esztendőt, kívánt előmenetelt; szeritegy-
házunknak adjon diadalmat, hazánknak
pedig felemeltetést a megalázottság-
ból ... «

Finn-ugor lelkészüdülő tábor. Kallio
Kaiku lappeenrantai esperes, a finn-
ugor testvériség lelkes harcosa indít-
ványára a lappeenrantai egyházmegye
lelkészi kara a folyó év július hó
12-18-ig terjedő időben finn-ugor lel-
készüdülő tábort rendez Finnországban.
A tábor helye a lappeenrantai gyüleke-
zet nyári otthona, melynek a befogadó
képessége 30 személy. A táborban részt
vehet 10 finn, 10 észt és 10 magyar
lelkész. Egyszerií lakást és étkezést in-
gyen adnak a finnek. Ezenkívül a finn
vasúton 25 százalék engedményt. Min-
den nap reggeli és esti áhítat és egy
nagyobb biblia tanulmán)! van tervbe
véve. A hely, ahol a tábor készül,
egyike Finnország legszebb helyeinek.
A gyönyörű és hatalmas Saima tó part-
ján fekszik. Résztvenni szándékozók je-
lentkezzenek Túróczy Zoltánnál, Győ-
rött.

Lelkészbeiktatás. A zalaistvándi egy-
házközség egyhangúlag meghívott lel-
készét: Kutas Eleket január 8-án iktatta
be lelkészi hivatalába Molitorisz János
esperes.

Halálozás. Jaeger Gyula kántortanító,
volt selmeczbányai leányiskolai tanító,
kereskedőtanonc-iskolai igazgató 67 éves
korában Nógrádverőcén elhúnyt.

Felvidéki vallásos estély, A gömör-
megyei szép fekvésű magyar faluban,
Osgyánban karácsony és újév között
az evangélikus templomban meleg han-
gulatú estét tartottak az odaérkezett
osgyáni származású hittestvérek és az
egész község népe. Kovács Andor oros-
házi és Kemény Lajos budapesti espe-
res vezették a kis társaság ot, mely
hosszú idő után megint haza jöhetett.
Már Füleken és Rimaszombatban az
evangélikus egyházak vezetősége meleg
szeretettel köszöntötte az osgyáni uta-
sokat, . akiknek első útja a temetőhöz
vezetett, hogy szeretteik sírját' virág-
gal és hálás szívvel felkeressék. Este
a nagy templomban, melyet az egyház-
hívek és a más vallásúak is egészen
megtöltöttek, az istentisztelet előtt .Iá-
rossy Mihály ny. ev. lelkész, egyház-
felügyelő, azután a község főjegyzője,
végül Palkovics Pál helybeli lelkész
mondtak meleg Istenhozottat a vendé-
geknek, akiknek Kovács Andor vála-
szolt. Az istentiszteleten az oltári szel-
gálatot Kemény Lajos, az igehirdetést
pedig; Kovács Andor végezte, majd a
befejező Hímnusz után az egyházgond-
nok mondott köszönő szavakat a test-
véri látogatásért. Az orosházai isko-
lák szép zászlókat küldtek ajándékul az
iskolának és az egyháznak.
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A . Deák-téri Evangélíus Nőegylet,
melynek elnöke D. Raíf'ay Sándorné, az
elmúlt év karácsonyára a' következő
adományokat kapta: dr. Lányi Mártonné
40 P, dr. Szeritiványi Tibor 12, a
Kormányzóné nyomorenyhítő akciójából
150, ruhaneműt dr. Lányi Már-ton, R.
S., Keresztszeghy Györgyné és Vályi
Miklósné adományozott. A Nőegylet a
december 17-én tartott hangverseny jö-
vedelmét is felhasználva, karácsony al-
kalmából 50 családnak küldött pénzse-
gélyt, 712 P összegben, 28 személy,"
ajándékozott meg ruhaneművel 190 P
értékben és 30 kórházi betegnek kül-
dött csomagot.

Kitüntetés. Dr. Vályi Lajos ügyvédet,
az Országos Luther Szövetség választ-
mány itagját, kelenföld egyház presbi-

.terét a Kormányzó Ur kormányfőtaná-
csossá nevezte ki.

Évi ielentés. A pesti evangélikus
magyar egyházközség Deák-téri, Fasori
és Kőbányai lelkészi kőr é'xen az 1938.
évben volt összesen: keresztelés 1893
(Előző évben 597), esketés ; 260 (299),
tiszta evangélikus pár 61, evang.-reL
32, vegyes 167, reverzálist kötött ja-
vunkra 56 (99). Temetés 488 (437).
Konfirrnálás 371 (367). Urvacsorát vet-
tek 14402-en (1433'n. Egyházunkba be-
tértek 1362-en (186). R. k. 41,ref. 8,
egyéb 12, izraelita 1301. Egyházunkból
kitértek 56-an (60). R. k-nak 39, reL-
nak 9, egyéb 7. Templomi offertóriu-
mok 7622 P 43 fill. Adományok 11.009
P 88 fill., ezenkívül Luther szoborra
19.007P 79 nn.. összesen 37.640 P
10 lill. (21.196 P 50 fill.). Az egy-
házközség tagjainak száma 38.000 lélek

Kelenföld. Statisztikai' adatok 1938-
ban. Keresztelés 44 fi-, 36 nőnemű, ösz-
szesen 80. Harminchattal több, mint az
elmúlt évben. Törvényesen 77, törvény-
telen 3.. Házasságkötés: 11 tiszta-, 33
vegyes pár, összesen 44. Kilenccel keve-
sebb, mint az elmúlt évben. A vegyes
házasok közül 11 pár a mi javunkra
adott reverzálist. Temetés: '29 Ii-, 23
nőnemű, összesen 52. Tizenkettővel
több, mint az elmúlt évben. Ezek közül
gyermek 6, ötven éven felüli 36, 50 éven
aluli 10. Konf'irmáció : 33 Ii-, 29 nő-
nemű, összesen 62, TizenkilencceI több
mint az elmult évben. Betérők: 33 fi-,
29 nőnemű, összesen 64. Harminchéttel
több, mint az elmúlt évben. Kitérők :
5~Ii-, 3 nőnemű, összesen 8. Eggyel több,
rnint az elmult évben. Úrvacsorával élt:
2016 lélek. 279-el több, mint az elmúlt
évben. Offertórium ok eredménye: 3067
pengő 70 fillér, 376 pengő 37 fillérrel
több,mint az elmúlt évben. A lelkészi
hivatalba befolyt adományok: 9392 P
74 f.,. 5081 pengővel több, mint az
elmúlt évben.

~~~

FILMKRITIKA
S~egény gazdagok

Jókai, úgy látszik, hóna ~lá nyúl a
magyar filmgyártásnak Szállítja a re-

. mek Iilmtémákat, li kényszeríti a ren-
dezőket, hogy mindíg jobbat, mindíg
magyarosabbat, mindíg ízlésesebbet hoz-
zanak elő. Még mindíg van néhány
nagyon gyenge, nagyon szürke kép és
jelenet ebben a Iilmben is, dea Iegna-
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vígasztalni. Oe az csak erősködött, hogy csak tessék az eljárást folya-
matba tenni, rnert ő úgy sem tudja megfizetni a hátralékos lakbért, még
ha akad is munkája. "Hát az sem baj" - nevetett a háziúr - "több.

'is veszett Mchácsnál". Oe viszont ki tudja, hogy mikor kap még mun-
kát ? - sóhajtott a lakó. Már is túlon-túl igénybevette a háziúr jó-
szívűségét. Nem, ő nem akar vele visszaélni. Es... (most aztán ki.
vallotta a. szándékát) 'attól se féljen, hogy mi lesz ő vele, ha kilakol-
tatiák, t. i. benn járt a városházán és egy rokona azt ígérte, hogy
azonnal kieszközöl neki egy fővárosi szükséglakást, ha felmutatja az,
írást, hogy kilakoltatási eljárás van ellene folyamatban. Anélkül azon-
ban nem lehet. "Tessék tehát csak megindíttatni az eljárást egész nyu-
godtan!" - biztatta a háziurat. .

No ió, a háziúr megindíttatta az eljárást. Ez azonban szintén.
pénzbe kerül, mint jól tudjuk (hisz ennek az esetleges köItségeire kérik
a mai háziurak azt a bizonyos "óvádékletétet"). Oe hát "ez a kár lesz,
a végső", gondolta és megindíttatta az' eljárást.

Oe nem ez lett a végső. Sőt, a végső elötti se. T. i. megindult az,
eljárás, a szegényember megkapta a fővárosi szükséglakást és ki-
hurcolkedott volna, ha lett volna pénze a hurcolkodásra. A hurcolkodás
elötti napon újra megjelent a háziúrnál és előadta, hogy minden rend-
ben lenne, csak pénze nincs; amivel a fuvarost kiiizesse, sőt annyi se,
amennyivel legalább előleget adjon neki. Hogy hát ő néhány ablakra
a saját költségén csinált vászon rolettát, nem venné-e meg tőle ezeket a
rolettákat ? . .. A háziúr nevetett az ajánlatán és azt kérdezte tőle,
mennyire van feltétlenül szűksége a fuvaros számára? Megmondta.
A háziúr elővette és odaadta neki. Az összeg természetesen tíz-húsz-
szorosan felülmúlta a roletták újkori értékét. Eltekintve attól, hogy ...
ugyebár. .. Oe nagyon jól' tudta, hogy az egész roletta-ügy csak a
szegényember szeméremtakarója a szégyelt kérés mezítelenségén.
"Ha a költségemen is, de hadd menjen hát szegény ... "

Az üres lakást alaposan rendbe is kellett hozatni, hogy újra ki-
adható állapotba kerüljön. Ez is elvitte a maga kis summáját. Oe a
legvégén jő, mint minden történetnek, a dolog csattanója. Elég nagyot
csattan. Majdnem olyat, mint egy pofon." . ,

Azt gondolta ugyanis a jószívű háziúr, hogy ezt a "szoci~lis"
cselekedetet (ahogy ezt ma , modern szóval hirdetik), amit a szegény-
emberrel tett, bizonyára méltányolni fogja az államhatalom is, hiszen.
ma ,a képviselőházi uraktól a legutolsó élharcosig minden állami
ember a "szociális" jelszót turbékolja és nagymerészen beadta a kérel--
met az adóhivetalhoz, hogy arra a 9 hónapra, ameddig a szegényember
bentlakott ugyan a lakásban, de a mellékelt bizonyítok szerint semmit
sem fizetett, sőt kiadást és kárt okozott, töröljék le a "lakó után ki--
vetett" adórészletet. Nos, az adóhivatal végzését nemrég kapta kézhez.
Meg is mutatte , hogy szóról-szóra élvezhessem az adó hivatali papír--
lelkűség és paragrafuszsenialitás legújabb remekét : "a háztulajdonos-o
nak nincs joga az állam kárára jószívűnek lenni. Miután a lakó a
törvényesen előírt kírnéleti idő alatt nem iizetett, a házi úrnak köteles-
sége lelt volna a lakbérrendeletekben előírt intézkedéseket haladékta-
lanul Ioganatosittatni a lakó kilakoltatása iránt. A lakás után járó lak-
béradónak tehát csak a törvényes kíméleti időre eső hányadát (vagyis ;
egy havi "hányadot") törli a m. kir. adóhivatal".

"Na, most tessék idenézni - mutatott rá a háziúr egy hosszú
számoszlopra - ennyibe került nekem ez a [ószívűség. Egyáltalán
nem sajnál am. Ha ~mégegyszer így adódnék, mégegyszer odaadnám.
Csak ezt a pofont, amit érte kaptam, ezt .szégyellern. Nem magam
miatt. .. a fajtám miatt... Mi lesz abból a nemzetből, ahol súlyos-
anyagi áldozatokba kerülő [ószívűségért, emberiességért hivatalos pecsét--
tel ellátott büntetést osztogatnak? Mi lesz abból a szegényemberből.
akire párhetes "kíméleti idő" után hivatalos kényszer nyomása alatt
kénytelen a háziúr a kilakoltatás erkölcsi és anyagi tatárjárását rásza--
badítani? Csuda az, ha ma gyűlölettel állnak egymással szemben nép-
rétegek és társadalmi osztályok? Mennyi félreértés van ebben a gyű-
löletben! Mennyi igazságtalanság személyek ellen, akik "nem tehetnek .
róla ... " Akik- egyszerű, emberséges szívű, derék emberek, de akik
pofonokat kapnak, ha a szívüket elő merik venni ... ".

Én bizony nem mertern a jószívű házi úrnak azt mondani : nincs-
igazad. . . . :if L. M. V.



LAPSZEMLE
A földreform ról mondotta, Jaross

Andor': »Mi megtanultuk megismerni,
hogy mit jelentett a cseh és szlovák
nép belső erői, faji megerősödése szem-
pontjából. az érdekükben, .de .a mi ér-
dekeink ellen végrehajtott földreform.
Meg vagyunk győződve arról, hogy a
magyar nép dunamedenceí poziciójé'nak
egyik legerősebb koefficiense lesz az,
ha minél több. magyar család biztos'
földtulajdonhoz jut és ezzel örökre meg-

. ,gyobb részében már erős technikai
-emelkedést képvisel. Külön is megem-
lítésre ,méltó- Szeleczky Zita, akinek egy-
egy kézmozdulata klasszikus remek. Aki
Jókai szóterjengéseit már nem birja
türelemmel és idegekkel, az a film
modern kapuján 'keresztül mindíg gyö-
nyőrűséggel bolyonghat az öreg írófeje-
-delem mesevilágának színes rejtelmei
közt. S ez a magyar film egyik híva-
tása: megtartani, szívünkhöz újra közel
hozni a régi értékeket. Ha má'r a másik

- hivatásában: az új magyar művészi ér-
tékek termelése tekintetében olyan sivár
az eredmény, legalább ebben buzgólkod-
jék a magyar film, s akkor kiérdemli
megbecsülesünket. A. B.

"akadályozzuk azt a szomorú lehetőséget,
hogy valamely idegen hatalom rövidiqőre
kezébekapadnthassa ami területeinket
és azt eg'y más, idegen' faji ko Ionizáció
zsákmányának tekirithesse, A földreform
problémája nemzeti,'népi, faji,' kat~~~i
és államépítő érdek egyaránt, Aki':
egyéni vagy családpolitik~iszempontbóí '
nyúl hozzá ehhez a kérdéshez, méltat-
lan arra, hogy a nemzet nevében beszél-
hessen. Minden ilyen tendencia velünk
találja szembe magát, a mi egymilliós,
öntudatos népi tömegeinkkel ... «

(1938. »Egyedül vagyunk«)

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar királyí SOPRON
udvari szállítók, •

LBgBiSő tüzoltószsr-, kút, sziuattyú- BS
gBpgyáp, harang, fém- BS uasöntöds.

Alapítva:
1816.

Alapítva:
1816.

A Budapest- Tisztviselőtelep külsőíerencvérosi református temp-
lom, a pápai relormátus templom, a györi református templom,
bagaméri relornátus templom stb" stb, harangjai gyárunkban .
készültek. Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak a
legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállításon arany-
-érernrnel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és sOK disz-
-oklevéllel kitünletve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi jótállás.
Költségvetésí és kiszállást díj men tes e n esz k ö' z l ü n k ,
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szezon utáni olcsó árakon,

Új, ezüstrókák. keppek
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Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Jóléti Egyesülete?

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

Felvilágosítással és táiékoztatássel szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajó-u. 8- iO.(Ev. bér-
ház.) Telefon : 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged. Székesfehérvár. Szombathelv, Szolnok, Min-
den egyházközségben megbízottai vannak az egyesü-
letnek. -Állandóan felveszünk és foglalkoztaturrk
megfelelő javadalmazással lagszerzőket, hölgyeket is.
/ '
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5 Z L E Z Á K LAS Z L.á" Uidonség !
Magyarország aranykoszorus mestere

harang- BS írcöntödB, harangfBlszBrBlés BS haranglábgyár
.Budapest, XIII., Petneházv-u. 78.

. (XIII., Frangepán-utca mellett.)
Saját ház. :: Telefon : 291-353.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállítot! 241 kg.-os harang.

A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai. valamint a világháború után

. készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Mosl
készítem a pusztaiöldvéri evang. templom új harangiaít. -

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.

Uidonság !
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Őszből-Tavaszba.

Versek. . Ára: P 3.-. 3.90. 4.-
Dr. Varsanyi Mátyás: Isten Embere. (Luther Márton élet-

rajza.) Ára: P 3.30. 6.-. 8.-
Rovd Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P 1.20

..Három Barát" c. folytatásával egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszekítös alakban

P 1.40. könyvalakban P j '60.
Széles út - Keskeny út. Színes kép Máté 7. 13-14

alapján. Ára: P 2.80
Megrendelhető :

a FÉBÉ könyvkereskedésében
Budapest, VII., Damíaních-u, 25/a.

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest. IV..
Deák-tér 4. Nyiregyháza Luther-ház. Alberti-lrsa gr. Szapáry-
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.

Ugyanit! kaphetó leszállított áron. ernig a készlet tart.
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk.
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5. 6.50 P-ér!'

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

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

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE
Néprajzi és művelödéstörténelmi tanulmány.

lrta : dr. Bruckner Gyözö. Ára 2 P.

Hapható 5 [H OLT ZTE ST V É ft EH könyvkBrBskBdísíbBn,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Rádíő, gramofon, zongorabíllentvüs harmo-
nika és az:összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedm'ény!

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.,
evangélikus bazár.

MARNITZ

I

.,
..••••••• r....... ,......,.,.

I~----~------------_·----------,---------------------~
GAR'AB JOZS EF

hangszertelep
VIIl, JÖZSEF-KRT. 37.

KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKÚS BAZÁR
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
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Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peschko Zoltán, Scholz Lászlo,

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

Megjelenik minden szornbaton
Szerkesztő ség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-ut~. 28/8. Telefon: 133-592.

Kiadja az Országos Lulher-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások akiadóhivatalba küldendők.
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Igehirdetőket
Nem vitathatjuk. hogy kiknek

van joguk a rádióban evangélikus
istentisztelettel szolgálni. A jelen-
legi jogszokás szinte úgy titokzatos
hallgatás révén kialakult és annak
egyház-szelleműségét senkisem
meri háborgatni. .

Több évi megfigyelés után azon-
ban fel kell vetnünk a kérdést elvi
szempontból. minden szernélyi tá-
madástól mentesen.

Aki egyházunk megigazulási ta-
nát, az Ágostai Hitvallást, az evan-
gélikus egyházjogot ismeri, az előtt
nem vitás, hogy evangélikus isten-
tisztelet sem falusi szószéken, sem
az egész ország rádiókőzvélernénye
előtt nem képzelhető el Ige nélkül.
Ha pedig nem az Ige szólal meg
és nem az igehirdetés harsan pa-
loták és kunyhók hangszóró in,
akkor csak arravaló az evangéli-
kus istentisztelet a rádióban, hogy
legyen és hogy miatta ne lehessen
sérelmi és mellőzési kifogást tenni
a Studió ellen.

Az eddig felléptetett evangélikus
rádiószónokok között -- Istennek'
legyen hála - vannak igehirdetők
is, akik sok olyan papnak papjává
válnak, akiknek egyébként olyan
ritkán van alkalmuk mások bizony-
ságtevésén hitből-hitbe épülni. Ke-
ményen ki kell azonban monda-
nunk, hogy rádi óra méltó igehirde-
tőnk eddig kevés akadt!

Szónoklás, költői hasonlatok,
unalom-malmot haitó frázis-niaga-

a ródióba!
rák, a szuvas liberálismus poshadt
levegőjét míkroíonba Iehelők, evan-
gélium nélküli hitébresztők, elég
gyakran lepik meg a gyanútlan
kollégát, akiknek úgy kellene a saját
igehirdetése után az evangélium
szava, mint a szornias földnek a
májusi eső! Szinte látja az ember
a borzalmas emberi erőlködést : a
rádióban olyan nagyot szeretnének
mondani, hogy meghallja a világ
és nem gondolják némelyek, hogy
csak a bünös, kis emberi szivnek
kellene a kegyelem forrása.

Itt a legtöbb országmentő, heti
politikára reagáló, .társadalom-tudós
és magyar-jövőre ásító cumei-
Sibilla akar lenni, de olyan keve-
sen vannak, akik mikrolonon túl-
látva és túlhallgatva engednék meg-
szólaini magát az Igét, magát a
testet öltött Igét, az Úr Jézus
Krisztust!

Talán nem éppen mellékes, hogy
az Evangélium egyháza, milyennek
mutatja magát a magyar másval-........................ ~

"Mert feltettem magamban, I
hogy közöttetek semmi mást
nem tudok, csak egyedül Jézus
Krisztust és pedig a megfeszí-
tettet." 1. Kor. 2: 2.

"Mert mi nem magunkat
prédikáljuk, hanem Krisztus

IJézust, mint Urat, magunkat
pedig mint szolgáitokat Jé-
zusért." ll.. Kor. 4: 5.

••••••••••••••••••••••••••

lású rádiózók nagy tömege előtt,
akik természetes eszükkei és nem
jus porochiálisszal gondolkodva,
mindenesetre azt hiszik, hogy az
evangélikus egyház legkiválóbb
Ige-hirdetőit hallgatják és ők éppen
csak erről veszik az ítélet mértékét.

Nem lehetne-e pl. a'ztmegpró-
bálni, hogy az 1940. év Igehirde-
tésére szabad és titkos pályázatot
hirdetünk és azt az arra hivatott
bizottság elbírálja, hogy melyik Ige-
hirdetés és melyik nem?

Lehet, hogy sokan elismerő leve-
leket kapnak, gyanútlan és hozzá-
nemértő [ólelkektől, lehet, hogy'
gratulálok ropogtatják soknak jobb-
és balkezét, de számtalan lelkész-
társam panaszkodott már, hogy sok
szónok szereplését szégyenlenie
kellett más egyházak papjai után.
Ennek pedig mégsem volna sza-
bad előfordulnia !

lsten ébresztő kegyelme majd
megmutatja az utat errefelé is, ...
mert bizony ezt az utat, ha tapo-
gatódzva is, de sürgősen keres-
nünk kell!

Jöjjenek, akik még tudnak Ige-
hirdetők lenni, a meglévők mellé;
jöjjenek azok helyébe, akiknek
eddig nem adatott meg felülről a
kegyelem szava, hogy Ige-hirdetők
legyenek. Ezeknek legyen elégté-
tel és kegyelem az, hogy életükkel
azok lehetnek, ami szóval nem
sikerül nékik: Ige-hirdetőkké!

Bácsi Sándor .

3



Isten
a beszéd végén . ..

Feláll a nemtudomhányadik szónok s
ugyanúgy hebeg, dadog, mint a többi,
újat nem mond, mint a többi, az ünne-
pelt is alig hall belőle a többiek vic-
celődése, koccintása, zaja miatt s míg
illedelmesen mosolyog, a szónok be-
fejezi beszédét, emelvén poharát és
mondván: »a mi közszeretetben álló
ünnepeltünket pedig sokáig éltesse az
Isten ... «

Ha bankett van, ha az asztaltársa-
ság gyereket ruház fel, ha névnapi
vagy más köszöntőt mondanak, ha po-
litikust üdvözölnek a pályaudvaron, ha
díszpolgárságot adnak át, ha bármit
csinálnak, amelynek lényegét »kereset-
len szavakkal« kifejezésre kell juttatni
és bárkit ünnepelnek, akit elér az a
szerencsétlenség, hogy még életében
meg kell hallania azt, aminek ellenkezőjét
gondolják róla, akkor mindenki ezzel
fejezi be »szívből jövő gondolatait«·
» ... éltesse az Isten!« Közömbösek, hi-
tetlenek, ravasz okosok, templomkerü-
lők, istentelenek egyformán mondják:
»éltesse az Isten.«

Isten a beszéd végére került. Ö a
Nagy .Befejezés, a Szenzációs Végső
Akkord, a Tomboló Lelkesedés Előidé-
zője. Ö - egyben - az emberi gon-
dolattalanság takarója és mutatója. Ö
segít ki a zavarból, ha eltévedünk a
szavak útvesztőjében, ha közbeszólnak,
gúnyolnak, helyeselnek, ha bizonytala-
nok vagyunk a beszéd sikerében. Neve
egyszerre ajkunkra tolul és megment.
lsten a beszéd végén ... ·

Isten a beszéd végén... Öh ne is
csodálkozzunk: Isten a prédikációk vé-
gén, amelyek sebtiben készültek el, az
egyházi statisztikai adatok végén, arne-
lyek lesujtók és. mentséget követelnek,
az évi jelentések végén, amelyek silány
munkából élet-halál harcot, a lusta egy-
házi rnunkásokból élethősöket hazudnak,
Isten a presbiteri ülések végén, amelyek
élettelenek, Isten a cikkek végén, a
sajtókérdés, az ifjúsági kérdés, a szo-
ciális kérdés, a család kérdés és min-
den kérdés végén. Isten majd megoldja,
befejezéshez juttatja mindezeket.

Isten oda került - mindennek a vé-
gére. Mert az Isten mindenre jó. Allít-
gatjuk. helyezgetjük, ahogy nekünk tet-
szik.

Vajjon rnikor kerül a középre? Az
élet közepébe, a kérdések közepébe, a
cselekedetek, gondolataink köz epéhe, a
prédikálásunk, és egyházi életünk köze-
pébe, munkánk közepébe?

Sőt: vajjon mihor kezdődil~ már
minden Vele? V áradi Lajos.
~~~

Azt az Istent, aki tes/el és vért vett
magára, nem akarja a világ elfogadni,
sem eltűrni. Az, aki megszülelik, prédi-
kál, megdorgá/ja a világot, keresz/re-
feszíttelik - nem kell, sőt kivégzi a világ
és keres helyette magának test nélküli
Istent, az/ tisz/eli nagy fáradsággal és
költséggel, - halait az ilyent felfogni
sem képes. Luther.

A világ úgy tűnik fel előttem, mint egy
dűledező ház. Dávid és próféták a geren-
dák, Kri9zlus az oszlop, benn a ház kö-
zepén. O tart minhei.

Luther.
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Entlékirat
a magyar evangélikus lelkészképzés

reformja tárgyában (Folvtatás.)

Igaz ugyan, hogyalelkészképzésnek e0> az UJ szabályozása
a jövendőbeli lelkészek gyakorlati képzése és önképesítése tekinte-
tében a megelőző helyzethez képest észrevehető haladást jelent.
De nagy rövidlátás volna azt állítani, hogy ezzel agyak_orlati lelkész-
képzés kérdése most már kielégitő megoldást nyert. Nemcsak, hogy
a két gyakorlati lelkészjelöiti vizsga anyagának a megállapítása
és még inkább -a jelöltek vizsgára készülésének a módja szenved
súlyos fogyatékosságokban, hanem kétségtelen az is, hogy egész
gyakorlati. lelkészképzésünk ezidő szerint még híjával van az egy-
séges, szerves, tervszerű belső és külső kiépítettségnek, ami aztán,
mivel a tudományos képzés is a gyakorlati életre való vonatkozásban
éri el célját, egész lelkészképzésünkre rányomja a töredékesség, a
tervszerűtlenség, a befejezetlenség bélyegét. Valóságos ür tátong a
gyakorlati lelkészképzésnek egyfelől a theologiai fakultásban folyó
része, másfelől azon másik része között, mely a fakultási 4 év-
folyam befejezése után következi . Teljesen tisztázatlan az a kérdés,
hogy a gyakorlati lelkészképzés fe adataiból mit kell a hittudományi
karon, rnit azonkívül és hogyan elvégezni és ki felelős nevezetesen
a fakultáson kívül folyó gyakorlati képzésért. A hittudományi
kar természetesen kötelezve érzi magát arra, hogya tudományos
képzés mellett a gyakorlati képzés érdekében is megtegye a tőle
telhetőt. De nyilvánvaló, hogy a hittudományi kartól, ameddig a
mostani tanulmányi keretek fennállanak, igazságosan nem lehet a
gyakorlati képzés terén többet várni vagy követelni. A hit.tudományi
kar mellett ott van a theológusok otthona. Jó, hogy ott van. Kár
volna, ha nem volna. Munkáját elismerés illeti. De kétségtelen nek
tartom, hogy azok a kedvező lehetőségek, melyeket jövendőbeli lel-
készeknek a közös otthonban való együttlakása a gyakorlati képzés
számára nyújt, a mostani berendezés mellett még távolról sincsenek
kihasználva. Az egyetemi tanulmányok elvégzése után teljesen bizony-
talan, hogy az egyes segédlelkészek megtalálják azt a lelki - szellemi
és egyúttal gyakorlati irányítást, melyre a nekiindulás döntő éveiben
szükségük van. Egyeseknek jó szerencséjük lehet, ha igazán hivatása
magaslatán álló »principális« mellé kerülnek. A többiek annál elha-
gyottabbak. A kellő irányítás híján tapogatóznak és mivel senki
sem figyelmezteti őket, vajmi könnyen beleszoknak a szolgálati
gyakorlatnak valamely teljesen helytelen formájába. De szinte tanács-
talanul- állanak abban a tekintetben is, hogy a két gyakorlati vizs-
gán voltakép miről kell majd számot adniok. A tudás vagy nem
tudás kinyilvánulása és megítélése a vizsgálatot szenvedők érzése
szerint ezeken a vizsgálatokon nagyobbára esetleges, legalább is
esetlegesebb, mint a fakultási vizsgálatokon. A lelkészképesítő bizott-
ságnak kerületi albizottságokra osztódása teljesen lehetetlenné teszi
egységes mérték alkalmazását, ami szintén visszásságokat szül.
Ezeknek a gyakorlati vizsgálatoknak a gyakorlati kezelése és elin-
tézésmódja sokszor kiáltó ellentétben van azzal a fontossággal, melyet
a gyakorlati képzésnek »elvben« tulajdonítani szoktunk.

Mindezeket a hiányokat meg kell látnunk ~s gyakorlati lelkész-
képzésünk reformokra szoruló voltát elismernünk akkor is, ha egyéb-
ként belát juk azt, hogy olyan sokoldalú arravalóságot és képzett-
séget kívánó életpályára nézve, amilyen a lelkészi, még a legjobban
rendezett előkészítés sem lehet hiánytalan.

Ahhoz tehát nem férhet kétség: lelkészképzésünket gyakorlati ,
szempontból i.s alaposabbá, tervszerűbbé, eredményesebbé kell ten-
nünk. A kérdés csak az, lehetséges-e ez lelkészképzésünk adott kere-
tei és formái között?

Amikor arról van szó, hogy a gyakorlati lelkészképzésnek jobban
megadjuk a magáét, mint eddig. tettük, a legsúlyosabb tévedésbe
akkor esnénk, ha a gyakorlati képzés reformját a tudományo.i képzés
rovására akarnánk keresztül vinni. Hiszen már az előző (A) szakasz-



ban láttuk, hogy lelkészképzésünk adott kereteit tudományos érdek-
ből is nem hogy szükítenünk, de inkább tágítanunk kell, hogy céljá-
nak igazán megfeleljen. Egyházunk a maga múlt jának legszebb hagyo-
mányaival kerülne ellentétbe, a világban és nemzeti életünkben betöl-
tendő hivatásának a magasabb szellemi kultúra felé utaló irány-
vonalától térne el, és a szekták irányvonala felé hajolna, ha gyakor-
lati lelkészképzésének feljavítását a tudományos képzés színvona-
lának és belső értékének leszállításával akarná elérni. De ezzel
nyilván elveszítené a tudományegyetembe kebelezett theológiai fakul-
táshoz való jogát is, mert kétségtelen, hogy olyan intézmény, mely
főjellemvonása szerint gyakorlati szakképzés szolgálatában áll s a
tudományos képzés tekintetében a maximális követelések helyébe
a minimális mértéket teszi s ennélfogva nem akar más lenni, mint
egyszerüen szakiskola, nem tarthat számot arra, hogy mint fakultás
a tudományegyetem keretében f~glaljon helyet.

Ha pedig így van, ha a tudományos és a gyakorlati képzés
egyaránt továbbfejlesztésre és kimélyítésre szorul, de egyik sem
vihető keresztül tanulmányi rendünk meglévő keretei között, akkor
nyilvánvaló, hogy ezeket a kereteket tágítanunk kell s egyúttal
új formákat keresnünk és létesítenünk lelkészképzésünk számára.

vallásos-
rostálás

C) Lelheszhép zésunh. reformj ának szüksége a
erkölcsi nevelés és ezzel kapcsolatos [egvelmi

(szelektálás) szempontj ából.

Jövendőbeli lelkészeink vallásos-erkölcsi nevelése mindenkor
különős gondját alkotta és alkotja mind a hittudományi kar tanári
testűletének s ezen testület minden egyes tagjának, mind különösen
a theológusok otthona vezetőjének. Mint a tanári testület legidő-
sebb tagja, akinek a lelkészi pályára való felkészülése még a múlt
század utolsó éveibe esik és aki majdnem egész életét a lelkész-
képzés felelős szolgálatában töltötte el, nyugodt lelkiismerettel mond-
hatom, hogy jövendőbeli lelkészeink vallásos-erkölcsi nevelése és
lelkigondozása irányában ma sokkalta több történik, mint akár csak
alig egy emberöltővel ezelőtt. Nemcsak, hogy az ifjúság a maga
részéről is ma több lelkigondozást és vezetést igényel, mint -
legalább az akkori látszat szerint - az egy emberöltővel ezelőtti
ifjúság; hanem a tanárok is általában véve több gondot fordítanak
erre a feladatra, mint a régiek, bár, amit hálával kell emlékezetben
tartanunk, ezek között is akadtak egyesek, akik többek akar-
tak és tudtak is lenni, mint csupán tudományosan oktató profesz-
szorok. Az idők változása, a világháború és a forradalmak, vala-
mint a nyomukban járó válságok lélekrendítő és komolyító hatása
érvényesül kétségtelenül abban, hogy a mai theologia a régihez
képest rendkívül sokat nyert életközelségben s ennek megfelelően
magukból az előadásokból sokkal több vallásos erkölcsi nevelő,
indító, építő erő indul ki, rnint régebbén. Emellett tanári karunk éppen
csak néhány évvel ezelőtt vezette be a félévenkénti 2-3 napos
ifjúsági házi konferenciákat mint csendes napokat, melyek a lelki élet
és a lelkészi szolgálat nagy kérdéseibe és feladataiba az Ige világos-
sága mellett való közös elmélyedés útján ugyancsak az ifjúság val-
lásos-erkölcsi építését s hallgatók és professzorok egymáshoz való
viszonyának lelki elmélyítését akarják szolgálni. De az egyes tanárok
külön is tartanak biblia órákat kisebb csoportok számára.

Sajnos azonban itt is be kell vallanunk: nem, hogy immár
elértük volna a célt .. ; Az érzésünk az, hogyacél érdekében még
mindíg többet és egyes dolgokat máskép kellene tenni. Itt különösen
arra gondolok, hogyalelkigondozás lehetőségei tekintetében milyen
nagy különbség van a theológusok otthonában bennlakó és a künn-
lakó hallgatók között, továbbá arra, hogy a theológusok otthonában
folyó lelkésznevelő munkába nem kapcsolódnak be eléggé és nem
intézményesen a hittudományi kar tanárai.

De a legnagyobb visszásság abban a tekintetben forog fenn,
hogy az érvényben lévő fegyelmi szabályok, a legsúlyosabb eseteket
kivéve egyáltalában nem adnak elegendő hatásos eszközöket arra,
hogy a theologiai .pályáról eltávolítsuk az oda nem való elemeket.
Még élénk emlékezetünkben van az a több évvel ezelőtt meg.örtént

Mit ~isle~a Slentléle~~en1
Az »Evangélikus Élet. f. évi 1. szá-

mában »A hitvallás nem barrikád« című
cikkben egy részlet leülönösen jól eső
érzéssel töltött el. Azt olvasom e rész-
letben, hogy »Aki komolyan tudja ven-
ni, hogy hiszek egf' keresztyén anya-
szentegyházban s aki tudja azt, hogy
az Egyház lényegéhez tartozik az, hogy
ma, sancta, apostolica, et katholica le-
gyen (egf', szent, apostoli, és egyete-
mes), egyszóval, akinek valamennyn-e is
szívügye a ker-esztyénség Krisztus-tanu-
sága, annak úgysem elég ez az évi egy
imahét a keresztyénség egységéért, mert
annak nehezen hordozható tudat az,
hogyakeresztyénség, amely az Egy.
házba való tartozását hiszi, s akarja,
ebben a felekezeti széttagoltságban él.«

Az említett cikk idézett részlete azért
érintett jóleső melegséggel, mert a ke-
resztyén egység érdekében dült betűvel
is kiemeli, hogy mi mindannyian a
Szentlélekben egf' keresztyén Anya-
szentegyházat hiszünk. Az Apostoli Hit-

I val lás olyan kincs, amelyben szószerint
megegyezett minden, közös volt miri-
den és egf' volt minden a Keresztyén
Egyházban. Mégis az új istentiszteleti
rendnek az Egyetemes Egyházba való
bevezetesevel régebbi, hiteles szövegét
bocsájtotta közr e, amelyben a »katho-
Iicus« (egyetemes, közönséges; szíveseb-
ben használom az »egyetemes«. fordí-
tást) kifejezés nem szerepel, hanem
»egyetemes« értelemben az »egf'« szót
használja. *

Bármennyire is igaz, hogy az ősi
szöveg a hitelesebb, mégis a keresz-
tyén egység érdekében mindíg szeren-
csétlennek tartottam - mások is -
ezt a szövegváltoztatást, kivált éppen
abban az időben, amikor a keresztyén
egység érdekében gyenge kísérletképpen
legalább szavak röpködtek széjjel, ame-
lyeket tettek ugyan sohasem követtek.
Ennek az ősibb szövegre való vissza-
térésnek - amiben még a reformátuso-
kat is túllicitálták - az lett a követ-
kezménye, hogy teljesen elsikkad a
Hitvallás harmadik ágazarának egyik
legnagyobb gondolata és lényege, hogy
tudniillik a Szentlélekben egf' keresz-
tyén Anyaszentegyházat hiszűnk. Azért
vész el pedig teljesen, mert alig akad
lelkész - pedig már jó néhányat hal-
lottam - aki az »egp« szót hangsúlyoz-
ná. Sőt! egyenesen meg _nem értésre
vall és bántó az, hogy a »keresztyén«
szót nyomatékkal hangsúlyozzák s az
»egf'«, a lényeg, mint haí ározatlan név-
elő, elsikkad, alig hallatszik. Néhány
lelkésszel próbáltam már ezt megér-
tetni - de hiába! Ezért fontos lett
volna, hogy papjaink szertartáskönyvé-
ben az »egy« szót vastagabb betűkkel
szedjék. Én az egység érdekében azt
látnám jónak, ha a minden Keresztyén
Egyház közös szövege állíttatnék visz-
sza. De addig is szükséges, hogy az

. )}egf'« szót lelkészeink a legnagyobb
nyomatékkal emeljék ki, mert az nem
határozatlan névelő, hanem a harma-
dik hitágazat egy nagy gondolatát ki-

* Szerkesztő megjegyzése: Az egye-
temes közgyülés 1930. évi jegyzőkönyve
90. pontjában rendelte el az 1929. évben
kiadott Luther Kiskátéja ú. n. jubi-
leumi kiadása szövegézek kö.elez ő hasz-
nálatát.
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fejező, egész világot jelentő, hangsúlyos
szó. Ha tehát mi evangélikusok a Hit-
vallásban nem fogunk újra egy egvete-
mes Keresztyén Anyaszentegyházat val-
lani, legalább tegyünk annyit, hogy egf'
Keresztyén Anyaszentegyházat valljunk
meg.

»Szent Atyám, tartsd meg őket a Te
'nevedben, akiket nékem adtál, hogy'
egpek legyenek, mint mi! Hogy mind-
nyájan egpek legyenek; amint Te énben-
nem, Atyám, és én Tebenned, hogy
ők is egyel« legyenek mibennünk: hogy
elhigyje a világ, hogy Te küldtél en-
gem.« (János Evang. 17:11 és 21.).
»Egv az Úr, egf' a hit, egf' a kereszt-
ség, egf' az Isten és mindeneknek
Atyja.« (Pál:Efez. 4:4-5).

Tehát minden egf', a Szentlélekben
a keresztyén Anyaszentegyház is -
egf'. G. F. dr.
~~~

Üzlet-irodalom
Ki mer hazánkban arról panaszkodni,

hogy nem pártolják az irodalmat? De
még mennyire pártolják! Nincs is ennél
nagyszerűbb üzlet... Egyik ha,yonta
kétszer megjelenő szépirodalmi lap,
amelynek ar-isztokrata, valószínű'eg tol-
lából élő főszerkesztője van, felhívást
bocsát közre, amellyel előfizetésre buz-
dít. Nem azt sorolja fel, hogy mit
lehet a szépirodalmi lapban olvasni,
kik a munkatársai, milyen irányban
halad, mit akar elérni, kiket akar ezzel
támogatni, hanem, hogy mit ad a szép-
irodalmi folyóirat mellé... Ad első-
sorban életbiztosítást, amely ugyebár a
testi élet biztonságát akarja előmozdí-
tani. Az ember ugyanis bátrabbari megy
át a forgalmas útvonalon, ha élete biz-
tosítva van. S-Jt a családja is könnyeb-
ben engedi el a síkos utcákon kaszi-
nóba, kávéházba. barátokhoz, ha tudja,
hogy a halállal nyerni is lehet. De ez
mondom csak a testi életre vonatkozik,
ami a szellemi tá:->:á'é'<ot illei: az még
hátra van. Ha ugyanis előfizetünk, és
legalább negyedévre (szabad hosszabb
időre is), előre befizetjuk az előfize-
tési díjat, akkor még ráadásul posta-
fordultával három pompás regényt
küldenek. Egyszerre kapjuk a szepiro-
dalrni lap első számát és a három
pompás bekötött regényt ... Csupa öröm
így az élet. Mert a három pompásan

.bekötött regény a következő címekre
hallgat: »A sötét ablak«, »Szörny a
tóban.« »Köztük van a gyilkos.« Mon-
danom sem kell, hogy mind a három
csapnivalóan rossz utánzata a közismert
bűnügyi regényeknek ...

Aki viszont igényt tart a »Gyilkos-
ság a tengerparton« című hasonszőrű
regényre, küldjön be rejtvény fejtéseket.
Akinek pedig nincs »értékes ötvösrnű-
vészeti gyűrű«-je, szerezzen egy elő-
fizetőt negyedévre.

A szépirodalmi lap irodalmi bírála-
latába nem bocsátkozunk, mert nem is
feladatunk. Tény azonban az, hogy
vannak irók, akik írnak. Fiatalok is
akadnak közöttük. Hogy a honorárium
kor szerint megy-e, befutottság sze-
rint-e, vagy protekció szerint, esetleg
soronként, azt nem tudjuk. Tény, hogy
vannak írók, akik jól is írnak. Az
írókón kívül vannak üzletemberek, akik
abból élnek, amit az írók írnak. Es
pedig jól élnek. Autójuk van és szivart
színak. Gondjuk nincs és a muzsákat
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eset; amikor egy eltévelyedett hallgatónkat theologushoz nem illő
magaviselet miatt az egyetemről való eltávolításra ítéltük. Az ítélet
érvényessége tisztán attól függött, hogy az egyetemi tanács elfo-
gadja-e a fegyelmi szabályoknak azt a kivételesen szigorú értelme-
zését, melynek alapján a hittudományi kar fegyelmi széke a maga
ítéletét kimondotta. Az egyetemi tanácsban az ügyelőadója, a jogi
kar akkori prodékánja. megállapította azt, hogy az egyetemi fegyelmi
szabályok szokásos értelmezése szerint az illető theologust nem
lehetne ugyan azzal a szigorú büntetéssel sújtani, amelyet a hit-
tudományi kar fegyelmi széke megállapitott; de mivel éppen theo-
logusról, tehát jövendőbeli lelkészről van szó, megengedhetőnek
tartja a fegyelmi szabályok szigorúbb értelmezését. Az előadó
komoly erkölcsi belátása révén az ügy a hittudományi kar állás-
pontjának meg.l'elelő megoldást nyert a jelzett esetben. De az egyetemi
tanács évenként változó összetételénél fogva igen könnyen meg-
történhetik az az eset is, hogy a tanács nem járul hozzá a hit-
tudományi kar valamely súlyosabb, nevezetesen a kizárásra irányuló
ítéletéhez és akkor a kar számára nem marad fenn más, mint az
»eltanácsolás« nem mindíg hatásos eszköze.

Az említett eset óta is állandóan foglalkoztatta hittudományi
karurikat az a kérdés, miként lehetne a lelkészi pályára nem való
elemek eltávolítását, sőt lehetőleg már a limine elutasítását intéz-
ményesen biztosítani. Voltak nevezetesen esetek, amikor a tanári
kar teljesen egyetértett abban a tekintetben, hogy egy bizonyos
hallgató, 'bár a felmutatott tanulmányi eredményre nézve teljesen
kifogástalan, lelkületénél és az egyetemi fegyelmi szabályokba betű
szerint nem ütköző, de theologushoz még sem illő viselkedésénél
fogva azonban egyáltalában nem méltó a lelkészi pályára. Egy ilyen
konkrét eset szolgált alkalmul annak »a lelkészi pályára készülőket
minősítő egyházi bizottság« szervezéséről szóló szabályzatnak a meg-
alkotására, melyről a »Visszapil lantásc-ban szóltam. Ennek a szabály-
zatnak az 1936. évi egyetemes közgyűlés 40. jkvi pont alatti hatá-
rozatával már életbe kellett volna lépnie. Tényleg azonban ez a
bizottság mindeddig nem kezdette meg a maga működését, Már
maga ez a tény igazat látszik adni annak a bírálatnak, melyben
annak a bizottságnak a szabályzat-tervezetét 1936. március 30-án
kelt részletes »véleménynyilvánításc-orn során részesítettern.

Mivel »a lelkészi pályára készülőket minősítő egyházi bizottság«
szervezéséről és müködéséről szóló szabályzat ma is érvényben van,
jónak látom, hogy reá vonatkozó bírálatomnak főpontjait ebben az
összefüggésben, mely ben lelkészképzésünk reformjának szükségcs-
ségéről van szó, röviden újra kiemeljem. Ezek a fqpontok a követ-
kezők : 1.. A bizottság szervezete nehézkes, működése költséges.
2. Abban a tekintetben, hogy a bizottság működése mennyire éri
el célját, nagy különbséget okoz az, hogy a theologusok otthonában
bennlakó, vagy azon kívül lakó hallgatókról van-é szó. Nyilván"
való, hogy az utóbbiakat sokkal nehezebb a bizottság működésével
megfogni, mint az otthon lakóit. 3. Nagy nehézség rejlik a bizott-
ságnak, mínt a fakultás összes professzora it magában foglaló 5
az összes hallgatókra kiterjedő hatáskőrű egyházi szervnek az
egyetemi szervezethez és~ az, egyetem fegyelmi rendjéhez való viszo-
nyában is. A fegyelmi ügyekben eljáró személyek azonossága folytán
különösen súlyos esetek állhatnak elő akkor, ha az egyházi bizottság
valamely hallgatóra nézve szükségesnek látja kimondani az egyházi
szolgálatra való alkalmatlanságot, ellenben arra nincs mód, hogy
az illetőt az egyetemi fegyelmi szabályok szerint el lehessen távo-
lítani a fakultásról. 4. A bizottság szervezése arra a szükségletre
nézve, amelyet kielégíteni akar, csak félmegoldást jelent, mely azt
mutatja, hogy lelkészképzésünk ezen a ponton is .:.- még pedig
ezen a ponton kiváltkép sürgősen - reformra szorul.

(Folyt. köv.) D. Pröhle Károly.

Krisztusnak nincs penze, se pénztárcája, sem földi országa. Ezeket Ő a hirá-
lyoknak és fejedelmeknek adta. De egyet fenntartqJt magának, aminek a teljesítése
nem ember, sem angyq.l munkája, t. i. azt, hogy O a győzelem férfia a bűn, halál,
ördög és pokol felett. Ő tudja megmenteni és megtartani a halálban is azokat, akik
Benne az ő igéje által hisznek. . I.-uthfir,



Határozzunk"
"A fenti címen megjelent cikkem nyomán támadt vitában, a

közzétett hozzászólásokra álaszolva, először is meg kell állapítanom,
hogy a cikkezők nagy része ném a felvetett kérdés lényegéhez
szólt, s így a vitát mellékvágányra terelte. De sajnálattal kell meg-o
állapítanom azt is, hogy a hozzászólók némelyike a vita tárgyi-
lagos hangjába olyan személyi élű és bántó támadásokat vitt bele,
amelyeket, bármennyire is kerülni szeretném a személyeskedést,
nem hagyhatok visszautasítás nélkül. Mielőtt tehát a kérdés érdemi
részére válaszolnék, a dolog személyi oldalát kívánom elintézni.

Dezséry László »A totális állam hérdéséhez« címet vis elő írá-
sában megtámad és megvádol magyartalansággal, idegen ideológiák
terjesztésével, aposztrofál németségből asszimilált megkísérthetőnek,
kétségbe vonja, hogy az én felfogásommal keresztyén lelkipásztor
lehetnék, mivel én nem a magyar és a' szociális 1\.1agyarországol
kívánorn, hanem anémet rendszerű totális Magyarországot, s végül
kérdőre von, hogyan merészelem én a lelkeket az én felfogásom
kényszerű döntése elé állítani ?

Ezeket a vádakat kénytelen vagyok visszautasítani. Kár olyan
messzire menni a hangulati és tárgyi tévedésekben, hogy egymás
magyarságát és papi lelkületet kétségbe vonjuk. En a kedves test-
vérem magyarságában nem kételkedem. De a magamét sem engedem
kétségbe vonni! Én már 21 évvel ezelőtt is fajvédő voltam,. amikor
sem hitlerizmus, sem faszizmus nem volt még ismeretes. És kedves
testvérem még igen kis iskolás fiú lehetett, amikor 21 évvel ezelőtt,
theologus létemre, önként jelentkeztem katonai szolgálatra és az
erdélyi harcokban hét keserves hónapot küzdöttem végig a faj-
támért. Amit én kívánok: az a mag'yarok Magyarországa és ezt
merészelem is kívánni, mint lelkipásztor is. Meg vagyok győződve
arról is, hogy testvérem szívvel-lélekkel tölti be hivatását, de arra
kérem, hogy az én lelkészi mivoltornat ne bírálja. Azt én mindenestől
a jó Istenre bízom. Ennyit el kellett mondanom.

Moór Jenő a személyeskedés terén túl megy a megfelelő határon.
Ö olyan régi liberális, akinek szemében vörös posztó minden jobb-
oldaliság. De azt vakmerőségnek kell tartanom, hogy a személyem-
nek szánt támadáson keresztül megvádolja egész lelkészi karunkat,
azt állítva, hogy »terjed azoknak a papoknak a száma, akik tevé-
kenységüket csak az egyházi funkciókra szoritjáh, - magánéletük-
ben szabadon élnek és szabadon hagyják az egvháztagohat;« Majd
meg így ír : »a világi elemnek az egyházépítő munhában való közö-
npösségét legtöbb helyen az egyház hivatásos munhásainah, a lelké-
szeknek, a tanítóknak, a tanároknak a világi munluitoi való liúzo-
dozása, hényelmeshedése és bűnös közönyössége váltja hi.«

Ezt egyházunk egész papsága nevében vissza kell utasítanom.
Vissza kell utasítanom a hivatása magaslatán álló, szegénységében
is hősiesen szolgáló evangélikus lelkészi kar nevében! Moór Jenő
nem tudhatja, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. eki az egy-
házi élet ismeretlen fogalom. A nekem szánt és egész lelkészi
karunkat ért vádra az a feleletem, hogy lelkészi munkámat, melynek
bizenny al vannak fogyatékosságai, nyugodt lelkiismerettel bízom illeté-
kes hatóságaink vizsgálata alá, de Moór Jenőtől még kritikát sem fo-
gadhatok el. Hiszen 16 évi rákospalotai müködésem alatt istentiszte-
leten egyetlen egyszer sem láttam. Ö csak gyülésekre jár, ahol
beszélhet. Hitvalló lélekről tehát nem beszélhet! És ezért nem tud-
hatja azt sem, hogyalelkésze eljár a munkás és paraszt házakba,
de nem vendégeskedésre, hanem áhitatok tartására.

Ami pedig a lelkésznek a politikától való' eltiltását illeti, erre
csak annyi a megjegyzésem, hogy pár évvel ezelőtt Moór Jenő kért
fel, hogy egy vármegyei bizottsági választási listán vegyek részt,
ahol ő, demokratákkal és szociáldemokratákkal szerepelt! Balra,
sőt egészen balra tehát a lelkésznek is lehet politizálni? - Sapienti
sat.

Hátérve a kérdés érdemi részére " a hozzászólók igen kevés
kivétellel azt a szándékot tulajdonították nekem, hogy cikkemmel
egyházunkat a nemzeti szociálista pártba való belépésre akartarn

csak a bárokban tisztelik. Ezek a tisz-
teletreméltó emberek felfogadják a Iő-
szerkesztőt, a főszerkesztő felfogadja a
munkatársakat és mellesleg szerkeszt,
a tiszteletreméltó emberek pedig ezt
mondják, hogy: »eh, nem ez a lényeg.;.«
A biztosítás a lényeg és a három pom-
pás bekötött regény a lényeg, vagyis az
üzlet a lényeg ...

Mert mi, középosztálybeli: emberek,
akik elolvassuk a kecsegte.ő körlapot,
vagyunk olyan bolondok, hogy a há-
rom pompás regény miatt míndíg be-
küldjük a negyedévi előf'ize.ési díjat,
amelynek nagy része a tiszteletreméltó
emberek nyeresége. A mi előfizetési
díjunkból. Amit beküldünk negyedévre.
De mindíg csak negyed évre, rnert az
első szám után elfog az útálat, hogy az
irodalom »pártf'ogása és terjesztése«
ilyen rnocskos fogásokkal megy
végbe. . . Váradi Lajos,

KÖNYVISMfRlflfS
Koncz Sándor: Kierkegaard és a

világháború utáni teologia. 1938. 213
lap. 3 P. A magyarnyelvű teológia í
irodalom dísze a fiatal szerző tanul-
mánya, bár akadhat olyan ismertetője',
aki azt fogja állíta ni, hogy a tanulmány
bár magyar nyelven, magyar teologu&
írta, annyira tele van tűzdelve idegen.
kifejezésekkel, hogy az már majdnem
az érthetőség rovására megy. Pl a 23.
oldalon így ír: A transcendentálás az
existencia határszituációjának megta-
pasztalásában történik, ahol maga a
transcendes jelenlevő lesz. 139. o.: az
Én perspektivái egy transzperspektív Is-
ten fogalmat kővetelnek. Vagy a 125. o.:
Isten csakis a qualitatív dialektika pa-
radoxonjainak »érthetetlenségeiben« Iog-
ható fel. A qualitatív dialektika para-
doxonjai azonban nem az Isten paradox
voltára céloznak. Stb. Kétségtelen, hogy
az ilyen kiragadott részek védelmére a
szerző azt állíthatná, hogy ezek a nehéz-
kes kifejezések az előbbi szővegből ért-
hetők s ezenfelül dolgozata tudományos
jellegű lévén, nem tart igényt arra, hogy
a nagy nyilvánosság megszokott irodal-
mi értékű kritikájával mérje őt.

A könyv tartalma és menete a követ-
. kező: Kierkegaard személyét és mun-

kásságát ismerteti, ehez bevezetésnek
filozófiai alapvetést ad, majd anémet
teologiáról ad keresztmetszetszerű és
kritikai megjegyzést, elénk állítja a te-
ologia filozófiai érdekeltsége it, ismerteti
a kierkegaardi és a munkássága nyomán
támadt és kifejlődőtt existenciális filo-
zófiát és teológiát és a könyv befeje-
zéseképen ismerteti a magyar reformá-
tus teológia történetében az existenciális
filozófia és a dialektikai teológia alkal-
mazását.

A munka tudományos jelleget iga-
zolja az, hogy a függelékben né-
met és angol fordításban közli a dol-
gozat vázlatát. Az óriás teljesítményt
pedig igazolja a 22 oldalra feljegyzett
irodalmi anyag, amelyet a szerzö dolgo-
zata megírása érdekében átolvasott.

em valljuk a szerzővel azt, hogy
a világháború utáni teológiai és filozó-
fiai gondolkodásra Kiergaard olyan át-
fogó és egye' errres hatást gyakorolt volna ..
mint azt ö állítja. Nem helyeselhetjük
azt az irodalmi értékelését sem, amelyet
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végez olyan formában, hogy német teoló-
gu tokat könyveik és nyil atko raa ik ale p-
ján, eröltetett formában, bizonyos cso-
portokba sorol be. 1 em ő, hanem egy
másik lelkész tévedett a multkoriban
igen szembeszökően akkor, amikor dol-
gozatában az egyik volt hallei pro-
fess ort (F.), mint. hívő és orthodox teo-
lógust jelentetett meg olvasói előtt, aki-
ről pedig köztudornású volt, hogy wieni
és hallei rnűkődése alatt legjobb eset-
ben közvetítőnek lehetett volna esetleg
nevezni, A dolgozatok és tanulmányok
érdekében az ember bizonyos szabadság-
joggal csoportosíthat műveket, de ebben
kellő óvatossággal kell eljárni.

Nagyon hiányolható a dolgozatban az,
hogy bár az idézetekből azt lehet észre-
venni, hogy a szerző a dán nyelv ele-
meivel tisztában van, nem akart módot
találni arra, hogy a dán teológus és
filozófus hatását hazája, vagy általában
Skandinávia terü.eén megmutassa. B'z o-
nyosan talált volna' a szerzö akár dán,
vagy akár finn, vagy akár svéd tanul-
mányt, amelyeknek ismertetése a Kier-
kegaard probléma megértéséhez köz e-
lebb vezette volna a szerzőt és hallga-
tóit egyaránt. Messziröl és tájékozatla-
nul azt merném állítani, hogy Kierke-
gaardnak saját hazája, illetőleg az ottani
teológusok és filozofusok nem tulajdoní-
tanak olyan nagy jelentőséget, mint azt
," a németekról állítja.

Bizonyos mértékben eröszakoltnak lát-
szik az, ahogy a reformátori teológia
alapvonalait meghúzza s ennek a kere-
teit lehetőleg csak református hitvallású
teológusok között jelöli ki, bár el kell
ismernünk, hogy Althaus és Heim rnun-
kásságával sokszorosan foglalkozik. Ta-
lán ma a szerző is azon az állásponton
van, hogy a krizis és a dialektikai
teológiai munkásságnak az egyházi és
teológiai közvélemény nem .tulajdonít
olyan óriási jelentőséget, mint azt a
szerző elénk állítja. Sokan azt sem
hiszik, hogy ezek az irányok a maguk
önállóságában mint külön fejezet érté-
kelendök a protestántizmus életében. Ma
már mind jobban általánosul az a véle-
mény, hogy az elmúlt évtizedek és év-
századok teológiai munkássága nélkül
nem volna a mai teológia. Kierkegaard
bármilyen nagynak mutatkozik a
könyvbe állított hatások alapján, olyan
hajszálgyökerekből sz ívta magába a hitet
és a gondolkodást, amelyek megtalál-
ták az összeköttetést a mult sok, ma
elítélt irányaival. A mai kritikai teoló-
gia pedig tárgyi és személyi tekintetben
amilyen nagyszerűen osztogatta knock-
autjait, bizonyára tudja .azt, hogy a
jövő évtizedekben 'ő is ugyanerre a
sorsra fog jutni. Azok, akik ezzel a
lehetőséggel számolnak, dolgoz at aikban
óvatosabbak lehetnének.

A kritikai, vagy javítani akaró meg-
jegyzések bár már nem változtathatják
meg sem a szerzőt, sem a könyv tartal-
mát, az ezután követk ező olvasóiból
nem a tartózkodás 'érzését fogják ki-
váltani, hanem azt a szükséges kritikai
meggondolást, amelyet az ilyen határo-
zott és ellenmondást hallani nem akaró
könyvekkel és szerzőkkel szemben a
tárgyi igazság és az objektivitás érde-
kében alkalmazni kell.

S bár a dolgozatban fájdalmasan nél-
külözöm a hazai evangélikus egyház
legutóbbi teológiai munkásságára való
utalást, amelyet ha nagy tanulmányok-
ban nem is tarthat nyilván a könyvészet,
de az egyházi sajtó gyöngyszemeket
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buzdítani és ilyen értelemben követeltem azt, hogy határozzunk.
Ez ellen a »határozzunk« ellen hangzott el a legtöbb tiltakozás.

Ez a határozzunk azonban a ME LE gyűlésének az f;gVház és
állam, valamint a lelkész és politika kérdéseiben ho~ott halasztó
határozatára vonatkozott. Hogy lelkészi karunk ezekben a kérdé-
sekben szükségesnek tartja az egyház egységes véleményének a
megnyilatkozását, az a gyűlésen, is nyilvánvaló volt. Világnézeti
harcok idején az elvi kérédeseket tisztázni kell. És bármennyire
is vitatja Dezséry testvérem, mégis csak nagy világnézeti küzdelmek
között élünk, melyek kihatással vannak a ker. egyházak összességére,
sőt exisztenciálisan érintve vannak általuk. Szolgálatot véltem telje-
síteni, amikor rá akartam mutatni arra, hogy ehhez a világnézeti
küzdelemhez egyházunknak is köze van, beleszólása van, még pedig
kizárólagosan magyar vonatkozásban. Világos az is, hogy ez a
világnézeti küzdelem egyik oldalon a bolsevizmus, a liberális demo-
krácia, a nemzetközi zsidó tőke, a kulisszák mögött dolgozó szabad-
kőművesség és a másik .oldalon az európai nemzetek egy részének
újjáéledt nacionalista felfogása között folyik. Hogy ez a két front
élesen elkülönült és szemben áll egymássa], azt nem csak a totális
államok és a szovjet és csatlósai szembenállása mutatja, hanem ez
már többé-kevésbbé meglévő folyamat minden európai .nemzet életé-
ben, Az is világos, hogy hazánk földrajzi helyzete külpolitikát dik-
táló geopolitikai tényező. A nyugatról jövő áramlatok, ha késve
is, de mindíg elérkeztek hozzánk, azok hatása alól népünk sem
tudja kivonni magát, különösen akkor, amikor politikai barátság
kell, hogy fűzze két olyan nagyhatalomhoz, amelyik teljes egészében
a világnézeti front egyik oldalán áll.

Nem lehet letagadni azt sem, hogy ez a küzdelern nálunk is
megindult. És csak természetes következrnénye az, hogy az igazságo-
sabb, szociálisabb, nemzetibb állam megépítésének a vágya nálunk
is bizonyos nemzetiszocialista formát ölt, hogy harcát megvivhassa.
Mért fél ettől az egyház? Mert megtörtént az a tragédia, hogy ebben
a világnézeti küzdelemben, Németország területén, az egyház, triint
szervezet, az őt halálosan gyűlölő baloldalhoz sodródott, a jobboldallal
szemben. Ez az, ami minket papokat legközelebbről érdekel. Hogy
miért történt így, annak o'ka a római egyház internacional.izmusában,
hatalmi mohóságában és világuralmi igényében van egyrészt, más-
részt abban a megüresedett liberális ,protestantizmusban, amelyről
K. P. »A kereszt ma« című cikkében (Ev. Élet 49. sz.) megállapítja,
hogy álkeresztyénség volt, amelyik semmit sem valósított meg az
evangéliumból, amellyel az új, feltörő népi erők nem tudtak szoci-
ális téren semmit sem kezdeni, de amelyik üres keresztyénség maga
sem merte az őszinte népi erőket befogadni, tehát el kellett buknia.

Kérdés: ennek az állapotnak mindenütt be kell következnie?
Nem lehet egy nép, egy nemzet szociális és nemzeti megújhódását
és újjászületését odavinni a Krisztus keresztj éhez ? Nem a kereszt
követelménye-e, hogy az egyház maga is ezt a megújhódást, újjá-
születést prédikálja, követelje, cselekedje?

Mi történik ezzel szemben? Hazánk katolikus többségének hiva-
talos tényezői nyilt hadjáratot kezdenek a nemzeti szocialista rnoz-
galom ellen és ehhez szívesen . veszik az eretnekek segítségét is.
A nemzetközi feketekéz pedig egyet int és a templomromboló, pap-
gyilkoló, nemzeti zászlókat ronggyátépő vöröskéz trombitát 'kap fel
és fújni kezdi a vallás, az alkotmány, tradíciók védelmét.
, Igy kerül, édes hazánkban egymásmellé a világnézeti front kr-

alakulása idején a klerikális a feudális főúr) a bankvezér és a szoc.
demo képviselő.

Ez a veszedelem.' Ez ellen akartam szavamat felemelni. Ebben az
együttesben mi semmi formában sem kontrázhatunk. Nekünk meg
kell látni azt, hogy népünk nagy elesettsége, új életre való vágya, a
társadalmi átalakulás szükségességének jelen lázas vajúdása: miseziói
terület és missziói alkalom evangélikus egyházunk számára, hogy való-
ban életet formáló erő tudjop lenni és ott álljon az új magyar élet
megterem tésénél, az élő KrisztussaL Igaza van Weiuberger Gusztáv
testvéremnek, gyávaság volna elhallgatni népünk nyomorúságát! Gyá-
vaság volna elhallgatni, hogy az evangélium szellemével és paran-



cslival beleszblitst kérünk a föld, a munka, a kenyér, a jóg sorsdöntŐ
mflgyar kérdéseibe!

Én .nem ajánlottam totálls államot senkinek. Csak arra mutattam
rá, hogy a magyar nemzeti szociálizmus új, népi, szociális és keresz-
tyén Magyarországért küzd. A mozgalommal szemben való vádakat
_Kóts Lajos testvérem letárgyalta. A párt programja, az azt isme-
rőknek, ker. egyházi szempontból teljes megnyugvást nyújthat. Ezért,
hogy Kótsszavait idézzem: egyházunk részéről kevesebb súlyos
érvet. és több megértést érdemel! Igen, egyelőre csupán megértést!
Mert ők is azt akarják, amit nekünk is akarni kell: a súlyos
magyar kérdések megoldását. Csatlakozom Dezséry testvérem meg-
állapításához.: hogy ezt csak magyarul lehet megoldan! és becsületes
szociálizrnussal! De ki tagadhatja azt, hogy a magyar kérdést radi-
kális rendszerváltozás nélkül nem lehet megoldani? Mondja meg
vaaki, hogy jelen életünk ezernyi érdekszállal egybefüzött lahirin-
tusában van csak egy kis pisla remény is arra, hogy megoldják
maradéktalanul minden további reform egyedüli alapját: a földkér-
dést ? Vagy talán csoda történik és a magyar élet farizeusai el-
mennek a pusztába önmegtagadó Keresztelő -Iánosoknak, új m~g~
váltott magyar élet útépítőjévé? Ez nagyobb naivság annál, amit
nekem szememre hánytak.:

Alapvető változásra van -szükség. A magyar történelem forduló
ponthoz érkezett. Nekünk nem közömbös, hogy a változást kik és
hogyan fogják megcsinálni. Mert a történelmi fordulón, az új állami
és társadalmi berendezkedésnél határozni. fognak a ker. egyházak
sorsáról is. Rólunk is. Velünk, vagy nélkülünk.

Nem arról van tehát szó, hogy elméletileg hogyan gondolkozunk
a már rncg.éxő totális államok és a ker. egyházak viszonyáról; l.o ry
egyházi szempontból károsnak, vagy helyesnek ítéljük-e őket?
Nekünk azon kell munliálliodni, hogr az új magrar élet megterem-
tése ne a Krisztus ellen, hanem a Krisztussal történjék! És épen
ezért ne nélkülünk történjék!

A kenyérben szükölködő nép mindíg a kenyér után fog menni.
Es ezért mondottam katasztrófának előbbi cikkemben, ha kényszerű
döntés elé állít juk vallása és jobb életet ígérő politikai meggyőző-
dése között. Amikor a drága magrar henyeret egyezer . majd fel
teszik az osztá igazság asztalára, a szeletelő késen ott kell lenni
a Krisztus egrháza kezének is!

Egyházunknak nem lehet politikai rendszereket kiszolgálni, de
túl rendszereken és állarnformákon, az egyháznak kell elsősorban
is kiáltó szónak lenni az igazságtalanságqk, a kiváltságok, az önzé-
sek, a verejtéket, vért kiuzsorázó, hazug és evangéliom-ellenes rend-
szerekkel szemben! Az egyház munkája: a krisztusi ember kialakí-
tása, aki meg tudja valósítani a testvériség társadalmát. De az egy-
háznak ez a munkája csak akkor lehet eredményes, ha .a rábízott
nép érzi, hogy élete exisztenciális kérdéseiben, nyomorúságából való
felemeltetésében: segítséget kérő kezét nem csak politikai mozgal-
mak, hanem elsősorban az egyháza is megragadja!

Ez nem pártpolitika, hanem életmentés, kr isztusi szolgálat. Akik
a népük, a fajtájuk megújulását igazán, őszintéri és becsületesen
munkálják, azok előbb-utóbb összetalálkoznak. Azok félelem és bizalo
matlanság nélkül együtt tudna~ menni az Isten által kijelölt úton.

Pröhle Sándor.

Nyilatkozat. Lapunk legutóbbi szám6ban "Ősi magyar földön új magyar
életet" címen, foglalkoztunk lmrédu Béla minisztereinöeneti azzal ci beszédével, mellyel
a "Magyar Elei Mozgalmai" megindította, Nem politikai szempontból, hanem mint
minden más kérdésnél is, a z e van g éli u mik ere szt y é n mag y a r éle t
sze m pon t j á ból fog l a lk o z t u n k vel e. A cikknek utolsó mondala azonban
olvasátnk egy részénél félreértésre adott alkalmat. Így hangzott: "Most és minden
egyes programmpont megvalósításánál minket' és minden tisztességes magyar embert
(a miniszterelnök) ott fog találni' háta mögött." Készséggel és az igazsághoz híven
kijelentjük, hogy' ennek a mondatnak nem az az értelme, min/ha megvonnánk a
lisziesséqes magyar' ember nevet mindazoktól, akik nem állnak a miniszterelnök hála
mögött. Ez pár/politikai osziáluozáe volna cs igazságtalanság. Mind a kettőtől min-
dig óvakodunk. Egyébként is nem a programmpontokról van szó ebben a mondai-
ban, hanem azoknak a megvalósításáról. (Szerkesztő.)

tálalt egyházi nyilvánosságunk elé, a
'rendkívül értékes, sokat dolgozott. s
nagy jövő előtt álló református teoló-
gus testvérünk munkájára úgy hívom fel
pályatársaim figyelmét, mint akinek
műve mindazoknak, akik az utóbbi
10-,-20 év alatt nem juthattakl10zzá
ahhoz; hogy ezeket a teológiai kérdé-
.~eket az eredeti formájukban olvassák,
ennek a könyvnek elolvasása után majd-
nem behozhatják a fent megadott idő
mulasztásait. G. L.
~.Pf""Wi,;IO~~~

Reformátusok
az "egyházi bálok" ellen

,:." '. Debrecenből jelentik, hogy Ré~ész
.Jrnre dr. tiszántúli református püspök
egyházkerületének valamennyi presb.té-
riumához, lelkipásztorához li az iskolák
igazgatóihoz kör levelet küldött, amely-
ben szószerint ezeket inondja: »Több-
felől jutottak tudomásomra olyan jelen-
ségek, amelyek szükségessé teszik, hogy
minden, ezügyben illetékes és felelős
atyámfiának emlékezetébe .idézzem az
Egyetemes Konvent 1936. évi' 63: számú
jegyzőkönyvi pontjában található követ-
kező elvi .állásfogtalást.: »Az Egyetemes
Konvent kimondja, hogy ... bálok ren-
dezését . '.' nem tartja egyházi testü-
letek tennivalói közé tartozónak, sőt
azt a mai viszonyok között aggályosnak
minősiti ; egyébként pedig nagyon óhaj-
taná e tekintetben egységes egyháztár-
sadalmi közvélemény kialakulását.« Mél-
tóztassék tudomásul venni, így folytat-
ja Révész püspök, hogy ehhez a magam
részéről minden köx etkezmény levoná-
sával a legszigorúbban ragaszkodni kí-
vánok mind egyházi, mind iskolai vo-
natkozásban (ideértve a református ne-
"et viselö ifjúsági, vagy bármilyen egyéb
egyesületeket is). Gondom lesz rá, hogy
ebben a tekintetben mielőbb olyan in-
tézkedések történjenek az illetékes ható-
ságok részéről, amelyeknek a'apján azok
ellen, akik ezzel az egyedül .helyes re-
formátus keresztyén állásponttal ma is
egészen érthetetlen közönnyel szembe-
helyezkednek, fegyelmi úton is el lehes-
sen járni. Addig is azonban, amíg ez
megtörténhetnék, szükségesnek tartom
kijelenteni, hogy ilyen esetek-
ben a bálrendezésért felelős tényezőkkel
semmiféle hivatalos, vagy testvéri szo-
Iidar.itáat nem vállalole és a súlyosan
káros, néha botrányossá is válható er-
-kölcsi következményekért a felelősséget
Isten és az Anyaszentegyház sztne előtt
kizárólag reájuk hár í .om. Meg kívánom
jegyezni, hogy oly esetekben, amikor
valamely iskola szegény tanuló inak se-
gélyezésére nem maga az illető egyház,
vagy iskola, hanem egy független tár-
sadalmi szervezet rendez évek óta be-
vett szokás szerint családiasabb jellegű
táncmulatságot, ezt a szokást átmeneti-
leg még elf'ogadhatónak tartom, de már
most ki kell fejeznem azt a nézetemet,
hogy még az ilyen gyakorlatban is látok
református keresztyén szempontból, f:::-
ként pedig az iskoláknak mindenestöl
az egyház testéhez tartozása szempont-
jából meggondolandó vonásokat sennek
következtében itt is azt tartom kívá-
natosnak, hogy szegény és jóravaló ta-
nulóink segélyezésének a református is-
kola céljához és a református társa-
dalmat kötelező puritán komolysághoz
hozzáillőbb módjai kerestessenek.« (Ma-
gyár Értesítő).
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A Luther szobor, második, szűkebb
pályázatára' felhívott művészek a kitű-
zött határidőre pályaműveiket beküld-
ték. Mint lapunk múltheti számában
jelentettük, ezen a héten a szob orbi-
zottság tagjai tekintik meg, a döntés
január 24-én lesz, majd 25-én a Luther-
szobor nagybizottsága fogja tárgyalni a
bíráló bizottság jelentését. A nagykö-
zönség a pályaműveket január 26-tóI
kezdve, délelőtt 9-2 óra között díj-
talanul megtekintheti a Fasori gimná-
zium dísztermében.

A dunán inneni evang. egyházkerület
január ll-én, Budapesten rendkívüli
közgyűlést tartott, amelyen dr. Sztra-
nyavszky Sándor kerületi felügyelő
örömmel állapította meg, hogy az ese-
mények mennyire igazolták a dunán-
inneni egyházkerület vezetőségének azt
a megingathatatlan álláspontját, amely-
lyel a megcsonkított egyházkerületek
összeolvasztása ellen küzdött. Most
örömmel látja az egyházkerület az el-
szakított egyházak egy részének visz-
szatérését. Sze e 'ettel és megbecsüléssel
nyilatkozott az egyházkerületi Ielügyelő
arról a munkáról, amelyet az elsza-
kított egyházak az elfolyt 20 esztendö
alatt végeztek, de természetesnek találja
azt, hogy a visszatérő egyházak részé-
ről sem vonja kétségbe senki azt a
nemzeti és azt az egyházi munkát, ame-
lyet ez alatt az idő alatt itthon vé-
geztek. Az egyházkerület szeretetét jut-
tatta kifejezésre a visszatért testvérek
iránt és az egyetértő munkára Isten
áldását kérte,

D. Kovács Sándor püspök a nemzeti
hagyomány megtartó erejéről szólt,
amelynek jelentőségét megtagadni sen-
kinek sem szabad. Majd ragaszkodással
köszöntötte az egyházkerületi felügyelőt
egyházunk elveinek hű vallásáért és
azért a nyíltságért, amellyel soha meg
nem tagadta azt, amiben hitt és amit
küzdésr e méltó célnak talált.

Az' egyházkerületi közgyűlés ezután
elfogadta a felvidéki evangélikus egy-
házak beosztásáról és vezetőinek átvé-
teléről szóló javaslatot és az egyház-
községeket azokba a keretekbe kap-
csolta vissza, amelyekbe a múltban "is
tartoztak. Elhatározta a közgyülés,
hogy külön bizottságot küld ki igazoló
eljárás lefolytatása végett.

Evangélizáció. V. Sréter Ferenc a
bányai egyházkerület központi missziói
lelkésze ezévi evangélizációs munkáját
Tótkornlóson kezdette meg, majd Oros-
házán január 8-15-ig folytatta.

A tiszai egyházkerületbe visszatért
felvidéki egyházak lelkészei a vissza-
téréssei kapcsolatos egyházi ügyek
megbeszélése céljából január 3-án Ri-
maszombatban értekezletet tartottak Ba-
ráth Károly esperes és Szentiványi Jó-
zsef a magyar evangélikus szövetség
elnöke vezetésével. Az értekezleten az
érdekelt lelkészek min'd megjelentek.

Érsekúlvár. D. Kovács Sándor püs-
pök az érsekújvári gyülekezet gon-
dozására Jacobi Viktor lelkészt kül-
dötte ki.

Szabolcska Mihálynak szülőhelye, 0-
kécske, szobrot akar állítani. A, szebor
alapra adományok befizetése már meg-
kezdődött.
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Burkolt formában
Milotay István az Új Magyarság január 15-i számában a magyar-

német viszonyt tárgyalva a következőket mondja: »A zsidóság titkos
és nyílt agitációja mellett, azonban más tényezők befolyása is érvé-
nyesül hasonló (t. i. a magyar-német viszonyt rontó-) irányban.
Ilyenek a katholikus és protestáns egyházi férfiak aggodalrnai a
német nemzeti szociálista eszmékkel szemben s nyugtalanságuk azzal
a politikával szemben, amelyet a hitlerista Németország az ottani
keresztényegyházakhoz való viszonyában érvényesít.« Ebben a mon-
datban tehát Milotay István az egyházi férfiak magatartását is az
újabban sokszor emlegetett »ködfoltok« közé sorolja. Egyúttal azon-
ban egy mondatba sűrítve adja mind azt a vádat és gyanúsítást
is az egyházak papjai ellen, amivel őket kü.önben is sérteni szekták,
igaz, hogy csak burkolt formában: hogy t. i. nem törődnek a ma5yar
érdekekkel, hanem csupán il maguk felekezetieskedő, személyeskedő
és egyúttal politikai hatalomra törekvő céljait szolgálják.

Ezzel szemben le kell szögeznünk a következőket: A magyar
evangélikus papság, soha politikai indítékokból nem szólt a magyar-O
német kérdéshez. Mindazok a nyilatkozatok, vagy püspöki jelen-
tések, amelyek idegen államokkal, vagy azok belsőnek látszó, de
mert egyházi kérdések, tehát a világ egész keresztyénségét érdeklő
dolgaival foglalkoztak, ezt csupán a magyarhoni keresztyénség figyel-
meztetésére tették és a hasonló veszélyesetén követendő maga-
tartásra figyelmeztettek. Liberális sajtóban sokszor kiélezték és a
harmadik birodalommal ellenséges magatartásuk szemszögéből tár-
gyalták ugyanezeket a fenti tárgyú nyilatkozatokat, püspöki jelen-
téseket. Annak alapján (az értelmezők szájaíze szerint) azonban
senkinek sincsen joga vádat emelni, még ilyen burkolt formában sem.

A fenti idézetből úgy tűnhet ki a felületes szemlélő előtt, mintha
a magyarhoni keresztyén egyházak, közöttük egyházunk is, nem csak
a német nemzeti szociálizmus, hanem minden nemzeti és szociális
kérdéssel szemben aggodalmas lenne. Ezzel szemben viszont elég
utalnunk arra a nagyarányú felvilágosító munkára, amelyet éppen az
egyházak és éppen egyházunk ennek alapnak hasábjain is folytatott
és folytat az új, keresztyén alapon álló, nemzeti és szociális Magyar-
ország felépítése érdekében. Ezt pedig annál is inkább és határozottan
kívánjuk hangsúlyozni, mivel szilárd meggyőződésünk az, hogy annak
figyelembe vétele nélkül, amit az egyházak hirdetnek, hogy nunden
megújulásnak alapja és egyetlen lehetősége az, ha a nép Istenhez
tér és életét reá építi - nincsen feltámadás és nem lehet új magyar
élet!

Ami pedig a »hitlerista 1 émetország« egyházi politikáját il leti,
nagyon természetes lenne nyugtalanságunk. Keresztyének vagyunk
itt és keresztyének vannak ott is. Testvérek vagyunk a Krisztusban.
Féltjük őket, és imádkozunk érettük. De éppen így imádkozunk
minden más keresztyén testvérünkért, legyen az bárhol is veszélyben
ezen a világon. A mi nyugtalanságunk ellenben ezzel kapcsolatban
nem a nérriet állam egyházi politikájára, hanem a ma,gyar állam
esetleges egyházi politikájára vonatkozik. Mi attól félünk, hogy a
magyar állam nem tud majd idejekorán megállani azon az úton,
amelyre most lépett, hanem egy úton-útfélen túlságosan sokat is
hangoztatott »keresztyénség«-ből a totális államformának a keresz-
tyén magyar életet. veszedelmekkel fenyegető ingoványaiba is juthat.

Nem magunkat féltjük. Attól félünk, hogy elvész minden, ami
a keresztyénségből áradt Magyarországra és a magyar fajt és magyar
életet' Istennel járóvá tette. Pogányosodó magyarságtóI félünk. Ez
ellen harcolunk. Ez a mi aggodalmunk és nyugtalanságunk K. P.

Csak egy hittétel és egyetlen szabály van a hiltudamányban s aki ezt a tételt
és szabályt nem tartja meg, az nem ért a vallási dalgokhoz. Ez t. i. a Krisztusban
-való igaz hit és bizodalom. Ebbe a hittételbe futnak össze az összes többiek és ismét
innen indulnak ki és enélkül az összes többi semmis. Az ördög kezdettől fogva meg-
kísérelte, hogy ezt a tételt félretólja, helyébe pedig a saját bölcseségét állítsa. Viszont
a kísértések között lévőknek, a szomorkodóknak és meggyötörteknek jó ez ahittétel
és ők azoh, akik az Evangéliumat megértik. • Luther.



A dorogi egyházközség felügyelői tisz-I
tébe dr. Reimann Ernőt, a salgótar-
jáni kőszénbánya ügyvezető igazgatóját
iktatta D. Kovács Sándor püspök.

Az Evangélikus Nőegyesülelek Orszá-
gos Szővetsége (ENOSz) február 12-én
este fél 8 órai kezdettel a Gellért-szálló
márvány termében műsoros magyar estet
rendez.

A Budapesti Egyetemi Luther Szövet-
ség a f. hó 10-én tartott ezévi rendes
.közgyülésén az alábbi tisztikart vá-
lasztotta meg: Elnök: Karig Emil. Társ-
elnök: Benkő Lajos. Belmissziós alel-
nök: Dezséry László, Külügyi alelnök:
Erdélyi Ferenc. Leányügyi alelnök:
Sztrókay Piroska és Czifrák Berzse-
nyi Agnes, Vigalmi alelnök: Belák
Sándor. Szociális alelnök: Márkus Mi-
hály. Főtitkár: Odor László. Főpénz-
táros: Sziklay Béla. Főjegyző: Tábori

György. Könyvtáros: Kégl Anna. Ház-
nagy: Hajmássy Ottó,' Ellenőr: Hanó
Pál. Ügyész: Kulcsár Barnabás dr.

Kelenföld. Január 7-én a Nőegyesü-
let teadélutánjának műsorát Szabolcska
Mihály emlékének szentelték. Dr. Sza-
bolcska László édesatyjáról, mint a
szív és jóság emberéről emlékezett meg.
Németh Ilonka Szabolcska-verseket
adott elő, Kristoí'csák Ernő Szabolcska-
dalokat énekelt. Az est művészi nívó-
ját Votisky IH hegedűszáma és Vo-
tisky Emmi zongoraszáma emelte. -
Január 8-án a háztartási alkalmazottak
szeretetvendégségén a helyi lelkész a
pogánymisszió nehézségeiről és áldásai-
ról beszélt. - Január 11-én a kelen-
földi evangélikus szabadegyetem elő-
adássorozatának második része vette I
kezdetét, amelyen Szántó Róbert Mun-
kanélküliség címen tartott előadást. -

Január l8-án Szenczy Gábor nagy tar-
csai lelkész a Népföiskoláról beszélt.
Napirenden vannak még' a következő
előadások: Jan. 25. Kiss Samu: Csa-
ládvédelem; február 1. Hilscher Zoltán
dr.: emzedékek problémája; február
8. D. Kapi Béla: Egyházi és nemzeti
rnegújulás.

Szabadka. Az egyházközségnek nagy
gyásza van. Január 12-én halt meg
hosszú, nemes türelemmel elviselt be-
tegség után életének 80., házasságának
56. évében Lechner János, az egyház-
község felügyelője. Csaknem fél évszá-
zadig . állt, mint az egyházközség pres-
by tere, gondnoka, másod- majd első
felügyelője a gyülekezet élén. Hét gyer-
meke gyászolja. Január 15-én délután
2 órakor ternettéle a szabadkai templom-
ból.

.A Budapesl- Tisztviselötelep külsőlerencvárosi relormátus temp-
lom, a pápai református templom, a győri református templom,
bagaméri relornátus templom stb., stb. harangjai gyárunkban
készültek. Harangrendelés esetén bizalommal forduljanak 'a
legrégibb és megbízhaló céghez. As párisi világkiállítéson arany-

i~r~I~:!IHF;~~~~~~t~~f~iff~~!i~~Y~~~F~::~t~~:tj~~t~~J~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ilii!

Hazánk legrégibb, több mini 122 éve fennálló harangöntö gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari szé llitók. •

Legelso tűzoltószsp-, kút, szivattyú - BS
gúpgyáp, harang, fBm- BS l1asöntödB.

Alapítva:
1816.

Alapítva:
1815.
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Bundák
szezon utáni olcsó árakon.

Új ezüstrókák.keppek

SOMOGYI
SZŰCSMESTERN ÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL EF ON: 18·63-95,

~
Dlahítás, fBStés BS hepphölcsönZBs!
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SZL EZ Á K LAS Z L Ó' Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Magyarország aranykoszorus mestere Jóléti Egyesülete -? .

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrslBS BS haranglábgyár A családban előforduló halálesetkor temetkezési."

Budapest, XIIIo, Petnehé zy-u, 78.- segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság.

(XIII.. Frangepán-utca mellett.) gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díjtételeit. A
Saját ház. :: Telefon: 291-353. tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel

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

Felvilágosítással és tájékoztatással szeigál az egye-
sület központja : Budapest, IV., Hajó-u. 8-10. (Ev. bér-
ház.) Telefon: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok ~

·f Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs •.
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottaí vannak az egyesü-
letnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

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

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

Gödöllői ev. egyházközség részére szállított 241 kg-os harang.

A Budapest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztaiöldvéri evang. templom új harangiait. -.

Szívvel-lélekkel készítem harangjaimat.-

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE
Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány.

Irta: dr. Bruckner Győző. Ára 2 P.

Kapható S [H OLT ZTE ST VÉft E ft könyvkBrBskBdúsúbBn, I
Budapest, IX., Ferene-körút 19-21. .

Garab József könyvnyorndáia, Cegléd, Árpád-tér 5.•
evangélikus bazár.

.~=A••~...,.0......•

Rádíó, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep
VIIl, JOZSEF-KRT. 37.

I~----------------------------------,'_----------------------~
GARAB JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KÖ~Y'{KOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR I
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VII. ÉVFOLYAM, 4. SZ. 1939. JANUÁR HÓ 28.

EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIÓi, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIV AT ALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezsérv László. dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek. Pesch ko Zoltán, Scholz László,

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

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII.. Damjanich-utca 28/8. Telefon: 133-592.

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
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Közel másfél esztendeje annak,
hogy úgy nemzeti, mint egyházi
életünkben fokozott erővel és min-
den rétegre kiterjedően nagy és ál-
talános relormtörekvések indultak I
meg. A politikai élet mindíg han-
gosabb lett az egymás nyomába
lépő és mindíg több kérdést felölelő
tervek, programmok, szükségletek
és megoldási szándékok szóban és
írásban való hangoztatásától. Nem
minősíthetjük ezeket az olyan álta-
lános igyekezetű beszédek közé,
amelyek éppen csak azért szólanak,
mert valamit mondani kell, hanem
elismerjük azt, hogya lelkek mélyén
egyforma volt a meggyőződés és
az elszántság pártokon belül és
partokon kívül, hogy cselekedni
kell, változtatni kell, javítani kell
és a nemzeti élet sürgős szükség-
leteit mennél jobban és egészen
becsületesen megoldani és kielégí-
teni kell.

Azt is természetesnek találtuk,
hogy akár a földreform kérdéséné],
akár az álláshalmozások rnegszűn-
tetésére való törekvésnél, akár a
hossszan húzódó zsidó-kérdés meg-
oldásánál ameddig és ahogyan mér-
téke tekintetében nem alakult ki
egységes vélemény, hanem más és
más hosszúsága, mélysége és ma-
gassága mutatkozott meg az operálő
kés használatának. De azt kezdjük
észrevenni, hogy lassankint mintha
több lenne a beszéd annál, ameny-
nyi nek meg kell előzni a komoly
fontos cselekedeteket és a csele-
kedetek távolabbra tolódnának el,
mint ahogy ennyi megvitatás és
végigtanulmányozás után elvárható

.. ,
SURGETES.
volna. Ne csodálkozzék azután
senki azon, hogy a nyugtalanság,
mely ma egész életünket feszíti,
nem csökken és még mindíg se-
hogyan sem tud beköszönteni olyan
nyugodtabb légkör, olyan elhelyez-
kedés a változott körülmények kö-
zött, mely végre lehetővé teszi egye-
seknek is és nagyobb közösségek-
nek és általában minden felelőssé-
get hordozó tényezőnek az alkotó
munkának való nekidőlést.

Vonatkozik ez egyházi életünkre
is. A most folyó tanácskozások, al-
kudozások, szinte naponkinti vál-
tozások ~att álló problémák sok
tekintetben kihatnak egyházi éle-
tünkre is. Nem az örök és állandó,
feladatok tekintetében, melyeket a
legsúlyosabb válságokkal és nehéz
reformokkal teljes időkben is szol-
gálni tartozunk, mert ezt a köteles-
séget nemcsak teljesíteni, hanem
fokozottan teljesíteni igyekezünk ma
is. De egyfelől a mi egyházunkban
is vannak olyan, a közszükséglet
felfogása szerint elintézendő válto-

•....................... ~

Éjfélkor pedig kiáltás hang-
zott: itt a vőlegény, jertek ki
elébe! Máté 25: 6.

"Miért álltok itt egész nap
. tétlenül?" Azok azt felelték:

"Mert senki sem fogadott fel
bennünket. " Erre így szólt
nekik: "Menjetek ki ti is a I
szőlőbe." Máté 20: 6-7. I

Igyekezzél megbizhatónak
.• mutatkozni az Isten előtt, mint •• 1

olyan munkás, aki nem vall
I szégyent.. ll. Tim. 2: 15.

zások, melyek a naponkinti egyház
életre is kihatnak, másfelől pedig
vannak olyan nagy kérdések és
relorrnszükségletek, melyek a meg-
valósitás tekintetében érintkező pon-
tokkal bírnak a megoldás előtti
politikai, vagy mondjuk inkább úgy,
hogy nemzeti kérdésekkel. Ez nem
is lehet másként, hiszen teljes ösz-
szelorrottságban vagyunk, akarunk
és fogunk is maradni a magyar élet
minden kérdésével azért, mert ke-
resztyénségünket magyarságunkkal,
magyarságunkat pedig keresztyén-
ségünkkel együtt akarjuk élni ezen
a földön és együtt akarjuk és re-
méljük teljesíteni mindazt a szolgá-
latot, mely e kettőből Isten akarata
szerint reánk hárul.

Sok az aratni való. Sok munka
áll előttünk. Nagyon neki kell fe-
szülni a magyar élet által kívánt
munkáknak, hogy e sok tekintetben
fenyegető idő által megkivánt fel-
adatoknak megfelelhessünk. Éppen
így nagyon neki kell indulni egy-
házi belső életünk erősebb lelépí-
tésével, együtt járó és az ahhoz
szükséges minden munkának is.
Úgy szeretnénk azért mindenkit
sürgetni és sürgetni, hogy tegye,
ami az övé, ne várjon másokra,
fogja meg a munkát, forgassa az
ekét, vessen, gyomláljon, építsen,
aratást készítsen, eméssze magát
minden szent munkában, Feiezöd-
jenek be már a programmok egy-
másra halmozódásai és kezdődje-
nek meg' a reális munkák, Mire
várunk? Fogjon hozzá mindenki
Isten nevében a neki [utó munkának
a legteljesebb odaáldozással ...

•
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A Korunk Szava
elnémult. Miért?!

Mcstanában többízben írtunk Iapbet il-
tásokról s nem tudtuk leplezni örö-
münket sok, a társadalmunkban pedig
igen bevett, sőt ártalmatlannak tartott
időszaki lap elnémítása felett. Megírtuk
azt is, s erről még sokat lehetne elmél-
kedni, hogy mit is ér mégis az olyan
lapbetiltás, mely mellett a betiltott lap
két hét mulva úgy jelenik meg újra,
hogy a címében levő egyik magyar szót
nemzetközire komolyítja, a zsidó f.5-
szerkesztő neve helyére egy ismeretlen
»árjáé« kerül, belülről azonban semmit
sem változik, sőt még annyi fáradságot '
sem vesz magának, hogy a címlap leg-
alább valamivel megváltozzék A be-
tiltott négy hétfőreggeli Iiberális helyett
most megjelent ugyanabban a szellem-
ben és gárdával az új hétfői liberális,
a Hétfő Reggel is, s minden új számá-
ban újra és újra szemérmetlenül sirat-
gat ja történelmi elődcit. Kínosan furcsa
dolgok ezek, seleget bosszankodhatik
rajtuk mindenki, aki kicsit is kornolyan
veszi a magyar közvéleményt irányít';'
sajtó nemzeti hatását. Miért akkor nagy
lapbetiltásos, lapreviziós csinnadratta.
ha valóban csak annyi történik a be-
tiltott lapok körül, hogy most már lesz
minden lapnál az igazi hátulműködő
szerkesztő előtt, aki »írja«, egy disz-
goj, aki viszont »árja«, Ez a tipikus
.pesti szójáték úgylátszik bevilágít a
kérdések mögé. A parlamentben fel-
szólaltak mát' a protekciós újszerkesz-
tők miatt, akik atyámurarn alapon sze-
reznek lapengedélyeket betiltott lapok
régi garnitúrájának újramozgósításához,
de nem' kérdezték meg még azt, miért
kellett olyan lapot is betiltani, mint
pl. a makói kisgazda lap volt, mely
megélt el-5fizetőiből, s kifogástalan ma-
gyar lelkek' írták

Interpelláltak ,a Korunk Szaváért
is, amelyezévben már nem jöhet többé.
Nem akarjuk felvenni most a loyális

,ellenfél előkelő úritempóját, mellyel ki-
fejezzük részvétünket. s biztosít juk a
megholtat szeretetünkről. Mi éppen ele-
get vitatkoztunk a Korunk Szavával,
becsületes elvi, harcokat ahhoz, hogy
most nagyképűség nélkül kérdezzük
meg, miért éppen a Korunlc Szavát kel-
lett elnémítani?

A Korl!nkSzavában magunk is help-
·telenítettük az immár- teljesen érthe-
tetlen és a magyar fülnek mindíg kelle-
metlen zengésű H absburg-törrrjénezést
Sokszor megróttuk a pá pai érdekek tőle
érthető, de a magyarság szempontjaból
sokszor megkérdőjelezhető lelkessé-ggel
való védelmét és propagálását. Sok-
szor furcsáltuk gyakran kinosan meg-
nyilatkozó elefántcsonttornyos »intel-
lehtuelle hangját. De ... ' '

A Korunk Szava volt az egpetlen ma-
,gpar hotholileus orgánum, mely a ka-
tholikusságában és hivő kereszténysége-
ben újjászületett katolikuso ifjúságot szó-
hoz tudta juttatni .. Egyetlen katholikus
lap volt, amelyen a komoly 'hitet' lehe-
,tett érezni a' 'népies gyakorlati ájtatos-
ság és középkori gondolkozás helyett.

'Egyetlen katholikus lap volt, mely nem
piszkolódott felekezeti' tajtékokat. s ha
vitázott, akkor igyekezett keresztény
maradni a' nyomdafesték használatában
is. Egyetlen katholikus orgánum volt;

•
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Az égi csillag nyomán
(D. Kapí Béla püspök körlevele a nemzeti egység védelméről, hiányairól

é s a zsidótörvényievasletról.)

Embernek, egyháznak, nemzetnek nincsen nagyobb hivatása,
hanem hogy Krisztushoz érkezzék. Nincsen elkerülhetetlenebb köteles-
sége, minthogy Krisztus lábaihoz el helyezze a maga Istennek tetsző
áldozatát: bűnbánó szívét, kegyelemben kiteliesedö lelkét, megszentelt
életet. Evangélikus egyházunknak az égi csillag nyomán járása külő-
nösen fontos ma, amikor körülötte tévelygő emberi gondolatok fényle-
nek s az előtte kanyargó zsombékos úton csalogató láptüzek imbolyog-
nak. Evangélikus egyházzá nemesedünk, ha engedelmes szolgálatunkkal
betöltiük jogi szervezetünk kereteit és megértjük történelmi küzdelmeink
isteni célját. Meggyőződésünk szerint ezzel szolgáljuk leghívebben nem-
zetünket is. Emeljük hát ég felé tekintetünket! Ember, egyház és
nemzet kutassák vigyázó szemmel. hogy az égi csillag merre vezet

. Krisztushoz. Boldogság és élet, ha csillagfényes úton járunk, pusztulás,
veszedelem és gyengülés, ha nyomát elveszítjük ...

Komoly jelek sötétednek szemeink előtt. A boldog magyar kará-
csony fénye csakhamar sötétségbe temetkezett - munkácsi házfalak
ormán cseh ágyúgolyó robbant. Magyar vitézségnek és magyar élet-
nek újra meg kellett védelmeznie a magyar örökséget. A békesség és
külpolitikaí rendezettség álmából arra a szomorú valóságra ébredtünk,
hogy történelmi örökségünk birtoklásának kérdését egyesek még nem
tartják elintézettnek. Jogot és erőt éreznek magukban ahhoz, hogy azt
vitássa tegyék.

Nagy szükség van arra, hogya nemzet meglássa az égi csillagot
s fénye nyomán egységesen induljon jövendője felé. A nemzeti egység
védelmezese a mai történelmi időben százszorosan kötelességünk. Hálás
érzéssel gondolok arra, hogya római katolikus egyház részéről az
utolsó időben ezt a békés egységet semmi sem veszélyeztette. Annál
aggasztóbb jelenségnek tartom, hogy állami, közigazgatási hivatalos
tényezők gyakran szem elől tévesztik a keresztyén' egység és össze-
tartás naj'Y követelését. Nemzeti történelmünk ama dicső eseményére
gondololf amidőn a Főméltóságú Kormányzó úr szeme előtt, Kassa
város ujjongó falai között a Felvidék hazatért népe ráborulhatott a sok-
szor megsiratott nemzet keblére! Vajjon kit terhel a felelősség, hogy
a nemzet egységének boldog ünnepét a magyar protestáns egyházak
sorozatos mellőzése megzavarta ?

Ha történeti szükség volt a római katolikus püspöknek a katolikus
lakosság hódolatát tolmácsoló külön beszéde, akkor miért ítélték néma-
ságra a református és evangélikus egyházakat? Miért utasították el a
protestáns egyházak ama kérését, hogy az ő templomaikban is legyen
hálaadó istentisztelet? Miért mellőzték a protestáns egyházakat annál
a magasztos ünnepségnél. amidőn húsz évelmúltával magyar papi
áldás hullott a magyar zászlókra? Ha pedig római katolikus egyházi
tilalom a zászló egymásra következő megáldását lehetetlenné teszi,
akkor miért nem tartottak olyan zászlóavató ünnepséget, amelyen meg-
kímélték volna rnellőzéstől és megaláztatástól azt a két egyházat, amely-
nek szintén szent a zászló s amelynek szintén vannak hadirokkantjai,
hősi halotfiai és felvidéki magyar bizonyságtevői ~! A meginduló magyar
szeretetmunkánál miért tették lehetetlenné, hogyaszürkenővérek mellett
a diakonisszák is végezhessenek szeretetmunkát ?

.Nehéz felelősség súlyosodik azok lelkiismeretére, akik még ma
sem látják a nemzeti egység szükségét és a keresztyén egység komoly
követeléseit, Már pedig az elénk tornyosuló óriási feladatokat csak
akkor végezhetjük el s jövendők építésén csak akkor dolgozhajunk
önmagunkat leleiánló, odaadó hűséggel és erőfeszítéssel, ha a nemzeti
és keresztyén egységet üres jelszavakból kornoly valósággá tudjuk tenni
s nemzeti életünk építőerőivé avat juk. Az állam és nemzet lelelös veze-
tőin kívül mindegyikünkre különleges követeléseket hárít az egység
kívánalma. A nemzeti és keresztyén egységért egyforma áldozatossággal
és meggyőződéssel dolgoznunk -kell, mert-nemzeti -iövendönk-és keresz-
tyén lelkiségünk függ attól, ~'az"é'gi csillagot;,kell szemmel kísémünkl

A kormány ama törekvéseit, hogy keresztyén 'szellemmel kívánia



megtölteni gazdasági, kultúrális és szociális életünket, egyházunk öröm-
mel üdvözli s ehhez a reformáló munkához készséggel felajánlja erőit.
Nem húnyhatunk azonban szemet az előtt, hogy az úgynevezett zsidó-
törvényjavaslat sok hasznos intézkedése 'mellett olyan rendelkezéseket
is tartalmaz, amelyekből hiányzik a keresztyénség igazi lelke. Gondol-
nunk kell különösen arra, hogy az emberek keresztyénségének elisme-
résétől az állam határoz. Egyesek keresztségét elismeri, másokét meg-
tagadja. Keveset enyhít ezen a -jogkőri illetéktelenségen az a beállítás,
hogy az állam a kérdést csak faji szempontból vizsgálja s .érintetlenül
hagyja a kérdés egyházjogi, dogmatikai és vallási részét. A valóság
az, hogy a törvényjavaslat mélyen belehasít a keresztyén egyház tes-
tébe s megzavarja annak jogbiztonságát.

Mindenekelőtt gondolok arra, hogy a keresztség szentségének érvé-
nyét s érté két Krisztus nem a zsidótörvény kategóriáihoz szabta s hogy
abba az isteni kegyelem csodálatos, misztikus. erejét kapcsolta még
akkor is, ha a keresztség szentségél a zsidótörvény nem értékeli. Az-
után gondolok arra, hogy született evangélikus keresztyének, akik evan-
gélikus egyházunk szellemében nevelődtek és éltek, akiknek gyermekei
evangélikusoknak születtek és neveltettek, e törvény tervezet elfogadása
esetén kiesnek az állampolgár jogának ama teljes birtokoléséből. ame-
lyet számukra evangélikus keresztyén anyaszentegyházunk biztosított.

Evangélikus egyházunk krisztusi lélekkel nézi a zsidótörvényt s a
vele kapcsolatos problémákat. Nem hallgatja el aggodalmait a törvény-
tervezet túlszigorú rendelkezéseit illetöen s nyiltan megmondja, hogy
az alapprobléma megoldásánál a túlsúlyban lévő negatívumok helyett
pozitivumokat szereine látni. Egyházunk együttérez evangélikus hívő
tagjaival s imádsággal és védelemmel áll melléiük. A jelen feladatai
között nem tagadja meg KriszÍl,ls nagy missziói parancsát, mert ezzel
együtt önmagát tagadná meg. Eber lelkiismerettel áll az egyház kapu-
jában, becsukja azok előtt, akik érdekből változtatn ak vallást s csupán
azokat fogadja kebelébe, akik kornoly lelkivágyódás és meggyőződés
alapján üdvösségük megoldását keresik s találják fel az evangélikus
egyház közösségében. Maradjon távol tőlünk az emberhalászat gyanúja.
Visszautasítjuk azokat, akik akként jönnek Krisztus bölcsöiéhez, hogy
az egyháznak kínálnak aranyat, tömjént és mirhát. Csak azokat fogad-
juk be, akik az élő Krisztusnak hozzák az, eg"etlen, drága, igazi aján-
dékot :az üdvözítő kegyelemre áhítozó lelket.

A misszió nagy gondolatától áthatva, ég felé fordított tekintettel
keressük a csillagot! Ha Isten ígéjének 'világosságában járunk, akkor
el kell jutnunk Krisztushoz. Ember, egyház és nemzet a lelki megújulás
rőgös útján megérkeznek az élet fejedelméhez, Aki annál többet ad
aíándékul önmagából, minél .többet ajándékozunk Neki a mi összetört
bűnös életünkből! (Magyar Ertesítő.)

Luther-életrajz
(Dr. Varsányi Mátyás: Isten embere. Budapest, 1938.)

Teljes 410 oldalra rúg Luther Márton legújabb életrajza. Ennyi
oldalon sok érdekes, okos és tanulságos dolgot lehet elmondani.
Törekszik is rá a szerző s jórészt sikerül is neki. Szerző szerint
ez a amunka »abban különbözik az eddig megjelent Luther-élet-
rajzoktól, hogy érdekességre, elevenségre törekszik anélkül, hogy
ennek kedvéért a történeti igazságtól eltávolodnék«.

Ez állítás első része reálisabb. mint a második. Az életrajz csak-
ugyan érdekes és eleven, olvasmánynak kellemes, korrajznak szem-
léletes. Valósággal szórakoztatja és lebilincseli az olvasót, de olyan,
mint a lencseszüret : ha az ember a sok -ízíket kitisztít ja belőle, csak
akkor lesz élvezetes, ami hátramaradt. Kár, hogy ezt a munkát
nem maga a szerző végezte el. '

De így is értékes a, munka, mert a korrajz kifogástalan. 'Lát-
szik, hogy a szerző szereti és tiszteli hősét, kornolyan tanulmányozta
a kert, melyben hőse élt. Csak a szereplők szájába adott beszédek
némelyikén érezhető, hogy szerzőnk a regényíró szabadságát néha
mértéken felül igénybevette.

mely a római egpház bűneit is ismerte
és herribile dictu meg merte írni, Miért
éppen őneki kell elhallgatnia?

Még máig is tusakodnánk a kér-
déssel, ha véletlenül ki nem hozták
volna az ujságok, a Völkischer Beo-
bachter cikkét erről a kérdésről. Ez
a német lap, mely már hónapok óta
hajszázik a kiábrándíthatatlanul fegy-
vertárs magyarság ellen, kornmentálja
most a Der Deutsche Weg című hit-
lerista-ellenes katholikus folyóiratnak
Magyarországról való kitiltását örvendő
szavakkal adózva kormányunknak érte.
Mellékesen megjegyzi aztán a V. B.,
hogy úgy látszik, a magyar kormány
rátért a sajtó terén is a jóbaráti útra,
mit bizonyít a »Iiberális« Korunk
Szava betiltása is. Hát úgylátszik itt
a gyökér. Ho gp a Korunk Szavában mi
volt a liberális, azt nem tudnánk meg-
mondani. D~ hozzá kell szokni már
egyszer úgylátszik nekünk is ahhoz,
hogy amire a németség kimondja, hogp
az liberális, shát qz liberális. Ugyanígy
pl. a zsidó mindíg »nernzetközí marxista«,
És aki nem hitlerista, az mitulig szabad-
kőmíves. Új Magyarságék és a kapcso-
latos »világnézeti sajtó« mindezeket már
régen megtanulta. Most jövünk majd
mi is.

Hát igen, a Korunk Szava kicsit túl-
ságosan undorodott a tömegembertöl.
Nem akarta a masszát, hanem nyiltan
harcolt az olpan kollektív életért, melp-
ben az ember: ember s az egpéniség nem
bűn, Megírta, hogp nem az anpag és a
termelés, az emberi közösségek, ígp a
nemzet primér állaga és funkciója, s
kereste a spiritualitást a nemzeti élet-
ben is. Altalában vallotta a világfölötti
Világ elöbbrevalóságát, hiszen keresz-
téllp ujság akart lenni, s vallotta a
szociális eoongéliumot, hiszell aktív ka-
tholikus akart lenni. Bűne volt, hogp
hitt a Szellemben, s nem tudott gon-
dolkodás nélkül hilllli... Meggyőződé-
sünk, hogy jó magyar keresztény fia-
talemberek írták, s hogy súlyos lap
volt. Ellellfél volt, de voltak homclp
szellemi értékei és tulajdonságai. Be-
tiltása előtt pedig - ha a V. B. cikke
igazít minket helpesell útba, ~ riadtan
állunk meg, mert ez már a magpar
hulturpolitikábc való olpan belenpúlást.
jelent, amit senki sem vindikálhat ma-
gánah, dpl.

Páni~~an~ulata ~iá~o~~Ölött
Pánikhangulatot keltett középiskolás

diákjaink soraiban a legújabb főigaz-
gatói rendelet, amely az osztályozás
minden vonalán szigorítást rendelt el,
sőt hozzávetőleg százalékosan azt is
megállapította, hogy mennyi lehet a je-
les, jó stb. rendű és a bukott diákok
száma. És okos emberek méltányosnak
is találják ezt a rendeletet, azt állítva,
hogy külföldön, így Angliában sokkal
nehezebb az érettségi, mint nálunk
Magyarországon.

Az bizonyos, hogy a rendelet alkotóit
jóindulat és ügyszeretet vezette. Kép-
zett és jól felkészült, talán erős fiatal-
ságot akarnak kibocsátani a rnunka-
mezőre.

És nekünk mégis minden részvétünk a '
diákságé. Mert ahogyan a mi közép-
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iskolásaink agyon vannak terhelve mun-
kával, az sokkal könnyebben vezet
idegsokkra, vagy tüdővészre,. mint erős
és tudós fiatalság kiformálódására. Hi-
szen középiskolás diákjaink 10-14 tan-
tárgyat is tanulnak, érettségijük pedig
legkevesebb hat tárgyból áll. Számítsuk
hozzá ehhez, hogy otthon zenét és még
egy-két külön nyelvet is kell tanulniok,
mert »ugyebár ez is hozzátartozik az
általános müveltséghez«. S lesz is,
amint oeddig is lett, olyan általános an
agyonművelt intellektuális osztályunk,
amelyik mindenhez ért és mindenhez
hozzá tud szólni, de csak valamennyire.
Valójában pedig semmiben sem meste-
rek. Ugyanakkor pedig az előbb idézett
angol diák pompás szakember lesz,
igaz, hogy magyar értelemben vett álta-
lános műveltség nélkül. Míg a magyar
diák naphosszat görnyed tankönyvei fe-
lett, addig angol kollégája délután-
hosszat vidáman játszik és sportol.
Érettségizni meg csak három tárgyból
érettségizik, nem is tanult többet közép-
iskolás korában. Azokat is maga vá-
lásztja ki vagy reál vagy nyelvi szak
formájában, s kíséretül foglalkozik a
legszükségesebb angol nyelvi és törté-
neti tanulmányokkal. Az igaz, hogy így
nem tanulja meg, mi Honolulu fővárosa,
konstruálni, tervezni vagy építeni annál
jobban tud.

Minekünk, úgylátszik, még mindíg a
széles skálájú, általános műveltségű em-
berekre van szükségünk. Világos azon-
ban, hogy ennek az elsajátítására keve-
sen alkalmasak. Mi legyen ezekkel?
Menjenek ipari és kereskedelmi pályára,
ez a leggyakoribb válasz. Hát igaz,
menjenek. De tudják-e a jövőt csináló
jó urak, hogy nálunk ma már iparos-
tanonc is csak protekcióval lehet va-
laki? Hát akkor a földmíves ifjúság
ne végezzen középiskolát és egyetemet,
hanem maradjon a Jöld mellett? Bizo-
nyos vonatkozásban ez is igaz. De akkor
miért nem állítanak fel a hívatalos ma-
gyar szervek száz és ezer számra gaz-
dasági szak- és népfőiskolákat. Mert
a századokkal elmaradt falusi gazdál-
kodási rendszerünkkel csak le lehet
maradni oa mai nagy termelési verseny-
ben. Nem ér tehát semmit a legnagyobb
jóakarattal megkonstruált tanulmányi
törvény, ha: csak ki tud zárni és el-
veszi a polgárosodás és emelkedés ed-
digi lehetőségeit, anélkül, hogy helyette
ÚJakat és egészségesebbeket nyitna meg.
Ilyen rendelkezést csak akkor üdvözöl-
hetünk örömmel, ha egy-egy elzárt út
helyett legalább kettőt vagy hármat nyit
meg. Mert enélkül ugyan mit csináljon
a magyar fiatalság?

Bizony új ég kell ide és új föld.
Úl, értö, látó és tenni is tudó emberek-
kel. Mert ez az élet, úgy ahogyan ma
van, törvényeivel együtt siralmas jövőt
mutat.

Amint Krisztus hatalmas földrengés I
közben jött elő a sírból, úgy még ma is
és mindenkor zavargás lesz a világon,
ha Krisztus engedelmességét, szentségét
ésérdemét prédíkáliákés hisznek abban,
hogy Ö egyedül a mi Udvözítőnk. Oe az
ilyen földrengés az istenfélő szíveknek
üdvös. Ennek látása és hallása kedvesebb,
mint Krisztusnak a sírban való pihenése.
Ha békesség é s nyugalom
van a k e r e s z t y é ns é g b e n , az
már rossz jel! Luther.
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A inunka folyéköny és gÖrdülő mondatok ttraclata. De vannak
pongyolaságai. Igy nem hiszem, hogy Luther valaha is használta
volna azt a pesti szójárást: »Annyi baj Iegyen.« Varsányi ezt nem
egyszer adja Luther szájába. Más pongyolaságai is vannak. »EgJ:'
aranyrojtos selyemzászlót aggattak rel (53). A gyakorító igét így
használni nem szabad. Beszél »kíntanúke-r ól és »kedvvesztettség«-
ről. (60. és 62.) Ezt is mondja, amit pedig lelkésznek mondania nem
volna szabad: »A hadiszerencse annyira kedvezett a franciáknak,
hogy még az Isten is francia-érz e'rnüriek látszott.« (85.) A koronával
is nem megéhesiteni, hanem felékesíteni szokták a Iejedelmeket (152).
A »pálfordulás« szót nem helyes értelemben használja. (302). Az
ilyen kitétel pedig egyenesen érthetetlen: )A kalandorok vakmerő-
ségévei ragadta el János Frigyes Naumburg városát a katolikus
egyháztól« (378). Még furcsább ez: »Nem Ea~nálták (János Frigyes
és Hesszeni Fülöp). az aprópénzt, hogy Mainzot a katolikusoktói
elhódíthasaák« (377). Még azt hiszi valaki, hogy a reformációt meg-
vesztegetéssel terjesztették ! Az is pongyolaság, hogy Luthernek a
126. lap on gesztenyebarna, a 381. lap on pedig hollófekete haja volt.

De ezek nem lényegesek. Fontosabb az, hogy pl. Luthernek
1518. husvétján Scultetus püspök által adott engedély alapján készí-
tett rontos vitairatának még csak a gondolatmenetét sem közli a
szerző (60). Azt sem magyarázza meg, hogy mi alapon ad Vergerius
biboros elméjébe olyan gondolatokat, amelyek Luther történelmi
alakjának megértésére se nem szükségesek, se nem előnyösek (342).

Ugyanilyen természetű részletei a könyvnek a gyermekkori tör-
ténetek is, melyekből az apát lelketlennek, az anyát szívtelennek
látjuk. Nincs kellő módon kimutatva, micsoda külső és belső okok
kényszerítették Luthert előbb a pályaváltoztatásra, majd a ref'or-
mátori fellépésre, illetőleg az abban való megkeményedésre, vagy
a család alapításra, Valami zaváró van abban is, hogy a két átok
kimondása után Luther kalitkában él s egyetlen szó sem menti
tartózkodását, nevezetesen, hogy nem gyávaságból, hanem barátai
és pártfogói tiltakozása miatt vonult félre.

Fontos történelmi anyagok is hiányoznak az életrajzból. Csak
a magyar vonatkozású anyaget említjük. Nincs szó a magyar diá-
okokról, a Wittenbergben relavatott magyar lelkészekről, Mária magyar
királynééól, Johannes Hungarusról. De azt is meg lehetett volna
érinteni, hogyan kerülhetett Luther eredeti végrendelete Magyar-
országra? Ezeket egy magyar- Luther-életrajz nem nélkülözheti.

Ami pedig a reformáció alapvető tanításait illeti, azokról csakis
Luther eredeti iratainak és a hitvallásos iratoknak akitételeivel
szabad beszélni. Varsányi igyekezett is erre, de a hit organon.
léptikon jelleget világosabban kellett volna kidomborítania (45). Igy
Iélremagyarázhatják kitételeit. o

A munkáról, e hiányosságok kimutatása mellett is, általában
elismerőleg kell nyilatkoznom. A művelt közönség számára ez a
regényformában való feldolgozás megkönnyíti Luther megértését. Ha
a történeti adatok tekintetében a szerző több vigyázással és több.
pontossággal jár el, műve nagy nyereség volna a magyar népszerű
theologiai ir-odalom- számára. Igy is nyereség, mert Masznyik Endre
igen felszínes »Luther-élete« óta nem jelent meg a reformáció korát
és hősét népszerűsítő munka. Ilyenre pedig szükség van, hogy a
klérikális levegőjű -rnai korban nevelkedő ifjúság Luthert és korát
helyesebb megvilágításban is láthassa. Varsányi munkájában Luther
alakjá elég rokonszenves, bár '!lem mindenben hóditó és lebilincselő,
kortársai egyéni értéke és gondolkodása elég jellemző, a kor leve-
gője, a pápaság helyzete, a világi hatalmasságok tanácstalansága -elég
szemléletes. Mégis,. ha a munka második kiadást érne, azt tanácsol-
nárn a szerzőnek, hogy alaposan dolgozza át művét és pótolja
a hiányzó történeti anyagot. D. RaffaJ:' Sándor.

Egy korty víz eszköz a szomiűság ellen, egy falat kenyér csillapítja az éhsé-
get. Krisztus a halá ellenszere. Mílyen hatalmas vágy uralkodik a szomjas ember-
ben az ivásért, az éhes emberben az evésért. Viszont Krisztust senki se kívánía,
holot! az lenne. a helyes, hogy úgy vágyakozzunk Krisztus után, mint egy falat
kenyérre. Pedig a testi táplálék csak pár órára csillapítja az éhséget, míg a lélek
éhségét Krísztus örökre elűzi. o Lu the r.



Emlékirat
a magyar evangélikus lelkészképzés

reformra tárgyában (Folytatás.)

Ill. Lelkészképzésünk reformjának alapvonalai.
Lelkészképzésünk reformra szoruló voltának - remélem meg-

győző - feltárása. után további feladatom az, hogy az előttem lebegő
reformtervet legalább alapvonalaiban kidolgozzam s így lehetőleg
világos képet nyerjünk arról, hogy mit is akarunk tulajdonképpen
reform címén. A reform szükségének a megokolása már jelzi azokat
az irányvonalakat, melyekben reformköveteléaeink "mozognak.

Rdormköveteléseinket a következő pontokban foglaljuk össze:
Szükséges: 1. a lelkéezt pályára készülők . köteles tanulmányi

idejének 8 félévről 10 félévre kiterjesztése. 2. a theologusok ott-
honának kötelező bennlakás alapján gyakorlati lelkészképző intézetté
oly módon való átszervezése, hogy a gyakorlati képzés mellett a
vallásos-erkölcsi nevelés és lelkigondozás, valamint a fegyelmi ros-
tálás érdekei is kellően biztosittassanak, 3. a tanulmányi és vizsgá-
lati rend ill. a lelkészképesítő szabályzat megfelelő átalakítása. .

Ezeket a pontokat a következőkben egyenként vesszük tárgya-
lás alá. " " ,

A. A) A köteles tanulmányi idő hiterjesztése.

Azok után, amiket a II. rész A)és B) szakaszában mondottunk,
a kötelező tanulmányi időnek 8 félévről 10 félévre, ill. 4 évről
5 évre való kiterjesztése további megokolásra egyáltalában nem
szorul. Ha erre az idői kerettágításra nem tudjuk magunkat rászánni,
akkor egész reform tervünk legfontosabb része elesik, de ezzel meg
is pecsételjük lelkészképzésünk sz.ínvonalának fokozatos leszállását
nemcsak magában, hanem kifelé való vonatkozásaiban is. Amint a
különböző életpályák és foglalkozások terén szinte általánosan, úgy
az egyetemi pályák körében is érvényesül raanapság az a törekvés,
mely a megkívánt minősítés (kvalifikáció) színvonalának emelésére
irányul. A jogi éis az orvosi pályán az előkészítő szakképzés már
eddig i.s több időt foglalt le 4' esztendőnél. Felsőoktatásunk tervbe
vett reformja pedig a nevelés gondolatának a felsőoktatással kap-
csolatban való nagyobb mértékű érvényesítése mellett az elméleti
képzés színvonalának emelését is célozza. A theologiai oktatás terén
ebben a tekintetben előljár a budapesti egyetern róm. kath. hittudo-
mányi kara azzal a határozott törekvéssel, hogy kötelező 5 évi,
sőt terv szerint már 6 évi kiképzés útján a róm., kath. lelkészi
karnak valóban versenyen felül álló elitjét termelje ki. A kolozsvári
református theologiai fakultással kapcsolatban 1 évi főkép gyakorlati
szemináriumi képzésnek az ötödik évre kötelező tételévei már erdélyi
református testvéreink is megelőztek bennünketcA »Ielekezetek verse- .
riyében« véleményem szer-irit lernáradhatunk hatalom, befolyás, vagyo-
nosság és egyéb külső dolgok tekintetében; de lelkészi karunk szel-
lemi és lelki műveltsége tekintetében épúgy nem szabad lemarad-
nunk, mint az evangéliorn vtiszta fényénekvilágoltatásában és a
hit életujitó erejének megbizonyításában. De nem csupán ezen külső
tekintetekért, hanem mindenekelőtt önmagáért, azért, hogy hivatását
ebben a világban, a mi annyira reászoruló magyar világunkban
minél jobban teljesíthesse, kell egyházunknak még áldozatok árán
is reászánnia magát a lelkészi pályára készülők kötelező tanulmányi
idejének 1 évvel felemelésére. - ,

Legyen szabad azonban reámutatnom arra, hogy ez a követelés
Ielkészképzésünk .és lelkészképesítésünk rendjének egészére nézve
az id.ői keretet illetően egyáltalában nem jelent olyan súlyos változ-
tatást, mint első pillanatra látszik. A fennálló rend a 4 évi egyetemi
theologiai tanfolyam' és a befejező szigorlat, ill. az ezt követő fel-
avatás 'után 2 évi segédlelkészi szolgálatra kötelezi jövendőbeli lel-
készeinket oly módon, hogy. 1 év multán a gyakorlati lelkészképesítő
vizsgálat első részét, egy további év multán pedig másik részét kell

Három megjegyzé{)
Itt a Farsang

ke~d?dnek megint a már annyiszor
szova tett Luther-teák, Evangélikus-teák
Protestáns-bálok. Eleget beszéltünk ró~
luk, igaz, hogy minden siker nélkül.
~zért most csak egy, még ezek között
IS feltűnő hírecskéről szeretnénk mez-
emlékezni. "

Egyik vidéki város ujságjában látott
napvi!ágot az a hír, hogy a helybeli
Emencana szokásos évi balját idén is
megrendezi, és pedig a szokásról eltérő
dátummal. Ezentúl mindíg február 1-,
én lesz a bál, tekintettel arra, hogy
»rnásnap ünnep van.« Szóval azért,
hogy másnap annál nyugodtabban le-
hessen aludni, hiszen nem kell álmo-
san hivatalba, vagy üzletbe menni nem
fogják olyan nagyon várni a déli' pihe-
nőt, amikor egy, kicsit utól lehet érni
azt, amit elmulasztottak az éjszaka. Az
pedig, hogy, álmosan mennének temp-
lomba, tekintettel az ünnepre, ugyebár
szóba sem jöhet. Hogy is jönne, mikor
egyszerűen nem mennek Isten házába.
A hivatali f'önök szigorú, vevőket sem
lehetne elmulasztani, de Isten? Őróla
könnven és olyan nyugodtan el lehet
feledkezni.

Keresztyén életünknek országszerte
történö elvilágiasodása nem kevéssé leli
énpen ilyen tényezökben okát. Nem
abban. hO!:GI ünnep előestéjén, lehető-
leg jól belenvúlva az ünnenbe rendezik
meg a mulatsázot. hanem 'abban, hogy
éppen egyházi jellegű szervezet. ebben
az esetben a »Szűzrnár iás Királyfi«
nevéről nevezett mozgalom rendez. és
célkitűzésével bizonvára meröben ellen-
kező indoklással bivtatia a bálozni vá-
gyókat: holna» uayís ünuen van. Nem
mintha egy felekezetben is kérnének

-azokhól, akik esetleg egy átrnulatott é'i-
szaka után egyenesen mégis kötelessé-
güknek érzik, hogy elmenjenek Isten
házába. Meg kellene már egyszer ta-
nulni szer te ai 'országbari f.,S minden
felekezet tagjainak a~t,' ho-tv Isten svIne
elé komolvan 'felké5zülve kell odaállnia
az embernek .és ehhez a komoly fel-
készültséghez tartoz ik az is, hogy az
előestéri mindent megteszek a komolv-
sá« érdekében. Ak irie'c nem tetszik, sz'á-
moljon azzal, hoay Isten ~l)en cse-
lekszik és az Ő akarata ellen tesz,
de ne higyje senki sem, hogy van
áldás' akár az' átmulatott éiszaka temp-
lomi folytatásán, akár az átaludt ünnep-
napon,

A harmadik parancsolat szer int.: az
ünnepnanot mcgszentel iad. Ez' pedig
nem jelent mást, mint hoay az ember
megpihe':! a hétközr a- 01< TO~ o"á'ól a-ui-
bim nem volt alkalma Isten elé járulni
és oda állva eléje számot vet önmagá-
val. A, csendes órában úi erőt nyer
az új küzdelrriekre, lelki erőket, a
Lélek ere+ét és ezután innen indul rrrun-
kájába. Senki számára nincsen igazi
pihenés anélkü], hogy Istentől új "erőt
kaptunk volna és nincsen ünnepnap
anélkül, hogy Isten elé ne álltunk volna
még az ünnepnapra báli »pihenéssel«
előkészítő Emericana és Protestáns bá-
lok résztvevői számára sem.
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Az Új Magvarság'
'úgy látszik nagyon szeret _bennünket,
hogy egyházi lapjainkat el is olvassa,
sőt azokból híreket is közöl. Mindig
jóleső örömmel olvassuk, ha megtalál-
Juk benne azokat a híreket, amiket más
lapok is közöltek. -De azt már nem
szeretjük, hogyha pontosan és lelkiisme-
retesen leadott statisztikáinkból nagy-
hangú cikket csinál és kiemelve minden
felekezet előtt, kissé hamis színben állít
be minket. Y. év január 8-i számában
ugyanis részletesen tárgyalja a pesti
magyar egyház betérési statisztikáját az
elmúlt év számadataihoz viszonyítva.
Ebből sem az fáj nekünk, hogy az 1301
betért zsidó olyan gúnyos örömre in-
gerli az Uj Magyarságot, hanem az,
hogy ezt az adatot olyan hejehujázva
közli, mintha bizony csak az evangé-
likus egyház vett volna fel ilyen nagy-
számú, vallásától menekülni igyekezőt.
Azt nem veszi számba az UJ Magyar-
ság, hogy ha csak az országos arányszá-
mot nézzük, hát pl. a katolikushoz kb.
20-szor annyian, a reformátusokhoz kb.
4-szer annyian kellett hogy menjenek,
és nyilván mert ezek még a mieinknél
is sokkal, de sokka. feltűnőbb számok
lennének, az egyházi statisztikákban
vagy nem szerepelnek, vagy pedig olyan
eldugott helyen lesznek, ahonnan még
az Uj Magyarság legszemfülesebb ri-
portere sem tudja őket előkaparni.
Öszintén szólva úgy érezzük, hogy talán
dícséretet érdemeltünk volna azért, hogy
ilyen nyiltan, semmit sem szégyelve be
mertük vallani azt, hogy eleget merünk
tenni Isten parancsának és nem zárjuk
el senki elől sem a kaput, aki azon
zörget. Ami pedig azt illetné, hogy
ezek közül hányan az igazán megtértek,
azt megmondhatjuk, mi magunk sem
tudjuk. Még hozzávetőlegesen sem, mert
a sziveket Isten vizsgálja és Ö ítéli
meg. És itt is csak Benne bízunk, hogy
amit az emberek esetleg »rosszr a gon-
doltak, az Isten gondolja jóra fordí-
tani.« Az Uj Magyarságtói viszont
ezek után egyenesen elvárjuk azt, hogy
folytatni fogja ezirányú felvilágosító és
szemnyitogató munkáját más felekezetek
között is. Ahol nem tudná meg egyházi
statisztikákból, ott kinyomozza, hogy ne
részesedjünk mi semmiféle tiltott előny-
ben, vagy meg nem érdemelt kiemelés-
ben egyéb felekezetekkel szemberi.

A másik, amit szintén az Uj .Magyar-
sággal kapcsolatban kell szóvá tennünk,
újra csak minket ér int. A f. év jan.
17-i számban, az Erdély című rovatban
közli az ottani áttéréseket felekezetről-
felekezetre. Es itt fedeztünk fel egy
egészen meglepő dolgot, amit eddig mi
magunk sem tudtunk. A kimutatásban
kétszer is szerepel, sajnos már nem
tudom, hogy melyik felekezetnél, hogy
belőle az evangélikus egyházba áttér-
tek x-en, a lutheránusba y-an. És ez
a mi számunkra egészen új, hogy t. i.
Erdélyben van egy evangélikus és egy
lutheránus egyház és hogy ez a kettő
nem egy. Ezzel kapcsolatban most csak
arra vagyunk még kiváncsiak, hogy
vajjon az ujság rovatvezetője nem ért-e
a vallási kérdésekhez (akkor minek
kontárkodik bele P), vagy az Uj Magyar-
ság fedezett-e fel valami egészen újat,
a különvált, és evangélikus, meg luthe-
ránus egyház név alatt szervezkedett
egyházakat? Azt his~zük,-. hogy erről
is jó lenne felvilágosítást kapni.
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letenniök. Lelkészi oklevelüket tehát egyetemi theologiai tanulmá-
nyaik befejezése után csak 2 év mulva, illetőleg ama tanulmányaik
kezdete után csak 6 év mulva szerezhetik meg és csak ez ad
jogot a r.endes lelkészül vagy vallástanárul való alkalmazásra. Lel-
készképzésünk itt javasolt reformja ezen a 6 éves kereten magán
nem kíván változtatni; mindössze arról van szó - de ez azért nem
csekélység -, hogy ezen 6 éves kereten belül a segédlelkészi szol-
gálat első évét ötödik kötelező tanulmányi évvé alakítjuk áto Ez a
követelés azonban a mi egyházunk körében sem új és nem lehet
meglepő, mivel a huszas években nagyon komolyan tervezett gyakor-
lati lelkészképző szeminárium felállítása is a kötelező tanulmányi
időnek egy évvel való felemelését jelentette volna. De az érvényben
lévő rend is megengedi 1 külföldi tanulmányi évnek a 2 évi seged-
lelkészi szolgálatba való beszámítását, ami magában foglalja annak
elismerését, hogy feltételesen 1 évi segédlelkészi szolgálat is elég
a lelkészképesítő oklevél megszerzéséhez. Ezek tehát olyan mozza-
natok, amelyek azt mutatják, hogy a kötelező tanulmányi időnek
1 évvel felemelése nem jelenti lelkészképzésünk és Ielkészképeaí-
tésünk eddigi kereteinek felrobbantását, hanem csupán egy részének
már eddig is tervezett kiépítését. Amikor a Ielkészképesítés érvény-
ben lévő rendje az egyetemi szigorlat után 2 évi segédlelkészi
szolgálatot tett kötelezővé, már ezen rendelkezés hátterében ott
volt az a szándék, hogy ha egyszer rákerül a sor a gyakorlati lelkész-
képző szeminárium felállítására, a segédlelkészi szolgálat első évének
helyébe lép a szemináriumi tanfolyam elvégzése. Nyilvánvaló, hogy
ez sem jelentett volna mást, mint a köteles tanulmányi időnek egy
évvel való fel emelését. Ebből az következik, hogy lelkészképzésünk
ügyének eddigi fejlődési irányvonalához is következetlenek volnánk,
ha az itt javasolt reform gondolatát elvetnők.

Ebben a pontban csak a köteles tanulmányi idő kereteinek
kitágításáról van szó. A kitágított keret megfelelő kitöltéséről a tanul-
mányi rend átalakításával kell gondoskodnunk. (L. 3. pont.)

B. B) A theologus-otthon gyakorlati lelkészképző intézetté
átszervezése.

1. A lelkészi pályára készülők gyakorlati képzésének a II.
rész B) szakaszában adott bírálatából véleményem szerint szükség-
képpen szürődik le az a belátás, hogy a fennforgó bajokon csak úgy
segíthetünk, gyakorlati lelkészképzésünket a tudományos képzéssel
összhangban csak úgy tehetjük egységesebbé, alaposabbá és életre-
valóbbá, ha a hittudományi karral kapcsolatban müködő theologus-
otthont a köteles 5 évi tanulmányi idő alapján megfelelő vezetés
mellett gyakorlati lelkészképző intézetté szervezzük áto

Itt kapcsolódik be dr. Deák János kartárs am munkarésze, mely-
nek feladata a theologus-otthonban, mint gyakorlati lelkészképző
intézetben folytatandó munka tervezetének kidolgozása. Mégis, hogy
lelkészképzésünk reformjára vonatkozó elgondolásorn rajzából egy
lényeges vonás se hiányozzék, legyen szabad ebben az összefüggésben
a magam részéről is hangsúlyoznom azt, hogy a theologus-otthon
mint a hittudományi karral kapcsolatban- müködő gyakorlati .lelkész-
képző intézet ezentúl is minden tekintetben a magyarországi evan-
gélikus egyetemes egyház autonomiája alá tartozó intézmény lesz,
melynek vezetője az egyházegyetem megbízásából viseli tisztjét, s
egész szervezetét is közvetlenül az egyházegyetem állapítja meg stb.
Ugyanakkor azonban hangsúlyozni 'kívánom azt is, hogy a lelkész-
képző munka egységének nagyobb mértékű biztosítása érdekében
szükségesnek tartom, hogy az újjászervezett intézet lelkészképző
munkájába a vezető mellett működő fiatal munkaerőkön s egyes
kiváló lelkészeken kívül a hittudományi kar professzorai is rend-
szerésen bekapcsolódjanak. Közelebbről elsősorban arra gondolok,
hogy· a lelkészképző intézetben a fakultás tanárai rendszeresen elő-
adássorozatokat tartanak, melyek irányt mutatnának abban a tekin-
tetben, hogy az illető tudományszak belátásait és kutatási eredrné-
nyeit miként lehet a gyakorlati egyházszolgálatban értékesíteni. Ez
arra is jó volna, hogy kimélyítené az egyes szaktanárok elméleti
és kutató rnunkájának az eleven élettel való kapcsolatát,



Ugyanebben az összefüggésben végül hangsúlyozni óhajtom azt
is, hogy a theologus-otthonnak gyakorlati lelkészképző intézetté való
átszervezése természetesen nem jelentheti a bennlakók idejének a
gyakorlati képzés számára való oly mértékű lefoglalását, hogy ennek
következtében lelkészképzésünk tudományos oldala és színvonala
sérelmet szenvedne. Azért az intézet vezetésére csak olyan férfiú
hivatott, aki a gyakorlati képzés mellett teljes mértékben meg tudja
becsülni a tudományos képzés jelentőségét is abban az értelemben,
amelyben erről fentebb szó volt.

?. A theologusok otthonának gyakorlati lelkészképző intézette
átszervezése, valamint általában lelkészképzésünk egységes, szerves
újjáalakításának érdeke szükségképpen magával hozza a bennlakás
kötelezővé tételét mindazokra nézve, akik a hittudományi karon nem
csupán elméleti érdekből folytatnak tanulmányokat (ez is lehet:
séges) , hanem valósággal az egyház gyakorlati szolgálatára, tehát
a lelkészi vagy vallástanári pályára készülnek.

Valamikor elvi ellensége voltam az »internátusi« gondolatnak
s így részem volt abban is, hogy a pozsonyi és az eperjesi példától
eltérően a régi soproni theologiai akadémia mellett nem jött létre
internátus, Ezen elvi felfogásomnak bizonysága is maradt, a lelkész-
képzés ügyéről immár megszünt régi egyházi lapjaink hasábjain
közzétett nagyszámú cikkeim egyikében-másikában, úgy, hogy bárki
következetlenséggel is vádolhat. De azt hiszem, annál súlyosabban
esik latba az a kijelentésem, hogy véleményem ebben a tekintetben
az idők folyamán megváltozott. Azt ugyan -most is vallom, hogy
lehetnek egyesek, akiknek a számára az internátuson kívül lakás
megfelelőbb volna, esetleg több időt fordíthatnának tisztán tudo-
mányos studiumra. De az évek folyamán szerzett sok tapasztalás
és komoly megfontolás végre is azt a meggyőződéssé vált belátást
érlelte meg bennem, hogy anagy átlag számára feltétlenül jobb a
bennlakás, lelkészképzésünk itt elgondolt szerves reformját pedig
teljességgel lehetetlen megvalósítani a bennlakás kötelezővé tétele
nélkül. Arra a képzésre, mely az újjászervezett intézetben folyik,
a lelkészi pályára készülő minden ifjú egyformán reászorul s azért
ez alól felmentést senki sem kaphat, - legfeljebb annyiban, hogy
kitüntetésképen arra kiválóan érdemes ifjalc a kötelező 5 évi tanul-
mányi idő keretein belül ezután is mehetnek külföldre tanulmányaik
folytatása végett; de ebben a vonatkozásban ezentúl is legfeljebb
1 külföldi tanulmányi évet tartok beszámíthatónak. Egyébként pedig
magától értetődőnek tekintem azt, hogyalelkészképző intézetnek
a kötelező bennlakás és az ezzel járó szigorú házirend és időbe-
osztás mellett sem szabad az ifjúi egyéniségeket elnyomó, a »Sancta
Schablona«-nak hódoló kaszárnyává fajulnia; ellenkezően, az inté-
zet vezetésének a legnagyobb gondot kell fordítania arra, hogy a
mindenkire egyformán kötelező rend keretein belül a bennlakók
lehetőleg egyénies gondozásban és irányítás ban részesüljenek s így
az intézet egész életét és munkáját a rend és a szabadság magasabb
harmóniájának evangélikus szelleme hassa át, - oly követelmény,
mely döntő fontosságúvá teszi a vezető személyének helyes meg-
választását.

3. Nem nehéz felismerni azt, hogy azt az egész és mindenesetre
nagyon fontos kérdést, melynek megoldását akarja szolgálni »a lel-
készjelölteket minősítő egyházi bizottság« szervezése, eredményesen
csak a kötelező bennlakás alapján szervezett lelkészképző intézet
keretei között lehet megoldani. A theologus-otthonnak mint autonóm
~gyházi lelkészképző intézetnek megfelelően kialakítandó házi rendje,
felvételi és fegyelmi szabályzata az összes hallgatókra nézve egy-
formán samellettsokkal egyszerübben és határozottabban bizto-
síthatja »a lelkészi pályára készülőket minősítő egyházi bizottság«
elé kitűzött cél megközelítését, mint ennek a bizottságnak a mű-
ködése. Fegyelmi ügyekben is világosan rendezhetővé válik a 1el-
készképző intézet rendjének az egyetemi szervezethez való viszonya.
Ha a theologus-otthon mint lelkészképző intézet, mely a lelkészi
pályára készülő ifjak összességét foglalja magában, fegyelmi eljárás
útján kizár magából valakit, két eset lehetséges. Vagy olyan súlyos
az eset, hogy az illetőt az egyetem fegyelmi szabályzata szerint a
Iakultásr ól, illetve az egyetemről is. ki kell zárni. Akkor a lelkész-

A szószékre
nem való politika, - figyelmeztette pap-
jait dr. Hanauer Á. István váci me-
gyéspüspök, amint a Magyar Nemzet
jan. 15-i száma közli. A rendelet sze-
rint: »A szónoknak nem szabad saját
ügyeiröl, párbérről, és hasonlókról be-
szélni, valamint nem szabad politikai
kérdéseket a szószékre vinni, vagy ilye-
neket a politikába bcleszőni. Ilyen po-
litikai kérdés mostanában az úgyne-
vezett zsidókérdés, amelynek megoldá-
sát a kormányra és a politikusokra
kell hagyni. Ez legyen általában irány-
adó a papság nyilvános szereplésénél
is, akiknek figyelniök kell ugyan a po-
litika időjelző jelentéseit, de inkább
csak azért, hogy a veszélyes hullámzá-
sokat el tudják kerülni. A pap nem
lehet sohasem a hívek valamelyik cso-
portjának, hanem mindig az egész
hívőseregllel~ lelkipásztora és egyénisé-
gét teljes egészében a lelkipásztorko-
dásnak tartozik szentelni.«

A leírtakat teljesen helyeseljük, csak
egyet hiányolunk a tilalmi felsorolásból :
a felekezeti kérdéseket. Azt szeretnök,
hogy ha már a között a sok új, mo-
dern és valóban evangéliumi szellemű
rendelet között, amik újabban napvilá-
got láttak a katol ikus püspöki kar ré-
széről, egyszer ezt is olvashatnók: tilos
a felekezeti kérdések szószéken való
tárgyalása, ott evangéliumot kell hir-
detni, az való oda, és a lelkész a
polcmiz álgutás ' helyett köteles »egyéni-
ségét teljes egészében a lelkipásztorko-
dásnak«, evangéliumhirdetésnek szen-
telni. K. P.

Lelkipásztori gondok
1. Örvendetes dolog olvasni arról,

hogy itt is, ott is liturgikus sz inű
oltárterítőket szereznek be gyülekeze-
teink. Örvendetes azért, rnert mindez-
zel az egyházi évhez való külső és
hisszük, belső visszatérés is együtt fog
járni. Természetes folyamat is ez, ha
meggondoljuk azt, hogy az egyhází év-
hez símuló liturgikus istentiszteleti rend
feltétlenül Iciváltotta oltáraink liturgikus
díszítését. Bízonyos zökkenők azonban
még mindíg mutatkoznak. Itt csak egyre
akaróm a figyelmet felhivni. Erre is
csak azért, mert rendkívül bántó és
feltétlenül kiigazítandó. A Hetvened,
Hatvanad és Ötvened vasárnapok litur-
giájára gondolok. Istentiszteleti rendünk
összekapcsolta ezeket a vízkereszt utáni
vasárnapokkal, holott a husvéti ünnep-
körhöz tartoznak. Nevüket is egyenesen
a Husvéttal szemben elfoglalt helyüktől
kapták. Az ötvened vasárnap pontosan
ötven napra van husvéttól , míg a másik
kettő ugyancsak a távolságát kerek szá-
mokkal fejezi ki. Mindhárom vasárnap
a husvét vonzó körébe esik nemcsak
neve után, hanem kirendelt szentleckéje
szerint is. Talán rendeltetésüket nem
lehet jobban kif'ejezni, mintha azt mond-
juk, hogyelőkészítenek a Jézus szen-
vedése emlékezetére rendelt időszakra,
a bőjtre. Mikor heköszőntenek ezek a
vasárnapok, a farsangoló világ vigadó
és bálozó életének csúcspontja felé len-
dül, Isten gyülekezetének néne előtt
pedig csendben felcsendülnek a meg-
váltás szenvedései felé induló Úr Jézus
szavai: imé felmegyünk Jeruzsálembe.
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Egy istentiszteleti rendhez kapcsolódó
pótlappal ez a kis zökkenő simán és
lélekemelő en kiigazítható és kiigazí-
tandó lenne.

2. Ri,tka alkalom kínálkozik az új
egyházi törvények háztartási részének
életbeléptetéséveI kapcsolatosan. A száz-
százalékos egyházi szükségletre való
adózás bevezetése mellett a falusi gyü-
lekezetekben itt van az alkalom arra
hogy közgyűlésrleg bevezettessük a köz~
ponti fuvarszolgáltatást temetések, filia-
és fiókegyházközségek istentiszteleti ki-
szállásai alkalmával. A százszázalékos
egyházi adózás intenzivebb lelki szol-
gálat fejében vezettetett be. A többszöri
kiszállás, ha nem a központi pénztár
terhére történik, újra csak emeli a filia,
a leányegyházközség és a szórványhelyek
terhét. És itt van az alkalom, a várva-
várt arra is, hogy a stólát, ezt az utóbbi
években lelkészértekezleti javaslatokban
szégyenletesnek és antiszociálisnak ne-
vezett fizetéskiegészí' ést a központí pénz-
tár terhére eltöröljük. Akár tízéves át-
lag alapján, akár egyes esetek után
megváltva. Ezzel legfőképpen azt érjük
el, hogy el fognak maradni a »rneg-
rendelt« temetések és helyükben mara-
dék nélkül érvényesülni fog az Isten
igéjére felépített temetés. Másfelől per-
sze ügyélnünk kell arra, hogy az a
személyes érintkezés, mely a stólákkal
kapcsolatosan nagy átlagban mégis
lelkipásztori tevékenységként. jelentke-
zett, továbbra is fennmaradjon, sőt gya-
rapodjék.

3. A siilustalanul épülő templomaink-
kal szemben rendszabályok vannak igen
helyesen készülőben. Ezzel kapcsolato-
san megfontolandó lenne annak a szem-
pontnak érvényesítése is, ami a stilus-
sal ugyan nem tart szerves kapcsolatot,
sőt mintha ahhoz képest teljes idegen-
séggel hatna, hogy t. i. elengedhetetlen-
nek mutatkozik a jövőben annak a meg-
kívánása, hogy minden épülö templo-
munk fűtésre rendezkedjék be. Ezzel
ugyan nem tudjuk a templomba csalo-
gatni a hideg miatt panaszkodókat, de

. hát hiszen nem is nekik, hanem a jó
templombajáróknak van a fűtöttlevegőjű
templomra szükségük. A lutheri evan-
géliumi kegyességnek nem a zárdai leve-
gőt ontó rideg templom, hanem a nyári
kellemes templomi hűs után a téli ottho-
nos melegség felel meg. Újabban fütést
bevezetett gyülekezeteink tanuskodnak
arról, hogy a templomok fűtése nem
megoldhatatlan feladat, sőt áldásos gyü-
lekezetközösségi szolgálat.

Novák Elek.

Az emberek nem hiszik, hogy Isten
Teremtő, Különben könnyen rájönné-
nek, hogy Ö egyetlen szavával az egész
világot romba dör.theti. Mi szembe-
helyezzük Vele a mi bölcseségünket,
eszünket okosságunkat és hatalmun-
kat. Ezért nem hisszük, hogy Ö Te-
remtő. \( égeredményben senki se tudja
Istent felségében felfogni. Azért eresz-
kedett lj'! a legigénytelenebb alakban,
azért lett emberré és üresítette meg
magát annyira (a Jézus Krisztusban),
hogy minden bűnt ésgyengeségetmagára
vett. Ö eléggé kicsiny lett és mi még
ezt se tudjuk hinni. Mi azt gondoljuk,
hogy a császár sokkal hatalmasabb,
Erasmus tudósa bb, egy szerzetes pedig
kegyesebb. mint Ö. . Luther.
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képző intézet részéről való bejelentés alapján afakultásnak is meg
kell indítania a kizárási eljárást. Kevésbbé súlyos esetben az illető
kizárt egyén hallgatója maradhat ugyan a fakultásnak, de a lelkész-
képző intézetből való kizárása után ipso facto tudnia kell, hogy az
egyházi szolgálatba nem léphet, hanem legfeljebb avégből foly-
tathatja még egy ideig tanulmányait, hogy a másutt való beirat-
kozás vagy elhelyezkedés érdekében megkívánt érvényes Iéléveket,
ill. tanulmányi bizonyítványokat megszerezhesse.

1 4. Az itt javl:!soit .egész reform terv azon az elgondoláson alapul,
hogy a lelkészi pályára készülőknek tudománpos és gvahorlati ki-
képzése elejétől végig, még pedig 5 éven át, párvonalasari haladIegyfelől a hittudományi karon, másfelől a lelkészképző intézetté
szervezett theologus-otthonban.

Ez az elgondolás nyilván egészen más alapra helyezkedik, mint
az a 19. száz<td folyamán főkép Németországban kifejlődött beren-
dezés, mely a gyakorlati képzésnek a theologiai fakultásoktól fenn-
hagyott hiányait a fakultásoktól teljesen leülönálló gyakorlati szemi-
náriumokban jgyekezett és igyekszik pótolni. Ennek a berendezés-
nek nálunk is támadtak szószólói, - így főkép dr. Schneller István
»A németországi gyakorlati lelkészképzés tipusair ól« szóló tanulmá-
nyában (L. Ped. Dolg. II. kötetében) és volt idő, mikor magam is
ebben az irányban kerestem a nehézségek megoldását. Ettől azonban
már emIített 1929-i emlékiratomban tudatosan eltértem. Nem ok
nélkül. Nem véletlen dolga, hogy az a berendezés Németországban
oly időben fejlődött ki, amikor a korszellem hatása alatt a német-
országi protestáns theologiai fakultás ok nagy része szinte teljesen
behódolt az »öncélú« tudományosság gondolatának s a gyakorlati
képzés érdekeivel vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset
törődött. Nem nehéz belátni, hogy ilyen körülmények között gyakor-
lati szernináriumok felállítása csak szükségbeli megoldást jelent-
hetett, hiszen amikor a gyakorlati szemináriumok berendezése a
gyakorlati képzésnek a theologiai fakultásoktól fennhagyott hiányait
pótolni igyekezett, ugyanakkor egyenesen szankcionálta a theologiai
fakultásokon folyó lelkészképzés hiányosságát. De mi már időszerű-
nek sem mondhatjuk az efféle megoldást. Örüljünk annak, hogy ma
már a t dományos theologia széles köreiben felülkerekedett az a
belátás, hogy a theologia mint tudomány a maga tudományos jelle-
gének teljes épségben való fenntartása mellett - mégis a gyakorlati
életre való vonatkozásában éri el és valósíthatja meg jelentőségének
teljességét. Ez a belátás kezdettől fogva áthatotta hittudományi
karunkat s ez készteti ma egy olyan reform tervnek az elgondolá-
sára, mely egpidejűleg tűzi ki célul úgy a tudományos, mint a gyakor-
lati lelkészképzés kimélyítését és eredményesebbé tételét. A mi
magyar evangélikus egyházunk emellett abban a kedvező helyzet-
ben van, hogy magának a hittudományi karnak a helyén mondhat
sajátjának egy theologus-otthont, mely szinte önként kínálkozik az
előző B. B) szakasz szerint a gyakorlati képzés Iöszervéül. Szent
meggy őződésem, hogy lelkészképzésünk egységes, egészséges, szerves
reformját csak a· hittudományi kar és a lelkészképző intézetté át-
szervezendő theologus-otthon összhangzatos, céltudatos, lelkes együtt-
működése útján lehet megvalósítani. D. Pröhle Kárclp
== • ua n • •••u

Uj stílus.
Olvasom a Keresztyén Igazság 1egújabb füzetét (VI. évf. 1939.

jan. 1.) és megdöbbent az új stilus, amely belőle felém árad. A min-
dent lebírálás stilusa ez. Vegyük a cikkeket sorjába, hadd beszél-
jenek magukról. ,.

A főszerkesztő cikke józan, igaz, bölcs megjelölése a célnak,
melyet el kell érnünk. Nem az új stilus, hanem az öröklött és. komo-
lyan vallásos evangéliumi lélek megnyilatkozása ez. Pröhle Károlytól
nem is vártunk mást, - jól esett az olvasása. Ugyanilyen Wolf
Lajos írása is.

Kiss Béla cikkéről már nem mondhatjuk ugyanézt. Csupa vád,



csupa ítélet, semmi megértés, semmi »méa culpa.« Mindenki bűnös,
aki kívül áll! A középkori egyház megszokott kritikáját mi is alá-
írjuk. A reformáció egyházáról mondottakat azonban nem minden-
ben írjuk alá. Azt sem, hogy. »az evangélikus ember tiltakozik
minden Luther-kultusz ellen ... ' az »eszköznek« dicsőséget juttatni
- a legélesebb ellentétben áll a reformátor felfogásával is, a kegve-
lemből igazságával' is.« Nem értem, miért ne lehetne Luthernek,
mint Isten »eszközének« megadni a kellő tisztességet és miben ron-
taná le az elismerés kifejezése a kegyelemből való megigazulás evan-
géliumi tanítását? 'Avagy mástól nyerje Luther, az Isten hűséges
eszközeként végzett egyházépítő munkáért és e munka minden szen-
vedéséért és dicsőséges megállásáért a méltó' elismerést? Kitől?
Akik nem értik, nem követik és nem tisztelik evangéliumi. tanítá-
sait? Miért vádolja meg Kiss Béla az evangélikus egyházat hűt-
lenséggel, miért fenyegeti ítélettel, miért gyanúsít ja kompromisszum-
mal? És ha nem szabad a reformációt felvonulásokkal, Luther-rózsa
feltűzésével, az »Erős vár« éneklésével űnnepelnünk , hát hogyan
kell ünnepelnünk? Mi jogon vádolja meg Kiss Béla cikkének isme-
retlen olvasóját kérkedéssel, hitetlenséggel és miért kel ki ismételten
a Luther-rózsa ellen? Miért tör pálcát vallástanításunk, énekesköny-
vünk (két ének kivételével!), prédikálásunk ellen olyan kiméletlenül?
Mert Kiss Béla szerint nálunk minden elítélendő. Csak az ő nézete
volna az egyetlen, 'ami bírálaton fölül áll? Hogy is mondta Jézus?
»Ne 'ítélj, hogy ne ítéltessék Aki az alázatosságot árulja a boltjában,
maga is azzal ízesítse levesét. Mert Kiss Béla ugyanúgy tesz, mint
a mai »Ialukutatók« tesznek: adatokat szolgáltat az ellenfél számára,
Üjvstilus ez, de aligha árad belőle áldás.

Az új stilus klasszikus termékei »A Luther-szobor körül« címen
olvasható három cikk. Nem a po sitivum ezekben a Iő, hanem csak
a negatívum, a 'kifogásolás, a kritika. Mikor Szántó a magyarság több-
ségéről beszél, jól esik hinnünk, hogy kizárólag a pápásokat érti s egy-
házunkat Iegfő llebb azért kárhoztatja, hogy »a maga idejében nem
utasította vissza a Lutherre vonatkozó hamis és torz állításokat«,
De ha igazságos akar lenni, tudnia kell, hogy még olyan kiváló
jogász is, mint a Kuria mai elnöke, törvényszéki elnök korában
birói ítéletben mondotta ki azt, hogy az avangélikus egyház nem
törvény alapján szervezett közösség. Egyházunk ezt a hihetetlen jogi
tájékozatlanságot a felsőbb bíróságokkal ugyancsak ítéletben helyes-
bíttette. Nem muszáj tehát egyházunkat mindíg csak helytelenségek-
kel és mulaaztásokkal kisebbíteni. Azzal sem muszáj megvádolni,
hogy Luthert nem ismeri.'

A Luther-szoborról szóló másik két cikk is csupa negativum.
Mivel a pályázók és a pályázatot elbíráló szakértők és nem szak-
értők, de kiforrott ízlésü és ítéletre megérett emberek nem a cikk-
ír ók gusztusa szerint ítéltek, minden rossz és a szoborra
gyűjtött pénzt inkább egy nagy előadóterem építésére fordítsuk.
A »konferencia-csarnok« előadóit - gondoljuk - a cikkek írói
jelölnék majd ki. Nem is kételkedünk, hogy ezúton sok okos szó
elhangzanék ebben a Luther-csarnokban!

Ugyanez az új stilus érvényesül az »Evang. Élet« hasábjain IS.
Csupa kr itika, csupa kifogásolás. Mi öregek nem vagyunk ehez
szokva. Lehet, hogy ez e fiatalság st.ilusa, lehet, hogy a fiatal
vérmérseklet lüktetése az egyházi és a polgári közélet terén is más
tempót 'követel. Lehet, hogyafiatalságnak van igaza, deannak
sem szabad elfelejtenie a darvak meséjét.

Megengedem, hogy Bácsi: Sándor legutóbbi cikke is a legjobb,
szándékkal iródott. »Igehirdetőket a rádióba.« Hát eddig nem voltak?
Eddig nem igét hirdettek? Ha nem azt hirdettek, hát mit hirdettek?
Nem rettentő nyilvános megszégyenítés-e az eddigi rádiószónokokra
nézve Bácsi megállapítása? Igaz, kegyesen megengedi, hogy »vannak
igehirdetők« is. De a nagy többség felett kíméletlenül eltöri az
ítélet p~lcáját. Lehet, hogy igaza van. De nem volha-e helyesebb,
ha az Ilyen kényes és egyházunkat tisztességében és hitelében
érintő kérdéseket inkább a Mele konferenciáin magunk között vitat-
nánk meg, mint hogy a nyilvánosság elé, laikusok és másvallásúak
elé hurcoljuk oktalanul?

Bácsi pályázatot szereme hirdetni a rádióra. Szerinte »hivatott

KÖNYVISMfftJfJfS
HarSányi Zsolt: Magdolna,

(Singer és Wolfner ; Ill. kötet.)
Egy asszonyi élet három szerelmének

regényében három világ erkölcsi kor-
rajzát Igyekszik adni az író. Ami a kor-
rajzet illeti, az többé-kevésbbé sikerült
i~.,.Harsányi ügyes fotóriporter. Kazet-
táját nagyszerűen használja, akár mult-
ban, akár jelenben, akár idehaza, akár
leülföldön jár. A kor kulisszáí és han au-
Iataí nála mindíg nagyon jól sikerüln~k.
. Ugyanilyen sikerült az erkölcs- és

lélekrajz ,is, Mérőónját nagyszerüen
eresztgetI a lélek örvényeibe és pompás
adatokat hoz fel onnét, Az első kötet
a, bakfis - Magdolna lélelÚajza, a leg~
SIkerültebb. Az öregedö Magdolnáé a
leggyengébb, legelmosódóbb viszonylag.
De szép és hatalmas munka volt éz a
n~ajdn~m ezer oldalas pszihologizálás.
Noha Itt-ott alaposan megterheli művé-
szetí, nyelvészeti és egyéb Iecsegések-
kel, amelyek könnyen gördülnek, laikus
előtt érdekes szempontokat vetnek fel,
de a leglaikusabb olvasó is kilátja
alóluk a »lólábat«: duzzasztani, pum-
pálrii, nőveIni az oldalszámot, hadd
fizessen a kiadó és közönség!

A mű gyengesége tehát nem az anyag-
ban, nem a technikában, hanem ezen túl,
az író szándékes és túlságos objecti-
vitásában van. Porondra dobja a nagy
témát: szerelem és erkölcs, asszonyi
hüség - férfi hűtlenség, lelki tisztaság
és testi szenny, de még csak a leghal-
ványabb kísérletet se meri tenni, hogy
megoldja. Elmond róla mindent, amit
egy jó lencséjű megfigyelő kívülröl el-
mondhat, de sohse mer beljebb hatolni,
lejjebb szállni, noha elég gyakran meg-
nyit egy-egy ajtót, amelyen keresztül a
transcendens erőkkel birkozó ember
kísérteties lélekarénájára pillanthat. De
rögtön be is csukja az ajtót. Nem
szeret szembenézni a kérdésekkel. Jobb
szereti a félhomályt, mint a tisztán-
látást, alélekaréna átszűrődő, tompa
hangjait, amelyre felfigyel az ember
egy-egy pillanatig, aztán vállatvonva
földi zajok felé fordul, a valóságok
követelődző, nyers és vad lármája felé.

Magdolna lelki és erkölcsi életét nem
alapítja másra, mint veleszületett és
belenevelt tulajdonságokra. Szennytöl
,való irtózását sohse - nevezi nevén,
hanem csak a »közönségessé válás« fé-
lelmének A szerelem követelödzéseivel
csak a »csalódás fájdalmát, szenvedé-
seit« tudja szembeszegezni. Az esemé-
nyek halmozódásában sohse akarja rneg-
pillantani a Nagy Rendezöt, aki »titkos
hálóit« (Ady) szövi lelkekért. Pedig
néha alaposan beledörőmből életébe az
örökkévalóság. Általában mindent áthat
a finom, könnyű kényelem langyos
párája. Ebből sok mindent meg lehet
látni, de semmivel se muszáj össze-
ütközni. Sok mindent észre lehet venni,
de semminek a ko nzekvenciáját nem
muszáj levonni. Mindent át lehet eresz-
teni az érzelmek lélekvesztőjén, de rnin-
denből csak a Ié, a limonádé kerül
belül, az akaratmozdító, életrendítö és
formáló darabosságok kívül maradnak

Magdolna a meddő idealizmus csődje.
Annak a világnézetnek a csődje, amelyik
nem számol a világ legreálisabb reali-
tásaival : a emberi te. rnészet teljes meg-
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romlásával, tehát a bűnnel és a meg-
váltó kegyelemmel, tehát Istennel. Szép,
nagy, drága értékek voltak benne, de
egy hamis vágányon mind belefutottak a
meddőség csődjébe. Ha az író be akarta
mutatni ezt a nemzedéket, vagy is e
nemzéelek legjobbjainak csődjét, akkor
felmenthető a túlságos objektívitása, túl-
ságos tartózkodása a transcedens irány-
ba induló szálak, kemény és merész
végig gondolásától. Felmenthetöle azok
a bántó részletek' is, ahol szörnyű felü-
letes nyilatkozatok hangzanak el a pro-
testántizmus és katholicizmus egymás-
hoz való viszonyáról, az egyik és másik
lelki típusairól, mert ezek a vélemények
tényleg hozzátartoztak a kor szellemi
repertoárjához. Ilyen túlságos objec-
tivitás azonban csak a tudomány terü-
letén lehetséges. Az irodalom ilyet nem
ismer. Harsányinál is az az érzésünk,
hogy igenis, azonosítja magát hőseivel.
Hiszen a világ minden művésze a hősei-
ben mondja el - önmagát. Akkor
pedig meg kell állapítanunk, hogy mind
Harsányinak, mind egy csomó más pro-
testáns írónak nem ártana ~gy kicsit
alaposabb t.ájékozódás a transcendens

• dolgokban. . . L. M. V.

,
HIR EK

A Luther-szobor máso aik, szűkebb
pályázata feletti döntést - közbejött
akadályok miatt - egy héttel elhalasz-
totrák. A végrehajtó bizottság ülése
február I-én, a nagybizottság ülése kö-
vetkező nap d. e. 10 órakor lesz. A
nagyközönség február 3-12. napjain
délelőtt tekintheti meg apályaműveket.

Schneller István halála. A pozsonyi
teologiai akadémia egykori tanára, majd
a kolozsvári magyar egyetem tanára és
utolsó magyar rektora: Schneller István
ny. egyetemi tanár, életének 92-ik évé-
ben Budapesten elhunyt. Pedagogiai és
bölcseleti tanításai és munkái nevének
nagy elismerést és megbecsülést sze-
reztek. Egyházunknak mindig hűséges
fia, az evangéliumnak alázatos szivű
követője volt, Temetéséről lapunk zárta-
kor még nem történt intézkedés.

A Deák-tér rendezése illetve a buda-
pesti központi városházának átépítése
és ezzel . kapcsolatban az Erzsébet-tér
és a Deák-tér egybeolvasztása a köz-
munkaí.anács ülésén a megoldás felé
közeledik. A szakbizottságok javaslata
szerint a Deák-téri templom változatla-
nul marad, a hozza kapcsolódó egyházi
épület és a leánygimnázium azonban
lebontás aja kerül, amennyiben az egy-
ház más megfelelő helyet és megfelelő
segítséget kap az iskolák :felépítésére.
A tér ilyen rendezésével kapcsolatban
előreláthatólag a Luther-szobor helye
is változni fog annyiban, hogy való-
színülcg a földalatti villamos állumása
fölötti vonalba kerül. A közrnunka tanács
ülése amegoldasi tervekkel a közeljövő-
ben, esetleg még e héten fog foglalkozni.

A visszatért Losoncon. Az anyaor- '
szaghoz visszatért Losonc evangélikus
gyülekezetében január 22-~n tette meg
első latogatasát KOIJács Sándor dr. du-
náninneni püspök. Az egyház elöljárós-
sága, élén IÚlszp Emil lelkésszel és
Zorh6czp Ede egyházfelügyelövel fo-
gadta a püspököt, aki a vasárnapi
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bizottságc-nak kellene elbírá'ni, melyik igehirdetés, melyik nem az.
De hát ki állítaná össze ezt a hivatott bizottságot, mikor senki sem
megbízható! '

De mondok én mást. Eddig a rádi óra meghívhatók névsorát a
püspökök állították össze. Próbálja meg ezután maga a lelkészi kar.
Mindenki megírhatja püspökének, hogy ő kit tart rádióra méltónak.
A püspöki kar azután összeállít ja a meghívásra alkalmas lelkészek
névsorát. D. Raffay Sándor.

Lélek kell ide!
A mult hibáinak felmérését egyházi szempontból sokkal hamarább.

elvégezte a dialektika theológia, mint politikai szempontból a totális
államok államezccializmusa. Ez a felmérés azonban, (legalább is
úgy látszik azokból a jelenségekből, amelyek a totális államok ke-
resztyénségének pusztulásáról számolnak be) nem alakította úgy át
az egyházias, keresztyén életet, mint az állarnszociálizrnus az államokat.
A keresztyén kr itika u"gyan nem volt kisebb, sőt sok szempontból
még őszintébb volt önmaga felett, de nem tudott az új életre új
erőket Ielvonultatni, így csak kritika maradt. Hiányzott az újjáalaku-
lásbJZ a kedv és az erő, és ezért ugyanúgy jártunk most is, mint
az elmúlt század nagy világnézeteivel. Pedig. ezek is mind arra
iigyelmeztettek, hogy \új életet kell kezdeni, ha velük szemben nem
akarunk elbukni. De ehelyett a keresztyénség más utat talált: felvette
magába azok terminológiáját, és ezzel együtt gondolatvilágukhoz
i.s meglehetősen hozzáhasonult, A rendszerek azonban azóta eltüntek.
de a keresz.tyénség megmaradt. Benne pedig megmaradtak a bukott
r end.sz.erek reminiscenciái, így lett védője, pártfogója és mentsvára
újabb korokban is a réginek, a bukó világnézeteknek. Az új és
'győz,eJmes irányzat pedig, amelyik céljául tűzte ki a letünő világ-
nézet felszárrJ::>lását, üldözni kezdte a keresztyénséget, mert benne
látta ellenségének-utolsó megtestesülését. Erre nem lett volna szük-
ség, és nem kellett volna bekövetkeznie, ha a keresztyénség megmarad
tisztán: keresztyén ségnek.

Felmértük tehát a dialektika theológiában rnost is a multat.
A mult felmérése azonban nem elég arra, hogy a jelenben bizto-
sítsuk magunkat és uralkodhassunk a jelen problémái felett. Az a
lassúság, amivel keresztyénségünk egy' keresztyén reneszánszot
akarna élni, még a meglevő lehetőségeket is kor látozza. Pedig itt
nem érünk rá várni. Le kell számolni sok mindennel és szabadulni
ken sok mindentő1. Ez nehéz dolog. Egyházi téren még csak menne,
egyházi hibáinktói egy his határozottsággal meg tudnánk szaba-
dulni, do azoktól a kötelékektől, amelyek bennünket baráti vagy
érdekeltségi viszonyban kötnek egyházon hioűl álló rendszerekhez,
emberekhez és felsőbbségekhez, sokkal nehezebb eloldani az egyház
szekerét. Az egyháznak, sajnos sokkal több érdekeltsége van, rnint-
sem egészséges lenne. És nagyon {élő, hogy mire ezt az állapotunkat
tudatositanők és magunkat nem politikai módon, politikai pártállás
változtatásával, hanem egészen csak Isten kezébe hagyva önálló-
sítanók, eljár az idő felettünk. Pedig tisztában kell lenni azzal,
(és ezt szeretnők minden irányban tisztázni is), hogy nem akarunk
állam lenni az államban, hanem csupán biztosítani akarjuk magunkat
minden eshetőségre. Nem mintha a papok és egyházi tisztviselők
kenyere ennyire aggasztaná a papokat és az egyházhű embereket,
hanem azért, mert aggasztanak azok a lehetőségek, amik Isten orszá-
gának munkásait Istentől kapott feladataik teljesítésében gátolhatják.
Meg is mondhatjuk nyíltan : aggaszt minket szeretetintézménveinii,
lélekmentő szolgálatainh megezűnésénelz lehetősége! Aggaszt azért,
mer t jól tudjuk, hogy nem Isten veszi ki a munkát az egyház kezé-
ből, ha valaminek meg kell szűnnie, hanem az ördög akadályozza
meg azt, hogy munkájában gátoljuk.'

. 'De aggasztanak minket azok a jelek is, amelyek az egyház
munkásainak sorában mutatkoznak. Aggasztanak azok, akik a mult
minden keserű tanulsága ellenére is egyházunk reneszánszát újra



politikai pártokhoz, ezek esetleges uralomrajutásához szeretnék kap-
csolni. Mert tévednek azok, akik nagy határozottsággal és polemikai
:felkészültséggel vívnak ezek érdekében, azt hivén, hogy pártpolitikai
terminológiáyal ki lehet űzni az országból az álmagyarokat és az
egyházból az álkeresztyéneket. Minden pártpolitikát rendszerint éppen
azok sínylenek meg, akikért és akik javára a párt dolgozni szeretne.
A hivőknek meg mindenképpen 'ártalmára van a politizálás, mert
.az Ige helyett csak pártpolitikai evangéliumot kapnak, aminek persze
az Evangéliumhoz semmi köze nincsen. Ezek előtt kell ujra meg
újra, de mély szégyenkezéssel megtanulnia, aki nem :fél a dolgok
.szemébe nézni, hogy a hívek minden »szép beszéden« és »mutatós
szónoklaton« túl meg tudják érezni a bennünk lakozó lelket. És
-ezért le kell számolnia annak, aki nem akar a régieskedés posványa-
ban benne maradni, azzal, hogy az emberek »új énehete és nem
:kevésbbé »új eget és földet« várnak, »amiben igazság lahozih«, ezt
'pedig nem a terminológia ujsága, hanem a Lélek ujsága dönti el!

Magyar életünk reneszánszáról nagyon 'sokat beszéltünk már.
Mint egyház, Isten gondolatának és akaratának hirdetésével sok-
szor igyekeztünk döntő szót mondani a mai élet zavarai között.
.Sokszor kellett szenvednünk is érte, sokszor kellett zsebrevágni
.azt az elutasítást is, hogy ne szóljunk mindenbe bele. De nékünk
mégis csak szólni kellett. Kötelességünk ugyanis, hogy hirdessük
Isten ítéletét a mai élet felett is. Hogy hirdessük tisztán és igazán
.a tisztaságot és az igazságot, ami olyan messze van ettől a mai élettől.
De ez a tudatunk egy pillanatra sem :feledtette el velünk elsőrangú
:feladatunkat: Isten uralmának és feltétlen parancsoló akaratának
hirdetését. Amit mint egyház hirdetünk a magyar élet :felett, azt
.azért hirdettük és :fogjuk hirdetni, mert tudjuk, hogy új magyar
·életnek kell jönni, és ebből nem' szabad hogy hiányozzék az a hűsé-
ges sereg, amelyik követi az Urat minden körülmények közölt, még
ha ég és föld megrendülne is. Ezért_ szólunk hittel és önmagunk
felett mégis egészen kétségbeesve, hogy világossá legyen mindenki
előtt: Isten nélkül pedig nincsen sem e világnak, sem ennek az ország-
.nali, de senkinek sem békessége vagy élete. Szükség van lsten
Lelkére, hogy megújítsa a holttá keményedett sziveket és adjon
feltámadásra lehetőséget. Nem pártok keletkezésére, nem eldugott
:gondolatok :felelevenítésére, hanem újjászületésre!

. Erre az újjászületésre, erre a Lélekre van szüksége az egyház
tagjainak is. Lassan-lassan már úgyis Európa majd minden orszá-
gában felülkerekednek azok, akik Ortega szerint tömegemberek, Kier-
kegaard szerint pedig pro:fessorok és ujságemberek. Vagyis azok,
.akik egyoldalúan élnek és megvetnek mindent, ami nem szakjuk vagy
-szakrnájuk, és azok,akik a rohanó életből csak a tiszavirágéletű
szenzációkat hajhásszák. A keresztyénségben.' eze a »jóidőkeresz-
'tyének«, akik minden jó időben hűségesek és az egyházból csak
a kűlsőségeket élik. Ezek azok, ' akiket kielégítenek a kispolgári
alkalmak,' elkezdve az estélyi ruhában végighallgatott szilveszteri
Istentisztelettől, :folytatva anagyünnepen és a családi alkalmakon,
-a temetésen, keresztelésen és esküvőn. Ezek számára mindez elég
és a keresztyénség csak ennyi, mert ez kielégíti szentimentális érz é-
seiket vallásos irányban is. Ezek a »jóidő-keresztyének« okai annak,
hogy nem lehet tiszta képünk' Európa elszekularizálásáról, mert a
statisztika nem tudja tömegükból kiszámítani a valóban keresztyé-
neket. Igy aztán csak egész csekély lemorzsolódás látszik, holott
.aki az üres templomokat látja, egészen mást érez és mást gondol.
.Szerintük persze az ilyen megállapítások nem egyebek, mint telhe-
tetlen papok örök hibakeresései, amit ime' a számok cá:folnak meg.
De azt nem hiszem, hogy sokan örülnének a' »telhetetlen papok«
közül, ha az egyház népmozgalmi statisztikája valóban az "életet
.mutatná, nem pedig csupán azt, hogy a látszatkeresztyénség sokkal
.jobban ragaszkodik, a formákhoz, az , ünneplés tradiciáoá .lett külső-
,lségeihez, mint az a heresztyénség, amelyihneh. a betű és a forma
.helpett a Lélek a fontos. '.

Azért a .vár-tnál kedvezőbb számok nem rmgatnak csalfa illu-
.ziókba, Inkább arra figyelmeztetnelc. vhcgy a keresztyénség ,n~gy'on
nagy veszélyben val).. Látszatkeresztyének ésJóidőkeresityének tö-
-:megévé válik lassan. Megmaradnak benrie a családi alkalmak szer-

istentiszteleten Igét hirdetett. Később a
gyülekezeti tanácsteremben fogadta a
belmissziói szervek küldőttségeit, és
meghallgatta a kérelmeket. a délutá nt
pedig látogatásokkal töltötte. Este külön
vallásos ünnep volt s itt olyan nagy-
számú közönség jelent meg, hogy a
tanácsterem szűknek bizonyult a részt-
vevők befogadására. Kovács püspök az
ünnepen »A nemzeti élet az Evangé-
lium ~ényében« címmel tartott elöadást.
Előbb felvázolta a nemzeti élet fejlő-
dését, ennek segítőit és akadályait. Is-
teni adottság kell ahhoz - mondotta a
püspök, - hogy valamely nép nemzeti
életet élhessen. Ha a nemzet elhagyja
Isten által rendelt célját és útját, meg-
szűnik nemzetté lenni, amint azt a
Messiástól elfordult zsidó nép élete is
mutatja. Tör-ténelmet, utólag nem lehet
csinálni, mert a nemzeti hagyományok
töltik ki a nemzet történelmének kere-
teit és a történelem megépítéséhez szük-
séges a vértanú kiontott vére is s az
évszázadok keserű könnyhullatása. A
nemzeti hagyományok szentek és cson-
kíthatatlanok. A történelmi küldetés
tőlünk Krisztus feltétlen uralmát és
imádását követeli s annak tényleges
megvalósítását mind a nemzeti, mind
az egyéni életben. (MÉ.)

Rosszul értesült névtelen levelet kap-
tunk - írja az Evangélikus Családi Lap
legutóbbi száma - mely levél az el-
múlt héten a főváros egyik katolikus
templomában tartott főúr-i esküvőröl
szól és megtámadja a két, protestáns
vallású tanút, amiért "az evangélikus
vőlegénynek nyilván reverzálisos eskü-
vőjén tanúskodtak. Felvilágosít juk a
névtelen levél íróját, hogy úgy a vőle-
gény, mint a menyasszony született ka-
tolikusok s a két protestáns tanú, mint
a családok jóbarátja, teljesítette tanúi
tisztét. Kár elsietni a gyanúsítást is
és a megitélést is.

Az egyházegyetem lelkészképesít-5 bi-
zottsága Iebruár hó 4.-én délután 6
órakor az egyetemes egyházi iroda ta-
nácstermében (Budapest, VIlI. Üllői-út
24. 1. 26.) közös gpűlést tart .

Evangélizáció. A bányakerületben Tót-
komlóson (december 10-18) és Oros-
házán (január 8-15) volt legújabban
evangélizációs szolgálat. Az egyik gyü-
lekezetben számszerint nagyobb volt a
résztvétel, felment kb. 1500-ig. A másik-
ban viszont az evangélizációt záró ima-
óra, amelyen kb. 100-an szólaltak meg,
nagyobb elmélyülést mutat. A közelebbi
evangélizációs szolgálat a tiszai egyház-
kerületben Tokajban lesz febr.4-12-ig.

Az Evangélikus Nöezvesületek Orszá-
gos Szövetsége (ENOSz) február 12-én
este fél 8 órai 'kezdettel a Gellért·
szálló márvány termében műsoros ma-
gyar estét rendez, melyre már rnost fel-
hívjuk olvasóink figyelmét.

Obuda. Keresztelés 33 fiú, 39 nő,
összesen 72. Gyermek 40, felnőtt 32.
Törvényes 70, törvénytelen 2. (Ső-el
több, mint a mult évben). Konfirmálás
29. 12 férfi, 17 nő. (22-vel kevesebb,

_mint a mult évben.) Esketés 23 vegyes
és 1 tiszta pár, összesen 24. (Eggyel
több, mint tavaly.) A budapesti Ill.
kerületi állami anyakönyvi hivatalban
az elmúlt évben 47 olyan házasság köt-
tetett, amelyben az egyik fél vagy mínd-
kettő evangélikus. Tiszta evangélikus 2,
vegyes vallású 45. A gyermek vallására-
nézve 26 esetben létesült megegyezés,
és pedig 9 esetben kárunkra, 1.7 esetbe!'
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Javunkra. Áttérés 21 férfi és 26 nö,
összesen 47. (3ir-al több, mint tavaly.)
Kitérés 4 férfi és 2 nő, (Ugyanannyi,
mint tavaly.) Temetés 14 férfi és 21 nő,
összesen 35. (7-tel több, mint tavaly.)
Urvacsorázók száma 1126.

Evangéltzécics est. Január 16-án, az
egyházegyetem imatermében, a Stewart
evangélizáción részt vett evangélikusok
és többen, akik Krisztus kegyelmét
keresik, összegyülekeztek testvéri közös-
ségben, hogy az igében épüljének ; kö-
zösen imádkozzanak, több testvér bi-
zonyságtételét meghallgassák. Közösen
keresték Isten ajándékait, hogy azokkal
mindegyik a maga gyülekezetében szol-
gálhasson. A legközelebbi evangélizációs
este február 13-án, hétfön .lesz ugyanott
fél 7 órakor.

Pécs. Az egyházközségben a mult év-
ben keresztelés 48, esketés 24, (reverzá-
lis javunkra 7, kárunkra 4) temetés 49
volt, konfirmáltatott 45, úrvacsorával
éltek .1587-en.

A veszprémi egyházközség felügyelő-
jévé választotta Dr. Belák Imre tiszti
Iöorvost. .

A pesti magvar egyház január 29-én
déli egynegyed egy órakor tartja évi
rendes, egyben számadó közgyűlését.

A Magyarhoni Evangélikus Misszió-
egyesület 1939. február hó 2-án Buda-
pesten, az egyetemes egyház imatermé-
ben (VII!., Üllői-út 24.) 30 éves fenn-
állása alkalmával hálaadó istentisztelet-
tel és közgpüléssel kapcsolatos Kűl-:
missziói honierenciát rendez. Az ünnep-
ségre és konferenciára egyházunk és
egyesületünk minden tagját szeretettel
hívja a 95. zsolt. 7-8. üdvözletévei dr.
Molnár Gyula M. E. v. elnöke, Németh
Károly M. E. egyh. elnöke. - Sorrend.
D. e. 11 órakor hálaadó istentisztelet.
Igét hirdet: D. Kapj Béla püspök. Az
istentisztelet keretében a Misszióegyesü-
let kibocsátja Kunos Jenö lelkész-
misszionáriust. D. e. 12 órakor közgpülés.
.Megnyitót mond: dr. Molnár Gyula, ll.

E. v. elnöke. Kunos Jenő misszionárius
beiktatása. Az utolsó 5 év története és
ünnepi határozat: Danhauser Lászlo M.
E. titkára. Javaslatok. A közgyűlést
bezárja: Németh Károly esperes, a M.
E. egyh. elnöke. - 2 órakor: Együttes
ebéd. - D. u. 4 órakor: Konferencia.
1. Előadás: A misszió mérlegén, Tart-
ja: Szántó Róbert bpesti lelkész. II.
Kunos Jenö búcsúszavai. Ill. A misszió
lelkiháttere. Tartja: Vargha Sándor
rozsnyói esperes-lelkész. IV. Zároáhitat.
Tartja: émeth Károly esperes. - Az
istentiszteleten közreműködik a fasori
ev. énekkar Schenk Endre karnagy ve-
zetésével és orgonajátékával. - Tudni-
valók : , A konferencia egy napos és
ezért külön szállásról nem gondosko-
dunk. A konferencia· körülbelül este
7-8 óra közt ér véget. Aki szállásra
igényt tart, annak kedvező áron a Fébe
panzióban szerzünk. Aki 330/0 vasúti
kedvezményre igényt tart (kiinduló állo-
mástól Budapestig és vissza), az sür-
gősen kérje. Ára drb-ként 50 fillér. A
közös ebéd a helyszínhez közel, Kié-
ben lesz, 90 fill. árban. Jelentkezni
P.'" érdeklődni lehet Danhauser László
titkár címén Bpest, VI. Bajza-u. 45.

Kedves olvasóinknak szíves figyel-
mébe 'ajánljuk a »Trudel Dorottya
élete« és az »Anpák példahépe« című
igen értékes, két női 'arcképét, ame-

.lyek ragyogó példáját adják a Kőszík-
lára épített és teljesen Istennek szen-o
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tartásai, de sók helyen kiürülnek a templomok, ahol az Ige szól.,
A szószékeken is Isten Lelkére van szükség. Mert ahol nincsen
Istennek I Lelke, ott nem lehet élet sem. Azt pedig ne mondja senki,
hogy Isten Lelke hitelesítené a politizáló Igehirdetést, de azt sem"
hogy Isten. Lelke ott járna egyik vagy másik politikai mozgalom
élén, a zászlóra szállna és áldásával vezetné. Ezt állíta ni isten-
káromlás lenne.

Lélek kell ide! Lélek kell egyházunkba, Lélek kell az egyes
keresztyénekbe, Lélek kell magyarságunkba, Lélek kell ebbe az egész
szörnyű, szekularizálódó és Istent mind jobban megtagadó világba.
Az a Lélek, amelyik nem a filozófiában, világnézetben vagy tudo"
mányban bujk~l, hanem amelyik a mindennapi élet mindennapi fel-
adatait oldja meg Isten akarata szerint, mint például az evangé-
likus Északon.

De vajjon tudnak-e még
heresztvénelz ~s a politikától

imádkozni ezért a Lélekért a látszat-
egvházúiulást remélők: velünk egpűtt ?

K. P.

Jövőlátók
Egészen reménytelen hévvellángolnak fel közöttűnk újra a párt.

politikai harcok. Mozgalom mozgalom hátán, szervezkedés szervez-
kedés után, ez.renyi beszéd és program adás, keresztyén, még keresz-
tyénebb és legkeresztyénebb alapon. Ennek megfelelően lép be kiki
az -1., 2., 3. vagy 4. számú pártba. Ez ma jóformán minden, amit.
az átlag-ember és tömeg a jövő magyarságért tenni tud. Benne van-e
a hiba, vagy az a baj gyökere, hogy vak vezet világtalant? - ne
feszegessük most. De hogy baj van, az nagyon nyilvánvaló; mert,
a hömpölygő szóáradatban alig akad egy-két áldozatos, látó, cselek-
vésre és munkára is hajlandó lélek.

Pedig akarnak és tudnak még cselekedni a mi embereink. Csak
rá kell nyitni szemüket a jövendőnkre. Hajlandók áldozni és csele-
kedni, ha életképes megmozdulásokat látnak. Mert jó pesti zsar--
gonban szólva, »az üres beszédnek senki sem dől már be itt.«

Igy történt meg, hogy néhány pesti evangélikus diák hallott
valamit a nagytarcsai népfőiskoláról. Tiszta magyar szívükkel és
igézetlen eszükkel hamarosan rájöttek, sőt pontosan meg is Iogal-
mazták, hogy a népfőiskolákból »a sokat akart és keresett új
magyarság masi:rozhatik elő.« És logikusan megállapították azt is,
hogy ehhez .egy népfőiskola nagyon-nagyon kevés. Legalább pár
száz darab kellene belőle. De honnan vegyük őket élő? »Hát áldoz-
zon rájuk az, állam« - spekulaltak tovább, - »hiszen ez ma a
legsürgősebb létérdekünk.« Abba meg sehogyan sem akartak bele-
nyugodni, hogy az állam ne lássa parasztságunk nevelését és fel-
emelését olyan halaszthatatlanul sürgős ügynek, mint néhány tiszta-
eszű és magy!,!r szívű evangélikus diák.

És valóban nem nyugodtak bele, hogy ne legyen több népfő-
iskola az egy nagytarcsain kívül. Egy hét mulva már saját indít-
ványuk volt. Állítson fel néhány vagy legalább is egy népfőiskolát
a magyar evangélikus diákság. Nyomban meg is indították maguk.
között a mozgalmat. »Magyarnak csak áldozatos élettel lehet lenni.«
Ez volt a kiinduló pont juk. Tehát aki moziba szokott járni, az ne.
járjon. Aki villamoson szokott járni, az gyalogoljon többet a jövő--
ben. Aki tízórai pénzt kap otthon, az koplaljon hetenként egy-két
délelőttöt és így tovább. Es azóta' minden külső beavatkozás vagy
bízta tás nélkül gyalogolnak, koplalnak és kerűlik a mozikat egy új
népfőiskoláért. Jóformán még soha meg nem történt a pesti diákok-
kal, hogy valami mozgalmat egészen. komolyan vettek volna. De
a népfőiskoláért- most már negyedik hónapja dolgoznak, pontosan
és lankadás nélkül,

Munkájukér t sem »hálás nyugtázást, sem hírlapi elisrnerést« nem
kívánnak. Egy kikötésüle volt csupán. Az, hogy mozgalmukról szerez-
zen tudomást! Magyarország minden evangélikus diákja. És ahogyan



ők megcsinálták a maguk .mozgalmát, úgy csinálják meg a többiek
is. Mert jövőnk, - vallják egyöntetűen - azzal áll vagy bukik, hogy
a meg nem igézett és befolyásalatlan élni és dolgozni akaró paraszto.
tömegeinket be tudjuk-e kapcsoini a magyarság életébe vagy nem?
. Kérdés, hogy ~mozgalmuk tud-e és Iog-e új lelkeket hódítani
iiatalságunk között, ,vagy nem?' És ez nem csak a fiatalságurikon
fordul meg, hanem őket megelőzve azon, hogy a fiatalság vezetői,
mesterei és pásztorai felismerik-e, hogy ez a mozgalom több minden
pártpolitikánál: ez a magyar jövendő egyik ösvénye, amit -rninden
magyarnak, kicsinek meg nagynak előbb-utóbb járni kell. M.

telt életnek Az »Anyák példaképe« c.
Trudel Dorottya, a Mannedorf-i intézet
megalapítójának édesanyjáról ad rövid,
'- de agpérmeknevelés .szempontjá-
bot - igen tanulságos életrajzot, Mind
a két mű, amely ném et eredetiben 16
kiadást ért el, Szerb Anna testvérünk
fordításában jelenik. meg. Az. előfizetők
egybekötve kapják e két művet. Előfize-

'tési határidő.' február hó 5~ Ára: ~ az
összeg előzetes beküldése mellett -
fűzve: P 3.50, kötve: P 4.50. Megren-
delhető a forditó nevén, a 44.940 számú
postatakarékpénztári befizetesi -Iapon,
vagy a fordító címén: Bp., IV., Múzeum-
körút L A február 5-ike után eszközölt
megrendelésekre a~ előfizetési kedv~z-
mény nem vonatkozik. '

••• •••• n ua

Szerezzen előfizetőt lapunknak l
, .

Hazánk legrégibb. több mírrt 122 éve Iennálló harangöntő gyára

SELTEN~;g~:~~s6~b~:ESFIAI !!!!!!!!!i!i!!!!!!i!i!iiiiiii!i!!i~i!!!!iiiiiiiijjjjjijjjjj!!!!j!!!!jjj!jjjjj~jjjjjjjjj!jjjj!j!!jjij!!jjjjjjjiijijjjjj
Alapítva: LegelSŐ tűzoltószer., kúf, SZivattyú - BS Alapítva:

1816. gépgyár, harang, fém- BS uasöntijds. 1816. Bundák

.A -ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most száll í-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
.-egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-

'lormátus templom, a pápai relormátus templom, II győ ri relcrmá-
tus templom, bagaméri relormátus templom stb. stb. harangjai

-gvérunkban készültek. - Harangrendelés eselén bizalommal lor-
-dulianek a legrégibb és megbízható céghez. A párisi vilégkiéllí-
,táson aranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitünletve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és ki szállást díjmentesen eszközlünk.

•

szezon utáni olcsó árakon.

Új ezüstrókák.keppek

SOMOGYI
SZOCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: (8-63-95.

"Alakítás, fsstBS BS'keppkölcsönzBs!

IIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III

1
, Uídonság !

Túrmezei Erzséb~t diakonissza testvér: Öszből-Tavaszba.
Versek. ' Ára: P 3.-, 3.90, 4.-

Dr. Varsányi Mátyás: lsten Embere. (Luther Márton élet-
rájzaX Ára: P3.30, 6.-. 8.-

Rovd Krisztínia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P 1.20
"Három. Barát" c. Íolytatásáva l egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban

P 1.40, könyvalakban P 1'60.
Széles út - Keskeny út, Színes kép Máté 7, 13-14

alapján. ' Ára: P 2.80
Megrendélhető :

Uídonság !

a FÉBÉ könyvkereskedésében
Budapest, VII., Damianích-u, 25/a.

\

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest, IV.,
Deák-tér 4, Nyiregyháze Luther-ház, Alberti-Irsa gr, Szepáry-
út 579. és minden hazai protestáns könyvkereskedésben.

Ugyanitt kap.ható leszállított áron, amig' a készlet tart •
Kis Samu: En és az én házam az Urnak szolgálunk,
Evangéliumi posztilla házi áhitatok tartására 5, 6.50 P-ért.

,S
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5 Z 'LE Z Á K L Ji 5 Z L Ó Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
Magyarország aranykoszcrus mestere Jóléti Egyesülete?

harang;. BS BrcöntödB, harangfBlsZBrBlss BS haranglábgyár A családban előforduló halálesetkor temetkezési

Budapest, XIII., Petnehé zy-u. 78. . segélyt. Kiházasitási, tanulmányi és neveltétési segélyt.
. Elet, nyugdíj, tűz. jég, betörés, baleset, szavatosság,

(XIII., .Frangepán-utca mellett.) gyár, autóbiztosít-ásainak a legolcsóbb díitételeit. A
Saját ház. :: Telefon: 291-353. tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel

segíti elő, Evangélikus egyházát támogatja mindenki,
.aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
li hittestvérek figyelmet a Jóléti Egyesületre.

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

e

70 éves cég !
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és

. aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot [

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

Aktuális!

A SZEPESS~G NÉPE
Néprajzi és müvelödéstörténelmi tanulmány.

Irta : dr. Bruckner Győzö. Ára 2 P.

Gödöllői ev. egyházközség részére szállítotl 241 kg:-os harang. II Hapható SCHOLTZ TESTVÉREI könyvkBrBskBdBSBbBn,
A Budapest-óbudai-kőbányaie-tisztviselőtelepi és csillaghegyi Budapest, I~., Ferene-körút 19-21.
evang. templomok úi harangjai. valamint a világháború után. :1 -1
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Most .-
készítem a pusztalöldvári evang. templom úi harangiait. -

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat.
. Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.•

evangélikus bazár.

MARNITZRádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbb an

•
Evangélikus.Oknak nagy árengedmény! ..

hangszertelep
: VIlI., JOZSEF-KRT. 37.

'<~---------------------- ------~--~- .. ------ -- __ -- __ ------_·_ttr~Ir f,: ,

GARAB·JOZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZEl

CEGLÉD, EVANGÉLlKUS!BAZ~R
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