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"SORSDÖNTŐ"
Mikor január 30-án "lI~ este millió

és millió ember a rádíó mellé ült,
hogy meghallgassa a berlini beszé-
det, i~jnte érezni lehetett eg; álta-
láno~' feszültséget, mely elterjedt az
országokat vezető politikusok között
éppen úgy, mint az egyszerű és a
maga, valamint családja sorsa felől
nyugtalankodó emberek lelkében.
Újabban minduntala~ ismétlődnek
azok a napok, amelyekről az újsá-
gok előre hirdetik és megfelelő nagy
betűkkel hirdetik, hogy sorsdöntő
fordulatot várnak ettől a beszédtől,
vagy attól a beszédtől; ettől vagy
attól a politikai látogatástói és ta-'
nácskozástól. Szinte sok már ez a
folytonos "sorsdöntés ", ez a feszült-
séget és nyugtalanságot ébresztő
Iigvelmeztetgetés : most, most fog
eldől ni, hogy mi lesz, háborúkö-
vetkezik-e. vagy béke, ami termé-
szetesen a valóságban azt jelenti,
hogy nyomorúságok és szenvedé-
sek, könnyek és fájdalmak követ-
keznek-e megint kiszámíthatatlan
nagy arányokban e világra, vagy
pedig megint lehet egy kicsit fel-
lélegzeni és reménykedni a nyugodt, ,
rendes és elviselhető, életben?

Mi semmiképpen nem tudunk
beleszokni abba a meggyőződésbe,
hogy az országok életét és így
azokban milliók életét emberek in-
tézik csupán. Jól tudjuk, hogy ren-
delt: az Isten felső hatalmasságokat
az emberek térsedalmába és ezek-
nek adott kormánypálcát és fegyvert
is a korrnányzásra és az igazság-
talanságokbüntetésére. Tiszteliük
is őket és engedelmeskedünk is
nekik, mint Istentől 'való halalom

birtokosainak. DEl sohasem felejt-
kezünk el arról, amit az Üdvözítő
mondott, hogy a hatalom felülről
adatik, ami azt [elenti, hogy nem

'önmagából van, nem önmagának
felelős csupán, hanem Istennek is.
Mi semmiképpen nem tudunk el-
képzelni olyan világot, ahol minden
az emberi ügyeskedések, alkudo-
zások, esetleg erőszakoskodások
és igazságtalanságok időnkénti ér-
vényesülésétől függ csupán. Ilyen
tapasztalataink bőven vannak, a
mai nemzedéknek különösen sok
jutott belőlük és ha van bennük
csak egy kevés hit és egy kevéske
józanság, nagyon világosan láthat-
ják, hogy folyton csak kúszálódik,
folyton csak nehezebbé és nyug-
telanabbá válik az élet és mindíg
nehezebb lesz a letisztulás és a
nyugalmas élet .lehetősége. Nem
lehet Isten nélkül várni még ebben
a földi életben sem a "sorsdöntést" .

Most megint lellélegzettek az
emberek. Úgy érzik, megint időt
kaptak. Talán mégsem lesz háború,
vagy legalább is nem lesz nagyon
rövid időn belül." Örülünk annak,
hogy nagy erővel és hatalommal

•....................... ~

"Nincs békesség, így szól I
az Úr, az istentelen számára!"

, .' . Ésaiás 48: 22.

,,,Legyen meg a te akaratod,
mint a mennyben, úgy a föl-
dön is." . Máté 6: 10.

"Mert az Isten nem zür-

Izavarnak Istene, hanem a
" ,bé~e~S,égé." 1.Kor. 14: 33.

••

rendelkező emberi vezérek minden-
felől lehetségesnek vélik a békes-
ség megtertását. De ez az idő nem
arra való, hogy most azután megint
tovább menjen minden a maga
útján, ami eddig is oka és részese
volt annak, hogy félelem, szorongás,
aggodalom legyen a szívünkben.
Ez az idő arra való, hogy valóban
béküljenek meg az emberek egy-
mással. Ennek útja pedig az, hogy
béküljenek meg Istennel, mintahogy
Isten megbékélt velük a Krisztus-
ban. Akármerre fordulunk, akár-
hogyan forgatjuk a dolgokat, sze-
retiük és követiük, avagy aggódva
nézzük azokat, akik előttünk és
fölöttünk állanak, csak rá kell éb-
redni mindenkinek arra az igaz-
ságra, hogy Krisztus nélkül, hívő
követése nélkül, szent példája és
útmutatásai nélkül nincs kiigazodás,
nincsen elrendeződés, nincsen va-
lóságos "sorsdöntés'· és nem is lesz
semmiféle áldozat, szenvedés, ter-
hek árán sem.

Tegyék már egyszer az emberek
az életüket Isten kezébe! Nézzék
már egyszer céljaikat, eszközeiket.
jövendőjüket az evangéliumon ke-
resztül. Vigyék már egyszer bele
igazán az élet nagy és legnagyobb
kérdéseibe a Krisztus keresztjét.
Tanulják meg már egyszer, hogy
nemcsak egyenkint lehet és kell
keresztyénnek lenni, hanem nem-
zetenkint és egész emberi össze-
tartozásukban is. Majd meglátják
akkor, hogy ez a sorsdöntő nap,
ez a szorongások elmulásának és
békesség megiöttérrek ideje. Ez-
egyedül ez'.. . -
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Debrecen
A debreceni egyházközség jan. 29-én

tartotta évi rendes közgyűlését Tom-
csányi Gábor. ny. ezredes és Pass
László csperes-lelkész elnöklete mellett.
A felügyelő megnyitó beszédében ke-
gyeletes szavakkal méltatta Istenben
boldogult dr. Domján Elek püspök ér-
demeit és emlékét jegyzőkönyvben örö-
kítette meg az egyházközség. Pass
László lelkészi jelentésében vázolta a
gyülekezet mult évi munkáját. A 130
ezer lakosú Debrecen szab. kir. város-
ban 1500 evangélikus él. Hozzájuk tar-
tozik 4000 O kilométernyi szórvány-
területen 700 evangélikus. Statisztikai
adatok: keresztelés 28, esketés 15, kon-
firmált 16, hozzánk áttért 16, tőlünk
kitért 2, úrvacsorát vett 1045 lélek,
temetés 40. Istentisztelet volt 239. Bib-
lia-óra 72. Vallásos estély 5. Szórvány-
istentisztelet volt 50, jórészt úrvacsora-
osztással, hitoktatással. Két év alatt a
nyilvántartott szórványhívek száma 45-
ről 400-ra emelkedett. A szórványgon-
dozás költségeit a szórványhívek fede-
zik teljesen. A jelentés megemlékezett
a sok ágú belmissziói munkáról: a
gondozásról, a hívek pártfogó munká-
járól, egyesületi evangélizációról. Igen
szép munkát végzett a gyülekezet Nő-
egylete, az Egyetemi és Főiskolai Luther
Szövetség és az ifjúsági egyesületek.
A gyülekezeti Luther Szövetség kiadta
dr. Horvay Róbert tb. felügyelő ér-
tékes tanulmányát a gyülekezet régi
történelmi adatairól »Debrecen evangé-
Iikusai« címen. A gyülekezet 4 tanítós
népiskolája, melyet Debrecen polgármes-
tere nem rég az »ország egyik legjobb
népiskolájának« minősített egy gyűlé-
sen, az elmúlt évben is szépen mun-
kálkodott. A gyermekmissziói munka
eredményesen folyt a népiskolában:
gyermekistentiszteletek, vasárnapi isko-
lák, cserkészet, gyermek-gyülekezeti
munka, szülői értekezletek, ünnepségek,
segélyakciók szolgálták a gyermek-
misszió ügyét. Ősztől tavaszig a, sze-
gény tanulók meleg ebédet kaptak. A
nyugalomba vonult kiváló Elefánty Sán-
dor utóda Reidl Sebestyén volt me-
kényesi igazgató-tanító lett, aki mes-
teri kézzel vezeti tovább a kitűnő is-
kolát. A gyülekezeti diakonissza, Mária
Nővér sok ágú munkájáról is beszá-
molt a jelentés, melynek főbb ágai:
leányköri munka, karácsonyi segély-
akció karácsonyi vásár révén a leányok
kézi munkájából , hívek, betegek, sze-
gények látogatása,' szegény gyermekek-
nek ruha-varr ás, az egyesületi munkák-
ban való segítés. A diakonissza állást
a hívek önkéntes adománya és a Nő-
egylet hozzájárulása tartja fent.

A lelkészi jelentés megemlékezett a
gyülekezet anyagi helyzetéről is. Az
1938 évre előirányzott 13,500pengő egy-
házi adóval szemben befolyt 14,495.28
pengő. Önkéntes adomány volt az
egyesületi pénztárakba befolyt ado-
mányokon felül 1938-ban összesen
10,647.28' pengő. Az évi perselypénz
összege 1050 pengő. A gyülekezet új
templom-, iskola- -és székházépítési tő-
kéje a múlt évben 54,065.85 pengőre

'emelkedett. 'Ezek a szám adási adatok
a gyülekezet belső, egészséges életé-
nek a tükörképei.

Sztanó Lajos vásárpénztári igazgató,
gyülekezeti számvevő ismertette a gyü-
lekezet szárnadását, arriely 57,481.55
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Vigyázzatok és imádkozzatok I
A »Határozzunk«' című cikksorozat felvetetteJ

"- az egyház és az
állam viszonyának a kérdését. Ehhez a kérdéshez kivánok elvi alapon
hozzászólni. *) -

Az egyház az a hely, ahol Istentől elhívott emberek Isten igéjét
hirdetik, ezt az igehirdetést emberek meghallják, elhívó és elköte-
lező szavára összegyülekeznek és az igében magát kijelentő Isten
előtt meghódolnak.

Istennek ez az egyháza azonban a világban van. Nem felette
vagy mellette, hanem benne. És mível ez a világ bukott, bűnös,
Isten nélkül való világ, melynek fejedelme az ördög, azért az egyház
a világban élvén szükségképpen szemben is áll ezzel a világgal.

Az állam pedig nem egyéb, mint organizált világ. Mint ilyen
az embernek leghatalmasabb és utolsó kisérlete arra, hogy a maga
erejéből teremtsen rendet a világban. Az újszövetség bizonyság-
tétele szerint azonban az állam legvégső fokon több mint emberi
intézmény: egyike azon titokzatos szellemi hatalmasságoknak, ame-
lyekről a Filippi, Thessalonikai és Efezusi levelekben van szó. Ezek
a' hatalmasságok alá vannak ugyan vetve Krisztusnak, de ez nem
jelenti azt, hogy alkalomadtán ne lázadhatnának fel s ne fordulhat-
nának ellene és az ő gyülekezete ellen. Az állam tehát Isten akara-
tából való' szükségintézmény. Arra az időre rendeltetett, amely
Krisztus mennybemenetele és újra való visszajövetele között el-
telik. Isten akaratából a külsö rend őrizője; fegyveres hatalmával a
tízparancsolat külső megtartására kényszeríti a bünösembert. Más-
felől azonban az állam erről a feladatáról könnyen elfeledkezhetik
és akkor Isten helyébe magát akarja a trónusra ültetni. Ebben
az esetben az állam maga lehet az Antikrisztus megtestesítője.

Az állam valóságának ez a kettős arculata az oka annak, hogy
a Szentírásban olyan látszólag egymásnak ellentmondó nyilatkoza-
zatokat hallunk az állam, illetőleg az egyháznak az államhoz való
viszonya felől. Az egyik sokat emlegetett »locus classicus« Róma
13.. szerint az egyház tagjai engedelmességgel tartoznak az államhata-
lomnak, sőt még érette imádkozni is kötelesek (1. Tim. 2:1-2.).
Másfelől a Szentírás számol azzal a lehetőséggel, hogy az állam-
hatalomelfeledkezve eredeti rendeltetéséről önmagát isteni méltó-
sággal és tekintéllyel ruházván fel ellene fordul Istennek és aző
egyházának. Ennek az esetnek klasszikus ábrázolását találjuk Dá-
niel könyvéhen (különösen 4:27.). Ebben az esetben az egyház szá-
mára az irányadó parancsolat: inkább Istennek kell engedelmes;
hedni, mint az embernek. Mert ebben az esetben az egyház kény-
telen az. államban a »mélységből feljövő fenevadat« (Jelen. 13:1),
magát az Antihrisztust látni.

Ez a helyzet pedig akkor áll elő, ha az államhatalom uralmi
igényét kiterjeszti alattvalóinak lelki életére is: totális állammá
lesz. Másszóval: kötelezően előírja és diktálja alattvalóinak u. n.
»világnézetét«, Abban a pillanatban, amint ez a lelkiismereti dik-
tatúra bekövetkezett, az egyház és állam összeütközése elkerülhe-
tetlen. Mert a keresztyénség ugyan nem világnézet -- annál sok-
kalta tÖbb: hit és ebből fakadó élet, - mégis 'a keresztyénség ép-
pen lényegénél fogva teljes, totális igénnyel lép fel az emberrel,
az ember gondolkodásával, akarásával. ízlésevel stb. szemben. Is-
tennek totális igénye van az emberre: En vagyok az Úr a te 1s-
tened, ne legyenek neked rajtam hioűl más isteneid! Ahol pedig
két totális igény összetalálkozik ott előbb-utóbb kenyértörésre kerül
a sor. Ez csak akkor volna elker-ülhető, ha a két fél közül valame-
lyik megalkuszik és ötven százalékos kompromisszumot köt. Akkor
.azonban már eleve lemondott saját lényegéről: megszünt" egyház,
illetőleg megszünt totális állam lenni. •

Mindez abban foglalható össze, hogya totális állam akkor,
amikor a maga világnézetét feltétlen tekintéllyel akarja alattvalóira

*) Ez a cikk a szerkesztőség álláspontiával egyházi és hitvallási tekintetben
teljesen egyezik abban a kérdésben,mely a "Határozzunk" c. cikk alapján lapunkban
vitává fejlődött. Mivel azonban e cikk nem foglalkozik az egyház szociálís leledetaival,
erről egy befejező cikkben külön szólunk s ezzel a vitát lapunkban lezériuk.) '



rákényszeríteni, akkor egyfelől megszűnik pusztán világnézet,' más-
felől megszűnik állam lenni s mint a maga egyedűl üdvözítö val-
lását propagáló egyház áll előttünk. A totális állam tehát maga is
egyházzá lesz, mégpedig a keresztyén egyház számára szükségké-
pen ellenegyhúzzá. Az emberre való abszolut igénybejelentése szük-
ségképpen ütközik az Istennek abszolut igényével, s azzal szemben
mint istenellenes démonizmus jelentkezik. Az egyház számára ilyen-
kor nem marad más hátra, mint megalkuvás nélkül hirdetni az első
parancsolatot, mint az összes többi parancsolatok velejét és fel-
tételét és vállalni az ezzel járó kockázatot, egészen a' vértanuságig.

Hogy mindez nem elmélet, hanem valóság, azt az egyháztörté-
net igazolja, Nérótól napjainkig. Az első keresztyén gyülekezet ak-
kor került az üldöztetések pergőtüzébe. amikor vonakodott térdet
s fejet hajtani az Istenné. nyiloánitott római császár szobra előtt.
Ez a szimbólikus jelentőségű helyzet a történelem folyamán nem
egyszer visszatért. Hogy az egyház és állam között az összeütközés
aránylag ritkán következett be, annak nem az volt az oka, míntha
az állam a történelem folyamán csak ritkán lépte volna át isten-
szabta korlátait. Erre ugyanis az államnak - mindenféle, akár
mégolyan »demokratikus« államformában is! - igen nagy a haj-
landósága és ennek a kísértésnek igazán csak akkor tud ellenállani,
ha a kormány valóban keresztyén (»die mit Ernst Christen sein
wollen«, Luther) ernberek kezében van. Ez azonban felette ritkán
szokott előfordulni. - Az állam és egyház viszonyának aránylagos
kiegyensúlyozottsága sokkal inkább annak a következménye volt,
hogya számban megnövekedett, de belső erőben meggyengült egyház
már igen korán sietett komprornieszumokat kötni a mindenkori ural-
kodó hatalommal, legyen az egy személy, párt, rendszer, vagy nép-
osztály. A heresztvénségneh államvallássá nyilvánittisa Nagp Kon-
stantiruisz alatt éppen ebből a szempontból végzetes [ordulápont az
egyhúa: életében. Nemkevésbbé végzetes az a körülrnény, hogy Lu-
ther, a pillanatnyi helyzet nyomása alatt, a reformált egpházat a
német tartományi fejedelmek [elűgyeleti fennhatósága alá helyezte.
Ezzel a pápai uralom alól megszabadult egyház csöbörből vödörbe
jutott. Ennek a helyzetnek, - amely bizonyára nem Luther szíve
szerint való, hanem csupán szükségmegoldás volt - a félreértés é-
ből már igen korán sok veszedelem származott az evangélikus egy-
házra. Gondoljunk csak' a porosz unióra! Az evangélikus egyháznak
az államhatalom tói való ezen függése lett az oka annak, hogy az
evangébihus egyhúz és az evangélihús teológia, éppen a legutóbbi
nehéz időkben, olyan határozatlati és érthetetlenül puha viselkedést
tanúsított az egvhúz és állam oiseonvánale égető kérdéseiben. En-
nek az áldatlan állapotnak a keserügyümölcseit. rnost szüretelik
Németországban. Magyarhoni evangélikus egyházunknak ebből a
szempontból kedvező a helyzete, mert kisebbségi sorsából kifolyó-
lag soha sem volt az államhatalom kegyeltje. Adja Isten, hogy sok
üldöztetéssei teljes kisebbségi multunk jó előkészítés lett légyen az
elkövetkezendő nehéz idők megpróbáltatásaira.

Mert megpr-óbáltatásnak és üldöztetésnek kell jönnie az egy-
házra akkor, ha rendíthetetlenül megmarad Isten [eltétlen uralmi
igénye hirdetőjének: egpháznah, Az egyház számára alapelvileg tel-
jesen közömbös, hogy az államhatalom külsőleg milyen formában
gyakorolja hatalmát; mint királyság, császárság, vagy köztársaság
stb. csak Istentől szabott horlátait megtartsa és az eoangélium hir-
detését ne gátolja. Olyan állammal szemben azonban, amely azt
tanítja, hogy az államfő szava az Isten szava, hogy az ember nem
eredendő bűnben, hanem »eredeti nemességben« születik, hogy a
legfőbb jó a vér és a faj, hogy a nemzet és a .birodalom örökké meg-
marad, s amely az egyház szolgáitól is esküvel megpecsételt feltétel
nélküli államhűséget és engedelmességet' követel, az ilyen állam-
mal szemben az egyluiz szükségképpen hitvalló egpházxá lesz, ret-
tenhetetlenül hirdetve;' hogy lsten igéje megítéli és megtérésre hívja
a népeket és az egyeseket egyaránt, hogy. ég és föld elmulnak, de
az Úr beszédei soha el nem rnulnak, hogy először Istennek kell
engedelmeskedni s csak azután az embereknek s hogy először Isten-
nek királyi uralmát kell keresni s csak azután e világ dolgait. És
az csak természetes, hogy a totális állam nem nézheti és nem tűrheti,

pengő bevétellel és 1244.64 pengő
pénztári maradvánnyal zárult. Vagyon
209,305.17 pengő, templom alap külön
54,065.85 pengő. A közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta az 1939. évi költség-
vetést is 34,270.22 pengő előirány-
zattal.

A tisztújítás során a közgyűlés egy-
hangúlag újra megválasztotta a lejárt
mandátumú tisztikart és presbiteriumot.
Uj presbiternek megválasztotta : Sec-
berg Ármin ny. m iniszter i tanácsos,
pénzügyigazgatót, dr. Sztehló Zoltán
egyetemi tanárt, Heuffel Béla MÁV.
műszakí tanácsost és Abonyi Kálmán
MÁV. vagongyári főművezetőt, ellenőr-
nek Halmos Rezső MÁV. műszak i fő-
tanácsost, templomgondnoknak pedig
Harczos . György ny. MÁV. fökalauzt.

Több elnöki bejelentés után Pass
László esperes-lelkész bejelentette, hogy
a közel jövőben a templomépítési bi-
zottság tárgyalja a gyülekezet új temp-
lomának, iskolájának és székházának az
építési ügyét, amely már olyan előre-
haladott állapotban van, hogy az épü-
letek falait és tetőzetet már ebben az
évben fel lehet építeni s a teljes ki-
munkálás, berendezés a jövő évre ma-
rad a terv szerint. Erre a célra az
eddigi fedezet kb. 150 ezer pengő és
a szükséges tégla. A közgyűlés a be-
jelentést nagy örömmel vette tudomá-
sul. Dr. Horvay Róbert tb. felügyelő
Javaslatára a közgyűlés köszönetét
nyilvánította a gyülekezet lelkész ének
építő munkájáért, a lelkész pedig hű-
séges világi munkatársainak, első sor-
ban kiváló elnöktársának, Tomcsányi
Gábor felügyelőnek, a tisztikarnak,
presbitereknek, az egyesületeknek mon-
dott köszönetet, amiért példás egyház-
szeretettel, egyakarattal támogatják
építő munkájában.

,
"Uj stílus"

Ezen a címen D. Raffay Sándor püs-
pök kritikai megjegyzéseket tett a »Ke-
resztyén Igazság« januári számában
megjelent néhány cikkre. Az illusztris

. szerzővel nem akarok vitába bocsát-
kozni, mégis hadd kérjem az Evangé-
likus Élet olvasóit arra, hogy

1. ne alkossanak maguknak itéletet
sem Kiss Béla, sem pedig a Luther-
szebor tárgyában közzétett cikkekről,
mielött a cikkeket elolvasták volna. Ha-
sonlóképen kérem, hogy senki se ítéljen
a »Keresztyén Igazság« felől, míg azt
jól nem ismeri annak állandó olvasása
révén.

2. D. Raffay Sándor a »Keresztyén
Igazság« lapjairól »megdöbbentő« »új
stilust« érez »áradni.« Erre mindenek-
előtt ki kell fejeznem : sokan úgy érez-
zük, hogy egyházunkban nem is »új
stilusc-r a, hanern sokkal többre: az
evangélium, egyházunk tiszta tanítása
alapján új tájékozódásr-a van szükség,
Ennek meg kell nyilatkoznia egyházi
sajtónk »stilus-eában is. A »Keresztyén
Igazság« kezdettől fogva ennek a belső
rnegújhodásnak a szolgálatára szánta
oda magát. Tudatában vagyunk annak,
hogy kifejezésmódunk tekintetében sok-
szor csak törekszünk a helyes »új stí-
lusc-ra, sokszor tévedünk és hibákat
követünk el. De éppen ezért köszönet-
tel is veszünk minden komoly tárgyi
természetü figyelmeztetést.
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3. Nem fogadhatjuk el. azonban azt
a vádat, hogy a »Keresztyén Igazság«
»új srilus«-a a »mindent lebírálás sti-
lusa.« Éppen a »Keresztyén Igazság«
törekszik tudatosan és megfontoltan
egyházunk jelenleg meglévő és a régi,
sokszor elfeledett értékeit ápolni, őrizni,
egyházi életünk számára értékessé
tenni. Kérjük a »régi stilus« képviselőit,
hogy ezt fogadják jóindulattal és rnér-
legeljék még az elkerülhetetlen, sokszor
legjobban nekünk fájdalmas kritikában
is az építeni akarást.

4. Mint a »Keresztyén Igazság« fele-
lős szerkesztője szolidárisnak érzem
magamat cikkíróinkkal kifogásolt cik-
keik tekintetében. Éppen ezért sajná-
lom, hogy D. Raffay Sándor e cikkek-
ben csak a »negatívumokat« látta meg,
elkerülte figyelmét az a sok pozitívum,'
az a nagy felelősségtudat, mely mind-
egyik megnyilatkozás alaptartaimát al-
kotja. Karner Károly.

~~~~

Válasz egy krltikára
A Keresztyén' Igazság januári számá-

ban W. (iczián D. (ezső) egyetemi ta-
nár bonckés alá veszi Isten Embere
című Luther-életrajzomat és a szak-
tudós szemével súlyos tévedéseket
akar abban felfedezni.

Megállapítja: 1., hogy sokat beszél-
tetem Luthert, de ezek a párbeszédek
sok esetben költöttek, ami a közönség
megtévesztésére alkalmas, mert az ol-
vasó közönség nem lesz képes az én
szavaim és Luther eredeti szavai közt
különbséget tenni. Megnyugtatom olva-
sóimat, hogy Luther könyvem párbe-
szédei csak annyiban »költöttek«,
amennyiben Lutherral magával, vagy a
munkatársaival mondatom el azt, ami
egyébként unalmas krónika lett volna.
Párbeszéd köntösébe öltöztetem azt, ami
egyébként száraz könyvísrneretetés lett
volna. Ettől a kerettől eltekintve Lu-
ther életesemén-yeihez semmit hozzá nem
tettem. Könyvemben nem én beszélek
Luther szájával, hanem magát Luthert
beszéltetem a saját szavaival. Wiczián
Dezső könyvemben egyetlen mondatot
sem fog találni olyat, amelynek súlya-
van, dc- nem Luther irataiból mer-í-
tettem volna.

2. Wiczián Dezső súlyos anakroniz-
must lát. abban, hogy könyvem 15. ol-
dalán egy kneipét írok le. A szóban
lehet, de a tényben nincs anakroniz-
mus. Hiszen már 1222-ben megvannak
a diákélet primitív formái. Az egy tar-
tományból valók diákszövetségbe tömö-
rülnek és nemzeti _színeiket viselik. A
kezdő diák úgyszólván vazallusa az
idősebb egyetemi hallgatónak, míg egy
felszabadítási ivászaton fel nem sza-
badul alárendelt helyzetéből. Ez a vi-
dám mókákkal -Iüszer-ez ett commercium,
a későbbi kneipe.

3. Könyvem 207. lapján arról emlé-
kezem meg, hogy a Róma városát el-
foglalt Landsknechtek a diadal mámo-
rában felvonultak az Angyalvár elé és
Luthert lelkes szívvel pápává kiáltották
ki. E részletet Wiczián Dezső szerint el
kellett volna hagynom, mert »nem szol-
gálja a célt«. Hová jutnánk, ha az író
Luther életeseményeit abból a szem.
szögből bírálná el, hogy vajjon »cél-
irányosak«-e, vagy nem? Erre a szelek-
cióra nem vállalkozom, Én nem sze-
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hogy testében éljen egy ilyen közösség, amely öt -minden vasárnapi
templombahívó -har-angszóval mulandóságára emlékezteti, s nem tűr-
heti, hogy alattvalói számára létezzen egy még nálánál is' magasabb
és Ieltétlenebb fórum, amely az ő alattvalóit esetleg, sőt egy bizo-
nyos ponton feltétlenül az államhűség megtagadásárahívja rel, azon
a ponton tudniidlik, ahol az állam olyat parancsol, amit az Isten tilt.
Ezért kell annak elmaradhatatlanul bekövetkeznie, hogy a totális
állam üldözi és elnyomja az egyházat.

Ez a fentiekben kifejtett elvi tisztázás semmiesetre sem akar
eleve kimondott ítélet lenni a magyarországi nemzeti szocializmus
különben is nagyon sokszíníi és arculatú mozgalma felett. Meg kell
gondolnunk azonban' a következőket:

1, Ha a külföldi nemzeti szeeialista mozgalmak fejlödését néz-
zük, azt látjuk, hogy azok hatalomra jutva a fent vázolt' totális ál-
lamforma arculatát vették magukra s ez a körülmény a bennük élő
egyháznak éppen az evangéliumi és az egyház nevet megérdemlő
részével súlyos összeütközésére vezetett. Ez államok felelős .ténye-
zőinek kijelentése szerint kitűzött célja, hogy a nép életéből a ke-
resztpénséget mielobb elimináljáh, (Rosenberg -Iegutóbbi beszéde).
Az pedig tagadhatatlan, hogy a magyarországi nemzeti szeeialista
mozgalom erősen ezen külföldí példák után igazodik.

2. Ha a magyarországi nemzeti szociálista mozgalom ideológiá-
ját és egyhazpolitikai megnyilatkozásait vizsgáljuk, akkor ezeket
legalábbis aggodalmatkeltőknek kell tartanunk. .Erőteljesen hangsú-
lyozzák azt, hogy hatalomrajutás esetén élni akarnak. az egyházak
belső életébe való beleszólás jogával, sőt még az igehirdetés ir-ányi-
tásától sem riadnak vissza. (Málnási Ödön : Nemzeti Szeeialista
egyházpolitika). Márpedig az egyház az igehirdetés szabad-
ságáról soha nem mondhat le. A sokat hangoztatott »keresztyén«
jelző e tekintetben cseppet sem megnyug'tató, mert hogy mi a keresz-
tyénség s mi nem az, azt az egyház maga állapítja meg és nem en-
gedi magának semmiféle világi fórumtól előírni, bármilyen tetszetős
»Christentum der Tatc-ot prédikáln ának is azok. (Goebbels bécsi
beszéde.)

3. A legnagyobb veszedelem éppen ezen a ponton fenyeget. A
németországi egyházi romlás is ott kezdődött, amikor egyes po-
Iitikai vezérek vették maguknak a merészséget és elkezdtek teoló-
gizálni, s 'másrészt megtévedt egyházi vezetők elkezdtek politizálni,
A kettő ötvözéséből születtek meg azután az olyan felemás jelensé-
gek, mint a »német hit« és a »német keresztyének« mozgalma. Már-
pedig a fogalmaknak es dolgoknak ez a keverése,. az. egyház taní-
tásának és a politikai világnézetneh, az Isten igéjének és az em-
beri bölcselkedésnék ez az elegyitése beláthatatlan veszedelemmel
jár. Sőt ez 'az igazi az egyetlen veszedelem az egyház számára! Az,
amikor barátságosan, de határozottan ;felhívják; hogy szolgáltasson
»Ceistige Unterbau«-t, vagy éppen tetszetős betetőzést a politikai
világnézet és az állampolgári nevelés számára. Nem az üldöztetés,
a külső sanyargattatás. hanem a kapukon beliil le{;ő árulás, a hompro-
missznm, a báránybőrbe bújt farkasok és hamis próféták hangzatos
»igehirdetése«, a téotanitás, az az igazi veszedelem! Ez ellen kell
elsősorban és miriden eszközzel védekeznünk. Ezért végzetes örökség
a múlt század u. n. liberális teológiája, amely emberi kultúrával,
bölcselettel stb. amalgámozódva kész fertőzési felületet nyújtott az
új idők új baktériumai számára.
- 4. Ezért és hasonló jelenségek miatt, egyházunk legelső égető
feladata: tiszta: evangélikus egyházi tanítást, több hitvallásosságot,
több teologiai tájékozottságot! Meg kell tisztítani egyházunkat az
»arnalgám-teológiától«. Ez pedig egyedül az ige választó vizével lehet-
séges. Azért kérjük a Szentlelket, hogy támasszon igehirdetőket,
akik csak az igét prédikáljak, mert az az egy szűhséges dolog.

Amikor az egyház a maga küldetéséről és egyetlen feladatáról
így hitvallást tesz, akkor teszi a magyar nemzetnek is a legnagyobb
s zolgtilaiot , a~t a szolgálatot, melyre Urától hivatva van s mellyel
a nemzetnek tartozik. Lsten itéletet és megúiltá hegyelmét. kell hir-
detnie a magyar nemzet és; a magpar ernber felett,

A magyar élet égető kérdéseit meg kell oldani, mégpedig sür-
gősen, Csak (IZ a lzérdés, lzo~y ho15pan? Az; e!?.yház; azért imádkozik,



hogy mindenképen Isten akarata szerint- történjék a megoldás. Ez
az. egyház feladata .. Imádhoznil És vigyázni, hogv a nemzet életé-
nek megmentése címén el ne játszák a magpar ember örök életét.
Vigyáznunk és imádkoznunk kell, hogp a nemzet ezehbeti a nehéz
időkben megtalálja egyetlen Pásztorát és meghódoljan egyetlen Ura
és Királva előtt s ne jusson béresek kezére vagp idegen urak rabsá-
gába. Ezt kellett volna tennie eddig is az egyháznak. Amennyiben
nem ezt tette, nem volt méltó az egyház nevére. Ezt kell tennie a
jövőben is .az egyháznak. Arnennyiben nem ezt fogja tenni, nem
lesz méltó az egyház nevére.
, Azért nem arra van szükség, hogy »határozzunk«. Ha ezt ten-
nénk - akár jobbra, akár balra - míndenképen letérnénk a kes-
keny útról. Hanem az egyház Ura ma azt üzeni: »Vigpázzatok és imád-
hoz.zatole!« »Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izráel házának,
hogp ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben!«
Ez a szolgálat, az őrálló szolgálata, sohasem volt népszerű. Ma leg-
kevésbbé az. És mégis vállalni kell ezt a szolgálatot, mert erre
küldött el minket az Isten. Csak így leszünk Isten egpháza a ma-
gyar nép között. És csak így lehet a Krisztusról szóló evangéliuni
Istennek hatalma, a magpar nép iiduiiseégére is. Gro? Gpula.y'I........,..,.,,~~~~...,.

A líturgiához
Novák Elek kartársam helyesen mutatott rá arra a hiányra,

amely valósággal megvan a liturgiánkban. A hetvened, hatvan ad és az
ötvened (- esto mihi) vasárnap liturgiája a vízkereszt utáni vasár-
napok liturgiájával azonos. Ezt én már a kidolgozás kezdetén sem ,
hclyeseltem, de akik atervezethez hozzászóltak, ismételten hang-
súlyozták, hogy csak minél rövidebb legyen a liturgikus füzet és
így, amit lehet, mind vonj am össze.. Oszintén megvallorn, ma is
bánom, hogy e rábeszélésnek engedtem. Nincs is' annak semmi
különösebb akadálya, hogy a liturgikus füzetek legközelebbi ki-
adásába nemcsak e három vasárnapnak, hanem a még hiányzó
istentiszteleteknek és a küiönös vallási cselekményeknek liturgiáját
is bevegyük. .

Meg kell azonban jegyeznem a következőket. A különböző peri-
kopa-rendszerek e vasárnapok célzatát és jelentőségét nagyon elté-
rően állapítják meg.' A hetvened vasárnap az egyház régi tex-
tusai szerint az isteni kegyelem szaba ságát és az ember igényének
jogosulatlan voltát akarja megértetni. Mt. 20:1-16, a szőlőművesek
bérének kiosztásával 1. Kor. 9:24-10:5. a »nem mind győz« és
»nem mind tartatik meg« kiemelésével a' kegyelem szabadságára
mutat. ' ,

A württembérgi textusok (Mt. 11:16-24. Ján. 8:12-16. Csel.
9:36-42. Kol. 2:1-7.) Jézus és az Ige megtartó erejét és életadó
hatalmát domborítják ki. ' ,

A rajnai .perikopák (Lk. 6:20-35., és ':Sóma 3:27-31.) az élet
új törvényét, a hitet hangsúlyozzák

A szász egyház bibliai helyei (1. Sám. 18:1~4. Jer. 9:23-24.
És. 1:11-18: Mt. 5:1-12. 1., Kor. 6:19-20.) a lélek felsőbbségére
mutatnak rá.

Végül az eisenachi perikopák (Jer. 9:23-24. Lk tO:36-42. Fil.
1:27-2 :4.) szintén a lelki értékek kiválóbb voltát igyekeznek meg-
értetni.

A püspöki kar .nem tartotta helytelennek, hogy a vízkereszt
'vasárnapjainak liturgiájához csatoljuk ezt a vasárnapot, mert a világi
kedvtelések idején a kegyelem, és a lelki értékek felsőbb és becse-
sebb voltára mutassunk rá.

A hatvanad vasárnap az egyház régi liturgiája szerint az ember
figyelmét önmaga felé fordítja. Lk. 8:4-15. a magvetésről szóló
példázat a jó talaj készitésének és II. Kor. 6:1-10. a Krisztus szol-
gáihoz méltó magatartás kötelezettségének a lélekre kötés évei a
földi élet igazi hivatására irányítja a figyelmet. A württembergi
textusokban azonban (Ján. 8:21-29. Lk. 9:51-56. Zsid. 10:19--29.

melvényes Luthert, hanem egész Lu-
thert akartam a magyar evangélikusság
kezébe adni. S egyébként is azt val-
lom, hogy Luthernak a pápává való ki-
kiáltás épúgy nem ártott, mint ahogy
Megváltó Urunknak nem, ártott az, hogy
a kenyércsodátúl »megittasult« tömeg
Jézust »el akarta ragadni« és királlyá
akarta tenni. (Ján. 6. 15.)

4. Könyvem 205 . oldalán a trójai faló
mcséjébe burkolva arról emlékezem
meg, hogy az els-5 speyeri birodalmi
gyűlésen a k athol ikus vezetőség ravasz
fortéllyal olyan határozati javaslatot
csempészett be a birodalrni gyűlés tör-
vényalkoto munkájába, melynek folytán
ezentúl a fejedelem kegyetol füg az
egyház sorsa függeni: cuius regio, eius
religio, Ezt az augsburgi vallás béké-
'ben így mondták : Ubi unus dominus,
ibi sit una religio. Könyvemnek ez a
szakasza Wicz ián Dezső szerint »téves
felfogások meggyökereztetésére alkal-
mas.«

A német történetírás nagymestere,
Ranke kimutatja, hogy az első speyeri
gyűlés a reformáció történetében a nagy
választóvonal, mert a fejedelem ornnipo-
tens tényezővé lesz egy tartomány val-
lási életének kialakulásában. Ez azt je-
lenti, hogy Hesseni Fülöp tartományá-
ban a reformáció végleg berendezkedik,
viszont Bajoror.sz ágban, melynek népe
a reformációval rokonszenvezett, hiszen
\Vittenbergben állandóan találunk ba-
jor egyetemi hallgatókat, Vilmos herceg
a Speyerben kapott felhatalmazás alap-
ján a reformációt irgalom nélkül le-
gázülja, Cuius regio, eius religio, Ez
előtt a történeti tény előtt Wiczián
Dezsőnek is meg kell hajolnia.

5. Súlyos hibát lát a bíráló abban is,
hogy könyvem Luthert a »régi liberális
recept szerint« mint a »lelkiismereti
szabadság harcosát« mutatja be, ellen-
ben az »igaz i« reformátort, »az építő«
Luthert csak erőtlenül világítja meg
Lássunk tisztán. Ugyszólván minden má-
sodik könyv, mely Luther keze alól
kikerül, így kezdődik: »Wider«, ille-
tőleg így: »Gegen«. Csupa kürtzengés.
Csupa kardvágás. Utolsó munkájának
a címében is benn.e van az l>ellen«
szócska : »A ,párisi és löweni sz ama-
rak ellen.« Es ki ellen viaskodik szün-
telen? Azok ellen, akik a »Ielkiismereti
szabadságot« veszélyeztetik? Ilyet Wi-
czián Dezső könyvemben nem igen füg
olvasni. Ha Luther kardot ránt, ~z rend-
ezer-int azért történik, mert a kr-isztus!
igazság elferdítöi ellen kell síkra száll-
nia. Krisztus evangéliomának ellenségei,
azok, akik minduntalan kardot kény-
szerítenek a kezébe. Igen, a mi refor-
'mátorunk harcos ember volt, Az a Lu-
ther, aki »épít«, aki, Bibliát fordít, Bib-
liát magyaráz, aki Kátét ír a kísde-

: deknek és Posztil lát az elaggott öre-
ge~ ,számára, az a Luther nem tudott
'olyan sűkszür szóhoz jutni, mint ahogy
szerette volna. Ez a történeti tény.

6. De a végén csattan az ostor. Wi-
czián Dezső könyvemnek azt a lap-
ját, mely a hit által való meg igazuilá st fej-
tegeti, egyenesen olyannak mondja, mint
amely »egyházunk. érdekeit veszélyez-
teti«, amely valósággal »rnegdöbbent«,
amellyel »semrniféle közösséget« nem
hajlandó vállalni. Micsoda súlyos sza-
vak!

Könyvemnek az a lapja, mely ezek
szerint kész eretnekség, amely már
szinte a felsőbbség beavatkozását teszi
szükségessé, így hangzik: »Mindent az
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Isten ad az üdvösséghez. Mi emberek
csak a hitet adjuk hozzá. Egyedül a
hitet. Sola fide! Ezt nevezte Luther az
evangéliumnak. Az evangélium lelké-
nek«. Hol van itt az a veszedelmes tév-
tan, amely ellen mindenkinek össze kell
fognia? !

Wicz ián Dezsőnek tudnia kell, hogy
a reformáció korában két világfelfogás
zúdul egymásra: a katholicizmus
anthropocentrikus világnézete, mely azt
vallotta: minden az ember. Az' az em-
ber, aki nemcsak ki tudja küzdeni az
üdvösséget, hanem még felesleges jó-
cselekedeteket is tud produkálni. Es a
reformáció theocentrikus világfelfogása,
mely azt vallotta: minden az Isten.
Az ember semmi. Az üdvösség - aján-
dék, melyet Isten a Golgothán elké-
szített szárriomra. En, a koldus nem
tehetek mást, mint hogy azt, amit Is-
ten elkészített számomra, a lélek ke-
zével, a hittel elfogadom. Ezt vallja
Luther: »Der Glaube ist es allein, der
den Segen ergreifet.« Es ezt hirdetik
sokféle .variációban a mi szimbólikus
irataink: »Allein der Glaube ist das
einige Mittel und Werkzeug, damit und
dadurch' wir Gottes Gnade, das Ver-
dienst Christi und Vergebung der Sün-
den ... 'empfangen und annehmen kön-
nen.« (Formula Concordiae. II/Ill.) Ha
ebben Wiczián Dezső kivetni valót ta-
lál, az annak a jele, hogy nem értette
meg Luthert. De mivel nem akarok
sértéssel sértésre, bántalommal bánta-
lomra felelni (ami hozzánk,lelkészekhez
semmiképen nem méltó), fenti megálla-
pításornat odamódosítom, hogy Wiczián
Dezső könyvemnek ezt a lapját sajnála-
tos módon félreértette.

Dr. Varsállpi Mátpás.

Szenvedés?
En nem mosolygok, mint az Ev. Elet-

ben emlitett ügyvéd (1939 1. sz. 9. lap),
mikor a felvidékiek szenvedéséről hal-
lok. Eszembe jut a 20 év előtti idő,
amikor falukból, városokból vittek ben-
nünket Illa ára s más internáló-helyekr-e
s dobszóval hirdették ki, hogy ha valami
megmozdulás lesz, az elfogottakat ki-
végzik. Még könnyeiket is elnyomták a
gyötrő családok és a velük együttérző
magyarok. Nem mosolygok, mert magam-
előtt látom a nyugdijuktól, fizetésüktől
éveken át megfosztott hivatalnokokat és
özvegyeket. Ismerek embereket, aki»:
hivatalukból kiesve, fizetés és nyugdíj
nélkül hányódva, nyomorogva szenved-
ték át a 20 esztendőt. Es napról-náprá
látva őket, gyűlt a keserűség a s.úv.'el<b"€u,.
Szenvedtü~k, mikor iskolásgy~:m,eJ';~íÍl~
tankönyveiben olvastuk a törten~tlíaqp.-
sítást, amit nekik tanulniok 'kelle·ft. ,S,zeŐ-
vedtünk, amikor tudatosan úgy neveltük
gyermekeinket, hogy ne legyen hazájuk,
ne legyenek boldogok mindaddig, amíg
csak magyar Iölcet nem éreznek lábaik
alatt. Szenvedtünk, amikor semmiségért,
vagy hamis ürüggyel, vagy akár okkal
is - hiába volt ügyvédek érvelése, ékes-
szólása - évek hosszú sorára ítélték el
testvéreinket, azért hogy megfélemlitsék
a magyarságot. Hiába volt magasabb élet-
nivó, ruha, kenyér, mikor didergett a
lélek és keserű volt a falat. A 20 esz-
tendőnek ilyen oldala is volt, ha nem is
látta és nem is érezte azt mindenki.

Egy felvidéki.
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és 5:7-9.) Már Jézus áll a kőzéppontbarr.. Miért jött? A rajnai
perikopák (Lk. 9:18-26. és Róma 5:1-11.) szintén Jézust állítják
a figyelő szem elé és rámutatnak, hogy ő az engesztelő. A szász
igék (II. Sám. 12:1-7. Ez. 33:10-16. Ján. 4:5-15. II. K0r. 12:1-10.)
közül az első kettő a bűnbánatra, a második kettő Jézusra utal,
mert csak nála 'van az élet vize és ereje. Az eisenachi bibliai helyek
(Ámos 8:11-12. Ján. 11:20-27. Fil. 1:12-21.) a lelki éhségből
kiindulva Krisztust állítja az élet tengelyébe.

Az ötvened (esto mihi) vasárnap még szétesőbb képét mutatja
a megítélésnek. Az egyházi perikopák (Lk. 18:31-43. I. Kor. 13:1-
13.) alig vonhatók azonos nézőpont alá. Az evangélium a szemnek,
az epistola a szívnek megnyitásáról szól. Amaz a szenvedés alá menő
Jézust, a könyörülőt állítja elénk; emez csak az emberi élet egyik
jelenségét hangsúlyozza. A wűrttembergi textus ok a szolgálatra
mutatnak rá. A rajnaiak a felülről való bölcseségre irányítják a
figyelmet. A szász egyház öt textusa öt különböző tárgyról szól.
Az eisenachi négy bibliai hely szintén alig vonható egységesítő
alapgondolat alá.

Ezért nehéz e vasárnapok liturgiáját megszerkeszteni. De ha
nehéz is, nem lehetetlen. Én mindenesétre köszönettel tartozom Novák
testvéremnek, hogy erre a hiányra rámutatott. A hiányt én is láttam
és látom s kész vagyok annak orvoslására.

Dr. Raffay Sándor.

Ellllékirat
a magyar evangélikus lelkészképzés

reformja tárgyában (Folytatás)

C. C) A tanulmányi és vizsgálati rend átalakítása.
Lelkészképzésünk reformja a theol. otthonnak gyakorlati lelkész-

képző intézetté való átszervezése mellett elsősorban és főképen a
tanulmányi és vizsgálati rend átalakítása útján valósulhat meg.

1. Az úi tanulmányi rend.

Itt mindenekelőtt utalnom kell arra, amit már a II. rész A)
szakaszában mint reformkövetelést megállapítottunk, nevezetesen,
hogy a theologiai és kapcsolatos filozófiai, pedagógiai és vallás-
tudományi studiumok bizonyos változtatásra nem szoruló alapvázá-
nak épségben tartása és a történeti anyag radikálizmustól ment
célszerű korlátozása mellett szükségesnek mutatkozik.

a) a bibliai, leülönösen újtestamentomi studiumok nyelvtudo-
mányi alapfeltételeinek (görög nyelv, újszövetségi görög) eredmé-
riye.rebb biztosítás a,

b) a filozófiai előtanulmányok kibővítése: lélektan, logika, rend-
szeres filozófia;

c) a jelenkor szellemi, társadalmi, gazdasági, politikai életé-
nek úgy hazai, mint nemzetközi vonatkozású problémáival, törekvé-
seivel, mozgalmaival való behatóbb foglalkozás. Amennyiben ~ külön-

'böző tör-téneti és rendszeres előadások erre nem adnak elegendő
mó??t, új előadásokat ke}l rendszeresíteni; ~ .

d) ismétlő órák, repetitóriumok, konverzatóriumok rendszere-
sítése a végből, hogya' hallgatóknak az előadásokhoz csatlakozó
munkája ne csak el1enőriztessék,. hanem eredményesebbé váljék és
ezen. a, téren is több alkalom legyen a professzorok és hallgatók
közvetlen érintkezésére;

e) a sok történeti anyagot felölelő előadások áttekinthetően
nagyvonalúbbá tétele, tehát az anyagtartalom tekintetében korlá-
tozása mellett a szemináriumi intézmény továbbfejlesztése, mely
ugyancsak a professzorok és a hallgatók együttmunkálkodása útján
az öntevékenység szellemének nagyobb mértékű felébresztését célozza.

De ezen, már a II. rész A) szakaszában jelzett változtatásokon
túl, új tanulmányi rendünkben
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f) a bibliai tanulmányok, tehát a bibÜaismeret kimélyítéséről
és kiterjesztéséről is gondoskodnunk kell. .

Ha arra gondolunk, hogy szeretjük egyházunkat az Ige egy-
házának, egyházunk szolgáit az Ige hirdetőinek, a Szentírást keresz-
tyén hit és élet dolgában a legfőbb irányadó zsinórmértéknek és
forrásnak s ennélfogva egyszersmind az egész theológiai képzés
alapjának nevezni; ha egyúttal tudjuk és meggondoljuk, mit jelentett
valójában Lutherre és a reformáció művére nézve az Ige, a Szerit-
írás, akkor alig szabadulhatunk a szégyen érzetétől annak láttára,
hogy hallgatóink átlagának a bibliaismerete mennyire gyarló és
fogyatékos az egyetemi tanulmányok befejezésekor is. Sem a szokott
ó- és újtestamentomi exegetikai előadások és szemináriumi mun-
kálatok, sem a bibliai »bevezetések« és (sit venia) »theologiák«, sem.
a »gyakorlati exegesis«, sem a biblia-olvasókörök, sem a mindennapi
bibliaolvasásra való gyakori intelmek - mind összevéve sem érik
el azt a célt, melyet ebben a tekintetben szem előtt tartanunk kell,
ha a kényelmes felszínességben megnyugodni nem akarunk. Lelkészi
eskűnk az sten Igéjének a teljes Szentírás értelmében való hir-
detésére szól. Jövendőbeli lelkészeink biblia-ismeretét nem szolgál-
tathatjuk ki "tovább a magánszorgalom esetlegességeinek. Hallga-
tóinknak a teljes Szentírás ismeretébe aló rendszeres és terv-
szerű bevezetését kell célul kitűznünk. Valamikor a híres Vilmar
mint marburgi professzor (t 1868.) meg tudta tenni azt, hogy Col-
legium Biblicum címén 4 évenkinti ciklusokban végigvezette hall-
gatóit a teljes Szentíráson a Genezistől kezdve a Jelenések Köny-
véig. A maga idejében nem talált követőkre, jóllehet az ő Collegium
Biblicumának alapja elemi igazság. Vilmar szell.erni nagyságát csak
a mi korunkban kezdik felismerni. A teljes Szentírásra kiterjedő
Collegium Biblicum gondolata mindenesetr-e különös mértékben érde-
mes arra, hogy felelevenítsük és ha lehet, megvalósítsuk. Lehetet-
lennek mondanunk nera szabad. Ha egy professzor nem képes reá,
vegyék át többen munkafelosztással. Ezt alig is kerülhetjük el. Akkor
az irányítás egységéről a Collegium Biblicum vezetőinek egymás-
közti benső, kölcsönös megértésre törekvő megegyezése útján kell
gondoskodni. De ez már részletkérdés, szintúgy az is, hogy a Col-
legium Biblicumot 4 vagy 5 évi ciklusra osszuk-e be. Természetes,
hogy az· ótestarnentomi collegiumnak a Biblia ezen részének nagyobb
terjedelme miatt nem szabad az újtestamentomi collegiumot el-
nyomnia, Valamennyire helyes »kezeléss mellett mérhetetlen áldás
származhatile a rendszeresített Collegium Biblicumból. Az új tanul-
mányi rendben feltétlenül helyet kell foglalriia. D. Pröhle Károlp.

,
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ID. Dr. Schneller István I'-- __ -.--ii

A pesti magyar egyház január 29-
én tartotta számadó közgyülését. Dr,
Tomcsányi V. Pál egyházfelügyelő ~eg-
nyitó beszédében visszatekintett a most
záródó hat éves- ciklusra és örömmel
állapította- meg, hogy az egyházközség-
nek a nehéz évekből és a templomépíté-
sekböl visszamaradt tartozásait, mint-
egy százezer pengőt, teljesen sikerűlt
kiegyenlíteni s így a folyó évi költ-
ségvetés már tehermentesen indul.' Kö-
szönettel emlékezett meg a Székesfővá-
ros megértő támogatásáról. Kívánatos-
nak mondotta a pesti oldalon lévő több-
nyelvű evangélikus egyházak egyesülé-
sét. A közgyűlés örömmel fogadta D.
Raffay Sándor püspöknek ez üg~ben
az érdekelt német és magyar egyházhoz
intézett felh ivását, mely többek között
ezt mondja: »Száz esztendőn keresztül
a németnyelvű egyházközség sohasem
tapasztalta, hogy a vele ugyanazon
oltár lábánál buzgólkodó magyarnyelvű
egyházközség valaha .s ellenségeskedé'st
mutatottr volna. Istennek legyen érte
hála, a Deák-téri testvéregyházak mind-
máig testvéri egyetértésben élnek együtt
és egymást támogatva töltik be Isten-
től rendelt hivatásukat. E testvéri szép
viszony koronájának feltételére hívom
ma fel a testvéregyházak vezetőit és
híveit. Arra kérern őket, hogy amit
az elődök száz esztendővel ezelőtt meg-
bontottak, azt az utódok építsék fel
újra: a pesti evangélikus egyházakat
egységes szervezetté tömör ítsék«. A
közgyűlés bizottságot küldött ki a tár-
gyalások lefolytatására.

Az egyházközség életéről szóló évi
jelentést Kemény Lajos igazgató-lelkész
terjesztette elő, melyben részletes en be-
számolt az istentiszteleti élet; a lelki
gondozás, az egyháztársadalmi és sze-
retetmunka feladatairól és eredményei-
ről. A terjedelmes jelentést az egyház-
község gyülekezeti lapja fogja közölni.
Az elmúlt év zárszámadásából kitűnik,
hogy az előirányzott százezer pengő
egyházi adó helyett százhuszonöt ezer
636 pengő folyt be. Emelkedett a tem-
plomi offertóriumok, stóladíjak. adomá-
nyok össze'ge. Az egyházközség - sze-
génygondozásra 20 és fél ezer, kór-
házi gondozásra 4 és félezer pengöt,
szeretetházra négyezer pengőt fordított.

A közgyűlés meghatározta a mag-
dolnavárosi (angyalföldi) új lelkészi
kör határait úgy, hogy az új lelkészkör
a nyugati pályaudvartói kezdve a 'vasút.i
vonal mentén az újpesti határig, onnan
a Dunamentén a Margithidig, onnan
vissza a nyugati pályaudvarig terjedő
területet foglalja magában. Ezen a ré-
szen 6300 evangélikus lélek él. A lel-
készválasztás előkészítésével a közgyü-
lés az egyháztanácsot megbízta, úgy-
szintén a tisztújítás előkészitésével is.'
A közgyűlés ezután még több jelentést
hallgatott meg, tárgyalta különböző ala-
pítványok ügyeit, majd az igazgató lel-
kész imája fejezte be a közgyülést.

Schneller István dr. temetése január
27-én délután nagy részvét mellett
ment végbe a farkasréti temetőben. A
tudományos világ nagyszámú képvise-
lője jelent meg a búcsúvételen. Egy-
házunk részéről D. báró Radvánszky
Albert, egyetemes egyházi felügyelő, D.

Nagy halottja van a magyar nevelésügynek és egyúttal az evan-
gélikus egyháznak is : elhunyt 92 éves korában Schneller István, a
kolozsvár-szegedi egyetem ny. tanára.

1847-ben született kőszegi evangélikus lelkészcsaládból, s a
szülői ház egész életére rányomta bélyegét. A soproni ev. liceum el-
végzése s teológiai tanulmányainak befejezése után az eperjesi, majd
a pozsonyi teológia professzora, s utóbb igazgatója lett. Innen hívta
meg őt 1894-ben a kolozsvári Ferenc József Tudomány Egyetem bi-
zalma a pedagógia tanszékére.

Mint a neveléstan tanára hangsúlyozta, hogy nem a tanítási mód-
szer a fontos, hanem a személyiség, aki a módszert alkalmazza.
Milyen nemes gondolatokon 'épült egész pedagógiája! A személyiség
pedagógiája ez, mert azt tanítja, hogy az egyéniség, az ember énisége
(Schneller szava) az önző és történelmi éniségen át alakul tiszta
éniséggé, s lesz személyiséggé. A nevelés céljául Krisztus követését
és a jobb én felismerését és kifejlesztését tanította. »Lényének a
tudományos meggyőződés hajlíthatatlan követése adta meg a méltó-
ságot, az igazság szüntelen keresése a lélek tisztaságát, Istenbe
vetett hite. az alázatosságot« - mondja többek között gyászjelen-
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Kovács Sándor püspök, a református
egyház részéről D. Ravasz László
püspök, az unitárius egyház részéről
Csiki Gábor lelkész, a szegedi egye-
tem részéről az egész egyetemi tanács.
Az egyházi énekkar után D. RaHay
Sándor, az elhúnyt egykori kedves ta-
nítványa - maga is meghatottan -
megindító beszédet mondott Dániel
könyve 12:3 alapján, melyben mint hívő
keresztyént jellemezte" akinek az is-
meret csodálatos gazdagsága jutott,' bi-
zonyságául annak, hogy egészséges lé-
lekben a hit .és a tudomány nem aka-
dálya, hanem támogatója egymásnak.
Oltár mellett sohasem szolgált, - mon-
dotta a püspök -, de az oltár szol-
gáinak igen nagy seregét nevelte fel,
még pedig Jézus szellemében: Isten
gyermekeivé akarta tisztítani az embe-
reket. Az evangélikus anyaszentegyház
e koporsónál rámutat: ime mivé tudja
formálni a lelket az evangélium igaz-
sága és az ebből származó hit ...

Ezután búcsúbeszédek következtek.
Ereky István rektor. a szegedi egyetem,
Mester János a bölcsészeti kar nevében
búcsúzott. D. Pröhle Károly egyetemi
tanár a pécsi egyetem soproni hittudo-
mányi karának nevében úgy jellemezte
az elhúnytat, mint a szeretet theológu-,
sát és a szeretet pedagógusát. Dr. Bar-
tók György . a Tudomanyos Akadémia,
Imre Sándor 'egyetemi tanár pedig a
volt tanítványok nevében mondott me-
leg szavakat. A sírnál dr. Pröhle Hen-
rik pozsonyi lelkész mondott imát és
utolsó 'áldást a magyar nevelés nagy
mesterének.

Az Országos Luther-Szövetség vá-
lasztmányi ülést tart február 7-én dél-
után fél 6-kor a Iasori lelkészi hivatal
gyülekezeti termében (VII., Damjanich-
.utca 28(B., melyen a felvidéki egy-
házak képviselői is részt vesznek.

Tűróczy Zoltánt megvhívják Domján
püspük nviregvházt lelkésaí-utódiává.
Nyíregyházáról jelentik a Magyar Er-
tesítőnek: A nyíregyházai e,vangélikus
egyházközség presbitériuma ma, szerdán
tartott ülésében (amelyen Csákó Gyula
lelkész és Bertalan Kálmán egyházfel-
ügyelő elnökölt), a Domján Elek püs-
pök-lelkész elhúnytával megüresedett
lelkészi állásra egyhangúlag a Magyar-
országi Evangélikus Lelkészegyesület ki-
váló fötitkárának, T'úráczo 'Zoltán -győni
igazgatóIelkésznek meghívása mellett
foglalt állást. Osztatlan lelkesedéssel
történt a meghívás, abban a biztos re-
ményben, hogy a presbitérium egyhangú
elhatározását az egyházközség közgyű-
lése is magáévá teszi s ezzel a magyar
evangélikus lelkészi kar kimagasló tagját
sikerül nyíregyházi lelkésznek megnyerni.

A németországi evangélikus egyház
egyik legrégibb és köztisztclctben álló
egyházi lapját, az »Allgemeine Evan-
gelisch-Luther ische : Kirchenzeitung«-ot
múlt év december. végén betiltották.
Ez a hír ugyanazon a napon érkezett,
amikor a német birodalom vezére az
egész világon hallgatott beszédében
számadatokkal bizonyította, hogy a né-

,met birodalom milyen nagy összegek-
kel támogatja a keresztyén .egyházekat.

Halálozás. Maszny Sámuel, a kis-
pesti' evangélikus egyház másodfel-
ügyelője, örökös presbitere 79 éves ko-
rában, folyó évi január hó 22cén, rövid
szenvedés után .az Úrban elhunyt. Az
egyház vezetői, pres,biterei,' a , hívek,
nagy részvét mellett január hó .25-é,n-
búcsúztak tőle. Az egyháznak majd fél-
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tése. 1907-ben hosszú küzdelem után elérte azt, hogy egészen egyéni
gyakorló középiskolát létesíthetett Kolozsvárott.

Sajnos,' kibört a világháború ~ ekkor lett Schneller az' egyetem
rektora. A' férfiú, ki már a háború előtti zavaros .idökben is erős
magyarnak mutatkozott, s az ifjúság előtt ezt sokszor ki is nyilat-
koztatta, most ~gerinces magyarságának ékes tanúbizonyságát adta.
Mikor az oláhok átvették a kolozsvári egyetemet, e szavakkal adta
azt át: »Az egyetemet átadhatom, de a tudományt nem.« Ö maga ki-
utasítva kényteleri volt Szegedre jönni; mentett, amit menthetett.
Nyugalombavonulásáig Szegeden működött. ' ,

A nyugalom éveit Budapesten élte. Itt újra találkozott régi ked-
ves 'tanítványával, D. Raffay Sándor püspökkel, s belekapcsolódott
evángélikus egyházunk életébe is. Nemcsak azzal, hogy mint hű-
seges templomlátogató állandóan ott volt istentiszteleteinken, ha-
nem mint a püspök tanügyi tanácsadója is. Schneller, aki egyházi
szolgálatban kezdette pályáját, közben sem feledkezett meg egyhá-
záról: hiszen Kolozsvár evangélikusságának is egyik oszlopa - volt,
az evangélikus hallgatóságot különösen gondozta. De minden hall-
gatója atyai jó barátját tisztelte benne, s hallgatói későbbi elhelyez-
kedését is elűsegítette. Tanítványai az ő elgondolása szerint végez-
ték és végzik munkájukat, mert érzik, mennyire igaza van a nagy
pedagógusnak, hogy a szellem a fontos, nem a törvény rideg betűje.

Lelke gazdagítását szolgálta zeneszeretete : kedves zongorája mel-
lett sokat ült, még élte utolsó idejében is ott találta az, aki otthonában, a
Batthyány-utcában felkereste. Bizony később már nehezen jött ki.
80. születésnapját még élénk erőben ünnepelte, 90. születésnapja
alkalmával az Evangélikus Tanáregyesület felolvasó ülésen hódolt
neki, mint tiszteleti tagjának. Meghívta gyűlésére, s az agg tudós
családjával együtt eljött. Megható volt jelenléte, de fájó törődött-
sége. Ezóta másfél év telt el a megfáradt test és utóbb már lélek is
pihenésre vágyott. Ezt a pihenést' találta meg január 23-án. Teme-
tése 26-án volt a Farkasréti-temetőben. Ki mondhatott volna egy-
házunk nevében méltóbb istenhozzádot a szer-etett rnesternek, jó
barátnak, mint egykori tanítványa, Raffay püspök? De elbúcsúzott
tőle a kelozsvár-szegedi egyetem, a soproni fakultás, a Magyar Tu-
dományos Akadémia és -volt tanítványainak képviselője. Mikor kö-
rülnéztünk temetésén, meg'illetődéssel.. -Ismertűk fel Kolozsvár egy-
kori társadalmának' színe-javát, kik ott a nagy halott mellett ta-
lálkozóra gyűltek össze, s a szép magyar múlt egy nemes egyéni-
ségének halálával együtt azt is siratták.

Schneller .István meghalt, azoka nemes tanítások és elgondolá-
sok azonban, melyeket adott, örökéletüek. Megtanultunk mi, egykori
tanítványai; hogy idealizmus nélkül, nem lehet tanári pályán inüködni.
S ha néha úgy érezzük, hogy mellőzés, méltatlanság éri a tanársá-
got, 'Scbnellerre gondolunk, kinek tanítása erősítés és buzdítás a
-nehéz időkben. Ilyen kincset ad a nagy mester az utódoknak. s ad-
ják ezt a kincset tanítványai is a fiatalabbaknak, akker egyházunk
és hazánk anyagias időkben is tud ideális munkásokat nevelni. Nyu-
godjék békében! Fogadja Isten kegyelemmel hűséges és 'kitarjó.anun-
kását, mi pedig hálával őrizzük e~lékét. Dr. Bánkúti Dezső.

Bízzunk a Krisztusban, Ha Isten még ebben az órában, vagy hol-
nap elszólítana, azt a vallomást hagyom hátra, hogy Krísztus az én Uram.
Ezt nem csupán a Szentírásnak megfelelőerr cselekszem, hanem tapasz-
talatból is. Mert Krísztus sokszor segített rajtam,' amikor senki más nem
tudott segíteni. Így mindkettő birtokomban van: a valóság és az Ígék, a
tapasztalat és a Szentírás. Isten nekem gazdagon adott mindkettöből.

Luther.

Ezek a szavak: "igaz" és "igazság", egykor mint a villám úgy
hatoltak a lelkiismeretemre. Amikor hallottam, megijedtem és arra gon-
doltam, 'hogy, Isten igaz,' tehát. meg fog büntetni. Később azonban ezt
gondoltam: Ha, hitünkbél kell élnünkés ha Isten igazsága üdvözíti azo-
kat, akik hisznek, akkor Istené az az igazság, mellvel Ö minket meg-

,i'gazíf és üdvö~It. EzzelmegvígasztalQc\taIll és az előbbi két szó kedves
lett előttem. Ezt a Szeritlélek adta meg !lekem:'- Tu the r.



évszázadon át hűséges, fáradhatatlan
munkása volt, áldozatkészségével min-
denkinek példát mutatott. A jóságos
Isten adja meg a hü munkásnak az
örökélet hervadhatatlan koronáját.

Nvíregvhéza, Az Ev. Nőegylet janu-
.árius 21-én vallásos előadást tartott,
melynek jövedelmét a Szeretetotthon és
.az ebédeltetési akció céljaira fordította.
Margócsy Aladár ungvári lelkész és
neje, Szászrévy Alisz, voltak a vendég-
-előadók, A felvidéki magyarság mun-
kájáról beszéltek a' megpróbáltatások
'20 esztendejében, különös en evangélikus
vonatkozásokban. Margócsy Aladárné
:még A művészet a vallás szolgálatában
·címen ismeretterjesztő felolvasást is

tartott. Agi Gézáné énekelt, Mikler
Panni és Lovas Kovács András .szaval-
tak, Garanvölgyi Vilmos harmóniumon
egy korálfantáziát játszott. Rőzse István
imája és közének zárta be az ünnep-
séget .

Dr. Bánkuti. Dezső annak közlésére
kérte lapunkat, hogy a Luther Társa-
ság főtitkárságáról már június hóban
lemondott, így a Társaság ügyében ne
hozzá forduljanak a Társaság tagjai .

Rendelők figyelmébe! A »Mit láttam
Németorsxágban« c. könpvecske már ré-
gebben elfogpott. Ennélfogva Harmati
lelkész, a szerző-kiadó az utóbbi rende-
léseknek már nem tud eleget tenni.

A Protestáns Országos Árvaházban
nevelkedett árvatestvéreimet és minden
protestáns hittestvért kérek, hogy szíves-
kedjék megrendelni »Aranyhíd az örvény
Ielett« című regény emet, mely az árva-
házi élettel és négy növendék sorsával
foglalkozik. A Brocskó Lajos áldott
emlékének ajánlott mű március 25-én
jelenik meg. Ára _3 pengő lesz, de a
tiszta bevétel 25 százalékát az Árva-
háznak engedem áto A könyvhöz csekk-
lapot mellékelünk. Megrendeléseket az
alábbi címre kérek: Breuer Oszkár
evang. lelkész, Kardoskút, Csongrád m.

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélvi SOPRON
udvari saállítók, •

LBgBISőtözoltószBr-, kút, sziuattyú- BS Alapítva:
gépgyár, harang, fBm- BS vasöntőds. 18:6.

Alapítva:
1816.

A ceglédí evangélikus egyház 1700 k-os -harangiét most szálli-
tottuk, továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek. a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus
.-egyházközségnek.Le mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított herangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvárosi re-
'lormátus templom. a pápai református templom. II győri reformá-
tus templom. bagaméri református .templom stb. stb. harangjai
-gyárunkban készültek. - Harengrendelés esetén bizalommal ior-
-dulianek a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson eranyéremmel, azonkívül sok arany- és ezüstéremrnel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező lizetési feltételek és sok évi
jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen esz]{6zlünk.
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Bundák
szezon utáni olcsó árakon.

Új ezüstrókák.keppek

SOMOGYI
SZŰCSMESTERN ÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL EF O N: 18-63-95.

1/,9

Alakítás, fsstés BS ksppkölcsönzBs!,
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Serkenj föl,
aki aluszol

Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmánveiból. elő-
adásaiból. prédikációiból. nagy
levelezéséből k iv á l o ga t t a é s
egybe sze r k esz tet te:

Scholz Lá s z ló. .
A 222 lapos nagy munka az
Evang. Misszíóegyesület jubi-
leumi kiadványa. (Garab József
nyomdája, Cegléd.) Ara' portó-
mentes küldéssel : 3'~ pengő.
Megrendelhető a könyv össze-
állítójának címén (Budapest. VII.,Aréna-ut
66.Ill. 24;) - Csekszámla: 35.332.

Olvasd a magyar evang. Bgyház nagy
ibrssztlijtnBh sgYBtlsn nagyobb mövlt
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SZLEZÁK LASZL"Ó
,Magyarország aranykoszorus mestere

harang- is BrcöntödB,harangfBlsZBrBlÉ~ BS haranglábglór
Budapest, XIIL, Petneházy-u. 78.'

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

GödöllŐi ev. egyházközség- részére szállított 241 kg-os harang:

A Budapest-óbudai-kőbányai-tjsztvis~lőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok úi harangjai, valamint a világháború után
készült budapesti harangok gg százaléka nálam készült. Most
készítem a pusztalöldvári evang. templom új harangiait. -

Szívvel-Iélekkel készítem harangjaimat. •

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

SZIGETI NÁNDOR ÉSF.IA
'f3UDAPEST. IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM.

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE
Néprajzi és művelődéstőrténelmi 'tanulmány.

Irta: dr. Bruckner Győző. Ára 2 P.

Hapható S ~ HOL T Z TE ST VÉ ft ER kHnyvkBrBskBdBSBbBÍI"
Budapest, ,IX., Ferenc-körút 19-·21.

Ga;ab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5.,
~evangélikus bazár.

Rádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az' öss~es hangszerek legolcsóbben

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
h 'a n g sze r tel e p
VIlI., ~ÚZSEF-KRT. 37.
-

"

GARAB ."JO_ZS~EF
KONYVNYOMDA É,S' KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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EGYHÁZTÁRSADALMI. KULTURÁLIS, BELMISSZIOI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Szerkesztö-bízottság ~ Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos,· Dezsérv László, dr. Gaudv László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz László.

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

Budapesti. istentiszteletek
sorrendje

- 1939,február 12,-

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

Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök.

Előfizetési ár: egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlálának száma: 20.412.

••••••••••
TARTALOM:

Hazavárás
Emlékezés

Egy lélek elindulása az igazság ösvényén ,
Luther-szobor képek

Lássunk. tisztán
Emlékirat

A magyar megujhodás szolgálata falun
Bomba robbant

Külföldi kapcsolatok
Magyar sors

A Luther-szobor
Paulik János halála

Első misszionáriusunk
. Film-kritika

Könyvismertetés
Hírek•
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Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/29 Csaba László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 11 Magócs Károly
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kendeh K. György
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 dr. H. Gaudy László
Fasor d. e. II Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Dezséry László
Fasor (némel nyelven) d. u. 5 Váradi Lajos
Kőbánva, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Maiba Vilmos
Kőbánya d. u. 4 Kemény Péter
Simor-utca 35. d. e. II 'Kemény Péter
8.ákóczi-út 57. (lót nyelven) d. e. 10 Szilády Jenő
Ullői-út 24. d. e. 10 Lehel Lászlö
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Mária Valéria-telep d. e. 10
Gyarmat-utca 14. d. e. 1/211 Rimár Jenő
Angol-utca 25. d. e. 11 Virág Jenő
Abenyi-utca 21. d. e. 11 Balikó Lajos
Fóti-út lO/b. d. e. 10 Mórocz Sándor
Bécsikapu-tér d. e. 1115 Egyed Aladár (rádió)
Koronaőrség d. e. 10
Obuda (ifjúsági) d. e. 8
Obuda (nérnet nyelven) d. e. 9 .
Óbuda, Selmeci-u. 1. d. e. 11
Obuda d.u.4
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9
Kelenföld (Bocskav-út 56) d. e. II
Kelenföld d. u. 5
Érdi-úton d. e. 10

. Báthorv Lászlö-u. 7.' d. e. 1/211
Rákosfalva d. e. 1/212

Stovicsek Gusztáv

Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Pap Ferenc
Szántó Robert
Benezur László
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Mennél kisebb egy nemzet, annál
nagyobb jelentőségű probléma szá-
mára az, hogy oltalmazza, íéltse és
egybetartsa tagjait. Ezért volt mindíg
életbevágó fontosságú a magyar-
ságra nézve az a kérdés, hogy I
akik magyar földön születtek, együtt
tudjanak maradni a magyar földön.
Ma már nagyon komolyan és na-
gyon tudományosan megállapították
azt, hogy milyen óriási vérveszte-
séget jelentett a magyarság életereje
szempontjaból az az idő, amelyik
megmutatta a kivándorlás útját és
egyfelől gazdasági és társadalmi
bűnök következtében kényszerű-
séggé tette, másfelől pedig hivata-
losan is elősegítette magyar véreink
küllöldre való vándorlását.

Hideg, tudományos megállapítá-
sok nem enyhítik, sőt inkább sú-
lyosbítják szomorúságun kat. Mert
nemcsak a magyarság testi erőinek,
hanem lelki erőinek is egy részét
veszítjük így el. Az élő emberrel
együtt élő szívek is távoztak el.
Bennük megosztódott a kenyeret
nem adó szülöíöldnek messzesé-
gekből is sóvárgó szeretete és a
kenyeret adó idegen földnek meg-
becsülése. Bennünk pedig, akik itt-
hon maradtunk, megosztódott az
értük való fájdalom és magunk ke-
nyeréért való küzdelem. Mindíg
világosabban látjuk, hogy minden
magyarnak el kellene férni itthon,
és minden magyar erőnek a hazai
föld és az itthoni élet építéséhez
kellene szívvel és lélekkel oda-
szegődni, nem pedig idegen célok
szolgálatában elhasználódni.
Olyan tékozlás ez, amelyet önma-

, ,
HAZAVARAS

üres hely, mely utána itt a faluban
a templomban és ha majd eljön az
ideje' - a temetőben marad.

És tudjuk azt, hogy odakint is
kí~érni fogja őket a kisebbségi ér-
zésnek ez az öröksége. Ott még
jobban szétszóródva lesznek, mint
magyarok és kevésnek jut közülük
alkalom arra, hogy magyar nyelven
hallgassa az örökkévaló evangéliu-
mot. Kimondhatatlanul szeretjük
őket innen ° továbbra is és kimond-
hatatlanul becsüljük mindazt az
emésztő és nehéz munkát, amit
érettük is, magyarságukért is és
evangéliumi hithűségükért is a velük
élő magyar lelkipásztorok végeznek.

Most alkalmunk van Amerikában
élő magyar evangélikus testvéreink-
hez ennek az egyházi lap nak eztp-------------- 1° a számát nagyobb mennyiségben

I ..Íme ezt mondíak : Elszárad- elküldeni. Erős szeretettel köszönt-
tak a mi csontjaink és elveszett iük minden olvasóját, akinek csak

I
ami reményünk; kivágattatunk! kezébe jut. Viszonozni akarjuk ez-
~zért ~rófétálj ésmondd,neki~: zei mindazokat a melegés felejt-
Igy szol az Ur Isten: Ime en h t ti "1"1 .. üd .. lot k t

it ' , it kat é kih e e enu JO eso u voz e ee, ame-megnyi om SInai o a es 1 oz- .
lak sírjaitokból népem és be- lyeket az ő messzeszakadt szívük
viszlek titeket Izrael földjére, küldött falujuknak, egyházuknak a
És megtudíétok, hogy énvagyok Felvidék egy részének visszatérése
az Ur, míkor megnyitom sírjai- óta. Áldja meg őket az Isten küz-
tokat és kihozlak titeket sírjai- d I '1 tü k . den munkái b
tokból. népem! És az én lel- e mes e e u mm en mun aja an,
kemet adom belétek és letesz- de mindenekfelett áldja meg őket
lek titeket földetekre és meg- a hűségnek azzal a lelkével, amely-
tudjátok, hogy én az Úr, szól- ben olyan csodálatosan keveredik
tam ~s me!i!cseleke~tem, ezt egybe a fájdalom és a szeretet. Soha
mondía az Ur Isten. t .. k 1"1 '

Ezékiel 37: 11-14. nem eszun e arro a remeny-
ségről, hogy Isten egybegyűjti még
őket és maradékaikat azon a földön,
amelyet szülőíöldül adott a magyar-
nak és azokban a templomokban,
amelyekben anyaszentegyházunk
áldó szeretete fogja fogadni őket.

gunknak nem tudunk megbocsátani.
Még erősebbé lesz a szeretetünk,

_még nehezebbé lesz a szomorúsá-
gunk akkor, ha azokra gondolunk,
akiket így nemcsak nemzeti éle-
tünkből, hanem evangélikus egy-
házunk életéből is el kellett bocsá-
tanunk messze idegenbe. A ma-
gyarság is kisebbségi életet kény-
telen élni számban sokkal nagyobb
nemzetek között. Nekünk, magyar
evangélikusoknak pedig vallási ki-
sebbségünk -következtében kettős
kisebbségi helyzetünk van. Minket
tehát erről az oldalról is meggyengít
minden egyes magyar és evangé-
likus testvérünknek külíöldre való
távozása. Örülünk, ha ott jobb sor-
sot küzd ki magának, de fáj az

"Még messze volt, mikor atyja I
már meglátta öt, megesett rajta
a szíve és eléje futva, a nya- I
kába borult és össze-vissza
csókolta. Lukács ev. 15: 20.-
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Bomba robbant
pénteken mult egy hete a Dohány-
utcai zsinagógából kitóduló zsidók kö-
zött. Lett belőle egy sereg sebesülés,
sőt halál is. Jobb és baloldali lap-
jaink, úgyszintén közvéleményünk kíno-
san zúgott a felháborodástól. Kifelé töké-
letes volt az összhang, egyének és kö-
zösségek között. Ennek adott kifejezést
a kormány is a statárium ot kihirdető
rendeletében és egyben megtette a szük-
séges intézkedéseket is, hogy hasonló
támadás többé elő ne fordulhasson.

Ha mi hurnánusok lennénk, most ok-
vetlenül a zsidók mellett állnánk rnin-
den részvétünkkel. Mert tény és való,
hogy lelkiismeretlenség, galádság és a
betyárságnál is alább való békés embe-
reket tojásgr-ánátokkal támadni meg. Ez
igaz. De eszünkbe jut, hogy annak-
idején a csi dó főpapok vezető társaik-
kal és Rómával egyetérhe keresztre
verték Krisztust, megkövezték Istvánt,
az első jeruzsálemi diakonust, és ezre-
ket vádoltak be az első keresztyének
közül a római államhatalom előtt.
Eszünkbe jut az is, hogy egyik némct
diplomatát nem régen épen zsidó em-
ber tett el láb alól Franciaországban.
És ha hurnánusok lennénk, akkor most
minden felháborodásunk mellett is csak
azt mondhatnánk, hogy legyen mindenki
jobb: a zsidók is, meg a többiek is és
akkor minden rendbe jön.

Ha pártemberek lennénk, akkor párt-
állásunk szerint háborcdnánk fel őszin-
tén 'vagy mondvacsinált felháborodá-
sunkban,

Ha az előfizetési díjaktói és támo-
gatásoktói függő napilap lennénk, akkor
előfizetőink ízlésének megfelelően kom-
mentálnánk az ügyet.

Ha kormánypártiak lennénk, akkor
dicsérnénk a kormányt gyors és erélyes
intézkedéseiért.

Mi azonban egyik érdekeltséghez vagy
párthoz sem tartozunk, hanem az a hi-
vatásunk, hogy az igazságot képvisel-
jük , még akkor is, ha itt-ott vagy épen
a hivatalosaknál népszerűtlenek lennénk
érte. Ezért azt mondjuk, hogy a Do-
hány-utcai bombarobbanás nem jobb-
oldali bűn. Mert vele majdnem egyidő-
ben bomba robbant Londonban és Ang-
Jiában is. Egy évvel ezelőtt pedig Fran-
ciaországban voltak sorozatos bomba-
robbanások. "Ebben a két demokrata
országban pedig tudvalevően a szélső-
baloldali elemek nagymesterei az ilyen
ügyeknek.

Nem tudjuk a. Dohány-utcai bomba-
r obbanást kizárólag a fajvédő naciona-
lizmus bűnéül sem felróni, mert elég
nagy demokrata Amerika és tömegei
időnként mégis csak agyonvernek né-
hány szerencsétlen színest, vagy négert.

Ezért tehát a védtelenek, sőt általá-
ban az emberek, fehérek, zsidók és
.színesek agyonverése nem ilyen vagy
olyan bűn, hanem egyszerűen és gyöke-
resen a bűn. Es amíg a bűn uralkodik
<ebben a világban, mindíg lesznek erő-
szakoskodások, gyilkosságok, háborúk
és robbantások. Ezért semmire sincs sür-
gősebb szüksége embereinknek, színe-
seknek, fajokriak, egyéneknek és közös-
ségeknek, mint arra, hogy Jézus Krisz-
tushoz térjenek, akinél leomlik minden
gát és gyűlölet a megújuló élet Isten-
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El1llékezés
Csaknem negyedszázada már, hogy amerikai testvéreinket meg-

látogattam. A világháború kitörésének esztendejében, 1914. január-
jában indultam útnak az újvilág felé. Ki gondolta volna, hogy az
ember-iség is a maga egészében új világ országút jára lépett abban az.
esztendőben.

Állami megbízást teljesitettem. A reformátusoknak már akkor
két esperességük volt Amerikában. Az egyik a magyarhoni református
egyházba volt bekebelezve, a másik az amerikai Presbyterien Church
tagja volt. Amaz állami támogatást élvezett, emez az amerikai egy-
ház gyámolítását élvezte. Amannak hazai forrásból való fenntartását
nemzeti feladatnak mondották, emez pedig azt vitatta, hogy kár
a szegény magyar, állam pénzét fogyasztani, mikor az amerikai állam
és az egyházak is senkinek a nemzetiségét áldozatul nem kívánják,
viszont azonban a nemzetiségét egyetlen nemzetből való' kivándorló
nép sem tarthatja meg a második nemzedéken túl. Mert Amerika
mindent és mindenkit felszív és megemészt.

Az volt a feladatom, hogy járjam be a Magyarországból kiván-
dorolt evangélikusok egyházait és telepeit, tudjam ki, megtarthatja-e
a magyarság nemzetiségét és annak öntudatát és szervezz em meg a
magyar esperességet, amelyet azután a hazai egyetemes egyház vala-
melyik kerületébe bekapcsolhatunk.

Hat állami területen jártam be az evangélikus egyházakat. Nem-
csak a tisztán magyarokat, hanem a tisztán tótokat és németeket is,
bár ezekben is mindíg együtt éltek a magyarok a másnyelvű hit-
sorsosokkal. Összesen 64 egyházközséget találtam, de tisztán magyart
csak nyolcat. Ezeket meg is lehetett volna szervezni magyar espe-
rességgé s a gyülekezetek számát ki lehetett volna terjeszteni a
vegyesnyelvü gyülekezetekkel 16-ra. Mégsem szerveztem meg. Nem
láttam se hasznát, se értelmét.

Akkor ugyanis a tőlünk kivándorolt hívekből alakult egyház-
községek egy részét (a magyart mind) a General Council nevű egye-
temes evangélikus egyház gondozta. Ennek elnöke Th. Schmanck
filadelfiai (Mount Airy) theologiai tanár volt, akivel akkor szerződést
is kötöttem a magyar egyházak és lelkészek anyagi és erkölcsi
felkarolása érdekében. A világháború után, mikor a 48 különböző
nevű evangélikus egyházi közösség megalkotta a United Lutheran
Church-öt, ezt a szerződést az új elnökkel Knubel egyetemes elnök-
kel megújítottam és azt egyetemes egyházunk is elfogadta.

A világhábbrú az amerikai evangélikusok életére is döntő be-
folyással volt. A nép elszegényedett, a pártfogók is szegényebbek
lettek. Sok gyülekezet meg szűnt, vagy másikkal társult. Kevés új
gyülekezet alakult az Unióban, inkább Canadában és Délamerikában.
Csak egy nem változott: az a meg nem változtatható tény, hogya
kivándorolt nép harmadik nemzedéke már nem az őshazáé, és nem
az apáké, hanem Amerikáé.

Pedig kár értük, mert Amerika legtöbb esetben megjavítja,
munkához szoktatja, élelrnesebbé teszi az embereket. Az élet sodrában
csak a szorgalmas, ügyes, törődést vállaló emberek tudnak megélni,
vagy előbbre jutni. Nemzeti szempontból az volna a mi legnagyobb
ügyességünk, ha az amerikai magyarokat vissza tudnánk telepíteni.
Olyan lelki értékeket hoznának magukkal, amelyekkel beolthatnák
ezt a protekcióban felnőtt és protekcióból élni törekvő nemzedéket.

Egyházi érdekből is nagy nyereség volna az amerikai lélekkel
megismerkedett hívek visszatelepítése. Akik' 10--20-an is mernek
gyülekezetté tömörülni és vállalni tudják és akarják az egyházfenn-
tartással járó terheket és kötelezettségeket, azok a hűség és az áldo-
zatkészség lelk€t öntenék bele a mi közönyösségre hajlamos híveinkbe.

Sokat lehetne írni az Amerikát járt emberek életének elváltozá-
sáról, de én csak egyet emelek ki: mindíg szívesen gondolok az
Amerikában eltöltött néhány hétre s mindíg örömmel állapitom meg,
hogy ha én AÍnerikában nem jártam volna és nem láttam volna
az ottani élet merész, néha szertelen lüktetését és ha nem tapasz-
taltam volna, hogy csakugyan semmi sem lehetetlen annak, aki
Istenben hisz és Istennel és Istenért nemes célokért küzd: akkor



az én életem talán nyugalmasabb lett volna, de nem lett volna Isten
kegyelméből olyan munkás élet, mint amilyen voAt. Ezért emlékezem
is mindíg örömmel és áldással Amerikára, az ott élő' lelkésztár-
saimra és az ott küzdő evangélikus hittestvéreimre.

Isten áldja meg őket! D. Ratfap Sándor.

Egy lélek elindulása. ,.., , .,az igazsag osvenyen
"Ha hamisságra néztem volna szivemben, meg
nem hallgetott volna az én Uram." (Zsolt. 66: 18.)

»Quid desiderat anima fortius, quam veritatem?« - mire vágyik
a lélek erősebben, mint az igazságra? - kiált fel ír-ásaiban ti nagy
hippoi Agoston ~üFpök Isten utáni szornjúságában égő nagy lelke
Az azóta elsuhant évszázadok folyamán hányszor és hány lélekben
pezsgett.vlüktetett, égetett az igazsága megtalálásának hatalmas erejű
vágya. Hány és hány lelket űzött és hajtott valami édes, dc mégis
kemén} erőszakossággal, hogy kielégüljön abban, ami az embernek
legegyénibb sajátja és boldogítója: az igazság.
, Amikor erről írok, saját életemet látom Iilmszerűen leperegni
önmagam előtt az emlékezés vetítővásznán, összes küzdelmeivel, szen-
vedéseivel és csalódásaival. ' '

Életem több mint egyharmadrészét valami hajnali dcrengésezerü
félhomályban éltem. Kételyek, tépelődések szőtték át sötét színekkel
életképemet. Régen, de lassan hajnalodott. -- Hittem erősen, Istenben,
hittem a, fénynek, a napnak, az igazságnak diadalmas ,kiteljesedé-
sében. Mascagni híres naphimnusza jut eszembe, amelyet elmélyedt
lélekkel hallottam többször Rómában, a Pincióban theologus korom-
ban. A zeneműveszet ezen' csodálatos remeke valami csipkefinom-
ságú, halovány akkordokkal indul' el, mintha szeráfok szárnyainak
selymes suhogásával telne meg a levegő. Csodálatos művészi 'fogam-
zásban való zenei ábrázolása ez a bizonytalan hajnali szürkületnek.
Aztán mindíg több hang, több fény és több szín, míg lassan kibon-
takozik a hajnal, a napkeletnek csodálatos himnusza, a hajnali har-
mattól felfrissült élet dala, tele madárdallal, élettel, erővel, szépség-
gel. Aki hallja ezt a darabot, egyéni érzelmeinek skáláján soha nem
érzett rezonanciákat észlel, az áhítat elmélázó mélységeitől , a csendes,
meghitt elmélkedéstől a lélek dynamikus, természetes, kellemes meg-
rendüléséig. - Ezt a naphimnuszt éltem át saját magamban, csende-
sen, észrevétlenül .kifelé, de annál lenyügözőbben, követelőbben, és
határozottabban befelé. Talán atavisztikus Iélekvándor lásom, őseírn
hitének reinkarnációja indított el az ágostoni úton, de inkább a theo-
logíai tanulmányaim során hallottak. - Rosszindulat szülte vádak,
amelyek dogmatika professzorom (jelenleg r. k. püspök) ajkairól
hangzottak ela római Athenaeurru de Propaganda ,F)de egyetem
katedráján. - Szerinte Luther, alapigéje az volt, amit nagyon sokszor
hangoztatott: »Crede for-titer et pecca fortius«. »Higyj erősen és
vétkezz még bátrabban.« Engem, aki annak idején az egyháztör-
ténelmet is nagyszerű en ismertem, (olasz társaim is" tréfásan törté-
nésznek hívtak, mert írásbeli és szóbeli théziseim a legjobbak
voltak: eminenter) alaposan gondolkozóba ejtett ez' a sokszor hangoz-
tatott kijelentés. Első pillanatban világos az, hogy még a kath. irók
által az erkölcsi férgektől nagyon is kifésült kath. egyháztörténelem
sem tudja eléggé takargatni a pápák történelmének igen sötét folt-
jait.: A reform elvektől áthatott imádságos lelkületű Luther nem
indulhatott el ilyen erkölcsi elvekkel világtörténelmi jelentőségű
munkájával, s nem kísérelhette meg visszavezetni Istenhez a pápák
bűnei 'miatt Istentől elfordult tömegéket.' Ezt állítani körülbelül
annyit jelentett előttem akkor, mint egy szemforgató római pietizmus
mérgezett mezével megédesítettdiplomáciai hazug fondorlat. Von-
szoltam tovább az életemet,' szorgaíomban s tudásvágyban sohasem
esőkkenve. Kutatásaim ködös párázata 'mögött azonban már érezni

adta diadalában. Ehhez pedig nem kell
se tudomány, se párt, se politika, ha-
nem alázatos és mély figyelés arra, amit
Isten közöl az ő igéjében. "
, De van még itt egy e világhoz szóló
megjegyzésünk is. Ez pedig az, hogy
sem a kötelet, sem az idegeket nem
lehet a végletekig ~eszíteni. T. i. a
zsidókérdés már közel egy esztendeje
hivatalosan is állami ~s parlamenti kér-
,dés. És azóta folyton módosítják, ala-
kitják, formálják és változtatják. Ször-
nyű bűn és felelősség ez a hivatalesc-
kon. Mert ha a tantusz emelését meg
tudták oldani egyik estéről a másik
reggelig, akkor a zsidókérdést is meg
lehetett volna oldani egy-két hónap
alatt, S különösen fontos ez azért, mert
van sok egyéb fontosabb 'elintézni-
valónk is. Ne toljuk el azokat mindig
tovább a folyton húzódó zsidó-kérdés
miatt. Mert minél tovább tartanak a
jelenlévő bizonytalanságok a felelőtlen
tömegekben, annál nagyobb lesz a fe-
szültség, az idegesség és ami belőle
származik: a kirobbanás. M.

Kapcsolat külföldön
élő testvéreinkkel
Fuchs János egpházaskozári lelkész

mozgalmat indított arra, hogp külföldön
élő evangélikus magpar testvéreinkkel
keressünk lelki kapcsolatokat s e cél-
ból küldjünIl nekik könpveket, ujságo-
kat. Szép munhájának első beszámoló-
Ját itt közöljük.
Kicsiny kezdetből indult el munkánk,
s Isten közel száz segitőtársat ,küldött
számomra, akik kész örömmel hozzák
meg lelki áldozatuk mellett sokszor
anyagi erejük végső határán mozgó ál-
dozatukat és készséges sz ívvel- járul-
nak hozzá azoknak a lelki kapcsolatok-
nak felújításához és fenntartásához,
amelyet a külföldön élő magyar test-
véreinkkel felvettünk. Aldozatokról van
szó, lelki áldozatokról, türelemről és
kitartásról, amely nem máról holnapra
hozza meg a maga, gyümölcseit. Csepp
vájja a követ! mi is így várjuk, amig
a sziklák megindulnak!

Hálásan köszönöm azokat a bíztató
szavakat, amellyel sokan mellém áll-
tak, sőt imádságaikkal is támogatn ak.
Kétszeresen érzem ez utóbbinak erejét,
Nem hallgathatom el, hogy' leveleikből
itt ne idézzek: »felajánlom ismét segít-
ségemet, Tudom, hogy ez csak csekély-
ség, de ha ön sz.ívesen veszi, én szí-
vesen hozom meg ezt. az áldozatot,
mert tudom, hogy Isten áldása lesz
rajta!« Egy szegény háztartási alkal-
mazott írja: »Nincsen aranyam, és ezüs-
töm, de a názáreti Jézus nevében szor-
galmasan küldöm a folyóiratokat!« Fa-
lusi tanítónő: »Kis fizetésem az utolsó
fillérig be van osztva, két gyermeket
neveltetek hosszú évek óta, mégis szere-
tettel áldozok e célra!« Egy lelkész

,hívei összegyűjtött iratait akarja továb-
bítani és. írja: »Híveirn szegények és
a tetemes portóköltséget nem tudják
vállalni, szeretném, ha megfelelő meg-
oldást találnánk !« Más: »Dolgozó nő
vagyok, de ami tölem telik, szívesen
küldöm, 5 pengőt szántam erre a cél-
ra l« Szegény napszámos: »Küldök egy
bibliát és kérem Istent, hogy külföldi
testvérem úgy szeresse hitét, mint én!«
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»Hosszú _ betegségből Ielgyógyulva, _. én
is Isten és hazám szolgálatába akarok
állani !« Egy tanár: » ... szorgalmasan
küldjük a folyóiratokat, most szeretném
beszervezni sógornőmet és 2-3 kellé-
gámat is ebbe a nemes nemzetmentő
munkába l« Stb.

Sokan Istennek tetsző munkát lát-
nak mozgalmunkban, s mégis elcsügged-
nek, ha értékes küldeményeikre válasz
nem érkezik. Arra kérem a csüggedő-
ket, _gondoljanak arra, hogy pártfogolt-
jaik egy egészen idegen világban él-
nek, s talán már rég elfelejtették a
magyar földnek nemcsak édes illatát,
hanem zengő magyar szavát is, s ha
fülükben még ott cseng is a szó, ta-
lán betüképei már nem élnek ott a
lelkükben, s ha fáradságos napi mun-
kájuk után le is ülnek asztaluk-
hoz, hogy írjanak az óhazába egy-egy
köszönő sort, pirulva vallják be ön-
maguknak, hogy bizony már a meg-
szólításnál is megakad atolluk! -

Hányan vannak viszont, akik nem
érnek rá ezekben.a gyötrelmesen küz-
delmes időkben írni! Sokan nagyon sze-
gények, akiknek alig akad betevő fa-
lat juk, s akik nagyon-nagyon szerét-
nének mégegyszer visszajönni, de ehez
nincs elég pénzük! N~ csüggedjünk hát,
ha küldeményeinket hallgatagon fogad-
ják. Legyen az a legfőbb jutalmunk,
ha tudjuk, hogy szeretettel olvassák
azokat.

Vannak olyanok is, akik egyenesen
visszaküldik, vagy nyiltan megírják,
hogy ne háborgassuk őket küldemé-
nyeinkkel, mert ők végleg el akarnak
szakadni attól a földtől, amelyen böl-
csőjük ringott, s ahol gyermekségük
keserű kenyerét ették. Gondoljunk arra;
mennyi jóvátenni valónk van az ilyen
elkeseredett szívű emberrel szemben,
hogy őt visszahódítsuk magyar hazánk
számára! Mennyi szeretetre és kitar-
tásra van szükségünk, hogy az ilyen
ember 'megérezze, hogy vannak még ma-
gyar szivek, amelyek érte dobognak, s
vannak kitárt hivó és váró karok, ame-
lyek feléje kinyulnak, s a vérség kap-
csolata nyomán visszavárják őt! Szere-
tünk benneteket elszakadt testvéreink,
aggódunk értetek és fáj a szívünk miat-
tatok; epekedő vágyódással gondolunk
rátok, mert ti a mieink vagytok és
hozzánk tartoztok! S ha lehet, arra
kérünk benneteket írjatok sorsotok fe-
lől, ha nagy időközökben is, de ke-
ressetek bennünket, mintahogy mi ke-
resünk benneteket!

Mivel az első esztendő hátunk rnő-
gött van, legyen szabad kedves Test-
véreimet tájékoztatnom az üggyel kap-
csolatos elszámolásomról:

Sok könyv és folyóirat mellett, hoz-
zám 13 pengő készpénz érkezett. Az
általam végzett levelezés küldernények
postai portója (a hazai levelezést nem
számítva) 35 pengő és 56 fillért tett
ki. Szolgálatomat egyéb sokoldalú kö-
töttségem mellett örömmel végzem, s
remélem, hogy az Úr megsegítő ke-
gyelme továbbra is megáldja nemes
munkánkat! Egyedül övé a dicsőség!

Ne csüggedjünk! Szolgálatunk szent
ügy: egyházunk és hazánk ügye! Ké-
rem a testvérek további kitartását,
imádságait abban a reményben, hogy
Isten igéje nem tér vissza üresen! (Ga-
lata 6. 8-10.) -

Isten áldó kegyelme legyen és ma-
radjon mindnyájunkkal !

Fuchs János,
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- kezdtem a iélek. finom ösztönévei a -Ienyügöző, lélekmelengető igaz"
ságot.

Rómában nevelkedtem, mint kispap. Róma le tudott nyugozni
a művészetével, emlékműveivel, csak a hitével nem. Rómában gyako-
riak a nagy és fényes egyházi manifesztációk, ünnepségek, amelyek
a hiszékeny embert el tudják kápráztatni és talán meg is gyözni -
ideig-óráig -- a római egyház »nagyszerüségéről.« A pápát tömjénező
és ünneplő örjöngő tömeg eszeveszett piaci lármája talán talán hat
az idegekre, de nem a szívre és lélekre. Még ha valóban is Krisz-
tusnak földi helytartója volna a pápa, akkor is éreznők, hogy meny-
nyire távol állanak az ilyen pápai parádék a krisztusi és evangéliumi
szellemtől, Győzelmes hadjárataikról visszatérő -pogány cézárok dia-
dalmenetei jutnak önkéntelenül is az eszébe- az embernek, azzal a
kiilönbséggel, hogy .a cézárok ezeket sohasem tartották a pogány
isteneik templomaiban.-Furcsán esik az embernek a szenvedő és
tövissel koronázott kereszthordozó Krisztus ,»földi .helytartójának«
elnevezett személyt aranykoronával a fején, fény és pompa közepette
körülhordozva látni. Még mielőtt az ember kezébe venné a Szent-
írást és mélyebbre kezdene nézni, a külső hatások befolyása alatt
érzi, hogy valámi kitöltetlenül marad a lelkében, amit a látottak nem
tüntetnek el, hanem csak növelnek. Igy támadtak a lelkemben addig
ismeretlen, új hangok, amelyeket akkor primitív lelkűségemben
magam sem ismertem rögtön fel teljes világossággal. A lelki hang-
zavar és diszharmónia azóta állandóan nőtt, vártam lelkiállapotom
megtdsztulását, amikor kifogern érezni az eligazító hivást, _amikor
majd felvilágosít az Úr az Ö Igéjével. (

Évekkel előbb aztán az Úr kegyelme érintette a modern jerichoi
vak szemeit. Lelki érzékeim mohó .szomjúsággal itták a fényt, a
hangot a Szentírás lapjairól, amelynek hirdetésével a római egyház
fenntartással szeret csak foglalkozni. Elérkeztem a lélek fényt, igaz-
ságot hajszoló fortissimojához. Akartam cselekedni, szakítani siva-
tagi vándorlásommal, amely szomjamat mindíg csak növelte, de soha
el nem oltatta, .amely megnyugvást kereső lelkem kiáltó kitöréseire
szfinkszi csenddel felelt. Ekkor már elértem a lelki krízis tetőpont-
ját, s a római egyházzal már lélekben szakítottam, de ugyanakkor
életkörülményeim lehetelenné tették a döntő lépést számomra. És
ekkor az élet~ry szünet jelet állított az én naphimnuszom fortissi-
mojának kellős közepén, hogy az utolsó, de legfényesebb akkordokat
más időkre tegye. A parázs tehát a hamu alá került. Vártam a fel-
támadás idejét, hogy felégethessem a hidat a múlt és jelen között.
Bíztarn Isten gondviselő jóságában, aki nem hagyja el a benne
bízókat. Végeztem munkámat nehéz megadással Egerben és Szege-
den, mint hitszónok, hittanár s a Collégium Emericanum vezetője,
Dolgoztam az Isten dicsőségéért és soha semmi gáncsolás nem ért.
Húztam tehát il római jármot, nyögtem a lelkiismereti rabszolga-
ságban, dc ugyanekkor tűrtern és bíztam) hogy eljön az idő, amikor
leszámolole a világtörténelem rozoga színpadán megkopott ruhájában
és szánalmas csecsebecséiben táncoló öreg bohóccal, aki a farizeusok
és álszentek szerepét változatlan rutinnal igyekszik továbbra is ját-
szani, jóllehet mindíg gyérebben hullanak a bizalom garasai mt;g-
kopott bohócsapkájába. Igen, vágy tam az őszinte, képmutatásnélküli
élet evangéliumi tisztasága felé. Itt csúcsosodott ki minden vágyam,
élni kizárólag Isten szava szerint, mert az Ö szava maga az Ig~zság.

A római egyház nagy éHogultsága arra késztetett, hogy
kezdjek tanulni. Egyrészt doktrInális, másrészt történelmi oldalról
komoly megfontolás tárgyává tegyem, amit a protestantizmus tanít
és, amit a protestantizmusról a római körök tanítanak.

A római egyház »isteni eredetét« azzal igyekszik bizonyítani,
hogy az üldöztetések .dacára is rendkívül gyorsan és általános an
elterjedt. Akkor gondoltam az úgynevezett »eretnekekre«; akik szin-
tén minden üldöztetés és az »uralkodó« vallástól elszenvedett minden
rágalmazás, megvetés, sőt vérontás dacára is elterjedtek a földön
csodálatos gyorsasággal és nagyszámban, de mindenekfelett meg-
ingathatatlan erős hitben . .A protestánsok hősiessége az őskeresz-
tyénség hősiességét elevenítette fel. Akkor értettem meg, hogy a pro-
testantizmus nem más, mint Krisztus új magvetése a: lelkekben és
a két nagy reformátor) Luther és Kálvin, nem mások, mint az isteni



kegyelem újonnan választott edényei. Ok az új Péter és az új Piti,
akiket az új Róma »kegyes« cézárja ítél kárhozatra, mert fél a lelep-
lezéstől és rettegi az igazságot, mert fél világi hatalmának megcsor-
bításától. - ;,: !J =_

A római egyháznak ez a hatalmi törekvésektől átfűtött szelleme
verte bilincsbe a lelkiismereti szabadságot és megfosztotta az embe-
riséget jogaitól. Válogatott és istentelen módszerekkel guzsbakötötte
lelkileg és máglyahalál és inkvizicióval megfélemlítve tartotta »védő-
szárnyai« alatt a népek millióit. Hitünk szabályait lefektette Jézus
Krisztus O Szeirt Evangéliumában, az Ú-Testamentomban pedig meg-
írták Isten Igéjét a választott próféták. Van-e joga bármiféle földi
hatalomnak »csalhatatlan« tanítói tekintélyt hirdetve reákényszeríteni
a világon Istenhívő népmilliókra olyan tanításokat, amelyekről Isten
az Ö igéjében említést sem tesz? Van-e hatalma ennek li kitalált
csalhatatlanságnak reáerőszakolni az emberiségre olyan tévtanokat,
amelyek csengő ércb en karna to znak ? Van-e joga a »csalhatatlan«
pápának körrnönfont és zavaros magyarázkodásokkal olyan tévtaní-
tásokat bevezetni, amelyek lelkihasznot nem jelentenek, csak a tal-
lérok szaporodását és az evangélium tiszta Iényének durva elhomá-
Iyqsítását? Vagy talán imbolygó lángú és kormozó olajmécses adhat-e
fényt és meleget ott, ahová teljes erejével odatűz az Evangéliuru
örök ifjúságot bontó és éltető tavaszi napsugara. Ugye nincs? És
amikor az evangéliumi villanyáram átjárta a lelkemet és láttam, hogy
Krisztus földi öröksége a farizeusok és vámosoké lett, nem tudtam
kikerülni al római ténykedés kétségbeejtő súlyát és nem tudtam
kikerülni a pápás Hóma kárhoztatását: Nem k'edvtelés ez tőlem,
sem theologiai dilletantizmus, hanem felismerése annak, hogy 8.

középkor pietizmussal telített hiszékenységét sátáni ügyességgel hasz-
nosította a maga javára a pápaság. A tanítói' tekintély »csalhatat-
lanságának« lidércfényévei posványba csalta az Evangéliuru kr isz-
tusi programjának diadalszekerét, amely olyan győzelmesen dübörgött
végig a mögöttünk lealkonyult századok folyamán, amig a pápaság
meg nem ittasult önmagának csodálatától és nem tette magát al- és
álkrisztussá a földön. Felrúgta az evangéliumi egyszerűséget és be-
állott a mammongyüjtők közé és szentcélok hangoztatásával takar-
gatta a Péter köntöse alá gyűjtött aranyat, amelyet nagyon gyakran
meleg embervér kiontására 'használt. Az inkvizició és a Szent-Bertalan
éjszaka pr ibékjei, az ellenreformáció véreskezű bérencei Ielhíztak a
Péter-Iilléréken, jóhiszemű keresztyénhívek verejtékcseppjein. A pat-
rimóníum pazarló és nemtelen felhasználása termelte ki a pápa-
királyt és a hatodiksándor-ok és társai puhán kéjelegtek ágyasaikkal
pazar palotáikban, míg az éhező és meggyötört római népnek türel-
met és lemondást prédikáltak az ő asztalukról lehullott morzsákon
élősködő csatlósok, »nyalván uruknak kegyelmes -Iábait.«

Amint az útszéli gaznak magvát tovább viszi a szél és min-
denütt gyökeret ver, úgy terjedt a római ragály szerteszét a földün,
a pompa és fényűzés levegőjében kicsirázott a hierarchia rnérgezett
kigőzölgésü fája. Jöttek a lilacingulusok, nagybirtokok, fényűző
életű krisztusiatlan főpapok, akinél a cím és rang volt acél és
néha (JSY műkedvelésből hirdették) de annál kevésbbé élték az Evan-
géliumot. Főpapok igájában nyögött a nép és akik szolgáknak
rendeltettek, uralkodtak mindeneken. Judás feltámadt, csak más
ruhát vett fel és elárulta újra mesterét. A hihetetlen garázdálkodá-
sok híre a négy évszázad előtti primitív közlekedési és hírszolgálati
viszonyok dacára is túlment »Kr-isztus földi helytartója« földi orszá-
gának féltve őrzött határain. Veszendőbe indult Isten ügye a kufárok
kezében. Akkor támadt fel szent haraggal az Úr és a szerzebes i
cella csendességében kiválasztotta új követét, az imádságos férfiút,
akinek ájtatos virrasztásai könnyessé tették a tapasztalatot. Szerit
aggodalom viharzott szívében ; mivé lesz veszendőbe indult örök-
ségünk: az Evangélium P! Hitbuzgóság és Isten szeretete szólította
haremezfire az Evangéliumért. Csodáltam erejét és bátorságát, át-
éreztem isteni és történelmi hivatottságát, amikor megálltam olvas-
mányaim közben alakjának nagysága előtt. Innen lendültem át a
dogmatika mezőire, hogy tudjam és értsem mit tanított és miért
harcolt? Mint a salakot arannyal kevert megtisztító tűz lobog előttem
a nagy tudós Istenhívő lelke. Első orientációírn a protestantizmus

Magyar sors
A pozsonyi »Uj Hírek« nevű lap feb ..

1'001' 2-i szárnából vesszük át a követ-
kező hírt:

A dobsinai evangélikus lelkész-vá-
lasztás margójára.

Dobsina. - A napokban tartotta meg
a dob sinai evangélikus egyház közgyűlé-
sét, melynek tárgysorozatán szerepelt a
második lelkészi állás betöltésének kér-
dése is. A nagy tömegekben »Ielrnar-
solt« németajkú hívek Grexa Eduárd
jelenlegi adminisztrátor »meghívása«
mellett foglaltak állást. A magyarajkú
hívek tiltakozásukat jelentették be
emiatt, hogy a második lelkészi állás
kiírás ának mellőzésével egy olyan lel-
készt hívjanak meg, aki magyarul még
beszélni sem tud, nemhogy prédikálni
tudna. Követelték, hogy hívjanak meg
próba prédikációra legalább még két-
három magyarul tudó lelkészt. Ajánlot-
ták Morawek, Wiebauer, Mohr és Ko-
warik lelkészek meghivását. Posch
Gusztáv mostani vezető lelkész erre ki-
jelentette, hogy egész Szlovenszkó te-
rületén nem található anémet nemze-
tiségií lelkészek közül olyan, aki egyút-
tal bírná a szlovák és magyar nyel-
vet is. Az ajánlott lelkészek közül az
első kettő nem tud magyarul, a másik
kettő pedig magyar nemzetiségű, azo-
kat pedig amúgy sem erősítené meg a
püspök, mert magyar nemzetiségű pap
nem lehet német többségű egyháznak
a lelkésze. A magyarajkú hívek elszo-"
ruló szívvel és nagyaggodalommal te-
kintenek a jövőbe, mert a jelenlevő je-
lölt fogadalmat tett ugyan az oltár
előtt, hogy megválasztása esetén igye-
kezni fog záros határ időn belül megta-
nulni magyarul prédikálni, de ki tekint-
het .a jövőbe; igyekezet és tudás között
azonban még nagyon nagy a különbség.

Ami pedig Posch Gusztáv vezető-lel-
kész kijelentését illeti, hogy Morawek
Samu és Wiebauer Vilmos lelkészek
nem tudnak magyarul, csak félig igaz,
mert Moravek Samu pozsonyi szárma-
zású lelkész, kitűnően tud magyarul,
anémet és szlovák nyelvet is tökélete-
,s.en beszéli, hiszen Iglón f.5leg németül
és jelenleg Kiskőrösön főleg szlovákul
működik. Mohr Gedeon, a boldogult
kassai pap fia, jelenleg kassai segéd-
lelkész annyira népszerű, hogy hívei
még Pozsonyba sem engedték pályázni.
tehát Dobsinára sem fogják. Téved
Posch vezető-lelkész abban is, hogy
Kowarik Sándor lelkész magyar' nem-
zetisége akadályul szolgálhat a dobsinai
jelöltségben. Kowarik most is működ-
hetik német-szlovák nvelvű egyházban
és a jövőben is működhetik, mert hiÍ·
romnyelvű képesítése van. Egyházi élet-
ben egyházi szempontoknak kell érvé-
nyesülniök. Dobsinát a hivatalos szlovák
egyházi sematizmus ném et-szlovák-
magyar egyháznak minősíti. Ide olyan
lelkészek pályázhatnak, akiknek mind a
három nyelvből képesttésük van. Az
egyház egyik nemzet.isége sem erősza-
kolhat a másik nemzetiség kárára olyan
jelöltet, aki valamelyik nyelvet nem tud-
ja. Sem az evangélikus egyházi alkot-
mány, sem a lekészválasztási szabály-
rendelet nem ismeri az egyház kerete-in
belül a nemzeti többség fogalmát, ha-
nem csak egyenrangú híveket. Az egy-
házban nincs többség és kisebbség, sem
,g,örög, sem zsidó,' sem úr, sem szolgaj
hanem Krisztusban egyesült egyenrangú
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hívek, akiknek ugyanazon jogaik vannak.
Az európaiasság diadalmasan előretörő
gondolata már az állami életböl is
száműzi a megalázó többség-kisebbségi
elvet és ugyanakkor a Krisztus anya-
szentegyháza be akarja' vezetni falai
közé a divatjamult, elavult ideát, amitől
boldogan megszabadultunk ?« Szomorú-
ság és bánat az olvasása.' A magyar
kisebbség egyházi helyzetének és egy-
házi jövendőjének aggodalmat keltő
képe!
~~

A Luther-szobor
második pályázata sem járt eredmény-
nyel. Az első pályázat, alkalmával,
amint arról akkor hírt adtunk és képe-
ket is közöltünk, a 74 pályamű közül
a bíráló bizottság nyolc művész pálya-
tervét díjazta és őket második, szűkebb
pályázatra hívta fel. E második pályázat
határidejéül, az időközbeni meghosszab-
bitással együtt folyó évi január 16.
napja állapittatott meg. A beérkezett
pályaműveket a végrehajtó bizottság)
mely erre megbízást kapott és felhatal-
mazása volt magát rnűvész-szakór tőkkel
is kiegészíteni, D. Raffay Sándor püs-
pök elnöklete alatt február elsején bí-
rálta meg. Négy magyar művészen ki!
vül erre az alkalomra is meghívást ka-
pott dr. Thulin, a wittenbergi Luther-:
múzeum igazgatója, aki már az első
pályázat alkalmával is értékes taná-
csokkal szolgált a bíráló bizottság mun-

. kájának. •
A pályaműveket a Iasor i gimnazmm

disztermében 'állították ki, itt végeztet
munkáját a bíráló bizottság is. Mindjárt
egyhangúlag jött létre az a döntés, J ogy
a pályaművek egyikét '~em lehet kivi-
tel re alkalmasnak és így' a pályázatot
~redménvesnek minősíteni. A nyolc -rnűi
vész egyik része az elsö 'pályázat al-
kalmával bemutatott' tervezésenek ér-
téke alatt mar~dt. VoÍt, aki e'gé~zen
új tervet adott, volt olyan is, aki első
tervét dolgozta áto A rriostani 'pályázat
'feltétel ei között volt az is. hogy az e=v-
tized nagyságban elkészített model'l
mellett a szebor feiét az elkész itendő
szebor nontos 'nagy~ágában el kell ké-
szíteni, hogy így a fej, az egész kar ak-
tel' megállapítható legyen. Az első meg-
tekintésre is feltűnő volt az. hogy a
fej, az arc alkata, és a kife iezés te-
kintetében milven nagy eltérések voltak.
UgV látszik, hogy Luther tanulmánvo-
zá;a és meaér+ése tekintetében, még'
rnind isr kívánnivalók . vannak a inüvé-
szekkel szemben. Azt azonban sz intérr
meg lehetett állacitani. hogy c másoc1ik
pálvázat rnűvész i sz invonala magasabb
volt AZ ek~nél:

A - bíráló bizottság az egves nálva-
tervek tüzetes megbeszélése után, melv-
hen ú iból tevékeny részt vett dr. Thu-
lin, úgy döntött, hogy a 8 rnűvész közül
hármat újabb pályázatra szólít fel. A
művészek kiválasztása titkos szavazás
útján történt anélkül, hogy a bizottság
elsősésret állanított volna meg, vagyi»
egyenJ.5 eséllyel indulnak az új pályázat
elé. A. szavazás eredménye ~yanánt
Borbereki Zoltán. Horvay János és
Lux Ede müvészek nyerik a meahivást.
k bizottság az új pályázat határideiét

még nem állapította meg, mert a Deák-
tér rendezésével kapcsolatban még eb-
ben a hónapban megtörténhetik olyan.
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felé határozott irányt vettek. tanulmányaim folyamán, amelyeket
magánúton folytattam. Határozottan il Luther által lefektetett hit-
tudományi tételek' azok, amelyek minden tekintetben megegyeznek
theologiai felfogásommal és bennük lelkem megnyugvását igazán Iel-
tal álom. Lehetetlen ezen cikk keretén belül teljes keresztmetszetet
adni meggyőződésemről, de főképpen és 'elsőrendüfontoseágú valósága
az evangélikus egyháznak az Isten'· igéjének ápolása és hirdetése,
a Szentírásnak, mint egyedüli kinyilatkoztatásnak fenntartása, a meg-
igazulás és Úrvacsoráról szóló tana, amelyekben az ember kell, hogy
lelkileg kielégülve találja önmagát. Itt' van az igazság, amelyre
vártam, amelyet kívántam megismerni és amely szerint akarok élni.
Tehát naphimnuszom n.agy szünetjelét feloldotta az isteni gondviselés,
amelynek oly csodálatosak az útjai. Feloldódott a kesergő szomorú-
sága és mennyegzőt ültem feltalált Krisztusommal. Eddig tart nagyon
rövidre összeszorítva , a. naphimnuszom, a tapogatódzó hajnal, majd
az igazság útjának a megtalál ása.

Boldognak és megelégedettnek lenni nagy dolog. Jól tudom, el
vannak keseredve azok a körök, amelyekben eddig éltem, de útam-
nak megválasztása szuverén jogom. Senki se bántson, hanem örüljön,
hogy megtaláltam Istent és az Ö igazságát és kövessen engem! Nekem
az őseírn sem voltak katholikusok, hanem reformátusok, ezt mindenki
tudja .az ősi hadadi Wesselényi családról, amelynek utolsó férfi
tagja vagyok. Körülbelül a dédapám követte el azt a hibát, a családi
hagyományok szerint, hogy a római vallásra tért áto Borsod megye .
monographiája szerint a 17-ik század közepe táján költöztek a török
elől Borsod megyébe a szilágymegyei Hadadról és ott, mint nemes
emberek. jegyzői, tanítói, ügyvédi és katonatiszti positiókat töltöttek
be. A tévedés tehát, amelyet őseim elkövettek a Gondviselés jóvol-
tából általam helyre lett hozva.

A belső és lelki motívumok megrajzolása 'után egy kis élet-
rajzotis kell nyújtanom. Borsod megyében, Harsánybanszülettem,
most vagyok 35 éves. Tanulmányaimat Miskolcon 'végeztem s a
miskolci r. k. főgimnáziumban érettségiztern, majd beléptem a mino-
rita rendbe, amely kiküldött Olaszországba papi tanulmányok velvég-
zésére. Páduában az »al-Santos-ban voltam novicius. Utána előljá-
róim Rómába küldtek és ott beiratkoztam a Bencések »S. Anselmo«

. egyetemének bölcsészeti fakultására, amelyet laudábilis eredménnyel
végezvén először a rend egyetemi rangú S. Theodoro theologiai
jsko láját .hallgattam, majd az Athenaeum Pontiíicum de Propaganda
Fide egyetemre küldtek, ahol megszerezvén az összes fokozatokat,
1931. július 12-én pappá szentelt Marchetti-Selvaggiani római viká-

. i-ius bíboros. Aztán hazamentem Magyarországba, ahol Egerben ée
Szegeden töltöttem be különféle rendi hivatalokat. Előljáróimrnal
soha kellemetlenségern nem volt, kötelességeimet mindíg dícsérettel
teljesítettem: Komoly vonzalmam a protestantizmus~elé, évekkel
ezelőtt kezdődött, amikor egy régi osztály társam és jóbarátornrnal
felvettem az' érintkezést, aki szintén katholikus volt, ma azonban
köztiszteletnek örvendő protestáns lelkész Budapesten. Akkori élet-
körülményeim nem. tették .Iehetővé, hogy a lélek szavát kövessem.
1936. nyarán jött a meghívás Amerikába. Elsőnek jelentkeztem,
mert vágy tam új környezetre, szabadországba, ahol terveim et aka-
dálytalanul megvalósíthatom. Mint a rendi generális személyi titkara ,
jöttem ki Amerikába. 1936. októberében neveztek ki a rnontreáli
magyar római kath. hitközség plébánosává, ahol két segédlelkésszel
müködtem. ,-- ' .. ..

Majd rövid. ideig Pennsylvania Államban, Bethlehem városában
működtern. Azután ismét Canadában, a windsori St. Antal római
kath. magyar és német hitközség plébánosává nevezett ki a lon-
doni kath. püspök. Itt kerültem szoros kapcsolatba Papp János
László magyar evangélikus lelkésszel, akinek a személyes és bízal;· ,
rnas jóbarátság során felfedtem önmagamat, felfogásomat és ter-
veimct. Jólesett mindkettőnknek nézeteink közösségében testvérie-
sülni. Az események gyorsan' peregtek. Eriritkezésbe léptünk dr.
Heble János, a kanadai evangélikus szinodus elnökével, alá igen
nagy szeretettel fogadott és kilátásba helyezte az ev. lelkészi pályán
való rnüködésem lehetőségét. December 9-én benyujtottam Iernondá-
dásomat a r. kath. püspöknek és a rendfőnökségnek, lemondván a
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irányú elhatározás, mely maga után,
vonná a szob or helyének megváltozá-
sáto Ha ugyanis a városháza új front ja
s a vele összetartozó tér új alakja'
megkívánja, valószinűleg a jelenlegi
földalatti villamos Deák-téri állomásá-
nak a helye Ielett nyerné a szob or a
végleges helyet és nem a templom be-
jl.lráta melletti háromszög alakú kís
téren. Ez esetben természetesen a meg-
hívott művészeknek ehhei képest kell
majd terveiket elkészíteni.

A Luther-azobor nagybizottság más-
nap, február 2'-án tartotta ülését, ahol
meghallgatta a végrehajtó bizottság je-
lentését, azt jóváhagyólag tudomásul
vette, azonban egyrészt arra val'ó \te-
kintettel, hogy valósz.inűleg a szob or
új helyet kap és hogy a végrehajtó bi-
zottság titkos szavazásánál egy negye-
dik müvész mindössze két szavazattal
kapott kevesebbet. mint a harmadik,
D. báró Radvánszkv Albert e<.(yetemes
felügyelő, a nagybizottság elnökének
előterjesztésére egyhangúlag úgy dön-
tött. hogy negyediknek meghívja Ke-
viczky Hugó szobrászrnűvészt is, aki
Farkas Bélával együtt készített tervet
nyujtott be. A négy meghívott müvész
munkadiját egyenkint ezer pengőben ál-
lapította meg.

A meghívott művészek pálvaterveiből
lapunk mostaríi számában hat képet
mutatunk be.

Hemél iük, hoav ezzel most már a
nályázati résznek a végére jutottunk
és fl harmadik pályázaton ·már meg-
tal ál.iuk azt " szebrot. amell vel fl wa-
"!yar" evangélikus egyháznak Luther je-
lpntp'sép'ét mpltól",.,nen mp(Ti)rökítií" ''''1-
Iékrnűvét méltó helyen állíthatjuk Iei.

Paulik János halála
A nyíregyházai nagy egyházközség-

nek országszerte ismert lelkészét, Pau-
lik Jánost temettük vasárnan anyírJ
errvházi nagy templomból. Az utóbbi
időben már betegeskedett ugyan, de
még részt vett az egyházi élethen és
ígv halála híre mésris váratlanul jött.

Paulik János már kÖzeledett 50 éves
lelkészi szolaálatának eléréséhez, mikor
73 éves koráhan most elhunyt. Előbb
Budapesten volt vallástaná-. majd 1900-
tól a nyíregyházi egyházközség egyik
lelkésze. Rendkivül p1'dekes evvéniséaü
f'>rnher és .rendkívül eleveT\ tevélcenységű
lelkipásztor és igehirdetö volt. Ba eg;v-
hÁ.záp'1k valamilyen. talán Icisebb ;elen-
t.')sP'!iÍ ügvében' fl Ienkisebh akadálvra
hnkkant, meclenő hPvvf'l, tűzzel vette
fel " harcot bárkiv-I. Különösen erős
bi;czkesIÍ'O'''"elkénviAPlt" minclfq az evan-
f7éljl-lls Iellcésvek érclel.eit, Ho sszú irlön
á+ elni>ke, maid az 11tÓ'>biévekben ti".,.-
'oletbeli p1nökA ",,1t '1'>; O1''''r4<1;oslel-
készeovesületnek. Frrvh á-Irodalrn i +ér=n
is sol.-"t hn,>;,qólkodoH. A.7. , egvh='lzi Ia-
polc p1etéb·'íL és rn+nká iából .<;,,1, "'é"?:t
vett, ki magának Latin. erpclct.ih.'q le-
fonlít"ttFl az '''!ostai hi+val lás t. Forrlr-
L"tt'J T",thet· 95 tót,olét, i.,. S"l"í.io: "olt
h""zn,,19thfln az Á.lt"h,, ös.".,.eállított P",,-
sir.. J .ol1,-psziszol,q:>1"t:'lT\ak ne-rvvenedtk
pvforo"ló;,," n ao'v kötp.t. e-rvház! beszé-
det aCIott ki »Istén' Ielé« elmen, Az
egyházi' zene ir:>T\t. az énekeskönyv
kérdése iránt, a liturgia munk ái iránt
rnélyen érdeklődött és zenei rnűveltsége

plébánosi' állásomról, kath. papi hivatalomról és rendi tagságoraról.
Kétnap mulva pedig, mint szabad ember, a helybeli magyar evan-
gélikus templomban Papp János László és Zima István evangélikus
lelkészek által ünnepélyes és benső szertartások között és egy áhí-
tatos gyülekezet jelenlétében konfirmációban és Úrvacsorában
részesültern.

Január végefelé pedig a kanadai evangélikus' teológián a szük-
séges kiegészítő tanulmányaim végzését megkezdem, amely után az
amerikai evangélikus magyarság körében fogok evangélikus lelki-
pásztori tevékenységet kifejteni. <

Az evangélium egyházába való átlépésern alkalmával a római
egyház, régi szelleméhez hűen, üldözni . kezdett és további munkárn
folytatásában hírhedt eszközeivel megakadályozni törekedett. Luther
énekével én is 'vallom, hogy »az ős ellenség most is üldöz még, nagy
a serege .csalárdság fegyvere«. Érzem azonban sziklaszilárdan
azt, hogy általarn választott Anyaszentegyházamat teljes szívvel és
lélekkel fogom tudni szolgálni és nagyon boldog leszek, hogy bár
anyagiakban szegényebb körülmények között, de hűen és nyugodt
lelkiismerettel és a lélek tökéletes békességében őrizhetem majd
a reám bízandó nyájat. Es ha valamelyik testvérem nehezen értené
meg, hogy, egy Rómában katholikus papból, hogyan lesz jó hívő és
evangélikus lelkipásztor, annak kedves figyelmét felhívom a nagy
reformátor r Lutherra, aki akkor távolodott el legjobban lélekben
Rómától, amikor testileg legközelebb volt hozzá -,

Hálás . vagyok Istennek, hogy kivezet Egyiptomból az ígéret
földjére és megvilágosított engem. Kérem a magyarhoni egyházi
elöljárókat, lelkésztesvéreket és a híveket, hogy fogadjanak meg-
értő és őszinte szeretetükbe engem, az Úrnak az igazság aklába
megtért bárányát. "

Vágyorn arra, hogy minél bensőségesebberi kiépíthessem kap-
. csolataimat a magyarhoni egyházzal, ha mérföldek ezrei el is válasz-
tanak tőle) de szívben és lélekben Vele (>~yütt élek.

Hirdetni és élni akarom Krisztus e~aD.~éliumát, annak romol-
hatatlan és ferdíthetetlen tisztaságában és amikor befejezern sora-
irnat, alázatos hálával hajtom meg fejemet a Gondviselő Isten előtt,
hogy biztossá és határozottá tette lépteimet az Igazság felé és
kegyelmének erejével és segítségével le tudtam. magamból vetni a

.-régi embert, hogy új emberként hirdessem majdan mindenütt, mint
az Ö harsonás a az Ö igéjét a Sz ént Evangéliumot.

Windsor, 1939. január hava. Wesselényi Miklós
evangélikus lelkészlelölt.

volt római katolikus plebános.

Lássunk tisztán
Sokáig és komolyan vitáztak ezeken a hasábokon olvasóink és

munkatársaínk, hogya magyarság vajúdó és jövőtkereső életében
egyházunk hová álljon? Támogatója legyen-e a régi .reridnek vagy
mindenestül álljon az »új eszmék« seregének zászlaja, alá? Ebből
a vitaból valami nagyon világos lett. Az, hogy egyházunk, amíg egy-
ház akar maradni, egyetlen politikai párthoz vagy á:llamformához
SGIl1 kötheti hozzá az életét, mert az egyháznak míndezek előtt és
felett Istennek kell endelmeskednie,

Kétségtelen, hogy ezt sokan - leülönösen azok, akik a Szent-
írásbeli kijelentést nem ismerik - félreérthetik. Mert itt szó sincs
arról, hogy az egyének és közösségek életére káros életet és állam-
formákat helyeselhetne vagy támogathatna az egyház. Ellenkezőleg.
Az egyháznak minden olyan törekvéssel, amelyik az emberi élet
Isten-adta és normális lehetőségeit megrontja és pusztítja, épen
hivatásánál fogva, szembe .kell szállnia. Ez a kérdés a továbbiakban
~gyenesen a szociális kérdéshez vezet minket. A szociális kérdés
sohasem lehet az egyház számára elsőrendűen fontos, de épen úgy
érdektelenségünket sem jele'ritnefjuR -oe' vele' -si-erllben. Azért "nem,
meri a szociális kérdések azoknak az embereknek az életét kötik
me~ és határozzák el, akiket az egyháznak Krisztushoz kell vezetnie.



Mi hdi ai égI'ház helvzete ~s leiadat~ a' szociális kérdésekkel
kapcsolatban? Fogalmazzuk meg ezt a kérdést úgy, hogy milpen
kötelességei vannak az egyháznak a társadalommal szemben? Al in-
denekfelett az, hogI' legpen egészen egyhúzzá. Mert ebben a világ-
ban az államhatalomtól kezdve a családvédelemig mindennek " és
mindenkinek megvannak a saját szervei. Az egyház pedig egyedül
Istené, azért nem állhat be a társadalmi, politikai vagy kultúrszervek
közé, hanem az a hivatása, hogy Istennek az eszköze legyen közöttünk.
Ebben a formájában pedig azért hozta létre Isten, hogy embereket
vezessen Krisztushoz az újjászületésre. Mert megújult emberek
nélkül felbomlik a család, tönkremennek az egyéni életek, keletkezé-
sükkor jutnak csődbe a sokra hivatott mozgalmak és széthullik a
legmagasabb fokú emberi közösség: a nemzet élete is. Lássuk meg
tisztán, hogy ezeknek a fennmaradásához és fejlődéséhez újjászületett
emberekre van szükség. Ezek pedig nem születnek a társadalomból,
hanem egyedül csak a Szentlélek Úristentől. Ezért az egyház első-
rendű feladata a társadalommal szemben, hogy egph áz legyen. Az
a hely, ahol Isten az ő igéje és szeniségei által megújítja az egyesele
életét.

Tény azonban az is, hogy erre az újjászületésre nagyon kevesen
.hajlandók, Elmenekülnek Isten igéje elől, és másfelé keresik a me.g-

újulást. Az egyház szemével nézve ennek kettős következménye van.
Az első az, hogp a bűn által megrontott embereknek közösségi vagI'
szociális életét 'is megrontotta a bűn, A második ebből következik:
klz egyháznak a szociális élettel kapcsolatban is megvan a maga
monaanioalója, de nem emberi program szerini, hanem Isten igéjének
a [undameniumán állva. .

1. Világosan meg kell látnia és hirdetnie az egyháznak, hogy
társadalmi életünk nyavalyái: az osztályosság, osztályuralom, elnyo-
más, kizsákmányolás, önzés, vesztegetés, álláshalmozás, az öncélú
nagytőke és nagybirtok (sokszor épen az egyház köntösébe bujva)
nem más, mint a bűn által megrontott közösségi élet önkifejezése.
Igaz' az is, hogy itt elsősorban az egyházaknak kell bűnbánatot
tartaniok, és az egyházaknak kell megújulniok. .Mert ahogyan a
canterbury érsek fejtegette a legutolsó okumenikus konferencián,
az egyházak múlt jának legszomorúbb emléke az, hogy a XIX. szá-
zadban, egy keresztyénnek nevezett és az egyházak befolyása alatt
álló időszakban tudott kifejlődni és betetóződni a relsoroltakban
kulmináló társadalmi rend. Ezért az egyháznak kell elsőnek lennie
azok között, akik múltjuk felett ítéletet tartanak, de ugyanakkor meg-
újulva és tántoríthatatlanul bűnnek kell neveznie és hirdetni min-
dent ami bűn, nem csak egyéni, hanem társadalmi vonatkozásban is.

Nem találjuk meg azonban akiútat és az egyház munkáját is
félreértjük, ha közösségi életünk bűneiből menekülve valami új
politikai vagy társadalmi rend keretében keressük az egyház helyét.
Igaz, hogy sokszor láttunk már a történelem Iolyamán új és dina-
mikus erővel érkező mozgalmakat, amelyek' ugyanakkor, amikor le-
rombolták a régit, helyébe újat és jobbat építettek rel - de csak cgy
időrc. Igy volt ez a középkor kötött társadalmi és politikai élet-
rendszere után következő liberalizmussal is. Széttörte a középkor
tűrhetetlen bilincseit, fejlődése folyamán új és pompás dolgokat
hozott és még ma is ott tartunk vele, hogy nagyon sok helyen már
sértésnek és lebecsülésnek számít, ha egy embert vagy irányt libe-
rálisnak neveznek. Minden újnak ez a sorsa, amire megöregszik.
Ez még természetesebbé teszi] hogy az egyház nem állhat ideig való
mozgalmak mellé, hanem ki kell tartania örök ura, az Isten mellett.

Beszéljünk őszintén arról is, hogy az egyházat ezért a visel-
kedéséért könnyen érheti a kétkulacsosság vagy a helyezkedés vágya.
Ellenségei nem is késlekednek megállapítani, hogy persze az egyház
majd megint oda fog állni, ahol győztek és kiszolgálja majd a győzel-
mes irányt. Ha jól megértettük, hogy m'it jelent. a bűn bűnnek neve-
zése, akkor erről szó sem .lehet, De hogy még világosabb legyen
mondanivalónk, azt is hozzátesszük, hogy lehet és van olyan idő,
amikor az egyháznak úgy kell szólnia, mint ahogyan Ezsaiás szólt:
»Fejedelmeid megátalkodottak és lopóknak társai; mind szereti a
vesztegetést és ajándékot hajhász, árvát nem pártolnak és az özvegy
ügye nem kerül eléjük.« (Ezs. 1, 23.) Ha ez az igazság, az egyháznak

gyümölcseit egyházi téren érvényesíteni
mindíg igyekezett. Szép fehér feje, ma-
gas alakja hozzá tartozott egyházi gyü-
léseink képéhez, de nagyon hozzátar-
tozott Nyíregyháza életéhez is, Meg-
tetszett. ez a temetésen is. Nemcsak a
nagy templom volt egészen téle, nem-
csak nagy tömeg várakozott a tem-
plorn előtt is, hanem a messze teme-
tőig az utca mindkét oldalán végig
sűrű sorokban álltak az emberek, hogy
búcsúzhassanak tőle,

Temetésén az oltári szolgálatot Rőzse
István nyíregyházi lelkésztársa és 'Joób
Olivér püspöki titkár végezte, a szószékí
gyászbeszédet pedig Duszik Lajos espe-
res, püspökhelyettes mondotta János ev.
3::8 és 1. Korinth. 13 :13 versek alap-
ján. Bevezetésül megemlékezett a: nyír-
egyházi gyülekezetet most ért sorthatos
gyászról, majd azzal jellemezte Paulik
János lelkészi életét és szolgálatát,
hogy által a lélek járt a gyülekezetben
a maga titokzatos útjain. Mikor pedig
most a mulandó ember eltávozik szol-
gálata helyéről, meg-narad utána ah,.it,
melyet ébresztett, a reménység, melyet
hirdetett és a szeretet, melyet terjesz-
tett is, és ki is érdemelt. Ezután a
lelkészek elénekelték a lelkész temeté-
sére írott éneket, melyet lapunk hasáb-
jain maga az elhunyt, mint utolsó eik-
két jelentetett meg és ajánlott. A gyüle-
kezet részéről meleg hangú szép búcsú-
beszédet mondott Bertalan Kálmán egy-
házfelügyelő. A sírnál Varga László
lelkész mondott imát és utolsó áldást.

Az elhunyt egyetemes egyházunk sok
bizottságában is érdemes munkás volt
és az egyetemes egyház nemcsak koszo-
rút küldött, hanem képviseltette is ma-
gát, úgyszintén a lelkészegyesület is,

Közéleti szolgálatának elismerését
kétízben is tapasztalta, Régebben a Ill.
osztályú magyar érdemkeresztet, leg-
utóbb pedig kormányfötanácsosi címet
ka:pott. Emléket, szolgálatait hűséges
kegyelettel fogják őrizni szerettei, gyü-
lekezete, lelkésztársai és sok tisztelője.

Első
misszionáriusunk

Kunos Jenő elindul most már Kínába.
A régi, sokszor emlegetett reménységek
valóra válnak benne és így talán most
már elkezdődik egyházunkban, itthon is
egy sokkal nagyobb arányú fejlődés,
nem szervezetileg, hanem lelékben. Ta-
lán most már jobban megnyílnak a
szívek Isten felé, elkezdjük levetkőzni
az önerőnkben való bizakodást és azt
a naiv vélekedést: minden jól megy,
nem is lenne jól, ha nem így lenne.
Isten új erőt áraszt belénk, lesz szeron-
gó szívvel kiért imádkozni, ha elfelejtet-
tünk volna önmagunkon túl imádkozni
és extra Hungariam gondolkodni ke-
resztyénségünkben is. Lesz kiért áldo-
zatot hozni, mert a Misszióegyesület
teljesen magára vállalta Kunos Jenő
lelki és anyagi támogatását is. Lesz al-
kalmunk megtanulni újra, amit olyan
sokszor elfelejtünk, hogy egyedül és
csak Isten kezében van mindenünk,
egyéni életünk éppenúgy, mint az egy-
ház élete is. És meg fogjuk látni, hogy
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»amelyik egyház nem tud befogadni
Istentdl, ,az nem tud adni sem« és
»meghalt az. az egyház, amelyik meg-
elégszik meglévő állapotával.« (Németh
Károly.)

Iseen kegyelme alkalmasnak talált
minket, hogy új feladatot rójjon ránk.
Azon az »általános megbizatáson« túl,
amelyről elbocsátó beszédében Kapi
püspök' szólt; adott Kunos .Ienőnek és
benne a magyarhoni egyháznak egy
»speciális megbízást« is, alkalmat; hogy
megbizonyítsa hitét idegen földön. Cso-

. dálatosan ott adta az elhívást, ahol érez-
hetően rnűködik a Lélek, Finnország-
ban. Finn testvéreink adtak misszioná-
riusunknak alkalmat arra, hogy tanul-
mányokat folytasson, bizonyára, azért,
hqgy ezzel olyan felbecsülhetetlen, drága
adományt adjanak nemzetünknek, ami-
.nél drágábbat senki sem adhat és ami
nem jutott, mert nem juthatott-senkinek
eszébe; eddig, csak nekik, a testvérek-
nek, akik felelősséget éreznek testvérük-
kel szemben. Drága és feledhetetlen
bizonyság ez nékünk, bizonysága annak,
amit olyan sokszor kell mondanurik,
mert plyan sokszor pusztába kiáltott
szó maradt: hogy szorosabb kapocs és
igazabb kötelék nincsen annál, amivel
Isten fűz össze sorsokat, szíveke], népe-
két. Es ez a mi reménységünk a búcsú-
zás pillanatában is: ez a kapocs el nem
szakad soha.

ezt is meg kell mondania és a felelősséget IS vállalnia kell érte.
Hogy nem hálás szerep, az, kétségtelen .. Sokan, de főleg azok,
akiknek szól, ellenségei lesznek az egyháznak. ,

Súlyosabb hibának látszik ebben az összefüggésben az, hogy
mindez csak törvénvhirdetés és hritihu: De kell az is. $őt nagy' szüM-
ség van rá, hogy ebben a fejhicjtó ésérdep. világbran legyen egp
biztos pont, amelynek kritikája, igaz és megbízható. Éskritikánkat
elaösorban a Telelös vezetők' elé .kell állítanunk, mert velÜk szemben
úgyis csak az' mer igazán szólni, aki az igazságot életénél is
többre becsüli.' Világos tehát, hogy viselkedésünk nem a helyezlee-
désből, hanem a helyesen felismert hivatásunkból fakad.

2. A társadalomés s~erveinek élete felett nlondott birálatunhat
npomban és sz«rv~sen 'ki kell egészitenie a positio munhátuih, Mun-
kánk ilyen vonatkozásban: alapvetés egy megúiulá nemzeti élet
'számára. (V. ö. ,»Új magyar életforma.« Keresztyén Igazság, 1939.
II. sz.) A megújuló nemzeti életuzonban sohasem fakadpat a keretek
változásából v~gy az anyagi javak eloszlásának a reviziójából. A meg-
úiulo nemzeti élet alapja csak egy új lelhiség lehet. (Finnország, sőt

bizonyos rvonatkozásban Olasz- és Németor-szág .is.) .
Az egyház a szociális kérdéseket is csak ebből a szempontból

, iitélheti meg. Sőt az egyháznak kell. félreérthetetlenül rámutatni arra,
hogp a szociális kérdés elsősorban nem anyagi kérdés. Mert minden,
ami az anyagra épül fel, nagyon labilis és könnyen- csődössé válhatik.
Ugyanis a munka, a termelés és az anyagi javak kérdésének igaz-
ságosabb és helyesebb:... elrendezése csak időleges megoldást ad.
A közösségi élet haladásában és fejlődésében azonban hamarosan
új 'eltolódások, állnak be, amelyek természetük szerint· újabb meg-
rázkódtatásokra vezetnek. Ezzel nem. azt mondjuk, hogy a
tőkc, termelés, munka, munkabér, munkaadó és munkás viszonyát
nem kell sürgősen és alaposan rendezni. Nagyon is kell. De ennél
még többre van szükség. Arra, hogy a szociália kérdéstszabadítsuk
ki a materiális megítélés guzsából. Mert a szociális ltérdé« el$ősorban
anpag feletti, sőt lelki kérdés. A szociális kérdés a társadalom kérdése,
amely nem csak anyagból épül. fel: Az anyag előtt annak a léleknek
a kérdése a szociális probléma, mely a nemzet közösségét összefűzi.
Pontosabban : személynek .a személyhez, alattvalónak az előljáróhoz
való viszonya és fordítva. Az egyén viszonya a közösséghez és a
közösség viszonya az egyénhez stb. Ezt a viszonyt pusztán az
anyagiak alapján teljesen elintézni soha nem lehet. Először ai egyesek
és a nemzetben, élő, közösségek egymáshoz való belső viszonyának
és kapcsolatának kell elrendeztetnie. Amíg ez meg. nem történik,
addig a hatalom birtokosai mindíg el fogják nyomni a többieket.
és lehetetlen lesz, az. egymásra találás. Az egyének nek és' a közös-
ségeknek egymáshoz való viszonya helyesen , az. oszt álytalan t.ár-
sadalomboii .tud csak megoalásulni. Ai osztálytalanság ; pedig 'ki-
mondottan belső, azaz lelki magatartása a nemzet, tagjainak, amely-
nek egészen spontánok a külső megnyilatkozásai. Az osztálytalan
tár'sa'dalomnál azonban nem arra gondolunk, hogy aivezérigazgató
és a Icisbir-tokos együtt bridzzsel és .golfozik a Svábhegyen. De jelenti
ez azt, hogy a legkisebb éppen olyan értékes, becsült éa.számontaftott
tagja legyen a nemzeti közösségnek, rruint a .legnagyobb. Jelenti az
elsőnek, és az utolsónak valódi. és belső sorsközösségét. Egyenlő
lehetőséget mindegyik számára a, jövő alaleltásának és a közösségi
életben a teljes felkészültségű és a teljes felelősségű részvételt.

" Ez leülönöseu a mi evangélikus egyházunk számára nem lehet idegen,
rnert az evangélikus egyház nem akar tömegerkölcsöt és tömegmaga-
tartást termelni, hanern az embereket egyenként. állítj? szembe Isten-
nel, hogy tőle. 'vegyék életük minden pillanatában felelősségüket és
feladatuka~..' , , . ,', ' '

Tehát az egész szociális hérdés-hoplexum megoldása onnan indul
ki,hogp tudunh-e végre osztálvtalanoh, egym({st ismerők és belsőleg
is testvérehLenni? H CI; ez 'megoan, ahlior Jnár szó sem lehet elnyo-
másrál, kizsákmánpolásról, társadalmi igazságtalanságokról. és álla-
Lábon azokról a dolgokról, ami liozzáiule tartozik. Es itt .égetöen nagy
szükség val?- az egyház maga-emésztő, szakadatlan múnkájára.

Az igaz, hogy' ezt az' oaztálytalan társidalmát akarta 'felépíteni
a marxizmus is. De megvalósulásában a le,.gJéktelenebb, tirannizmus

.'. Hi REK
=

Az egyetemes egyház lelkészképesítő
bizottaága együttes ülést tartott feb-
ruár 4-én D. 'Kapi Béla püspök elnök-
lete alatt, amelyen a' Felvidék vissza-
térésével kapcsolatosan gyülekezeteik-
kel együtt visszatért lelkészek lelkészi
óklevelének kérdésével foglalkozott. A

,bizottság ~,a ..felvidéki magyar evan-
gélikus' tanács memoranduma 'értelmé-
ben határozott és ennek' megfelelően
az egyetemes egyház előadássorozatot!
fog taftatni a lelkészek számára, azért,
hogy :a 20 é,v alatt előállt változásokról,

'az' egyházi életben így beállt helyzet-
ről a: visszatért lelkészeket tüzetesen
tájékoztassa.

Az Országos Luther Szövetség feb-
ruár 7-én tartotta választmanyi ülését,
melyen dr. Bencs Zoltán elsősorban me-
legen üdvözölte a felvidéki egyházak
képviseletében elsöízben megjelent
Szent-Ívány Józse! országgyűlési kép-
viselőt. Megbeszélte vele a visszatért
felvidék-i egyházak körében megindí-
tandó !egyháztársadalmi munkát. Szent-
Ivány I József, mint a Magyar Evan-
gélikus Szövetség elnöke örömmel nyil-
vánította ki az együttmunkálkodás
készségét. Széles népi rétegeknek szó-
Ióan kell megindítani a munkát, intenzív
szociális irányban. A, Luther-Szövetség
hivatott' arra, hogy li kezdődő kultúr-
harc minden fázisában helyt álljon az
egyházért és az egyháztagokért. Elnöki
bejelentések után az evangélikus' na-
.pokról, majd: az Evangélikus " Eletr öl
szóló jeJenté.~eK következtek. Foglalko-
zott ,_;'a finn--':észt-magyar közösség

~. ! . ..- .• .,
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lett belőle. A demokráciának ideális kívánságai között is ott szerepel
ez a cél. Gyakorlatban azonban az általános Madame, Monsieur, Mr.
és Mrs. megszólítások ellenére is olyan osztályos társadalma van a
nyugati demokráciáknak, amivel egyáltalán nem büszkélkedhetnek.
A tekintély-államok azt vallják, hogy ők meg is valósították az
osztálytalan társadalmat. Valójában azonban ott is csak egy új
uralkodó osztályt termeltek ki az eddig kihasznált osztályokból.
Az osztálytalanság és vele együtt a többi szociális kérdések meg-
oldása viszonylag legelől áll az északi evangélikus államokban, ahol
-épen az egyén felelősségét igénybe és munkába vevő evangélikus
egyházak voltak a szociális kérdés megoldásának a kovászai.

Evangélikus egyházunk számára semmi kétség nem maradhat a
szo ciális kérdések tekintetében, ha jól végiggondoljuk az egész kér-
.dést. Helyzetünket és munkánkat világosan körülhatárolja Isten
igéje. A mi feladatunk .az; hogy egyéni újjászületéseken keresztül
vezessűle társadalmunkat a társadalmi újjászületésre. Igaz, hogy ebben
az országban kevés a reményünk, ha a tömegek és a tömegek fizikai
erőviszonyai szerint nézzük ezt a kérdést. Mert nyilvánvaló, hogy
a katolicizmus is, meg az »Európán végigszáguldó új irányok« is
berendezkedtek a tömegek irányított erkölcsiségére. Végeredményben
ez, a mi számunkra nem döntő. Nekünk megvan az Istentől vett hiva-
tásunk és hozzá az az ígéretünk, hogy »akí mindvégig hű marad, az
jutalmat nyer.« Mórocz Sándor.

A magyar mequjhodós
szolgálata falun

A magyar nemzet megújhodásáról ma többet beszélnek, mint
máskor bármikor. Alig van olyan politikai párt, vagy világnézeti
mozgalom, amely szolgálni ne szeretné a nemzeti megújhodást. Ebben
a megállapításban mindenesetre benne van az, hogy a nemzet teste,
a magyal' nemzeti társadalom beteg, gyenge és megújulásra van szük-
sége. Ez a kérdés a legegyetemesebb magyar kérdés! Fontos a zsidó-
kérdés megoldása, fontosabbak a földbirtokpolitikai reformok - de
a magyar nemzet megújhodásának, belső megújulásának kérdése a
legfontosabb. Minden más kérdés lehet pártpolitika, világnézeti moz-
galmak jelszava s célkitűzése, de a magyar nép új erővel való
megtöltése gyökerétől kezdődő és az ágakig terjedő megújulása min-
den' politika felett álló egyetemes és ugyanakkor élet-halált jelentő
kérdés. Minden ennek a kérdésnek a megoldásától függ: .vele él,
vagy vele elbukik, a magyarság.

A megújulást mindíg belső öneszmélésnek kell megelőznie. Min-
den megújhodás első lépcsőfoka a »magunk reviziója.« Nem ismerjük
még mindíg eléggé önmagunkat, népünk veszendőben lévő nagy érté-
keit. Pedig ezek megismerése az igazi öneszmélés. Divat lett idegen
főképen a ném et kultúra termékeire esküdni (egész oktatási rendünk
német!), ugyanakkor, amikor az egészséges népi hagyomány, népi
kultúra évezredes-évszázados termékei figyelmen kívül maradtak.
Azzal pedig mindnyájunknak tisztában kell lennünk, hogy a magyar
(nemzetnek nemcsak politikailag kell függetlennek lennie, hanem fő-
képen szellemileg és lelkileg kell megőriznie azt a sajátos történelmi
küldetést, amelyben egyedül gyökerezik minden más néptől való
különállása,

Öneszmélésre van tehát szükség. A saját helyzetünk alapos meg-
ismerésére, az új útak megkeresésére és félelem nélküli bátor neki-
indulásra. Új magyar látásra van szükség, a lelki-szellemi magyarság
nagy értékeinek meglátása, a saját egyéni és népi bűneinknek a
megismerésére és őszinte feltárására: röviden az evangélium vilá-
.gosságába állítani a magyar megújhodás minden kérdését. Az ige
egyházának ma éppen ez a legfontosabb feladata: megmutatni az
egyetlen és igazi megújbódás útját. Az öneszmélés .csak bűnbánati
lehet, a. megújhodáspedig a keresztyén új életé: egyénben és
.nemzetben.

~ANG~lI~U~~lIT
mozgalmának előkészítésével és szí~esen
vesz 'részt a munkában, A pénztárd
jelentés után szervezési kérdéseket tár-
gyalt.

A visszatért felvidéki egvhazak tisza-
kerületi egyházai február 13-án tarta-
nak gyűlést a vasárnapí tiszakerületi
közgyűlés előtt.

A tiszai egyházkerület február 14-én
tartja rendkí vül i közgyűlését, melynek
tárgya a felvidéki egyházkerületek be-
.fogadása és a püspök választás elő-
készületeinek elrendelése.

Külmissziói előadást rendez Budapes-
ten a Misszióegyesület f. hó 14-én,
kedden d. u. fél 6 órakor (Ullöí-út 24.
ll.) Ez az előadás a Misszióegyesü;let
jubileumi évének Kínáról szóló sorozutá-
ban az első lesz: Tartja: »Nép, amely
nagy örökséget kapott.« címmel Zász-
kalicky Pál fóti lelkész, ír ásrnagya-
rázatot tart Kemény Péter s. lelkész.
Belépődíj nincs. A misszióegyesület ju-
bileumi évét hálaadó istentisztelettel
nyitotta meg. Az istentiszteleten Né-
meth Károly hirdette az Igét és Kapi
Béla püspök bocsátotta ki Kunos Je-
nőt, az első magyar lelkész-misszio-
náriust. Utána közgyűlés volt, a meg-
nyitóbeszédet dr. Molnár Gyula mon-
dotta. Délután konferenciát rendezett
az egyesület. Előadást tartott Szántó
Róbert: A misszió mér.leaén és V3r:~-
ha Sándor: A misszió lelki háttere
cílmen. Soronkívül Király Lajos főer-
dész szólalt fel és k inai élményeiről
beszélt.

Két lelkész beiktatása a délsza-
bolcsi egyházközségben. Szép és benső-
séges ünnep keretében iktatta be lel-
készi hivatalába Megyer Lajos és Tar-
ján Béla egyhangúlag meghívott lel-
készeket Nyiregyházán január 29-én,
Rőzse István esperesi megbízott. Ezzel
a kettős beiktatással befejezést nyert
a délszabolcsi szórványokból álló új
anyaegyházközség mcgszervezése. Az
ünnepélyes közgyűlés, amelyen számo-
san üdvözölték a beiktatott Ielkészeket,
többek között a kassai magyar evangéli-
kus egyházközség is, elhatározta, hogv
egyik legnépesebb szórványhelyén, Bor-
bányán imaházat létesít s ezzel az alia
négyévi működés után már a negyedik
templom, illetőleg imaházalapot létesí-
tette a kálmánházai és nyirszőllősi
épülőfélben lévő templomok és a nyír-
bátori imaházalap mellett. A 'borbányai
imaház alapját tulajdonképen e"'y anya-
gilag nagyon szegény, de lélekben buzgó
és gazdag egyháztag már évekkel
ezelőtt megvetette azzal, hogy szerény
keresetéből havi 1 pengőt önként aján-
lott a szent célra s ez volt az a szent
mag, amelyből Isten kegyelmében bízva
tudjuk, hogy terebélyes fa lesz. Ez
az egyszerű szegényember Adamovics
Mihály presbiter s az eddig az ö ne-
véhez fűződött imaházalapnak az ő pél-
dája nyomán bizonyára lesznek még
többen is ilyen lelkes alapítói.

A KIE Szövetség legutóbbi országos
nagygyűlése egyhangú lelkesedéssel fo-
gaadta azt a tervet, hogy az 1939. évi
KIE nemzeti konferenciát a Felvidék
felszabadulásának örömére Losoncon
rendezzük meg augusztus 12. és 15.
között.

Békéscsaba. Az egyház. szeretetíntéz-
ményeire a hívek az 1938. évben
16.841.51 P-t adakoztak. E célt szol-
gálták a templomi offertóriumok is. Az
egész évi offertórium 2,196.5"l P. volt.

13



Evangélikus-katolikus templom. Gö-
ring vezértábornagy, a német légi had-
erö főparancsnoka, a Lüneburg mellett
fekvő fassbergi repülőtelep számára
te,mplomot alapított. A templom a légi
haderő katonái és azok hozzátartozói
számára épült. Evangélikus és katolikus
istentisztelet felváltva tartanak benne.

Wa sei Matild magyar református
misszionáriusnő, aki 1910 óta Kinában
működött és a csangshaí vakok iskolá-
jának volt tanítója, misszionáriusa, ti-
fuszban meghalt. A hőslelkű magyar
nő a Református Külmissziói Szövet-
ség támogatásával végezte áldásos mun-
k áját odakint. A japán-kinai háború
kitörésétől kezdve sok izgalmat állott
ki, legutóbb városukat többszörös légi-
tárnadas szinte a földdel tette egyen-
lővé. A lelki megrázkódtatások soro-
zata is aláásta Vasel Matild egészsé-
gét, mig a. hirtelen reátörő súlyos be-
tegség kioltotta életét. A csangshai vak
leányok őnfeláldozó lelki anyjukat vesz-
tették benne. . (MÉ)

Olvasóink szives Hyyelmébe ajánljuk
a »Trudel Dorottya élete« és az »Anyák
példaképe« círnű, igen értékes két női
arcképet, amelyek ragyogó példáját ad-
ják a Kősziklára épített és teljesen
Ilstennek szentelt életnek. Lelki rnun-
kával foglalkozók számára .csaknem
nélkülözhetetlen.

Az »Anyák példaképe« című köny-
vecske Trudel Dorottya, a Mannedorft
intézet megalapítójának édesanyjáról ad
rövid, ~ de a gyermeknevelés szem-
pontjaból - igen tanulságos életrajzot.

Mind a két mű, amely német
nyelven 16 kiadást ért el, Szerb Anna
testvérünk fordításában jelenik meg:
jövő hónap végén. Előfizetési ára, az
összeg előzetes beküldese mellett -
flüzve: 3.50 P., kötve: 4.50 P. Az elő-
fizetők a két művet egybekötve kötve
kapják.

Megr'endelhető a fordító nevén, a
44.940 számú csekklapon, vagy a for-
dító címén: Buest, IV., Múzeum-köcut
1. A február 15-ike után eszközölt meg-
rendelésekre az előfizetési kedvezmény

. nem vonatkozik!--------_ .•..•.- -
Az egyházi adózás és párbér

, jelen állása Magyarországon,
tekintettel a külíöldi viszonyokra
cím alatt kb. 200 nagyalakú oldal
terjedelemben február hó közepe felé
egy könyvem fog megjelenni, amelyre
ezúton kívánom felhívni az érdekelt lel-
készek és világi vezetők figyelmét.
Hosszú évek adatgyűjtését foglaltam
össze ebben a könyvben, amely a kér-
désnek történetet, jelen állását foglalja
magában, egyúttal útmutatást nyújt a
szóbanforgó kérdések megoldására, Min-
den terv, eszme, gondolat, Javaslat, ami
ez ügyben az elmult 20 év alatt elhang-
zott, e könyvben feldolgozásra talál.
Kívánatos, hogy az érdekeltek megis-
merjék ennek a két, régóta vajúdó és
megoldásra váró, sok szenvedést, ellen-
tétet, fájdalmat és kel lemetleneéget elő-
idéző kérdésnek az összefoglalását,
tényleges helyzetét, de egyúttal a kül-
föld ilyen irányú adatait is. A könyv
bolti ára 5 Pon felül lesz. Azok, akik
most előre levelezőlapon megrendelik,
azok 3 P 80 filléres áron portórnen-
tesen fogják azt megkapni.
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Ezeknek a céloknak a szolgálatában áll a nagytarcsai népfő-
iskola munkája is. Nekünk azonban nem szabad várnunk ölbetett
kézzel a megoldást, mert minden perc drága alkalmak pótolhatatlan
tnulasztását jelentheti. A népfőiskola munkájával párhuzamosan min-
denütt mindent el kell követni a magyar lelki-szellemi megújhodás
érdekében.

\ Ielkek mélyén érett már a vetés. Népünk érzi, hogy korfor-
dulóban él és hogy sorsának, jövendőjének eldöntésében neki is
szava van. Érzi, hogy tátongó sebek vannak a magyarság testén és
a gyógyulást keresi is. Nem igaz, hogy a magyar paraszt nem törő-
dik semmivel és nem érdekli az egyetemes magyarság sorsa. Vannak,
akiknek minden mindegy, de vannak, még pedig szép számmal,
akik égnek, keresnek és akiknek fáj minden magyar fájdalom, de
akik készek az öneszmélés fájdalmas, de a megújulásra egyedül
képesítö útjára lépni. Ezeket össze kell gyűjteni. Az első, hogy
hagyjuk el a napi politikát és pár-tpotitikát. Fóton sem lehetett össze-
gyűjteni addig az embereket, amíg ezt erőteljes en nem sikerült
keresztül vinni. Hogy pedig .mennyir-e érdeklődnek a nagy IJJ,agyar
kérdések iránt, mutatja, hogy az ő kérésükre is került sor az idei
télen egy nagyelőadássorozatra. A··múlt télen a Gazdakör rende-
zésében volt ilyen természetű két-három előadás (marxizmus és val-
lás, telepítés). Ezek tanulsága érlelte meg azt a gondolatot, hogy az
idei télen minden szombaton legyen előadás a magyarság nagy kér-
déseiről. A magyarság sorskérdéseiről szól ó, ezek az előadások ter-
mészetszerűleg elsősorban is a legfontosabb nemzetfenntartó elem-
nek, a parasztságnak szernpontjából nézik a kérdést. Erre azért van
szükség nálunk, mert a paraszti életszemlélet bomlani kezd. A nagy-
város közelsége, a gyárakban való elhelyezkedés, kevés földterület
(nagybirtokok a fővárostói 15 km-nyire!) stb. hozza magával: a
proletárosodást, a népi hagyományok értékeinek külvárosi silány-
ságokkal való felcserélését.

Ezek a szombatesti előadások szolgálják a magyar szellemi-lelki
megújhodást. Az előadásokhoz hozzászólnak, megvitatják, néha késő
éjszakába menően elbeszélgetnek a felvetődő kérdésekről. És mind
többen vannak, akik komolyan kezdenek olvasni komoly könyveket.
Milyen nagy dolog az, amikor fiatal gazdák eljönnek hozzám, hogy
komoly és nehéz olvasmányt jelentő könyveket kérjenek. Elolvassák,
megértik és vitatkoznak az olvasottakról. Igaz, hogy ezek száma
még nem sok, de ők már :fáklyavivők és ha bármi komoly dologi
történik a faluban, elsősorban rájuk lehet számítani.

A következő címeken tartottunk és fogunk még tartani elő-
adásokat: A magyarság sorskérdései, Népi értékeink, A tervgazdal-
kodás, A zsidókérdés, Földbirtokpolitika, Magyarságunk a Duna
völgyében, Középosztályunk problémái, A vallás és szocializmus, A
finn parasztság értékei, A parasztság szervezése, Nacionalizmus és
katonai szellem, stb ... , Előadóink a fiatal magyar szellemi élet harco-
saiból kerülnek ki: dr. Hilscher Zoltán, dr. Karsay Gyula, Papp Béla"
Mórocz Sándor, Kerék Mihály, Pröhle Sándor, Kodolányi -Iános,
Oláh György, Kovács Imre stb.

Vannak nehézségek is. A legnagyobbak azonban az intelligencia
oldaláról. Egyik részük politikai izgatást látott az előadássorozatban
és örült volna, ha közigazgatásilag betiltják. »Minek lovat adni a
paraszt alá, mikor úgyis elég magasan hordja az orr át.« Dörgölődzik
a parasztokba (nekem szólt) stb ... stb ... ime a gyökértelen közép-
osztály hangja, mely nem áll az igazi néphagyomány , népi kultúra
alapján - az úri osztály tudatos intelligencia. Pedi.g ha nem teszi
le ezt az osztály tudatot és nem keresi meg a parasztság kezét -
az egész magyarság belepusztul. A kéznyújtást neki kell kezdenie -
mert a parasztság nem nyújtja ki: sokszor ráütöttek már a kinyújtott
kezére.

Van nehézség a parasztságban is. Nehezen mozdulnak, különösen
az elején. De ha megmozdultak, hüségesek tudnak maradni és nagyon
hálásak mindenért. Megérzik az előadók szavaiból az őszinte szere-
tetet és felemeli őket a tudat, hogy ők fontos pillérei a m~gyar,
megújhódásnak.

Igy próbáljuk mi szolgálni a megújhodást. Minden előadás végén,
elénk áll a nagy kérdés: új világot csak belsőleg megúiult' emberek



tudnak létrehozni. Végeredményben pedig e~ a lényeges: tágítani a
szemeket, megnyitni a szíveket és rádöbbenteni az embereket erre
az örök igazságra: újuljatok meg, szükség néktek- újonnan szület-
netek - mert innen indul el a magyar megújhodás útja.

Ezt a munkát nekünk,az ige pásztorainak vállalnunk kell min-
(len nehézség árán is. Ha elégünk is, csak égjünk, ha pislog is a
mécs, csak világítson, mert nagyon sötét a magyar éjszaka.

Zászkaliczkp Pál.

Felhívom a lelkészek s az egyházi
közigazgatás különböző fórumain dol-
gozó világiak figyelmét erre a könyvre.

Kecskemét, 1939. január 26.
Dr. Gesztelvi Nagy László

egyetemi m. tanár, a Duna-
Tiszaközi Mezőgazdasági Ka-

mara igazgatója.

Dr. Pröhle Károly: "Emlékirat a magyar evangélikus lelkészképzés
reformja tárgyában" című cikk befejezését, helyszűke miatt, jövő

számunkban hozzuk.

Kérjük
az előfizetési dii
beküldését !

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kírél yi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tüzoltószBr-, kút, sziuatfyú - BS
gBpgyár, harang·, fBm- BS vasöntödB.

Alapítva:
1816.

Alapítva:
1816.

................................................................................................................................................................................................................................................
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Bundák
szezon utáni olcsó árakon.

Újezüstrókák.keppek

SOMOGYI
SZŰCSMESTERN ÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: 18·63·95.

~

I Alakítás, fBstBS BS kBppkölcsönzÉsI

1~11111!!!!1111111111111111111!!111!!!11111!!111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!IIIIIIIIIIIIII!!!!!IIIIIIIIIIIIII11111

Serkenj föl,
aki aluszol

Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmánveiból. elő-
adásai ból, prédikációiból. nagy
levelezéséből k ivá l o ga tta é s
egy be sze r k esz tet te:

Scholz László.
A 222 lapos nagy munka az
Evang. Misszióegyesület jubi-
leumi kiadványa. (Garab József
nyomdája, Cegléd.) Ara portó-
mentes küldéssel : 3·~ pengő.
Megrendelhető a könyv össze-
állítójának címén (Budapest. VI!., Aréna-ut
66.Ill.24.) - Csekszámla: 35.332.~
Olvasd a magyar Bvang. Bgyház nagy
íbrBsztöjBnBIr BgYBtlBnnagyobb müvst. .

•...._--

lA ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os ha rangját most szálli-
totluk. továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek. a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. a dorogi evangélikus

-egyházközségnek, a rnihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított herangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsőlerencvérosi re-
'lormátus templom. a pápai református templom. Il győ ri reformá-
tus templom. bagaméri református templom stb. stb. harangjai
gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal for-
-dulianak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranyéremmel. azonkívül sok arany- és ezüstéremmel és
sok díszoklevéllel kitüntetve. Kedvező fizetési feltételek és sok évi

jótállás. Költségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk.
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SZLEZÁK LASZLÓ
;'-

Mit nyult az Evangélikus Egvházkerületek
Magyarország ararrykoszorus mestere r f>:~ Jóléti Egyesülete?

harang- BS ÉrcúntndB, harangfBlszBPBIBs BS harangláb gyár " A családban előforduló halálesetkor temetkezési

B d XIII P h ' 7" w segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési segélyt.
II ap est, ., etne azy ..u. O." Elet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset, szavatosság.

(XIII., Frangepán-utca mellett.) ~ -~- gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj tételeit. 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 Iigyelrnél a Jóléti Egyesületre.

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

,-

70 éves cég!
Valódi ezüst evőeszközök, dísztárgyak. Ezüst- és
aranyárúk napi áron. Kegyszerek valódi ezüstből
és ezüstözött bronzból. Kérjen árajánlatot 1

SZIG-ETI 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 harangjai!. -

Szívvel-lélekkel készítem harangjairnat.

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE I
Néprajzi és művelödéstörténelmi tanulmány.

Irta: dr. Bruckner Gyözö. Ára 2 P.

Hapható S [H OLT ZTE ST V Éft EH könyukBrBskBdBSsbBn,
Budapest, IX., Ferenc-körúf 19-21~

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

Rádió, gramofon. zongora billentyűs harmo-
nika és az összes hangszerek legolcsóbban.-
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

MARNITZ
hangszertelep ,
VIIl, JÓZSEF-KRT. 37.~I-----------------~------------~~

GARAB JÓZSEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR I
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VII. ÉVFOLYAM. 7. SZ; 1939. FEBRUÁR HÚ 18.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS. BEl,..MlSSZIÚI.EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG' HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: ,KEMÉNY LAJOS

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos. Dezséry Lészló, dr. Gaudy Lászlo,
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 László.
Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások akiadóhivatalba küldendök.

Előfizetési ár: egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi' meg és visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

••••••••••
TARTALOM:

Imádságunk térnaközössége

A Luther-életrajz kérdéséhez
Az új stílushoz

Emlékirat
A pesti utca

Hová jutunk?
Via MaIa

A tiszai egyházkerület
A Felvidék és a Luther-Szövetség

Film-krifika

Hírek

•••••••••
2

Budapesti istentiszteletek
sorrendje

1939.február 19.-

Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/29 Lehel László
Deák-tér 4. (magyar) d. e. II Kendeh K. György
Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Kádár Gyula
Fasor. Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Virág Jenő
Fasor d. e: II Dezséry László
Fasor d. u. 4 Benkő István
Fasor (némel nyelven) d. u. 5
Köbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10
Kőbánya. ,d.u.4
Simor-utca 35. d. e. II
Rákóczi-út 57. (lót nyelven) d. e. 10
Ullői-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
Abonyí-utca 21. d. e. II
F óti-út lO/b. d. e. 10
Bécsikapu-tér d. e. II
Koronaőrség d. e. 10
Úbuda (ifjúsági) d. e. 8
Úbuda (nérnet nyelven) d. e. 9
Óbuda: Selmeci-u. 1. d. e. II
Obuda 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.

Kemény Péter
Kemény Péter
Mórocz Sándor
Morhács Márton
Martony Elek
Csaba László

Szuchovszky Gyula
Lamnek Vilmos
Soltész Elemér
Rimár Jenő
dr. Varsányi Mátyás

Stovicsek Gusztáv
Stovicsek Gusztáv
Danhauser László
Mohr Henrik
Dezséry László
Járosi Andor
dr. Sólyom Jenő

-



lrnódsóqunk témaközössége
Az imádságainkori érzik meg

legjobban. mennyire nem tudunk
Egyház lenni 1. Az imádságainkat
már 'magánemberek mondják, s
nem -az Egyház, a szentek közös-
sége, A hálaadásaink külön-kűlőn
való egyéni eredmények köszönetei
Istennél. Mintha csak nekem volna
köszönnivalóm, s .az én dolgom
másra nem tartoznék. Pedig amit
én kaptam a keresztyénségben,
akármilyen mustárrnagnyi is az.
mindnyáiunk . köszönnivalóia, s
amit a másik kapott,' minden ke-
gyelmi ajándék. az a mi közös
örömünk kellene legyen. A bűn-
bánó imádságaink is egyéni akciók.
Legtöbbször nem a szentek közös-
ségébe. s' az üdvözültek seregébe
akarunk íelvétetní a bűnbocsánat
kegyelmében. hanem csak vala-
hogy mindettől függetlenül magán-
szentek ~ka~unk lenni. akik masnil:
üdvözülnek. Mintha a bűneink nem
függenének össze. s nem lenne
minden bűnünk alapvonásában kö-
zösségi és társadalmi jellegű. Nem
lehet egyénileg bűnözní. A kísértés,
a végrehajtás. a következmények
dolgában minden bűn .egylorrnán
- közösségi jellegű. Hogy gondol-
juk. hogy a bűnt. egyénileg lehet
elintézni? A kérő imádságaink
csupa egyéni érdek Istenhez hor-
dozása. Mintha Isten csupán arra
való volna. hogy engem kiszolgál-
jon. Pedig nyugodtan. mondhatiuk,
hogy Jézus csaknem minden ígé-
retét többesszámban fogalmazta.
Azt rnondta például. hogy: "Amit
kértek az én nevemben. mindazt
megadom néktek."

Meriük mondani, hogy ma
amikor imádkozunk az Egyház-
ban. akkor én imádkozom, te
imádkozol. ő imádkozik, de nem
mi imá d k o z u n k I Pedig ami-
kor a tanítványok Jézushoz mentek
az imádság ügyében, akkor nem
azt mondta valamelyik: "Taníts
meg engem imádkozni", hanem
együtt könyörögtek ezért: "Taníts
meg minket imádkozni l"És Jézus
azt mondta: "Ti pedig így imád-
kozzatok. " Megszabta egészen dön-
tő módon az imádság formáját
azzal, hogy a Míatvánkot többes-
szám ban fogalmazta, s az imádság
tartaimát is, hogy összefoglalta
azokat azimádság-témákaf, amik
felett kell imádkozni. ha azt akar-
juk. hogy sikerüljenek az imád-
ságaink.

. Ha e mondat felett: "Ti pedig
így imádkozzatok 1" - kicsit el-
gondolkodunk, rögtön Iátiuk, hogy
Jézusnak nem az a gondja, hogy
általában imádkoznak-e az embe-
rek? Az imádságot nem a keresz-
tyének kezdték. A pogány is imád-
kozik. s Jézusnak természetes. hogy
az övéi is imádkoznak. Az új nem
az, hogy imádkozunk, hanem az.
hogy így imádkozunk. Jézus azzal
törődött elsősorban. hogy az imád-
ságaink sikerüljenek. Ezért őtőle
nem általában az imádságra tanít-
tattunk, han~~ az imádság formá-•• I•• ~

lÉs felméne a tömjén füstje
a szentek könyörgéseível az

I
angyal Kezéből az Isten elébe.
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jara és tartalmára. Nyilvánvaló
ebből az is. hogy ahol ezt a kettőt
elfelejtik, ott hiába' imádkoznak.

Mi pedig elleleitettük a közös-
ségi imádságot. Már régen egyes-
számban imádkozzuk a Miatyánkot.
Mi ennek az oka? Meggyőződé-
sem. hogy az az ok, hogy az egy-
ház a közös imádság témáit felej-
tette el. Nincs imádsáaoe téma-
közösségünk .. Az egyháznak nincs
imádságpolitikája, imádságprog-
ramja.

Az istentiszteleteken elképesztő
retorikai imádságokat hallhatunk,
melyek már nem akarnak igazi
kollekták lenni. A lelkész imádsá- .
gával a hívek ritkán tudják magu-
kat azonosítani. s általában nem
tudják. hogy ők otthon és bánni-
kor miért is imádkozzanak?

A hívek előtt nem világos, hogy
az egyház mit akar. s milyen cé-
lokban kell Ielsorakoznia a gyüle-
kezeti és hívő imádságoknak ? A
.hívek nem tudnak az "egyház
szándékára" imádkozni. Ha egy-
házunk újra Egyház akar lenni,
sürgősen fogalmazza meg az imád-
ságprogramját, amit adjon tudtul
a híveknek. Hogy legyenek közös
kéréseink, hogy bizonyos egyházi
célokért eg yszerre sok imádság
szülessen, hogya közösség számii-
hasson arra, hogyacéljaiért most
sokan és sokfelé imádkoznak.
Avv'al legyünk tisztában: az Egy-
ház eredményei az imádság ered-
ményei! S ezért a programszerű
közösségi imádság az Egyház
előrelátása !

Dezs'éry László.
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A pesti ucca
Hetekkel ezelőtt történt a Keleti pá-

lyaudvar környékén egy súlyosnak lát-
szó villamos összeütközés. A 69-es vil-

- Iamos felborította a 46-ös járat pót-
kocsiját. A szerencsétlenség úgy ját-
szódott le, mintha lassított film mu-
tatott volna egy lassú esést. Dc ab-
ban a pillanatban, amikor apótkocsi
90 fokos szögben a földre ért, a köny-
nyelmű, a léha pesti utca közönsége
gondolkodás nélkül ugrált fel a pótko-
csira. Mindenféle rendezés és intézkedő
hatalom nélkül, de talán első segély-
nyújtási kurzus nélkül is két-két em-
ber olyan szelíd figyelemmel emelte
ki a sérülteket, mintha örökké nehéz
betegeket ápoltak volna. A mentők pil-
lanatok -alatt - érkeztek a szerencsétlen-
ség színhelyére, de mire kipakoltak,
már minden - sérül tet biztonságba he-
lyeztek a pesti utca önkéntes mentői.

Ugyanezen a vidéken történt a de-
cemberi . légoltami délutánon. Az első
riadó délután fél három körül lehe-
tett s amikor a nehéz Úz perc eltelt,
megindult a pesti utca abban a tu-
datban, hogy meg volt a szokásos napi
kettős riadó, nyugodtan lehet utazni a
villamosokon. Ez a számítás nem bi-
zonyult helytállónak, mert negyedóra
mulva újabb riadó szólalt meg s a szi-
rénák még búgtak, amikor a rendőrök
egyenként szedtéle le az utasokat a
villamosról. A Toloneházba igyekeztem
s egy olyan kapu alá kerültem, ahol
majdnem hasonló embereket véltem fel-
fedezni, mint ahova igyekeztem. A ka-
pualjban volt legalább száz ember. Fe-
csegés, fegyelmetlenség, majd a harang-
zúgás hallatszik. Megszólal valaki _fé-
lig gúnyosan, félig kijelentő formában:
most imádkozik a pap. Semmi kelle-
metlen megjegyzés. Nem viccelik ki sem
a szpikert, sem a mondatát, Egy hosszú
perc után mondja az egyik daliás szép
munkásférfi : _ha komoly lesz az, amit
most nekünk játszanak, akkor itt min-
denki fog imádkozni.

..
Szept. eleje óta minden szerdán reg-

gel 7 óra 50 p-kor haladok el egy nagyobb
kereskedés előtt. Keresztyén alkalma-
zottak várják az üzlet kulcsait hozó
főnököt. A főnök szemmelláthatóan nem
árja. A keresztyén alkalmazottak mín-
díg alázattal és szépen köszönnek, az
alig 25 éves főnök még eddig soha
meg nem emelte kalapját. Mindíg csak
egy újjal böki meg annak a szélét., ..

Nagy temetés van a Kerepesi teme-
tőben. Sok egyházi ember van a teme-
tési közönség között., A halottas szo-
bában bevégződik a lelkészi szolgálat,
a közönség fegyelmezetten helyezkedik
el a halottaskocsi mellett, amikor ér-
kezik a Iunkciót végző lelkész. A leg-
idősebb korosztályból való. Szerény.
Alázatos. Mindenki tisztelettel nyit neki
utat. Mindenki megfövegeli. Evangélikus
és nem evangélikus ember. Csak egy
méltóságos úr gondolkozik azon, hogy
vajjon most is a lelkész Iog-e köszönni
neki, vagy mégis úgy illene, hogy ö
tisztelegne a lelkésznek. Olyan sokáig
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.A Luther-életrajz
kérdéséhez

Voltaképen örvendetesnek kellene mondani azt a tényt, hogy egy
most megjelent magyar nyelvű Luther-életrajz kapcsán nálunk is vita
indulhat meg a Luther-ábrázolás fontos kérdéseiről. A termékeny
eszmecserenek azonban útját állani látszik az a -sajnálatos körül-
mény, hogy az említett Luther-életrajz szerzője a tárgyilagos kri-
tika iránt nem mutat kellő megértést s inkább a »hódolat illet, nem
bírálat« álláspontjára helyezkedik. Dr. Varsányi Mátyásnak ez a
magatartása annál inkább sajnálatos, mert Luther-életrajzának ki-
adása előtt tőlem szakértői véleményt kért .róía, de én már akkor
őszineén rámutattam munkájának alapvető hibáira, meggondolandó-
nak mondván annak ilyen formában. .való kiadását. Varsányi Mátyás
azonban ezeket a kifogásairnat nem méltatta figyelemre, könyvét
mégis kiadta, sőt igyekezett .azt elvonni a nyilvános szakkritika
elől. Ez az eljárás mindenesetre szokatlan és különös, de nem aka-
dályozhatótt lI}eg abban, )lOgy Varsányi könyvének legsúlyosabb hi-
báira a nyilvánosság -elétt is rá ne mutassak. A Keresztyén Igazság
1939. évi januári számában megjelent kifogásaimat azonban Var-
sányi az Evangélikus Élet f. évi 5; szamában közzétett válaszában
(»Válasz egy kr-itikára«) meglehetősen fölényesen visszautasítja. Mi-
vel itt a Luther-életrajz nagyfontosságú kérdéseiről van szó, éppen
az ügy érdekében szükségesnek tartom, hogy ezeket a nyilvánosság
előtt is jobban megvilágítsam, éppen Varsányi Luthe'r-könyvével kap-
csolatban, anélkül azonban, hogy a könyvnek részletes és aprólékos
kritikai vizsgálatába kívánnék bocsátkozni.

Két Iőkérdésre szükséges mindenekelőtt világosságot deríteni: á
Luther-életrajz, előadási módja, formája - és Luther alakjának;.
egyéniségének }elfogása tekintetében. A kettő természetesen." szoro-
san összefűgg1egymással. _

1. Az előadás módját, formáját jórészt az író célja, szándéka
határozza meg. A tudományos előadás erősen _kptö.tt·formájától az
egyéni benyomások szabad közléséig sokféle lehetőség van. A szé-
lesebb körű olvasóközönségr-e igényt tartó JFók szívesen alkalmaz-
zák az életrajzi regény formáját. Anélkül, hogy erről a műfajról álta-
lában ítéletet akarnék mondani, hangsúlyozni kívánom, hogy Luther
életének regény formájában való ábrázolását nem tartom sem he-
lyesnek, sem kívánatosnak. Az író egyéni felfogásának jogát nem
vonom kétségbe, annak megvalósítását sem lehet megakadályozni,
de ez nem szünteti meg az író felelősségét. Ha egyszer Luther éle-
tének az ismeetetése acél - már pedig a mi szegényes magyar
nyelvű irodalmunkban elsősorban erre kell törekedni -, akkor az
irodalmi formát is úgy kell megválasztani, hogy ez a történeti hű-
séget és megbízhatóságot ne befolyásolja, legalább is ne támasszon
ebben az irányban kételyeket az olvasóban. Ezt a kritériumot egyéb-
ként a legegyénibb ábrázolási módra is alkalmaznunk kell, mert
Luther személyévei kapcsolatban a tisztán irodalmi célkitűzés ki-
zárólagos jogosságát nem ismerhetjük el: itt az igazság és megbíz-
hatóság szempontja mindíg döntő, akár Luther mellett foglal állást
az író, akár ellene,akár tudományos munkáról van szó, -akár nép-
szerű ismertetésről, akár egyéni nézetek és benyomások közléséről.

Var sányi Luther-életrajzának irodalmi műfaját nehéz meghatá-
_rozni. Ö maga, csak annyit mond, hogy »érdekességre, elevenségre
törekszik, anélkül, hogy ennek kedvéért a történeti igazságtól eltá-
volodnék. Ellenkezőleg, ez a könyv a nagy reformátor alakját úgy
rajzolja meg, amilyen Luther a valóságban volt.« (Végszó. 413. 1.)
Tehát a szerző mindenesetre megbízható, hű képet akar rajzolni Lu-
therról. Az érdekességre való. törekvés abban leli magyarázatát, hogy
Varsányi minél szélesebb körü olvasóközönségnek akar írni. Eb-
ben a tekintetben észrevehetően a regényforma csábította erősen,
anélkül, hogy kifejezetten az életrajzi regényt választotta volna min-
taképül. A regényszerűség részben abban mutatkozik, hogy az ese-
ményeket, helyzeteket sokszor párbeszédes formában adja elő, --



valamint egyes színes hangulat - és környezetrajzokban. Kétség-
telen, hogy ebben a szerző nem egyszer ügyes írói készeégről tesz
bizonyságot. Mégis a sok költött párbeszédet kifogásolnom kellett.
Varsányi válaszában az olvasóit (!) nyugtatja meg, hogy~zekben
a párbeszédekben nem ő beszél Luther szájával, hanem Luthert be-
szélteti a saját szavaival. Azt én is megállapítottam s aki Luthert
valamennyire ismeri, szintén észreveszi, hogy Varsányi ezekben a
párbeszédekben tényleg elég sokat használ fel Luther egyes írásai-
ból, feljegyzett mondásaiból. Persze, ez azért még egyáltalában nem
igazolja Luther iratainak beható ismeretét. Többnyire csak az el-
terjedt régebbi és újabb Luther-életrajzokban már felhasznált anya-
got higítja fel Varsányi. És ha Varsányi azzal akarja magát iga-
zolni, hogy ezekben a párbeszédekben egyetlen olyan súlyos tartalmú
mondat sincs, amelyet nem Luther irataiból merített volna, akkor
erre azt kell mondanom, hogy Luther iratainak valóban súlyos ré-
szei egyáltalában nem jutnak szóhoz ; másrészt a következő szakasz-
ban lesz alkalmam rámutatni olyan Luther szájába _adott· súlyos
következményű mondásra is, amely nem csak hogy nem támaszt-
ható alá Luther saját irataival, hanem homlokegyenest ellentmond Lu-
ther gondolkodásának (a speieri faló meséjével kapcsolatban). Ez
tehát 'elég kellemetlen megvilágításba helyezi az írónak Lutherral
való, feltételezett kongenialitását. Ehhez járul, hogy ~ túlságosan
gyakran alkalmazott párbeszédeknél nem egyszer erősen kiütközik
a mesterkéltség, úgyhogy a nem szakember, de kellő ítélőképességgel
bíró művelt olvasó is kénytelen megállapítani: Luther így nem be-
szélhetett. A legsajnálatosabb következménye Varsányi módszeré-
nek azonban az, hogy e megbízhatatlanság folytán tulajdonképen
egyetlen Luther szájába adott mondatot sem lehet teljes bizonyos-
sággal Luther eredeti mondásaként idézni: Hiszen a hozzá nem értő
olvasó igazán nem különböztetheti meg az egyes mondásoknál, hogy
mi abban az eredeti lutheri és mi az író toldása vagy alakítása.
Még szakembernek sem könnyű minden esetben határozottan elkü-
löníteni a kettőt. Pedig egy jó Luther-életrajznak egyszersmind meg-
bízható Luther-breviáriumnak is kell lennie. Ezért nem szabad' a
valót a költöttel ilyen módon keverni, merc az eredmény .az, hogy
a költött részek miatt elsikkad az eredeti is. Vagy pedig a jóhi-
szemű olvasó - amint állítottam 's most' is állítom - egyszerű en
mindent hitelesnek vesz és így igenis megtörténhetlk, hogy ..valaki
esetleg Varsányi szavait fogja Luther szavaiként idézni. Ez annál in-
kább megtörténhetik, mert Varsanyi olvasóit nem világosította fel
követett módszeréről és az én kifogásomra azolvasóihoz intézett meg-
nyugtató nyilatkozata egyáltalában nem megnyugtató. Ezért vagyok
kénytelen erre ezúton ismételten is felhívni az olvasók figyelmét,
annál inkább, mert az is megtörténhetik, hogy 'pl. -római katolikus
részről hamisan idézhetik majd Luthert Varsányi könyvéből. Éppen
ezért kell hangsúlyoznunk, hogy a szakkrítika, és természetesen egy-
házunk hivatalosan sem állhat egyszerűen Varsányi könyve mögött
s azzal rnindenben nem azonosíthatja magát. Ne tévesezen meg tehát
senkit VarsányinaJ<püspöki ajánlásokra való hivatkozása, mert ezt
legalább is gyöngíti D. Raffay Sándor püspökneke lap 4. 'számában
könyvéről írt kritikája. . .,

Az érdekesség ésbizonyos fokú népszerűsítés szempontja egyál-
talán nem kívánja meg a Varsanyi által követett rnódszert. Luthert
igenis ti saját szavaiból ismerjük meg legjobban =: ez az elv helyes.
Azonban Luther beszéd-. és írásmódja, szavainak tartalma, minden
írói alakitás nélkül is van olyan érdekes, hogy a mai ember figyel-
mét is leköti. Minden .Írói beavatkozás csak ártani tud Luther ere-
deti erőteljes stílusának, szavai komoly és mély tartalmának, Tehát
Luther irataiból eredeti formában, teljesen megbízhatóan kell minél
többet idézni. (Természetesen a fordítással már együtt jár bizonyos
fokú változtatás, sőt modernizálás is, de ez ne legyen több a szük-
ségesnél.) Ez á legjobb .módszer iratai. ismertetéséhez is, tehát nem
kell a száraz tartalom-ismertetéshez folyamodni.

Ami pedig az események előadását illeti, Varsányi is számos
esetben marad meg az egyszerű történeti előadásmód mellett. Ezek
ellen a részletek ellen többnyire nem is lehet lényeges kifogást
emelni. Ellenben ugyancsak az érdekesség kedvéért néhányszor el-
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gondolkodott, míg a lelkész .Jcöszönt
neki.

*
Tele van az utca plakáttal. Tele van

minden ember emblémával. A legjám-
borabb plakátok is meg vannak tűz-
delve a most induló politikai párt kis
ragasztékaival, amelyeket iparostanonc-
iskolai gyermekek ragasztanak. Olyan
önzetlenek vannak közöttük, hogy. húsz
filléres áron száz darabot vesznek s
ragasztgatják a kis plakátokat. Az
egyik növendék még ezzel sem elége-
dett meg. Olyan nagy nyilaskeresztet
hord, hogy az egész kabát kihajtóját
eltakarja vele. Hátulról tíz lépésről
megismerem a hangját: nem tagadom
le,. hogy hová tartozom, mondogatja.
Tudom, hogy gyorsabban jár, mint .én
s elémbe fog kerülni. Meg is előz.
Megszólitom. Kissé, elvörös.ödik. Meg-
dicsérem, hogy milyen jó hangja van s
azt is mondom neki, hogy milyen nagy
a jelvénye. Amire a gyermekem kiborn-
bolja anagykabátját s rámutat a kís-
kabátjában levő Luther rózsára s ked-
vesen rám köszön: Erős várunk ...

. G. L.
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Hová jutunk?
Csendben és titokban, már évtizedek-

kel ezelőtt megindultvae a szellemtör-
ténetinek becézett és tudományosnak
mímelt átértékelő »munka«, amelyik
megkezdte a magyarság mult jának
a különböző érdekek szerint való fel-
mérését. Felekezeti· és partikuláris
szempontból igéretesnek .igérkező kez-
det .volt, Mert a szellemtörténet nevé-
hen eddig ismeretlen nevű senki-
ket is be lehetett lopni a magyarság
nagyjai közé. A jó indulatú magyar
ehbeszépen belenyugodott. Miért ..ner

. - gondolta, legalább többen lesznek
nagyjaink. Utána azonbanújabb meg-
lepetés jött. A beszivárgott kis név-
telenek kiszorították li magyarság tör-
téneti nagyjait. Boeskai, Bethlen, Rá-
kóczi és :a magyar függetlenség többi
nagy harcosai szedhették sátorfájukat.

. és kimasírozhattak a magyar mult-
ból. Helyüket olyanok foglalták el,· akik-
ről li színtelen kelostor-i irodalom mond
el néhány lehilis nemzetközi legendát.
(Nemzetközit olyan, értelemben, . hogy
legendáikát másutt és más nevek alatt
Európa minden katolikus országában
megtalálhatja,: aki fáradságot vesz hoz-
zá.) A jót akaró magyar ebbe is bele-
egyezett. Legyen hát az ifjúság egyik
eszményeképe 1. István. király fia

. Imre és legyen »szociális szent« ár-
pádházi Erzsébet. Az ilyen sik ére-
ken végül is kelleténél jobban fellel-
kesült a népszerű szellemtörténet és
újabb döntő lépésekre szánta el magát.

'A magyar antropologia első nagy
munkását: az evangélikus Bél Mátyást
besorozza a szellemi senkik közé. Az
evangélikus Kossuth Lajost is besoroz-
ták az »átértékelendők«közé. De mert
II magyar nép tudatában olyan nagy
név az övé, hogy a mai szellerntörté-
nészek nem bírtak vele, hát szembe-
állították a másik magyar üstökösseI :
Széchenyivel és vele akarják porba dön-
tetni.

Megdöbbentő és elszomoritó, hogy a
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követi azt a ,hibát, hogy .történelmileg helyt n~málló, sőt legendás,
vagy éppen maga által költött részleteket kever bele előadásába.
Ilyen költött rész pl. »A fejedelem álma« c. fejezet, ami írói szem-
pontból lehet ügyes darab, de a történeti valósághoz semmi köze;
vagy a speieri faló mcséje (2Q~. 1.). A legendák közé tartozik a
wartburgi tintafolt keletkezése is. Ez ugyan nem elképzelhetetlen
dolog, de az elbeszélés eredeti formája, mely szer-irit nem Luther vágja
az ördöghöz a tintás üveget, hanem fordítva, illetve még előbb az
ördög csak végigönti a tintát Luther ír ásán, .-nyilván elárulja an-
nak legendás eredetét. Ezt az eseményt is előbb \Vittenberghez,
majd \Vartburghoz, sőt Koburghoz is Iűzik az elbeszélés. különböző
formái, míg végül Wartburghoz rögződött. (Y. Ö. Az újabb Luther-
kutatás főbb irányai és eredményei c. füzetemet. 1936.) Bármennyire
érdekes is -Iehet az elbeszélés, semmi értelme annak, hogy egy meg-
bízhatoságra igényt tartó Luther-életrajz ragaszkodjék ennek tör-
téneti 'hitelességéhez, sőt még tetszetős magyarázato] is szerkesz-
szen hozzá.

Hasonló' az eset az Elek-legendával. Ma már elintézett dolog,
hogy Luther állítólagos Elek nevű barátjával kapcsolatos elbeszélés
későbbi félreértés és kombináció eredménye. Komoly és megbízható
Luther-életrajz tehát ezt sem állíthatja be történeti valóságként. Var-
sányi ezzel kapcsolatban ir le egy diák-ivászatot, mai nyelven »Knei-
pes-t. ,Ezt kifogásoltarn. Hogy' a XVI. században a diákok mulat-
tak s nem egyszer talán Iéktelenebbül, mint ma, azt nem VOIlOmkét-
ségbe. De ha már mindenáron le akar egy ilyen diákmulatozást írni,
akkor egy mai »Kneipe«, amit Varsányi alighanem saját diákkori
emlékei alapján írt le, mégsem illik Luther korába. De nincs is szük-
ség erre, mert azok a körülmények, amelyekbe ő ezt beállítja, tör-
ténetileg nem helytállóak. '

2. A Luther-életrajz másik fontos kérdése: Luther alakjának,
egpéniségéneic ábrázolása.' Ez a tulajdonképeni tartalmi kérdés;

Nincs most lehetőség arra, hogy ismertessem a történelem fo-
lyamán kialakult különböző Luther-képeket. Elég utalni arra, hogy
minden kor a maga képére alakította Luther alakját is, igy az
orthodoxia, a pietizrnus, a felvilágosodás és a XIX. századi liberá-
Iizrnus. Utóbbi számára Luther lényegében a lelkiismereti szabadság
(sokszor egyenesen a szabad gondolkodás) harcosa éshőse 'volt.
CA római katoljcizrnus pedig csak .a lázadót, forradalrnárt, eretne-
ket tudja benne látni.) A legújabb (kb. a reformáció 400 éves ju-
bíleuma, 1917 óta) nagy lendületet .vett Luther-kutatás rnindenek-
felett a reformátor Luthert igyekszik megismerni, a teljességre való
törekvés méllett.

Kétségtelen, hogy Luther sokszínű egyéniségét, gazdag gondolat-
világát a maga teljességében híven ábrázolni nem könnyű. Kiki
legszívesebben csak a neki tetsző, saját Ielfogásának megfelelő, vo-
násokat 'látja meg benne § csak ezeket emeli' ki. Ennek következ-
ménye: a valóságot torzító, sőt meg is hamisító egyoldalúság, ami
ellen küzdeni kéll. ' '

Bbből a szempontból kifogásoltam.vhogy Var~ányi Luthert alap-
jában a »Ielkiismereti szabadság« harcosaként .ábrázolja,' tehát lénye-
gében a régi' liberális Luther-képet nyújtja, Varsányi, ez ellen' tilta-

A Krisztusban van bátorságunk kozik. -. Ezzel szemben kénytelen vagyok utalni arra,amit Var sányi
ilyen nagy dolgokra. Ö él: mi is~ az általam egyébként is kifogásolt speieri faló nreséjével ,kapcso-
élni fogunk, ha meghalunk is. Ö" .latbattLuther szájába ad. Eszerint Luther ezt mondta "0111<1,, (205.'1.):
majd gondoskodik feleségünkről és »Ti esztelenek; mit míveltetek ? Nem láttátok: pozdorjává törtétek
gyermekeinkról a mi halálunk után. a reiormácío legnagyobb vívmányát:. a lelkiismeret szabadságát ... «
Ö e uralkodik és m~ Vele együtt A' reformáció legnagyobb vívmánya -' a lelkiismereti szabadság!
fogunk uralkodni. Es ezt Varsányi egyenesen Lutherral mondatja! Ez teljesen a libe-

A pápa hívei fenyegetódznekés rális individuálizmus jelszava, de nem Lutheré. - Könyve befejező
erőszakosak, de erre nem sokat soraiban pedig 'v arsányi Luther .jelentűségét a következőkben fog-
adok. Ha mi elbuku~k, velünk együtt lalja össze: »Luther ma is él. Él a kiküzdött lelki szabadságban ...
Krisztusnak isbuknia kellene, Neki, Az emberiség a szeneminagyk01:úság;fe~é.van útban. S.ha majd meg-
aki a világ Ura! S ha Ö mégis el- 'f;zűnik minden lelki gyámság, minden oezettetés, férfi lesz, aki gyer-
bukna, inkább bukom én is a Krisz- mek volt, önálló lesz, aki önállótlan volt,ha az emberiség lelki ér-
tussal, míntsem, hogy fennmaradjak telemben killŐ a gyermekcipőből, akkor' felvirrad Luther győzelmé-
a ~s!isz~rral. Lu the r, nek llagp napja.« - Ez nem a rdQ~IJ}á,c~ióprogrammja, hanem sok-. '

azellemí és ,aI\yagi pórázon vezetett tö-
megeinknek pedig nem akar, kinY'íl,nr a
szeme. Nem veszik- észre, hogy mul-
tunk és vele együtt jelenünk két-há-
rom és öt felé szakításával gyilkos
férgek támadják meg' a magyarság
belső életerejét. Jóindulatú és jószán-
dékú emberek és társaságok simán be-
lenyugosznak abba, hogy részekre sza-
kadozzunk multunk és nagyjaink sze-
rint is. A háttérben meghúzódó méreg-
keverők vidám kéz dörzsöléssel várnak
rá,' hogy az elvetett bűnnek halál iesz
az aratása.

Merjük csak megmondani nyiltan és
igazán, hogy a legjobb úton .haladunk
erre felé. A felekezeti öntudat már
olyan horribilisan nagy közöttünk, hogy
a kenyérkérdés már majdnem nyiltan
valléskérdés. Budapest alpolgármesteri
állására legutóbb »véletlenül« csak ka-
tolikus embereket jelöltek, holott eddig
az egyik .alpolgármester állást protes-
tánsok töltötték be. Sőt még a báli

,meghivók cégérei is így festenek: Cisz-
ter-tea, Keresztény Tanügyi-Bál, Kato-
likus Táncestély, Protestáns teák, Gö-
rögkatolikus-bál, Evangélikus teák, stb.
Folytassuk-e tovább?

Az meg már évek óta nyilvánvaló,
hogy a nem liberális, enyhén szólva
tisztességtelennek tartja a liberálist és
fordítva, a nyilas ki akarja írtani a
dernokratát, a demokrata a nyilast és
így tovább.

Észreveszi-e végre ez a szerencsér-
len nemzet, hogy milyen egyenesen és
batározottan rohan ezerfelé darabolt
testével ezen az úton a saját vesztébe?
De nem is "lehet másképen, amíg vak
vezet világtalant és az érdek érdekkel
fog .kezet, hogy saját érdeke szerint
'való jövendőjet biztosítsa. Es még' az
is kérdéses,' hogy egyházunk felfedezte-e

,már ezen a téren a saját hívatását ?
Mert nyilvánvaló, hogy épen mi nem
állhatunk be az érdek-zenekarok hangos
harsonásai közé, hanem, értéknek kell
neveznünk és tanítanunk azt, ami érték.
Tehát Dévait épen úgy, mint Pázmányt,
Kossuthot úgy, mint Széchenyit, Bél
Mátyást és Prohászkát egyaránt.

.Ide 'azonban megnyílt szemek kelle-
nek; amelyek mentesek a felekezeti,
szellemtörténeti és partikuláris érdek-
től egyaránt. Mert történeti múltunknak
és jelenünknek értéke mindenki, -aki a

. magyarság nagy tömegeiért tudott és
mert élni, akár liberális, akár nem
liberális korban. Aki pedig mást tanít
és .hirdet róluk, az akaratlanul is nem-
zetünk strásói . közé tartozik. Örizzen
meg minket tőlük az Isten. M.
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kal .inkább a lelvilágosodásé. Feltűnően emlékeztetnek ezek a sza-
.vak Kantnak a felvilágosodás lényegéről szóló meghatározásárá !

Ennek a felfogásnak felel meg, hogy Varsányi Luthert egyolda-
.lúan mint harcosf ábrázolja. Eljárása igazolásául Luther iratainak
címeire hivatkozik, amelyek nagyrészt valaki vagy valakik »ellen«
szólnak, Kétségtelen, hogy Luther sokat hadakozott a pápaság és
annak hívei ellen, - ő valóban harcos egyéniség volt, - de ez az
ő egyéniségének csak egyik, még pedig másodiagos oldala. (Ma eb-
ben látják sokan Lutherban a német, germán lélek megvalósulá-
sát!) Az első, és : az Ő életműve egészének megértése szernpontjá-
ból 'döntő mégis az, hogy Luther reformátor volt. Luther egyéni-
ségének-és munkájának ez a legfontosabb oldala pedig Varsányi
ábrázolásábanalig':-alig érvényesűl. Általában a reformáció pozitív
tartalmáról valig tud meg valamit az olvasó. Pedig' mégis csak ez
a fontos, 'ezért szükséges és érdemes Luther életének külső törté-

'n,etét is ismerni. (Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a Var sányi által
többször" is -használt »hitjavítás; kifejezés rossz és zavart keltő.)
Hogyan állíthatja Varsányi, hogy »az a Luther, aki »épít« ... nem
tudott olyan sokszor szóhoz jutni, mint ahogy szerette volna«, Aki

,Luther iratainak nem csak a címét nézi, hanem a tarbalmát is is-
'meri, ilyet· nem állíthat. Nem is szólva rengeteg prédíkációjáról,
. amelyek jórészét hallgatói lejegyezték (a nagy weimari kiadásban
számos kötetet töltenek meg), valamint a Szeritírást magyarázó egye-

. terni előadásainak fennmaradt anyagáról stb. Nem szükségesek ezek
ismertetéséhez hosszú és unalmas teológiai magyarázatok, néhány

'ineg:felelően megválasztott idézet igen alkalmas az igazi »épitő« Lu-
ther határozottábbmegmutatására.

Különősképen hiányzik Luther reformátorrá fejlődésének mély-
reható és szemléletes előadása. Varsányi itt éppen azújabb Luther-
kutatás jelentős eredményeiről nem vett tudomást. Amit nyújt, az
is tele van tévedésekkel. félreértésekkel. (Részletes elemzésbe most
nem bocsátkozhatorn. Az idevonatkozó főbb kérdésekkel bővebben
foglalkoztam »Luther, mint professzor« c. 1930-ban megjelent tanul-
mányomban.) Itt található, éppen a Luther reformátor-i fejlődésében
rendkivüli fontos .. Római-Ievélröl szóló előadásának elég felületes
ismertetésével kapcsolatban, il »sola Iide« súlyosan téves értelmezése.
Amit Varsányi itt a hitről, ill. a hit által való megigazulásról mond,
azon könnyen észrevehető a pátosz. Nagy jóakarattal azt lehetne te-
hát Varsányi mentségére felhozni, hogy a pátosz hevületében ragad-
tatta magát a teológiailag helytelen formulázására. Varsányi azonban
válaszában határozottan védelmére kel annak, amit én erősen kifo-
gásoltam, sőt ellenem fordítja a fegyvert, azt mondván, hogy én
nem értettem meg Luthert! Meg kell jegyeznem, hogy a Varsányi
által állítása támogatására felhozott idézetek a hitnek ú. n. »Ielki
kéz« (organon léptikon) jellegére vonatkoznak. A kifogásolt szakasz-
~aIiazbnban nem erről van szó. Ott Varsányiazt .állít ja, hogy a
»sola fide« értelme' az, 'hogy »az üdvösséghez mindent Isten ad, mi
emberek csak a hitet adjuk hozzá!« Nem veszi észre, hogy itt ellent-
mond annak, amit néhány sorral előbb hélyescn állít; hogy a hit az
Isten ajándéka. Akkor pedig nem adhat juk mi hozzá a hitet, ahhoz,
amit Isten ad. A hit mint üdvösségünk alapja, nem a mi emberi igye-
kezetünk vagy' erőfeszítésünk eredménye. Minden ilyen beállítás meg-
nyírbálja Isten kegyelmi tényének nagyságát" ami ellen éppen Lu-
ther küzdött a leghevesebben. A »801a Iide« nem azt jelenti, hogy
mi »osak« a hitet adjuk hozzá Isten kegyelmi ajándékához, hanem
hogy a rni. megigazulásunk ,alapja egyedül a hit, nem .pedig a jó-
cselekedetek vagy esetleg hit + jócselekedetek. Varsányi fogalmazá-
sában azonban a hitből is cselekedet lesz, mert azt szerinte mi ad-
juk hozzá Isten cselekvéséhez. Ez pedig teológiailag nem egyéb, mint
a j Iegvaekosabb synergismus, ami azt jelenti, hogy üdvösségünket'
lsten és mi együttesen munkáljuk, sőt Isten munkája a mi részünkről
még kiegészítésre szorul! Ez Luther és a reformáció bibliai alaptaní-
tásának az ellenkezőjére fordítása. Ezt így még a római katolicizmus
sem tanítja'. És Varsányi ehhez az én kr itikám, sőt D. RaHay Sán-
dor püspöknek emlitett ismertetéséhen foglalt jóindulatú intése után

,is ragaszkodik. Ha még ezután sem hajlandó belátni és helpreigazi-
tU/li tévedését (sőt tulpjdonkép~n: t~V§!S tanitását ), qkkor döntsön

'Via Maia
Új darab a Nemzeti Szinházben.

Nincs igaza John Knittelnek, a ,darab
szerzőj ének, mert 4 felvonásos színmü-
vében egy 'gyilkosság, - tehát bűn -
következményeitől csalással, tehát újabb
bűnnel szabadítja meg a szereplőket,
Mindezt az emberiesség nevében teszí
s remek felépítésű drámájában igyek-
szik is megmagyarázni, elfogadhatóvá
tenni. A nagyközönség a költői ,eszkö-
zök hatása alatt talán el is fogadja,
mert örül, hogy feloldódik· a drámai
feszültség, és mert örül, hogy vége
szakad a szenvedéseknek, amik eddig a
bűnös és mégis rokonszenvet, veleérzést
ébresztő szereplőkre vártak Aki azon ..
ban nem a pillanatnyi színpadi hatás
alatt állva nézi az író mondanivalóját,
az nem fogadhatja el ezt a megoldást.

A svájci hegyekben, távol az embe-
rektől él egy fűrészmalom tulajdonos
család. Az apa iszákos, nőhajhászó, min-
den emberi érzésből kivetkőzött férfi,
aki feleségét idegronccsá tette brutá-
tális bánásmódjával, fiának a lábát,
egyik lányának a karját tette bénává
veréséveI. Allatias indulataiban még a
saját leányait is megkívánja. A család
a legnagyobb nyomorban él, mert az
apa minden pénzt ,alantas szórakozá-
saira költ el. Végül már a gyermekek
törvényes örökrészét is elkölti. Ekkor
betelik a mérték és a két nagyobbik
gyerek egy' veszélyes útszakaszon, a
via malan, szakadékba löki az apát,
A rém eltűnik életükből, de nyugalmuk
még sincs, mert most a bűn teszi nyug-
talanná, örök reszketéssé életüket. A
gyermekek megesküsznek, hogy tettüket
nem árulják el senkinek, és kérik ap-
juk holttányilvánítását. Minthogy a
szakadékba zuhant apát nem találják
meg, húzódik ennek az ügynek az elin-
tézése, Közben a kisebbik lány beke-
rül a városba, megismerkedik egy ko-
moly, elöítéletekkcl és formaságokkal
nem törődő vizsgálóbiróval, és annak
felesége lesz. A sokat szenvedett .csa-
lád felett kezd az ég k iderülni. Ek-
kor kerül a vizegálóbiró kezébe a
holttányilvánítás iránti kérvény. Az
éleseszű férfi észreveszi, hogy itt va-
lami titok lappang, nem is nyugszik
addig, míg a bűnösök összeroppanva
be nem vallják bűnüket. Kínos "napok
következnek. Most már a sógor is szen-
ved. Sokáig töpreng, hogy mitévő le-
gyen. Végül is arra a véleményre jut,
hogy az emberiesség elve alapján, már
előre megbűnhődtek a bűnösök, segíteni
kell rajtuk És segít is rajtuk. Vállalja
a bűnpártolást, nem fedi fel a bűnt,
hanem csalással az elnök aláírását is
megszerz i a holttányilvánítási kér-
vényre. Aztán lemond birói tisztéről és
magánzó-ként él tovább. " ,

Nem tudok igazat adni a szerzőnek
ezért a megoldásért, A vizsgálóbÍl~ó
helytelenül járt el. A pilla..natnyi, lát-
szólag f!ijdalgmmentes megoldas, nem
mindíg a legjobb elintézési mód.: Hogy
bűm-észessé lett, még nem tette ki-
sebbé azok lelkifurdalását, Tével' gesz-
tus volt, hogy még bűn árán \s· kész
volt szenettcit a további szenvedések-
től megmenteni. A maga nyugalmát
tönkre tette, arr-ól azonban nem bizto-
sít bennünket a szerzö, hogy ezen az
áron vajjon valóban visszaadta-e a bű-
nösök nyugalmát. Tehát .még az .általá-
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nos emberiesség szemszögéből nézve sem
teljesen megnyugtató ez a megoldás. A
jogi szempontról nem is beszélve. Ma-
rad még az evangélium alapján álló
ember állásfoglalása. Nem nehéz. Csak
a tíz parancsolatot kell tudnunk.

Laki Tibor.

A tiszai egyházkerület
rendkivüli közgyülése, melyet febr. 14-én
Miskolcon tartott, sokáig emlékezetes
marad. Ezen a közgyűlésen fogadta be a
kerület ünnepélyesen és meleg szerétet-
tel a visszatért felvidéki egyházakat. A
közgyülés a Nemzeti Hiszekegy elének-
lésével kezdődött, mely után Marcsek
János egyházkerületi jegyző imát rnon-
dott és Igét olvasott. Lichtenstein Lász-
ló egyházkerületi felügyelő Jellemezte
az egyházkerület veszteségét Dr. Dom-
ján Elek püspök halála és erőgyarapo-
dását a felvidéki egyházak visszatérése
következtében. Melegen köszöntötte a
visszatérés átmeneti idejére alakult
evangélikus egyházi tanács vezetőit:
Szent-Ivany József országgyűlési kép-
viselöt és Smid István esperest, akik
munkájukkal elismerésre méltó köszö-
netet érdemeltek ki. Ezután Duszik La-
jos esperes, püspökhelyettes mondott ér-
dekes és emelkedett hangú emlékbeszé-
det Dr. Domján Elekröl, a kerület el-
hunyt püspökéről.

Dr. Zsedényi Béla egyházkerületi vi-
lági főjegyző, mint előadó gondolatok-
ban gazdag beszédében méltatta a fel-
vidéki egyházak visszatérésének az egy-
házkerület életére vonatkozó jelentősé-
gét. Megemlékezett a szétszakítottság
20 esztendeje alatt elhuny.t vezérekről
és mindenkit megható szavakkal szólt
az elgurult drachmák .Isten _kegyelmé-
ből . való megtalálásáról. Nem a jogi
keret a legfontosabb a visszatérés e
pillanatában - mondotta - hanem a
belső visszatérés, kiegyenlítődés és
egybeforrás. Ezután az egyetemes egy-
ház visszafogadási határozatát olvasta
fel, majd előterjesztette a kerületi
presbitérium határozati javaslatát. Esze-
rint a tiszai egyházkerület mindenek-
előtt imádságos hálaadással köszöni Is-
tennek a visszatérés és találkozás örö-
mét, ezután névszerint Ielsorolja és üd-
vözli a visszatért egyházközségeket és
intézményeket, továbbá elrendeli, hogy
a tiszavidéki és hegyaljai esperesség-
hez tartozó egyházközségek azilletékes
egyházmegyékbe kebeleztessenek, a Gö-
möri és Kishonti régi egyházmegyékbe
tartozó és vissz atér-t egyházközségek pe-
dig egyelőre közigazgatásilag egyesített
Gömöri és Kishonti egyházmegye név
alatt haladéktalanul szervezkedjenek s

-ezzel a kerület harmadikegyházmegyé-
jét rnegalkossák. A javaslat lelkes
elfogadása utárrSzent-Ivány József a
felvidéki magyar evangélikus szövetség
alapítója és volt elnöke, úgyis mint az
ideiglenes .evangélikus .egyházi tanács
világi elnöke, a felvidéki egyházak és
azok képviselői nevében meghatottan
megköszönte a kerületi közgyűlés
örömteljes szeretetének· megnyilvánulá-
sait. Visszapillantást vetett az 1919-es
egyházi viszonyokra, a szlovák evangé-
likus egyetemes : egyház . szervezkedé-
sére, a magyar egyházak küzdelmeire,
névszerint is megemlítette a legbátrabb
és legönfeláldozóbb munkásokat. Vé-
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'ebben az 'ugpben illetékes szakértői fórumo Egyházunk alapvető ta-
nítását elvégre az írói pátosz jogcímén sem lehet kiforgatni, főleg
ha az író az egyház lelkésze.

3. Végül még Varsányinak két kisebb jelentőségű ellenvetésre kell
válaszolnom.

Luthernak ' a részeg Landsknechtek által pápává való kikiál-
tatása nem tartozik hozzá lényegesen Luther élettörténetéhez. Leg-
feljebb abból a szempontból érdemel figyelmet, hogy a Rómát elfog-
laló császári seregben rnilyen sokan voltak már. a reformáció hívei.
Varsányi azonban a részeg katonák kilengésének olyan nagy jelen-
tőséget tulajdonít, hogy ennek külön fejezetet szentelt, mert sze-
rinte ez hozzátartozik az »egész Luther« jellemzéséhez. Kár, hogy
teljességre való törekvését ilyen tizedrangú dolgok részletes leírására
pazarolta. Az pedig - enyhén szólva - különös ízlésre vall, hogy
a valóban részeg és fosztogató katonák tettét párhuzamba állítja a
kenyércsodátói »megittasult« tömegnek azzal a szándékával, hogy
Jézust királlyá tegyék.

4. Az 1526-iki speieri birodalmi gyűléssei kapcsolatban a »Ialó«
meséjét .találta ki a »cuius regio, eius religio« elv illusztrálására.
Ami ezt az elvet illeti, ez kifejezetten és határozottan csak az
1555-iki augsburgi vallásbékétől fogva jelentkezik. Ha pedig en-
nek az elvnek' a gyökereit kutat juk, akkor nem a speieri gyűléshez
kell visszamennünk, hanem sokkal régebbre: a középkori »Eigen-
kirche« rendszerhez. Egyébként az 1526-iki speieri határozatnak igenis
volt hatása az ,Ú. n. »landesherrliches -Kirchenregirnent« kialakulására,
de ez nem egyszerű en azonos a »cuius regio, eius religio« elvvel.

Sajnálom, hogy Varsányi Mátyás könyvével szemben ennyi sú-
lyos kifogást kellett emelném, de ez professzori kötelességem úgy a
tárggyal, mint egyházunk nyilvánosságával szemben. Remélern, hogy
soraim hozzájárultak a Luther-életrajz követelményeinek tisztázásá-
hoz s talán egy újabb, a követelményeket jobban kielégítő magyar
nyelvű Luther-életrajz megszületéséhez. Dr. Wiczián Dezső.- ,

Az .ú] sttlusr-hoz
Kénytelen •vagyok még egyszer szólni az »új srílus« dolgáról.

Kamel' Károly ugyanis a február: 4. számban nyilatkozatot közölt.
Ebben arra kéri e lap olvasóit: »ne alkossanak maguknak itéletet
sem Kiss Béla; sem pedig a Luther-szobor ügyében közzétett cikkek-
ről,' mielőtt e cikkeket olvasták volna.« E figyelmeztetést úgy is
lehet értelmezni, hogy ítéletem megbízhatatlan és olvasóinkat félre-
vezetheti. Igazolnom kell tehát magamat.
I Kiss Béla, cikkében lehetetlen volt helyeselnem a következő ki-
tételeket: »Az evangélikus ember tiltakozik minden Luther-kultusz
ellen, rnely Luthernek »érdemeket« igyekszik tulajdonítani, hithőssé,
bálvánnyá kikiáltani.« (Luthert bálvánnyá soha senki nem kiáltotta
ki, de hithősnek tartja mindenki és ezzel nem rontja le Krisztus di-
csőségét.) Majd ezt mondja: »Az evangélikus ember tiltakozik minden
olyan vélemény és nézőpont ellen, amely a reformációt mint emberi
munkát, a kor szelleméből igyekszik magyarázní : és csupán történeti
jelentőségűnek feltüntetni.« (t\... Luther-kultuszt ezzel megvádolni nem
lehet.) .»Hogyan ünnepeljük a reformáció ünnepét? Felvonulásokat
tar-tunk,' amellen -büszkén csillognak a Luther-rózsák, harcias erővel
zendül fel .az »Erős várunk« és fennen verjük mellünket, hirdetve
az evangélikus egyház diadalát és dicsőségét. Vajjon van-é -erre
okunk? Vajjon nern , azért ünnepelűnk-e így, mert szem elől tévesz-

.tettük a kegyelemből való megigazulás isteni - igazságát? Ha nem
.tévesztettük volna szem elől, akkor nem ünnepelhetnénk farizeusok
módjára mellverve, hanem csak a vámszedő módjára: alázattal, bűn-
bánattal stb«. »Először is rád gondolok, olvasóm, bárki légy!... El
mered-e mondani magadról, hogy mindened a Krisztus? Az »evan-
gélikus« mivoltod ebben és nem a Luther-rózsa viselésében áll.«

Mást is idézhetnék még Kiss Béla cíkkéből, de ez is elég annak
igazolására, hogy jogos volt az »új stílue« ellen való Ielszólalásom.



Hlogy Karner Károly, mint szerkesztő »szolidárisnak érzi magát a
cikkíróval a kilogásolt cikke tekintetében«, ez az ő dolga, amin én
csak >csodálkozni tudok. Csodálkozom még akkor is, ha elfogadom,
hogya cikkben a negatívumok mellett positívumok is vannak. Mert
én nem a positívumokat, hanem a negatívumokat kifogásoltam.

. A »Luther-szobor körül« címen három cikk jelent meg. Ezek-
ben is azt kifogásoltam. ami csak negatívum, kifogásolás és kritika.

Szántó Róbert ezt is írja: »A Luther-szobor bizottságnak magam
is tagja vagyok. A döntésnél azonban ezt a bizottságot nem hívták
egybe és tagjait nem értesítették, a pályamüvek hol és mikor látha-
tók? Aki akart, privát diligenciából járhátott utána a dolognak. A
döntést a szűkebb végrehajtó bizottság eszközölte... A válogatás
- az az érzésünk - inkább márkás nevekhez és nem pályaművek-
hez igazodott.«

Bizony új stílus ez, mely csak kifogásol és ítél, de nem jár
utána á dolognak. öt percen belül ugyanis Szántó Róbert akár az
egyetemes egyház irodájából, akár a végrehajtóbizottság alulírott
elnökétől, akár szóval, akár telefonon megtudhatta volna, hogy a
Luther-szobor nagybizottsága Szántónak is személyes jelenlétében
1938. május 25. ülésén azt határozta, hogya végrehajtóbizottságot a
kivitelre alkalmas pályamű kiválasztásáig az előkészítő munkálatok
vitelével megbízza, felhatalmazza, hogy a birálat szakszerű végzése
érdekében magát művészekkel és építészekkel kiegészítse. A végre-
hajtóbizottság a beküldött pályarriunkákat az Iparművészeti Főiskola
nagytermében egy hónapnál tovább közszemlére kiállította, a meg-
tekintésre a közönséget napilapokban és egyházi lapokban, sőt a
templomi szószékekröl is felhívta. Mulasztással tehát sem a bizott-
ságot, sem annak elnökét nyílvánosan megvádolni nem lehet. A »vá-

-Iogatás« komolyságában sem igen lehet kételkedni, vagy a kétel-
kedést felkelteni, mikor a bírálók között ilyen férfiak szerepeltek :
D. Thulin a wittenbergi Luther-múzeum igazgatója, Kisfaludy-Strobl
Zsigmond, Vastagh György, dr. Medgyesy István szobrászok, dr.
Münich Aurél, Sándy Gyula műépítészek, Lünsdorf Károly, Vidovszky
és Glatz Oszkár festőművészek.

Agoston Sándor a többi között ezt írja: »Nem számít dicsőség-
nek Luther számára, ha neki szobrot emelnek .... Hogy, akarhat neki
ember dicsőséget adni, mikor Istentől nyert dicsőséget. Luthernek
szobrot emelni, alakját, képmását ércbe önteni vagy márványba vésni
lehet tetszetős az átlagemberek előtt, de nem tetszetős az Isten
embere, Luther előtt. Nem felmagasztalás ez az emberek részéről
számára, sokkal inkább leráncigálni akarás arról a láthatatlan, de
örökkévaló alapról, amelyre őt az Isten állította.«

Nem tehetek róla, de nem hagyha tom szó nélkül az ilyen kije-
lentést, mikor népünk, egy hónap szűk határai között, olyan cso-
dálatos módon adta bizonyságát Luther iránt való tiszteletének és
amaz akaratának, hogy' tiszteletadását szobor állításával mutassa
meg a világnak. Ha Karner Károly az Agoston cikkében kifogásolt
részekkel is szolidárisnak érzi magát, ezt én csak csodálkozással
vehetem tudomásul. Hogy Agoston Sándor Luther iránt való tisztelet-
ből írta cikkét, azt én készséggel elhiszem, de a tisztelők másként
gondolkodó csoportját azért nem szabad lebecsülni. Annál inkább
nem, mert cikke későbbi folyamán elmondja, hogy milyen legyen
a -szobor, ha már lesz, tehát a szoborállítást maga is lehetőnek
tartja.'

El kellett ezeket mondanom a magam védekezésére. A »régi stí-
lus« táborába való tartozásomat szívesen vállalom, az »új atílus«
táborának pedig nagy testvéri szeretettel több óvatosságot ajánlok,
- anélkül, hogy tanácsomban csak árnyéka is volna a »megjélem-
litésneh:« D. Raffay Sándort

A jogászok túlkapásait nem szabad tűrnünk, ha a lelkiisme-
retre tartozó dolgokba is beleavatkoznak, ha uralkodni akarnak
és a maguk feje után akarják előírni még azt is, hogy mit pré-
dikáljunk.

Luther.

gül kijelentette, hogy - a visszatért egy-
házak, lelkészek, egyházi munkások és
egyháztagok egyaránt szeretettel és
munkakészséggel viszonozzák a jóleső
testvéri fogadtatást. Ezután nyilatkoza-
tot olvasott fel, amelyben kifejezésre
jutott a visszatért magyar evangélikus
egyházak nak evangéliumi és nemzeti
hűsége és a magyar sors feladataiból
v~ló "r.észtvál.lalás. A nyilatkozat így
végződík : »Hitet teszünk meg .nern tán-
torodó egyházhűségünkről és ünnepé-
lyesen kijelentjük, hogy az új magyar
élet szolgálatába állít juk minden erőn-
ket.«

Smid , István. esperes megindult han-
gon mondott köszöaetet a szeretet
megújuló jeleiért. Ezután Farkas Ist-
ván református: püspök a református
egyetemes konvent nevében köszöntötte
az ünneplő tiszai egyházkerületet és
a közelg~ komoly próbák előtt erősebb
összefogást hirdetett. Többek felszóla-
lása után a közgyűlés újra választotta
az egyházkerületi presbitériumot, most
már a felvidéki képviseletek bevonásá-
val is. .

A közgyűlést megelőző este az egy-
házkerület vácsorát adott a felvidéki
egyházak képviselői tiszteletére, ame-
lyen igen sok felszólalás hálfgzott el,
amelyek lényegesen hozzájárultak a
lelki harmónia létrejöttéhez és egymás
megismeréséhez. A felvidéki egyházak
képviselői külön is tartottak bizalmas
értekezletet, amelyen megállapodtak ab-
ban, hogy a közeledő püspökválasztás
tekintetében egységesen fogják érvénye-
síteni szavazataikat.

A Felvidék
és a Luther Szövetség

A tiszai egyházkerület rendkívüli köz-
gyűlése alkalmából, az Országos Lu-
ther Szövetség a felvidéki egyházak
összegyülekezett kép, iselőinek tanácsko-
zására a Luther Szövetségi mozgalom
megismertetése céljából elküldötte Ke-
mény Lajos esperest, az Evangélikus
Élet felelős szerkesztőjét, Dr. Fritz
Lászlót, a Szövetség igazgatóját' és Dr,
Gyimesy Károlyt, a Szövetség főtitká-
ráto A felvidéki egyházak képviselői
örömmel fogadták a Luther Szövetség-
ről adott felvilágosításokat, mert az Or-
szágos Luther Szövetségben és a szö-
yetségi munkában látják azt a keretet
és azt a munkát, amelyet olyan lelke-
sen és eredményesen végeztek eddig a
felvidéki evangélikus magyar szövetség-
ben, Nagy örömmel fogadták a Luther
Szövetségnek azt a szándékát, hogy a
Felvidék több helyén evangélikus na-
pot fog rendezni.

Megható szeretettel és megbecsülés-
sel nyilatkoztak mindnyájan az Evangé-
likus Élet-ről. Ebben a lapban találják
meg -- saját kijelentéseik szerint - azt
a független, feltétlenül magyar és fel-
tétlenül evangéliumi hangot, amelyen
ők kisebbségi életűkben bátran szólot-
tak. Lapunk hasábjam is szívből kö-
szöntjük ezt a jóleső szeretetet, elis-
merést és azt a támogatási készséget,
amellyel a Luther Szövetségi munkát
és annak sajtóorgánu.nát az evangéliumi
magyar élet érdekében erőteljesen segí-
teni fogj ák.
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FI~MKRI-TIKA
Sül a nap

Végre az igazi magyar falu, végre
egy iga-zán jó magyal' film. Zilahy La-
jos nagyon helyesen tette, hogy nem
engedte át a rendezést falut csak mesz-
sziről látott és hírből ismerő pesti ren-
dezőnek, hanem maga vette. kezébe da-
rabja filmváltozatának sorsát. A kis
papkiaasszony esete a vitéz paraszt-
legénnyel egyszerű kis :falusi történet.
Nem hánytorognak benne nagy dulgok,
de igazan szivet melengetőn bájos.
Nincs benrie semmi tulipános :felci:frá-
zás s mégis visszaaadja a poros, la-
pos, de csöndes, akácfás magyar :falu
édes bübáját. Mintha csak Gárdonyi:
»Az én falume-ja elevenednék meg a
Hlmen: Kiválók a humoros részek és
a k"órttsok. A póstamesternő és lánya
azonban egy kissé eltúlzott karikatúra.
Egészben véve azonban egészséges út-
mutatás a filmrendezőknek, hogy kell
a lencsével közeledni a magyar Ia-
luhoz.

,
HIR E K

A pápa halála. XI. Pius pápa 82
éves korában, 17 evi pápai uralma
után február 11-én elhunyt. Az Actio
Catholica megteremtője 'volt, aki be-
lülről akarta elevenebb életre kelteni a
római kereszténységet. Többször hatá-
rozottan emelte :fel szavát a világ bé-
kéje érdekében. Tudós társaságot ala-
pított, amelybe sok protestáns tudóst
hívott be.

Elkobozfék lapunk legutóbbi számát.
Az Evangélikus Élet február hó l l-én
megjelent szániát a kecskeméti királyi
ügyészség Wesselényi Miklós volt római
katolikus plébánosnak "Egy lélek elindu-
lása az igazság ösvényén" című cikke
miatt, meluben az evangélikus egyházba
való áttérését írta meg, elkoboztatta.
Egyenlőre többet nem tudunk, hivata-
los iratot lapunk zártáig nem kaptunk.
Várjuk a lefoglalás indokolását.

Halálozás. Dr. Dillnberger Emil" főor-
vos 69 éves korában budapesti lakásán
hirtelen meghalt. A béke idején Zó-
lyom vármegye tiszteletbeli tisztifőor-
vosa volt. A világháborúban különböző
harctereken mint ezredorvos szolgált,
a háború után a népjóléti míníszté-
riumban működött, majd az Országos
1ársadalombiztosító Intézetnek egyik el-
lenőrző :főorvosi állását töltötte be.
Több hadi érmet is szerzett háborús
szolgálatával. Édesatyja is hírneyes or-
vos volt, a bécsi egyetemen magárita-
nár, az egyik bécsi közkórházban mű-
ködött, majd szülővárosában, Beszter-
cebányán haláláig az evangélikus egy-
ház felügyelője volt. Dr. Dillnberger
Emilben Raffay Sándor püspök felesége
testvérét gyászolja.

A budapest-kelenföldi evangélikus
templomban (XL, Bocskay út 56.) a
f. évi bőjti időszakban »Mit üzen a
szenvedő Krisztus a magyarságnak?«
címen igehirdetési sorozat lesz. Az ige-
hirdetéseket felvidéki evangélikus lel-
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EItlIékirat-
a rnagyar7

' evangélikus lelkészképzés
,reformja tárgyában (Folytatás)

g) Ha onlóan kell ítélnünk egyházunk hitvallási iratainak isme-
rete felől is. Ennek hiányossága is elszomorítóan szembeötlő halI-
gatóink átlagára nézve. A szimbolika előadása és' az a - néhány
szemináriumi jellegű óra, mely hitvallási irataink ismertetésére szol-
gál, távolról sem elég. Az a válság, mely a németországi protes-
tantizmust létalapjaiban rázkódtatta meg s amelyhez hasonló a világ~'
nézetek mai harcában bárhol kitörhet, világos tanulságként mutatta
meg azt, hogy egyház valódi értelemben nem lehet meg .Jritvallás
nélkül. Evangélikus egyház" csak ott van, ahol az evangélikus -hit-
vallás nem holt betű, hanem -eleven hatalom, mely' ha kell, a vér-
tanuságr-a is képessé teszi az embert. Csak a legmélyebb hálával."
emlékezhetünk meg egyfelől arról, hogy legutóbbi zsinatunk szinte --
sugallatszerűen mégérezve az idők szavában jelentkező magasabb - -
intelmet és szükségszerűséget, az egyház hitvallási alapjáról ---:-a
Konkordia-könyv összes részeinek névszerinti felsorolásával
praeambulum formájában ünnepies nyilatkozatot tett; másfelől arról,
hogy egyházegyetemünk elhatározta a teljes Konkordia-könyvnek. új
magyar fordításban való kiadását, mely remélhetően most már belát-
ható időn belül meg is valósul. Egyházunk hitvallásának ezen -újra
éledt helyes értékelése kell, hogy lelkészképzésünk reformjában is""'
érvényesüljön. Valamikor Ielkésszé avatásom előtti utolsó éjjel olvas-
tam el utolsó hitvallási iratunk, a Formula Concordiae utolsó rész-
letét és meg sem mondhatom, mit jelentett számomra az, hogy hit-
vallási irataink összességének ismeretével tehett em le a lelkészi
esküt. Ez azonban, sajnos, kivételesen magánigyekezet dolga volt
'--- akkor és most is csak az. Igy semmi esetre sem maradhat az
ügy. Hitvallási irataink rendszeres és teljes ismertetését is szükség-
keppen bele kell illesztenünk új tanulmányi rendünkbe ..

h) Ki kell terjesztenünk és kimélyítenünk az egyházi élettel
kapcsolatqs" művészetek ismeretét és ahol ennek ,helye van, gyakor-
lását is. Legközelebb áll ez az egyházi énekre és zenért> A him-
nológiát veleményem szerint rendszeresen kellene elöadni. De sok
még a teendő az' egyházi képzőművészetek ismertetése 'területén
is: íJ\: templomépités', a festő- és szobrászművészet, valamint az
egyházi ornamentika és művészi szimbolika terén történeti és eszté-
tikai szempontból kiműveltebb műízlésre kellene nevelni jövendőbeli
lelkészeinket. Ehhez hozzátartoznék az esztétileának mint egyetemes
művészetelrnéletnek az előadása is, melyet ab) pont alatt is lehetett
volna említeni, de csak itt közelebbről megokolni.

i) A német nyelv mint nélkülözhetetlen tanulmányi segédeszköz
elsajátításának miként való biztosítása régóta súlyos gondja hit-
tudományi karunknak. Új tanulmányi rendünkben ezt a kérdést" is
meg kell oldanunk, bár - hogy már i1tt jelezzem - véleményem
szerint ennek a kérdésnek megoldásához hozzátartozik az is, hogy
~ német nyelv tudásáról való beszámolást vizsgálataink rendjébe
is felvegyük. Nem hiszem, _hog~ e nélkül ..••valamennyire kielégitő L

eredményt. el lehetne érni. l\íiegjegyzem· azonban, hogy itt anémet.
nyelvnek kizárólag mint tanulmányi segédeszköznek az elsajátítá-
sáról van szó)Egészen más lapra tartozik, de szintén· Ielétlenül
szükséges az arról való gondoskodás, hogy azok a hallgatok, akik
német vagy tót gyülekezetben való szolgálatra készülnek, ennek meg-
felelő gyakorlati kiképzésben is részesüljenek.· Ez II hittudományi
kar mellett főkép a theologus-otthonnak, mint gyakorlati lelkész-
képző intézetnek a feladata. r~intúgy itt kell arról is gondoskodni,
hogy hallgatóink között mindíg legyenek egyes olyan legalább kisebb
csoportok, amelyek az egyházunk oekuménikus kapcsolatai szem-
pontjaból fontos élő nyelvekkel, főkép az angol és a skandináv
nyelvekkel foglalkoznak.· ... ".

új tanulmányi rendünk részletes kidolgozásárá csak akkor kerül-
het sor, ha az idői keretekre nézve már megtörtént a megfelelő
döntés. Dr. Prőhle Károly.



.készek végzik. febr. 23. Egyedül vagy!
Baráth Károly, Rimaszombat. Márc. 2.
Kicsiny vagy! Vargha Sándor, Rozsnyó.
Márc. 9. Szegény vagy! Kuszy " Emil.
.Losonc. Márc. 16. Gazdag vagy!
Stadtrucker Gyula, . Dunaszerdahely.
.Márc. 23. Kiválasztott vagy! Balthazár
-János, Komárom. Márc 30. Megváltott
vagy! Szalontay Oszkár, Alsószeli. Apr.
6. Enyém vagy! (Bűnbánati áhitat és
úrvacsoraosztás. ) Szántó Róbert, Ezek
a bőjti istentiszteletek minden -alka-
lommal d. u. fél 7 órakor kezdődnek

A Keresztyén Igazság első budapesti
Konferenciája febr. 18 és 19-én a ke-
lenföldi gyülekezetben lesz. (IX.,. Bocs-
Kay-út 56.) A konferencia tárgya: A
Keresztyén gyülekezet. Részletes sor-

lVANG&lI~USblbT
rend: febr. 18,. d. u. 5. Megnyitó, egy-
negyed 6-6. Szentek közössége. Elő-
adás, tartja .Iárosi Andor kolozsvári
lelkész. 6-tóI háromnegyed 7-ig. Egy
keresztyén g ülekezet. Előadás, tartja
Lic. dr. Kamel' Károly egyet. tanár.
Háromnegyed 7-7. Ahitat. - febr. 19.
d. e. 9-10. Ifjúsági istentisztelet. Igét
hirdet Dezséry László s. lelkész. 10-11.
Bíbliakörök, presbiterek, férfiak, asszo-
nyok, leányok és ifjak számára. 11-12.
Istentisztelet. Igét hirdet Járosi Andor
kolozsvári lelkész, d. u. 4-5. Isten mun-
katársai. Előadást, v. Stréter Ferenc.
5-tői fél 6-ig. Istentisztelet. Igét hirdet
Dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár. fél
6-tóI fél 7-ig Szeurat (vallásos össze-,
jövetel) .

Finnorszégból, Pesonen Mátyás tan-
ügyi tanácsos tól kedves levelet' kapott
lapunk szerkesztősége, mely többek kö-
zött ezt mondja: »Szíves köszönettel
és nagy örömmelolvastam az Evangé-
likus Élet két számát. Remélem, nem
fogják rossz néven venni, hogy néhány
cikket finn nyelvre fordítottam a Hen-
gellinen Kuukauslehti azámár a. Ez az
evangélikus lap havonleint jelenik meg
és főszerkesztője én vagyok. Az Evan-
gélikus Életet a jövőben is szeretném
olvasni és esetleg finn nyelvre fordítani
a cikkeiből. Ezért lépjünk cserevi-
szonybaés küldjük a két lapot köl-
csönösen egyrnásnak.« A magyarul írott
levél így. végződik: »Nagy tisztelettel
és finn-ugor szeretettel.«

Hazánk legrégibb. több mint 122 éve fennálló harangöntő gyára

SEL TENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirél yi SOPRON
udvari szállítók. •

LBgBlsö tűzoltósZS-If-, kúf, szivattyú- BS
gépgyár, harang, fém~ BS uasöntödB.

Alapítva :.

1816.
Alapítva:

1816.

JA ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os harangját most szalll-
totluk. továbbá a szentgotthárdi evangélikus egyházközségnek, a
-pestuihelyi evangélikus egyházközségnek, a dorogi evangélikus
-egyházközségnek, a mihályi evangélikus egyházközségnek szál-
lított harangok, a Budapest Tisztviselőtelep külsölerencvárosi re-
·Iormátus templom, a pápai re!ormátus templom, fl győri relorma-
·tus templom, bagaméri relormatus templom stb. stb. harangjai
-gyárunkban készültek. - Harangrendelés esetén bizalommal lor-
-dullanak a legrégibb és megbízható céghez. A párisi világkiállí-
táson aranvéremmel. azonkívül sok arany- és ezüstérernmel es
.sok díszoklevélIel kitüntetve. Ke-dvező Iizetési leltételék és sok évi
jótállás. Kőltségvetést és kiszállást díjmentesen eszközlünk,

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Bundák
szezon utáni olcsó árakon.

Új ezüstrókék.keppek

SOMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: 18-63-95.

~
Ilakftás, fsstBS BS hBpphölcsön~is I

1I111111111111111111111111111111111111111111JIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Mit nyujt az Evangélikus Egyházkerületek
. Jóléti Egyesülete?

A családban előforduló halálesetker temetkezési
segélyt. Kíházasitási, 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 figyelmét a Jóléti Egvesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8-10. (Ev.
bérház.) telefon: 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Érsekujvár, Győr, Kassa. Mis-
kele, Pécs, Szeged, .Szombathelv. Minden egyház-
községben megbízottai vannak az egyesületnek. -
Állandóan felveszünk és foglalkoztetunk megfelelő. ~
javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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SZLEZÁK LASZLÓ
Magyarország aranvkoszorus mestere

harang- BS BrcöntödB, harangfBlszBrBIBS BS haranglíbgyír
Budapest, XIII., Petneházv-u. 78.

(XIII., Frange pán-utca mellett.)
Saíát ház. - :: Telefon : 291-353.

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 harangjairnat.

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 művelődéstőrténelrni tanulmány.

Irta: dr. Bruckner Gyözö. Ára 2 P.

Hapható S [H OLT ZTE ST V ÉH'EH könyvkBrBskBdBSBbBn,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

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

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

•
Evangélikusoknak nagy árengedmény!

hangszertelep
vm. JOZSEF-KRT. 37

~I----------------------I----~~--_,---------------------~
GARABJOZ-SEF
KONYVNYOMDA ÉS KONYVKOTÉSZET

CEGLÉD, EVANGÉLI'KUS BAZÁR I
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Megjelenik rninden szornbaton /

Szerkesztőség és' kiadóhivatal: Bud~'pest, 'VII.:' Damjanich~utca 28/8. Telefoh;: '133-59'2 ..
Kiadja aiOrszágos Luther-Szövetség . ....,...Felelős kiadó: Dr. Fritz László. .

Előfizetéseket elfogad rninden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatal ba küldendök .. ,
Előfizetési .ár : egész évre 4'40 pengő, félévre 2'20 pengő: Egyes szám ára 20 fillér." . .
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi .rneg és . visszaküldésére nem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412 .

..l
'~ .

EGYHÁZTÁRSADALMI, KUL TURÁLIS,,~El: .•~ISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER~'sí<iV~ETSEG HiVATALOS LAPJA

'" j. ;C.- :.

Felelős szerkes~tö":"KEMÉNY LAJOS. ..
'</ - •

Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. C~'e(1gő;cÍy. Lajos, Dezsérv László, dr. Gaudy Lászlót
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sá~:cItQr;-N;~ák Elek, Pesch ko Zoltán, Scholz Lászlót

dr. Vácz Elemér, dr. Vetö Lajd~-,~Vi~ág Jenő, Wolf Lajos, Zulauf Henrik

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

1939. február 26. -

TARTALOM:
Deák-térd. (némel nyelven) d. e. 1/210 Broschko G. A.

~,Deák-tér 4. (magyar) ifj. d. e. 1/29 dr. Szuchovszky Lajos'
Deák-tér 4. (magyar) d. e. 1/412 D. Raffav Séndorfrédíó)

, _ Deák-tér 4. (magyar) d. u. 6 Lehel László
~ Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Virág Jenő

Fasor' , d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor ' d. u. 4 Benkő István
Fasor" (némel nyelven) d. u. 5 Broschko G. A.
Kőbánva, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Dendely Károly
Kőbá,riya, . d. u. 4 Kemény Péter

~ .~ Simor-utca 35. d. e. 11 Kemény Péter
E.á·kóczi-út57. (tót nyelven) d. e. 10 Sziládv Jenő

'Ullői-l'ü 24. d. e. 10 Magócs Károly
Szvetenái-u. el. isk. d. e. 10 Algőver Andor
Mária Valéria-telep d. e. 10

, . ,iJya~m€\t-utca:'14. d. e. 1/211 Süle Károly
. Angol-utca 25. d. e. 11 .Lamnek Vilmos
. Abonyi-ütca 21. d. e. 11 Kiss István

Fóti-út lO(b. d. e. 10 Dezséry László
"Bécsikapu-tér . d. e. 11 Gyimesy Károly
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

. Erdí-úton . d. e. 10
Báthorv László-u. 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
RáKosfaiva, d. e.,l/212

. -Mínden templomban úrvacsoraosztás., .

Danhauser László

Azoknak ...
A dobsinai lelkészválasztás

Földindulás
.Állami segélyek

Az Egyházkerületek Jóléti Egyesülete
Könyvisrnertetés

Hírek
Lapszemle,

Mohr Henrik
Mohr Henrik
Szántó Róbert
Szántó Róbert
Benezur László

Hol kezdjük?
A keresztség értékelése

Nyílt levél
Emlékirat

Az észt szabadságnap
Serkenj fel, aki aluszol
Melyik tetszett nekem 7'

t.
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Emberek és közösségek sok
mindent elérhetnek imádság nélkül.
Vannak hitetlen és imádság nél-
küli tudósok, hadvezérek, keres-
kedők, filozófusok és művészek.
A maguk területén érnek is el
sikereket. De ha sok minden meg-
lehet is ezen a világon imádság
nélkül, bizonyos, hogy sem az
Egyház, sem a keresztyén ember
nem lehet meg nélküle. Mert úgy
az Egyház, mint az Egyház tagjai
a szó szoros értelmében Istentől
függenek s ezért kell, hogy egyéni
és közösségi életükben beszélgető
közösségben legyenek Istennel.

Érthetetlen, hogy mégis tétovázón
bizonytalan, sőt sokszor néma a
közösségi imádságos életünk. Ennek I
csak egy magyarázata van. Az,
hogy nem látjuk világosan az Egy-
ház hivatását ebben a világban.
Vagy ha elméletileg látjuk is, nem
hiszünk ebben a hivatásban. Mert
az Egyház Isten eszköze ebben a
világban. Feladata egyedül csak
az, hogy Urának a szócsöve legyen
és önmagában valódi, élő közös-
ségbe gyüjtse össze mindazokat,
akik Isten hívó szavára életükkel
felelnek. Az Egyház, vagy ha úgy
tetszik a gyülekezet, így egyedül
Isten kegyelméből, erejéből jön
létre és növekedik. Ebből két dolog
következik nagyon világosan és
egyszerűen. Az egyik az, hogy a
lelkipásztornak szüntelenül imád-
koznia kell gyülekezetéért, a másik
pedig az, hogya gyülekezetnek
ugyanezt kell megtenni lelkípász-
toráért. A lelkipásztoroknak is, meg
a híveknek is felelős és .elhalaszt-
hatatlan feladata, hogy merjünk

Hol kezdjük?
tisztán látni ebben a kérdésben.
A kérdés tehát ez: imádkozik-e
minden lelki pásztor a rábízott
gyülekezetért ? S ha imádkozik,
úgy imádkozik-e, ahogyan imád-
koznia kell?

Erre a kérdésre adott őszinte I
felelet sok mindent megmagyaráz.
Megmagyarázza azt. miért vész
kárba sokféle munka, amit a lelki-
pásztor a gyülekezetért folytat?
Megmagyarázza, miért válik sok-
szor hiábavalóvá a testet-lelket,
éjszakát és nappalt felemésztő
fáradtság? Megmagyarázzza, miért
kisér kudarc sok-sok kezdeménye-
zést? Azért. mert minden kudarcos
vállalkozásban önmagunkra tá-
maszkodunk, a saját erőnkből akar-
juk az Egyház életét mozgalmassá
tenni és megújítani. Az Egyház
pedig Isten birodalma. S benne
Őnélküle semmi sem történhetik.
Ha imádság, helyesebben Isten
nélkül történnék valami jó és igaz
az Egyházban, önmagunkra len-
nénk büszkék és elíeleitenénk az
Istent. Ebbe pedig az Isten soha
bele nem egyezik, mert az Egyház
az övé. Ebből következik, hogy
"imádságaink térnaközösségében "
először a lelkipásztoroknak kell

~ _~
I

Imádkoztam érted, hogy el
ne fogyatkozzék a te hited ...

Lukács 22: 32.

Imádkozzatok értünk test-
véreim, hogy az Úr igéje ter-
jedjen ...

II. Thess. 3: 1.
I•••••••••••••••••••••••••••

megtanulniok imádkozni a gyüle:
kezeteikért.

A gyülekezet azonban nemcsak
lelkipásztorból áll. Sőt Isten előtt
a lelkipásztor csak egy személy a
gyülekezetből, aki örállóul adatott
a gyülekezetnek. Szükséges, hogy
az őrálló mögött ott legyen az egész
közösség, az egész gyülekezet..
Értsük meg ebből, hogy a lelki-
pásztor nem lehet pusztán a gyüle-
kezet kritikájának a tárgya. Mert
ha minden prédikációját, mondani-
valóját és megnyilatkozását csak
úgy tudja felmérni a gyülekezet,
hogy szepen beszélt-e a papunk
vagy nem, jó megjelenésű-e a
papunk vagy nem, abból csak
olyan csőd származhatik, amelyik-
ben tragikusan megüresül és el-
kallódik a lelkipásztor az Egyház
szernpontiából is. Komoly tény,
hogya lelkész prédikációja és
lelkipásztorkodása akkor lett ige-
hirdetés és lélekrnentés, amikor
mögötte imádkozó gyülekezet áll.
S mert meghallgatta Isten a gyüle-
kezetet. azért hallhatott a gyüle-
kezet a lelkipásztortól igehirdetést.
Fel kell tehát a gyülekezeteinknek
is hagynia a világ mértéke szerint
való kritikával és meg kell tanulniok
könyörögni saját pásztoraikért.

Itt kell kezdeni az imádság-
közösséget : imádkozzanak a lelki-
pásztorok szüntelenül gyülekeze-
teikért és imádkozzanak a gyüle-
kezetek lelkipásztoraikért szünte-
lenül. Ami ebből következik, az
már Isten dolga, de valójában ez
lesz majd a sokat -emlegetett és
várt ébredésünk első határozott
lépése. Mórocz Sándor .
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Azoknak,
akik a Tiszai Egyházkerület rendkívüli
gyűlésén Miskolcon részt vettek, joggal
tűnhetett fel az a szemlélődő és receptív
némaság, mely a legifjabbakon vert ta-
nyát.

Miért hallgattunk?
Talán hiányzott a mondanivalónk? Ez

azonos lenne érzéketlenségünk elisme-
résével. Ha intellektuális meglátásokra
nem is ragadott volna ez a nagyszerű
találkozás, érzéseink fellobbanó fényé-
ből kikerült volna a szóláshoz szükséges
meleg.

Sok szó esett az első esti találkozáson
visszatérésről. Akik már itták a magyar
nyelvű magasabb egyházi szerv gyűlésé-
ből pergő csodálatos italt, teli szájjal
szürcsölték magukba a szabadon szólás
örömét és nem vették észre, hogy velük
mások is jöttek. Mások. Fiatalok. Akik
előtt újdonság minden magasabb hely-
ről természetes erővel ömlő magyar
szeretet.

Álmélkodó, boldog, tágranyílt lelkek
hallgatni szoktak. !fint ahogy néma cso-
dálat deltájába terűl a tengerbe vesző
Duna. Előtte a hatalmas víztömeg.' Hul-
lámok és habok, akárcsak őmaga.

Kisebbségi éltünk elzártságából elő-
ször torkolt be az idegen sziklák, ellen-
séges dombláncok között eddig elhagyot-
tan kanyargó magyar evangélikus Ié-
tünk patakja a haza egyetemes életének
gyűjtőmedencéjébe és boldog némaság-
gal tekintettünk életünk első magyal'
egyházkerületi vezetőségére.

Akaratlanul jut eszembe a pozsonyi
Carlton egyik különterme, amely a Szlo-
vákiai Magyar Evangélikus Szövetség
1932-ik évi közgyűlésének előestjén meg-
hitt légkörbe gyüjtött. Megjelentünk mi
is, a szlovák főiskolán nevelt magyar
teologusok. Kilenc társam közül nekem
jutott örömünk toIrnácsolásának meg-
tisztelő feladata. Azt kértem mindany-
nyiunk nevében a Szövetségtől, gondol-
jon reánk, mert »longus post me ordo
idem petentium«. Ennek az összetalál-
kozásnak lett gyümölcse a magyar te ol.
szeminárium, ahol a környék lelkészei
kerestek fel bennünket.

Ma ott vagyunk - sajog a szívem -
hogy a »longus ordoc-ból kevesen értük
meg akkori és mindmáig hűséges elnö-
künk, . Szent-Ivány József bekapcsoló-
dásunkról szóló deklarációját. A töb-
biek kisebbségi életünk patakjaban egy-
egy szirten akadtak Iönn. Várnak. V ár-
ják, hogy a tavaszi vizekkel duzzadjen
tele a meder s hogy ők is magukkal
hozhassák akarásaik hullámait.

A múlt év júliusában Sajógömör a
Szlovákiai Magyar Evangélikus Ifjúsági
Szövetség erőteljes megindulásának böl-
csőszerepét vállalta. Ez a színmagyar és
tiszta evangélikus vendégszerető köz-
ség mintegy harminc magyar lelkészt
hozott össze egy táborba az ifjúság
konferenciáján. Leány- és fiútagozat
nagy lendülettel készült neki az új 'ki-
sebbségi esztendőnek, melyből az Isten
szabad esztendőt kovácsolt. Időközben
a leány tagozat Isten lelkétől vezetett
elnöknője, Istók Lenke elhunyta a le-
ányszíveket gyászbaboritotta. Azonban
az általa életrekeltett munka győzelmesen
haladt előre. A mozgalmas idők lélek-
zetfojtó tétlensége nem bénította meg
munkakedvünket.

Ezt a magára utaltságában izzóvá ért
akarást hoztuk magunkkal a miskolci
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A keresztség értékelése
Az »Evarigélikus Elet« kétségkívül igén jó fogalomtisztító szol-

gálatot tett »Határozzunk« és »Lássunk tisztán« c. vitacikksorozatával,
amelynek folyamán kikristályosodott az az igazság, hogy az egyház,
rnint olyan, nem szögezheti le magát egyik állami, társadalmi, terme-
lési, gazdasági, politikai rendszerhez, vagy mozgalomhoz sem, ellen-
ben joga és kötelessége, hogy mindegyiknek hirdesse az evangélium
igazságait, de minden vonatkozásban és akkor is, ha azok kelle-
metlenek az embereknek, sőt akkor is, ha azok a hatalmasoknak
kellemetlenek.

Ilyen munkát sok vonatkozásban lehetne végezni, egyes kér-
désekben pedig okvetlen kellene végezni, sőt mulasztást jelent, hogy
eddig nem a kellő nyomatékkal végeztük.

Itt elsősorban a keresztségre gondolok. Kétségtelen, hogy ma-
napság egyike a leggyakrabban használt szavaknak, kifejezéseknek.
Csak az a baj, hogy nem önmagában emlegetik s nem önmagáért
került az érdeklődés homlokterébe, hanem kapcsolatban a - zsidó-
kérdéssel. De hát az sem lett volna baj, ha a keresztyén egyházak
ezt az alkalmat megragadták volna arra, hogy élesen megrajzolják
ennek a szeritségnek lényegvonásait minden »érdeklődő« számára
és nem engedték volna, hogy olyan tartalmat tulajdonítsanak neki
az érdekeltek, amilyent az ő érdekeik megkívánnak.

Mivel a keresztségről szóló tanításban lényegileg a róm. katho-
likus, a református és az evangélikus egyház is egyetért, legjobb

- lett volna, ha a három egyház egy értelemben szállt volna síkra a
keresztség lényegének tiszta megőrzéséért, amikor egyszerre olyan
nagyon felszökött a becsértéke. S mivel 'az érdeklődés túlnyomó
nagy része elvitathatalanul üzleti jellegű volt, profán, de jellemző
kifejezéssel azt lehetne mondanunk, amikor a profán szemekben
nagyot emelkedett a keresztség »tőzsdei értéhe«, résen kellett volna
lennie minden keresztyén egyháznak, hogy elhárítsa a téves kombi-
nációkat s megőrizze a keresztség szeritségének tisztaságát.

Mert akár az első, akár a második zsidótörvénnyel kapcso-
latban lehet akár érdekből, akár humanitásból sajnálkozni a zsidó-
ság fölött, árn az nem változtat azon a tényen, hogy az egész zsidó-
kérdésben a zsidóság .szenvedő fél ugyan, de a keresztség a szen-
vedobb fél.

A keresztség ugyanis szentség és nem más! S ezt kellene han-
goztatnunk, fogyhatatlan kitartással hirdetnünk, úton-útfélen, unos-
untalan belekiáltanunk a zajló életbe, mert máris elkéstünk vele.
Megengedtük, hogy asszimilációs érvnek használják, nem tiltakoztunk
eléggé, amikor nemzethüségi szempontnak tették meg, nem álltunk
ki lángoló haraggal, amikor keresztyének és nem keresztyének poli-
tikai vagy gázdasági kalkulációk tárgyává tették, hogy odakiált-
suk: nem engedjük degradálni a keresztséget} nem engedjük meg-
fosztani isteni méltóságátol, nem engedjük belerángatni emberi érdek-
harcok húi árcsatározásaibat

Sőt hangok hallatszottak, hogy az egyház a megkeresztelt ember
mellé áll, hogy biztosítsa és megvédje - állampolgársági egyenloségi
jogait, ugyanakkor, amikor az egyházak régi hívei közül olyan ret-
tenetesen sokan fúldokolva küzködnek egy kis levegőért, hogy el ne
merüljenek az árban .. Az ilyen keresztyéni megnyilatkozásokat az
érdekelt sajtó hozsannával fogadta. Ez a zenebona pedig nem volt
más, mint gúnykacaj a keresztség fölött, amely megérte azt, hogy
érdekbiztosítássá válhatott. Gúnykacaj a keresztyénség felett, amely
megengedte, hogy egyik szentsége idáig sűlyedjen, hogy asszirni-
lációt.: nemzethüséget s végeredményben kereseti, vagy megmara-
dási lehetőséget hozzája fűzzenek,' tőle várjanak.

Nyugodtan, szenvedélytől és érzelmességtől mentesen adja tud-
tára minden keresztyén egyház a betérésre jelentkező zsidónak,
hogy lásson tisztán: a heresztség szentség, semmi más! A keresztség
kegyelmi eszkóz} semmi más! A keresztség semmi, de semmi mást
nem foglal magában, mint Isten kegyelmét a megtérő bűnös ember



irányában. Á keresztségnek van ígérete, az kétségtelen, de ígérete
ennyi: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül!

Az Ágostai Hitvallás is azt tanítja a keresztségről, hogy szük-
séges az üdvösségre, és hogy általa az Isten odakínálja a maga
kegyelmét. _

Kétségtelen, hogy a keresztyén egyházak nem tagadták meg
a keresztség lényegét és valószínű, hogy Jllig-alig szolgáltatják ki
a szentséget anélkül, hogy, ezt kellőleg ne hangsúlyozzák. De ez
nem elég: Éppen azért, mert téves vonásokat tulajdonítanak ma a
keresztségnek, ki kell dombor-itanunk a negatív vonásokat is.

Meg kell mondanunk: lássunk tisztán: a keresztség nem indít
meg fajbiológiai folyamatot. A keresztségnek semmi köze az asszi-
miláciohoz, A keresztség nem ígér és nem biztosít földi [aoahat,
A keresztség nem kapcsol be a nemzetközösségbe sem. A kereszt-
ség nem véd meg az üldöztetéstől sem. Sőt Jézus azt mondja: aki
követni akar engem,' vegye magára az ő keresztjét és úgy kövessén
engem! A keresztség semmi, de semmi földi ígérettel nem kapcsol-
ható össze, ha csak a szenvedés ígéretével nem. '

Mondjuk meg a zsidóságnak, hogy az őskeresztyének nem azért
keresztelkedtek meg, hogy mentesüljenek az üldöztetéstől, vagy gaz-
dasági nyomás alól szabaduljanak fel, hanem éppen ellenkezőleg,
megkeresztelkedtek annak ellenére, hogy földi jutalmuk a - mártír-
halál lehetett.

Mondjuk meg a zsidóságnak egészen őszintén : ezen a magyar
földön már nagyon sok megkeresztelt ember szenvedett üldöztetést
és elnyomatást anélkül, hogy a keresztség azzal szemben megvédte
volna. A protestánsok közül sok »rnegkeresztelt« ment gályára és
vérpadra, szó sem lehetett arról, hogy keresztsége attól mentesítse.
De viszont erre nem is gondolt, mert az a tudat: »meg vagyok ke-
resztelve« nem anyagi' javakra, hanem üdvösség reménpére irányul.

És lássuk meg azt is, hogy ezen a magyar földön millió és
millió megkeresztelt jobbágy élt, akinek a keresztség ugyan nem
biztosított jobb sorsot a mai zsidóságénál l

Szögezzük le a zsidósággal szemben: az egyház nem teheti meg,
hogy a megkeresztelt zsidóért kiálljon, mert az a veszedelem ide-
jében, vagy akár előbb, vagy akár más szempontból megkeresztel-
kedett! Emberileg sajriálhatja, emberi tragédiákat láthat s megindul-
hat a szíve rajta, felebaráti szeretetet gyakorolhat és kell gyakorolnia
iránta, de nem mondhatja az állam törvényeivel szemben, hogy azok
nem sujthatják ezt, vagy azt az egyént, hiszen az meg van keresz-
telve! Mert ez nem lenne összeegyeztethető a keresztség lényegével.
Az egyháznak ilyenkor azt kell mondania: szenvedésben tégy bizony-
ságot hitedről l: (Vagy ez az igazság csak a régi keresztyénekre
vonatkozna, az' új keresztyénekre nem?!) ,

Ha az egyházak ezt az álláspontot fogják érvényesíteni, akkor
becsülik meg maguk is a keresztséget és akkor missziót fognak
végezni, mert aki ezek után, ezek ellenére, abban a tudatban, hogy
.a keresztség semmiféle előnyt nem fog jelenteni számára, hogy' ő
.soha arra nem hívatkozhat,mint jogcím re, mégis megkeresztelkedik,
.az megtérésből keresztelkedik meg és mint jó keresztyén erős hittel
.s türelemmel fogja hordozni keresztjét, mert számára a legfontosabb
.uz üdvösség s -nem az anyagi [aoal«, megélhetés, boldogulás. Hogy
lesz-e sok ilyen áttérő, az már más kérdés s nem rnentesíti az egy-
házakat kötelességük alól: becsüljék meg maguk kellőképpen a ke-
resztség szentségét, hogy másokkal is megbecsültethessék.

Ha pedig nem így cselekszenek az egyházak, igen félő, hogy
.önmagukon tapasztalhatják majd meg Krisztus szavát: »Ne adjátok
azt, ami szent, az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók
elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal és néktek fordulván, meg
ne sza~gassanak titeket.« Máté 7. 6. Kóts Lajos. _
,~t:+ ~~ •.~~

,-

Egy,embernek, .aki kételyekkel vívódott ezt mondta a reformátor:
»Hát te nem vagy megkeresztelve? Úh, mílyen hatalmas ajándék a
keresztség és az lsten igéje! Mélységes hálával tartozunk Istennek, hogy
,ezeket megadta nekünk. Ö megerősít minket és ő zálogul adta nekünk
a lelket." (1. Kor. 1,22.) Luther.

. . ..
gyűlésre. Hálatelt szivvel tapasztaltuk,
hogy jó helyre hoztuk.

Némán, de határozott lélekkel, küzdel-
mekben tanult igénytelenséggel, de
ugyanott rnegacélozódott kitartással
ajánljuk fel munkánkat a magyar evan-
gélikus egyetemes egyháznak.

Mohr Gedeon (Kassa)

•••

A dobsinai lelkész-
választás ügyében

Közöltük legutóbb a pozsonyi »Uj Hi-
rek« c. lap tudósítását. Most ugyanab-

,.ból a kézből kaptuk II cikkre adott s
ugyanabban a lapban közölt választ.
Ez a következő: Az »Uj Hireke-ben
február másodikán egy cikk jelent meg,
amely helytelen beállításban számol be
a dobsinai evangélikus egyház január
hó 22-én tartott közgyűléséről.: Nem aka-
rok .behatóbban foglalkozni a névtelen
tudósító argumentációjával - azt hi-
szem a békének szolgálok vele - de
a leghatározottabban tiltakoznom kell
az ellen, hogy a tudósító olyan kijelen-
téseket adjon az én számba, melyeket
egyáltalában nem tettem, vagy nem úgy
tettem, ahogy a tudósító állítja.

Tény az, hogy egy egyháztag tiltako-
zott Grexa Ede, jelenlegi adminisztrá-
tor jelöltetése ellen, mert szerinte
Grexa egyáltalában nem tud magyarul
s ezért Wiebauer," Moravek, Kowarik
és Mohr meghívását javasolta. - Erre
éri, mint vezető lelkész, mindenekelőtt
hivatkoztam arra a jogszokásra, hogy
német egyházba csak német, szlovák
egyházba csak szlovák és magyar egy-
házba csak magyar nemzetiségű lelkész
választható, de megállapítottam azt is,
hogy Dobsinán magyar hívek is vannak
és ezért határozottan kijelentettem több-
ször is, hogyadobsinai lelkésznek
feltétlenül kell tudnia magyarul. Azu-
tán sorra vettem amaz egyháztag által
ajánlott testvéreket. Az elsőről szól va
megemlítettem, hogy az illető maga je-
lentette ki én előttem, hogy nem tud
magyarul, a másodikról azt mondtam,
hogy- jelenleg már Magyarországon van,
mivel' itt nem tudott elhelyezkedni és
hogy magyar nemzetiségűnek vallotta
magát. Egy szóval sem állítottam azt,
hogy nem tud magyarul. [em -is állít-
hattam, mert ősszel magyarul beszél-
tem vele a pozsonyi ev. egyház lelkészi
irodájában, ahol elkeseredetten pana-
szolta, hogy magyar volta miatt nem
tud elhelyezkedni. A harmadikról úgy
nyilatkoztam, hogy személyesen is is-
merem, kiváló képességű lelkésznek tu-
dom, aki mind a három nyelvet töké-
letesen beszéli, de mivel pályázott a
pozsonyi magyar egyház lelkészi állá-
sára annakidején és jelölték is, úgy a
fentemIített jogszokás szerint a püs-
pök úr biztosan nem fog hozzájáru1ni
jelöltetéséhez. A negyedikről pedig azt
mondtam: »nem tartom valószínünek
azt, hogyadobsinai állásra reflek-
tálna«. Egyetlen szóval sem mondtam
többet. En a nagylomnici lelkészre gon-
doltam e kijelentésnél, eszembe sem
jutott Mohr Gedeon kassai segédlel-
kész, mert én úgy tudom, hogy a kas-
sai állás neki szinte biztosítva van.
Különben megjegyzem, hogy ő magyar
állampolgár s így, ha őreá -gondoltam
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volna- is, nem, jöhetett volna számításba.
Ezek a száraz tények.

A közgyűlési jegyzőkönyv az utolsó
betüig megerősíti azt, arnit , itt kinyilat-
keztattam. Ebbe bármikor mindenki be-
tekintést nyerhet:

En válaszomban a cikknek csak ama
részeire szor-ítkoztarn, amelyek az én
személyemmel kapcsolatban állanak. A
többit megjegyzés nélkül hagyom, mert
nerri' tartom ildomosnak, hogy az egy-
ház belügyeit egy politikai napilap ha-
sábjain pertraktáljuk és mert ezáltal
csak a végtelenűl fbntos' békés együtt-
működést veszélyeztetjük. Ezért videant
consülés ... !

E békés együttműködésben való re-
ményben és ennek elérése érdekében
kijelentem, hogy semmiféle cikkre .többé
nem reagálok.

Posch Gusztáv ev. lelkész.

Pöldil1du'lás.

..••

Kodolányi János- drámaírói képességei
csodálatos- szepet fejlődtek a »Vidékí
történet« óta. Hazatalált a középosz-
tály problémái köréből »egyetlen igaz
szerelméhez«, a falu népéhez. S amit
itt nyújt, az összehasonlíthatatlanul jobb.

Az ízes beszédű, szép öltözködésű,
de .buggyadt, poshadt lelkivilágú Or-
rriányságba vezet a darab. Az egyke-
probléma kellős közepébe. Nehéz ter-
mészetű, gőgös, .bJrvágytól' és butaság-
tól homályos agyi1; az »urakkal« szem ..
ben bizalmatlan és képmutató parasztok
közé. Lélekhemarkolón erősek a' színek
s mégis így kell felkiáltanunk láttára
és hallatára: »Végré az igazi magyal'
Iálu'!« A bűneiben vergődő, halódó,
pusztuló magyar falü ! Nemcsak az
egyke, a 'többi élétpusztító, lélekdurvító,
embernyomorító bűnök is ott Iekctél-
lének a képen' szépítés nélkül. Döbben-
ten figyelheti az ember; 'hogy beszélnek
maguk között II papjukról, hogy döly .. ,
fösködnek, pöffeszkednek vagyonukkal,
hogy verdesik fejéhez a vőnek: semmid'
sincs, hogy írigylik, hogy szidják ki
a szájából. még a megérdemelt falatot
is, hogy nézik Iábasjószágnak, ingyen
napszámosnak, akin akkor adhatnak túl,
aÍnikor akarnak Aztán hogy fertözik,'
injekciózzák lelkivilágukkal a fiatalokat,
hogy kényeztetik, hogy babusgatják,
tesz-ik nyápic élhetetlenné az »egyetlen-
két«. S hogy teszik őket bűneik val-
lási szempontból is lelki nyomorékokká.
Nagyon sötét, de nagyon reális a kép.
És senki se higyje, hogy ez csak az
Ormányság lelki arcképe! Talán nem
ilyen zsúfoltsággal, egy család arcképén,
de a darabban felsorakoztatott kórtüne ..
tek mindenütt megtalálhatók. Sőt itt-ott
még szörnyűbb esetekr-ől tudnának szá-
mot' adrii falujokkal. oly hiába küzködő,
birKozó papok-tanítók, orvosok jegy-
zők. A darab még ideális, eléggé fényes
képet fest a fiatalokról, mint akik csak
vergődnek az öregek világának rnér-
geiétt levegőjében. De mi van ott, ahol
a: fiatalök is fertőzöttek! Hány szörriyű
válóperes és más esetről tudok csak jó-
magam'! Hát amikor nem is a »Piókás-
szülék«, de saját maguk, a maguk sö-
téten ostoba és barb'árul durva eszkö-
zeíkkel intézik el ~ fiatalasszony ál-
dott (nekik: átkos) terhét": És mennyi
hasonló esetet vet fel az élet, mint
bűzhödt folyadékot a mocsár !

Nyilt levél
D. Kovács Sándor püspök úrhoz'
Főtisztelendő és Méltóságos Uram!
A napi sajtó részletes en beszámolt arról, hogy február 13-án a

tiszai evangélikus egyházkerület Miskolcon közgyülést tartott, melyen
a visszatért' Felvidék evangélikus képviselői is megjelentek. A köz-
gyűlés örömmel vette tudomásul, hogya csonka tiszai egyházkerület
18 felvidéki virágzó egyházközséggel lett gazdagabb. A kerületi
elnökség meleg szavakkal köszöntötte a hazatért gyülekezetek kikül-
dötteit. De szóhoz jutottak a hazatért gyülekezetek képviselői is.
Szent-Iváúyi József, a volt Szlovenszkói Magyar Evangélikus Szövet-
ség világi elnöke és Smid István rozsnyói lelkész beszéltek, fel-
ajánlva odaadó készséggel a szolgálatukat. Az egyházkerület eddigi
presbitériuma pedig lemondott s helyébe újat választottak. A vissza-
tért gyülekezetek megalkották a- gömör-kishonti, közigazgatásilag
egyelőre egyesített egyházmegyét s a püspökválasztásnál már szavazni
fognak a hazatért gyülekezetek is.

Azok az egyházközségek, melyek 20 évelőtt a tiszai kerülethez
tartoztak, de onnét leszakították, most már csakugyan hazaérkeztek.
Képviselőik megjelenhettek a kerületi gyűlésen, hol kezetfoghattak
az anyaországi gyülekezetek képviselőivel, hogy ezután újból testvéri
szeretetben folytathassák azt a munkát, amit az elmult 20 esztendő-
ben közösen nem végezhettek.

A dunáninneni egyházkerületbe 10 lelkésszel, 18 tanítóval 13
anyaegyház és néhány filia tért vissza. Mikor a mult év november
havában Isten kegyelme meghozta számunkra a hazatérést, azt hittük,
hogy hamarosan, néhány hét alatt a ~elszábadult részek evang. egy-
házai a gyakorlatban is összeforrnak az anyaország gyülekezeteivel.
Azt hittük, hogy karácsonyra minden valóság lesz. Elmult a karácsony
s a felszabadulás után már 4 hónap, de az a 10.000 evangélikus, kiket
20 évvel ezelőtt leszakítottak a dunáninneni egyházkerületről, akiknek
megadatott a visszatérés lehetősége, még most is, mintha »corpus
separatum« volna s nem illeszkedhetett be a régi keretek közé.

Felvetem a kérdést, hogy mi az oka ennek? Amit meg tudott
csinálni a. tiszai kerület püspök nélkül, miért nem tu ta az megva o-
s" am a unáilinnem- eru et püspö éve? u om, -ogy prob1ema vol
a azatertgyülel<ezete .sS"zacS1ftö1.ás. A református egyháznak is
meg kellett azt oldania. Azokban a kerületekben, hová gyülekezetek
tértek vissza, lemondtak a zsinati képviselők, s ott új választásokat
rendeltek el, melyeken már a hazatért egyházközségek is résztvettek.
A zsinat pedig. - az ország kormányzója engedélyezte is - március
elején ül össze. A dunáninneni egyházkerület azonban nem lépett sem
az egyik, sem a' másik útra, hanem olyan módszert választott, mely /
a hazatért gyülekezetekben keserűséget és llizalmatlanságQt keltett. ,
1939 január 12-én rendkívüli közgyülést tartott, melyre a hazatért
gyülekezetek közül e.,gyi.ksem kapott meghívást s ott" rólunk, nélkü-
lünk határoztak. A határozatokról azonban eddig még hivatalosan
értesítést nem-kaptunk s csak a hírlap okból, vagy magánértesülések-
ből tudtuk meg, hogy pld. a csonka pozsonyi és mosoni esperességeket
egyesítették, a barsi s a honti gyülekezeteket Nógrádhoz csatolták,
elhatározták, hogy igazoló bizottságot küldenek ki stb., stb.

Nem akarok ez alkalommal hosszabb an szólani arról, hogy a
rólunk, nélkülünk való intézkedés az autonómia megsértése, hogy
az esperességek beosztásánál nem lehet mellőzni az Egyh. Alkotmány
48. §-át s a geografiai szempontokat, de ebben a nyilt levelemben
hangot kell adnom a hazatértek nevében a jogos keserűségnek és fáj-
dalomnak, mely felveti a kérdést: Miért bánnak a hazatértekkel úgy,
mintha azok csak mostohatestvérek lennének, miért csak jogból, ró-
lunk, nélkülünk való intézkedésekből verik a hazajutás hídját, mikor
azt jobban m~g lehetne építeni testvéri készséggel a szeretetből. Mi
közeledtünk, vártuk a hívó szót, de a küszöböt nagyon magasra he-
lyezték. Szóba sem álltak velünk. Még arra sem méltattak, hogya'



lelkészeket s a gyülekezetek kiküldöttcit .konferenciára 'hívták volna
meg, hol megbeszélték volna azokat a kérdéseket, melyek kölcsönösen
érdekelnek mindnyájunkat. S amikor' fébr. 2-án Komáromban dr.
Priviczky Ernő egyh. felügyelő hívására 'összejöttünk, mint a kerület
püspöke sürgönyileg tiltakozott s tudomásunkra adta, hogy a kerületi
s az egyetemes gyülés határozatai megfellebbezhetetlen ek.

Nem hívott össze, nem tárgyalt velünk a kerület elnöksége, ime
az oka annak, hogy sok lett a panaszunk. A gyülekezetek elégedetle-
nek és fellebbeznek. Mi lesz ennek a folytatása, mi lesz a vége? Miért
nem történhetik meg az a dunáninneni egyházkerületben, ami a
tiszaiban ? Hisz itt is a hazatért evangélikusok jóformán mínd ma.gya-
rok s várva vágynak elhelyezkedni a régi keretek közt. Mi lesz, ha
az isteni kegyelem megmutatja a hazatérés útját annak a 100 szlovák
és 15 németgyülekezetnek, mely 20 évelőtt a hatalmas dunáninneni
kerületet alkotta P! Már ezért Ís szükséges az eva:ngélium figyelmez-
tetésének eleget tenni: Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei
Atyátokat. ' .------

Arra kérem a Püspök Urat, hogy mi előbb hívjon össze konferen-
ciát, amelyen a hazatért gyülekezetek kiküldöttei és lelkészei meg-
jelenhessenek, hogy ott testvéri szeretetben és egyetértésben tanács-
kozhassunk. Ne kelljen nekünk azt tovább éreznünk, hogy csak másod-
rendű evangélikusok és magyarok vagyunk, hanem .adassék meg ne-
künk a tisztelet és az őszinte, szeretetteljes kézszorítás, hogy mint
testvérek a Krisztusban, közös erővel munkálkodhassunk anyaszent-
egyházunk és drága hazánk jövője érdekében.

Legyen szabad remélnünk, hogy ez minél előbb valóra válik!
Ebben fl jóreménységben köszöntöm a Főtisztelendő és Méltóságos
Püspök Urat s vagyok szolgatársa az Úrban

Somorja. Lic.Fizélp Ődön

Etnlékiral
a magyar -evangélikus lelkészképzés

, reformia .tárgyában (Folytatés.)

2. Az új vizsgálati r.end.

Mivel li vizsgálátoknak az anyagát a dolog természeténél fogva
mindíg elsősorban és majdnem kizárólag a szakképzettség legfon-

.tosabb 'elemei alkotják, ezek tekintetéhen pedig, amint azt már
a II. rész A) szakaszának az .elején megállapítottam, különösebb
változtatásra szükséges nincs, a vizsgálati .rend .inkább az idői be-
osztás szempontjaból szorul reformra.

Ebben a tekintetben elgondolásom a következő:
aa) Az alapvizsgálat tárgyai közé felveendőnektartom az eddigi

tárgyakon .kívül a magyar protestáns egyháztörténetet, a Iilozófia-
történetet (különös tekintettel a rendszereknek a valláshoz való
viszonyára) és a .német nyelvet az 1. i) pont értelmében.

Az ilyen tárgykörrel megszabott alapvizsgálatot 2 részre kel-
lene osztani, mégpedig nem úgy mint eddig, hogy az alapvizsgálat
2 részét a második tanulmányi év végén ~-4 heti időközzei kell
megtartani, hanem úgy, hogy forma szer-irit is megkülönböztetnénk \
első és második alapvizsgálatot, melyek közül az elsőt az első év,
a másodikat a második év végén kellene letenni. Az első alapvizs-
gálatnak tárgyai volnának azok a tárgyak, amelyeknek 'előadása az
első tanulmányi évvel befejezést nyer, a többi tárgyak 'pedig a
második alapvizsgálatra tartatnak fenn,

Egyes tárgycsoportoknak -a tanulmányi renden való évenkénti
váltakozása ebben a tekintetben nem okoz komoly nehézséget, ellen-
ben kétségtelenül nyereséget jelent, ha már az első tanulmányi év
végén alkalom nyílik a hivatlan elemek kirostálására.

bb) A befejező szigorlatnak 'a' tárgykörét egészben véve tenn- I

Külön .értéke a darabnak 's külön fí-
gyelemre méltó ·fejlődés Kodolányi 'éle-
-tében a megoldás. A kritika megdi-
csérte a darab drámai részeit, de csak
fanyalqgva vette .tudomásul a »deus .ex
machinac-s megoldást. Pedig ez a meg-
oldás az egyetlen léhetö és egyetlen
»heresztyén« 'megoldása nemcsak az or-
mánpsági, de általában a magpar falu
kérdésének. Nincs más segiiség, csak
Isten. S 'hogy ebben ma Kodolányi Já-
nos is reménykedni tud, abb-an 'része
lehet annak 'is, hogy Finnországgal és
a »Magyar Uttal« 'kapcsolatban a hivő
református ifjúsággal' került szorosabb
összeköttetésbe az elmúlt 'évek alatt.
Mert a Feketeviz és a többi regények
írója .még semmit sem ·tudott eq:ől a
megoldásról. Pedig a szekták .rrrár akkor
is ott szerepeltek a faluról festett ké-
pein. Semmit se várt azonban az 'ilyen
nyakatekert -rajongástóL Adarabbeli
szektajelenet azonban már erőteljes út-
mutatás arra; hogy csak a 'bűnbánat,
Istenhez térés, .egymásnak megengedés
és a szeretet alapjain .épülhet fel az
új magyar j'Övendő.

A szektajelenet meste.rien .mutatja be
a különbséget a szektások szemforgató,
képmutató 'rajongása és az igazán ösz-
szetört lelkek egészséges ,bűnbánata,
gyónási kényszere .és 'biztos, józan tá-
jékozódása között 'az új élet : felé. Az
.élet, a szörnyű terhektől való szaba-
dulás követel az egyházakról :új leve-
gőt, új munkamódszereket, igazabb ke-
resztyénséget, - ezt .prédikálja a hí-
vatalos egyházak felé a »Földindulás«
szektajelenete, mert a falu nagy .el-
esettsége nem komor sírkeret, de »ka-
lászérés« Krisztus aratására, ha a
tiszta evangélium kaszájával közelednek
féléje és nem a szektáskodó rajongás

.élettördelő, jó magot kiverő .bunkójával,
Köszönjük 'ezt a tanítást Kodolányi

Jánosnak. Hálásak vagyunk, hogy meg-
írta ezeket a »dráma után következő«
felvonásokat. Ha odaáldozott is miatta
a kritikusok szerint, pár levelet dráma-
írói babérjából, mi Örülünk, hogy meg
merte tenni. Mert enélkül csak a saját
dicsőségét, ezzel Isten dicsőségét szel-

,gálta. Lelkünkből szólt, mert nagy, re-
ménykedő bizalommal hisszük, mi is,
hogy tévedtek az .orvosok és »Isten be-
leszól« nemcsak 'Kántor, .Jánosné, ~ebők
Julis életébe, de a magyar, faluk .egész
életébe is, L. M, V.

Állami segélyek
A Felvidékről visszatért egyházköz-

ségek és .Ielkészek ttájékoztatására kö-
zöljük a következőket :

a) Kongrua. Az ,egyházközségek és
missziói -,egyházközségek közül kongruá-
.ra .jogosultak azok, .ahol 1600 arany-
korona lelkészi fizetés a természetbeni
lakáson 'kívül nem biztosÜható. Ilyen
esetben az állam' kicgésaiti a lelkészi
fizetést 1600 aranykoronáig, de maxi-
málisan 800, aranykoronáig, ami azt
jelenti, hogy .legalább 800" arany koro-
nát az egyházközs~gnek kell biztosítaní.
Ez a mostani gyakorlat .nem vonatkozik
.a régebben már kongr'uát élvezett egy-
házközségekre, ,amelyeknek kongruája
változatlan. A visszatért egyházközsé-
geknél valószínűleg .a visszatérés előttí
kortgrua-összeg változatlanul, fog érvény-
ben maradni. ' ./
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b ) Korpótlék. Korpótlékra jogosultak
elsősorban a kongruás lelkészek, tehát
akiknek évi 160'0 aranykorona tiszta
jövedelmük a kongruával együtt van.
5 évi korpótlékra igénytadó szolgálati
idő után havonta 20 P 40 fill., 10 év
után havonta 40 P 80 fill., 15 év után
havonta 51 P, 20 év után havonta 65 P
20 fill., 25 év után havonta 71 P 40 fill.
korpótlék jár. '

Az évi 1600 koronát meghaladó tiszta-
jövedelmű 'lelkészi álláson müködő lel-
készek korpótlékra igénytadó 5 évi szol-
gálat után évi 2000 aranykoronára, 10
év után évi 2400 aranykoronára, 15 év
után évi 2600 aranykoronára, 20 év után
évi 2800 aranykoronára, 25 é.v után évi
3000 aranykoronára .kiegészítő korpót-
lék államsegély 450jo-át kapják havi
részletekben. Az átszámítási kulcs sze-
rint 1 aranykorona 1 P 36 fillér értékű.

Az 1932. év július I-től : 1933. június
30-il! terjedő i l esztendő a Iélkészi kor-
pótlék szempontjából mindenkire nézve
beszámításon kívül marad. .

c) Családi pótlék. A lelkészek és se-
gédlelkészek családi pótlékát legutóbb
folyó évi január 1-től az 1938. évi 38.
tc. alapján következöképpen módosítot-
ták : Az első három gyermek után gyer-
mekekként havonta 18 pengő, a 4. és
négyen felüli gyermekek után gyerme-
kekként havonta 24 pengő. A feleség
utáni családi pótlék havonta 12 pengő.
A feleség utáni családi pótlék csak
akkor jár, ha a feleség keresete, nyug-
díja vagy bármilyen járandósága a havi
12 pengőt el nem éri.

tarthatónak vélem, mégis azzal a különbséggel, hogy az alapvizs-
gálat körébe átutalt magyar protestáns egyháztörténet helyét az
egyház jelenkori helyzetét, állapotát tüzetesen ismertető nép- és

. földrajz vagY, összefoglalóan magyarországi »egyház ismertetés«
(Kirchenkunde) foglalná el. Ezt az ilyen módon megállapított tárgy-
kört ismét két részre kellene osztani. Az egyikhez tartoznának
a -mai befejező szigorlat első és második részének tárgyai: ó- és új-
testarnentomi' ex ege sis és bibliatheologia, továbbá a dogmatika és
ethika; a másikhoz az egyházismertetés, az esyházjog és a gyakor-
lati theologiai tárgyak, tehát főkép a mostani befejező szigorlat
harmadik részének tárgyai. Ugyancsak ezen viz.sgúlatokhoz kellene
beosztani a Collegium Biblicum eredményességéről, valamint a hit-
vallási iratok ismeretéről váló számadást. .

Nem lényegbe vágó kérdés az, hogy ennek megfelelően első
és második szigorlatról szóljunk-e, vagy, hogy csak az első részt,
az exegeticurnokból és fl rendszeres theologiai tárgyakból állót
nevezzük-e szigorlatnak, a másikat pedig, mivel inkább gyakorlati
tárgyakat ölel fel, első lelkészi vizsgálatnak. Ellenben fontosnak
és nagyon szükségesnek .tartom azt a változtatást, hogy az első
szigorlat (vagy, egyszerű en szigorlat) '. a negyedik tanulmányi év
végén, a második szigorlat' pedig (ill. ha úgy nevezzük: az első
lelkészi' vizsgálat) az ötödik tanulmányi év végén tartassék meg.

Ezen változatás mellett is tehát feltétlenül fenntartandónak
ítélem a harmadik tanulmányi évnek minden vizsgálattói ( a kötelező
kollokviumokat nem' számítom ezen cím alá) való teljes mentes-
ségét, -hogy a hallgatók a nyelvi' és történeti studiumoknak nagy-
jából való elvégzése és a theologia terén való alapvető tájékozódás
után több. időt nyerjenek a teljesen önkéntes tanulmányozó munkára,
mely természetesen szintén nem lehet teljesen híjával a professzorok
részéről való eszméltetésnek és irányításnak. A harmadik év tehát
marad »vizsgamentesnek.« .

cc) Az egyes vizsgálatoknak, ill. szigorlatoknak a fentebbiek-
ben megjelölt tárgyköreit nem szabad tovább szétosztani úgy, amint
ez időszerint az alapvizsgálat 2, a befejező szigorlat pedig 3 részre
válik, amely részek. között mindenütt 2-4 heti időköz van; hanem
az összes egyes vizsgálatokat ill. szigorlatokat a körükbe tartozó
összes tárgyakról egyfolytában kell letenni. Ez a berendezés lehe-

most küldötte szét mult évi jelentését. tővétenné azt, hogy például egy-egy tanév végén az. első és
Ebből a jelentésből ~en .szép fejlő- . a második alapvizsgálatot, továbbá az első és a második szigor-
dés állapítható meg.' Mig 1934-ben 2501'
tag volt, 1935-ben 6435, a következő év- latot _(illetve, a szigorlatot és az első lelkészi vizsgálatot) szoros
ben 11.853, 1937-ben 14.979, 1938-ban a egymásutánban folytassuk le. Ennek a berendezésnek az előnye a
tagok száma- 19.276, vagyis a legutóbbi mostanival szemben' nyilvánvaló. Igy az összes' vizsgálatokat és
gazdasági év alatt a tagok száma hb' ..•. 1
4297.el emelkedett. E' tagok közül' a szigorlatokat -meg iIe etne tartani június an és a május ravi elő-
bányakerület területéről vaió 13.291, a adások sokkal kevésbbé szenvedn ének a vizsgálatok miatt mint eddig.
dunáninneni egyházkerületből 1427, a Egyúttal pedig feleslegessé válnék az egyház képviselőinek több-
dunántúli egyházkerületből 3442, a ti- ször i .utazása a fakultás székhelyére, ami immár évek óta állandó
szai , egyházkerületből 1126. .' A . b d II . k k'd k

A tagok számának emelkedésévei kap- . ·panasz tárgya. z új eren ezés me ett a VIzsga örö I ősza on-
csolatosan a tagsági díj- az elmúlt év- kén ti esedékessé válta alkalmával csak egyszeri ideutazáera lesz
ben 49.191 pengővel emelkedett és szükség.',.' .
összesen 201.278 pengőt v tett ki. Az ',dd) A rnost érvényben lévő lelkészképesítési rend szerint a
egyesület temetkezési segélytőke állo- - (
mánya 5.418.275 pengő, ami azt jelenti, befejező . szigorlat után egy évvel tartott első segéd) lelkészi vizs-
hogy a mult évivel szemben 1.193.347 gálat tárgyait részben az új rend szerint ugyancsak az ötödik tanul-
pengővel emelkedett. mányi év 'végére eső második szigorlat (ill. »elsö lelkészi vizsgálat«)

Az egyesület a területükön belépett, t" .... kö <'r-1 h t fl' 'b . di , t 1 h t ti'tagok után az illetékes egyházkerülete-' ,.,l:}J;'gy~l o?t;,:.'·e e ne e venru, re sz en pe 19 a e e ne u a nl a
ket. díjélvezetben részesíti és ennek mostani rendszerint a befejező szigorlat 'után 2 évvel tartott
címén az egyes' egyházkerületeknek :a -másödik (sege'd-) "lelkészi vizsgálat körébe, mely egyébként nagy-
rendelkezésére az elmúlt évben 12.067 jábólváltozatlan maradhatna.
pengőt bocsátott. Ez -az összeg igen '. - . h k k kik 1
jelentős és nagy s.egítségére van az A teljes vizsgálati rend te át övet ező éppen a a u na:
egyházkerületeknek a missziói munka 1. 1. alapvizsgálat az első tanulmányi év végén
megkönnyítésében. De részesíti az 2. II. alapvizsgálat a második tanulmányi év végén
egyes egyházközségeket is a tagok utáni - 8. 1.. szigorlat a negyedik tanulmányi év végért .
járulékból, e címen 3.097 pengőt fize- d k 1
tett ki. A különösen népszerű temetke- 4.- II. szigorlat az ötö i tanu mányi év végén
zési segélyek címén biztosítottaknak az 5. lelkészi vizsgálat egy évi segédlelkészi szolgálat után.
egyesület eddig 77.497 pengő 28 fillér
temetkezési segélyt fizetett ki. Ez a
szám élénken bizonyítja azt, hogy III

Jóléti Egyesület'méltányossággal jár el és
több esetben a' háti-amaradottak szo-

Az Egyházkerülele'k
Jóléti Egyesülete·

Jegyzet. Ha a 4. pont alatti II. szigorlatot első lelkészi vizsgálatnak nevezzük
akkor az 5. pont alatti vizsgálatol természetesen második lelkészi vizsgálatnak kel
nevezni. A bec/sztás lényegén ez nem változtat. Az egyes vizsgálatok tárgykörének
pontos megjelölése csak az általános keretek megállapítása utén válik szükségessé,
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IV. Befejezés.
A hittudományi kar professzorai természetesen. örömest vál-

lalják azt a munkatöbbletet, melyet reájuk nézve ~terv~zett reforrn.,
keresztülvitele magával hoz. Mindamellett vigyáznunk kell vélemé-
nyem szerint arra) hogy a munkatöbblet olyan mértéket ne öltsőq,
amely alkalmas volna arra, hogy az egyes professzorok tudományos
kutató és termelő munkásságát akadályozza. Azért egyidejűleg tervbe
kell venni a hittudományi karon a tanársegédi intézmény meghono-
sítását, a theologusok-otthonában pedig mint egyházi lelkészképző
intézetben a vezető mellett tanulmányi felügyelők alkalmazását, sőt
ha mód kínálkozik reá a hittudományi kar tanszéke inek eggyel
való szaporítását "is.

A legjobb reformtervezet is, amint egyrészt szabályzatokban.
másrészt intézményes formákban megvalósul, csak a lelkészképzés
összes személyes szerveinek teljes odaadással végzett, hűséges, lelkes
hivatásszolgálata útján érheti el célját. Erre pedig csak az Úr Szent
Lelke ád erőt.

Kérjük a Kegyelem Istenét, a mi Atyánhat az Úr Jézus Krisz-
tusban, hogp amikor az Ő anyaszentegvháza jövendőbeli szolgáinalz
iobb kiműveléséről akarunk gondoskodni, ne vonja meg tőlünk az
(j Szent Lelkének meg világosító és megszentelő erejét.

D. Dr. p,.őhle Károly

Az észt szabadságnap
Huszonegy évvel ezelőtt szabadult fel évszázadokig tartó rab-

ságából egy messze északon élő testvérünk, az észt nép.
De vajjon tényleg testvér-e? Mi erre a bizonyíték? A fonál,

amely biztos úton elvezet a testvérekhez; legközösebb kincsünk:
a nyelv. De ne csodálkozzunk azon, hogy nem ér-tjük már meg a
testvér szavát. Hisz évezredek (mintegy 4000 év) .telt el azóta, hogy

'a közös hazát elhagyták őseink és szétszóródtak. A népvándorlás
éket vert közénk. A finn-ugor nép (ahogy ma a tudomány ezt az
ős-népet nevezi) először két részre szakadt. A keleti ága az Ural
hegység déli lejtőiről átvándorolt Ázsiába. Török népekkel került
kapcsolatba. Majd" ugyancsak törökök között visszavándorolt egy
részük Európába;, a Kaukázus vidékén átvonulva, elfoglalta helyét
a Kárpát-medencében. Ezek vagyunk, mi, magyarok.. A nyugati ág
pedig? Mind nyugatabbra szorult. Majd végül a Balti-tenger vidékén
letelepedett. De itt az idegen ökölcsapások jobban érték őket. És
önállóságukat csak nagynehezen tudták tartani. A nyugati ág egyik,
tagja az észt. Ez a nép 1243-ban utolsó királyával, Lembituval együtt'
a szabadságát is elvesztette. Nagy rabság következett. Az idegen
hatalmak mind igyekeztek leigázni a testet. De a lelket hiába akarták
béklyóba verni. A szellemi életen ugyan nyomot hagyott az elnyo-
más, de a lélek élt és él. 1535-ben megjelent az első észt nyelvű
könyv: a Biblia fordítása. És a nép hűen kitartott és kitart a Biblia
mellett, amit Luther. Márton adott a kezébe. Az. evangélikus lélek
erőt ad a test szenvedései közt. Szívükben ott élt a nemzeti feltá-
madás reménye. Hogy a hitük és a nemzeti eszmékhez való ragasz-
kodás mennyire összenőtt, mutatja az a tény, hogy a papok voltak
a nemzeti öntudat ápolói. Bizony kevés volt az észt pap. Mert a.
német földesúr német lelkészt hívott. De az a néhány' is képes volt
a nemzeti öntudatot ébrentartani. Nemcsak vallásos megmozdulások,
vallásos iratok láttak napvilágot papok munkája árán, hanem pl.
színházat is 1816-ban Rosenplanter pernui pap=alapított,.'

A jobbágy saját földjén dolgozik, mint gazda.iá tanító észtül
tanít és minden észt munka az ,észt életet táplálja. És ez a 'nyomorú-
ságból kiemelkedő nép az újításokatrnQhónszÍvta magába. 1918
óta többet fejlődött, mint más nép 100 év,'alatt . Az ország :t'eruletileg
fele Csonka magyarországnak. Lakosainak a rszáma rpedig 1.300.000.
De szinte csodákat művel. Földművelése virágzó, pedig földje 'igen,

morú anyagi viszonyaira is tekintettel
volt. Ha még ehhez hozzávesszük azt,
hogyatagszerzőknek juttatott munkadíj
is evangélikus embernek jut, el kell
ismernünk, hogy ,a Jóléti Egyesület
egész működése sok előnyt biztosit
egyházunknak.

A közgyűlés őrömmel v.ette tudomá
sul a kedvező jelentést és különösen
figyelmébe ajánlja az egyház közön ..
ségének az egyesületnek az elemi biz-
tosítással és a gyermekbiztosító o;;.z-
tállyal történt kibővítését. Az egye"
'sület elnöke: Dr. Pesthy Pál egyházke-
rületi felügyelő, ügyvezető elnöke : Dr.
Konkoly Elemér, a Luther Szövetség
ügyésze, igazgatója pedig Dr. Fóthy
László. Az egyesület központja : Buda-
pest, IV., Fehérhajó-u. 8-10.

"4·"~
K Ö N Y VIS MERI [T É S

M árkus Jenő: A liberális szellem a
református egyházban, A pápai refor-
mátus teológiai akadémia kiadványai.
Pápa, 1939. 118, lap.

Amiről húsz év óta teológiai és egy-
házi közösségekben olyan sokszor esett
szó, az előttünk van. Márkus Jenő fiatal
református kollégánk Walter Nigg:
Geschichte des religiösen Liberalizmus
1937-ben megjelent művét olvasván, ter-
mészetesen nyerte azt az impulzust,
hogy követvén őt, értekezést ír arról,
hogy a magyar református egyházban
milyen jelentősége· volt a liberális
teológiának. Nigg és Márkus a liberális
teológusok galériáját a következőkből
állítják össze: Schleiermacher, Baur,
Strauss, Feuerbach, Schweitzer Alexan-
der, Biedermann. Márkus elköveti azt a
hibát, hogy ezt a névsort' úgy adja" hogy
nem sorolja fel a Iiber'ális teológusok
keresztneveit. Igy az a fiatal lelkész-
generáció, amelyik gyorsan olvas, ha
hasonló nevü teológusokat olvas s nincs
elegendő teológiai tájékozottsága, a név-
rokonokat is odasorozza azok közé, aki-
ket a mai egyházi es teológiai közvé-
lemény nem szeret.

A, felsorolt teológusok műveit -s libe-
rális elgondolásait Márkus nagyon Ii-

. gyelemreméltó objektívitással ismerteti·
s az ő vezetését bizonyosan nagy há-

'lával fogadhatják azok, akik a Iiberá-
lis teológiát így is megakarják ismerni.

Ertékes fejezete a könyvnek az, amely
Teológiai hangulat Magyarorezágon
1840-1850 között cimet viseli. Sokat
láthatunk bélőle mi magyar evangéli-
kusok is. De ugyanilyen értékesek azok
az idézett illusztrációi, amelyeket a
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap ha-
sábjain lefolytatott vitákból közöl.

Hálásak vagyunk neki azokért az idé-
zetekért is, amelyek minket magyar
evangélikus lelkészeket érdekelnek, de
azt hisszük, hogy a közölt igehirdetési
idézetet,' amely Csiskó János kassai
evangélikus. beszédéből való: »Nem lé-
tezett olyan Krisztus, aki, mint a' Szent-
háromsúg második személye, az égből

. a földre szállott alá, Mária méhében
ember' lett, mint Isten-ember szenve-
dett, meghalt, feltámadott és ismét

'égbe szállt«, abban a kerban ugyan-
ezen kifejezéseket megtalálta volna re-
formátus igehirdetők beszédeiben js.

.Márkus könyvében is, de korunkban,
.v.a,.gY..napjainkban mind több Qldalr~l
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hangzik fel az a rnentegetőzés, hogy a
különböző nagy teológusok, vagy hí-
res teológiai iskolák szellemi gyerme-
kei vallott felfogásaikért nem is 'hi-
-básak, -hiszen ők csak átvették azt a
szellemet, amelyet az egyházi tanító,
vagy az iskola reprezentált. Vigyázzunk
ezzel a méntegetőzéssel. Roger Martin
Du Gard, a ma legszellemesebb fran-
cia óbeldíjas írója, aki úgy látszik
müveiből, hogy a legújabb protestáns
teológiai tételeket is ismeri, roppant
precízen beszél a kinyilatkoztatás
teológiájáról is. Egyik művében így ír
(Egy lélek története. 97. lap): »A pap
könnyebben állít, mint bizonyít; a gyer-
mek könnyebben hisz, mint okoskodik.
Az okoskodás a hit ellenkezője; az
olyan agyvelő, amelyet a hit formált,
sokáig, ha nem is örökre, képtelen ma-
rad kritikai' ítéletekre.«

Vegyük tudomásul Márkus vezetésé-
vel azt, hogy minden kor a maga nyel-
vén beszélt s lehet, hogy az elmúlt
korok sem voltak boldogtalanabbak, sőt
hitetlenebbek sem, mint a mi korunk,
vagy módosttsuk úgy, hogy akkor sem
volt több boldogtalanabb és hitetlenebb
lélek, mint ma, amikor igen nagy az
egyház kínálata a hívekkel szemben s
a, hívek kereslete nem látszik méltá-
nyol ni az egyház fáradozását.

A tanításért és a vezetésért hálásak
vagyunk Márkus Jenőnek. -Müve meg-
érdemli, hogy a teológusok megismer-
jék. . G. L.

Tömeges terjesztésre nagyon alkal-
mas evangelizáló füzetsorozatot jelente-
tett meg a »Szövétnek Könyvkiadó-
vállalat«. Túr6czp Zoltán györi lelkész
tollából való az első 4. füzet. Címük:
»Hol vagp?«, »Megfélemlém és elrei-
tezém«, »Utolértek bűneim« és »»Ne
félj, mert megváltottalak«. Presbiteri
konferenciákon, evangelizációkon vagy a
lelkipásztori munkában nélkülözhetetlen
segítséget nyújt egy ilyen füzet. Lel-
készek, gyülekezeti iratterjesztések és
belmisszjói munkások .figyelmébe nagy
melegséggel ajánljuk. (Ára: 10 .fillér.
Tömeges resdeléenél 30% engedmény.
Megrendelhető: Szövétnek kiadóvállalat,
Bpest, VII., Hársfa-u. 59/b.)

F.~P. H.: Pusházzcíi? Ne puskázzak?
(Szövetnek kiadás, 1938. 8 old., ára:
10 fillér.)' Egy öregdiák bizonyságtétele
a »puskázás« nagyon elterjedt diákbű-
nével való küzdelmeiről. Eleven, meg-
ragadó írás, amely az átélés erejével
teszi valóságga előttünk, hogyan mér-
-kőzött és gyözött egy diák -életében
Krisztus ereje a bűn rabszolgaságba
kényszerítő hatalmával. Lelkészek, val-

. lástanárok kívánva 'sem kívánhatnának
jobb segédeszközt diák evangelizációs
munkájukhoz. Legmelegebben ajánljuk.
(Megrendelhetö: Szövétnek Kiadóválla-
lat, -Bpest, VII., Hársfa-u. 59/b.)

.Minden lelkész ügyeljen arra,
hogy tnunkájában ne a saját
diésőségét keresse; kiJlönben

.. tönkremegy. Vergiliusnál és Cice-
ránál bűszkélkedhetik az ember.
De a Szentirástioz alázatos és
bűnbánó lélek kell Az ilyenben
lakozik a' Szentlélek. Luther.
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rossz. Mégis az akarat és kitartás búzát termelt a köves talajon,
s ma még feleslege is van. Állattenyésztése igen fejlett. Jellemző,
'hogy tejet szállítanak a mamut Oroszország fővárosába, Lenin-
gradba. A gazdasági jólét meglátszik a lakásokon is. De nem a
cicoma, díszítgetés teszi ezeket végtelen otthonossá és kedvessé,
-hanem a tisztaság. Minden ragyog a tisztaságtól. Minden parasztház
mellett is ott áll a fürdőház ·(saun). De nemcsak a testét tartja tisztán
az észt nép, hanem a .lelkét is. Erről tanúskodik a templomok nyúj-
totta kép. Vasárnaponként megtelnek messziről jött emberekkel is.
A kocsik nagy számmal álldogálnak a templomok előtt. Mert vidé-
ken tanyarendszerű település a gyakori, s nincs mindenütt templom.
Ha sokáig köztük élünk, teljes bizonyossággal. támad bennünk a
gondolat, hogy a hetedik parancsolatot nem az ő részükre alkotta
az Ur. A lopás szinte ismeretlen fogalom. Még városban is nyugodtan
nyitvamaradhat a lakásod. Tartubanegy igen jómódú embernél lak-
tam. Lakását egy gyufaszállal is ki lehetett volna nyitni. Pedig ez
az ország második legnagyobb városa. Az egyetemét külföldiek is
szép számmal felkeresik. Észtországot a becsületesség országának
nevezhetnénk.

Még egy dolog van, ami a délről jött embert meglepi: az őszin-
teség. Minden sértődöttség és sér tés nélkül, itt illik megmondani az
igazat.

De ez a fejlett erkölcsiség nem fed sem szellemi, sem anyagi
kezdetlegességet. Müvészetük, irodalmuk egész Európában elisme-
résre talált.' Bár a müvészet hamarabb; hiszen annál a nyelv .nem
akadály az idegen népekkel való érintkezésben. A müveltség oda-
kint közszükséglet. A lelkifinomság sugárzik mindenből. Sugárzik
abból az örömből is, amely a mostani napokban minden észt lel-
ket eláraszt.' A hívő lelkeket, akik szenvedésük idején az Isten se-
gítő kezét kérték, most is a templomba viszi - az öröm. Hála kö-
zepette kérik Isten kegyelmét az elkövetkező időkre is.

Ezen ünnep alkalmából szálljon a mi lelkünkből is őszinte fo-
hász az Istenhez, kérjük, segítse meg továbbra is észt testvérünket
erős hitben és szabadságban. Lacotha Ödön.

Serkenj föl, aki aluszol
A Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikus Misszióegyesület

e kiadványával tette emlékezetessé ez évben tartott jubileumát és
ünnepségeit. Y~

Természetes és bölcs gondolat egy olyan határmesgyén, mint
amilyenben .az Egyesületnek része volt, sokak szemében egy könyv
megjelentetésével feledhetetlenné tenni az ünnepséget. S lehetett
volna-e jobb .kiadványra gondolni, mint épen annak a férfiúnak em-
léket állítani, aki az Egyesületben, de ezenfelül s nem utolsósorban
egyházunk majdnem valamennyi munkaterületén sokakra egyetemes
pásztorizáló hatást gyakorolt. .

Gáncs Aladárt egyházunkban mindenki szerette s ma is mindenki
. öröme az,' hogy iratait nem zárja magába az enyészet, hanem sokak
'íróasztalán ott lehet, azokén is, akik i-smerték és hallgatták őt, s
azokén is, akik e tanulmányokból alkotnak maguknak róla követendő
véleményt. .

Azok, akik még pozsonyi teologu s koruk ból ismerik Gáncs Ala-
dárt, egész más szemmelforgatják a könyvet; az ilyenek jobban emlé-
ikeznek .tör ékeny alakjára, ahogy járta' a Teologiai Otthon lépcső-
házait, ahogy minden reggeli és esti könyörgése az elsők között
volt, mint a valóban legszerényebb, ahogy valamennyiünk között a
legjobban hallgatni tudott, ahogy mégis beszélt s elvitte a "fiatalabb
levjáratú kartársait azokra a német istentiszteletekre, ahol szermte
is és szerintűnk is klasszikus igehirdetéseket lehetett hallani. Figyel-
tük és értékeltük őt, anélkül, hogy sokan felfedezték volna benne az
igéret kiteljesedését, Akkor még nem tudtuk, hogy Dr Böhm Károly-
nak lesz-e olyan nagy és filozófiai eredményes munkásságokban gaz-
dag követője, mint kolozsvári rel. teologus kortársai, vagy pedig



egészen teologus lesz .5 megfrja. a monumentálisna]c tervezett munká-
ját, melynek címét sokunk előtt emlegette: A bűn teologiáját.

S a volt pozsonyi teologus, amikor. székesfehérvári csendes és
elszigetelt parochiájáról mint a FébeIelkésze Budapesttel érintkezést
talált, sokakban felmerült a vele szemben is természetesen érthető
kérdés, hogy evangélikus lelkészi szolgálatának irányát már- eddig is
a Bethániában s ezután a Fébében való szolgálata nem kizárólagos
közösségi irányba köti-e? S amikor 1930 januárjában a Prsti egyház
vallástariárának alkalmazta s ővele látszólag. sok elvi kérdésben egyet
nem értő közösségekbe került, olyan változások történteRéletében,
amelyek sejttették most már határozottan kialakult teolog"iai program-
ját. Ertekezleteken, teologiai őszinte kibeszélgetésekben, új munkaterü-
letén szerzett tapasztalatainak hatása alatt mind erőteljesebben hatá-
rozza el magát közöttünk arra a hitvallásszerűen kiharígsúlyozott
tételére, hogy az ebredési munkásságot az egyházon belüli kell meg-
kezdeni s végezni. S ezzel a tételével lett- azután valóban több, mint
volt paróchus lelkész, vagy diakonisszaházi lelkész korában: lett több
iskolai csoport tömegén keresztül sokaké,s egészen, egészen az evan-
gélikus egyházé.

Ugyanazt a fejlődést lehet észrevenni a sorraköz_ölt tanulmá-
nyokból, igehirdetési vázlatokból, cikkekből s Ievélrészletekből.
Azok, akik' Gáncs Aladárt sokkal hosszabb ideje ismerik, mint a
könyv szerkesztője, vagy a Missziói Egyesület jelenlegi tagjai, talán
valamivel világosabban látják azt, hogy a dolgok valóban így fejlőd-
tek s így ,voltak.

Gáncs Aladár amióta a pesti evangélikus egyház szolgálatában
állott, megmérettetett s e munkaterületén valóban mindenki által
sokra értékeltetett. Azt is mondhatjuk, hogy sokszor félreismert s
sokszor szorongó lelki állapotaiban a pesti evangélikus egyház sok
örömöt adhatott néki. S most azok is, akik Gáncs Aladárt csak nagy
vonásokban ismerték, vagy olyan szerencsések lehettek, hogy hallgat-
hatták pásztorizáló beszélgetéseit, hosszabb lélekzetvételnyi időt
tölthetnek vele, amelyért mindenki hálás úgy a Misszió Egyesületnek,
rnint Scholz Lászlónak a végzett munkáért, de. arra- mindenkit kér-
nünk kell, mai barátot és jelenlegi és jövendőben következő kri-
tikusát, és olvasóját, hogy ne azokat a betűket mérje meg, amelyeket
lát, hanem érezze felcsendülni minden betűből azt a hangot is, amelyet
mindig bátran hangoztatott s amelynek neve egyúttal az ő életének
is a neve: bizonvságtecés, G. L.._~
Nekem melyik tetszett ?

Ezen a címen a fasori fiúgimnázium és a Deák-téri leánygimnázium VI.-VIlI. o.
növendékei között a Luther-szobor második pályázatának megtekintésével kap-
csolatban érdekes kisérlet történt. A terveket megtekintő növendékek számára
D. Raffay Sándor püspök két pályadíjat tűzött ki, az egyetemes egyház is díjat
ajánlott fel. A növendékek a pályázó művészek ne~ének ismeret~ nélkül a tervek
számozása alapján írták meg véleményüket. Az eredmény teljesen egyezett a
jury későbbi döntésevel. Az első díjat Komáromy Ilonka, a másodikat egyenlő
joggal Zulauf Etelka és Szalay Károly nyerték. Luther-plakettokat nyertek Cziráky
Júlía, Koch Olga, Kovács Olga VIlI. o. 1. és Meyer Tessza VI. o. t. Dicséretet nyert
Pető istván, Bruckner József, Jánossy György és- Szeberényi -György tanulök.

Az első és második díjas dolgozatokat bemutat juk olvasóinknak.
I.

A kérdés nehéz' és a felelet sem kÖnnyű. Nem. mondhatom
ugyanis határozottan, hogy nekem »ez« tetszett, mert nemcsak »ez«
tetszett, hanem »aZ1«is. Az »1« számmal jelölt szoborrnű épen olyan
mély benyomást gyakorolt rám, mint a »7« számmal ellátott, csak
épen a benyomás okai mások. (Az »Lc-es Lux E'., a >i7«-es Horvay
J. műve.)

Amint a kiállítás termébe beléptünk, balkézfelől, ott állott előt-
tünk az egyessel jelzett pályamü. Mindjárt megragadta tekintetemet
a nagyszerű fej. Sokáig néztem, s azt mondtam magamban, »remek«,
Mégis valami leülönöset éreztem a Luther fej láttára. A pályázó mes-

Böjti esték, A Deáktéri templom böjti
estéinek közös címe: A megtérés útján.
A sorrend a, következő: február 24.
A tékozló fiú címen előadást tart D.
Raffay Sándor püspök. Márc. 3. Gyer-
mekeink a családban. (Dedinszky Gyula
kiskőj-ösi lelkész.) Márc. 10. Gyerme-
keink a családon kívül. (Dr. Molnár
Gyula kuriai bíró.) Márc. 17. A keresz-
tyénség. (Magócs Károly.) Márc. 24.
A társadalom. (Dr. Hilscher Gyula.)
Márt. 31. Az én megtéresern. (Kemény
Lajos.) Az előadások minden alkalom-
mal d! u. fél 'J órakor kezdődnek a
Deáktéri díszteremben.

A [asori 'templomba'n, a böjti, esték
minden szerdán d. u. 6 órakor kezdőd-
nek. Közös cím: Út a Golgotához. Márc.
1. Ime felmegyünk Jer.uzsálembe. Márc.
8. Három nap' alatt. Márc. 1fr. Ne őt,
hanem Barabbást! Márc, 22. Bocsásd meg
nekik. Márc. 29. Néznek arra, akit által-
szegeztek. Apr. 3. Vigyázzatok! Apr. 4.
Jeruzsálem! Jeruzsálem! Apr. 5. Feszítsd
meg őt! Apr. 6. Ezt cselekedjétek! Apr.
7. A Golgotán. Apr. 8. Kibeszélhetetlen
öröm. Előadók: Kemény Lajos, dr.Gaudy
László, Dezséry László, Morócz Sándor,
Virág Jenő, Süle Károly.

A Ill. kerületi (óbudai) egyház temp-
lomában a böjti esték közös címe: Kö-
vesd kereszthordozó Uradat! Febr. '24.
Alázatosságban. (Mórocz Sándor.) Márc.
3. Szolgálatban. (Kemény Péter.) Márc.
10. Szeretetben. (Dr. Schulek Tibor.)
Márc. 17. Engedelmességben. (Grün-
valszky Károly.) Márc. 24. Kereszthor-
dozásban. (Urbán Ernő.) Márc. 31. A
halálban. (Zulauf Henrík.) Apr. 3. Mint
szabadok. (Mohr Henrik.) Apr. 4. Mint
megfeszítettek. (Da-nhauser László.)
Apr. 5. Mint Isten gyermekei. (Stovi-

'csek Gusztáv.) Az istentiszteletek min-
den alkalommal este 7 órakor kezdődnek.

Kítüntetés. Dr. MelicÍl· János 'egye-
terni tanárnak, a Magyar Tudományos
Akadémia alelnökének, a szarvasi
evang. gimnázium felügyelőjének a Kor-
mányzó úr a tudományos és művészeti
pályán elérhető legnagyobb kitüntetést:
a Corvin-láncot adományozta.

A Magyar Luther-Társaség február
27-én d. u. fél 7 órakor a Deák-téri
disz teremben szarvasi estélyt tart, me-
lyen a bevezető beszédet Dr. Fabinyi
Tihamér, a befejező beszédet D. Raf-
fay Sándor mondja. Előadást tart Te-
ssedik Sámuelről Nádor Jenő, Zsilinszky
Mihályról pedig D. Kovács Sándor.

A csabdi, (Fehér m.) egyházközség
Németh Géza salgótnrjáni segédlelkészt
egyhangúlag lelkészé ,é választotta.

Böjti kérdések. A szentetornyai egy-
ház böjti igehirdetés-sorozatának sor-
rendje: Február 23-án: »Csak nem én
vagyok az Uram ?«. Balczo András kon-
dorosi lelkész. Március 2-án: »Hát
csakugyan király vagy te ?« Friedrich
Lajos kecskeméti vallástanító lelkész.
Március 9-én: »Barrabást-e vagy ,Jé-
zust?« Viránpi Laics szentesi lelkész.
Március 16-án: »De hát mi rosszat cse-
lekedett?« Szabá Jó::sef győri püspöki
másodlelkész. Március 23-án: »Ugyan
mi az igazság?« Solpmár Pál geren-
dási lelkész. Március 30,án: »... mi lesz
majd a száraz fa sorsa ?« Dr. Kelsen
András hódmezővásá:helyi lelkész, al-
esperes.
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a.

[\I~NG~lIKU~~lrr
Németország. Négyszáz német evangé-

likus lelkész írásban' fordult Hitlerhez
és kérték- Niemöller berlini lelkész sza-
badonbocsájtását. Niemöller, mint isme-
retes, gyűjtőtáborban van, ahol az utóbbi
időben megbetegedett. Mackensen tábor-
nagy is közbelépett az érdekében, úgy-
szintén több magasrangú tiszt is kérte
az egykori tengeralattjáró kapitány sza-
badon bocsájtását. Most nagy érdeklő-
déssei várják Hitler döntését.

Péteri. A gyülekezet vitéz dr. Föld-
váry-Boér Benedek elhunytával megüre-
sedett ,felügyelői tisztet az elhunyt felü-
gyelő édesatyjával : Dr. Boér Elekkel,
a- másodfelügyelői tisztet pedig Kovács
József, péteri főjegyzővel töltötte be. Hi-
vatalbáiktatásuk február 12-én a pé-
teri templomban tartott istentisztelet és
ünnepélyes közgyűlés keretében történt
meg.

Cegléd, A város képviselőtestülete
februá}" havi rendes ülésén elhatározta,
hogy ~ város szülöttjéről és diszpolgá-
ráról D. Dr. Raffap Sándor püspökről
nevezi el egyik legszebb, virágos ut-
cáját, a Műhely utcát. Elhatározta to-
vábbá'i' hogy á püspök szülőházát em-
léktáblával jelöli meg.

Napközi-otthon Cegléden. Az evangé-
likus gyülekezet Lutherszövetsége az
elemi iskolával kapcsolatosan napközi
otthont létesített; melyben minden taní-
tási napon 21 gyermeket lát el ebéd-
del és felügyelet mellett együtt tartja
a . gyermekeket mindaddig, míg szüleik
munkábó] hazatérve át nem vehetik a
gyermekek gondozását. A napközi ott-
hon fentartását aLutherszövetség
tagjai és a gyülekezet hivatalos pénz-
tára teszik lehetövé.

Az Országos Bethlen Gábor Szövet-
ség választmanyi ülést tartott - a meg-
jelenésben akadályozott Tosnádi Nagp
András elnök, ..igazságügyminiszter 'meg-
bízásából - Bencs Zoltán dr. alelnök,
miniszterelnö~ségi min. tanácsos veze-
tésével. Bencs Zoltán megnyitójában ar-
ról beszélt, hogy a magyar élet leg-
utóbbi történelmi fordulatában még a
hitetlen. ember is ámulva érezhette. egy
felsőbb, gondviselő kéz igazságtevését.
Hisszük, hogy ez a kezdet még a mi
életüri ben folytatódni fog, de csak ak-
kor, ha mély hittel ragaszkodunk igaz-
ságunkhöz és' ehhez' illő életet élünk.
Gömbös Andor igazgató, Bánóczp Béla
főtitkár, Jakabffp Domokos országos tit-
kár tettek ezután [elen-ast. A szövetség
kaposvári csoportja: kétszáz család
gyüjtéséből a Tiszántúlról több' csalá-
dot telepít át a gyérülő Dunántúli-a, el-
látva őket nemcsak telekkel, házzal, de
felszereléssel is. A csurgói fiók ugyan-
csak két nagylétszámú, család, áttele-
pítésévei foglalkozik; Demel Aladár ve-
zérigazgató bejelentette, hogya' Földhi-
telintézet erre a . célra ingyen telket
ad. A február 24-i országos közgpü-
lésnek javasoljak Törs Tibor orsz. kép-
viselő szövetségi ügyv. társelnökké vá-
lasztását. A többi jelölések után a vá-
Iasztrnányi Ülés Bencs elnök szavaival
ért véget. (ME)

Pályáza! oltárterttőre.
Az E. N. O. Sz. kultúrális szakosz-

tálya pálpázato/; hirdet eredeti,' helyi,
népies motívurnokból összeállított oltáro.
ferítőtervre s kéri az evangélikus nő-
egyesületeket, hogy lehetőleg'; mindegyik:
vegyen részt e pályázaton: Az oltárte-
rítőtervek rajzban elkészítve, pontos.
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terien kifejez rajta mindent, ami Luthe~ben voÍt: a szÜárd erőt, ::l.
megnem hátráló magatartást, a hitet soha sem mi körülmények között
meg nem tagado, s érte bátran küzdő; büszke és Isten előtt mégis
aláza tos lelket; s mindezek ellenére valahogy azt. a benyomást tette
reám, hogy ez nem az igazi Luther arc. Különösen, ha a száj szinte
konokul erős vonala és az összehúzott szemnél tornyosuló fenyegető
ráncokat néztem. Ez valami »mefisztóit« kölcsönzött az arcnak. Lu-
therben pedig ilyen vonás nem volt,

Nézzük most az egész alakot ...
Az a megkapó mozdulat, ahogyIábát előre dobbantva, jobbjával a ,

bibliára üt; mintegy azt mondva: {»Nesze itt, olvasd, te magad is,
ha nem hiszed, amit mondok«... azt a gondolatot keltette bennem,
hogy ez olyan, mint egy hevesvérü magyar úr, mikor haragjában,
- mer-t nem hiszik el amit mond, - akardjára üt, csakhogy ezen
a szebron a kardot a Szentírás, a magyar öltözetet a papi ruha he-
lyettesíti.

Ez a magyar vonás keltett bennem olyan különöset, mert ezt én
csak heves vérü karddal küzdő magyar férfiaknál tudtam eddig el-
képzelni, de nem az Isten igéjével harcoló Luthernál.

A szobor elhelyezése, kidolgozása, beállítása ettől eltekintve igen
tetszett. Hatalmas és méltóságteljes szobor. A síma, mintlen feles-
leges redőt és gyűrődést nélkülöző papi ruha nagyon szépen esik.
A szebor kifejezi a művész monumentális ra való törekvését, s azt
a felfogását, hogy a szobor legyen szoborszerű. Lássék, hogy szilárd
anyagból alkotta a szobrász. Megkapó és magával ragadó ez a pálya-
munka. Az én tekintetemet úgy ivonzotta magához, mint valami mág-
nes. Mikor azonban képzeletemben ott láttam a templom el'őtt talap-
zatán, »Luther« felírás sal, fellázadt ellene valami bennem: Ez a
szobor művészileg elsőrendü alkotás, de nem Luther.

Luther valóját sokkal jobban kifejezi a hetes számú szoborterv,
a szószékes változatban. Ott Luther baljával a szószékre üt, jobbját
pedig magasra lendíti, és úgy prédikál. Nagyon szép itt a két kar,
és a váll vonala. A mozdulat hatalmas és szép, A nyugodt, síma,
falszerű háttér csak mégjobban érvényre juttatja és a lelkes mozdu-
lattói gyönyörüen redőző hullámzó ruha is csak fokozza a mozdulat
nagyszerűségét.

A szerkesztése is elsőrangú.
A két mellékalak nem nyomja el Luther szernélyét, Nem tartoz-

nak szoro san Lutherhez és mégis szervesen hozzákapcsolódnak. Előre
görnyedve ülnek és tétlenségüle éles ellentétet alkot Luther élénken
mozgó alakjával. Igy a figyelem mindjárt középre, Luther-re irányul,
de azért a mellékalakok sem esnek ki köréből ! Azok is beletartoznak
a szobor egységébe. Elősegítik azt, hogy a szob or körüljárható le-
gyen, úgyhogy minclennézetből nyújtson valami szépet, nemcsak a
főnézetből. Egyszerű és mégis szép a rnellékalakok hajló vonala is.

'Méretei nemesek és arányosak. Megoldása érdekes és művészi.
I Hallottarn ugyan egyesektől azt a megjegyzést, hogy szép, szép,

de miért áll Luther a szószék mellett, mért nem benne? ez nem jó,
ez hibás beállítás. Szerintem ez nem hiba, hanem nagyon érdekes
müvészi megoldás. Valószínűleg a művésznek is eszébe jutott ez, ele
ő is épen olyan lehetetlennek találta; rnint ahogy én is annak találtam.
Hazaérve ugyanis megpróbáltam Luthert aszószékben lerajzolni és
bizony nagyon' furcsa lett. Mintha valami különös dobozból akart
volna. Ez pedig igazán nem müvészi beállítás és nem való Luther
méltóságához. És a szobor komoly szép rendeltetéséhez.

Az egyetlen, ami· gondolkozóba ejt a szoborral kapcsolatban az,
hogy azon a kis téren érvényesülne e majd, ha történetesen megnyerné
a pályázatot? Ezt majd már csak a jövő dönti el. ,

Nagy feladat volt ez a pályázat a művészetriek is. Hiszen, amint
hallottam, a legtöbb művész nem evangélikus és így nem tudhatja,
hogy ki és mi számunkra Luther. E tudat nélkül pedig ugyancsak
nehéz lehet a nagy reforrnátor-t. szoborba önteni. Azt hiszem. ez az
oka a nemsikerültpályamunkáknak.

Komáromy Ilona
VIlI. gimn. tanuló.



II.
Milyennek kell lennie az »igazi Luther-szobor«-nak? Ez a kérdés

:foglalkoztatott az utóbbi időkben a Luther szebor pályázattal kapcso-
latban mindnyájunkat. A felelet egyszerű: az igazi Luthert, az Isten
emberét kell, hogy elénk állítsa. Luthert, az Isten hívő, alázatos gyer-
mekét, akit éppen alázatos hite tesz szilárddá és rendíthetetlenné. Az
Isten emberét, aki számára egyedül a Szentírás volt az élet zsinór-
mértéke és éppen ezért embertársainak is az Isten igéjét nyújtja, mint
.az űdvösség egyetlen forrását. I

'Ezt a Luthert azonban egyik szoborban sem találtam meg töké-
letesen. A legtöbb szobor Luthernek csak egy-egy jellemvonását dom-
borítja ki. Az igehirdető, a bizonyságtevő, a tudós elhomályosítja Lu-
ther igazi egyéniségét. A legjobban mégis két szobor kapott meg. A 3. és
6. sz. (Borbereki és Keviczky.) Van ezekben valami, ami megállítja az em-
bert. A 3.-nak mozdulata egészen eredeti. A kiállás mindjárt fölfelé mu-
'tat. Ezzel a mozdulattal Luther életének alapelemét fejezte ki a. rnű-
vész. A sötét, bűnben tévelygő világban felfelé mutatni, az Igét adni,
a kegyelemre, bűnbocsánatra szomjazó embereknek. A kézmozdulat-
ban, ahogy megmarkolja a Bibliát van szilárdság és megingathatat-
lanság. Csak az Ige, egyedül Isten ingyen kegyelme, a törvény cse-
lekedetei nélkül. Az a szilárdság azonban csupán a kézfej mozdulatá-
ban jut kifejezésre. A karmozdulat még egészen erőtelen. Az arc is
elég kifejező. Nyugodt vonásain van valami az Isten gyermeke nyu-
godtságából és az Istenben megbékélt lélek bizakodó felfelé tekinté-
séből. A szobor összhatásából mégis hiányzik az erő. Nyugalom, ki-
egyensúlyozottság árad belőle, a mozdulat és arckifejezés határozott,
de nem találjuk meg rajta az Isten gyermeke feltétlen erejét, .amely-
lyel szembeszáll a »világ ördögével«. Éppen a hit erejét nem tudja
eléggé kifejezni ez a szobor, holott Luther egyéniségének éppen ez
.az alapvonása. .

A szobor talapzatán látható reliefek a reformáció hatását szem-
Iéltetik a magyar életben. Az úrvacsora az Ige szabad hirdetése je-
lenik meg ezeken. Az úrvacsorát ábrázoló dombormű különösen szép-
nek igérkezik.

A 3-as szoborból hiányzó erő megvan a 6.. szoborban. Az egész
mű nagy egyszerűségében ez az erő nyilvánul meg. A testtartás meg-
felel Lúther »daliás« termetének. Itt is az Irást tartja: de nem má-
soknak nyújtja, hanem mint egy védőpajzsot magához szorítja. A fej-
mozdulat határozottsága megragadó. Mindegyik arc közül ez a leg-
inkább Luther arca. A száj és orr kemény vonású, a homlok értelem-
től duzzad, a szem is kifejező. Igaz, hogy Luther tekintetét, melyet a
Luther~utatók »sólyom és oroszlán tekintetnek« neveznek, ez sem
tudja tökéletesen kifejezni. Mentségül szolgál azonb"an,·hogy szobron
tekintetet kifejezni mindíg nehéz. Ezen az arcon van a legtöbb a
lutheri erőből. A szobor hátránya talán csak az, hogya Luther szob-
rok közt ez eléggé megszokott forma. Ebből a szempontból a 3. ere-
detibb.

Mindkét szobor .nemes egyszerűségévei minden irányból jól hat.
Azt hiszem, ezek a szobrok a Luther' szobor számára kijelölt helyen
is tudnának érvényesülni.

Luther szobrának is bizonyságtevésnek kell lennie. Nagy refor-
mátorunknak olyan szebrot kell állítanunk, amely az élete tükör-
képe. Kell, hogy mindenki, aki a szebrot megszemléli, Luther lelkével
találkozzék. A Luther szobornak csak úgy lesz értelme, ha az em-
berek szívébe vési: »kegyelemből, hit által üdvözülünk« és hogy:
»Erős vár a mi Istenünk.« Zulauf Etelka VIlI. gimn. tan.

Ill.
Lutherral már' kisfiú korornban megismertettek szüleim és ked-

ves tunítóim, tanáraim. Eleinte nem is értettem, miért emlegetik az ő
nevét olyan sokszor? Később mindíg többet és többet tudtam meg
róla. Ma pedig. már határozottan érzem, hogy Isten nagy ajándéka ő
a mi számunkra. Életét az Istenbe vetett rendíthetetlen hit és az
iránta való engedelmesség jellemzi. Isten jó és hű szolgája, az Ige
bátor hirdetője, egyszóval az Úr jó vitéze volt ő.

Midőn a szoborpályázatra beléptem ezt a Luthert kerestem. Nem

anyag és sz.ínmegjelöléssel s mellékelt
költségvetéssel együtt a szakosztály el-
nökének, dr. Moravcsik Gyulánénak cí-
mére küldendők (Budapest, VI., Ben-
czur-utca 31.) a tervek szakértő bí-
rálóbizottság elé kerülnek. A három
legjobb mű dicsérő olelevelet nyer s
az így jutalmazott munkák elkészítésé-
hez szükséges anyagot az E. N. O. Sz.
a nyertes nőegyletnek pályadíjképpen
adja azzal a kikötéssel, hogy !IZ ílletö
nőegyleL az oltárterítőt elkészíti s a
felvidéki kapcsolatok szorosabbra fű-
zése céljából egy visszacsatolt evan-
gélikus egyház templomának ajánlja fel.
Ha a nyertes valamelyik fel vidéki nő-
egylet volna, úgy oltárterítőjét vala-
melyik csonkamagyarországi templo-
munk számára kell elkészítenie. Az 01-
tárLerítő átadásával járó útiköltséget
egy személy részére az E, N. O.' Sz.
a nyertes nőegyletnek megtéríti. A pá-
lyázat beküldésének határideje: 1939.
szeptember 1.

LAPSZEMLE
Debrecen evangélikusai.

Dr. Horvay Róbert, a debreceni evan-
gélikus egyház tiszteletbeli felügyelője
ezen a címen igen érdekes en megírt 34
lapos füzetben írta meg az 1883. évet
megelőző idők evangélikus egyházi éle-
tének rövid áttekintését. Jellemző voná..
sokat emel ki, számadatokat közöl, álta-
lában valami előkelő tárgyilagossággal
ír a szerző,' s éppen ezért határozott
nyereség elolvasni, könyvgyűjtő debre-
ceni embernek érdemes meg is vásárolni
a könyvecskét.

A 'debreceni evangélikusok valóban
szívós és hűséges harcot folytattak egy-
házuk fennmaradásáért. A reformáció
első évtizedében meg nem szilárdult az
ev. egyház annyira, hogy a svájci refor-
mációnak ellenállhatott volna, s egészen
1786-ig nincs is adatunk arról, hogy itt
ev. istentisztelet tartatott volna. A mai -
Kossuth Lajos-u, 16, sz, magánházban,
Thirring Leopoldné lakásában gyűltek
össze az ev. hívek a tokaji ev. lelkész
meghallgatására. Sokan nem lehettek:
az 1800-as évek elején 40-60 család
adakozott egyházi célokra. 1839-ből való
az első határozott szám: 210 ev, Az or-
szágos statisztika szerint 1805-ben 193,
1880-ban 562, 1900-ban 975, 1920-ban
1444, 1930-ban 1554 ev. élt Debrecenben.

Ezek az ev. hívek a református egy-
házzal mindenkor a legszorosabb össze-
köttetésben és testvéri viszonyban éltek.
Használták istentiszteleti helyül a Kol-
légium imatermét, leülönösen akkor, mi-
után az 1810-ben istentiszteleti célra ki-
bérelt helyiségüket 1849-ben az oroszok
lerombolták. Igénybe vették a reformá-
tus lelkipásztorok szolgálatait, viszont
hűségesen fizették a református egyházi
adót. Önálló egyházközséggé szervezke-
désükre 1870-ben indult meg a mozga-
lom, s 1882 nov, 13-án a Kollégium
tanácstermében tartott gyűlésen mond-
ják ki az egyházközség megalakulását.
Az egyházkerület ezt 1883 augusztus 13-
án veszi hivatalosan is tudomásul.

Valószínű, hogy az elég gyéren tartott
külön ev. istentiszteleteken az 1800-as
évektől kezdve felváltva használták a
német és a magyar nyelvet. A szervez-
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kedés után évenként két-három német-
nyelvű istentiszteletet szoktak tartani,
ma évenként egyszer - nagycsütörtökön
- hallatszik templomukban német ige-
hirdetés, Elemi iskolájuk 1886-ban nyílt
meg, a Miklós-utcai templom 1889 óta
szolgálja az istentisztelet céljait.

Az evangélikusoknak a református
Kollégiumhoz való ragaszkodását több
jelentős alapitvány - ezek közül -leg-
nagyobb Besztercebányai Szártóri Imre
budai lakosé - bizonyítja.

Szerző rendkívül gondos kutatásokkal
egy névsort állított össze mindazokról
a személyekről, akiknek ev. volta bizo-
nyítható vagy legalábbis joggal feltéte-
lezhető. Ezek közül csak 16 családnak
az ivadékai maradtak meg debreceniek-
nek és evangélikusoknak. Szinte vala-
mennyi ev. család idegen származású
volt.Nemzetiség és felekezet tekintetében
azonban erősen asszimiJálódtak, s mikor
jó magyarokká váltak, a törzslakosság
közé vallási tekintetben is könnyen el-
vegyültek. Ezért - és ez Horvay Ró-
bert könyvének a végső konklúziója -
a mai, most már állandó és rendszeres
gondozásban csak úgy tudott a multban
megmaradni, ha mindíg új bevándorlók
pótolták az elszakadtakat.

Evangélikus testvéreink multjáról itt
az í'rás -- jelenükről már lelkes mun-
kásságuk beszél. (Vasárnap.)

Családjahultura. »A magyar föld egy
újabb fafajtával gyarapodott. Divatos
lett a családfakultúra ! Mindenkí min-
-denkinek a családfája iránt tanú-
sít megértően meleg érdeklődest. Olto-
gatják, nyesegetik, söt vannak, akik
hernyózzák is talán a családfácskájukat,
hogy az máról-holnapra árnyékos, nyu-
godt védelmet jelentsen a család szá-
mára. Ugylátszik, most akarják pótolni
azt a hiányt, amit erdösítési politikánk
eddig szenvedett. Nem mondom nagyon
sokat jelent életünkben a fa. De még
fontosabb a fának a gyümölcse. Mert
ha csak a családfánk többszáz éves
voltára leszünk figyelemmel, tekintet
nélkül arra, hogy milyen hasznot is haj-
t~t az nekünk az elmúlt századok alatt,
vagy milyen gyümölcsé re van kilátása
a nemzetnek az eljövendő megpróbál-
tatásokban, akkor még járhatunk úgy,
mint az a bizonyos bibliai fügefa,
amely csak arra- volt jó, hogy k ivágas-
sók és a tüzre vettessék.

(Fiatal Magyarság)

Saent-Loánp József írja a Láthatár-
ban : »... megerősített konstrukcióval
érkeztünk vissza, tőméntelen sok tapasz-
talattal gazdagon és mikor a magyar
politikai életben megjelenni alkalmunk
lehetett és az a megtiszteltetés ért,
hogy a duna parti palotában foglaltunk
helyet, akkor örömünknél csak a :fe-
felelősségérzet és a kötelességtudás .na-
gyobb. A felelősség azért, hogy a ma-
gyar nemzet és államunk sorsát a leg-
jobb lelkiismeretünk szerint irányítsuk,
a kötelességtudás abban, hogy a húsz
éves kisebbségi sors alatt mi bennünk
életrekelő újfajta magyar gondolatot vi-
gyük a magyar élet minden részébe.
Egyszerű megmondani, hogy ez mit je-
lent: a magyar népközösség jgazi meg-
valósítását és e népközösségből fakadó
országépítést. Még rövidebben: maga-
sabbrendű magyar élet megteremtését.
Hogy ne legyen nyomorgó és rongyos
magyar többé.«
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a kultúra hősét, vagy a nemzeti hőst, hanem egyedül az Úr jó har-
.cosát, akinek az erejét a golgotai kereszten érettem meghalt Üdvözítő
adja. Néztem a szobrokat, Láttam Luther szobrot, mely a wormsi Lu-
thert ábrázolta, láttam olyant, amely a megtestesült erőt, öntötte
lutheri alakba. Másik szob or az igehirdető Luthert állította elém. A
6-os számu szebornál állottam meg végre. Nekem ~z tetszett a legjob-
ban. Luther alakját a művész síma kőkockára helyezte. Maga az alak
bő köpenyben, nyugodtan állt előttem, fejét az ég felé fordította.
tekintete, mintha egy távoli pontra szegeződött volna. Balkezében
hatalmas Bibliát szorított magához, míg jobbkezét nyugodtan teste
mellett tartotta. Az egész alakot az Istenbe vetett hit békessége ha-
totta át: »Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem !«
(Zsolt. 56:12.). Mikor másodszor néztem meg ezt a szobrot, a talap-
zatot vizsgáltam meg jobban. Ha erre a talapzatra megfelelő feliratot
tennénk, akkor kifejezésre tudnánk juttatni azt, hogy az Úr vitézen
át is csak a Mindenhatót illeti a dicsőség és Luther Márton is csak
eszköz volt az Úr kezében.

Sokat gondolkoztam még a Luther szobor pályázat szobrain. A
legigazibb Luther alakot kiválasztani nagyon nehéz munka, de még
nehezebb_ munka az igazi Luthert megformálni. Amint ezen töpreng-
tem, felvetődött bennem a kérdés, vajjon imádkoztunk-e, hogy az Úr
segítsen a művésznek, hogy az ő harcosa méltó emléket kapfon ? Va-
lószínű, hogy nem. 'Pedig ha imádkoztunk volna ezért, ma nem lenne

- nehéz a választás l Szalap Károlp VII. gimn. tanuló.

A felvidéki fiatalság. »Ha valaki a
:felvidéki fiatalság sajátságos lelkületé-
nek tipikus jegyeit keresi, úgy tekin-
tettel kell lenni arra a körülményre,
hogy ennek a nemzedéknek európai
orientáció;ja az elmúlt húsz évben ha-
tározott irányzatot vett. Központi hely-
zetéből való kiszorítottsága megnövelte
benne a vágyat az élet európai formái
iránt; fiatal értelmiségünk túlnyomó
része megjárta Nyugatot, ahol a ki-
sebbségi probléma érdekes analógiáival
ismerkedhetett meg. Azok a fiatalok,
akik egyetemi tanulmányaikat a prágai
főiskolákon végezték, egyenesen a há-
ború utáni Európa friss szellemi moz-
galmaival tartottak ismeretséget. Az
európai kultúra erjesztő egyéniségeinek
rnűveit megismerhették és az elősegí-
tette, hogy európai tájékozódásuk ará-
nyos és igazságos legyen. A hungaro-
centrikus világkép, amely a háború
előtti magyar fiatalságban később olyan
keserű csalódást hagyott hátra, felol-
dódott benne, egy bizonyos távolság ke-
letkezett közte meg a magyar probléma-
világ között. Ez a fiatalság nem hazafi at-
lan; hazafisága a Széchenyi Istvánok ha-
zafisága a Széchenyi Istvánok hazafi-
ságából való: mindenekfelett segíteni
akar s ebben a szándékában nem riad
vissza a kritika erélyesebb eszközeitől
sem. A cseh nacionalizmus sokoldalú
megnyilvánulása a nemzeti eszme rnin-

dent túlélő elaszticítását mutatta meg,
nemzeti nagyságaik, hőseik, 'szervezőik
kultuszában a csehek nem ismertek ha-
tárt, múló átmeneti nagyságokat bámu-
lattal magasztosítottak fel a halhatat-
lanság régiójába, mivel elősegítették a
nemzeti kisebbségek kijegecesedő faji
öntudatát. A :felvidéki magyar fiatal-
ság inagyarságtudata is így született
meg mintegy végső konklúzióként mind-
ama forrongásra, amely az idegen kul-
túráramlatok hatására felizzott benne.
Ez a fiatalság aránytalariul többet pró-
bált, mint az előző nemzedékek. Gyer-
mekkorának romantikus nacionalizmu-
sába leírnéletlen törvényszeriíséggel szólt
bele a marxi szocializmus hideg és
súlyos formanyelve, hogy kiábrándulva
a sarló és kalapács szimbólurnából, vé-
gül 'is megtérjen a nemzeti ideálok időt-
len alakjaihoz. Szocializmusáért sokat
támadták ezt a fiatalságot. Mi azonban
úgy érezzük, hogy nélküle sohasem ko-
vácsolódhatott volna .olyan acélossá s-
egyöntetűvé a nemzedék minden egyede
felekezeti és pártkülönbség nélkül. A
marxizmus volt a tisztítótiíz, ahol elég-
tek az esendők és a gyengék. Akik
azonban' túl élték ezt a purgatórium ot,
soha többé nem adhatják át magukat.
egy gyökértelen s a »világpolgári« póz
tetszetős álarcában hivalgó kozmopoli-
tizmus áramának ... «
(Protestáns Szemle - Kovács Endre)

• • n• •

Krisztus önmagát "nyújtja nekünk a bűnök bocsánatával és mi
mégis menekülünk az O szine elől. Ilyesféle történt velem otthon gyer-
mekkoromban, amint az ajtók előtt énekelve, eledelt gyüjtöttünk. Egy
polgár tréfát űzött velünk és hangosan ránk kiáltott: "Mit csináltok,
ti gézengúzok! Hogy ez, meg az történjék veletek f" Ezzel felénk
rohant, kezében két szál kolbász, hogy nekünk adja. Én és társani
hamarosan kereket oldottunk és etfutoltunk attól, aki "pedig ajándékot
kínált. Ez történik velünk Istennel kapcsolatban is. O nekünk aiárdé-
kozta Krisztust minden kegyelmi aiándéháoa! együtt s mi mégis el-
futunk előle és azt gondoljuk, hogy O. csak bíránk nekünk. '

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

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
magyar kirélyi SOPRON
udvari széllítók, •

Alapítva:

1816.
LBgBlsö tüzoltószBr-, kut, sziuattyú ·BS
gípgyár, harang·,' 'fém- BS vasöntőde.

Alapítva:
1816,

A ceglédi evangélikus egyház 1700 k-os herangját most szállí.
toltuk. továbbá a szenlgotthárdi evangélikus egyházközségnek .. a
pestuihelyi evangélikus egyházközségnek. II dorogi evangélikus
.egyházközségnek. a mihályi evangélikus egyházközségnek szél-.
lítolt harengok, a Budapest Tisztviselőtelep külsölerencvérosí re- _
formátus templom. a pápai református templom. fl győ ri reformá-
tus templom. bagaméri református templom stb. stb, harangjai
gyárunkban készültek. - Harengrendelés eselén bizalommal for-
odulianak a legrégibb és megbizható céghez .. A· párisi vilégkiéllí-
táson eranyérernmel, azonkívül sok arany-és ezüsteremmel és
sok díszoklevéllel kitünletve. Kedvező Iizetési feltételek és sok évi
jótálláS. Költségvetést és kiszállést díjmentesen eszközlünk,
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Mit' ~yÚjt 'az 'EvtlllgéÍiku~E~~há~kerü~t~k ~.
Jóléti 'Egyesülete ? .

A'tcseládban előford~ló helálesetkor temetke~ési
'segélyt. Kihézasitési, tanulmányi és neveltetési segélyt.
Élet. ny.ugdÖ. tű~. jég. betörés. baleset, szavat~sság.
gyár. autó." biztosításainak a legolcsóbb díitételeít. A
tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos figyelemmel
segíti elő. Evangélikus egyházát támogatja mindenki,

.aki a Jóléti Egyesületet felkarolja. Hívja fel mindenki
a hittestvérek figyelmet a. 'Jóléti Egvesületre.
" Felvilágosítással és tájékoztaléssal szolgál az'egye-
sület központia: Budapest, IV., Fehérhtljó-u. 8-1O:'(Ev.
bérház.) Telefo~: 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:'
Békéscsaba. 'Debrecen. Érsekujvár. Gvőr. Kassa. Mis-
kolc, Pécsi Szeged. Szornbathely. Minden egyház-
községben megbízo!tai vannak az egyesületnek. -
Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk megfelelő
javadalmazással Iagszerzőket, hölgyeket is;

szezon 'utáni olcsó árakon. '..

Új ezüstrókák.keppek

S·OMOGYI
SZŰCSMESTERNÉL

IV., EGYETEM-U. 3.
TEL E FON: 18·63·95.

" -~.
Alakitás, fBstBS BS kBppköicsoÍlZBS"

..r--Se~kenj föl,
aki aluszol

Gáncs Aladár
posthumus műve.

Theologiai tanulmányaiból. elő-
adásaiból. . prédikációiból. nagy
'Ievelezéséböl kiváloga t t a é s
e 'g y b e' s z".e r ke szt e t (e :

SchoIz Lá s z ló.
A 222 Iapos : nagy munka az

.~Evang .. Misszióegyésület jubi-
." leumi kiadványa. (Garab József

nyorndáia.. Cegléd.) Ára portó-
mentes küldéssel : 3:- pengő.
Megrendelhető a könyv os sze-
éllítóiánakcímén (Budapest: VII..Aréna·ut

. 66-.nr 24.) - Csekszámla : 35.332.

OlvilSd il magJII'. BVilng.BgJháZ nagJ
íbPBsztöjínBk BgyBflBnnagyobb müvBt

, .

.,-:
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'S'ZLEZÁK LASZLÓ
l' .

Magyarország aranvkoszorus mestere
ha,ang- is í,cönHdB, harangfBIszBrBI8S 8S hOPDnglíbgyír

Budapest, XIII., Petneházv-u. 7&.
(XIII.. Frangepán-utca mellett.) •'Saiát ház. :: Telefon : 291-353.

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

A B~apest-óbudai-kőbányai-tisztviselőtelepi és csillaghegyi
evang. templomok új harangjai. valamint a világháború után
készült budapesti harangok 99 százaléka nálam készült. Mos!
készítem a pusztalöldvári .~evang. templom új harangiait. -.

Szívvel-lélekkel készítem harangíaímat.

.Uídonség ! Ujdonság!
Túrmezei Erzsébet diakonissza testvér: Oszből-Tavaszba.

Versek. Ára: P 3.-. 3.90. 4.-
Dr. Varsányi Mátyás: lsten ·Embere. (Luther Márton élet-

rajza'>; Ára: P 3.30. 6.-. 8.-
Rovd Krisztinia: Napországban. Elbeszélés. Ára: P 1.20
..Háro TI Barát" c. lolyt atés év al egybekötve P 2.80
Fébé bibliaolvasó naptára 1939-re. Leszakítós alakban

P 1.40.könyvalakban P \'60.
Széles út - Keskeny út. Szines kép Máté 7. 13~14

alapján.. Ára: P 2.80
Megrendelhetó :

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

Kapható azonkívül a Fébé fióküzleteiben : Budapest. IV..
Deák-tér 4. Nyiregyhéze Luther-ház. Alberti-Irsa gr. Szeparv-
út ~79. és minden hazai protestáns könvvkereskedésben,

Ugyanitt kaphetó leszállított áron. al1Jíg 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 ES FIA
BUDAPEST, IV., KECSKEMÉTI-UTCA 9. SZÁM~

•

Néprajzi és müvelödéstörténelmí tanulmány.
Irta : dr. Bruckner Gyözö. . Ára 2 P.

Hapható 5 [H OLT ZTE STVÉHEH könJvkBrBS~BdísBbBn,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Aktuális!

A SZEPESSÉG NÉPE

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

MARNITZRádió, gramofon, zongorabillentyűs harmo-
nika és az összes' hangszerek legolcsóbban

•Evangélikusoknak nagy árengedmény!
han g' sze r' tel e p
VIlI" JOZSEF-KRT. 37.

~I----------------------------~------,"------------------------~
GARAB JOZSEF
KONYVNY.OMDA ÉS KONYVKOTÉSIET

CEGLÉD, EVANGÉLIKUS BAZÁR
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