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Hatszáz gyermek
Nehéz volna kiválasztani egy

napnak vagy akár egy hétnek
az ujság- és rádióhírei közül
azt az egyet, amelyik az embe-
rek nagy többségének a szívét
legmélyebben megfogja. Örö-
met és fellelkesültséget, vagy
benső gyönyörködést ébresztő
hírek között nem igen lehet ma
válogatni. Ez már így szokott
lenni háborúk idején. De még
magának a háború kegyetlen
mesterségének a körébe tartozó
és megrettentő hírek között is
nehéz válogatni. Most azonban
egyik vidéki ujság hírei között
is találunk egy olyan híradást,
amelyik egész bizonnyal össze-
szorítja mindenkinek a szívét,
aki elolvassa azt. Az egyik
olasz híriroda ad alapoknak
tudósítást arról, hogy a svéd
partok előtt ez a legutóbbi hir-
telen és rendkívüli nagy hideg
több hajót jég közé szorított s
ezek között a hajók között van
egy kisebb hajó, amelynek
utasa 600 apró gyermek. Eze-
ket a gyermekeket Finnország-
ban szedték össze, hogy elküld-
jék őket a háború alatt szen-
vedő családi otthonokból ven-
dégül hívó svéd otthonokba,
meleg szobába és háborútól ed-
dig megkímélt ország vendég-
szeretetébe. Kinek a szíve ne
szorulna össze, amikor azt ol-
vassa, hogya gyermekek ha-
jója, már a parthoz közel jég
közé jutott, nem tud tovább
menni és a hajón kevés az élel-
miszer és kevés az ivóvíz.

Senkit nem ismerünk ezek

közül a gyermekek közül és
mégis úgy érezzük, hogy jo-
gunk van aggódni' .érettük.
Egyet sem ismerünk azok kö-
zül az édesanyák közül, akik
olyan nehezen bocsátották el a
szívük mellől a gyermeküket
idegen országba, abban a re-
ményben, hogy ott sokkal jobb
dolguk lesz, mint odahaza --
és mégis úgy érezzük, hogy az
ő szívük félelme és imádkozása
a miénk is arra a hírre, hogy
a gyermekek hajója megakadt
a jégben. Még ha semmi egyéb
közünk sem volna az egész do-
loghoz, mint amennyire min-
den felnőtt embernek köze van
minden gyermekhez és min-
den keresztyén embernek fe-
lelőssége van minden keresz-
tyén gyermekért, még akkor
is együtt aggódnánk értük. De
ezek a gyermekek finn roko-
naink, hitre nézve testvéreink,
szabadságért való küzdelemre
nézve baj társaink gyermekei és
mi magyar evangélikus családi
otthonok magunk is küldöttünk
gyermekvonatokat háborún
kívül álló, vendégszerető or-
szágokba, amikor olyan nagyon
nehéz volt itthon tejet és .ke-
nyeret adni az apró gyerme-
keknek - ez bizony olyan hír,
amelyik kell, hogy közülünk
mindenkinek mélyen érintse
a szívét és imádságra ösztö-
nözze a gyermekek megmen-
téséért.

Azt olvassuk, hogy ha a
jégtörő hajók nem tudnak utat
nyitni a gyermekek hajójának

el kikötő biztos partjáig, akkor
repülőgépekkel fogják meg-
próbálni, hogy élelmiszereket
és gyógyszereket juttassanak el
a hajóra. Bizony, bizony, hadd
használják fel életmentésre,
örömszerzésre a repülőgépet,
amelyik most a háború alatt
úgy belejött a pusztításba, hogy
szinte elszokik a mentés és a .
javítás szolgálatától. Valószí-
nűnek kell tartanunk, hogy
vannak ezekkel a gyermekek-
kel bátorszívű és erős lelkű
kísérők, bizonyára a mostaná-
ban jobban megismert Lották
is akadnak köztük, akik meg
tudják vígasztaini ezeket a
gyermekeket, mégis úgy érez-
zük, hogy országhatárokon, sőt
ellenséges frontokon keresztül
az emberi világnak úgy kellene
átnyúlni háborúk és jégtenge-
rek felett, mint egy óriási kéz-
nek, össze kellene szedni a te-
nyerébe ezeket a gyermekeit
E:gy fájdalmas világnak és
gyöngéden kiemelni őket a ve-
szedelemből a biztonságos ott-
honokba: terített asztal mellé,
meleg .szobába, puha ágyacs-
kába ...

Istenem, de sokra tanít min-
ket ez a jég közé letett hajó és
rajta 600 apró gyermek, akiket
nem ismerünk, de akikért
imádkozunk, akik a mieink és
akiknek a megmenekülését úgy
kívánjuk Istenhez könyörgő
szívvel, mint drága jelképét a
háborúba rekedt emberiség
megmenekülésének.
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Ami magyar ...
Mindig meg volt bennünk a hajlandó-

ság az idegen holmi dicsőítésére. Aki
csak tehette közülünk: szövetben angolt,
üvegben cseh árút, illatosító vizekben
franciát, szellemi termékekben franciát,
üdülésben olaszt vásárolt magának. Csak
az idegent voltunk hajlandók dicsérni és
megbecsülni. Ha akármilyen magyar vo-
natkozású dologról volt szó, finyásan
félrehúztuk a szánkat és sokféle fintor-
ral állapítottuk meg, óh, hiszen ez csak
magyar!

Most megint ott tartunk, hogy lábra-
kapott úgy a közép osztályban, mint
egyéb más osztályokban egy egészen kű-
lönös hangulat. Nem tudom, hogy mi
termelte ki ezt a hangulatot, de nem is

.keresem, csupán látom, és látják bizo-
nyára mások is',' hogy újra idegen né-
pekre, nézünk 'és azoknak minden lépé-
sét, rnély ,~láiattal megbámuljuk, ellen-

"!:len'"ami" nálunk történik vagy történni
, 'a,kar, 'cazt eleve halálra ítéljük.
. Elismerő csodálkozással szólunk szinte
'míndennap a nérriet ifjúsági szervezke-
.dések ..eredményeiről. Valóban el is kell
iSl,llernünk, -hogy ?- német ifjúsági munka
'a nacionalista eszmélkedés irányában bá-
muÍa.tos dolgokat produkált. Ahitattal
beszélünk .az olasz fasiszta szervezke-
désű ifjúságról. Meg kell azt is állapíta-
.nunk, hogy: az olasz nép, szintén meg
"tudta szervezni il, maga ifjúságát. Elfe-
lejtjük azonban, hogy a magyar levente
intézmény ugyancsak megérdemel min-
den tiszteletet. Áldozat nélkül persze
nem lehet nagyot alkotni. Ugyanazok,
kik napokon át zengik a külföldi ifjú-
sági szervezkedések csodálatos eredmé-
riy"eit , zúgolódó szavakkal adnak ötven
fillért egy-egy épülö levente-otthonra.
Elfelejtjük, -hogy a 'keresztyén ifjúsági
munka az ifjúságnak nagy tömegeit hó-
'ditotfa meg és vezette a hitélet terüle-
tére. Vegyük le a kalapunkat az előtt
is, ami magyar.
,'Égyik ísmefősömrnel voltam kényte-
len -vFtátkozni· a napokban arról" hogy a
magyar embernek, van-e ének és zene
'érzése? Ö' hosszan azt vitatta, hogy a
-körülőttűnk élő népeket az Isten bámu-
latos ének- és zenekultúrával, érzékkel,
téhetséggel áldotta meg, a magyar azon-
bim ehhez, semmit nem' ért. Nincs Ú. n.
zenei, műveltségern, ,mégis állítani mer-
'tem," hogy magyar embernek is van
.ének- és zeneérzéke, azt elismertem,
.hogy ez .bizonyára más' jellegű, mint a
körülötfünk élő népeké, hiszen nincs
'körülöttünk egyetlen rokon nép sem.' A
vita útján kezembe került egy köny-
vecske - Pálóczi-Horváth könyve-,
mely arról ad hírt, hogy Vikár, Bartók,
Kodály 16.000 eredeti, gyönyörűséges
nép dalt gyüjtött össze. Hát nem joggal
kell kívánnunk: jussunk el végre oda,
hogy ami magyar, nagyon becsüljük meg.
Még itt hadd említsem meg azt is, hogy,
a "közelmultban egyik református lel-
kész szólt arról, hogy ő a bázeli egvete-
'men, ahol tanulmányai kiegészítését
kapta, tudta meg, hogy kicsoda Bartók,

Visszaemlékezem középiskolás ko-
romra, mikor elég sokat foglalkoztunk a
római régiségtannal. Áldott emlékű la-
tin tanárom nagy hévvel és buzgósággal
tanította mindazt, ami nagyon érdekes
lehetett Rómában évezredekkel ezelött.
De kérdezem, hogy vajjon nem fonto-
sabb-e az, hogy milyen a magyar táj,
kicsoda a magyar ember, kik voltunk
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Nyereségeink és veszteségeink
A polgári év kezdetén minden pénzügyletekkel dolgozó hivatal a

mérleg elkészítésével van elfoglalva és e túlfeszített munkaidő alatt
még a családi és társadalmi élet is megérzi ezt a rendkívüli elfoglalt-
ságot. Szilveszter-esti istentiszteleteinken minden hívő mohó érdek-
lődéssel figyeli a gyülekezet közéletét számokban kifejező jelentést.
Az orosz háborúban való teljesebb résztvételünk idején nunden közel-
ről aggódó embernek az volt a hadijelentésekben közölt területi nye-
reségek olvasásakor a legőszintébb és legemberibb kérdése: mennyi
lehetett csapataink vesztesége?

Minden vonatkozásban erős érdeklődést vált ki a \tartozik és
követel rovat s minden élő ember természetes érdeklődése szeretett
közösségével szemben legközvetlenebbül épen a nyereség és veszte-
ség körül mutatkozik meg. Hozzá kell tennünk mindjárt az eddig
.megirottakhoz azt, hogy ez az egyházi területen jó mérlegre való
törekvés nagyon római katolikus jellegű. A századforduló óta sok olyan
hitbuzgalmi egyesület alakult, melynek tagjai egyéb ájtatos tevékeny-
ségük mellett legtöbb gondot arra fordítot cak, hogy évenként néhány
tagot szerezzenek a római egyháznak. Tudomásunk szerint sem ha-
zánkban, sem más külországban olyan 'evangélikus, vagy protestáns
egyházi alakulat nem született meg s nem is működött, melynek
ilyen kitűzött céljai lettek volna.

A nyilvánosság a keresztyénség észrevehető veszteségeit számon
tartja. Ha valamelyik egyháznagy meghal, akkor a halálesetről úgy
emlékeznek meg, hogy az elhúnyt távozásával . nagy veszteség érte
a megjelölt egyházat. Azt is állitják, hogy a most folyó háború óriási
veszteség ei épen majd egyházi területen fognak igazán megmutatkozni.

Mindezek az okoskodások felületi gondolkodást tételeznek fel itt
is és ott is, de túlmennek a rideg számokon s az ezekkel összefüggő
kérdéseken. Vajjon nyereségnek látja-e a keresztyénség 'azt a hírt,
hogy egy neves angol diplomata politikai szolgálatából távozyán, hiva-
talos hírirodákkal közölteti, hogy nyugdíjas korában teológiával és
vadászattal fog foglalkozni. Vajjon nyereség volt-e ez annak a kegyes-
ségi irányzatnak, amely a múltban büszkén és többször, hivatkozott
politikában nagy sikereket elért világi vezérekre? Vagy veszteségnek
kell-e elkönyvelni annak a fiatalabb korosztályból való ferfiúnak
először egyházunk ellen történt "reverzálisadását, majd pedig egy-
házunkból a római egyházba való áttérését, akinek atyja még hitére
rátarti presbiter volt, de :a fiú minden családi tradíciót megtagadott.

Mindíg érdeklődésseI figyeljük református testvéreink minden
megmozdulását. Kívülről nagy elismeréssel látjuk azt, hogy a háború
kellős közepén egy nagy fiúgimnázium monumentális épületét' fejezik
be. Világi tagjaink közül azok, akik, mint írók és költők, a mai szellemi
élet legelején vannak, az első egyházi hívó szóra hazamennek és meg-
jelennek cikkeikkel egyházi hitbuzgalmi lapokban, felvonulnak szel-
lemi seregszemleken s nincs semmi űr, amely a református beérkezett
nagyságot elválasztana gregárius rangban levő lelkészétől, vagy akár
püspökétől is. A hűségnek és az egyházhoz való ragaszkodásnak sók
szép példáját láthatjuk.

Ilyen vonatkozásban mi evangélikusok nagyon elmaradtunk. Pedig
úgy érezzük, hogy a tudomány és szellemi élet frontján előkelő helye-
ken vannak beérkezett híveink, akik talán férfikorukban sokáig vártak
hivógatásra, de miután felszólítást nem kaptak, lassan leszoktak arról,
hogy nekik ezen a helyen is meg kell jelenniök. Életemben egyetlen-
egyszer hallottam Végvárit. Saját verseit olvasta fel egy Ieledhétetlen
ifjúsági gyámintézeti ünnepségen. Akkor még nem volt az a neve,
amit most akar igazán felfokozni a magyarság, sőt az evangélikus
egyház is, de akkori kiállása azt mutatta, hogy nem csupán költővel
állunk szemben, hanem prófétával is, aki magára maradottságában is
tudot t próféta lenni. Egész lényéveI ellentétben van az egyházunkban
mindenütt meginduló, különben igen jószádékú vállalkozás, hogy most
minden kis gyülekezet az evangélikus Végváriról. mint legnagyobb
evangélikus magyar költőről tart emlékesteket.

Helyes egyházunk vezetőinek és ujságíróinak az az álláspontja,
hogy a reverzális vés áttérési veszteségekről az utóbbi időben nem
beszélnek sokat. Ez a hallgatás legfőképen arra ad alkalmat, hogy ne



azokra haragudjunk, akikhez híveínk ielpártoltak s ne azokra nehez-
teljünk, akik közvetlen érdekeltségeiknél fogva nem tudták megaka-
dályozni ezt a hűtlenséget, hanem magunkban, mindnyájunkban keres-
sük és találjuk a hibákat. ' ,

Nem is annyira bűnbánóan, mert az egyház a világ felé nem igen
fordulhat bűnbánóan, hanem inkább magunknak mondjuk azt, hogy
jelentős embereket, akik teljesértékűek. kevés t!iszieletreméltó kivétel-
től eltekintve, látunk napjainkban egyházunk mellett. Az egyház sulyát
kénytelenek azok a hivatalosak reprezentální, akik erre tisztségüknél
fogva kötelezettek. De. mivel papi ember, az egyházi közért elégni
hajlandó, minden vállalkozási szándéka esetén is sok helyre és sok
ember közé nem tud eljutni, ,egyházunk ott szenvedi el igazi veszte-
ségeit, ahol és ahová nem tudott embereket és evangélikus lelkeket
állítani. '

Egyházunk tanításának mai iránya" ígehirdetésünk hangja számol
a közeljövő veszélyeivel. e.. korhangulatnak különösen a mi k'csiny
hazai közösségünkre gyakorolt hatása, belső életünkben való egyetnem-
rtések előrevetik veszteségcink lehetőségeit. Ebben a nehéz helyzetben

óriási pozitivum az, hogy az egyházunkban mutatkozó sok negativum
teiből tanulni lehet. Megismerhettük magunkat, a többi egyházat"

emzeti életünk szüksézeit s mindazokat a hazánk határain belül le-
jló mozgalmakat, amelyek elhatározó, hatást akarnak gyakorolni
inden magyar vonatkozásra.

Azok a belső munkatársak, akik lapunk körül hetenként fáradoz-
k az egyházi sajtó szolgálatában, minden évben ünnennapnak tudják

azt az órát, amikor az elmúlt évről való Evangélikus Életet, mint egy'
munkaközösség egy évi szellemi mérlegét kötetben maguk elé veszik
és végigolvassák azt. Ennél a szerény' ~s csendes meditációnál élmény
arra gondolni, hogy mennyi jó megindulás foglaltatott betűkbe, ha alig
lett is egyik-másikból valóság. Valószínű, hogy az olvasók szigorúan és
tárgy-Iazosan megmérnek ugyan minden leírott szót, de azt elismerik,
hogy minden fáradozásunknak és küzdelműnknek a közös célja ez volt:
minél kevesebb vesztesége legyen egyházunknak jövendőjében. G. L.

~árom levél. három teresztyén nöMz
Első levél.

Kedves keresztyén magyar úrileány!
Ertesültem róla, hogy már nemcsak a saját lelkészénél tette meg

élete legszomorúbb lépését, de már a zsidó rabbinál is jelentkezett,
hogy választottjával egymásé lehessenek. Ön keresztyén magyar úri-
leány, akinek tisztes családja évszázadokon keresztül őrködött utódai
lelkén, csakhogy tisztán tovább adhassa a protestáns ,magyarság min-
den megazentelt hagyományát, ami Istentől adott hit; vérünkbe oltott
öntudat, életre szóló állásfoglalás, elalkudhatatlan világnézet, elcserél-
hetetlen életstílus is egyben a számunkra, Főiskolát végzett s abban a
hivatásban, amire Istentől különös képességeket kapott, megbecsülten
működhetnék s szolgálhatná a magyar művelődést ezekhez a képessé-
gekhez mért felelősségtudatban. És most elmegy a "férfi" után, akit
.szeret''. Szeréti. Mit is szeret rajta? Hallom, hogy harminc évvel idő-
sebb magánál s az ötvenet úgy tapossa, hogy elég sokat élt hozzá.
Fajának vonásai ott ülnek az arcán, s bizonytalan kenyere van. Azt
hiszi, boldog lesz? Eladja érte a hitét. A Dohány-utcába fog járni imád-
kozni? Vagy lopva bejön a régi templomába, s hallgatja majd a prédi-
kációt a nagy Szenvedőről, akit a zsidóság vitt a halálba? Tudja, hogy
a zsidóvallás lényege a Krisztus-tagadás, ami a Krisztus-hit alapján
"alakult egész nyugati keresztyén világ erkölcsiségének, világnézet é-
k, életstilusának, társadalmi erkölcsének megtagadását is jelenti egy-
n? Vagy azt hiszi, hogy keresztyén hitben fog élni a zsidó közösség-
n? A zsidó közösség a zsidó hit őrízője, fenntartója, kifejezője, Tömör
" lék a Krisztus-tagadásra. Eladja érte a magyarságát. Fütyül arra,
SY a magyarság, mint népi közösség, elhatározta az önvédelmét a
ág legátütöbb vére ellen s a társadalmi elkülönülés útján ki akarja

lnolní a teljes szellemi, erkölcsi, kultúrálís, világnézeti, szabadságát a

és kik vagyunk" miben áll az értékünk'
ésagyengeségünk? Nem kellett volna-e
a 1 római régiségtan helyett' magyar
etnográfiát tanítani?

Fájó szívvel nézem és látom Budapes:"
ten és vidéken, vídéki.nagy városainkban

. egy'egy hatalmas épület "kaszárnya"
, stílusát, vagy legjobb esetben necbarokk

giccseit, de nem csodálkozom, hiszen ném
tanított meg bennünketsenkí a régi
magyar építészet tornácos szépségeíre. '
Talán szemre nem olyan mutatósak ezek, .
mint a modern futurista vívmányok, ae
nekünk magyaroknak feltétlenül szeb-
bek és ' kedvesebbek. Nem beszélek ar-
ról, hogy pid, Szlrács fürdő egyik hatal-
mas szállodája ilyen tornácos kíképzés~
seI épült, pedig azt' a csehek' építették.

Ha valamikor, úgy most különösen
szükség van arra, hogy mindazt, ami'
magyar, nagyon megbecsüljük. Ne en-,
gedjük értékeinket élkallódní." Ezek ai'
értékek talán nem olyan hatalmasakiés
nagyok, mint amit hasonló vonatkozás-
ban külföldön találunk,de sok szegény-
ségünkben, küzdelmeinkben 'il 'multban
apáink, a jelenben testvéreink termelték
azt ki - szeressük, becsüljük, fejlesz-
szük tovább.' . Fülöp Dezső:

'Reverzális -'
A budapesti evangélikus egyházmegye:

belmissziói bizottságának röpira/a: ;

Ez az idegen szó ~ sajnos,'-,,-,ntár
nem idegen. szó. Sokat emlegetett.vsok
bánatot és sok keserűséget okozott .szó.

Reverzálís alatt me gegyezést értünk"
amelyet a házasságkötés céljából ..Ill'ár:
hirdetett vagy a hirdetés alól felmentést
nyert vegyes vallású jegyesek köthet-,
nek városban a polgármesteri hivatal-
ban, falun a szolgabírói hivatalban, vagy.
úgy falun, mint városban a közjegyzönél,
vagy akir. járásbíróságon, . ,C',.

A megegyezést arra nézve kötik"h()gy'
a házasságból születendő' gyermekek.
valamennyien az atya, vagy az anya val-
lását követik. Például: ha,.a völegény
evangélikus és. a menyasszony .:fó,mai
kato likus ' ,akkor .ezek· ajegyesek
köthetnek olyan megegyezést, hogy va-
lamennyi születendő gyermek -az "atya
vallását, vagyis az evangélikus vallást,
vagy az anya vaIlását, tehát a római
katolikus vallást követik.

.Reverzá list rendes en csak római kato-
likus és evangélikus jegyesek .kötnek.
Református és evangélikus . jegyesek
rendes en nem kötnek megegyezést, ha-
nem testvéri módon létesül a házasság:
a fiúk az atya, a leányok az. anya val~:
lását kö vetik.

Jóravaló evangélikus férfi 'vagy leány
nem adhat a római katolikus egyház
javára",,,,"everzálist, vagyis nemvköthet.
megegyezést ana nézve, hogy gyerme-
keit mind római katolikusoknak neveli.

Hiszen minden' evangélikus ' tudja,
hogy a reverzális-adással .:

'1. -rnegszegí konfirmációi fogadaImát.
A konfirmációban Isten előtt és 'Istennek
teszünk fogadalmat, hogyanya,szentegY"
házunkhoz míndhal álig hívek mar adunk.
- márpedig, aki 'legdrágább .kíncsét..
gyermekét, más é'gyháznak' adja .- ,az'
megtöri rútul a legszentebb fogadalmat.

2, elveszti épp ezért a boldogság' leg-
főbb alapját'-':'" a lelkiismereti békeS'-
séget: , ' .



3. többé nem tud nyugodt szivvel és
örömmel kedves templomába lépni és
~zégy:l~ie kell magát, ha evangélikus
Ismerosokkel találkozik; .

4. nem tud igaz lélekkel az úrvacso-
rában résztvenni;

5. evangélikus egyháza öt többé sem-
miféle tisztségre (presbiter, felügyelő,
stb.) nem választhatja meg;

6. ősei hitére és nevéle szégyent hoz;
. 7. gyermekeit épp a legfontosabbra -

~ .vallésra nem taníthat ja, nem nevélheti
-Es Jia mégis erre is tanítja, akkor

8. gyermekeinek más vallásra való
nevelése alkalmából súlyos lelki kíno-
kat fog szenvedni, ha felébred lelkiisme-
rete és mégis kénytelen jobb meggyő-
ződésével és az Isten Igéjével ellenkező
dolgokra tanítani gyermekét;

_9. kiteszi magát a nem evangélikus
egyház papjai és hitoktatói részéről zak-
latásnak. A budai egyház egyik híve
beszélte el, hogy előbb római katolikus
volt .és a házasságkötés alkalmából evan-
gél*us nejétől kért és kapott reverzálist
a római katolikus egyház javára. A há-
zasságból egy leánygyermek- született.
Amikor 51 leányka' iskolába járt, a ró-
mai katolikus hitoktató többszörösen is
megszólítotte és sajnálkozását fejezte
ki azért, hogya gyermek édesanyja
"eretnek~·. Erősen rábeszélte a gyerme-
ket, hogy bírja rá anyját a római kato-
Iikus egyházba való térésre. Itt ugyan
ellenkező eredményre vezetett ez a zak-
latás, mert maga a római kato likus apa
megbotránkozott e zaklatáson és evan-
gélikus vallásra tért gyermekével együtt,
ele 11Z ilyen zaklatás gyakori eset.

'Amilyeritmegszégyenltö és bántó az
evangélikus szülőkre e zaklatás - más-
részt kell, hogy önmagának tulajdonítsa
~ a maga hűtlenségének. szent foga-
dalrna rriegszegésének.

Sőt természetes következménye, hogy
amikor már' gyermekei mind római kato-
likusok és házastársa is az - akkor
otthon az a kérdés is felmerüljön: "Hát
miért is vagy Te még evangélikus --
miért is jársz Te még más templomba,
mtnt- mi. Légy Te is egy valláson ve-
lünk".' •.

Igy azután az a cseppnyi vallásosság
is elvész, ami még volt.

Vajjon, mi készteti á hiteben gvenge
evangélikus jegyest a reverzális-adásra?

1. Mert azt mondja a római katolikus
Jegyes, hogy ha evangélikus templom-
bim esküszik, akkor őt többé nem oldja
fel bűnei alól a papja. Ez így is van.
Azonban az ilyen önkényes és biblia--
ellenes .. eljárás - jóra való evangélikust
nem ingathat meg. Az Úr Igéje azt
mondja: I. Ján. 1. 9. "Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz (az lsten), hogy
megbocsássa bűneinket és megtisztítson
minden hamisságtól". Tehát, ha valaki
bánja és vallja bűnét - Isten megbo-
csátja azt -, de akkor hogy meri bárki
is megtagadni a bocsánatot? És az Ige
ezt is mondja: Róm. VIlI. 34. ,JKicsoda
az, aki kárhoztat, Krisztus az, aki meg-
halt sőt aki fel is támadott, aki az Isten
jobbján van, aki esedezik is érettünk."
(Róm. VIrI. 34.) ,

De ha a római katolikus ifjú vagy
leány ismeri a maga egyházának e szent- '
irásellenes eljárását, akkor már eleve
kerülje az evangélikus vagy református
leányhoz vagy ifjúhoz való komoly kő-
zeledést - nehogy ilyen nehéz helyzetbe
jusson.

2. Nagyon gyakran a római katolikus
jegyes túlbuzgó szülője avatkozik a há-
zasságkötésbe és követeli, hogy az es-
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zsidó szellemiség hatása alól, amely épen az elkeveredésben szívódik
fel a magyarságba. Azt hiszi, lehet ilyen árulás után boldognak lenni?
Ön gondolhatja most, szerelme bódulatában, hogyamagyarságnak nincs
joga ilyen önvédelemre, azt- is mondhatja, hogy ilyen önvédelemre,
nincs is szükség. Dc. n~m épen On-e a példája annak, hogy romboí ez, 'a
lelki-szellemi hatás? Ön zsidó1)á lesz ennek az embernek hatása alatt
elhagyja érte a szüleit, akiket sírig tCrrtó s.'Zomorúságba dönt. Letes;i
érte a hivatását, amire elhívta az Isten és kijátssza a törvényt, csakhogy
a maga boldogságát kiuzsorázza az élettől! Ha ez a zsidó önt szeretné és
nem sajátmagát, nem vinné bele önt ilyen árulásba, hanem férfimódon
szenvedne, vagy akár meghalna a szerelmében. A zsidóság azonban nem
szokta magát feláldozni a törekvései szolgálatában. Inkább feláldozza
azokat, akik így szeretik őket, mint ön is": ..

Második levél.
Kedves keresztyén magyar özvegy!
Nem akarok hinni a pletykának, de úgy hallom, hogy meg akarja

szerezni az okiratot a tisztességtelenséghez, csakhogy együtt maradhas-
son azzal a férfivel, aki a házasságra tíz év óta nem tartotta méltónak
magát. On eddig is megalázta magát és alig érthető naívitással, de
semmivel sem menthető erkölcsiséggel együtt .élt egy zsidó emberrel,
aki. előtt sohasem merte fel sem hozni az álmatlan éjszakákon át
kínzó gondolatát: meg kellene törvényesen esküdni. Ez az ernber olyan

. szellemet teremtett a' házukban, amelyben a becsűletről és tisztesség-
ről szólni sem, lehetett még magának sem, aki pedig egész idegrend-
szerét áldozta már rá erre a lelkifurdalásos bűnös viszonyra. Most pedig
kész elvállalni a lealázó sorsot, a rendőri felügyelettől kezdve a -tár-
sadalmi lehetetlenülésig, csakhogy megmaradhasson e "férfi" mellett.
Nem érzi, hogy ön feláldoz ezért az ügyért mindent: testét, lelkét,
idegeit, becsületet, az pedig semmit sem áldoz az ördögnek ezen az
oltárán? Mondják, hogy fel elhagyni. Fél az élettől; mihez kezdene
ma már? Nem kényelem, a bűn megszokásából táplálkozó akarat-lom-'
haság ez önnél? Mitől fél? MegtéTt bűnösöket még sohasem hagyott el
az Isten. Jónás tengerbe vettette magát a bűnbánat bátorságában. Es
Istennek volt cethala, amivel partra vitte. Azt hiszi, Istennek nincs
annyi ereje, hogy egy megtért asszonyt karjaira vegyen? A perditák
sorsától nem fél, s fél a megtérők, az életüket becsületesen ú.1ra.kezdők
sorsától? ...

Hannadik levél.
(Hiábavaló sorok egy öngyilkos leány után.)

Maga volt a harmadik, akiről az ujságok hírt hoztak. Ketten men-
tek a halálba. Reménytelen szerelmesek: zsidó fiú, keresztyén magyar
leány. Romantikusan, ahogy a szentimentálizmus tragédiáj. születnek.
Aldozatai a "nagy érzésnek", amit nem mért meg sem értelem, sem hit,
sem akarat. Gondolkozás nélkül meghalt egy érzésért, mintha .a halál
valamit is el tudna intézni. A halál nem szerette meg azt, amire vágy-
tak, az élettársi viszonyt. A halála gyöngesége menedéke volt és a
hitetlensége gyümölcse. Mintha Isten nem tudna ezerféleképen vezetni
egy emberi életet. M'ntha Isten nem tudná megadni az igazi élettársat.
(mert akivel halálba mezvünk, az nem Istentől rendelt élettárs) mintha
Isten nem tudná ezerféleképen pótolni a mi "pótolhatatlan" boldogsá-
gunkat! Maga, kedves magyar leány, nemcsak ezt az életet, de az örök
életet is érte. adta ennek a férfinek, akinek, sajnos, volt ereje arra,
hogy magával rántsa a hitetlenek tragédiájába. Osztozni kellett a tra-
gédiában, mert osztozkodott a hitetlenségben is.

• Utóirat.
(A három levél egyetlen utóiro.ta a magyar keresztyén társadalomhoz.)

Vegyük bűnbánattal tudomásul, hogy nemzeti és keresztyén neve-
lésünk nem volt elég ahoz, hogy megtartsuk a miéinket. Családok, lelki-
pásztorok, hatóságok, egész magyar társadalmunk itt áll tehetetlenül,
s nézzük a hálót, hogyan fonódik gyermekeink köré. A gyengéket tör-
vénnyel kell megvédeni. A vallásegyenlőségi törvény, mely megengedi
a keresztyén Magyarországon, hogy zsidóvá terhessenek át keresztyé-
nek, örök kibúvója lesz a társadalomvédő törvényeinknek. Meg kell
változtatni az 1868. LITI-at, mert ennek érvényeben fából vaskarika a
többi zsidótörvény. A törvényhozásen túl azonban nincs más meg-
oldás, mint a legmélyebb keresztyén nevelés kötelezése. Szomorú, hogy



odajutottunk. amikor bíróságainknak annak megfogalmazásával kell
bajlódnia, ki a tisztességes, s ki nem tisztességes? Ez kérdés lehet
keresztyén társa-dalomban? És jellemző, hogy a törvényszéki bírónak
ki kell mondania: csak úgy tudott megbírkózni a törvény alkalmazásá-
nak problémájával, hogy közben nem lehetett tekintettel a keresztyén
erkölcsiségre. Most derült ki, milyen laza a magyar törvény szelleme a
nők tisztessége dolgában. Most, amikor először lett lényeges jogi kér-
déssé ez az erkölcsi kérdés. Keresztyén családok pedig jól vigyázzanak
gyermekeikre. A társaságra. melyben a gyermekek megfordulnak és az
ismeretségekre, amikből íme, tragédiák születhetnek. Miért kelljen a
magyar családoknak a zsidó-tragédiákban is osztozni? Miért kelljen a
zsidótörvényekre ráfizetnünk keresztyén magyar fiatalok hittagadasát,
perditává Lételét; öngyilkosságát? Dezséry LászLó.

Rontani könnyű .. ' .
Rombolni könnyebb, m-nt építeni, mert egy pillanat alatt szét lehet

zúzni azt, amit századok építettek. Egy repülőbomba elintézi a leg-
szebb műemléket is, a kultúr-mázzal bekent méreg beleeszi magát a
kispolgárba és mindenkibe, aki szellemileg nem elég rugalmas. Amit a
bomba leront, ma talán gyorsabban megépítik, mint azelőtt, de amit a
szellem en rontanak, ma nehezebb helyrehozni, mint bármiker. Nyilván
ez vezette annak idején a háborús államokat is, amikor bevezettek a
legszigorúbb cenzúrát, hogy így elejét vegyék romboló szavak áradata-
nak. De a cenzorok is emberek és a rombolók is ügyesek és a kettő
eredménye, hogy mégis csak napvilágot lát a cikk, amelyiknek nem lett
volna létjogosultsága.

. Természetesen ma sokkal inkább, mint valaha, különbséget kell
tennünk a cikkek között: Ma nem elég az, hogy valamelyik cikk nem
romboló kimondottan, hanem ma a mérték szigorúbb. Romboló minden
olyan cikk, ameLyik azt, ami szent: ócsárolja, (még ha nagyon óvatosan
is), - amelyik a lényeges kérdésekről a lényegtelenre irányítja a fi-
gyelmet, hogy így a fontosat a sCtját érdekéből eisikkassza, - amelyik
nem támadja a rosszat, hanem hallgaton eftűri, sőt meqérti, vagy ma-
gya1'ázni igyekszik, - amelyik gyáván nem áLL ki, amikor életfontos-
ságú kérdésekről lehet szó, - és így tovább. Ezért kell fokozott figyel-
met szentelnünk mindannak, ami ma írásban megjelenik, állani a vár-
tán és lecsapni mindenre, ami ronthat.

Az' elmúlt héten a Magyar Nemzet egyik cikke volt az, amelyik
hangjában nagyon veszedelmes húrokat pengetett. Egy bizonyos Tem-
pef'ői álnevű úr, (ki tudja, miért nem írta alá saját nevét?) "Szobor,
hóban" címen egy valószínűleg koholt beszélgetést' írt le, melyet a
szerző és egy "neves külföldi műértő" folytatott a behavazott Kossuth-·
szobor előtt. A cikk abból indult ki, hogy "a természet utánozza a
művészetet" (WIIde O. mondása) amihez azok ketten még azt a meg-
állapítást fűztek, hogy nemcsak utánozza, hanem ki is szolgálja, kiegé-
szíti. A hosszú lelkendezés, amit a "neves külföldi műértő" monológban
hallat, abban a megállapításban csúcsosedik ki, hogy ez a szobor,
melyet az "évezred es bölcs politikai belátás" helyezett el, "a meg-
tartóztatás, a lázadástól való visszáriadás szimbólumaként hat." Benne
a .Jcitűnően kifejezett alapeszme: ne törtess, ne akarj, ne lázadj, nem
érdemes, a halandóság terhét hordozzuk, elnyel mindnyájunkat a Nir-
vána". Majd részeiben is megtárgyalja a fent említett úr a szobrot

, és azután ,.körútját befejezve, mégegyszer osettint nyelvével, mint egy
borszakértő, aki zamatos italt kóstolt meg. Igen, ez a szobor a maga
nemében teljesen egyedül áll. A híres génuai temető gyász emlékei
hozzákénest ... s itt egy kézmozdulattal fejezte ki, milyen semmik."
A szerző pedig azzal fejezi be: "én nem mertem neki megmondani, hogy
az a magyar szabadságért folytatott küzdelem emlékműve, Megmon-
dani nem mertem, de megírni, íme, igen."

Ez a cikk a magá nemében, sajnos, nem áll egyedül. Már többet
is olvastunk ilyen hansrút. Sőt, több hasonló úrral' volt szerencsénk a
mindennapi életben találkozni,_ akik óvatosan, de határozottan képvisel-
ték azt az álláspontot, hogy ahol cáfolni és felvilágosítani kellene, ott
"megmondani nem merik", de amit hallanak, egyetlen cáfoló sor vagy

küvő a római katolikus templomban tőr-
ténjék és a gyermekek katolikusok le-
gyenek.
. Ilyen esetben arra kell gondolnia az
evangélikus ifjúnak vagy leánynak: Elő-
ször arra, hogy neki is van szülője,
akinek bizonyára szívfájdalmat okoz az,
hogy gyermeke hűtlenné válik anya-
szente gyházához. Másodszor arra, hogy
azt mondja Isten Igéje: Istennek kell
inkább engedni, hogynem az emberek-
nek. Ap. csel. V. 29.

3. Nagyon gyakran protekció reménye
áll megvesztegetésként az evangélikus
ifjú vagy leány előtt. Ezt - sajnos -
kűlönösen a hivatalnoki pályán levők-
nél tapasztaljuk.

Állást vagy a pályán gyorsabb előre-
menetelt ígérnek, ha reverzálist ad az
evangélikus vőlegény.

Ez az igazi eladása a hitnek, szornorú
júdáspénz a hűtlenségért. .

Isten Igéje azt mondja: "Átkozott az
a férfiú, aki emberben bizik. Áldott az
a férfiú, aki Istenben bízik". Jer. XVII.
5. és 7. v.

Azután, aki lelkészéhez megy tanácsot
kérni életpályáján - megtudja, hogy
vannak - hála Istennek .- szépszám-
mal éjen álló protestáns férfiak is, akik
az arra érdemest testvéri szeretettel
segítik elő pályáján.

Számtalan eset bizonyítja, hogy aki
reverzálist ad egyháza kárára, később
keserűen megbánja, mert ez il. cseleke-
dete csak úgy tehető jóvá, ha házas-
társa áttér az evangélikus vallásra, amit
azonban mi sohasem erőszakolunk.

Bizonyos, hogy öntudatos evangélikus
férfi vagy leány nem ad reverzálist, nem
árulja el anyaszentegyházát, nem tagadja
meg konfirmációi fogada Imát. Szíve és
jelmondata: Légy hű mindhalálig és né-
ked adom az életnek koronáját. Jel. II. 10.

Mi tehát a teendő? Elsősorban, hogy
lehetőleg evangélikus, vagy legalább
protestáns ifjúság között forgolódj és
ott keresd életpárodat. Azzal a boldog-
ság egyik alappillérét rakod le, ha egy
hiten vagytok.

Ha .ez azonban nem lehetséges, akkor
római katoJikus társaságban ne szégyeld
evangélikus mivoltodat. Ne légy gyáva,
aki akkor sem mer mukkanni, ha vallá-
sát, az Ige egyházát - becsmérJik. Ne
járj választottad kedvéért római katoJi-
kus temp·lomba -- hanem ismertesd meg
bizollyságtevéssel és életed példaadó
voltával anyaszentegyházad tanításának
igaz voltát. Járj buzgón saját templo-
modba és adj már az Ismeretség elején
kifejezést arr a nézve, hogy csak saját
templomodban kívánsz esküdni. Ha emel-
lett 'következetesen kitartasz, akkor nem
is fognak merni azzal a kivánsággal zak-
latni, hogy római katoJikus templomba
menj esküdni.

Mindezek alapján evangélikus ifjú és
leány az élettárs megválasztásának órá-
jában is légy hű. Kösd házasságodat
Isten nevében, kösd saját templomodban.
Ne légy szégyenfolt' a gyülekezetben,
hanem példakép.

Erős vár a mi Istenünk!_ ..•.._...,...~-
Keresztlevelet keres. tuttestvérünk.

Rel l Mária keresztlevelét, aki 1854-
1860 évek között született. Apja Már-
ton volt. Megtalálónak 100 pengő jutal-
mat ad. Értesítést. lapunk kiadóhivata-
lába kér.
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KÖNYVI S M f RTfT[ S
Vallás és életforma

(Vallásfilozófiai tanulmány.)
A M. Kir, Erzsébet-Tudományegyetem

Evangélikus Hittudmányi . Karának be-
nyújtott doktori értékezes. Irta: Fer-
dinánd István. 72 lap.

Ferdinánd 'István egyike azoknak a
teológusoknak, akik a teológiai tudo-
mányt sohasem müvelík, mint exact
tudományt, hanem állandóan keresik az
élettel. való kapcsolatait. Bár ném he-
lyezkedett ei gyakorlo lelkésznek s hi-
vatásával is az áll szoros összefüggés-
ben, 'hogy 'a könyvek között töltse ide-
jének javarészét, mégsem lett belőle'
szobatudós. Doktori értékezésének témá-
ját ls olyan tárgykörböj merítette, me ly
nagyon időszerű éppen napjainkban. Itt-
hon és kűlföldön az egyház körén belűl
nagyon sokszor régi "világképek" fenn-
tartásához ragaszkodnak görcsösen ak-
kor, amikor pedig körülöttünk észrevét-
lenül is új világkép bontakozik már ki.

Könyve abban jelöli meg az egyház
feladatát, hogy mindenkor legyen tuda-
tában az életformára és ezen keresztül
az emberségünkre lehetséges ráhatás
világképí feltételeivel. "Szolgálatában
nem szab-ad mondanivalóját elválaszt-
hatatlanul egy vrlágképhez kötnie, ill.
meg kell találnia mindíg a módját an-
nak - mint a legközvetlenebb, sokszor
egyedül lehetséges utat -, hogy minden-
fajta emberhez a saját világképén tud-
jon szó lani." Ezt az egyház szolgálatá-
nak rnínden vonalán 'meg kell valósítani
anélkül, hogy az igét racionalizálná, vagy
annak belső dogmatikai tartaImából egy
jotjányít is engedne. Az igehirdetésben

. éppúgy keresztül -kelt vinni ezt, mint
a vaJlástanításban. A világképnek meg-
felelő igehirdetésnek és tanításnak ma
ril~g, 1!agyon kevés művelője van. Nem
könnyű az ',,-áttörést" megvalósítanunk.
Szerzö.: ki doktori értékezésének gya-'
korlati megvalósítását s az arra való
hajlandóságot vajmi kevés közvetlen
közelében élt teológusen ész.Ielhettersok-
szor szomorkodott és csüggedezett emiatt.
Ö. maga azonban úgy a saját gyakorlati
munkájában, mint ' önkéntelenül is meg-
figyelt eseteken ,látta ennek eredmé-
nyességét: Amikor a könyvet ismertet-
jük, ezért a' gyakorlati kifejtő részért
kell elsősorban hálásaknak lennünk. Ez
jelentős helyet foglal el, könyvében is.
A többi a vallás és az életforma törté-
neti fejlődésével, szerkezeti lehetőségé-
vel, stb. foglalkozik.

Ferdinand Istvántói a jövőben joggal
elvárhatjuk.vhogy a vallás és életforma
kérdéseit egyházi' lapjainkban is mindíg
újabb és ujabb meglátásaival igyekszik
majd közkinccsé tenni. Pásztor Pál.'
~~~

Lelkészbeiktatás. Az alsómaráci egy-
házközség új lelkészét: Balogh Istvánt
febr. 8-án iktatja be hivatalába Darvas
Aladár alesperes.

A Budapesti Egyházmegyei Gyám-
intézet megüresedett egyházi elnöki tisz-
tére beérkezett, szavazatokat dr.' Kring
Jenő, az egyházmegyei gyámintézet,
világi elnöke vezetése alatt álló bizott-
ság felbontotta és megáHapította, hogy
az összes szavazatokkal Wolf Lajos ke-
lenföldi lelkészt tb. esperest választot-
ták meg.

, szó nélkül, "megírni, íme, igen". Róluk ne is beszéljünk ezért, csak
említsük meg azt az egyet: a Kossuth-szoborról, mint műalkotásról,
mindenkinek meglehet a véleménye, jó is, rossz is, - de amikor mű-
élvezet formájában és műszemlélet alakjában romboló nézeteket ka-
punk, az ellen a leghatározottabban tiltakoznunk kell és az említett
cikket utólag is a cenzúra és egyéb hatóságok szíves figyelmébe aján-
lanunk.

Olvasóink figyelmébe viszont azt a cikket ajánljuk, amelyet
ugyanazon a napon olvastunk (1942. január 28.) a Pestben. Ez a cikk
mnden propagandaszándék nélkül, de annál nagyobb, a tényekből folyó
propagandával beszélt a nyomorék gyermekekről, akik cserkészcsapatba
tömörülve. azt a jogot követelik maguk és az országban élő ötvenezer
sorstársuk számára, hogy harcolhassanak a maguk módján hazájukért.
Nem lehet meghatottság nélkül olvasni arról, hogy mennyi teret látnak
meg, amelyiken ők is, a félkezű ek és féllábúak, vagy más testi nyomo-
rúságban szenvedők, lelkük erejét ajánlják fel a haza javára. Meg-
figyelő, kém elhárító, hírszerző, ÖSSZé'Kötő,postai, távirdai, stb. csak az"
ami kimondott an katonai szerepkör, amit mind szivesen vállalnának.
Hát még a többi, a mindennapí, frontmögöW, itthoni szolgálatban.
Megszégyenítéséül azoknak az egészségeseknek, akik csak arra igyekez-
nek, hogy kivonják magukat, ahol lehet.

A magyar társadalom, éppúgy, mint Európa valamennyi társa-
dalma, arra kell törekedjék, hogy minél több lelki erőt gyűjtsön magá-
nak. A nehéz időkben több erőre van szükségünk. El kell hát távolítani
mindent, ami ezt a belső erőt megronthatná és fokozottan elő kell
hozni mindazt, ami meajavithatja, megerősítheti. Hadd szóljanak .a
nyomorékok. ha a lelküknek drága kincsei vannak és belülről épek és
szolgálni tudók, - de némuljanak el azok, akik lelkükben nyomorékek
és a kultúra mázában hintik szét a konkolyt. Amit pedig külföldi urak
félreértenek, meg kell nekik magyaráznunk, - és nem az ő félreérté-
seiknek még teret is adnunk, hogy a gyengék meginoajanak. Rontani
könnyű, de rontani nem szabad. . . Kemény Péter.

Japán
Ötven év távlatából kilenc japáni ember alakja és lelkülete bonta-

kozik ki. előttem és magyarázza, ami most az úgynevezett Távol-
Keleten történik.

A jénai egyetemre jártak, városszéli villát béreltek, abban éltek
zárkózott életet. Szerencsés véletlen, hogy közéjük kerülhettom.

Egyszer, egy őszi estén, magyar nótát dúdolgatva mentern hazafelé
a Johannisstrassen, mikor valaki utánam lépett és megszólított:

- Magyar? _
- Az vagyok, - feleltern és csodálkozva láttam, hogy aki meg-

szólitott, japáni ember. Eddig nem láttam őket együtt európaiakkal.
Bemutatkozott. Röviden megmondta, hogy fizikus, de zenével is

foglalkozik és nagyjából ismeri a magyar népdal zenéjét is. Sok benne
a turáni elem. Szeretné, ha többször beszélgethetnénk erről.

Örömmel egyeztem bele. Ettől fogva minden hónapban egyszer
vendégük voltam teára villajukban. Hát teát se ittam azóta olyat,
de· emberrel se találkoztam azóta, aki annyira más világot 'hordott
volna magában, mint ezek kilencen.

Az egy-két óra alatt; amit ott töltöttem, rendes en nem volt együtt
valamennyi. Legtöbbnyire a népdalok dolgát vitattuk meg ketten,
A japáni állandóan jegyzett. Különösen megkapta a: Káka tövén költ
a ruca ... 'Csínom Palkó, Tisza partján van egy hajó kikötve és még
egypár, amire már nem emlékszem.

Teánál általánosabb tárgykörre fordult a beszéd sora. 1892-őt
írtunk .. Akkor még nem indult meg a háború Kínával, még kevésbbé
Oroszországgal, de megvolt már az a lelkület, amely legújabb ötven
évüknek hatalmas lendületét megteremtette. '

A beszélgetésből hiányzott a szónoki lendület. Egyszerű kijelenté-
sek hangzottak el. Szinte Lav-cse tételeire emlékeztettek. Utána mindíg
egy kis csend jött, mintha időt adtak volna a mondás megemésztésére.

A kijelentések nem' a .pillanat hatása' alatt születtek. Olyan nyu-



godt öntudatból támadtak, hogya magyar ember higgadt. bölcseségére
emlékeztettek.

Szinte öntudatlanul bontakozott ki belőlük az európai' müveltség
megítélése, elítélése, sőt minden szenvedély nélkül való megvetése.

- Európának az le;"z a végső szerencsétlensége, hogy népei nem
ismerik egymást, - jelentette ki az, aki Euckent hallgatta.

- Hihetetlen, hogy milyen vakok egymás képességei iránt -
jegyezte meg egy másik. - Angol iskolakönyvekben Európa térképéből
csak a hármas királyság, Gibraltar és Málta van kirajzolva, a többi
terület egyetlen fehér folt. . .

- A franciákat a dicsőség mámora vakítja el. Az a mondás min-
denütt: Mi vezetjük a világot!

- A németek az elméletek és rendszerek fátyolától nem látják az
egyszerű valóságot. '

Mindenik mondás után egy kis csend. Lehetett gondolkozni.
- Ennyire használhatatlan az európai kultúra? - kérdeztern cso-

dálkozva. - Mi, magyarok is egészen ebben élünk.
- Nem hiszem, hogy sok' hasznuk lett volna belőle - mondta,

aki Haeckelt hallgatta .. - A magyarság turáni agyvelejét sokkal régibb
műveltség fejlesztette ki, mint ezeknek az alacsonyabb fejlettségű agy-
velőknek kultúrája, amit jóindulatúlag átvettek.

- De, ha ennyire értéktelen, miért jönnek ide "tanulni? '
- Értéktelen dolog nincs, csak értéktelen ember, aki nem tud a

dolgokkal mit csinálni. Az európai műveltség nem száz százalékig el-
vetendő. Legfontosabb értékük a technikai fejlettség. Persze a sallan-
gok és visszaélések nélkül, amik vele összekeveredtek.

- Eddig nem volt szüksége Japánnak erre a kultúrára?
- Nem. Amíg a japáni ember úgy élt, hogy dolgozott egy szép

edényen húsz esztendeig, aztán eladta kétszáz márkáért, a pénzt be-
tette a takarékba, kapott ezért évi két márkát, ebből annyi rizst tudott
venni, hogy családjának elég volt az egész esztendőre. Most azonban,
hogy iparosodik az ország, megdrágul az élet és állandóan nagyobb
területre lesz szükség, hogy meg lehessen termelni a szükségleteket.

- Ebből háború lesz.
- Eel kell készülni rá. A legfontosabb Kína elintézése. Ha ezt a

négyszáz millió embert Japán fel tudja fegyverezni, meg van oldva az
ázsiai kérdés. .

- Rengeteg vérbe kerül.
- Európai beszéd. Az állam jelenét az adóban fizetett pénz bizto-

sítja. A jövőt hőseinek kiontott vére. A halál egészen értéktelen, ha
nem szolgálja az életet. A legnagyobb érték, ha utat tör előre. Ki akarna
értéktelenül meghalni? '

Ez volt az első mondás, amit a lelkesedés melege hatott át.
, Hamvas József._ ..

A magyar és angol keresztyénség
(Hozzászólás)

Nagy érdeklődéssei olvastam az Evangélikus Életben G.L. cikkét
az angol keresztyénségről, és miután a hozzászólásban Kemény Hugó
kívánatosnak tartaná, ha a címben megjelölt kérdéshez olyanok is
hozzászólnának, akik jártak Angliában, Skóciában és Amerikában és
ott érdeklődtek egyházi kérdések iránt, én is' szólok néhány szót az
angol keresztyénségről saját tapasztalataim alapján.

Külföldi tanulmányútjaim során jártam Amerikában, Angliában és
Skóciában és mindenütt és mindenhol elsősorban a keresztyén egyház
nagy kérdései érdekeltek. Hosszabb külföldi tartózkodásom alatt alkal-
mam volt' megismerkedni az angolszász protestantizmus legkülönfélébb
árnyalataival, résztvettem több vHágkonferencián Amerikában, Skó-
ciában és Angliában. Ezeken a konferenciákon az angol evangéliumi
keresztyénség képviselői találkoztak a világ majdnem valamennyi nem-
zetének evangéliumi keresztyén képviselőivel. és így .ezek a .találkozók
igazi pünkösdi együttlétek voltak, ahol imádság os közösségekben el-
tüntek a nemzeti ellentétek és megmutatta igazi arcát az angolszászok
élő, evangéliumi keresztyénsége- is.

Felhívás
A ceglédi Garab-nyomda "GyaJekezetl

.könyv/ár" cím alatt a napokbim indítja
el népies kiadványait, amelyekkel irat-
terjesztesünknek olyan sokat panaszolt
és szükségeit hiányait kívánja pótolni s
így kíván résztvenni maga a nyomda' is
Isten országának terjesztésében. Nem
üzleti vállalkozás ez, hiszen fillérekért
árulja majd evangéliumi kiadványaités
ha valami haszon mutatkozik, azt arra
fogja fordítani, hog.y nagyobb és nem
annyira népszerű, de olyan szükséges
munkákat is kiadj on, mínt pId. -egy finn
evangélikus dogmatika.. .
. Az első fűzet ' három, . evangéliumi
alapra felépített elbeszélést 'tartalmaz,
Címeik. "Láss ... ", "A rög ... ,::, "Miként
a- tiszta víz ... " Szedés alatt áll 'a máso-
dik és harmadik füzet. is. Á, második
leányok számára készült és unínden. al-
kalomra írt elmélkedéseket és imádsá-
gokat tartalmaz, a harmadik pedig a hus-
véti ünnepkör tanítását adja,' elbeszélé-
sekkel gazdagítva. Ezt fogja követní a
pünkösdi ünnepkör,' majd egy füzet,
amelyben főbb egyházi törvényeinket
ismertetjük. Több munkatárs dolgozik
még ezenkívül a következő füzeteken:
"Népies apológia", "Neíni betegségek",
"Amit minden anyának tudnia kell", A
gyülekezeti könyvtár nagyobb kiadvá-
nyai közül: Dr. Keken András budapesti
lelkész, tb. esperes prédikációit és' 'elő-
adásait és egy evangéliumi meseköny-
vet szeretnénk kiadni evangélikus olva-
sóink és gyermekeink- számára. . ,

Természetesen ez az egyedül Isten di-
csőségét szolgálni akaró vállalkczás 'nem
nélkülözheti az evangélikus társadalom-
nak támogatását, a lelkésztestvérek, ta-
'nító· és belmissziói 'munkatársak, 'egye-
sületek fáradozását. Gondoljanak a "sajtó
hatalmára és jelentőségére Isten orszá-
gában. Sajógömörön, 'a csehek alatt, egy
havi folyóiratot szerkesztettem.: mint" a
magyar nemzeti párt országos kultúr-
referense.· A címe: "Magyar barát" volt.
Ennek vallásósrovatában közöltem. egy
árvaház megszületésének rövid történe-
tét. Nemsokára egyik sajógörnöri hivem,
L. Koncz Márton, azzal 'a kéréssel for-
dult -fiozzám, .hogy" menjek"' el vele a
közjegyzöhöz, mert vagyonának a felét
nem akarja egyetlen fiára hagyni,' aki
csak elissza azt, hanem az árva' 'gyerme-
kekre, Végrendeletet akar csiriální ilyen
értelemben. Mikor meggyőződtem arról,
hogy ez a' Lélek munkája benne.. a vég-
rendeletet megcsináltuk, de megkérdez-
tem, hogyan jött erre a ,gondolatra.' Erre
előhúzta a "Magyar. barát" c. folyóirat
4, számát és benne' az érvahézról iszóló
cikket. Igy' jutott -akkor a sajógömőrl
ev. egyház 80 hold szántó és réthez,'1-20
hold lábas erdőhöz ée egy szép házhoz.
Sohasem tudjuk; hogy Istennek lelke
mrkor, milyen olvasmány által végzi- el
'a -maga áldott munkáját. Ne, becsüljük
le az iratterjesztés munkáját, hanem tá-
mogassuk. Az első íüzetböl minden- lel-
készi hivatal- kap egy mutatván'y vpél-
dányt. A füzet ára különben 20 fillér
lesz, Minden megrendelést Gcrcb-nyomdc,
Cegléd címre kell feladni: Kérem szere-
tettel munkánk támogatását.

H. Egyed Alad.ú!.

. Lelkészválasztás. A cegtédi egyház-
község február 8-án délelőtt tartja lel-
készválasztó közgyűlését.
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HíREK
· Hírek a testvéregyház köréből. Sulyok
·István lelkipásztor. aki a román meg-
szállás alatt a királyhágómelléki ref.
egyház püspöke volt, 53 évi lelkipásztori
szolgálat. után nyugalomba vonult.

·Enyedy Andor, a tiszáninneni reformá-
tus egyházkerül~t új püspökének beik-
tatása február 23-án lesz, Miskolcon.

Tessedik Sámuel nagynevű szarvasi
evangélikus lelkész, a magyar falufej-
lesztés első apostola, születésének két-

·századik évfordulója alkalmából a
szarvasi egyházközség és a Tessedik
Sámuel-szoboroizottságaz egyházak ve-
zetőihez és tagjaihoz felhívással fordul-
tak, hogy támogassák adományaikkal
azt a munk át, mely a jubileum évében

"Tessediknek szobrot kíván állítani Szarva-
son. A szoborra már jelentős összeg
gyűlt egybe eddig iS.A most kibocsátott
íelhívásban D. Raffay Sándor püspök, a
szoborbizottság elnöke ezt írja: "Tesse-
dik Sámuel az evangéliumot prédikálta:
szószéken az üdvösség evangéliumát, a
közéletb'en a boldogulás evangéliumát.

·Ott is, itt is a jobb és áldottabb jövendő
útját egyengette. Emlékét méltó meg-
örökítenie annak az 'egyháznak, me ly
az evangéliummal népek és nemzetek

jobb és boldogabb jövendőjén munk ál-
kodik".

A budapesti unitárius egyházközség
·vezetőlelkészévé kinevezett Szent-Iványi
Sándor volt" teológiai tanárnak beiktatása
február 8-án d. e. 10 órakor lesz, a Ko-
háry-u, 4. sz. alatti templomban. A be-

·iktatást Józan Miklós püspök végz],
A Magyarhoni Evangélikus Missziói

Egyesület febr. 2-án tartotta tanácsülé-
sét és közgyűlését az üllőiúti imaterem-
ben. A közgyűlés az évi jelentésen,
beszámolókon, zárszámadásokon és költ-
ségvete-sen kívül foglalkozott a misszió-
egyesületi lelkészi állás szervezésének
kérdésével. A közgyűlés után ki.ilmissziói
bibliaóra keretében a nagytarcsai nép-
főiskola növendékei tartottak előadást
intézeti életükről.

I{ormányzógyűríís doktorok. - A leg-
utóbb tartott kormányzógyürüs doktor-
avatás on két hittestvéri.inket avatták
dokorrá: Wiszkidenszky Gusztávot és
Balázs Jánost. •

Népszerű új katonanótát mutatott be
a rádió egyik 'legutóbbi kívánsághang-
versenyén. Mint "Uzenet" c. laptársunk-
ból olvassuk, ezt a gyorsan elterjedt
"Panni" címü katonadalt Egyed Miklós
orvos, zászlós, Egyed Aladár szegedi tb.
esperes fia szerezte.

Eljegyzés. Dr. poltári Kováts Győző
budapesti kir. ítélőtáblai tanácsjegyző
eljegyezte Rímár Ibolya szfőv. tanítónőt,
Rimár Jenő angyalföldi lelkész leányát.

Halálozás. Dr. kisrákói és bisztricskai
Lehotzky Antal kir. közjegyző, a Johan-
nita lovagrend tagja, a monori egyház-
község felügyelője, a pestmegyei közép
egyházmegye ,volt feli.igyelője, 72 éves
korában, hosszú szenvedés után elhunyt.
Temetése febr. I-én volt a monori ev.
templomból. - Ifj. dr. Valkó Mik lós
{igyvéd, a vasi közép egyházmegye
ügyésze 33 éves korában, Szombathelyen
elhunyt.

Segédlelkész-áthelyezes. D. Kapi Béla
püspök Zoltai Gyula bakonycsemyei s.-
lelkészt és Tihanyi János soproni s.-
lelkészt kölcsönösen áthelyezte.
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Amit ezeken a konferenciákon, azután egyházi összejöveteleken,
missziós előadásokon, baráti beszélgetések során, hajón és vonaton, mű-
helyben és iskolában, otthon és az utcán láttam, hallottam és tapasz-
taltam, arról győzött meg, hogy az angolszász keresztyénségnek két
arca van. A két arc közül azonban csak az egyik nevezhető evan-
géliumi értelemben keresztyénnek, a másikat így nevezhetném. poli-
tikum az egyházban, vagy talán így': az egyház politikája. Az angol
keresztyén egyházaknak az állammal együttműködő hatalmi szerve-
zetei bizonyára közömbösen néznék azt, "ha az orosz istentelenek ;
mozgalma az orosz győzelem esetén felperzselné az európai templomo-
kat és könyörtelenül megszűntetne minden egyházi életet". De vajjon
lehet-e az állammal mindenben együttműködő angol egyház hatalmi
szervezeteit azonosítani az angol keresztyénség evangéliumi táborával,
amely kisebbségben és szétszórtan, de élő közösségekben élve, bizo-
nyára nem szemlélné közömbösen az orosz pusztítást és a legtelje-
sebb hit- és sorsközösséget vállalná az üldözött magyar evangéliumi
keresztyénség hőseivel.

Egy ilyen veszedelem esetén a magyar evangéliumi egyházaknak
is újra alkalma lesz győzelmes hitükről bizonyságot tenni. Mint az
elmúlt századokban. Ebben az élet- és halálküzdelemben lesz nyilván-
valóvá: tusi-e vállalni ú,jabb mártíromságot?

Mert a keresztyénségnek minden országban két arca van: egy
külső, államhoz hasonult, politikai arca. és egy rejtett, láthatatlan,
lelki arca. És bennünket csak ez az utóbbi érdekel. 'Tudjuk, hogy
Krisztus egyházának tagjai egymásra fognak ismerni a nagy veszede-
lem idején, bármely nemzet fiaihoz tartozzanak is: angol is, német is,
francia is, magyar is. Sőt az orosz keresztyénség hívői is, ha kevesen
is lesznek. Ez hozzátartozik a keresztyénség lényegéhez, igazi tartal-
mához.

Itt nem akarom most elsorolni: mit adott a világnak az angolszász
evangéliumi keresztyénség. Közismertek ezek az áldások, amelyek
munkásaik révén széteugároztak az egész világon. (Mísszió, KIE világ-
mozgalom, Evangélikus Keresztyén Diákmozgalom, Brit és Külföldi
Biblia Társulat munkája, Christian Endeavourstb.) Sok, sok angol
keresztyén hívő lelkében végzett nagy munkát az Isten lelke, mi ezeket
tekintjük az angol keresztyénség képviseLőinek. Azokhoz, akik az angol
hatalmi politikával azonosítják magukat, semmi közünk. Ennek az Igazi
keresztyénségnek a hangja magyar nyelven is megszólalt Imes Stanley:
Krisztus a világ országútján c. könyvében. .

Vajjon kell-e, szabad-e aggódnunk amiatt, hogy a háború után,
angol győzelem esetén, az angolok esetleg megakadályozzák az európai
keresztyén egyházak missziói munkáját? (Ez aligha fog bekövetkezni.)
Vajjon világi hatalom megakadályozhatja az evangélium terjedését,' ha
Isten szétküldi majd a maga munkásait szerte a világba? Hinnünk kell,
hogy Krisztus egyházának győzelmes terjedését semmifélepoLitikai vál-
tozás nem tudja és nem is fogja befolyásolni. Hogy az Isten országa
ügyének vannak és mindig lesznek is ellenségei, azzal Krisztus minden
tanítványának számolnia kell. De ez csak növeli erejüket.

Befejezésül -idézem W. H. Aldisnak, a kínai misszió angol vezető-
jének szavait, amelyek az Evangéliumi Keresztyén Diákmozgalom
cambridgei világkonferenciáján, 33 nemzet képviselőinek jelenlétében,
hangzottak el közvetlenül a háború kitörése előtt:

"Körülbelül hétszázmillió emberhez nem jutott még el az Evan-
gélium üzenete. Itt van Kína, a mohamedán országok nagy része, Dél-
Amerika és Afrika sok-sok vidéke, ahol millió és millió ember várja
még az Isten üzenetét. Még áll a parancs: Tegyetek tanítványokká min-
den népeket".

Akik ezt a parancsot a Szent Lélek hatására fogják teljesíteni,
egyek lesznek a Krisztusban. Akár angolok, akár magyárok. A többiek:
a hatalom misszionáriusai" Krisztus ellenségei, akik ellen minden név

hitvaIlói harcolni. fognak a Lélek fegyverével. Csaba József. .

A Deák-téri Luther Szövetség apesti
ev. egyházközség támogatásával az Or-
szágos Prot. Iparosképző helyiségeiben
iparostanoncotthont állított fel, .mely
már megkezdte működését.

Az angyalföldi Luther Szövetség febr.
I-én szeretetvendégséget tartott, ame-
lyen gazdag. műsor keretében dr. Szalai
Károly idegorvos: "A félelem érzése az
ember életében" címmel tartott érdekes
előadást.
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Rá~ió, ~ramofon, znn~ora~iilentyüs '~armoniKa
és az összes hang- IV;f·ARNITZ hangszer-
szerek legolcsobban 1 . telep.
vm, Józsei-körút 37. Evangélikusoknak -árengedrnény.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér· 1. . I
.KOV ALD elsőrangúan; fest, tisztít, mos II

mé gi s

KOVALD Mit nyújt az Evangélikus Egyházkerületek
olcsó, pontos megbízható .....

Jóléti Egyesülete?

Har m ó 'n ilim oki ego 1é s ó b ban

FITTLER-néI• 4

BUDAPEST, Damíantch-utca 38.
Képes árjegyzék díjtalan.

But ort ~~s~~oll~;~BER TA L A N·NÉ
keresztény butorszeloniában. (Baross Szövetség tagia.) -. Hálók,
ebédlők, kombinált szobák. korryhák , elöszobák, amerikai rend-

szerű irodabutorok. Állandó butorkiállitás. . .
Budapest, Rákóczi-út 82. I. em. és Huszár-u. 3. 1.ern.
Fizetési kedvezmén-':'eh Lapunkr~ hivatlwzóknflk 2% engedmény

BRAUN JENO'"ni.~hiin~ő és pliss~speci-
. alista bermunka uzeme,

. VIlI., Aggteleki-u. ·2,a. (Rákóczi-út sarok),
Tel e fon: 145...•..764.

Azsúr. plissé, hirnzések. gom báthúzás
és minden e szakmába vágó munkák -

szakszerű készítése. .

Nőiés ~~erme~~ala~o~:művirág és msztoll
legjulányosabb -árban kapható .

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-ú. 1.
(Egyház épületében.) Vidékre is széllítok.'

( ~~;Z~~~8~...t\ .
@) EKSZER-EZUST -ARANY @)

Telefon . 181-282. BUDAPEST V. Nádor-utca. ,
Választékos. ízléses. szolid rnunka. Előnyös árak.

o ·cs. és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

. O Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i széllítóia .

Dr. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSO preparatóriuma,
Budapest, 'IL kerület: Iskola-utca 18.·

I
I K'ISS FERENC

OTVOSTANÁR
BUDAP~ST

i·HARlSBAZÁR-KÖZ 3.
I TEL.: 384-447.

kegyszerek, ez üstté lak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok. hamutálak.

nászaján dékok.

Szövet és selyem divatIIru II .~
legelőnyösebb beszerzési forrása •.•

löw. és Varga I
BUDAPEST(A'CBe'~ákros)IV., SÜ)-léS.utca 1. .

g. ev. is . épületben
~_ lilii- •

A családban előforduló' halálesetkor temetkezési
. -

segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetési 'se-:

gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég) betörés, baleset szava-

tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-

tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos
, , .

figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-

gatja mindenki, aki a Jóléti ~gyesületet felkarolja.

Hívla fel rnindenki a hittestvérek figyehnét a Jóléti

Egyesületre.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.

8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a

ker'ületi fiókok: Békéscsaba. Debrecen, Ersekújvár,

Győr,.Kassa, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.

.Minden egyházközségben megbízottal v~nnak az

egyesületnek. - Allandóanfelveszünk és foglalkez-

tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is;

.•.

•
.1

3.

Művirág, disaioU, eredeli Iciilönleges-
ségek gyártasá eladasa

GROSZ, BDest, IV.,·Sütö-utca 1.
TELEFON: _~80-2'3.



Zongor'ák harmóniumok \Párisi plissé - Gyöngyöz:és - Aj~ur,~Műhimzé~
, , , Gombathuzas - Endll

el~dás8 Men döln é hittestvérünk, Vas, Budapest, Kossuth Lajos-utca 13. szám és.
vetele . zongoratermeben S tit' kö rt 25' T 1 ~ 384 265. . ; zen s van- oru . s:z;am. - e elon: - .

Bezerédl-u, 10. - Tel,: 146-411. I ------- -------
Evangélikus iakásba Ii
Evangélikus képet! I '
LUHNSDORF KAROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és <:IZ
élet" (60X33) 1 P

I "Én Istenem, én Istenem, miért hagy- .
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P

I"Elvégeztetett " (60X33) . . . . . l·P·
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

. . ért kaphatók.

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök I
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-.832

Eredményesen ciánoz.

~

I,..1••••••••••••••••••••••••••

~VANG~lI~U~kLIT

·MODERN KON.YHÁK,
rekamiék, sezlonok fizetési kedvezménnyel is!

FEHÉRV ÁRY, rODMANICZKY-UTCA 6.SZ.
; ,., ,A

SKALLA TESTVÉREK
ÚRI s z A B OK
Ruha&tölcsönzés.

Evangélikusoknak 100/0 engedmény.
BUDAPEST,iV., H••jó.utca 8-10., lelem. 2.

TELEFON: 18-26-74,

&lIISmESTEíI 'VJlCHITCR·49.

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

T·ehel és Salgó
divat- és textitéruk

BUDAPEST, IV., DEÁK-TfR 4.
TELEFON:180-608.

Telefon: 38-20·87.

DIvat-zsebkendő
Budapest, v., Kammermayer Károlv-u. 8.

Telefon: 185-462. _

BOR'SOS LA'SZLO' BELVÁROSI
KONYHASZERÜZLET

BUDAPEST, IV., SÜTŐ.UTCA 2. TEL.: 385'-:506.
Háztartási, jávorfa és masché áruk, kés- es e célüruk, zománcozott és alumínium.

edények. tűzálló jénai és közönséges üvegáruk. Seprök, kefék. rnosö-, konvha-
felszerelések stb.

zomá nctábl ák,
vésések, íelvénvek,
néviegyek, címkék

VÁRIPÉTER I
I

I
I ~ői szabómester

BUDAPEST
IV., Dalmady Győzö-u. 11. sz.

18 É lY EG ZŐK
KOVÁCS LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327 ~

DEMÉNY. -IMRE orgonaépUfi
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13..

Telefon: lll-490.
Új orgonák .. I Harmóniumok
. építése művészi nagy raktára.

kivitelben, I Árjegyzék, költség-
Javítás, hengolás.. vetés díjtalan.

Ked v e z ő f ize t é si fel t éte l e k.

ge

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKÖTŐ ~HSHR, BUDAP~ST
VI!., KAZINCZY-U; .30. - "TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könvvek és Iolyóirejok bekölése.
Díszdobozok, Iotoalburnok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek ijrengedmény ..

Izletes cu~rászsüfeménve~és ~ülönle~essé~e~
,UNTENECKER FERENC ~~:~áésb;n.

v., Vilmos császár-út 2. ....: Telefon: 382-479.

Garab József 'könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.



.. .

. "

,
1942. FEBRUÁR HO 14x, 2VFQLYAM, 7. SZÁM.



X. É'VFOLYAM, 7. SZ.
/

1942. FEBRUÁR HÓ 14.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS 'LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztö-bizottság: Bácsi Sándor,· dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, ·dr. Gaudy László,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Peskó Zoltán, Schelz László,

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

..

Megjelenik minden szombaton
/

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az .OrszágosLuther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Előfizetésekét elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kladóhivafalba küldendők.
. Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. február 15.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d . 'Yz 9 Csaba László
. Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. ~. y,Hi Güttler VÚmos

TARTALOM:

Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fas~r
Fasor (német nyelven) .
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya _
Sírnor-utca 35/
'Rákóczi-út 57, (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
-Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24:
Szvetenai-u. ~l. isk.
Márra Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u." 25.
Abcnyi-utca 2l.
Fóti-út 22.
Fóti-út 22'.
Tomory-út
Szent Lászlo-új
Bécsikapu-tér
Torockótéri ref. templom
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 1.4.
Óbuda (német)
0buda (ifjúsági)
Obuda, Selmeci-utca l.
OblJda, Selmeci-utca 1.
KeleJ;lföld (ifjúsági)
Kelenföld '
Kelenföld
Érdi-úton' '
Báthor'y László-u. 7.
Rákcsfalva

d, e. 11 Győr i János
d. u. 6 Keken András dr.
d. e. 010 Kemény Péter
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Pásztor Pál
d.u. 5 - - --
d. e. 3/410 Kökény Elek
d. e. 10 Bagár Iván.
d. u. 4 Bagár Iván •
ct.e. 11 Mórocz Sándor
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d. e. '1210 Dezséry László
d. e. 11 Lamnek Vilmos
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A zöld lámpa
Néhány esztendővel ezelőtt, Mindenekelőtt azt jegyezzük

közvetlenül a mostani liturgia meg hogy itt nem különbség
általános bevezetését megelő- feloldásáról van szó. Akik egy-
zően, betévedt egy ujságíró a házunkban a magángyónás kér-
Deák-téri templomba, ahol az dését újabban felvetették, első-
egyetemes egyház felhatalma- sorban is nem akarták ezt a
zásával a liturgikus tervezetek jelenlegi közös gyónás helyébe,
bemutatása és megfigyelése vagy annak fölébe helyezniv ,
történt. Soha nem árulta el másodsorban pedig semmi vo-
sem a szerkesztőség, sem ő- natkozásban nem akarták hozni
maga, hogy ki volt. Meghall- ezt a katolikus egyház gyónási
gatta az istentiszteletet és más- gyakorlatával, még kevésbé a
nap az egyik hétfői ujságban katolikus egyházhoz való köze-
lelkendező Hangú cikk jelent ledés gondolatával. Sok félre-
meg, amelyik arról áradozott, értés származott ezzel a kér-
hogy történelmi esemény ment déssel kapcsolatban egyháztag-
végbe a Deák-téri templomban, jaink között is, mint ahogya
mert létrejött a katolikus és hozzánk érkezett levelekből ki-
evangélikus egyházak között a tűnik, de úgy azoknak a lelké-
megbékélés és kiegyezés s en- szeknek a nyilatkozataiban,
nek jeléül az oltár előtt a lel- akiket püspöktől kezdve a Szív
kész elmondta a Hiszekegy-et, ujság gúnyosan "főlelkészek-
a szószéken pedig a prédikáció nek" nevez, mint egyháztagok
alatt zöld lámpa égett. leveleiben semmiféle zöld

Ez a zöld lámp a jutott az lámpa ....segítségével sem lehet
eszünkbe megint, amikor a felfedezni a katolikus egyház-
Magyar Kultúra nevű kateli- hoz való visszatérésnek a szán-
kus folyóirat legutóbbi számát dékát, vagy a közeledésnek a
és a Szív nevű katolikus nép- vágyát, mert ez a momentum a
lap január 24-i számát meg- magángyónásról való vitában
néztük. Mindkettő azon lelken- eddig sem volt és ezután sem
dezik, hogya lapunkban a ma- lesz megtalálható.
gángyónásról megindult· vita Minket - a katolikus egyház
milyen nagy jelentőségű, mert belső vitái nem érdekelnek és
nemcsak egy különbség felol- éppen így nem igényeljük azt
dódásáról van szó, amelyik ed- sem, hogy a mi belső vitáink a
dig egyik legnagyobb akadálya katolikus sajtót érdekeljék.
volt a gyakorlati keresztyén Minket a visszatérés kérdése
élet terén való megértésnek, egyáltalán nem foglalkoztat.
hanem sokkal nagyobb dolog- Igazságainkat ismerjük, azok
ról. Mindkettő úgy véli és nem változnak, mert nem tő-
mindkettő ajánlja, hogy tessék lünk való igazságok, hanem
a titkos gyónás és a papi felol- Istentől való igazságok azok,
dozás ösvényén át visszatérni melyeket az evangéliumból is-
az apostoli joghatósághoz, merünk meg a Szentlélek által.
illetve az egyedül üdvözítő A nyugtalankodók nyugodjanak
anyaszentegyházhoz. ' . meg: senki nem akar katoli-

zálni, a lelkendező ujságírók
hagyjanak békét a zöld lámpá-
nak, nehogy megint kinevessük
őket.

Mínket a katolikus egyház-
zal kapcsolatban csak egy ér-
deke}: lehet-e, mennyiben le-
het és hol lehet együtt dolgozni
vele a magyar és keresztyén.
világ építésében? Ezért figyel-
mébe ajánljuk a katolikus sajtó
összes ujságíróinak, amit P.
Kerkay Jenő, a Kalot országos
elnöke, a miniszterelnök jelen-
létében mondott, amik-or beszé-
dében arról szólt, hogya kato-
likus Kalot az agrárifjúság ne-
velésében együttműködik a
protestáns KIE szövetséggel.
"Közöttünk lehet valamelyes
eltérés a világnézeti alapkövek
lerakásának módjában - mon-
dotta -, de tudjuk és valljuk,
hogy a kenyér, me ly bennün-
ket táplál s a vér, mely szí-
vünkből kihull, az egy: magyar!
Aki ma, amikor egy atheista
világhatalom egész Európát
veszedelemmel fenyegeti, val-
lási ellentéteket akar szítani
közöttünk, nemcsak hazaáruló,
hanem vallásáruló is. Mai ün-
nepünkön is itt üdvözöljük kö-
rünkben a KIE mozgalom ki-
küldöttjét, hetenként össze-
ülünk a KIE központi vezetősé-
gével, hogy együtt beszéljük
meg közös problémáinkat, hogy
ilymódon is jobban szolgáljuk
a hazát".

Erről van szó. Ebben kell ta-
lálkoznunk: mindíg jobbanszol-
gálni a hazát. Ennek tisztele-
tére és örömére ám gyújtsuk
meg együtt a zöld lámpát.

K. L.
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Indiai ceruzarajz
..A ma háborúja azt is megtanít ja a

földrajzra. aki egyébként nem igen fog-
lalkozott vele. Lassanként minden nem-
zet belekerül a fényszórók sugarainak
hatókörébe és a világosságban színt
kell vallania. A politikai hovátartozás
eldöntése a politika kérdése. De túl
politikán, érdek en, számításon., Iétkér-
désen és élettéren, van a nemzeteknek
"lelke" is. Es éppen ez a lélek" az
amely jellegzetessé teszi, el' a "lélek';
az, amelyről azonnal ráismerünk.

Egyik külföldi újságíró tollából 01-
vastam a "nemzetek lelkéről". f:s
ahogy ezt a két szót elolvastam mint-
egy varázsütésre India jutott e~zembe.
India, a maga furcsa, sajátos, fakíro-
kat, hősöket, bölcseket és prófétákat
teremtő világával. Ezt a különös lel-
ket, az indiai lelket szeretném felvá-
zolni néhány ceruzavonással.

Hindu író munkáját olvasom. A re-
génynek nincs eseménye. Tárgya: a hős
egy életen át az igazságot keresi és nem
látja, hogy mindíg ott áll mell ette nem
veszi észre, mert abban a világban
keresi, amelyet érzékeinkkel valónak
látunk, pedig írója szerint az az igazi
világ, amely bennünk van, az az igazi
élet, amelyet befelé, önmagunkban
élünk. " Sorai nyomán látom Indiát,
amint befelé fordított tekintettel ma-
gábanéz s annyira elmerül vizsgálódá-
sában és istenei tiszteletében, hogy
a külvilág megszűník számára. Ön-
maga mellett a vallása az, amelynek
teljes lelkével átadja magát. Ami a vi-
rágnak a napsugár, a harmat, az Indiá-
nak a valláso Betölti életét, elmerül
benne, lelkileg megtisztul általa és ha
megpróbálod saját vallási felfogásoddal
megismertetni, a benáreszi bölcsek sza-
vával udvariasan azt mondja: "Egyet-
len az Istenség, de a bölcs sok néven
nevezheti Öt".

Hindu költő verseit olvasom. Mint
csilingelő apró csengők, úgy muzsikál-
nak az egymáshoz illesztett szavak.
Minden sort különös félhomály leng
körül, melyet egy nekünk idegen vi-
lág lelkülete tölt be. "Holdfény ragyog
a nagy isten aranyos hajában, - a
fehér hó megtelik élettel, - az idők
hullámainak sötét vizein úgy úsznak
a tört remények, mint megannyi törött
roncs, - az örök szépség istennője
mindennap megfürdik az élet vizében."
Hímes szavak! Mögéjük rejtik gondo-
lataikat. Nekünk sokszor furcsa ez a
köntös, úgy vagyunk .vele, mint a ke-
leti zenével, szokatlan és mégis érdek-
lődéssei hallgatjuk. India lelke szól be-
lőlük hozzánk. Annak a hindu prófétá-
nak elmélkedéseit olvasom, aki azzal
az üzenettel küldte át Európába szívét,
hogy higyjük el néki, a jóság lényege:
"szeretetben és együttműködésben va-
lóban egyesülni minden teremtménnyel
és fölismerni önmagunkban a mindent
átható Istent. Kutassunk önmagukban
és ráeszmélünk arra, hogy aki megta-
lálta az Egyet, az a minden birtokába
jutott, mert egyedül a lélek, az ember-
ben lévő Egy az, ami éppen termé-
szeténél fogva át tud törni minden kor-
láton és meg tudja. találni a közössé-
gét a Legfelsőbb Lélekkel". Nem isme-
rős nekünk a hindu próféta üzenete?

Indiában járt misszionárius beszámo-
lóját olvasom, aki azzal az elhatározás-
sal indult Indiába, hogy elviszi szá-
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A láncszem
- Argay G,,-örgy evangélikus püspök és Purgly László egyházkerületi felügyelő
közös levele az erdélyi és romániai magyar evangélikus gyülekezetekhez. _

Isten ma különös szerepet szánt minden egyes evangélikus test-
vérünknek. Ez nem más, mint a lánszem szerepe. Mindenki nagyon
jól tudja, h~gy mit jelent a láncban az egyes szem. Jelenti a lánc erejét.
Az egyes lancszemek kitartásán múlik, hogy m,ennyit bír el a lánc.
Ha csak egyetlen egy láncszem hibás és elpattan, amikor a terhet rá-
akasztják, az egész lánc hasznavehetetlen lesz.

Ne felejtsétek el, ti is ilyen szemek vagytok abban a hosszú test-
véri láncban, amely fiainkat és leányainkat egy elszakíthatatlan, szerit
közösségbe fogja össze. Nem véletlen, hogy te is egy láncszernét képe-
zed ennek a nagy közösségnek. Nem is magad választottad ki helyed a
láncban, hanem Isten kovácsolt bele és forrasztott össze a többiekkel.
Ahogy az egyes láncszemek szorosan és elválaszthatatlanul összefügg-
nek egymással, így állok én is testvéreim között. Egy a sorsom ő

velük. Nem választhatom el tőlük, és nem élhetek nélkülök. Hiába
akarnék kiválni közülök és elszakadni tőlük, nem tehetem meg, mert
sehol sem találnám helyemet és idegen volnék mindenütt. A láncszem
ott kell maradjon, ahova a kovács befűzte.

Érezzesi te is mirulenkor a sorsközösséget a te evangélikus testvé-
reiddeL. Nem lehet közömbös számodra, hogy mi van a' testvéreiddel.
Nem lehet idegen számodra az ő örömük és az ő szenvedésük. Te nem
vigadhatsz. amikor testvéreid gyászolnak. Nem dúskálhatsz és nem
pazarolhatsz, amikor mások éheznek és nyomorognak. Nem élhetsz
gondtalanul, amikor mások a kétségbeeséssei küzködnek. A lánc min-
díg egységes kell maradjon. Ha egy szemet megmozdítanak benne, a
rezdülés végig hullámzik az egész láncon. Ez a mi életünk képe.
Nem lehet senki sem oly messze tőlünk, hogy ne tudjunk róla és nem
lehet senki olyan alacsony, hogy ne érezzük testvérnek és ne váLlaljunk
sorsközösséget vele.

A láncszemnek éppen az a legfontosabb szerepe, hogy összekap-
csolja a többit. Ez a te szerep ed is a te közösségedben, amelybe Isten
beléhelyezett téged. Összekötni és nem elválasztani! Mindenütt keresni
a közös érzést, .a közös érdekeket. Keresni, ami összeköt és kerülni,
ami elválaszt. Munkálni mindenütt és minden erővel a békességet, az

, egyetértést, az összefogást és az egyiivétartozást. Megakadályozni a
.széthúzást, a. veszekedést, a bomlasztó testvérharcokat. Ezt a szere-
pedet kell betöltened a családodban, az egyházadban, a szomszédságod-
ban, barátaid körében, a népi közösségben.

Lehet-e áldottabb, szebb feladat ennél?! Vállalj átok hát örömmel
és boldogan ezt a szerepet, amire Isten rendelt. Legyetek mind lánc-
szem és összekötő kapocs azok között, akikkel együtt éltek. Nemcsak
az egyházadat, hanem magadat is erőssé teszed azáltal. Oh, milyen
nagyszerű érzés az, ha az ember egy ilyen erős, eltéphetetlen lánc
egyik szemének tudja magát. Tudni, hogy nem vagyok egyedül. Mások
is, nagyon sokan vannak még jobbról, balról mellettem. Ok tartanak
engern s a terhet segítenek hordozni. Azon kell hát lenni minden egyes
t.agnak, hogya lánc minél erősebb legyen és minél több súlyt és terhet
elbírjon.

Az csak úgy lesz, ha minden egyes láncszem külön-külön is erős
és megbízható. A gyenge, hasadt és hibás láncszemek.gyengévé teszik
az egész láncot. Ha terhet akasztának rá, a hibás láncszemnél elszakad
a lánc és semmivé válik az egész. Azon légy, hogy erős és megbízható
láncszeme légy közösségednek. A könnyelmű, dologkerülő, tékozló,
részegeskedő, hitvány emberek hibás láncszemek, megbízhatatlanok és
gyengítik az egész közösséget. A munkás, józanéletű, takarékos, szor·
galmas, becsületes, művelt, békességszerető, Istenfélő derék emberek
azok, akikre építhetünk s akikben megbízhatunk. Minél több van ezek-
ből egy-egy közösségben, annál erősebb és értékesebb az, a mi egy-
házunkra nézve.

Szeretném, ha a mi gyülekezeteink mind ilyen megbízható és erős
láncszemekből fonódnának össze. Az ilyen acélszemekből álló láncot
lehetetlen eltépní, ha még olyan terhet is akasztának reá. Mi is bele-



kapcsolódunk ebbe a láncba, mint egyszerű szemek s minden szavunk-
kal és cselekedetünkkel csak azt akarjuk, hogya lánc minél erősebb
legyen. Azért kinyujtjuk felétek drága testvéreink kezünk s köszön-
tünk valamennyieteket meleg szeretettel s az Úr szavával: b é k ess é g
néktek!

Reformátori tanítás a gyón~sról
Érthetően nagy érdeklődést keltett egyházi köreinkben a gyónás

kérdésének újbóli felvetése. Úgy látszik, olyan ütközőpont ez, melyen
két merőben ellentétes felfogás találja szemben egymással magát.
Olvastunk olyan véleményt, mely Luther határozott és szószerint
idézett rendelése szerint a keresztyénségnek. keresztyéni mivoltunknak
alapvető feltételeként jelöli mrg a gyónást, de olyat is, mely szintén
Lutherre hivatkozva, ellenáll a gyónás minden intézményes bevezeté-
sére irányuló törekvésnek. Az egyik véleményt láthatólag a hitvallási
irat tekintélyéhez való ragaszkodás formálta ki, míg a· másikat az
evangéliumi szabadság, az egyetemes papság és a .Jcözvetitőmentes"
üdvözülés lehetőségének elve határozta meg.

Ha a gyónásról teljesen felesleges volna beszélnünk, akkor bizo-
nyára nem vetődött volna fel ennyi komoly vélemény vele kapcso-
latban. Egyébként is a kérdéssel való' foglalkozásra indítást egyetemes
egyházunk lelki vezére adott már jó pár esztendővel ezelőtt. Szüksé-
ges, hogy ebben a kérdésben egységes vélemény alakuljon ki, első-
sorban a fővonásokban, de ezen túl a részletekben is. Véleményünk
kialakulását pedig nem engedhetjük sem a bevett szokásoknak, sem
csak részben ismert kútfőknek irányítani, hanem szükségünk van arra,
hogya lehetőség szerint megismerjük a gyónással kapcsolatban a
reformátori felfogást, melyet Luther irataiban és a hitvallási iratokban
találhatunk meg. A teljességet persze e téren nagyon nehéz még meg-
közelíteni is, de több oldalról jövő megvilágítás mindjárt tisztábban
állítja elénk a kérdés lényegét.

Legegyszerűbb .volna az idevonatkozó és könnyen fellelhető anya-
got minden kommentár és csoportosítás nélkül közölni, de talán a rend-
szeresség kedvéért mégis állapítsunk meg valamilyen rendet, amely
szerint a reformátori tanítást kőzölni fogjuk.

Elsősorban is' lássuk azt, hogy mi kötelez bennünket egyáltalában
a gyónás kérdésével való foglalkozásra. Az A. H. XXV. cikke ezt álla-
pítja meg: "A gyónást gyülekezeteinkből nem küszöböltük ki." A XI.
cikk pedig parancsoló formában ezt mondja: "A gyónásról azt tanítják,
hogy az egyházban a bűn alóli magánfeloldozás [enmiaruuuió," Luther
"Az egyház babiloniai fogságáról szóló könyveeskéjében" (1520.) így
ír: "a bűnök meggyónása szükséges és Istentől is meg van parancsolva."
Később pedig: "A titkos gyónás, amely most szokásban vagyon, bárha
oz hásból nem is igazolható, mégis csodálatosképen nagyon tetszik
nekem és hasznos is, szükséges is és nem szeretném,. ha megszűnnék."

Ezekből az idézetekből kétségtelen, hogy az evangélikus egyházban
nagyon fontos és pótolhatatlan szerepet szánt a reformáció a gyónás-
nak. Hogy azonban mindjárt tisztában legyünk azzal is, hogy Luther
és a reformáció mit ért a gyónás alatt, nézzük meg Luther és a hit-
vallási iratok kifogásait a fülbegyónás ellen:

Az elébb idézett könyvben ezt találjuk: "Azt kárhoztatom csak,
hogy ezt a gyónást a pápák zsarnokságuk és pénznyúzásuk eszközévé
tették." "Mert ők a titkos bűnöket a maguk hatáskörébe vonják és
megparancsolják, hogy azokat, aztán olyanoknak gyónják meg, akiket
ők e célból megjelöltek és kirendeltek."

Luther szerint a gyónás, illetőleg a gyóntatás nincs fenntartva a
papoknak. Ez kitűnik a következőkből: ,.A bűn az atyafiak. között meg-
javitható, mennyivel inkább törölhetők hát el a titkos bűnök, ha egyik
atyafi a másiknak megvallja bűnét, úgy, hogy semmi szükség azt a
gyülekezetnek, vagyis a főpapoknak és napoknak (miként ők mondo-
gatják és magyarázzák) bemondani. E nézet mellett Krisztus más ígéit
idézhetjük bizonyságképen, mint ki ugyanazon helyen (Mt. 18. 10.) így
szólt: ,Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen és amit
megoldoztok a földön, mennyben is oldozva lészen: Ezt mindenkinek
és minden egyes keresztyén embernek mondja."

mára a keresztyénséget, mert Keletnek
éppen úgy, sőt még jobban szüksége
van a keresztyénségre, mint Nyugat-
nak. India azonban félt Nyugattél. El-
zárkózott előle, mert félt, hogy a ke-
resztyénséggel a nyugati kultúrát is át
kell vennie. De hamarosan arra a
megállapításra jutott, hogy elfogad-
hatja egyiket a másik nélkül. Sőt
India még ennél is tovább ment, ki-
jelentette, hogy a nyugati keresztyén-
ség és Krisztus nem azonos egymás-
sal. Ök Krisztus követők lehetnek,
anélkül, hogy el kellene fogadniok azt
a keresztyénséget, melyet a Nyugat
épített körülötte. Szerintük keresz-
tyénnek lenni annyi, mint Krisztus
gondolkodását magukévá tenni, életét
élni. De ők ezt az életet nem nyugati
értelemben gondolják, ők az indiai ru-
hában járó Krisztust akarják felöl-
tözni és ez igen nagy különbség. Es
lehet, hogy nekik van igazuk!

India keveset beszél, éppen azért
mond olyan sokat. Türelme nagy, de
nem határtalan. Lépésről-lépésre, mind-
jobban erősödve, szabadságmozgalorn
indul meg. Az érinthetetlenek, akik
eddig a legszomorúbb mélységben él-
tek, egy nap megjelennek a számukra
eltiltott utcákon. Büntetésük börtön.
De a régiek helyébe ujak lépnek és a
börtönből kiszabadultak megint beáll-
nak a sorba, hogya láncszem soha
meg ne szakadjon.

India szíve forrni ke2lli. És ezt az el-
rejtett, lappangó tüzet egy különös,
indiai lélek hozza napvilágra: Mahatma
Gandhi. Mozgalma mindenki előtt is-
meretes. Gandhi nem nevezi magát ke-
resztyénnek, azt mondja magáról, hogy
hindu. Ö a legfurcsább forradalmár.
Ö India szabadságát nem azokkal az
eszközökkel gondolja el megszerezni,
amelyeket általában a forradalom hasz-
nálni szokott - de nem azért, mintha
ezek az eszközök nem állnának rendel-
kezésére: Gandhi egy sokkal nagyobb
erőben hisz. És ez a hite ad neki olyan
nagy erőt .. Gandhi hisz a lélek és szen-
vedés hatalmában. Az ő programmja
ennyi: "az igazi diadal önmagunk le-
győzése, mert csak ez a belső győzelem
lehet az előfutára a külső nemzeti
sikernek. Ennek a szenvedésnek a tü-
zében fog eljőni a belső szabadság, a
politikai és társadalmi élet belülről
jövő megtisztulása". Gandhi forra-
dalma, melyet nemcsak az angolok, ha-
nem saját népe ellen is használ, mert
tudja azt, hogy India csak akkor lesz
szabad, ha egységes -lesz, Kétségtel.en,
hogy az ő elgondolása keresztyémbb
minden eddigi forradalomnál.

A háború kiterjedésével az indiai
probléma mindjobban előtérbe kerül.
Hogy mí lesz a sorsa, még nem tudjuk.
Lehet, hogya hinduizmus szokásai, val-
lási felfogása lassan egészen elhal, de
azok az eszmék, amelyek a hindu szel-
lemet alkotják, amelyek annyira jel-
lemzőek a hindu lélekre, amelyek túl-
élték a századokat, megérdemlik, hogy
foglalkozzunk velük. .

Gyarmathy Irén.

Lelkészválasztás Budapesten. A Bu-
dapest-Kerepesi-úti egyházközség febr.
8-án dr. Vladár Gábor egyházmegyei
felügyelő és Kemény Lajos esperes el-
nöklete alatt tartott ülésen egyhangú
meghívással lelkészévé választotta dr.
Szilády Jenőt, jelenlegi h. lelkészét.
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Haitársi rá~iószol~álat
Az Országos Vöröskereszt Egylet 1941

szentestéjén újabb rádióműsorszámmal
gazdagította a magyar rádió adását.
Bevezette a bajtársi rádiószolgálatot.
Azóta kora délután s az éjféli hirek
befejeztével üzenetek repkednek a lég-
ben s hangzanak messze, Kárpátokon
túlra, vagy onnan a szülőföld tájaira.
Viszik az örömnek és bánatnak érzéseit.
Egyaránt szólnak kedves hozzátartozók
haláláról és soronkívüli előléptetesek-
ről, sőt otthoni leány kezének megké-
réséről is. Meghatok ezek a rádiós üze-
netek. Nyolcvan éven túli öreg nagy-
apák üzenik az ukrán mezőkre harcoló
fiaiknak, hogy még ők is meg tudnák
forgatni a régi kardot s még rájuk is
számíthatnak odakint. Kis gyermekek
üzenik, hogy szorgalmasan fognak ta-
nulni továbbra is és engedelmesek lesz-
nek édesanyjuknak.

Nagy fontosságot kell azonban tu-
lajdonítanunk a bajtársi rádiószolgálat
családvédelmi szolgálatának is. A ma-
gyar honvédnek reggel, vagy délelőtt
feladott fontos üzenetét már a kora
délutáni órákban továbbítja a rádió,
úgyhogy őt nagyon érdeklő, vagy ag-
gasztó kérdéseire ki-ki még aznap, az
éjféli órákban kaphat feleletet. Gyakran
így értesül a honvéd gyorsan az ag-
gódva várt g:~'.rmek, ai új kis magyar
katona megérkezéséről. A bajtársi szol-
gálat számolja azokat az apró gyerme-
keket, akiknek születési hírét továb-
bítják. Néhány nappal ezelőtt Kispest-
ről üzentek egy honvédgyermek szüle-
tését s a bajtársi szolgálat nagy ünne-
pet ült "tiszteletére". Ö volt a száza-
dík ilyen honvédgyermek. Kelengyével,
babakocsival, játékszerekkel és pénz-
összeggel halmozták el. Az ajándékok
tömegét február 4-én meleg ünnepség
keretében maga vitéz Simon Elemér,
a Vöröskereszt elnöke adta át az édes-
anyának.

Nem írtak a lapok hasábokat erről
az eseményről. A kis Gyapjas Lidia
Sarolta születésére nem is figyelhet fel
ez a háborúban élő s újabb és újabb
nagyfontosságú esemény mellett is
csak egy pillanatra megálló világ. A
rohanó és háborgó élet zajában azon-
ban egy rövid pillanatra mégis meg
kell állanunk. Ebben a kis ünnepség-
ben s magában a bajtársi szolgálatban
a család és a gyermek megbecsülését
látjuk.

Sok magyar újszülött szegény gyer-
mek nevében kérünk mindenkit: örül-
jünk az "új magyar emberkéknek és ne
sajnáljunk semmi áldozatot a jövendő
letéteményesétől, a gyermektől.

P. P.

Az erlangeni Martin Luther-Bund
vezetőjévé Stoi: Christian schwabachi
esperest, főtitkárává pedig NIuth Pál
erlangeni lelkészt választotta meg a
Szövetség december 10-i közgyűlése.

Rádióközvetítés. Február 19-én (csü-
törtök) 17.15-től 17.40-ig Peskó Zoltán
orgonajátékát közvetíti Bp, I. az óbudai
evang, templomból. Műsora: Bach
Kyrie (korálelőjáték), Pachelbel Cia-
cona (d-rnoll), Gárdonyi Bölcsődal,
Liszt B-A-C-H. A közvetítésről hang-
felvétel is készül az észak- és délame-
rikai rövidhullámú műsor részére.
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Ugyanebből a könyvből valók a következő idézetek: "Nem kéteuce-
dem abban, hogy a maga titkos bűnei aLóLfeL vagyon ouiozoa az, aki.
azokat vagy maga önkényt megvaHja, vagy megbűnhődve azokért,
bocsánatért esd és megjobbuL magányosan bár m e Ly tes t v ére
eLő t t, dühöngjön bár ez eHen a pápai hataLom. Mert Krisztus mi n-
den h í vőn e k megadta a nyilvános [eloulozás hataLmát ... " "Azért
figyeLmeztetni ezeretném ezeket, '" hogya titkos bűnök meghaHga-
tásának jogát hagyják szabadjára min den tes t v é r nek, hogy a
bűnös a maga bűneit annak gyónhassa meg, akinek akarja."

Összehangzik ezzel az Apológia VI. cikke: "TaLán Jakabot fogja
vaLaki idézni (5. 16.), ,VaLLjátok meg egymásnak bűneiteket!" De itt nem
szóL a papok előtt teendő bűnbeismerésről, hanem egyáltaLán az atya-
fiaknak egymás között való kiengeszteLésérőL Ő ugyanis azt rendeli,
hogy kölcsönösen vaLLjuk be egymásnak bűneinket."

Hasonló eréllyel ostorozza Luther a gyónással kapcsolatosan azt a
tévelygést, hogy a híveket, a gyónáshoz az egyház hatalmi szavával
kényszerítették. (1215. évi lateráni zsinat.) Szerinte a gyónással nem
egyeztethető össze a kényszer. "A gyónók kioktatása Luther eltiltott
könyvei dolgában" (1521) című iratból vesszük a következőket: "Semmi
szükség arra, hogy bárkit is kényszerítsünk Lelke titkainak feltárására."
Ugyanebben a könyvben. később: ..,... kérésem, hogy a főpapok és a
gyóntató atyák, mint mondtam, mind szánják rá magukat és a szent
evangéliumot követve, ne rontsanak a népre erőszakkal, hanem szere-
tettei és szelíden uraLkodjanak és oktassák azt, Lelkiismeretüket ne
zakLassák, ne kínozzák. Ördög mestersége ez." 1522-ben "Az úrvacsora
két szín alatt való vételéről és egyéb újításokról" című iratában így ír:
rs- •• tanítottam, hogya titkos gyónást nem szabad megparancsoLni, de
még kevésbbé akadáLyozni. '. Mert mindannak, ami evangéliumi, ke-
resztyéni, vagy hit, szabadnak keLL Lennie, hogy a hit minden törvény
és,hajszoLás nélkül, magamagátóL, kedvveL és szeretettel járuLjon ahoz.
Azért, aki nem örömest gyón, az maradjon csak táuoi attóL ... és érje
be az Isten eLőtt vaLó titkos gyónássaL" A Nagy Káténak a gyónásról
adott tanítása így kezdődik: "A gyónás1'ól mindíg azt tanitottuk, hogy
l~yen szabad."

Még erősebb hévvel támadta Luther a .katolikus gyónási gyakor-
latnak azt a követelését ,hogy a hívek összes bűneiket sorolják fel és
azt él tanítását, hogy a hívek csak a felsorolt bűnökért nyernek bocsá-
natot. "Intés az ágostai birodalmi gyülésen egybegyült papokhoz" címü,
1530-ban kelt iratá ban a gyónásról a következőket írja: "Mindenkinek
lelkiismeretét megzavartátok veLe, sok Lelket kétségbe kergettetek és
minden embeT hitét a Krisztusban gyengítettétek és eLnyomtátok. Mert
hiszen semmit sem szóltatok a feloldozásban rejLő vigas,zróL, ami a fő
és a Legjobb a gyónásban és a Krisztusoom. uolo hitet és bizodaimat is
erősiti, hanem erőszakosan uéqreíuiitctt. parancsok áltaL kikénysZerí-
tettétek a szívekből és zsarnokságtok öregbítésére hasznáiuuot: és utóbb
az összes bűnök ,feLsorolásával, ami lehetetlen igyekezet, megféLemli-
téssé, kínzássá és ostorozássá tettétek, a. szívek nyugaLmát és békességét
mináenkorra meozcumruiiok," A gyónókat oktató könyve egyik cikke
így szól: ,,'" a gyóntató atyák ta-rtóztassák magukat és ne avatkozza-
nak Isten ítéletébe, akinek egyedüL tart'/Ják fel a szivük titkai, mint
azt a VII. zsoltár 10. verse mondja:.Ő a vesék és szívek vizsgáLója'
és köszönjék Istennek, hogy e 1Jeszedelmes feladat aLóL feL vannak
mentve." X. Leó átokbullája (1520. jún. 15.), amellyel Luthert az anya-
egyházból kiátkozta, Luther legnagyobb tévelygése; közé sorolta azo-
kat, amelyeket " ... eme bullánkba foglahmk és feltárjuk azok iqaz: mi-
1;oltát a következőképen: ... 5. Hogy a bűnbánat három részének, a
töredeLemnek, a gyónásnak és ez eLégtéteLnek a Szentírásban, sőt a
szent keresziuén. atyákban sincs semmi aLapja .... 8. Semmiképpen ne
1Jállalkozzál aTTa, hogy mindennapi bűneidet meggyó,nd, sőt még min-
den hauilos bűnödet sem, mert lehetetlen, hogy minden halálos biin-
rőL tudj ... 9. Ha minden bűnt tisztára meg akarunk gyónni, úgy nem
teszünk egyebet, minthogy semmi megbocsátani vaLót sem hagyunk az
isteni irgaLomnak." Az A. H. XI. cikke megjegyzi: ". : . a gyónás alkal-
mávaL az ÖSSZf:S vétkek névszerinti elősoroLúsa nem szükséges." A XXV.
cikk, mintegy magyarázatul, hozzáteszi azt is: "ha csak a [elsoroit bű-
nök bocsáttatnak meg s mások nem, úgy az emberi lelkiumieretek soha-
sem Lehetnek nyugodtak ... A régi írók is azt· bizonyítják, hogy a bű-



nök névszerinti elősorolása nem szükséges." Melanchton az Apológia
XI. cikkében erről így ír: "A bűnöknek elsorolásáról a gyónásban úgy
tanítjnk az embereket, hogy lelkiismereteiket ne ámítsák... ELIen-
feleinknek ... azt az isteni jogot kellett volna kimutatniuk, amelynek
alapján a bűnbocsánat elnsjevéséhez szükséges a bűnöknek elősorolása."

Láthatjuk a fenti idézetekből, hogy Luther és a reforrnátori tanítás
nagyon sok kivetni valót talált a katolikus egyház gyónási gyakorla-
tában, ezért azonban nem magát a gyónást kárhoztatta, hanem az egy-
házat és a papokat. Magát a gyónást hasznosnak, szükségesnek és
üdvösségesnek mondja. - E sorok írója nem tartja magát illetékesnek
arra, hogy a fent idézett néhány reformátori tanításból megalkossa és
szabályokba foglalja az evangélikus egyház gyónási gyakorlatát, mégis
hadd vonja le a következő, kézzelfogható eredményeket a reformátori
tanítás idevonatkozó idézeteiből:

1. A gyónást az evangélikus egyházban fenn kellett tartani. Igy
írja ezt elő hitvallási iratainknak a Szentírásra támaszkodo tanítása.

2. A gyónást pem lehet egyházi intézménnyé kiépíteni, mert a
gyóntatáera Krisztus minden testvért felhatalmazott és minden keresz-
tyénnek megadta 8. feloldozás hatalmát. Ki kell azonban építeni lelki-
pásztori munkával a híveknek egymásközti gyónását, amely nem erő-
szakon, hanem a lelkek igaz bűntudatán és testvér-megtalálasán múlik.
Legyen az első keresztyén testvér a lelkész, akihez a bűnös hivő első-
sorban és a legnagyobb bizalommal fordul bűnvallás ával.

3. A gyónást meg kell tisztítani minden kényszertől és hangsú-
lyozni kell, hogy az nem lehet Isten kegyelmének a feltétele. Egyéb-
ként, ha a gyónás nem intézményes egyházi cselekmény, máris mente-
sült a kényszerűség jellemvonásától.

4. A leghatározottabban el kell utasítanunk minden olyan törek-
vést, mely az evangélikus egyházban a bűnöknek egyenkén ti felsoro-
lását kívánja.:

Legyen a gyónás evangélikus egyházunkban az, amiben D. Kapi
Béla püspök a lényegét meghatározta: "Abban áll tehát az evangélikus
magángyónás lényege, hogy a hívő megrettent lelkiismeretének meg-
nyugtatását keresi lelkipásztoránál (és tegyük 'hozzá: vagy bármelyik
hívő keresztyén testvérénél) nem kényszerből, hanem saját belátása és
vágya szerint: feltárja lelkét, hogy töredelmet gyakoroljon s Isten bűn-
bocsátó kegyelmében megnyugodjék." . Ruttkay-Miklian Géza.

Moqónqyónós - közösgyónás
I.

Amikor egyházi sajtónkban elhangzott az a nézet, hogy vissza kell
térnünk a magángyónáshoz, mert az felel meg a lutheri felfogásnak,
akkor azzal annak is kifejezést adtak, hogy az a gyónás, amely gyü-
lekezeteinkben meghonosodott, mikor közösen, együttesen teszünk
vallást bűneinkről s a lelkész a közösségnek adja a feloldozást, nem
felel meg egyházunk szellemének. Mert Luther felfogása ez volt:
"Ha nem gyónsz, nem vagy keresztyén", s ebből következnék az a
probléma, hogy "miként lehetne a magángyónást egyházi életünkbe
újra bevezetni?"

Az első feladat az alapvető kérdések tisztázása. Lehet a gyónásról
általában beszélni. Van fülbegyónás, magán, titkos és közös gyónás.
A E:yónással szoros összeköttetésben van a feloldozás, az absolutio. Ez
is lehet többféle. Van magán, van közös feloldozás, lehet kinyilatkoz-
tató, lehet feltételekhez kötött. .

Luther sokat írt és sokszor is prédikált ezekről a dolgokról. A Nagy
Kátéban lévő: Eine kurse Vermahnung zu der Beicht is valószínűleg
egyik prédikációjából való. Ez a Nagy Káté első kiadásában még nem
jelent meg. A Formula Concordiae-ban mint appendix, függelék van
felvéve. Erre szoktak leginkább hivatkozni azok, akik a magángyónást
egyházi életünkbe bevezetni akarják.

De mit tartalmaz ez a "Kur.ze Vermahnung"? Luther az egyszerű
néphez akar szólani a gyónásról s azt mondja, hogy azon a gyónáson
kívül, amelyről most itt lesz szó, még kétféle gyónás van. Az első
minden keresztyén közös gyónása, mikor az ember Istennek, vagy fele-
barátjának gyón és bocsánatért esedezik, mint a Miatyánkban: Bo-

Tiszántúl
címen UJ napilap indult meg a mult-
esztendőben. Sokáig nem írtunk róla,
mert sorainkkal és szavainkkal nem
akartunk a lap mondanivalói elé vágni.
Ma azonban az új napilap több hónapi
száma van kezünk között. Igy program-
ját és céljait' tisztán látjuk és mind
magyar, mind protestáns szempontból
kötelességünknek tartjuk, hogy írjunk
róla.

Fejléce alatt ezt a büszke felírást
viseli a Tiszántúl: "A népi Magyar-
ország független napilapja". Ebben az
állításban két tétel is van, ami min-
den keresztyén magyar embert egészen
közelről érdekel. Az egyik az, hogy
"népi Magyarország", a másik az,
hogy "független napilap". Ezeken túl
pedig egy pillanatra sem lehet szá-
munkra mellékes, hogy a népi Magyar-
ország független napilapja milyen ma-
gyar és milyen keresztyén szellemet
sugároz magából.

A népi Magyarország tartaimát talán
kitölthetnénk azzal, hogya lapot Ko-
dolányi János, pálóczi Horváth Lajos,
Simándy Pál és a többiek, valóban a
népi Ma=varország tollforgató emberei
írják. De a nevek végeredményben
nem jelentenek semmit. Mert ha nem
az ő szellemük tölti meg a lapot, ak-
kor az egész elnevezés blöff csak. S
ezért jó s ezért öröm a lapot olvas-
nunk. T. i. benne csakugyan a népi
Magyarország szellemét és mondani-
valóját találjuk meg. Természetes,
hogy megvan benne a politikai és a
háborús eseményekről szóló híradás,
csak úgy, mint a leghívebb kormány-
lapokban, de ezeken túl - s mi ezt
tartjuk fontosabbnak - a magyarság
mély ebb gyökereiből kinőtt szellemek
mondanivalóit s programját találjuk
meg cikkeiben. Csak egyetlen számá-
ban nagyon világosan tud beszélni
döntő magyar kérdésekről: honnan
várjuk a magyar megújulást? Úgy tud
kalaúzolni "Kárpátalja hegyei kőzött",
hogy szinte együtt utazunk a cikkíró-
val Kárpátalja hegvei a szolgálatkész,
alázatos, de ugyanakkor pálinkázó és
vérbajjal sújtott ruszinok között,
együtt szeretnénk küzdeni az ottani
orvosok, jegyzők, tanárok, tanítókkal
nyomorúságuk és betegségük ellen és
örül a szívünk, amikor a tizenötéves
ruszin leventétől, Kopecsuk Illéstől
tiszta, szép magyar beszédet hallunk,
amit ő már a leventeórákon sajátított el.

Ez a Tiszántúl az egyetlen napila-
punk, amelyik hangsúlyozni tudja a
népfőiskolák rendkívüli nemzetnevelő
jelentőségét és a magyarországi nép-
főiskolák minden megmozdulásáról
részletes beszámolót- hoz. Nem felejt-
kezik meg a magyar kultúra mérföld-
köveiről sem s illő módon emlékezik
meg Kőrösi Csoma Sándorról halálá-
nak százéves fordulóján. Mindezt egyet-
len egy számban mondja el (1942 febr.
1.). De még míndíg marad rá helye,
hogy ,,1942 magyar filmjei elé" is
mondjon valami egészen fontosat. Azt,
hogy ha megtörtént is a filmszakmá-
ban a filmzsidók leváltása, "a körül-
metéletlen zsidókból" akkor sem ké-
rünk, hanem jőjjenek a magyar sors-
kérdésekkel művészi módon foglalkozó
magyar filmek, mint amilyen Kodo-
lányi Földindulása volt.

Ez valóban a népi Magyarország

5



programja úgy, ahogyan ázt egy napi-
laptóI elvárhaijukj. Valami egeszen
más, mint a Milotay-Rajniss-Szvatkó
féle koreszmés magyar program. Ma-
gyarkodás helyett magyarság. Helyze-
tünk, életünk, sorsunk és jövőnk föl-
mérése tiszta magyar szemmel.

Ami a másik állítást, a "független
napilap"-ot illeti, itt is örömmel kell
regísztrálnunk, hogy van végre egy la-
punk, amely függetlenül minden más
hazai vagy külföldi érdektől, csak a
magyar érdekeket szolgálja, Külön
öröm olvasnunk ezt a lapot, amelynek
semmi köze a Klérus, Gyosz., Párt és
Bund érdekekhez, mert minden ideg-
szálával a magyar érdekekbe kapcso-
lódik bele.

Végül számoljunk azzal is, hogy a
lap keresztyén szelleme protestáns szel-
lemet jelent. Ezt nem abban látjuk,
hogy a vasárnapról-vasárnapra közölt
istentiszteleti sorrendjeiben a reformá-
tus és az evangélikus istentisztele-
tek rendjét hozza első helyen. Sok-
kal inkább abban, hogy sorait ma-
gyar kultúrember felelősségérzete fűti
a szokásos ujságíró propaganda-
szellem helyett.

Mint nagyon is jellemző tünetet je-
gyezzük még ide azt, hogy a népi Ma-
gyarország független napilapja nem ta-
lált maga számára helyet .és alkalmas
szellemvilágot Budapesten, hanem Deb-
recenben keresett szellemi talajt. Adja
Isten, hogy vállalkozása siettesse egy
új, tisztántúli keresztyén és független
magyar szellemi gócpont virágba boru-
lását. M.

KÖNYVISMfRTfT[S
Isten legkisebb szolgái

címmel gyermekek részére,
Magasztaljuk együtt az Ö nevét

címmel a serdülő ifjúság használatára
Túrmezi Erzsébet diakonissza testvér
tollából 11-11 jelenetet tartalmazó val-
lásos színmű-gyüjteményt adott ki a
Fébé könyvkiadóvállalat.

Mindkettő nagyon alkalmas arra,
hogy ifjúsági egyesületeink előadják
őket. A jelenetekből evangelium su-
gárzik.

*
A Pénz Ura

címmel jelent meg magyar nyelven az
ismert svájcí lelkésznek, OehLer W.
J.-nek elmélkedése korunk legégetőbb
problémájáról, a pénzkérdésről. Azt
szekták mondani, az ember pénztárcája
tér meg legutoljára. Nagy segítséget
j.elenthet tehát ez a füzet mindenkinek.
aki Krisztus követését komolyan akarja
venni, még a pénzügyek terén is. Ara
1.20 P. Kapható minden egyházi könyv-
kereskedésben.

Kiváltságunk

címen Sághy Jenő balatonszárszói m.-
lelkész az imádságról írt kedves és építő
értekezést a saját és mások tapasztalata
alapján. Minden sora emlékeztetés akar
lenni Isten gyermekeinek akiváltságára,
az imádság gyakorlására. Nagyon szeren-
csésen választotta meg a füzet címét.
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csásd meg a mi vétkeinket. Az egész Miatyánk nem más, mint ilyen
gyónás. Ezt pedig amíg élünk, állandóan kell végeznünk. Ehez ha-
sonló a másik gyónás, mikor egymásnak meggyónjuk bűneinket és
megbocsájtunk, mielőtt Istenhez jönnénk és tőle kérnénk bocsánatot.
Az Úr imájában kettős absoluciót nyerünk: Mikor megbocsájtattak
bűneink, melyeket Isten ellen követtünk el s mikor felebarátainkkal
kiengesztelődtünk. Ezen nyilvános, mindennapi gyónáson kívül van
egy titkos gyónás, mikor egyik felebarátunkhoz megyünk s tőle ké-
rünk bocsánatot, vígasztalást, erőt. Ezzel bárki a szüksége szerint. élhet.
Azért rendeltetett pedig, mert Krisztus maga adta az egyháznak a
szájába az absolutiót, hogy bűneinktől minket feloldjon. Ha az aggo-
dalmaskodó sziv=érzi, hogy bűnös és azért vígasztalás után vágyódik,
akkor itt biztos menedéke van, mert hallja és megtalálja Isten ígéjét,
melyben Isten embernek szavával szabadítja meg a bűnöst.

Azután Luther azt fejtegeti, hogyagyónásnak két része van.
Az első az "én részemről" való, mikor megvallom bűneimet s vágyódik
lelkem a vígasztalás után. A másik az Isten "részéről" való (embernek
szájába helyezte), mikor megszabadít bűneimtől. Eddig csak azt hajto-
gatták, ami a mi részünkről való volt. A másikról nem prédikáltak,
úgy, hogy az emberek kétségbeestek és nyugtalan volt a lelkiismeretük.
Pedig a mi dolgunkat kicsinek, az Istenét azonban nagynak kell tar-
tanunk, mert mindent tőle veszünk. Aki azért megy gyónni, hogy azt
mondhassa magáról, tökéletesen elvégeztem azt, az inkább maradt volna
otthon. Neked azért kell gyónnod, hogy érezzed a nyomorúságodat,
nem azért, mintha valamit tettél volna, hanem hogy halljad az abso-
lutiót, amit neked Isten ember által hírül ád.

Ha az ember arról értesül, hogy itt, vagy ott drága ajándékot kap,
akkor oda fut, mint a koldus, akinek azt mondják, hogy ezen a helyen
alamizsnát, kenyeret, vagy ruhát kap. Eddig a pápa papjai elhallgat-
ták azt, hogy milyen drága ajándékot ád nekünk az Isten, hanem csak
hajszolták az embereket a gyónáshoz, hogy lássák, milyen tisztátala-
nok és bűnösök. Ki ment volna szívesen gyónni? De mi azt mondjuk:
Bűnös, nyomorult ember, te itt orvosságot kapsz!

Aki a gyónásnak ilyen jelentőséget tulajdonított, az. joggal int-
hette az embereket, hogy ne vessék meg ezt a drága kincset. A gyónás
a nyugtalan lelkiismeretnek a szükséglete s azért Luther nem tudja
azt elgondolni, hogy van olyan keresztyén, aki vonakodnék a gyó-
nástól. Aki gyónás nélkül járja élete útját, abból arra kell következ-
tetni, hogy az illető nem keresztyén s így nem részesülhet bűnbocsá-
natban és az Úr vacsoráj ával sem élhet.

A Nagy Kátéban foglalt ezen intések valóban a legáltalánosabban
beszélnek a gyónásról. Nem dogmatika, hanem prédikáció. Túllő a
célon az, túci ebben a legfőbb argumentumot látná annak a követelé-
sére, hogy egyházi életünkben újból be kell vezetni a magángyónást.
Ut nincs arról szó, mintha Luther szembe állítaná a magángyónást a
közös gyónással, hanem egyszerűen prédikál a gyónásról.

A magángyónás bevezetésére nézve az lenne az igazi argumentum,
ha Luther olyan nyilatkozatát lehetne idézni, melyek a közös gyónást
elítélik. De Luther nem volt a közös gyónás ellen, sőt a magángyónás
mellett ajánlja is. Amint azt az 1532-ben történt nürnbergi események
igazolják.

A középkorban is meghonosodott a magángyónás és feloldozás mel-
lett az általános gyónás és feloldozás, mikor az istentisztelet v-égén az
összejött híveknek ezt hirdették ki: Mindnyájan, akik itt vannak, hogy
Isten ígéjét hallgassák és bűneiket megbánva, hisznek a Jézus Krisz-
tusban, azoknak. a bűnei megbocsájtatnak. Tehát feltételesen, a bűn-
bánat és a hit feltétele mellett, melynek jelenléte felett egyedül az
Isten ítélhet. Ez a szokás volt Nürnbergben, hol 1532-ben a 'magán és
közös gyónás kérdése nagy vitát idézett elő. Az úrvacsora' előtt ugyanís
a főistentiszteleten a lelkész a prédikáció után elmondta az általános
bűnvallást, vagy az általános nyílt gyónást s azután-a jelenlévőknek,
akik bűneiket megbánták és Isten ígéretében hittek, kihirdette az .abso-
lutiót. A gyülekezet tagjai nagy részben azt tartották, hogy ők nélkü-
lexhetik a külön absolutiót és az azt megelőző magángyónást, rnert
így kivonhatták magukat az alól az aktus alól, amelyben a nagy bűnö-
söknek meg lett tiltva, hogy az úrvacsorához járuljanak és így ők min-
den további nélkül járulhattak 'az Úr asztalához. Osiander azonban



azt követelte, hogy az általános felaldozást töröljék. De a gyülekezet
erről nem akart hallani. Osiander kartársai pedig, bármennyire IS érté-
kelték a magángyónást, mégis respektálták a gyülekezet akaratát. De
Osiander nem engedett. Tanácsot kértek. A Melanchton által fogalma-
zott átirat előnyben részesítette a közös gyónást és absolutiót. Luther
is nyilatkozott. Ö a magángyónásnak adott előnyt, de kijelentette, hogy
a bocsánatot sohasem akarta bizonyos aktushoz kötni, Az mindenütt
megtalálható és a hitben valóban osztályrészünk lehet, hol az üdv
ígéjét ihrdetik. Egyedül az evangélium ád bocsánatot és üdvösséget
minden hívőnek. A közös gyónás és absolutió arra való, hogy emlé-
keztessen mindannyiunkat arra, hogy az evangélium s az abban adott
absolutió mindenkié legyen. Azért" a közös gyónást és feloldozást "ke-
resztyénellenes" dolog gyanánt nem tilthatja el. Ellenkezőleg, a ma-
gángyónás mellett ajánlja a közöset is.

Azért aki Lutherre hivatkozva a magángyónást akarná bevezetni
egyházunkba, az nem cselekednék az ő szellemében. Ha azt kötelezővé
tennők, beleesnénk abba a hibába, ami ellen Luther teljes erejével
harcolt, hogy t. i. valakire olyan dolgot kényszerítsenek, ami az illető-
nek a legbensőbb ügye. A magángyónásból pedig igen könnyen nem
cura animarum, hanem gubernatio animarum lenne, ami a legnagyobb
akadálya lenne annak, hogy a hívek azevangélium által a személyes
üdvbizonyossághoz eljussanak. ,Lic. Fizély Ödön.

(Foly tat juk)

..~--
lsten

. ,iqozsoqo
Az egyszerű hívőt alig érdekli, vagy ha érdekli, se igen tudja

belátni, miért is van szükség a hittudományok müvelésére? Mire való
a theológia? Beavatottabb híveink pedig sokszor egyenesen félnek a
theológiától, s azt csak tudóskodásnak tartják, intellektuális bakafántos-
kodásnak .az élet ígéje körül, amiből nekik csak az a "hasznuk", hogy
papjaik okoskodnak- a szószéken ahelyett, hogy ígét hirdetnének, s a
nagy okoskodásban nemhogy érthetőbbé válnék az ígehirdetés, sőt
még jobban elhomályosul a sok theológus műszó nyelvében a nekik
küldött isteni űzenet. Sokszor igazuk is van. A theológia rettentő kí-
sértéssé tud válni az ember kezében, A theologia valóban hittudomány
s jaj annak, aki nem Isten kezéből veszi hozzá a megbízatást.

Van azonban theológia, amit a hívő "észre sem vesz." Ez az igazi
hittudomány, mely. nem nő az ígehirdetés fölé, csak alázatosan szol-
gálja azt. Azt teszi, hogy az íge hirdetői, akik ennek a tudománynak
neveltjei, valóban igehírdetőkké lesznek, "megértik" az Írást s hűsé-
gesen tolmácsolják mai nyelven az Isten örök üzenetet. Ilyen módon
a theológia feladata, hogy az ígehirdetés tisztítója és fegyelmeiője le-
gyen. Azért van rá szükség: .hogy tudomány legyen, amely az íge-
hirdetőket megóvja az íge félreértésétől, így félremagyarázásától s
kordában tartsa az egész egyház ígeszolgálatát.

Mindebből már csaknem természetes, hogy a hittudomány szíve és
és lényege az hásmagyarázat. Tudományos foglalkozás azzal, mikép
kell érteni Cbiblia szövegét. Ilyen értelmező munka nélkül egysze-
rűen lehetetlen az íge hirdetése. Valaki egyszer azt mondta, hogya
theológia célja a bibliafordítás. Szűntelen bibliafordítás, vagyis arra
való törekvés, hogy megszólalhasson a mai és mindíg a mai ember
előtt az Isten eleven, jól értett beszéde. Így a bibliafordítás és a bibliai
szöveg magyarázata, (ezt együtt hívja a theológus ember "egzegézis"-
nek,) a lehető Ieggyakorlatibb, a hívek érdekében és hasznára folytatott
tudományoskodás.

A bibliafordítás és a szöveg magyarázata elválaszthatatlanul össze-
függenek. Jó "egzegézis", vagyis szövegértelmezés nélkül Gr fordítás sem
sikerülhet,. mert nem elég héber vagy görög szavakat a magyar meg-
felelőjére átültetni. És jó fordítás nélkül természetszerűleg nem sike-
rülhet a szöveg magyarázata sem. Ebből gondolható. hogy az írás-
magyarázat tudománya valóságosar izgalmas munka s eredményéből
szinte elviselhetetlenül nagy felelősségű döntések következnek. Az
írásmagyarázat visz bele az eretnekségbe, vagy óv meg az eretnekség-
től. Különösen bizonyos bibliai könyvekkel van ez így. Vannak bibliai

Beszél arról, milyen áldást jelent az
egymásért mondott imádság, a közös
imádság, a kitartó imádság. Építő iro-
dalmunk gazdagodott ezzel a füzettel.

Melegen ajánljuk olvasóink figyel-
mébe. Kapható a protestáns könyvke-
reskedésekben, egyházi iratterjesztések-
ben és a kiadónál: Fébé könyvkereske-
dés, Budapest VII., Damjanich-u. 2S/a.
Ára 30 fillér és 8 fillér porto.

HíREK
A Luther-szobor ügye a mult héten

jelentősen előrehaladt. A végrehajtó-
bizottság febr. 3-án tartott ülést, majd
ugyanaznap este D. báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi
Béla püspök elnöklete alatt összeült a
nagybizottság is és tárgyalta a végre-
hajtóbizottság jelentései és javaslatait.
Mindkét ülésen résztvett D. Thulin
Oszkár, a wittenberg-halleí egyetem
professzora. és a Luther-Múzeum igaz-
gatója, aki mint felkért szakértő, már
eddig is ismételten közreműködött. A
nagybizottság örömmel vette tudomásul
Thulin professzor, továbbá Kisfaludy-
Stróbl Zsigmond és Medgyesy Ferenc
szobrászművészek jelentéséből, hogy
Gregersenné Lux Alice szobrászművész-
nő, az elhunyt Lux Elek nőtestvére,
akit a bizottság a szobor dombormű-
veinek elkészítésével megbízott, a min-
tát egyharmad nagyságban elkészítette
és úgy a kitűzött feladat megoldása,
mint a művészi ábrázolás szempont-
jából minden tekintetben jól sikerűlt
és elfogadható. Tudomásul vette, hogy
a Lux Elek által végleges nagyságban
elkészített főalaknak kőbefaragása meg-
kezdődött. Tudomásul vette, hogy Bu-
dapest székesfőváros polgármesterétől a
végleges irat, amely a Luhter-szobor he-
lyét a Deák-téri templom előtti há-
romszögben pontosan· megjelöli, meg-
érkezett. A nagybizottság a még
hátralévő munkálatok figyelemmel ki-
sérése és az időnyerés szempontjából
szükséges intézkedések megtétele érde-
kében kisebb bízottságot küldött ki
Végül tudomásul vette a nagybizott-
ság, hogy özv. Lux Elekné a szerzőí
jog alapján a Luther-szobor kerámiai
sokszorosítását elkezdeni kívánja és
hogy az ebből befolyó jövedelem egy
részét a Luther-szobor költségei-
nek fedezésére, másik részét pedig
a Keresztyén Ifjúsági Egyesület evan-
gélikus ága javára ajánlja fel. A
bizottság megállapította, hogy a
Luther-szobor kicsinyített másának
forgalombahozatalára egyedül a ter-
vező szobrászművész özvegye, Lux
Elekné jogosult és az egyházi hozzá-
járulást is egyedül ő bírja.

Lelkészválasztás Cegléden. A ceglédi
egyházközség Haerter Adám egyház-
megyei felügyelő és Csaba Gyula ales-
peres elnöklete alatt tartott lelkészvá-
lasztó közgyűlésén február 8-án egy-
hangúlag meghívta lelkészének Egyed
Aladár szegedi tb. esperes-Ielkészt.

Böjti esték. A kelenföldi egyházköz-
ség böjt minden csütörtökjén este fél
7 órakor a templomban böjti estét tart:
liA kereszt a keresztyén ember életé-
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ben" főcímmel. Előadók: Dezséry László,
Lic. Fizély ' Ödön, Kemény Lajos, Ha-
lász Béla, Joób Olivér és Dedinszky
Gyula.

A Budapest-Ill. kerületi egyházköz~
ség böjt minden péntekjén d. u. 6 órai
kezdettel a templomban böjti istentisz-
teletet tart, malynek Igehirdetései a
"Megváltás és megváltottság" kérdései-
vel foglalkoznak. Igehirdetők sorrendje:
Médvegy Mátyás, Kuszy Emil, Kemény
Lajos, Zulauf Henrik, dr. Halász Kál-
mán, Scholz László, Mohr Henrik, Sto-
vicsek Gusztáv és Danhauser László.

A Szvetenay-utcai elemi iskolában
böjt minden vasárnapján d. u. 5 órakor
lesznek böjti előadások. Krisztus főpapi
tiszte közös cím alatt. Előadók: De-
zséry Lászó, Süle Károly, Pásztor Pál,
Győri János, Farkas Ferenc és dr. Ha-
lász Kálmán. •

Kitüntetés. A korrnányzó úr arany-
sarkanytus vitéz Münnich Aladár épí-
tészmérnököt, a pesti egyházközség
presbiterét m. kir. korrnányfőtaná-
csossá nevezte ki.

Evangélikus Napok. Február hónap-
ban az Országos Luther Szövetség Szen-
tetornyán 21-22-én, Nagylakori pedig
28-án és márc. l-én tart Evangélikus

, Napokat.
A Deák-téri Luther Szövetség febr.

20-án délután fél 7 órakor a Leány-
gimnázium nagytermében szeretetven-
dégséget tart, melynek előadója : Ke-
mény Lajos esperes.

.Pályázat, A szarvasi Vajda Péter
gimnázium pályázatot hirdet egy tör-
ténet-földrajz szakos tanári állásra.
Pályázhatnak ev. vallású, történet-föld-
rajz szakos okleveles tanárok. A sza-
bályszerűen felszerelt kérvények a gim-
názium felügyelőbizottságához címezve
az iskola igazgatójához küldendők be
febr. 28-lg.

Irodalmi pályázat. Az Enosz Kultú-
rális Szakosztálya az 1942. esztendőre
új pályázatot hirdet. A tapasztalás azt
mutatja, hogy sok, sok embert, férfit,
aszonyt egyaránt foglalkeztat ma az a
kérdés, hogy milyennek kell lenni a
mai embernek, hogy megállja a helyét
ezekben a nehéz időkben? Hogy érje
el azt, hogyeszményeihez hű marad-
jon', de kerával mindamellett lépést
tartson, hogy megőrizze a mult hagyo-
mányait, de mindamellett ne legyen
érzéketlen a ma követelményeivel
szemben sem? Nem azt kérdezzük, mi-
lyen legyen a mai nő, hanem életraj-
zot kérünk 'olyan női alakról, aki meg-
állta a helyét s amellett legjobban
megközelítette életével az evangélikus
nő eszményi képét. Bármennyire is
változtak az idők, mi valamennyien
mégis tanulni fogunk ezekből az egy-
szerű életekből, mert vannak az em-
beri léleknek olyan alapvető tulajdon-
ságai, melyek ép oly örökérvényűek,
mmt maga a Biblia, mely az élet foly-
t nos változásában a mi számunkra
örökös alap és kiindulópont. A 3 leg-
szebb életrajzot 50-50 P-vel fogjuk
jutalmazni s az Útmutatóban leközöl-
jük. Beküldési határidő: 1942 december
15. Cím: Enosz Kultúrális Szakosztálya,
Budapest, XI., Nagyboldogasszony-útja
4. szám.
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könyvek s elsősorban Pál apostolnak a Római levele ilyen, hogy úgy-
szólván az egész keresztyén tanítás, a hittanunk, sőt az erkölcstanunk
is, - megértésétől függ. Csak a Római levél meg nem értéséből, vagy
figyelembe nem vételéből lehet magyarázni pl. azt, ami a középkori
keresztyénségben történt, a keresztyén theológiának s rajta keresztül
'az egész igehirdetésnek, ettől függőleg pedig az egész egyházi életnek
lecsúszását a keresztyénség fundamentumaról. De kis túlzással azt is
mondhatjuk, hogy Luther reformációja a Római levélolvasásának s
megértésének élményéből született. A Római levél ma sem vesztette el
ezt a fontosságát s a reformáció egyházai szinte nemzedékről nemze-
áékre még kell vívják harcukat a Római levél megértésééit. Látható
ez abból is, hogy anagy theológiai megújulás, ami a jelenkor munkás-
ságát és egyházi eszmélkedését mozgatja, szintén egy korszakalkotó
"Római levél magyarázatból" (a Barth-éból) nőtt ki.

Így kell értékelni azt a nagyjelentőségü könyvet, mely a lassan
gazdagodó magyar tehológiai irodalom nagy eseménye, - lic. dr. Kar-
ner Károly egyetemi tanár "Isten igazsága" című munkáját.

Karner Károly könyve a feladat nagysága alatt alázatosan
megilletődött keresztyén tudós hívő munkája. Az egész könyvön nagy
alázat ömlik szét s az olvasótól áhitatot követel. Szinte elképesztő az a
tudományos munka, ami ennek a könyvnek mögötte van. Egyszerű
utalások idézete, körültekintő, alapos döntések mögött csak sejteni
lehet a tudós hűségét és türelmét, az összehordott anyag felett ren-
delkező elme nagy megfeszítettségét. Karner Károly valóban "minde-
neknek szorgalmasan végére járt" s egy betűt sem írt le anélkül, hogy
azt jól meg nem gondolta, ellenőrizte volna. Az egész könyvet átmele-
gíti a keresztyén tusakodás komolysága. A könyv nemcsak tudományos
műgonddal, de a szívbéli döntések forróságában készült. Karner ismeri
az egész idevonatkozó irodalmat, a régieket épúgy, mint a moderneket,
mégis határozott tud lenni a válogatásban. A modern Római levél-
kommentárok, a még olyan nagyhatásúak sem csináltak belőle iskolás
theológust, hanem minden szélsőségtől mentesen az egyház mondani-
valóját adták a szájába. ILyen munkát csak olyan ember tud írni, aki
különösen a filológiai munkában tud és mer önálló maradni, mert meg
tud bízni magában.

A könyv két részre oszlik. Első fele a tulajdonképeni írásmagya-
rázat, második része a "Függelék" szerény címét viseli, de terjedelemre
és fontosságra nézve talán jelentősebb, mint a kommentár maga. Itt
adja, Karner a Római levél döntő "fogalmél.inak" tisztázasát 's ezekben
a remekbeszabott kis értekezésekben olyat ad, ami nemcsak egyházunk
theológusait, de ennél sokkal szélesebb köröket is meg fog lepni és
tiszteletteljes figyelemre fogja bírni. Talán a könyv olvasását ezzel a
résszel kellene kezdeni. Maga a szerző sem gondolta, hogy ezt a részt
sokkal. többre becsülhette volna, mint a "Függelék" szerény sze-
repére.

Az első rész feltűnést fog kelteni a szöveg fordításával. Szerző sze-
rint sem akar ez olyan igényekkel fellépni, mintha a mai szöveg-
fordító munka elé példát akarna állítani. Ehez ez a fordítás meglehető-
sen szabadnak bizonyulna, de a szöveg értelmi tolmácsolásának kérdé-
sét tökéletesen megoldja. Néhol meg fogja lepni ez a fordítás az olvasó-
kat, de észre fogják venni magukon, hogy mire eloszlik a bátorság fe-
letti meglepetésük, maguk is meggazdagodiak az értés örömével. A szö-.
vegmagyarázat lehetne könnyebb stílusú is, így bizony elég kemény
olvasmány, de bizonyosan többet ér a fogalmi biztonság, mint a köny-

. nyed közlés öröme.
Végül feltűnést fog kelteni a könyv mondanivalóját igen; eriisen.

meghatározó szerepe azoknak a kutatásoknak, melyeket a szerző a bibliai
szöveg megértése érdekében a késői judaista irodalomban, illetve a
görög-&ynkretisztikus vallások és az egész görög filozófia berkeiben
végzett. Megértjük, hogy Pál mondanivalójához nem tudunk hozzájutni
ezek nélkül az ismeretek nélkül. Jézus és Pál apostol kerának judaista-
szynkretista-filozófus irodaimában való ekkora jártasság igazán impo-
náló és egyben hasznosnak bizonyul.

Egészben véve bizonyosak vagyunk abban, hogy ez a könyv jó őre
lesz a magyar evangélikus ígehirdetésnek s így igazán gyakorlati jelen-
tőségű, hasznos terméke á hazai ruttudcrmámmaíc.

Dezséry László.



KOVALD elsőr~ngúan, fest, tis~tít~ mos 1, ~-

mégis .
KOVALD I ~it nyújt az Evangélikus Egyházkerület~k

olcsó, p-ontos megbízható , . '_ I
_ Jóléti Egyesülete?

~!~~~~!tor:::f!~:~~:~, ~~s~z:e~g~~) N ~l~ I ' A családban előforduló h~lálesetkor temetkezési
ebédlők. kombinált szobák. konvhák , elöszobák, c.merikai rend_II segélyt. Kíházasítási, tanuÍmányi és neveltetési se-

szerü irodabutorok. Állandó butorkié llítás. r

Budapest, Rákóczi-út 82. Lern, és Huszár-u. 3.1. em. I gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-
Fizetési kedvezmények Lapunkra hivalkozóknak 2% engedmény I tosság, gyár, autó, biztosításainak a legolcsóbb díj-

I tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos

1 figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-

I -gat ja mindenki, aki a Jóléti Egyesületet felkarolja.

I Hí~ja fel mindenki a hittestvérek figyelmét a Jóléti
I Egyésületre. .

I Felvilágosítással és tájékoztatással .szolgál az

[egy~sület kö;pontja: Budape~t,- IV., FehérhajÓ-u.

8~10. (Ev. bérház.) Telefon: 1-863-32, valamint a

:

~zs:ú:r,:p~Ii;SS~é~,h~i~m~z~és~e~k,~g~O~m~b~á~Jh:.Ú~Z~áS~~~~~~~~~~~ kerületi' fiókok: Békés,csabá,' n~precen,- É..rs.ekúJ·vár,'és nunden '" szakmába vágó munkák - ·n -
szakszerű készítése. 'Győr, Kassa, 'Miskolc, Pécs, Szeged, .sz~mbathely .

. Minden egyházközségben megbízottai vannak az

egyesületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoz-

tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-
gyeket is.

H a r m ó n ium okI ego 1 c só bb an

FITTLER-nél
BUDAPEST, Damjanich-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Rá~ió,. ~ramofon, zon~ora~iIlentyüs~armoni~a
és az összes ~ang- MAR1\J ITZ ha;'gszer- .
szerek legolcsobban '. . . telep
VIlI., Józseí-körút 37. Evangélikusoknak árengedmény.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. .

BRAUN' JENOP' m~him~ő és pljss~speci-
alista bermunka uzeme,

VIlI., Aggteleki-u. 2/~. (Rákóczi-ut sarok),
Telefon: 145-764.

Női és ~~crmeK~alapo~,müvirá~és ~ísztoll
legiuténvosabb árban kapható

.REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütö-u.T;
(Egyház épületében.) Vidékre is széllítok.

(- ALAPITÁSI 'ÉV: 18'53. 'f\
@) 1K\JE~g'!r-~~Y...@)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
VáÍasztékos, izléses, szolid' munka. Előnyös, árak.

o Felsége 1. Ferdi-
nánd bolgár király
u d var i szállítója

o cs. és kir.: Fen·
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

Dr. Lendl-Adol] utóda: FÁBA REZSÖ preparatóríuma,
Budapest, n. kerület, Iskola-utca 18.

KISS F.ERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
H A-R 1S BAZ Á R- K Oz 3.

TEL.: 384-'447.

kegyszerek, e'z űstté lak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak.

·nászajándékok.

.'Szövet és selyem divetéru k
legelőnyösebb beszerzési forrása

Löw és Varga
.BUDAPEST, (Belváros) IV. ,Süti)· utca 1.

(Ág. ev. isk. épületben)
A

I Müvlrilg, .disatoU, eredeti kUI~nleges •.
'. " ségek gYáriisa .eladása ' -

GAOSZ,r 8pest, IV.,Sütö~utca1.
TELEFON: 180-213 •..
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Este héttől reggel
Este héttől reggel hétig eg é-

szen megváltozik az élet. Egé-
szen más az éjszakai tizenkét
óra, mint a nappali. Mintha az
idő ilyenkor sokkallassabban
járna. Lassúbb üteműnek érzi
az álmatlan beteg, a virrasztó
ápoló, az éjszakai munkás, az
őrszemet álló katona. Akik
nem szeretik a világosságot,
ilyenkor bújnak elő. Ilyenkor
ragasztják fel házakra, hirdető-
oszlopokra a lázító és - tiltott
plakátokat, csempészik posta-
ládába a röplapokat. Ilyenkor
indulnak útjukra társaságokból
hazafelé tartó utolsó villamo-
sokról olyan jól értesült hírek,
amelyeknek aztán soha nip-,,::>
gazdájuk.

Hiába kíván Európa vala-
mennyi rádióállomásának , be-
mondója éjfél körül jóéjszakát
hallgatóinak, az éjszaka sokkal
kevésbé csendes, békés és ár-
tatlan, mint amennyire látszik.
Ez alatt az idő alatt azonban
- este héttől reggel hétig -
nemcsak ilyen rejtett és nyug-
talanító dolgok történnek. Hála
Istennek, bizonnyal vannak
nagyszámban olyan családi ott-
honok, ahol minden felekezet-
beli emberek egybegyűjtik sze-
retteiket, együtt imádkoznak,
olvasgatnak az Isten Igéjéből,
még talán énekelnek is és csen-
des esti imádságot suttognak
a sötét szobában, az' elalvás
előtti percekben. Ezeknek az
imádságoknak a szavai vissza-
emlékeztetik az embert gyer-
mekkori imádságaira, amikor
nem tudott" elaludni addig,
amíg szüleit, testvéreit és ön-

magát oda nem' bízta Istenre:
"amíg alszom, vigyázz reám,
vigyázz kedves szüleimre, meg
az én jó testvérimre" .

Ma bizony sokkal hosszabb
ideig kellene tartani az imád-
ságoknak. Nehéz időket élő
földi világban, nyugtalan éj-
szakák időjárásában, sok aggo-
dalom és nyugtalanság között
kulcsolják össze kezeiket imád-
ságra mindazok, akik' felelős-
séget hordoznak másokért, sze-
retteikért, .munkák ért, közös-
ségekért. 'Csendes éjszakákon
óriási erőfeszítések folynak a
háború győzelmes végéért és az
utána való békék előkészíté-
séért. Bizonyosan nagyon sok
rosszaivó ember és nagyon sok
álomnélküli éjszaka is van mos-
taná~an ezen a világon.

Pedig ez eddig még mindíg
csak földi időszámítás: este
héttől reggel hétig. A most
ránk köszöntő böjt ebbe az idő-
számításba még bele-yisz egy
nagyon nehéz és nyomasztó
kérdést, amelyik ugyan máskor
is benne lehet az emberi szívek
éjszakai óráiban, de ilyenkor 'a
erősebb és a legnyugtalaní-
tóbb. Ez a bűnnel való tusa-
kodás. Ez a böjtnek a komoly
figyelmeztetése, amelyik szá-
mon veszi az embernek az egész

hétig

----,~~~~~~~~~~~
I "A bűn hatalmas, kegyetlen zsar-

noka minden embernek. A legelő-
kelőbb, legbölcsebb és legtehető-
sebb sem állhat ellene... E. ke-
gyetlen, legyőzhetetlen. ellenséget
egyedül a Krisztus tudja meg-II fékezni. De Ne}.ii is sokba - az
életébe került." Luther.'

életét és azt mondja: neked
Isten megengedte, hogy a nap-
pali időben alkoss, munkálkod-
jál, szolgálj ad 'Isten és ember-
társaidat, de most vedd számon
önmagadat és figyelj arra,
hogy mindent nem bízott rád
az Istent, sokat magának tar- ,
tott fenn és ha mind a huszon-
négy órában lehetőséged volna
mindent elrontani, Istennek
akkor is lehetősége van kegyel-
mesen javítani és megsegíteni.
Igaz, hogy sokkal kevesebb jót
végeznek el az emberek reg-
gel héttől _este hétig, mint
amennyit kellene és akik ,go-
nosz cselekedeteiket az este
héttől reggel hétig való órák
közé rejtik, azok is sok gono-
szat cselekednek és ha csak az

.)

emberen fordulna minden, még
több és még nagyobb baj volna
ezen a világon. Valahogy úgy
kellene megpróbálni, hogy,
mint kicsiny gyermekkorunk-
ban, most is legyen az életünk-
nek a nagyobbik fele olyan idő-
-ből, amikor egészen és teljesen
rábízzuk magunkat Istenre.

Böjt ennéljs (sokkal többet
kíván. Bőjt éjszakái - este
héttől' reggel hétig - akár-
mikor serkensz fel közben ál-
modból, mindíg azt kívánja,
mindíg arra buzdít: egészen és
teljesen bízzad oda magadat,
nappalodat és éjszakáidat 've-
led élő Atyádra, aki éretted
erre a bűnben roskadozó vi-
lágra küldötte az Ö egyszülött
Fiát, úgy ahogy a Korinthusi
első levél mondja: "Bölcsesé-
gül, igazságul, szentségül és
váltságul ... " G. L.

1



Két fel~iyás cre~mén~e
Két református egyházi lapban nem-

régiben két különböző felhívást tettek
közzé. Egyiket a református Szeretetszö-
vetség intézte hajdúsági gyülekezetek-
hez s rajta keresztül Dunántúl elnépte-
lenedett községeibe áttelepülni óhajtó
14-16 éves ifjakjeJentkezését kérte.
Arva és félárva gyermekeket keresték.
A másik felhívás a "Magvető" .c, Tapban
látott napvilágot. Ebben Agoston Sándor'
ref. püspök magyarnrszági ref. segédlel-
készeket arra kért, jelentkezzenek hor-
vátországi egyházközségekben való szol-
gálatra. Négy fiatal, n?t1en lelkészre volt
szükség. Ezeknek egy év alatt meg kell
tanulniok horvátul s nyomben gyüle-
kezetet kap mindegyik.

Mindkét felhívás magyar ifjakat tobor-
zott nemzetmentő szelgálatra. Ezért is
foglalkozunk a felhívásokkal. ürömmel
számolunk be lapunkban is az eredmény-
ről.' Legutóbb egyik napilapunk is öröI,,-
mel állott meg e tény mellett. A szere-
tetszövetség felhívásának hatására csu-
pán egyik hajduvidéki - gyülekezetből
hét fiatalember indult el dunántúli tele-
pesnek, négy helyett pedig tizennyolc
segédlelkész jelentkezett horvá tországi
szolgálatra,

A hét fiú már el is kezdte nemzet-
mentő misszióját. Falujuknak fehérre- _
meszelt templomában zsoltáréneklés
hangjai mellett búcsúztak el apáik gyü-
lekezetétől, aszülőföldnek és szeretteik-
nek sok-sok imádsága vette körül őket.
Talán könnyvfátyolos is lett a szemük,
míg az ősi zsoltárt énekelték. Egy ideig
messze, Drávaszabolcson talán fel-fel-.
ébred lelkükben a honvágy, hiába lesz-
nek családtagok, akik ételt, italt, ruháza-
tot bőven kapnak majd, De csak eg
ideig lesz így. Ezek .iz erős magyar fiúk
érezni fogják hivatásukat s hivatástuda-
tuk mindinkább büszkékké és boldo-
gok-ká fog-ja tenni nundeg yíküket. Ezek
a magyar fiúk egy év század mulva pedig
uj életet, az "egy ke" és :az "egyse"
földjéri mosolygósképű, vídám gyermek-
sereget varázsoInak Drávaszabolcs és a
többi baranyai falu utcáira. Odahaza
majd csak b~töltik az. is helyüket a nagy-
templomban, az' új hazában azonban már
most is jobban, erősebben' fog szárnyalni
az ének, ha ők' is· belekezdenek: "A
Sionnak hegyén, Úristen, Tiéd a dicsé-
ret .....

S mít mondjunk a magyar segédlelké-
szeknek erre a bátor elhatározására? Azt.
írhátjuk mi is, amivel püspökük üdvö-
zölte őket: "Gyönyörű bizonyítványt
állítottak ki magukról. Ahol tizennyolc
ilyen ember akad, aki. az első szóra je-
lentkezik, amikor le~:ény kell a gátra s
nem törődik még az életével sem, ott
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Magángyó.nás - közösgyónás
II.

Akinek a'_lelkében Ielmerül az a gondolat, hogy jó és szükséges
lenne. a magángyónást egyházunkba újra bevezetni, annak nem elég
csak Lutherra hivatkozni, hanem figyelemmel kell kísérni a magán-
gyónás történetet egyházunkban. Vizsgálat tárgyává kell tennie, hogy
mit mondanak e tekintetben hitvallási irataink, mit jelentett a praxis-
ban a magángyónás a különböző időszakokban s mik voltak az okai
annak, hogy a 17-ik század végén jóformán eltűnt, kihalt gyülekeze-
teinkből.

Az Ágostai Hitvallás a ll. pontban a gyónásról szólva azt tartja,
hogya bűn alóli magánfeloldozás fenntartandó, de a gyónás alkalmá-
val az összes vétkek névszerint való felsorolása nem szükséges. Az Apo-
logia pedig azt mondja: A gyónást megtartjuk főképen "a -feloldozás
miatt. Akik netán megvetik a magánfeloldozást, azok sem azt nem
értik, mi a bűnbocsánat, sem azt, mi a kulcsok hatalma. A smalkaldi
cikkek szerin L a gyónást és a feloldozást az egyházban már a gyönge
lelkiismeret és a bárdolatlan ifjú nemzedék miatt sem hagyhatják fel,
melyet kihallgatni és megoktatni a keresztyén tudományban nagyon is
szükségcs. A magánfeloldozásról azt hirdeti, hogy mivel az a kulcs
hatalmából ered, azért azt olyan nagyra kell becsülnünk, mint a ke-
resztyériegyház 'minden hivatalát: A Kis Kátéban a gyónásról azt ta-

~nultuk, hogy az kétfélét foglal magában. Először a bűnök bevallását

Ismásodszor a feloldozást, vagyis a bűnbocsánatot, melyet..a gyóntató

I
atyától mint Istentől magától kell elfogadni, semmit sem kételkedve,
sőt erősén elhívén, hogy bűneink Istennél a mennyben is meg-
bocsájtattak. . . '

Ha figyelemmel vizsgáljuk hitvallási irataink megállapításait,
akkor láthatjuk, hogy a hangsúlya magánfeloldozáson vim. T. i. ez a
kérdés dogmatikai része. A gyónás a kérdés pedagógiai, vagy mond-
juk cura pastoralis része, amint arra a.smalkaldi cikkek utalnak, mikor
azt szükségesnek tartják, hogy az ifjú nemzedéket kihallgassák és meg-
oktassák a keresztyén tudományokban. De a feloldozás a kulcsok hatal-
mából ered. Luther ragaszkodott Máté 16. 19. és János 20. 22-23.-hoz
s a feloldozást nem hirdeti, hanem kijelenti. A Kis Kátéban is ez jut
kifejezésre: Hiszed-é, hogy az én megbocsájtásom, Isten megbocsáj-
tása? Amint hiszed, úgy legyen neked s én az Ur Jézus Krisztus paran-
csából megbocsájtern a bűneidet. _

Aki a magángyónás bevezetését óhajtja egyházunkba, annak fon-
tolóra kell vennie a magán-feloldozás kérdését is. Ahol pedig oldoznak,
ott meg is köthetnek s egyszer csak odajutunk. hogy mi is a gyóntató-
székből akarjuk uralni a lelkeket. De ha a szó igaz értelmében akarunk
"cura animarum"-ot folytatni, azt ne a magángyónásen keresztül ipar-
kodjunk megvalósítani, hanem azon a módon, amint arra a cura pasto-
ralis ad. útmutatást.

A magángyónás és a velejáró magánfeloldozás alkalmazása nem
csak sok nehézséget okozott, ge nem kívánatos kinövésekre is vezetett.
Akik úrvacsorához járultak, azokat egyenkint kellett examinálni és
abszolválni. Mikor nagy tömegekben jöttek, akkor "egyeseket Ielmen-
tettek, ami elégedetlenséget szült, vagy elmechanizálódott aimagán-
gyónás és feloldozás. A Kis Kátéban megtalálhatók azok' a formák,
ahogyan a cselédeknek, a gyermekeknek, az 'urnak és az úrnőnek gyón-
nia kell. Meg van benne a gyónásnak a legegyszerűbb módja is. .Azután
a kérdések és a feleletek is. Nem csoda, ha a mechanikusan űzött abso-
lutio ellen és az evangélikus gyóntató atyák túlzásai ellensókán
felemelték a szavukat. Hiszen Hollaz, a' nagy orthodox lutheranus dog-
matíkus azt hirdette: Ministri ecclesiae habent potestatem remittendi
peccata, effective et realitér omnia peccata remittunt. Különösenapie-
tisták harcoltak a gyóntató szék ellen s a bűnbánatot és a hitet han-
goztatták. Spener még váltakozva használja a feloldozási formában:
Én megbocsájtom s azután én hirdetem a bocsánatot. De a rmagári-
gyemást és absolutiót mindjcbban kiszorította a közös gyónás kondi-
cionális és deklarativ formájú feloldozása. A 17-ik század vége felé
jóformán teljesen eltűnt a magángyónás. és a gyóntatószék .az evan-
gélikus egyházban'. A felvilágosodás korában pedig egészen a talaját
vesztette.



A 19-ik században Kliefoth, Steinmeyer a magángyónást történeti
és theoretikus alapon akarták új életre kelteni. L5he mint gyülekezeti
szokást akarta bevezetni, de nem nagy eredménnyel.

Ma már konzervatív oldalról sem kívánják a magángyónás beveze-
tését és fenntartását. De egyik oldalról sem zárkóznak el attól, hogy
akinek lelki szükséglete a magángyónás ás a' feloldozás, az azt meg-
kapja. Az oxfordi mozgalom azért kultiválja a magángyónást, mert
azt tartja, hogya léleknek nagy megkönnyebbülést jelent, ha terhét
leteheti. Az úgynevezett housepartik, összejövetelek alkalmával a szen-
védők, a vígasztalást keresők megtalálják a, maguk emberét, akinek
négyszemközt feltárják a lelküket. De ha kell, az egesz nyilvánosság
előtt elmondják bűneiket, hogy megkönnyebbüljenek.

Senki sem tagadhatja azt, hogy az ember lelkét ki akarja önteni
az Isten előtt, meg akar~önnyebbülni, vágyódik a kegyelem vígasz-
talása után. A legegyszerűbb dolog lenne, ha minderre az igazi receptet
'a magángyónás bevezetésében fedeznők fel. Milyen könnyű lenne elő-
venni a Kis Kátét, gyermekeinkkel betaníttatnánk azokat é\ részeket,
melyeket a magángyónásnal el kell mondaniok. A szolgák, az urak és
az úrnők is megtanulnak a maguk pensumát s vissza térn ének az igazi
evangélikus magángyónásra.

S mégis miért nem tesszük meg? Mikor az új istentiszteleti rend
megállapításáról volt szó, sokan azt mondották: Egyszerű az egész
kérdés, ha evangélikusok vagyunk, hozzuk be azt az istentiszteleti ren-
det, amit Luther készített. Ott van a Deutsche Messe-l S Luther isten-
tiszteleti rendjét még sem vezettük be.

Amikor Lutherhez megytink, akkor a szelleméhez fordulunk. Onnét
fogunk meríteni. A magángyónás forma volt. Jóvolt a maga idejében.
Napjainkban a lelkigondozás, a lelkipásztori munka az a forrn-i, amit
meg kell tölteni lutheri szellemmel.· Az pedig így nzól: A bűnbocsá-
natot nem lehet egy bizonyos aktushoz kötni. Az mindenütt megtalál-
ható és a hitben valóban osztályrészünk lehet, hol az üdv ígéjét
hirdetik. Egyedül az evangélium ád bocsánatot és. üdvösséget minden
hívőnek. IAc. Fizély Öd,'in.

Milyen lesz a világ háború után?
A svájci evangélikus ifjúság havi folyóirata, a "Junge Ku che",

februári számában ezt a kérdést vetette felolvasóinak. A beérkezett
válaszok közlése előtt Összefoglaló cikk ismerteti a svájci keresztyénség
álláspontját, amely az ifjúság részéről' befutott válaszok egyikében
vagy másikában jut kifejezésre'. Általában véve három vonal az.
amelyet a beérkezett válaszok érintenek és ezek közül az első a

készülődés a békére.
A lap megállapítja, még pedig nagy örömmel azt, hogy már most,

a háború alatt hallatszanak hangok, amelyek a békére való felkészülést
emlegetik. És ennek így is kell lennie. Mert nem azért épít az ember,
hogy később maradéktalanul szétrombolja. A keresztyénség hisz abban,
hogy ez a háborús világ is megér még egy nagy újjárendezést. Ez a
hit pedig nemcsak valami felületes optimizmus, hanem nagy isteni
ígéret, ez az evangélium komolyan vétele. A háború nem tört ki várat-
lanul, hanem reá régen készültek mind a' háborús felek. És a vége sem
úgy lesz majd, hogy egyszerre elhallgatnak az ágyúk és ime, itt van
a béke. A békekötés sokkal inkább attól függ, hngy milyen a lelki
felkészülés, milyen gondolatokkal gondolnak a népek az új világra,
amit fel akarnak majd építeni. A háborúban három hatóerő működik:
az ember, Isten és az ördög. A békére is ez a három erő hat majd ki:
az ember bűne, amelyik, ha nincsen benne megtérés és megértés,
újabb háborút készít elő, - Isten ereje, amelyik a háborúval büntet
is és próbára is tesz, 'és az ördög, akinek el kell tűnnie az emberek
szívéből, ha, újat akarnak építeni. Mert az újjáépítés nem lesz könnyű,
ezt tudnunk kell. A legyőzötteknél , munkanélküliség lesz és nyomo-
rúság és ha ennek elhárítására nem készül fel a' világ most, nagy
inség támadhat. Éppen ezért az első feladat az, hogy az ember magáb?
nézzen és lássa, meg, hogy mindnyájunknak -

nem kell félni a jövőtől. Az első sza-
vunk az legyen hozzájuk: "Fiaim, büsz-
kék vagyunk rátok!"

Amig ilyen magyar ifjak ilyen mun-
kára indulnak el, addig van magyar
jövendő. Reméljük, 110gy ez csak kez,
det volt. Szép, Igéretes, reményteljes
kezdet. P. p,

Az orosz mosolv
Oroszország nagyon gazdag történelmi

érdekességekben. A nagy társadalmi,
szellemi, gazdasági' elhajlások, a túlsá-
gos végletek járultak hozzá ahhoz, hogy

, a máshol talán, jelentéktelen események
ebben az országban történelmi jelentő-
ségűek legyenek. Nincsen ország, ahol
annyi lett volna az ellentét, mint itt. Itt

,találkozott az északi merev, rideg- el-
zárkózottság, a bizánci gyönyörre vágyó
mértéktelenséggel, féktelenséggel, - a
túIfinomultság, az "ldurvultságga'l, 'itt
ölelkezik Ázsia Európával.

Oroszországból visszatért katonáktói
kérdezősködöm az ottani állapotokról.
Szomorú, lehangoló válaszokat kapok.

- Es tudnak még ott moslyogni? -
kérdem.

Legyintés a válasz.
Régi orosz lapot nézegetek. "Oroszor~

szág mosolyog" - áll az egyik kép fe-
lett, mely hatalmas, v.iröshajú, marcona
férfiút ábrázol, amint széthúzott szájjal
vigyorog. A lábainál apró emberke ül,
aki verejtékezve ma.iíkűrözi az óriás
körmeit, míg ,az lenézi, mosollyal .tekint
rá. Igyjellemezték a "n.,oszkvai mosolyt",

Egy másik kép a "pétervári mosolyt"
mutatja, mely nem m is, mint ironikus
száj elhúzás - se nem vidám, se nem
haragos, olyasvalami, nuntha idézőjelben
lenne. Sohasem lehet tudni, mi van mö-
götte, Ez a mindent b ecsmérlö, lenéző,
magabízó mosoly, ez tette ·valaha· tönkre
Pétervárt.

"Sokat mosolyogtak az oroszok" -
ol vasam. De sírtak is eleget - gondo-
lom és Jalán sehol a világon annyi
könny nem folyt el, mint a hideg, fa-
gy"s Sztbéri áben.

"Mosolyog és keresztul szúr a szeme"
- moridták Potemkin mosolyáról. Ezt a
mosulyt nagyon, jól ismerték -az orosz
parasztok. Keserü lett tőle a szájízűk.' A
cárnő parancsolt és Pot.irnkin mosollyal
Ic-lelt. Boldog népet, mesevárosokat va-
r ázsolt eléje. Falvakat építtetett papír-
be-I, fényes, cifra ruhába öltöztette a
népet, egy csomoba hajtotta a nyájat s
amerre él cárnő elhaladt. jólét, megelége-
dettség, béke es mosolypó arcok fogad-
ták. Az udvaroncok ellenőrizték a nép
mosol yát és jaj volt a.inak, aki nem
tudott parancsszóre mosolyogni.

- Igen - - ujjongott a cárné -, Róma

3



ellen indulunk és a germánok· után a
szlávok világtrónját szerezzük meg.

És Potemkin csak mosolygott. Mögötte
leomlottak a papírfalvak, a díszes há-
zak helyén földbevájt kunyhók sorakoz-
tak, a jólétet nyomor, szegénység vál-
totta fel. A díszes ruhákat a cári katonák
lerángatták a népről, ostoruk mégegy-
szer végigsújtott rajtuk, aztán elvág-
tattak. Utánuk dermedt fájdalom, vad
gyűlölet és nagy, halálos csend támadt.

De egyszerre felnevetett valaki. Egész-
séges férfinevetés volt. Bátor, jóízű. A
többiek felfigyeltek rá s visszamosolyog-
tak. Megértették.

Az orosz paraszt mosolyát az elmult .
borzalmas idök sem ölhették ki, messze,
a nagy orosz pusztákon' él még elrejtve
és egyszer megtisztulva újra visszatér.

Gy. f.

II II ,

KULFOLDI·HIREK
Chyrantos görögországi orthodox her-

cegprímást állásáról lemondatták. A le-
monda tás oka az volt, .hogy a herceg-
prímás a régi regime szellemében
akarta folytatni továbbra is egyházfői
rmink.áját. Utódja a korinthusi metro-
polita lett: Damask ínos.

Az igehirdetés elméleti és gyakorlati
munkásait érdeklő hír világszerte fel-
tűnést keltett azzal az előadással. ame-
lyet nyomtatásban lehet olvasni s amely-
nek címe: A háború lelki- hátása az
evangélikus higehüdetés formájára és
tartalmára.

A leipzigi Thomaschor Ramin pro-
fesszor vezetésével olaszországi hang-
versenykörútra indult Bach János Se-
bestyén kor áljain nevelt s azóta is az
evangélikus egyházi zenében tökélete-
sedett kórus bizonyára bő evangélikus
egyházi előadási anyagát is megismer-
teti 'az' olasz római katolikus közön-
séggel.

A romániai német evangélikus hiva-
talos egyházi ujságban a besszarábiai
német gyülekezetekben végzett új egy-
házi munkásságról s a hosszú idő óta
elsö karácsonyi ünnepségről írt rend-
kívül figyelemreméltó cikket Kristóffy
Viktor.

Ugyancsak ebben a lapban írtak a bá-
náti evangélikus egyházi helyzetről
Argay György szuperintendens, Szende
Ferdinánd lelkész és a szlovák egyházi
viszonyokról Bujna Anna esperesné.

Az angol 1941. évi egyházi naptárak
közlik, hogy ebben az évben több, mint
1000 anglikán templom rombolódott össze
vagy rongálódott meg.

Az Odesszában elpusztult görögkeleti
katedrális helyén, melyet részben a há-
ború, részben a földrengés teljesen el-
pusztított, új katedrálist épít az a misz- .
sziói kirendeltség, melynek megbízatása
van, hogy ezen a területen állítsa helyre
az egyházi intézményeket.

A svájci belmissziói szövetség új fel-
adatává azt tette, hogya gyermekbő
családokat a maga részéről is ellátja
mindennemű anyagi és természetbeni
adománnyal.
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bűnbánatot kell tartanunk.
Nem szabad senkinek sem hinnie abban, hogy a háború olyan,

mint valami természeti tünemény, amelyiknek minden nemzedék éle-
tében ismétlődnie kell. A háború önmagában nem hozhat teljes meg-
oldást, ha nincsen meg az a szellemi tartalom, ami eredményeit meg-
töltheti. Éppen ezért a háború mindíg valamilyen kapcsolatban van a
bűnnel. Amint a lopás bün, úgy bűn a felebarát ellen a háború is.
Még pedig annak a bűne, aki létrehozta azt azzal, hogy megszegte ti
minden embert egyformán kötelező parancsot: szeresd felebarátodat
mint önmagadat. Az igazságtalanság, amelyik csak a saját hasznát nézi
és nem törődik a másikkal, bűn, amelyiknek eredménye a halál. Ezért
a bűnbánatban magunkat Isten törvényéhez kell mérnünk, - ahhoz a
törvényhez, amelyet az Ige tár elénk. Jézus Krisztus mindenkinek
békét hozott a földre és benne megtalálja a megbékélést minden ellen-
fél. Az első világháború után a megszállt Rajnavidéken az egyik
francia tiszt elment a legyőzött ellenséggel együtt úrvacsorára és meg-
nyerte magának a Krisztusban őket, nem tekint ették többé ellenség-
nek. Ez a bűnbánat, amelyik mint győztes is bűnösnek tartja magát
a háborúban, és magát egynek azok közül, akik bűneikkel hozzá-
járultak a nyomorúsághoz, ez a legjobb záloga a békének, amelyik csak
a Krisztusban lehetséges. A megbékélésnek meg kell lennie és erre az
egyetlen mód ez és ez riiindenkinekkötelessége. Mert a háború nyo-.
morúsága-ellen semmit sem !enni: maga is bűn.

Igazság
ez az a szó, ami az új világ kapuján állhat. majd. A háború műve
kemény és borzalmas, (a lap közli a bombától talált Canterbury-i szé-
kesegyház képét) s a felépítés műve is nehéz és fáradságos lesz. (Erdő-
től elhódított föld feltörése, mint a béke nehéz munkájának képe,
látható mellette.) Gondolnunk kell arra, hogya háború végén a béke
az igazságra épüljön fel. Rendeződjék a gyarmatok, a nversanyagok,
a pénzügyek, a gazdaság, a munka és munkabér kérdése. "Isten törődik
a mindennapi kenyérrel és az emberi munkával." Nekünk, keresztyé-
neknek, hinnünk kell ebben és törekednünk kell arra, hogy a romboló
és háborúra vezető önzés eltűnjéka világból. Egy új népszövetségre
kell törekednünk, ahol a nemzetek feletti igazság megadja minden-
kinek az élethez való jogot, legyen az kicsiny avagy nagy nemzet.
Amint ma egyrészt a tengely hatalmai, másrészt a szövetségesek egye-
sülnek céljaikért, úgy kell az egész világnak egyesülnie igazságban,
egyenlőségben. Ezért kell ma már fáradoznunk, minden erőnket latba
vetnünk. - Ez a cikkek és hozzászólások tartalma. Természetesen
vannak más hangok is, amik a mi számunkra énthetetlenek, Érthetet-
lenek főleg azért, mert

kétfajta világból
való származást bizonyítanak nekünk. A sok készülés mellett ott van
a pesszimizmus is: nem lesz jobb. sohasem a :világ és mit sem ér a sok
készülődés és az a nézet is, hogy az igazság egyenlő a liberalizmussal.
Emberiesség és szűklátókörűség, múlt és lehetetlen jövő képei keve-
rednek egymással. A megoldást egyik sem tudja megtalálni, mert vagy
a kiindulási pontja rossz, vagy a következmény, amit levon. A múltat
visszahozni nem lehet, ez a mi meggyőződésünk és a háború után más
világ lesz, amire, hogy jobb legyen, mint a háború előtti volt, fel kell
készülnünk. Abban azonban igazuk van a svájci ifjaknak, hogy ennek
útja a bűntudat és bűnbánat és az önvizsgálatból eredő nagy elszánás:
újat, jobbat szeretnénk és ezért dolgozom is. Kemény Péter.
~ ...- ~

Nem régen, még húsz-huszonöt évvel ezelőtt is nagyon buszkék
-voltunk rá és nagyon fontosnak tartottuk. Az öntudatos evangélikus
ember tudatosan hordozta és vallotta magáénak azokat az értékeket,

/melyekről azt tanulta, hogy egyház- és országépítő evangélikus érté-
kek. Liberális teológiai irányunk leváltása óta azonban nagy válto-
záson ment át evangélikus öntudatunk és önértékelésünk is. Az új,
újreformátori vagy újlutheri teológiánk u. i. nem tudott mit kezdeni
a régi evangélikus öntudattal, mert ez az öntudat főként kultúrális



elemekből épült fel. Bibliafordításokat, felvilágosodottságot, azonkívül
tudósokat, költőket, írókat, politikusokat, nyomdákat, könyveket tartott
számon. Ezeket - egészen tárgyilagosan - országunk alapvető értékei
közé sorolta és belőlük nőtt ki öntudatának gyökere is és törzse is.

Az újrefor~átori irányzat ezt az öijtudatot nem tehette a magáévá
és természetes, hogy helyeselni se tudta .. Az ilyen öntudat építmény é-
ből u. i. hiányzott az újreformátori teológia sarokköve, az "egyedül
kegyelemből, e~yedül hit által." Kétségtelen, hogy ez az alapvetőerr
biblikus tétel néhány kivételes egyéniségünktől eltekintve, nem volt
benne evangélikus öntudatunkban. Ezért kezelte az újreformátori
teológia ellenségként a régi evangélikus öntudatot s helyette biblikus
és reformátori hitet követelt. Közben egyházunken kívüli, sokszor kle-
rikális, sokszor egészen evilági körökből is érték a régi evangélikus
öntudatot alapvető támadások. Gondolj unk egyrészt a Szekfü Gyula
által megfogalmazott "új" magyar történelemszemléletre, másrészt az
emberi élet korszerű értelmezésére és a totális. államfelfogásra. Vegyük
hozzá ezekhez flz evangélikus családjainkban is gyökeret vert elegy-
háziatlanodást s akkor megértjük, hogy miért kellett régi evangélikus
öntudatunknak meginognia, sőt sok esetben meg is semmisülnie.

Régi öntudatunkat eddig nem tudtuk mással pótolni. Új teológiai·
irányu nk által szorgalmazott "kegyelemből hit által" meggyőződés
eddig még nem' tudott közmeggyőződéssé válni. ,Új kegyességi mozgal-
maínk valamiféle hitet produkáltak ugyan, de ennek nem sok köze
van a hitvallásos evangélikus meggyőződéshez. Jellemző példa: ke-
gyességi körökben Ielnevelkedett.. tanult evangélikus leányok sem
tudják megérteni, hogy miért ne adhatnának reverzálist akár katolikus
részre is, Hiszen - mondják - az íge és a Szentlélek az -egyházon
kívül is elvégzi a maga munkáját. Sőt olyanok is akadnak, akik
vallják, hogya. Szentlélek csak a történeti egyházakon kívül talál már
munkateret. Gyakran előfordul az is, hogy hivatali vagy tarsasági
közösségben evangélikus fiatalok elhallgatják, sőt le is tagadják evan-
gélikus voltukat. Nagyon sok reverzális-veszteségünknek - amint ma-
guk az illetékesek vallják - az az oka, hogy nem fedeznek fel
egyházunkban olyan értékeket, amelyekért harcolniok is érdemes
lenne. Ugyanakkor tapasztalati tény, hogy olyan evangélikus többségű
magyar vidékeken, ahol evangélikus öntudatunk még töretlenül él a
hivek szívében, az egyházhűség, áldozatkészség, megbízhatóság sokkal
nagyobb, mint másutt.

Lássuk meg, hogy ahol nincs öntudat,. ott nincs élet se. Ahol'
nincs evangélikus öntudat,ott elpusztul az evangélikus élet is, Hiány
volt régi öntudatunkban? Ezt a hiányt ki kell töltenünk. S mivel ma
teológiánkban döntő szava az újreformátori teológiánknak van, egyik
legfontosabb feladata az, hogy a hiánytalan evangélikus öntudatot dol-
gozza ki és tegye közkinccsé.

Nem vitás, hogy ebben az öntudatban első hely a tisztán biblikus
és tisztán hitvallásos evangéliomi hitet illeti meg. Itt azonban elkerül-
hetetlen, hogy biblikus és evangéliomí hitünk sarkalatos tételeit olyan
nyelven fogalmazzuk meg és vigyük át a köztudatba, hogy azt a mai
és teológiával nem foglalkozó ember is megértse. Értsük ezt úgy, hogy
teológiánk fordítási nyelve helyett magyar észjárás szerint fogalmaz-
zuk meg evangéliomi mondanivalóinkat. Azután pedig egyházunknak
komoly anyagi áldozatokat ken vállalnia, hogy akár röpirat, akár trak-
tátus formájában áraszthassuk el közegyházunkat az így megfogalma-
zott evangéliomi igazságokkal.

Másodszor nem szabad attól Iélnünk, hogy magyarországi evan-
gélíkus kultúrértékeink is alkotóelemei legyenek evangélikus öntuda-
tunknak. Sőt meg kell követelnünk, hogv ez így legyen, Ellenségeink
mindent megtesznek azért, hogy az evangélikus, illetve protestáns érté-
kek értéküket veszítsék a magyar közvélemény előtt. Hittanórák, kon-
ferenciák, előadások, egyházi sajtó sokkal nagyobb mértékben szol-
gálja ezt a célt, mintsem gondolnánk. Különben is kultúrértékeink
kivonása azzal a veszéllyel jár, hogy öntudatunk nemzeti szempontból .
teljesen elszíntelenedik és magyarságunk számára értéktelenne válik.
Ezt pedig mindenki akarhat ja,' csak épen a magyar ernberek nem.

Végül pedig közóhai is öntudatunk megerősítése .. Különösen tanult
és tanuló ifjúságunk körében halljuk egyre gyakrabban, hogy jelen-
tessünk meg egy könyvet, amelyből világosan. tájékozódhatnak egy-

.Esztországban a rövid bolsevista ura-
lom alatt az eddigi számítások szerint
57,000 lélek szenvedett mártírhalált.

A bajor evangélifus egyház felkérte
tagjait, hogy az új évben minden család
vezesse be a házi áhítatok gyakorlatát,
Ebben az évben a Jários evangéliuma,
az efezusi levél, a Márk evangéliuma és
Galatai levél kerül sorra.

Hollandiában lelkész-konferencia volt,
melyen jobbára német lelkészek gyül-
tek össze. Ezen a megbeszélésen adták
a nyilvánosság kezébe azokat az új -né-
met egyházi énekeket, amelyeket a há-
ború alatt nérriet egyházi emberek írtak
és zenésítettek meg.

A szlovákiai püspököket felszólitot-
ták, hogy mondjanak le állásaikról. Tuka
ezen kívánságával szemben mindkét
püspök arra hivatkozott, hogy ők a
gyülekezetek hizalmából ,élethossziglan
megválasztott egyházfök, Ugy Crda, mint
Orusky püspökök tiltakoztak a pozsonyi
fakultás bejárása ellen is. (Schweize·
rische ReL Kirchenzeitung.)

Az oxford mozgalmat Angliában és
a semleges államokban azzal gyanúsít-
ják, hogy feltűnő rokonszenvvel visel-'
tetik a lutheranizmussal szemben.

G. L.

.".,..,....... ~ •.•..""'.__•..~
KÖNYVISMfRTfTfS

Németh Lász!ó:
KészüIődés.

(Tanulmányok. Két kötet, 610 oldal,
Magyar Elet kiadása.)

Németh László a tanulmány nagy-
mestere. Ennek a műfajnak, amelynek
Gvulai Pál óta nem volt igazi nagy kép-
viselője, ő hozta meg a rnodern fel-
virágzását, nyugati színvonalra emel-
kedését. Ennek a most megjelent két-,
kötetnyi tanulmánynak előszavában
Németh László maga is csodálkozik,
hogy magyar földön kiadója, vásárlója
és olvasója akadhat míntegy tízkötetnyi
tanulmánynak. Németh László csodál-
kozása is egyik bizonyítéka annak,
mennyire hazug és átlátszó tendenciá-
val kidobott jelszó, volt a könyvkiadás
nagyvállalkozóinak bizonyos köreiben
az, amit a "közönség érdek!ődésérő!"
meséltek. Igy maradtak asztalfiókban,
vagy talán megíratlan, csirábafúltan a
legjobb, legkomolyabb, legmélyebb ma-
gyarságú művek s így árasztotta el a
betűre éhes magyarságot a selejt, a
szemét, a· ponyva, "Mert a nagyközön-
ség csak ilyesmi iránt érdeklődik."
Szemerrszedett hazugság. A magyar
nagyközönség még így, elnevelt, félre-
vezetett állapotában is fel tud venni
tíz kötet tanulmányt, pár- ezer oldalon,
egyetlen egy írótól is, ha annak írásai-
ban megcsillan előtte a zsenialitás
drága értéke. De mi lenne teljesítő-
képessége, ha nyolcvan év óta olyan
könyvkiadók nevelik, akiknek ,nem a
pénz, az üzleti siker a legfőbb szem-
pont juk, hanem a kiadott könyv belső
értéke! Ez az üzletre alapított könyv-
kiadás azonban nem a közönséget ne-
velte hozzá tehetségeink szellemi táv-
lataihoz, hanem tehetségeinket nyomo-
rította hozzá saját alacsony, üzleti
szempontjaíhoz.. Legvilágosabban ki-
tűnik ez Németh Lászlónak Móricz
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Zsigmondról 1926-ban írott tanulmá-
nyából (1. kötet 63. oldal). Ma, a sajtó
alá rendezés idején kénytelen Németh
László a következő jegyzetet függe sz-
teni tanulmánya alá: "Ne felejtsük el,
hogy amikor ez a tanulmány készült,
Móricz . Zsigmond legértékesebb mun-
kái: a harmineas években írottak, még
nem voltak meg... Tanulság: senkit
se mondj torzónak halála előtt". A ta-
nulmányból aztán kiderül, hogy Móricz
Zsigmond írói pályájának nagy ma-
gasbaszökései után következő nagy el-
ernyedéseinek, hamis vágányra [utásá-
nak, elsekélyesedéseinek a hajcsár mó-
don mögötte álló kiadók, az .előlegpén-
zekkelmegvásárló kísértők az okai és
az ilyen kiadói nagy hatalmasságok ál-
tal elnémított kritika. "A művészi erők
izmosodása, mint annyi nagy írónknál,
nála sem egyenletes. Vannak szeretet-
tel és szeretet nélkül írt könyvei. Van-
nak, amiket meg keüett írnia és van-
nak, - amiket szintén "meg kellett"
írnia.... (De nem belső kényszerből.)
Nem érezzük a haladás egyenletes ívét.
Mi párologtatta el a' mohó tanulóked-
vet?' Sem emberlátása, sem nyelve nem
terjeszkedik úgy, ahogy várni lehetett.
Mi állította- meg? A háború, a szenve-
dés, a pénz? Mintha nagyobb volna a
produkció, mínt az indíttatás, több a
mű, mint a könyvbe kívánkozó fölfede-
zés". - Ez a magyar sors, állapítja meg
Németh László akkoriban' szűkszavúan.
Ma már értjük ki nem mondott gondo-
latát. Szellemi életünkre rátelepedett
kapitalista piócák és polip ok képvisel-
ték ezt a zsenitörpítő magyar sorsot. S
Móricz Zsigmond azóta vett újra he-
lyes fejlődési irányt és iramo~, .amióta
kiszabadulhatott ezek karmaiból s a
feltörekvő népi irányba kapcsolódott.

Németh László is annak köszönheti,
hogy eddig mar tíz kötet tanulmánya
marad biztosan az utókorra, hogy tá-
madt kiadóvállalat, amely nem az
üzleti sikert, hanem a tősgyökeres ma-
gyar értékek mentését, támogatását,
élétre 'erősítését tűzte ki célul. Mind-
nyájunknak örülnünk kell azon, hogy
üzleti értelemben sem lett bukás a val-
lalkozásból.

A Készülődes még irodalomtörténeti
szempontból is érték: Benne figyelhetjük
meg, hogy illeszkedett bele újra iro-
dalmi életünkbe az érdek- és szem-
pontmentés, tárgyilagos kritika. Azóta
szűnt kissé irodalmi életünk hajszolt,
ideges és beteges "basedowos korszaka",
amióta irodalmi életünk legfontosabb
mirígye, a tehetséges, tárgyilagos és
légfőképpen: tősgyökeres magyar kri-
tika újra megkezdte szabályos és helyes
működését. Ha egy színdarabot vagy
regényt se írt volna Németh László,
ezek a kritikák és tanulmányok ma-
gukban is előkelő helyet biztositaná-
nak neki a magyar irodalom történeté-
ben.Ez az ő igazi területe. Kár elka-
landozni tőle, mert a, felismert hivatás
egyúttal a legerősebb elkötelezés is.

F. Z.

Házasságkötés, Sztik Gusztáv csanád-
alberti lelkész és Szrnka Margit mező-
berényi ovónő febr. 14-én a Deák-téri
templomban házasságot kötött. - Smid
Mirjam, Smid István rozsnyói esperes
leánya és Dévényi Géza főhadnagy febr.
17-én tartotta esküvőjet a rozsnyói ev.
templomban.
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házunk értékerről és eredményes munkáiról, mert támasz és tárgyi
tudás nélkül állnak abban a harcban, amely a középiskolás történet-
óráktól a hírlapi és társaságbeli támadásokig éri őket.

Mórocz Sándor.

A szegények kincse
Megrázó tanúvallomás hangzott el minap a fiatalkorúak bírósága

előtt: Egy édesanyát hallgattak ki szélhámoskodó fiatalkorú fia
ügyében ..

- Engem büntessen meg; bíró úr,- - kezdte az anya -, mert
én vagyok az oka mindennek. Rosszul neveltem. Látom már, régen
látom: hogy teljesen elhibáztam. Pedig én jót akartam. Egy kis igaz-
ságot, egy kis jóvátételt ... És minden balul ütött ki ...

-:- Tessék csak meghallgatni. Saját magamnak kegyetlen és
csúnya gyermekkorom volt. Mint árva leányka hányód1:am egyik
rokontói a másikig. Nem voltak játékszereim, nem volt soha szép
ruhám, soha nem lakhattam jól úgy, ahogy szarettem volna, se ki
nem alhattam magam kedvemre soha. Cukrot' se szopogathattam,
törpeszínházat se láthattam. egyáltalán semmi se csinálhattam, semmit
nem élvezhettem abból, amit más, boldog gyerekek vidám kacagással
vettek birtokukba. Pedig hogy vágyódtam minden gyermekboldogság
után! Fél életem odaadtam volna egy lenhajú alvó babáért, kezem-
lábam eg,y átszánkózott vidám délutánért! De nekem mindebből semmi
semmi se jutott. Nekem, amióta eszemet tudom, mindíg szolgálni,
dolgozni, boltba szaladni, takarítani és mosogatni kellett. Már akko-
riban megfogadtam, hogy ha nekem gyermekem lesz Valaha, annak
olyan boldog gyermekséget szerzek, hogy halálanapjáig ott legyen
szájában a jó íze. .

- Nem akarom a részletekkel fárasztani bíró urat,' de mikor
férjhez mentem s megszületett ez a fiú, aitól fogva csak ennek éltem.
Tejbe-vajba . fürdettem. Úgy öltöztettem, mint egy kis grófot. Annyit
ehetett, amennyit akart, addig aludhatott, ameddig akart. Ami ját-ék-
szert megkívánt, már meg is kapta. Egyszóval: nem volt óhaja, amit
már gondolatában el ne lestern s ne teljesitettem volna azonnal: Azért
is nem lett több gyermekünk, mert bizony a "boldog gyermekséget"
ennek az egynek is elég volt előteremteni s nem akartam, hogy egy
másik, vagy harmadik miatt már szűkíteni kelljen a lehetőségeit. Tel-
jesen "bolondja lettem" ennek a gyermeknek, ahogy szegény jó uram
szokta mondogatni. Az ő korai halála után meg még inkább, mint
addig. Most már igazán "teljesen" csak neki éltem. E~e.ip.temég felém-
mcsolygott egy-egy új házasság lehetősége, de elleergettem mindegyi-
ket, mert az egyiknél a leendő mostohában láttam ellenszenvet..gyer-
mekem iránt, a másiknál testvéreket kellett .volna. melléverini,a
harmadik új testvéreket akart hozzá. igy aztán egyedül maradtam és
egyre kopottabb, egyre szürkébb lettem, mert amint nőtt, .mindíg
nehezebb lett neki megadni "mindent, amit csak kívánt." Nemcsak
azért, mert nagyobb gyermeknek több minden kel] s a kis özvegyi
nyugdíj nem nőtt a gyermekkel együtt, hanem egyre inkább azért,
mert a gyermeknek mindíg erőteljesebben és hangosabban jelentkező
igényei támadtak. Sén, gyermekébe bolon dult ostoba asszony, nem
vettem észre, hogy magam támasztottam s egyre jobban hízlaltam
ezeket a mi szerény kispolgári kereteinken túl dagadt igényeket.. Be
kellett, be kellett, következni a tragédiának! Az egészségtelenül meg-
duzzadt igények, mint örökké éhes élősködőkfosztottak, szipolyoztak,
zsaroltak. Éjt-napot eggyé téve törtem magam a munkával '5 a -gyer-'
mek mégis elégedetlen, morcos, zúgolódó' volt velem szemben, mert
nem élhetett, nem szórakozhatott úgy, ahogya többiek, a barátai 'és

. barátnői abban az előkelő intézetben. Nem bírtam, nem bírtam többet
adni neki s én tudtam, mindíg féltem, hogy egyszer ebből baj lesz.
Bíró úr, én vagyok az oka! Elhibáztam, nagyon elhibáztam. A legjobbat
akartam a gyermekemnek. Azt akartam, ne legyen még egy anya a
földön, aki annyi jót adott gyermekének, mint én. Azt akartam, ne
legyen még egy gyermek, aki annyi jóért Iegyen rhálás, mint Ő. S mi
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lett belőle? Bestiát szabadítottam 'el benne, telhetetlen ragadozót híz-
laltam a nyakára, aki tönkre tette. Nem Ő, én vagyok a bűnös, bíró úr,
engem tessék megbélyegezni! 0 még fiatal, még megszabadulhat az én
ostobaságom mi.nden következményétől, még boldog, rendes ember
lehet, ha nem lesz megbélyegzett je ennek a társadalomnak .'.. Ne őt,
engem ... engem tessék megbüntetni ...

A bíró sokáig, nagyon sokáig hallgatott. Hol a kizsarolt testű,
szürkehajú, ijedt madárarcú édesanyát nézte, hol az elegáns sport-
ruhában, ápolt körömmel és tejfehér puhasággal dagadozó kamaszt.
Aztán.barátságosan, okosan, józanul beszélni kezdett:

- Látja, jó asszony, én megértem magát, mert az -én gyermek-
ségem is olyan volt, amelyben száz gyermekvágy közül egy, ha telje-
sült, az is úgy, hogy csak én láttam teljesedésnek. senki más a világon.
Tizenhárom-tizennégy éves lehettem már, amikor egy pajtásom meg-
kérdezte, mit szeretnék legjobban a világon' s én azt feleltern neki:
egyszer duzzadásig lakni vajask,enyérrel. S mégsem' mondhatom, hogy
nem volt boldog gyermekkorom. Egyszerűerr megmutattam, hogy éri.
vagyok a külömb. Én mezítláb rúgtam a labdát, ők futballcipőben.
Mégis engem emeltek néha vállukra egy-egy győztes gól után. Én pis-
logó gyertya méllett tanultam, ők pazar viIlanyfénynél, mégis én
voltam az osztályelső. Én krajcáros ceruzával rajzoltam, ők "Faber'.'-
rel, meg' "Kohinoor"-ral, mégis velem csináltattak meg a rajzaikat.
.Ök igazi sínen, magától futó vonatot dirigálhattak volna, mégis átszök-
tek hozzánk magunkfaragta fakardokkal. lándzsákkal, tollas fejdíszek-
kel indiánháborúban statisztálni. Én rrr'ndent magam csináltam, én min-
dent magam találtam, ki, én mindenbe a magam eszét, ügyességet,
fantáziáját építettem bele. Harc volt ez, kemény küzdelem, fogcsikor-
gató birkózás a pénz, gazdagság, jólét nagyhatalmával már ott 'lent
ir gyermekjátékok világában, de megérte. Mennyi és milyen csodálatos
győzelmi örömöt hozott! A f'áradalmat, a verejtéket, a munkát rég
elfelej tettem, de a diadalmas érzést, amikor engem, a kis rongyos,
mezítlábast választottak "Fehér sas" nagyfőnökké, sohse felejtem el.
Ez tett engem emberré. Ez hozott fel erre a birói emelvényre, ez
szerezte rangom, tekintélyem, jólétern. Ez tett boldog gyermekből
boldog emberré. Mert az ember nemcsak test, hanem. LéLek' is. S boi-
dogságot ném a test jóléte, öröme, éloezeie adja, hanem a Lélek
egészsége, ereje. Itt hibázta el, látja" jó asszony! Megfeledkezett a
lélekről. És ha én most magát büntetem meg s nem a fiát, folytatom
a maga hibáját. Magát má1' megbüntette q, lelkiismeret: Ez a leg-
nagyobb büntetés a világon. AhoL az m'Űködésbe Lép, ott az emoeri
igazságszo1;gáLta,tás vaLóban abba hagyhat mindent, nincs több feladata.
Nyugodjék bele, ha a fiát egy kicsit keményebb életmódra fogjuk.'

, Talán, ha kicsöpp en a: testi jólétnek' abból a meg nem érdemelt, hamis
világából, amelyet a maga bűnös anyai szeretete varázsolt köréje,
felébred benne is a szegények kincse: a 'lélek, Farkas Zoltán.

,~Azután majd eljövünk hozzád is I"
Kedves Barátom! Emlékszel, úgy-e, arra az őszi. délutánra,

amikor kilenc év után újra találkoztunk? Ritka, boldog nap volt az.
Előzőleg már-már azt éreztük, hogy végleg Ellsodort az élet egymástól,
más hivatásmezőn dolgozunk, többé nem is falálkozhatunk. Régi diák-
kori emlékeink elmosódtak, a rohanó idő mar fátylat szőtt előttünk,
nevet IS változtattunk s egy pillanatig úgy álltunk egymás mellett,
mint két ismeretlen utasa az életnek ..Te meglett emberré nőttél azóta,
hogy vszeretett Alma Materünk és nagy' alföldi falunk határát el-
hagytad,

Milyen csodálatos, volt azonban ez a találkozás, Egy perc múlva
már úgy csevegtünk, mint" kilenc évvel ezelőtt. Beszélni kezdtél iro-
dalmi alkotásaidról, verseidről, kéziratban meglévő könyveidről. Fel-
ismertelek teljesen, Hiszen mát akkor is fűtött az alkotás láza, mint
ma. Énis elmondtam hányatott életemet. Igy idéztűk amúltat, mely
nem tér vissza többet s beszéltünk a titokzatos, ma még hatalmunkban
lévő' jövendőről.

''Igy került sor mősülésedre is. Elmondottad, hogy másvallású nőt

[VANGfll~U~~lIT
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]'érfi -intelligenciánkevang~lizációja

ez évben is a nagyhét három első nap'
ján lesz az Országos Luther Szövetség
rendezésében Máriabesnyön, a besnyői
pensióban. Kezdődik március 28-án este -
és végződik méreius l-én este. Előadók:
Túróczy Zoltán püspök, dr. Reök Iván
sebészfőorvos, dr. Mády Zoltán egyetemÍ
m. tanár. Budapestig 500/0-os kedvez-
ménnyel lehet utazni, az egyik, tavaszi
vásárral kapcsolatban. A multévi érdek-
lődésre és a pensio korlátolt befogadó-
képességére való tekintettel ',' ajánlatos
mielőbb jelentkezni. Felvilágosítást ad
és részletes programot küld 'az Orszá-
gos Luther Szö,vetség konferenciai bi-
zottsága, Bp" VIlI., Eszterházy-u. 12, -
Telefon: 144-262.

A pesti ev. egyházkbzség' képviselő-.
testülete febr. 17-én tartott ülésén elfo-
gadta a számadást és megállapította a
I. évi költeségelőirányzatot. A számadás
463.621 pengőröl szól, a költségvetéS
pedig 455.548 pengőrőL A mérleg-
számla 1,036.504 pengőt mutat ki. ' -,

A galgagutai egyházközség jubileuma.
Február l2-én ünnepelte meg' az egy-'
házközség 200 éves -évfordulóját annak,
hogy az akkori lelkész" Balasso vitz Gá-
bor összegyüjtötte a legidősebb gutai
embereket és az ,ő vallomásukat, melyet
esküvel erősítettek, az egyházközség
mult jára vonatkozólag írásb a foglalta és
az utókor számára megörökítette. A régi
90 éves emberek l620-tól fogva pontosan
megmondták az itt műkődő lelkészek ne-
vét és működési idejét. A gyülekezet
kezdete az 1543-iki év körül volt: tehát
egyik legrégebbi gyülekezetünk Ma-
gyarországon. Az ünnepségen jelen volt
Kardos Gyula esperes .. aki az istentisz-
teleten igehirdetéssel és az utána. való
közgyűlés _vezetésével szolgált." Zász-
kaliczky Pál fóti esperes az előzőnapi
bibliaórán, majd az ifjúsági összejövete-
len hirdette az igét. Közreműködött .a
szomszéd vanyarci lelkész is bizony-
ságtételéveI (abban az időben Varrvarc
még idetartozott) és a leány- és gyéi--
mekénekkar.

Felügyelőválasztás. A sajógömöri egy-
házközség Szent-Ivány József halálával
megüresedett felügyelői tisztség ére az
elhunyt nagyérdemű egyházfelügyelö
fiát: Dr. Szent-Ivány Józsefet választotta
meg. Unnepélyes. beiktatása febr. 8-án
ment végbe, '
. A Deák-tért Luther Szövetség a bőjt

minden péntekjén d. u. 'l/27-kor böjti val-
lásos estét tart a Jeánygimnázium disz-
termében (IV.,. Sütő-u. 1.), Az előadá-
sok összefoglaló ·témája: A szenvedés
kérdése. Február 27-én: Az orvos vá-
lasza, dr. Reök -Iván sebészfőorvos.
Március fi-án: A szocíológus válasza,
dr. Mády Zoltán egy. magántanár. Már-
cius l3-án: A pszichológus válasza; dr.
Szalay 'Károly idegorvos. Március 20-án:
szeretetvendégség. Máteius '2t-én: A
kereszt 'válasz,a, Zászkaliczky Pál es-
peres.

Fogházmisszió. , Az' Országos" Protes-
táns Patronage Egyesület fogházmissziós
feladatok megoldására külön szakosztályt
alakított. amely minden hó első szerdá-
ján este fél. 7 órakor ,XII., Fészek-u. 7.
(dr. Molnár Gyula közig. bíró lakásán)
foglalkozik a protestáns fogházmisszió
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megoldásra varo feladataival. A protes-
táns fogházmisszió céljaira önkéntes ado-
mányok küldhetök 24.457. sz. posta ta-
karék csekkszámlán.

Halálozás. Popela János, a Ganz Danu-
bius Waggon- és Gépgyár Rt. nyug. igaz-
gatója febr. 8-án, életének 65. évében,
hosszas szenvedés után elhunyt. Holt-
testét a cinkotai ev. temetőben helyez-
ték nyugalomra.

A Budapesti Evangélikus Diákszövet-
ségek művészestje. Danhauser László
vallástanár növendékei jólsikerült mű-
vészestet rendeztek február 8-án a sze-
gény székely diákok támogatására. Dr
Gaudy László vallástanítási igazgató elő-
adásában székelyföldi diákélményeit ele-
venítette fel, László Magda, dr. Nedeczky
György, Kovács László, Greguss Kor-
néIa, Szűcs Stefánia, Holéczy Akosés a
.rádióból jólismert Holéczy-együttes fő-
városi nívój ú műsorszámokkal gyönyör-
ködtették a. nagyszámú közönséget. A
székely diákok számára 300 P-t fordítot-
tak a müvészest jövedelméből.

Egyházi levéItárak rendezése. A Deák-
téri evangélikus egyházak levéltárának
rendezéséről tett jelentést a legutóbb
tartott közös képviselőtestületi ülésen
Dex Ferenc ny. igazgató, levéltáros.
Ismertette a most már megfelelő he lvi-
ségben elhelyezett levéltár rendez esének
módját és azt az értékes levéltári anya-
got, amely a budapesti evangélikus egy-
házak életének és történetének az 1780-
as évektől kezdve hű tükre Sajnálattal
jelentette a levéltáros azt az észleletét,
hogy a levéltári anyagban itt-ott hiá-
nyok mutatkoznak, különösen a világ-
háborús és az azt közvelténül követő
évekből. E hiányok pótlása végett for-
dulunk most kéréssel eqv tuiztaqjainklioz:
kértük, hogy akinek birtokában egyházi
vonatkozású okmány, irat, feljegyzés,
jegyzőkönyv, nyomtatvány stb. van, kü-
!önösen, akik,. vagy akiknek hozzá tarto-
zoik egyházi tisztségeket viseltek, bo-
csássák azokat levéltárunk rendelkezé-
sére. - A felajánlandó anyag beküld-
hető a következő cjmre: Evangélikus
egyházi pénztár, IV., Deák-tér 4. Táv-
beszélő: 180-060. Hétköznapokon 9-13
óráig. Irásbeli vagy távbeszélőn közölt
kívánságra az egyházi pénztár az ira-
tokért el is küld.

Lelkészi hivatalok fig·yelmébe. Kere-
sik Orosz Pál ev. posta- és távirdasegéd-
tiszt és Kirili Margit róm. kat. házas-
ságkötésének egyházi anya_könyvi be-
jegyzését. Egy törzslapi feljegyzésről
megállapíttatott, hogya házasságot 1900
márc. 29-én kötötték, valószínűleg Békés
vagy Arad vármegye teri.iJetén. A
nyomravezetőnek 50 P jutalmat adnak.
Értesítést akiadóhivatalba kérünk.

Névváltozás. Sárkány Tibor fóti se-
gédlelkész utonevét az eredeti anya-
könyvben első helyen bejegyzett András
névre cserélte áto
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akarsz elvenni. Hallgattalak s félve kockáztattam meg néhány kérdést,
bár reméltem, hogy evangélikus fiúhoz méltó feleletet fogsz adni rá.
Hidd el azonban, akkor kilenc év után, nagyon szíven talált pár aka-
dozó mondatod. "Lehet, hogy ... bizony ... nem a mi templomunkban
lesz az esküvő ... de azután majd eljövünk hozzád is!" Nagyon meg-
'ráztak, lelkemben megindítottak szavaid. Hát tenálad is csak: lehet,
hogy így, lehet, hogy úgy lesz? Tenálad, aki mindíg olyan határozott
és erős jellemű fiú voltál? És, hogy azután majd eljöttök hozzám is ... ?
De elhessegettem rossz sejtelmeimct s arra gondoltam, hogy nagy idő
van még hátra, csaknem egy fél év választ el a megjelölt dátumtól,
addig még szemébe nézünk egymásnak s ezt a legnagyobb ügyedet
Krisztus színe elé viszed és meghallod vádoló szavait: "Simon, Simon,
íme a Sátán kikért. titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én

'imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel
megtérvén, erősítsed a te atyádfiait." Ha pedig meghallod, akkor észre':
veszed, hogy Krisztus Téged ugyanakkor, amikor vádol, szent feladatra
is akar kötelezni: erősítsed a többieket. Éppen Téged, aki evangélikus
iskolában végezted tanulmányaidat, aki eddig mindíg evangéliumi kör-
nyezetben éltél.

Telt-múlt az idő s máig sem találkoztunk. Magam nem resteltern
újra és újra felvenni a telefonkagylót s titokban, mikor senki sem-volt
a közelemben, türelmetlenül várni a veled való beszélgetést. Te azon-
ban nem jelentkeztél. Személyes látogatásomra sem feleltél. Sokáig
vártalak. Most az az .érzésem, hogy földrajzilag hiába vagyunk közel,
lelkileg nagyon messze kerültünk. Könnyű utat választottál, elkérülsz
engem. Azért, - tudom - mert nyugtalan a lelkiismereted. Bizonyára
könnyelmű ígéretet tettél. Alkuba bocsátottad azt, ami legdrágább
kincs a világon. Veled együtt pedig hány fiatalember és leány teszi

. ezt. Sokan vagytok kis egyházunkban is. Ezért határoztam el, hogy
nyílt levelet írok Néked és Néktek mindnyájatoknak. Talán el sem
olvassátok, talán egykedvűen félretoljátok magatoktól. Meg kell azon-
ban írnom, hadd tanuljanak példátokból s hadd előzzenek meg ezek a
sorok késő keserves bánatokat.

Először' is vedd tudomásul, hogy evangélikus ember sohasem gon-
dolhat esküvőjére úgy, hogy: "talán", vagy: "lehet". Talán itt, talán
ott lesz az esküvője. Ezen az egy-két szón már nagyon sok élet bukott
el. Ez az egy-két szó már nagyon sok embernek tépelődest és örökös
lelkiismereti furdalást jelentett. Nem vagy szórványlélek, aki tudatla-
nul követné el ezt a könnyelmű cselekedetet. Ismerned kell a követ-
kezményeket. Majd utána, mint barátot, meg akarsz "tisztelni" azzal,
hogy amikor már későn lesz, eljössz hozzám is imamorzsákért, ál-
dásért? Hogy, amikor már nem lehet segíteni, mindent elfelejtsünk és
ismét a {,régi" barátok legyünk. Vagy azt hiszed, hogy így is lehet?
Esküvő az egyik templomban és inkább az egyház kiengeszteléséért,
mint önmagadért. még egy ráadás-áldás a másikban? Nem barátom,
ezt nem lehet. . . ,

De itt még nincs vége. Míg Te ezzel keserítesz, addig egy másik
"barát"-ról íme azt hallom, hogy azért, mert egyháza nem adott neki
nagyobb darab és fehérebb kenyeret; inkább elárulja egyházát, meg-

I szégyenítve apáink nevét és hűséget. Cseng a telefon, ott egy harma-
I dik jelentkezik. Urvacsorát szeretne venni a közelgő vasárnapon, eskü-

vője előtt. Esküvője más templomban lesz, este 6 órakor, délben
azonban még igaz "bűnbánatot" akar tartani s a konfirmációi oltárnál
akarja hosszú időre megnyugtatni lelkiismeretét. Mondjátok Ti mind-
annyian, gondoltatok legalább néha arra is, hogy kevesen vagyunk s
hűtlenségtekkel nemcsak titeket, hanem fiaitokat és unokáitokat is
elveszí tj ük?

Még nincs későn, még meg lehet tartani a hűséget és a lelki-
bmeret nyugalmát. Imádkozom érettetek evangélikus anyaszentegy-
házunk nevében is. P. P. ,-~- Az Orvos ésa végső dolgok címen a

Magyar Evangéliumi Orvosszövetség
febr. és márc. hónapban minden szer-
dán este 1/28 órakor előadásokat rendez
a Szabadság-téri ref. templom alagsori
előadótermében. Előadó: dr. Reök Iván
főorvos és vitéz Csia Lajos lelkész.

Halálozás. Scholtz Róbert budapesti
könyvkereskedő, a pesti ev. egyház kép-
viselőtestületének tagja, a Scholtz- Test-

-vérek könyvkereskedő cég egyik tulaj-
doncsa 69 éves korában Budapesten.
febr. l O-én hosszú szenvedés után el-
hunyt"
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legelőnyösebb beszerzési forrása

.Löw, és Varga
BUDAPEST, C8~lváros) IV., Sütö·utca 1.

(Ág. ev. iSK, épületben)

BRAUN JENO'"mGhimző és plisséspeci- I Felvilágosítással és tájékoztatással -rszolgá! az
alista bérrnunka üzerne, - '-, '-', -

VIlI., Aggteleki-ú. 2.a. (Rákóczí-út sarok), I egyesület -központja: Budapest, IV., Fehérhajő-u ..
. Tel e f o ri'; 344.-:-637. 8-10. (Ev. bérház.) Telefon: 1~863-32,'valamint a

, ~z:s:ú:r.~p~liS~S~é·ih~im~zré~se~k~·Ég~Om[b8:'t~hU~'Z:á~s~~~~~~~~~ÍI _kerületi f,iókok: Békéscsaba, D. ebrecen, Érsekújvá~,és minden e szakmába vágó ruunkék -
szakszerű készítése. Gyor, Kassa, Miskolc, Pécs, -Szeged, Szombathely.,

Mind'en' egyházközségben megbízottai van~ak az'

egyesületnek. ~ :ll~ndóan felveszünk .es·f6glalko~~
'tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, höl-

gyeket is.

Harmóniumok l e z o l c s ö b b dn

'FITTLER-nél'
BUDAPEST, Damlanlch-utca 38.

Képes árjegyzék díjtalan.

Regl~özls,!,ert ·.l'ST11{ " ,c

megbllha~o TN~" fl . ,1:1 0100 budqpés].}{tJ ..rroest kOL '"f i.' 6
o '~stO IV nsro .,;er.

Há~ió,.~ramofon,
és az összes J'lang- 'MARNITZ hangszer-
szerek legolcsobban '. telep,
VIlI.,József-kijrút 37. Evangélikusoknakárengedmény. '

Vidéki fiók; Szolnok, Kossuth-tér 1.

Női és ~~erme~~alapo~,müvirá~és.~ísztoll
legjutányosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest,' IV., Sütő-u, 1.
(Egyház épületé::>e~.) Vidékre is szellltok. ,

. ~ ALAPI:rAsl ÉV: 1853, t0': ,.'

ELI GftYA N N. .~
. ÉKSZER-EZÜST -ARANY ,

Telefon: 181-282. BUDAPEST. V., Nádor-utca 3.
V élesztékes. ízléses, szolid munka:' Előnyös érak.

1

6 Felsége I. Ferdí-
nánd bolgér királv,
u d var j szállítója

'6 cs. és kir, Fen.
-séges Józse! főher-
ceg kamarai s'zái-

. lítóie . ,

Dr: Ltmdl Adolf utóda: FÁBA REzs6 preparatóriuma,
.. Budapest, II. kerület, Iskola-utca 18.

Evangélikus. Egyházkeruletek
. .' . /

Jóléíi ÉgyesiÍleh!? -;

'BIKKl ÁRPÁD' RUHAÓYÁR
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A
A magángyónás kérdése

nagy érdeklődést és nagy
nyugtalanságot keltett egyhá-
zunkban. Sőt egyházunkan kí-
vül is. A reformátusok buda-o
pesti lapjában Szabó Imre es-
peres a magángyónás hívének
vallotta magát. A róm. kat.
egyház sajtójának egy része
Krisztus egyházához aligha
méltó gúnyolódással és ferde
beállításban tárgyalta a kér-
dést. Híveink közül pedig so-
kan a megzavart lelkiismeret
nyugtalanságával tanácstala-
nul állnak ez ok nélkül felve-
tett és elhibázott módon fel-
tálalt kérdéssel szemben.

Mert a magángyónás felve-
tésére semmiféle kényszerítő
ok nincsen. Évszázadok óta"
élünk tisztes hagyományaink
és szokásaink szerint békesség-
ben. Szokásaink megváltozta-
tása csak kényszerítő körülmé-
nyek gyümölcse lehet. Én ilyen
kényszerítő körülményt ezidő-
szerint nem ismerek. Mikor
"egyetemes egyházunk lelki
vezére" (az' egyik cikkíró .mon-
dotta így!) a legutóbbi egyete-
mes gyűlésen a magángyónás
kérdését is megemlítette, min-
denki úgy vette azt, mint
egyéni véleményt. Ezért nem·
is szólt hozzá senki.

Az ilyen kényes teológiai
kérdés megvitatása nem is való
a nagy nyilvánosság elé. Sem
közgyűlésre, sem a sajtóba.
Előbb a lelkészeknek maguk-
nak kell az ilyesféle kérdése-
ket tisztázniok. S erre ott van-
nak a lelkészegy leti zártkörű
gyűlések. A theologia mélysé-

, "magangyonas
geivel szakszerűen nem foglal-
kozó közönséget egy ilyen kér-
dés felvetése és vitatása leg-
feljebb megzavarhatja és nyug-
talanítja.

Különösen, ha olyan szeren-
csétlen módon történik, mint
dr. Vető Lajos cikkében lát-
ható, aki' erőteljes hangon je-
lentette ki, hogy aki a magán-

.gyónást nem gyakorolja, nem
igaz keresztyén. Nem tudom,
hogy ő maga is gyakorolja-e és-
gyakorolják-emindazok, akik
a magángyónás intézményes
bevezetését szorgalmazzák?
Mert ezen .kell a dolgot kez-
deni!

No meg azon, hogy legyünk
tisztában azzal, mit is akarunk
voltaképen?

Ha a magángyónás ügyét a
kulcsok hatalmának pápás kép-
zetévei kötjük össze, akkor azt
elvi alapon feltétlenül el kell
utasítanunk. Mert az Isten
ítélőszékébe teremtett ember
nem ülhet bele. Sem isteni,
sem emberi jogon.

Ha azonban arról van szó,

f:élet "zuhan ránk s érez~ük, II
I -hogy Isten haragszík bűneínkért. '1

I
Senki, se segíthet rajtunk, csak a 1

magát feláldozó Krisztus, aki így I
kérleli értünk az Atyát: Atyám, I
olyan gyarló ez a bűnös ember s
úgy gyötrödik nagy szorongásá-
ban. Ajándékozd őt nekem, aki I
eleget ,tettem érte. ' Nézd, az én I
örökkévaló áldozatomban van a
bizodalma. I

II De, aki ettől az áldozattól va- '1

I
lami másfelé hajlik - az ment- II
hetetlen: Luther.

___ , I- -.

amit Kapi püspöktársam is he-
lyesen állapított meg, hogy
valamely hívő a maga nyugta-
lan lelkiismeretének vagy bűn-
tudatának gyógyítására vágya-
kozva önként (és itt ezen van
a hangsúly!) felkeresi lelkészét
vagy bármelyik hívő testvérét .
és kiönti .előtte a lelkét; azt
igenis szeretettel és bizalom-
mal kell fogadni s a Krisztus
nevében segítségére lenni. De
az ilyen magángyónás csak ön-
kéntes lehet és sohasem intéz-
ményesen kényszerített.

Nem akarok én itt most rész-
letekbe bocsátkozni. Luther
igazi álláspontját alaposan ki-
fejtették már az itt megjelent
cikkek. Wolf Lajos pedig a"
gyónás valódi jelentőségét . és
értékét félreérthetetlenül ki-
domborította. Vitathatatlan,
hogyamagángyónásra a mi
egyházunkban is megvan a le-
hetőség, csak a gyakorlat
hiányzik. Ezt azonban 'maguk-
nak a lelkészeknek kell kezde-
ményezniök. Elsősorban maguk
között. Csak akkor kelthetik
fel és nyerhetik meg a bizal-
mat a hívek részéről, ha azok
a magángyónás életjavító és
lélektisztító áldásait lelkész ei-
ken észlelni fogják.

Másik előfeltétele a magán-
gyónás bevezetésének az, hogy
a lelkészek esküj ébe fel kell
venni a gyónás titkai szigorú
megőrzésének kötelezettségét,
Enélkül a magángyónást beve-
zetni nem lehet.

A kérdés megvitatása pedig
a MELE gyűléseiré tartozik,

D. Raffay Sándor.

1



Ma~var 8i~liatársulatot1
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A Harangszó multhetí számában olvas-
tam, hogy egy magát megnevezni nem
akaró hittestvérünk száz pengőt adott a
Magyar Bibliatársulat megalapítására. Bár
a gondolat nem új, hiszen a magyar pro-
testantizmus évtizedes titkos álma egy
ilyen társulat, örömmel kell köszönte-
nünk ezt a kezdeményezést, me ly tudo-
másom szerint a magyar evangélikus
egyház első pozitiv lépése a Magyar
Bibliatársulat megalakulásához. A refor-
mátus testvéregyházban a közelmultban
Kováts J. István vezetésével megindult
már egy ilyen irányú mozgalom. Nekünk
is tenni kell valamit s nem kétséges,
hogy ezt az ügyet a magyarországi két

,protestáns egyház közős ügyének kell
tekinteni. A gondolatot a háború tette
időszerűvé, me ly a Britt és Külfőldi
Bibliatársulat magyarországi tagozatát
legnagyobb segélyforrásaitól zárta eJ.
Mivel a háború befejezésének. az idő-
pontját nem tudjuk, azt sem tudhat juk,
hogy, a 'Britt és Külföldi Bibliatársulat
mikor támogathatja ismét a magyar
bibliakiadást. Kérdés, hogy az angol ke-
resztyénség a háború után is gondolhat-e
majd egyáltalán a magyar bibliák kiadá-
sára. De minden emberi számítást, talál-
gatást félretéve, a magyar protest.antiz-
musnak illenék is saját magának gondos-
kodni arról, hogy az Isten igéje anya-
nyelvünkön terjedhessen népünk köré-
ben. Kívánatos lenne tehát, ha a Magyar
Bibliatársulat ügye nem néhány jószán-
dékú ember magánvállalkozása, hanem
a magyar protestantizmus hivatalos meg-
mozdulása lenne.

A terv megvalósításához a hivatalos
megmozdulás, esetleg egyetemes egyházi
közgyűlési határozat mellett nélkülöz-
hetetlen a lelki és az anyagi háttér ki-
alakulása. A Magya.r Bibliatársulat mö-
gött imádkozó tábornak kell állni. Olyan
emberekre van szükség, akik naponkénti
imádságaikban könyörögnek nemcsak
azért, hogya terv keresztülvihető le-
gyen, Isten adja meg hozzá az anyagi
feltételeket, hanem azért is, hogy ez a
társulat jó szolgálatot tehessen magyar
népünk körében az evangélium ügyé-
nek, munkája által közelebb juthassunk
az Istenhez s épülhessen közöttünk az

'Isten országa. A lelki háttér mellett az
anyagiakat sem szabad lekicsinyelni.
Nagy szükség van erre is. Az anyagi
háttér biztosítását úgy gondolnám, amint
azt a Luther-szeborral tettük. Országos
gyüjtést kell rendezni egy jól kíválasz-
tott hóriapban s meg vagyok győződve,
hogya magyar protestantizmus össze-
adja a meginduláshoz szükséges össze-
get, mert szívügyének Iogja tekinteni a
Magyar Bibliatársulatot. Mindezek ellen
ait az ellenvetést tehetik, hogy most há-
ború van, másra kell a pénz, s hogy a
Luther-szeborra .csak egyszer kellett
gyűjteni, mig egy bibliatársulat fenn-
tartása állandó támogatást igényel. A
bibliát ugyanis nem lehet még olyan
dr ágán sem adni, mint amennyi az elő-
állítási költsége, hiszen akkor nehezen c

lenne hozzáférhető a szegényebb nép-
osztály' számára. Pedig az előállítási
költségen kívül még számolni kell egy
kereskedés költségeinek a fedezésével ,
is, ha a legszerényebb keretek között
is maradnánk. Egy bibliatársulat fenn-
tartása tehát állandó támogatást igényel
s ezt nem várhatjuk a már amúgy is

2

Apa és Fia
Ezeréves történelme folyamán sokszor élt át nehéz időket nem-

zetünk. Sokszor megpróbált bennünket a mindenható Isten, de soha
nem taszított el magától. Elsújtá felettünk villámait dörgő fellegekben,
de a sír széléről mindíg felemelt bennünket ...

Bizonyság emellett a legutóbbi két évtized is, amelyet Trianon óta
élt át súlyosan megpróbált, megszaggatott nemzetünk. Isten most sem,
hagyott el minket. Küldött számunkra szabadító vezért Kormányzónk
személyében, aki, által új életre támasztotta már-már halálba' hanyatló
nemzetünket. ,

Valóban a Gondviselés küldötte és már kora ifjúságától kezdve
különböző helyeken, különböző módokon, különböző eszközökkel bár,
de tulajdonképpen mostani nehéz, nagy hivatásának sikeres betöltésére
készítette elő, nevelte, vezérelte őt.

Hiszen azok a tengeri utak, amelyeket az Óceánt szeldelve a föld
körül mindenfelé megtett, nemcsak arra voltak jók, hogy a végtelen
.vizen tájékozódni tanuljon s partot, kikötöt keressen, hanem hogy a
megpróbáltatások tenger-végtelenjén tájékozódva, egy egész nemzetet
vezethessen biztosabb partok felé. Azok a világnyelvek, amelyeket ez
útjain szinte játszva elsajátított, nemcsak arra voltak jók, hogy azokon
társalogjon, hanem arra is, hogy mint egy nemzetnek reprezentáns
férfia, csodálatba ejtse idegen népek hozzánk jövő fiait, amikor hallják
őt tulajdon nyelvükön szólani. Az a hadsegédi tisztség, amelyet ősz
királyunk oldalán betöltött, nemcsak arra volt jó, hogy díszt .és kísé-
retet adjon a királynak, hanem arra is, hogy itt szerzett tapasztalatait
értékesíthesse és megállhassahelyét, amikor abban a palotábap-é lesz
az ország első embere. Hogy egy hajó, vagy egy hajóraj legénysége az
ő vezetésére volt bízva, az nemcsak arra volt jó, hogy felettük cél-
szerűen parancsnokolni tudjon, hanem arra is, hágy majd rendet, fe-,
gyelmet tudjon teremteni egy, a szélsőségek határai között lazasan ver-
gődő országban. Az az otrantói ütközet, amelyet túlnyomó ellenséges
erővel szemben diadalmasan megvívott sötét, hullámzó vizek felett,
nemcsak arra volt jó, hogy egy magyar főtiszt hősi tettében a tenger
felett is a magasba lendítse a magyar dicsőség lobogóját, hanem arra
is, hogy hősi tűréssel, bátor szívvel meg tudjon állani a jövendőnek
minden vész ével, minden viharával szemben. Az az erős természet,
amellyel az Isten megáldotta s amellyel az ütközetben szenvedett sebé-
ből felgyógyult, nemcsak arra volt jó, hogy új munkákra, új fel-
adatokra megépüljön, hanem arra is, hogy amikor azt a szörnyü mély
sebet szenvedi hazafiúi lelke az összeomlás gyászos napjaiban, abból
is magához térjen, abból is megépüljön s újult erővel egy nemzet élén
induljon előre tovább csüggedetlenül a jövendő felé.

Igen, azoknak a hajóknak sötét, örvénylő sodrában, amelyeket ő

vitt s amelyek őt vitték, már így készítgette, így nevelte, így adta és
küldte nekünk az isteni Gondviselés.

Es a nemzet, megértette a Gondviselés szavát s egyakarattal maga
fölé ernelte őt. Azóta viseli korrnányzói tisztét. Viseli nemzetünk törté-
nelmében talán még soha át nem élt nehéz időkben, kiváló emberi
tulajdonainak ragyogásában, körültekintő bölcseséggel, férfias eréllyel,
csüggedetlen hittel, egy, a jótékonyságban fáradhatatlanul tevékeny-
kedő, áldott női lélekkel való hitvestársi szövetségben.

És most, amikor bölcs országlása nyomán felsütött felettünk a
feltámadás hajnalfénye; amikor visszatértek hozzánk elorzott, drága
országrészek s örömkönnyek közt újra keblünkre ölelhettük a szám-
kivetettség keserű kenyerén oly soká tengődött testvéreinket; amikor



igy nagy muvere .Isten kegyelméből feltehette mintegy a koronát:
hetvennégy esztendő terhével erős vállain, kormányzósága huszonkette-

. dik évfordulójának küszöbén arra hívta fel a nemzetet, hogy kor-
mányzóhelyettest válasszon mellé, akivel megossza a fáradalmakat és
aki időnként felváltsa az országvezetés nehéz munkájában.

A nemzet készséggel engedett a hívó. szónak és oly választ adott
reá, mely a legméltóbb az ország Kormányzójához és legméltóbb az
egész nemzethez. A magyar országgyűlés egyakarattal, kitörő lelkese-
déssel a Fiát választotta kormányzóhelyettesül az Apa mellé: nagy-
bányai vitéz Horthy Istvánt. A nemzethála boldog gesztusa ez egy
romországot újjá építő s a családját rajongásig szerető Édesapa felé,
de egyben a legbölcsebb megoldás is, mert vitéz Horthy István szemé-
lyében oly férfiút emelt a kormányzóhelyettesi székbe, aki felé mind-
nyájan jogos büszkeséggel és reménységgel tekinthetünk.

Vitéz Horthy István férfias jellemével és eddigi munkálkodásával
is tanúságot tett már vezéri elhivatottságáról. Aki a nemzeti aviatika
szolgálatában az ifjúság seregét nevelte és példájával vezette; aki
emlékezetes repülőbravúrokat hajtott végre; aki mint katona, elszánt
bátorságról tett tanúságot; annak bizonnyal veszélyek közepette, próbás
időkben is helyén van a szíve. A tengerek hőse mellé oda áll a levegő-
nek hőse. Aki 8Z állam vasutak elnöki székében egy országot behálózó
szervezetet vezetett, megvan abban az' adottság arra nézve is, hogy
világos látással és bölcseséggel egy' egész nemzet sorsát irányítsa. Aki
gyermekségétől fogva ott állt az Édesapa mellett s évek során át a
legközvetlenebb betekintést szerezte az országkormányzás titkaiba és
.szövevényébe; akinek véralkataba ivódott a reprezentálás minden ké-
pessége; aki személyesen ismeri már a világ vezető államférfiait. két-
ségkívül a legalkalmasabb arra, hogy helyettese legyen az ország
kormányzójának.

Köszöntsük hát hódoló szaretettel "'0Ket, nemzetünk jövője felőli
boldog megnyugvással, hogy íme, a leghívatottabb. egymással a leg~'
jobban összeforrt kezek irányítják az ország hajójának kormányát.
Szilárdan hisszük, hogy a nemzetünk sorsa felett szeretettel őrködő
isteni Gondviselés akarata volt ez. . . Botyánszky János.

Veszendö értékek
I.

A hazai teológiai és egyházi irodalom minden olyan figyelője, aki
kívül áll mozgalmakon és irányokon, régóta, észrevehetett néhány
aggasztó jelenséget s régóta érezhetett csendes .szorongást azon, hogy
új értékek előhozatala és erőteljes propagálása . közben lassan veszen-
dőbe mennek oly régi értékek, melyekről aligha lehet lemondanunk
szellemi életünk fájdalmas megcsonkítása nélkül. Ezeknek a szorongó
érzéseknek szeretnék hangot adni, attól sem félve, hogy' a ma oly meg-
bélyegző .Jíberálís'' jelzővel fognak illetni.

Alljunk meg mindjárt ennél a jelzőnél. Teológiai hallgató korunk-
ban megtanultuk, hogy a liberális teológiában és művelőiben az ördög
cimboráit lássuk, akik meghamisították a bibliai kijelentés igazságait,
a keresztyenséget pedig addig lúgozzák az emberi ész marólúgjával,
míg nem marad belőle más, mint valami igénytelen, seszínű "vallás";
olyan vallás, melyet a legliberálsabb szabadkőműves is elfogadhat és
pedig a humanizmus és racionalizmus elveivel kipárnázott világnézeti
kényeimének legkisebb veszélyeztetése nélkül. Ha valamelyik studíu-
munk perifériáján felbukkant aliberális teológia árnyéka, azonnal ké-

megterhelt közpénztáraktól, hanem csak
önkéntes adományokból. Nem számol-
hatunk egy évente előre meghatározott
ősszeggel. Ha azonban a pénzkérdésen
aggodalmaskodunk, akkor nemcsak eb-
ben a háborús időben, hanem a háború
után sem lesz bibliatársulatunk. A lelki és
az anyagi háttér kiépítése között meg kell
tartani a helyes sorrendet. Ha majd hivő
kőzösség, imádkozó emberek tábora áll az
ügy mőgött, akkor Isten megtalálja a
mórlot az anyagi háttér megteremté-
sére is.

A református egyház már emlitett
megmozdulása, valamint a száz pengős
adomány azt igazolja, hogy Isten bizto-
sitani akarj a népünk számára továbbra
is az igéjével való táplálkozás lehető,
ségét. Kérünk azonban- hivatalos intéz-
kedést, hogya Magyar Bibliatársulat
lelki háttere mielőbb kiépülhessen s ez-
által az anyagi háttér is hamarosan meg-
növekedhessék. Amig azonban ilyen
irányú hivatalos felszólítás elhangzik,
az imádkozók már' imádkozhatnak, az
adakozók adakozhatnak. Akinek tehát
szívügye, hogy Isten igéje továbbra is
eljusson népünk minden rétegébe, imád-
kozzék és adakozzék a Magyar Biblia-
társulatért! Jávor Pál.

Álarcosbál
A "régi jó világ" nagy farsangi ese-

ményei voltak az Ú. n. álarcosbátok .
Egy-egy ilyen hálra két ruhával is fel-
készültek a hölgyek, Egyiket éjfél előtt,
a másikat éjfél után viselték. A bálozók
magukkal vitték a selyemből készült ál-
arcot és a bálterem ajtajában arcukra
helyezték, A táncoló párok el változta-
tott hangon társalogtak egymással. A
cél az volt, hogy mindenki eltagadja és
elhazudja önmagát: Igy sokan el is ér-
ték, hogy csak akkor váltak felismer-
hetővé, mikor a hűvös hajnali órán le-
vették álarcukat.

Egészen különös és érdekes, hogy ma
az emberek nagyrésze ilyen álarcosbál-
nak tartja és gondolja az életet. Ha nem
is szól a muzsíka, ha nincs is sejtelmes
báli éjszaka, azért az álarcot szíves sze-
retettel viseli a legtöbb ember. Elmene-
külünk a hamis látszatok mögé s kipirult
arccal védelmezzük az érdek-hazugságot,
a szükség-hazugságot s más különíéle
jelzőkkel ellátott hazugságokat.

Hova-tovább komoly tanulmányok
születnek, hogya gesztus, mozdulat,
viselkedés, szavak áradata mögött mi-
Iyes kívánság, gondolat és vágy él. Nem-
sokára módszeresen lehet kutatni, hogy
'\'!gy-egy áruló jel miképpen burkolja el
a hitvány öncsalást és veszedelmes kép-
mutatást.

A világháborúk mellett propaganda
háborúkról hallunk, melyek pszicholo-
giai eszközökkel dolgoznak, hogy elhi-
tessenek valarnit. Nem az igazság a fon-
tos, hanem acél. Embercsoportokról
hallunk, melyek olyan eszközök igény-
bevételévei hajlandók küzdelmeiket
megvívni. melyek eltakarják a lényeget.
De az egyes ember is. seJyemálarccal
jár. Ez a sok takarás és fedezés, kóc és
csepürágás, címtáblafestés és önámítás
annyira összezavart mindent, hogy most
már egyenes utat sem igen lehet ta-
lálni. A politikát összekeverték a gaz-
dasági élettel, a falukutatást a szociál-
politikával, a szociálpolitikát a térsada-
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lom tannal, a néptes irodalmat a nem-
zet irodalommal és így tovább. Eddig
még nem volna különösebb baj.

A baj ott kezdődik, hogy a ködösítés
a hitélet területére is átcsapott. A rosz-
szat hamar állitják érdek-jónak, a bünt
szórakozásnak. Az egyén felé kinyúló
szeretetet a közösség ellen való bűnnek
is nevezik néha. Nem érünk rá Gondol-
kozni, a fogalmak között külö;;'bséget
tenni, mert ha készséggel el is fogad-
juk a nihil prívátum elvét, azért alapjá-
ban véve mindíg egyes emberekkel ál-
lunk szemben, még akkor is, ha az
egyes emberek tömegben csoportosul-
nak is.
." Itt a legvégső ideje annak, hogy kér-
Juk a Szent Lelket, hogy világító erejé-
vel mutasson meg bennünket legelső-
sorban önmagunknak. Mutassa meg, hogy
kik és mik vagyunk. Tépje le arcunkról
az álarcot, hozza csak a nagy leleple-
zést, hogy végn~ önrnagunkra, azután
pedig Istenre találhassunk. Isten Szent
Lelkének ezt a munkáját pedig min-
denekelőtt magunkra vonatkozólag kér-
jük. Fülöp Dezső.

Re~~eli á~ítatot a. rá~ió~an'
EI. sem lehetne képzelni a mát rádió

nélkül,' annyira hazzánktartozik. Szóra-
kozást, tanulást, pihenést jelent a nagy
általánosságban mindent felölelő műso-
rával, sőt jelenti' a harctéren küzdő sze-

, Tetteinkkel való élő kapcsolatot is. Fon-
tosságát felesleges is emlegetni, annyira
nyilvénvaló és ezt a fontosságát mind-
azoknak, kik igényt ta~taná.k az emberi-
ség irányitására, vezetésére, nevelésére,

- nemcsakhogy fel kell ismerniők, hanem
fel is kell használniok, mert elle~kező
esetben nagyon fontos munkaeszkőzt
hagynak iozsdásodni. Éppen ezért a
rádió fontosságát az egyháznak is látnia
s felhasználnia kell. Isten csodálatos esz-
közt adótt ezzel a kezünkbe, éppen most,
amikor a legnagyobb szükség van arra,
hogy az egyház mínden erejével küzd-
jön Krisztusért. Egyenesen bűn volna
részünkről kihasználatlanul hagynunk
azt az eszközt, amelyet a világ már ré-
gen felhasznál a maga céljaira, még-

'pedig sikerrel: Legyünk végre mi is olyan
eszesek, mint a világ fiai eszesek a ma-
guk nemében és használjuk fel a XX.
század minden lehetőségét munkánkban.

Gyakran panaszkodunk arról, hogy
kevés a templombajáró ember. Hagyjunk
fel az örökös panaszkodással, cseleked-
jünk inkább. Nem jön az ember az igé-
hez, a Krisztushoz, mondjuk. Igy volt. ez
mindíg, amióta a világ világ és éppen
mert így volt, jött le az Ige az ember-
hez. Sőt, mikor lejött, még akkor is ga-
ládul bántak Vele. Nem kellett nekik.
Nemhogy mindenüket feláldozva, meg-
ragadták volna az Igét, inkább eltaszí-
tották a Legnagyobbat, az örök Meg-
mentőt.
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szek voltunk hozzávágni a pozitiv teológia kornoly érveivel megtöltött
'ördögűző tintatartónkat. A kerszellem kedvező atmoszférájában annyi
könnyű győzelmet arattunk rajta, hogy végül már nem is volt ellenfél,
hanem csak egy lemosolygott és kigúnyolt apró jelentéktelenség. Ma is
így van. Ha a napilapok vezércikkírói valakit nagyon ellenszenvesse
akarnak. silányítani, akkor Iiberális, demo-liberális, sőt judeo-demo-
liberális jelzőt aggasztanak rá; s ha teológiai cikkek vagy értekezések
valakit vagy valamit mikroszkópikus aprósággá akarnak tenni, akkor
úgyodarokonitják a liberálizmushoz, hogyalegaprólékosabb őskutatás
és ős-kimutatás se tudja lemosni róla a bélyeget.

Semmi okunk sincs sajnálkozni a liberális világnézet és liberális
teológia hanyatlása fölött. Hálával tartozunk tanárainknak. akik ennek
az irányzatnak a kicsinyes és merőben evilági szempontjait megláttattak
velünk. Mégis: lehetetlen észre nem vennünk, hogy az anti-liberálizmus
sodrában olyan szellemi értékek is veszendőbe mennek, melyeket nem
a liberálizmus szült, de amelyeket a liberálizmus dajkált nagyokká s
adott helyzetben és korban hihetetlenül népszerűekké. A háború útját
a vezetők minden jószándéka ellenére is fölöslegesen embertelen s esz-
telen pusztítások jelzik: /~ldúlt otthonok s templomromok. A világ-
nézeti háború heve semmivel sem kisebb, útját szellemi. romok jelzik;
s ha néhányan mégis felemelik szavukat, hogy több emberségre és
mélyebb belátásra bírják a küzdőket, nem azért teszik, mintha nem
értenék meg a harcok és harcosok pszihológiáját, hanem egyszerűerr
azért, mert lelkiismeretüknek és jobb emberségüknek tartoznak vele.

1. A liberálizmus ellen indított megsemmisítő csaták első sebe--
sült je az a szellemi tartalom volt, melyet "p1'otestántizmus" név alatt
szoktunk összefoglalni. Imre Sándor professzor mondotta nagyszerű
felszólalásában egy református tanügyi konferencián: "Ma az a helyzet,
hogy csak félve merjük kimondani e szót protestántizmus. S ha ki-
mondjuk, körülnézünk, vajjon ki fog agyonütni érte ezzel a bunkóval:
hiszen te liberális vagy." A Iiberálizmussal szembenálló tábor megvető
hangsúllyal kultúrprotestántizmust szokott emlegetni, s olyan irány-
zatot ért alatta, melynek a keresztyénséghez semmi kőze sincs, de'
annál több van a felszínes humanizmushoz. az etikai ideálrzmushoz, a
gőgös racionalizmushoz s még néhány indexre tett izrnushoz. E tábor
egyik tagjától hall<?ttam ezt az adomát. Valamilyen egyházi tisztségre
megválasztottak egy neves protestáns férfiút, s ő a megyálasztás hírét
vivő küldöttség szónokának szavaira állítólag így válaszolt: "Én ugyan
atheista vagyok, de igazi protestánsra találtak bennem az urak." Lehet-
nek ilyen protestánsok is, de ez nem jogosít fel senkit sem arra, hogy
aki a protestáns szót magára, es vi1ágnézetére alkalmazni meri, mint
megnevezést, 'azt egyszerűen atheistának minősítse, .- pedig a hév
néha eddig az ítéletig is elragadta a kűzdők logikáját.

Bármennyire is szerette és hangsúlyozta a liberálizmus a protes-
táns jelzőt, antiliberális velleitások senkit se késztessenek arra, hogy
féljen 'ennek a jelzőnek a használatától. Mi n~m mondhatunk le azok-
ról az értékekről, melyeket e szó hordoz. S amikor ezt hangsúlyozottan
mondom, nem szeretném, ha félreérteilének s a protestáns egyház unió
tervének egyik szerény hangoztatóját látnák bennem. Amikor a nem-
zetiségi kérdés felbukkan, a protestáns unió kérdése is előkerül vele,
mint a nemzetiségi veszedelem megoldásának lehetősége a nemzetisé-
gekkel bőven rendelkező evangélikus egyház számára. Itt azonban nem
erről van szó. A mi ajkunkon a protestántizmüs nem egyházpolitikai
tervet jelent, hanem jelenti a megreformált keresztyénséget, a keresz-
tyénségnek azt a történelmi folyamát, mely több forrásból eredt ugyan,
de tiszta áradata egy mederben folyik, - ha ezt a medret különböző



helyeken más-más névvel illetik is. De jelenti a protestántizmus azt
a világnézetet is, melynek jellemzői a dogmatizmus béklyóiból kiszaba-
dult szintetikus látás s a szabad, személyes, szellemi emberség erős
igenlése. A széltében-hosszában olvasott Stephan Zweig ugyan. a bar-
bárrá torzított Luthert s vele a protestántizmust Erazmusnak és Eraz-
mus nagy ügyének, a humanizmusnak az ellenlábasává avatta, de
Stephan Zweigban több a művészi elhitető erő, mint a történelmi.
tények alázatos tisztelete. A tények ugyanis azt mutatják, hogy a sza-
bad, személyes és szellemi jelzésű emberség tanítása és igénylése a
protestántizmus gyümölcse. De éppen ezért igazán nem csoda, hogy
ma, amikor a szellem hamupipőke-sorsra kényszerült, - amikor a sze-
mélyiség vérében fekszik akorszerű tömegemberek lábai alatt, -
amikor az embertelen világnézetek kormos levegője elhomályosította
a szabadság tiszta fogalmát, mindazok, akik a korszerű magatartás
kényelmét választották, kézlegyintéssel intézk el azt, aki még a pro-
testántizmust meri emlegetni. S ez "intra muros" is így van, hiszen
akorszerű anti-liberális teológia csak vetülete a megfelelő síkon a kor
totális világnézetének. Dr. Keken András.

(Foly tat juk)

ft 1~I~észaz .állami a~ózástü~ré~en
Olyan kérdésre akarok rávilágítani, amely nemcsak az én fájó

kérdésem, de fájó kérdése minden magyarhoni evangélikus lelkésznek
is. Célom ezzel az, hogy a kérdés megvilágításával lelkésztestvéreim
szívében felébresszem az elhatározást olyan közös mozgalom megindí-
tására, amely ennek a fájó kérdésnek a mindannyiurrk számára meg-
nyugtató megoldásához vezet. Ez a fájó kérdés az a különleges és
igazságtalan elbánás, amelyben a magyarhoni evangélikus lelkész ma
az állami adózás terén részesül. Szándékosan írtam, hogy igazságtalan
és nem "jogtalan", mert - sajnos - ez az elbánás a fennálló törvények
és rendeletek értelmében ma jogosan jut osztályrészül nekünk.

Az igazságtalan és mostoha elbánás abban nyilvánul, hogy ami
fizetésünket, - vagy ha úgy tetszik: jövedelmünket - a kincstár ma
kétszeresen adóztatja meg. Teljes fizetésünk után fizetnünk kell az
alkalmazottak kereseti adó.iát samennyiben jövedelmünk meghaladja
a 3600 P-t, ugyancsak egész jövedelmünk után fizetnünk kell még
jövedelmi adót és annak a sallangjaitis. Hogy az e téren mutatkozó
igazságtalan elbánást mindenki előtt szemlélhetővé és érthetővé tegyem,
a saját esetem et állítom ide bizonyítékul. Egész évi jövedelmem -
beleszámítva természetben élvezett lakásom lakbér-értékét és tűzifa-
járandóságom értékét is - megfelel egy VII. fizetési osztály 1. foko-
zatába sorozott köztisztviselő fizetésének, akinek állami adó címén egy
évben a következő összegeket kell befizetnie:

1. kereseti adó címén .. .. .. 84.- P-t,
2. külön adó címén .. .. .. 126.- P-t,
3. rokkantellátási adó címén 14.40 P-t,
4. hadfelszerelési .adó címén 22.44 P-t,

összesen .. .. .. .. .. .. 246.84 P-t.
Ezzel szemben én - a városi adóhivatalnak az új adóbevallás cel-

jaira kiadott hivatalos tanusítványa szerint az 1941. évben befizettem:
1. alkalmazottak kereseti adója címén 236.16 Pvt,
2. együttes adó címén 300.- p-t,

összesen .. .. .. .. 536.16 P-t,

Ha nem jönnek az Igéhez, juttassuk el
mi az Igét hozzájuk a rádió hullámain
keresztül, mely megtalál mindenkit a
legeldugottabb helyen is, a legtávolabbi
szórványembertől a főváros forgatagában
élő emberig - mindenkit. Vigyük, kűld-
jük el mindenhová, mindennap az Igét.
Használjuk hálaadással ezt az áldott,
Istentől kapott eszközt.

Legyen miruiennap reggeli állítat a
rádióban. Az ideális megoldás az volna,
ha felekezeti különbség nélkül minden
keresztyén egyház és minden keresztyén
ember egyetértene a reggeli imádkozás
tekintetében s együtt kívánná a rádió-
val közvetített imádság által történő
összekapcsolódást. De ha ennek most is
nagy lenne a megszokott akadálya, leg-
alább a protestánsok indí.tsák közösen
el ezt az akciót. Fel kellene szólítani
a református testvérekkel egyetértve a,
lelkészeket, tanítókat, presbitereket, hi-
-veket, hogy minden gyülekezetben, sőt
szórványokban is, gyűjtsenek rádióelő-
fizető családokban aláírásokat, melyek
mind azt kérik a rádió igazgatóságától,
hogy adjon helyet műsorában egy 15-
20 perces reggeli áhitatnak. Ezeket az
aláírásokkal ellátott íveket aztán vigyük
el a rádió igazgatóságához és terjesszük
elő kívánságunkat. Hiszen az igazgatóság
nem egyszer engedett az előfízetők óha-
jának, most pedig kell, hogy engedjen.
Ne nyugodjunk addig, míg nem -olvas-
suk a műsorban: - reggeli áhítat. En-
nek Iorrnaságát és tartalmát illetően
remélhetőleg könnyen egyet fogunk ér-
teni. Hadd kezdődjék minden reggel a
magyar ég imádsággal és áldáskeresés-
sel , . , Boros Károly.

Müvészcf és ~ÖlÖ"sé~si~er
"Nem egy anyaméhben születtek" -

mondhatnánk a költővel. Nagyon balog
érvet kapott tehát elő az a filmes, aki
ezzel a rozzant fringiával akart véde-
kezni a kritikusok pergőtüze ellen. Mond-
ván, hogy a hivatalos és nem, hivatalos
sajtó-kr itik.a, által agyoncsépelt filmjeik
szerte az országban a legpompásabb kö-
zönség- és kasszasikert aratják. Hát én
az ő helyükben megelégedtem volna a
kasszasikerrel és megbújtam volna a
"teli zseb" pompás betonfedezékében.
A "teli zseb" azonban, úgy látszik, meg-
szokta e honban, hogy ne bújjék csen-
des fedezékbe, de leghangosabb legyen
a fórumon is, mert övé a szó, a dicső-
ség és a hatalom. Lehet, hogy az utóbbi
kettő még mindíg az övék, a szót azon-
ban, hál' Istennek, kezdik már kicsavar-
gat ni gyémántgyürűs kezükből. Ezért
nem hagyhatjuk szó nélkül mi sem a
művészet és közönségsiker boldog há-
zasságáról szóló csacska kis 'mesét.

Ezzel az érvvel ugyanis irodalom- és
művészettörténetből is levizsgázott a
szóbanforgó Filmes Telizseb. Mert pró-
báljon csak mutatni nekünk a hazai
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vagy külföldi irodalom területén igazi
művészetet, -unelyik ikertestvérként
hozta mind járt magával a közönségsikert.
Nem hisszük, h,)gy sok ilyet talál. Talán
a külföldi elismert, nagy művészek ter-
meltek ilyet életük .alkonyán. De ifjú-
korukban azok is nevetségességet, bu-
kást és gy űlölködő harcokat kaptak kö-
zönségsiker helyett éppen legművészibb
és legkorszakalkotóbb műveikkel. Ná-
lunk meg legtöbbször a feledés sírjából
kellett kiásni a magyar müvészet legdrá-
gább gyöngye it, hogy csak Bánk bán-ra
és Az elober tragédiájára mutassunk.
Ma sem hiszünk tehát abban, hogy azon-
nal valódi művészetnek : fogadhatunk el
valamit, ha a pesti Nagykörúton kilenc
vagy tizedik hétre prolongálják, egy
vagy kétszázas számmal plakatírozzák.

Éppen, hogy tételünkhöz megkapjuk a
kezünk ügyébe eső bizonyítékot, néz-
tük meg a "tizedik hétre prolongált"
magyar filmet: Szücs Mara házasságát.
A lehető legnagyobb tárgyilagossággal,
sőt reménykedő várakozással ültünk a
vászon elé: hátha mégis! LJtána azonban
nem a filmen, a közönséges csodálkoz-
tunk. ,;tdes, édes" - hallottuk jobbról-
balról is. Hát tényleg, olyan "jaj, de jó
a habos sütemény" volt a "habos süte-
mények" örökegyforma receptje szerint.
S ezt falja a közönség! Lehetne dőr ge-
delmeket zengetni a csak könnyű nya-
lánkságokat bíró s a kemény eledelek-
től irtózó degenerált gyomra fölött, de
a nagyközönség, úgy látszik, mindenkor
csak ilyen volt. Feljebb dicsekedjék te-
hát, aki dicsekedni szeretne, a közönség-
siker igazán nem bizonyíték ...

SŐt! De mennyire sőt! Napokban kerül-
tek napvilágra egy ügyes miniszteri tiszt-
viselő táskájából a ponyva közönségsike-
Jének adatai és mindenkit elképesztettek.
A pengős regények havi 100.000', az öt-
venfilléresek havi 150.000, a . 'húsz fillére-
sek havi 1,200.(100, a tízfilléresek havi
2,000.000 példán yban terjedeznek nagy-
közőnsévűnk körében. Oh, ha az igazi
rnüvészet ennek csak a tíz százalékát el-
érhetné! - sóhajtott fel minden komoly
ember. Mások dühbe gurultak és állami
baavatkc-aás, drákói rendszabályok és
batalompolitikai intézkedések után kiál-
tottak. Nem. tudjuk. melyik félnek vall
igaza, a sóhajtozók nak-e, vagy a beavat-
kozókna k, azt azonban száz szézalék cs
bizonyo isággal megállapíthatjuk, hogy
az Ú. n. "nagyközönség" művészr.ti
gyomra alaposan beteg. Vagy "habos r.ü-
temény" kell neki, vagy butító, "ponyva-
pálinka" . Az egészséges, erős táplálékot
nem ig in veszi be. Aki az ilyet szel eti,
az biz! ny csak "kis közönség", uern
nagyközönség. De egy kis meggondolás-
sal a 'lagyközönség gyomrát se mond-
hatjuk betegnek. Nem beteg az. csak
eIn ev eJt. Olyan, mint az elkényeztetett
egyke-;.!yermeké. Mindíg azt eheUe és
azt tehette, amit ő akart, nem rendsza-
bályozi ák, nem nevelték, söt kedvez-
tek, hizelegtek kényének-kedvének. s
így a, lusta, lieverésző, élvezetvágyó
nyafkaság csak az édességet, meg az
izgalm II kívánj il. Ha "új embert," szeret-
nénk belőle faragni, •alighanem "javító
nevelé s'i-re kell utalnunk. Ehhez azon-
ban legelőször IS régi "nevelőit" kellene
elcsap.ri mellől e ~ véleményünk sze-
rint.· F. Z .Ó:

Hirdessen az
EVANGÉLIKUS ÉLET -ben!
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tehát 289.32 P-vel többet, mint az ugyanolyan fizetést élvező köz-
tisztviselő, ami egyszersmind azt is jelenti., hogy nekem évente csupán
állami adók címén 190 P-vel többet kell befizetni az állampénztárba,
mint amennyit az én egyhavi fizetésem kitesz, másszóval kifejezve:
én csak 10 hónapra és 20 napra kapok fizetést.

Katolikus lelkésztársainkra nézve a helyzet kedvezőbb, mert
nekik a, teherhordozásban segítségül szolgál sok helyen a kegyúri jog.
Ahol ugyanis az egyházközség kegy ura a politikai község, ott a római
katolikus lelkészek a községi, illetve városi tisztviselőkkel egyenlő el-
bánásban részesülnek az adózás terén. Pl. Székesfehérvár s~ab. kir.
város, mint kegyúr, négy római katolikus plébánosnak ad fizetést a
város pénztárából. Miután mind a négy fizetés más, közülük csak egyet
ragadok ki szemléltetés céljából. Az egyik plébános a város pénz-
tárából az elmúlt 1941. évben a következő járulékokat kapta:

1. fizetés címén .. .. 5460.- P-t,
2. pótilleték címén .. 792.~ P-t,
3. káplántartás címén 1200.-- P-t,

összesen ..... . 7452.- P-t,
amely összeg után befizetett

1. kereseti adó címén 120.- P-t,
2. különadó címén 240.- P-t,
3. rokkantellátási adó címén 4.80 P-t,
3. hadfelszerelési adó címén 36.48 P-t,

összesen ..... . 401.28 P-tl,
Ennek a plébánosnak a fizetése tehát megfelel egy VI. fizetési

osztály 1. fokozatába tartozó köztisztviselő fizetésének, de adó címen
mégis 134 pengő 88 fillérrel fizet kevesebbet, mint én a VII. fizetési
osztály 1. fokozatának megfelelő jövedelmem után, nem is' szólva arról,
hogy az illető plébános körzetébe több, mint 10.000 lélek tartozik s
így a várostól élvezett fizetésén kívül stólákból több a jövedelme, mint
az én egész fizetésem.

Meg vagyok győződve arról, hogy amikor én a saját magam jöve-
delmét és adóját állítom a nyilvánosság elé, ugyanakkor rátapintottam
minden lelkésztestvéremnek a fájó sebére. A fennálló rendeletek .sze-
rint ugyanis minden 3600 P-t meghaladó évi lelkészi jövedelem az én
esetemhez hasonló elbánásban részesül. Ha már most tekintetbe vesz-
szük azt, hogy az adózási alapba beleszámít a kongrua, a kor- és családi
pótlék, az egyháztól élvezett minden készpénz és természetbeni járan-
dóság értéke (még a lakbér értéke isl), valamint a hitoktatói díjak is,
úgy nem hiszem, hogy volna olyan lelksztestvérünk, akinek ilyen
módon számított jövedelme túl ne lépné a 3600 P-ős jövedelmi határt
Nagyon érdekes az a tény is, hogyalelkészlak adómentes, de a lelkész-
nek a természetben élvezett lakása, illetve a lakás lakbérértéke után
már adót kell fizetni.

Már az eddig elmondottakból is kitűnik, hogya lelkész egyazon
jövedelmét kétszeres adó sújtja, úgy mint az alkalmazottak kereseti
adója es a jövedelmi adó, valamint mindkettőnek a sallangjai. Ez a
helyzet a közalkalrnazottakkal való összehasonlításban feltétlenül igaz-
ságtalan és sürgős orvoslás után kiált. Ez az orvoslás kétféle módon
következhetik be: vagy egy ideiglenes, vagy pedig egy gyökeres meg-
oldásnak az alakjában.

Az ideiglenes megoldás az lenne, ha a lelkészi kar együttes és
közös fellépéssel kieszközölné egy olyan pénzügyminiszteri rendeletnek
a kibocsátását, amely kimondaná, hogya lelkészek az áLLami adózás
terén a közalkalmazottakkal egyenlő elbánásban részesülnek. Igaz
ugyan, hogy egy ilyen rendelet kibocsátása megfosztaná akincstárt



a lelkészek által eddig fizetett adók fele-összegétől, de ugyanakkor le-
venne a lelkészek vállairól egy olyan terhet, amelynek összege az
állami bevételek szempontjából tekintve - elenyésző kis összeg, de
egy-egy lelkész vállain mégis olyan teher, amelynek -hordozása nem-
csak azért fájdalmas, mert zsebbevágó, hanem azért is, mert igaz-
ságtalan.

Egy ilyen rendelet kibocsátásának semmiféle törvényes akadálya
nincsen. Van már precedens is rá. Körülbelül 13-14 évvel ezelőtt a
belügyminiszter adott ki egy rendeletet, amely kimondta, hogy az út- .
levelek kiállításánál és díjazásánál a lelkészek a közalkalmazottakkal
egyenlő elbánásban ;észesítendők. Ha ezt meg lehetett tenni az út-
levelekkel kapcsolatban, _. pedig hát itt is anyagilag volt érdekelve az
államkincstár - meg lehet tenni az. adózással való vonatkozásban is,
csak egy kis igazságérzet, megértés és jóindulat kell hozzá.

Kívánatosabb lenne azonban a másik, az általam gyökeresnek ne-
vezett megoldásnak a szorgalmazása. A gyökeres megoldás ugyanis
nemcsak a. lelkészek adóztatása terén szűntetné meg az igazságtalansá-
got, de véget vetne annak a sok méltatlan elbánás nak és fonákságnak,
amelyben a lelkész közjogi helyzetének tisztázatlan volta miatt lépten-
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nyomon részesül. A fennálló törvények és rendeletek a lelkészt közjogi
téren rendszerint a magánalkalmazottak kategóriájába helyezik, amint
ez az adóztatás terén is kitűnik. Pedig hát ez ellen ném csak a tör-
vénynek a magánalkalmazottakra vonatkozó az a megállapítása tilta-
kozik, amely a felmondás lehetőségének a damokleszkardját függeszti
a magánalkalmazottak feje fölé, de tiltakozik a lelkész közszolgálatban
kifejtett munkája és az állammal való kapcsolata is. Tehát a lelkész
nem lehet magánalkalmazott, de miután ezidőszerint még nincs be-
sorozva a közalkalmazottak közé sem, jelenleg abban a tragikomikus
helyzetben vagyunk, hogy amikor kötelességteljesítésről van szó, akkor
közalkalmazottaknak, amikor pedig jogok élvezetéről van szó, akkor,
magánalkalmazottnak tekintenek minket és ennek megfelelő elbánás-
ban részesülünk.

Nos, hát ez így nem maradhat tovább! Ezen változtatni kell és
egyszersmindenkorra tisztázni kell a lékész közjogi helyzetet, aminek
egyetlen és gyökeres megoldást jelentő módja az, hogy a lelkészi kar
együttes és közös fellépéssel eszközölje ki a törvényhozásnál egy olyan
egyszakaszos törvénynek a meghozatalát, amely kimondja: a le!lkész
minden vonatkozásban közalkalmazottnak tekintendő.

Amikor ezt tűzzük ki célunkul, ném vagyunk szerénytelenek és
nem is lépünk a méltánytalan, vagy igazságtalan törekvések útjára,
mert azt az alapvető igazságot, hogy a lelkész munkája - közszolgálat,
még a lelkész legnagyobb ellensége sem tagadhatja le. Elismeri ezt
maga az állam is, amikor a) közalkalmazottnak minősíti a fegyházi lel-
készeket, továbbá az önálló hitoktatókat, tehát azokat, akik a lelkészi
munkának csak egy részét végzik; b) a lelkészeknek az állampénztár-
ból kongruát, kor- és családi pótlékot biztosít, amivel a lelkészek köz-
szolgálatát akárja díjazni; c) a magánalkalmazottakkal ellentétben a
lelkészt büntetőjogi védelemben részesíti; d) az evangélikus egyház tör-
vényeit az államfő által is szentesítve állami törvénynek elismeri, ami-
ből önként következik, hogy egy állami törvénnyel biztosított közésség
alkalmazottja magánalkalmazott semmiképen sem lehet; és e) az állami
törvények végrehajtásánál a lelkész szolgálatait több esetben nem nél-
külözheti. E pontnál elég rámutatni arra, hogy a származás igazolásá-
nak törvényben kimondott kötelezettsége folytán sem az 1939: Iv.. t. c.,
sem az új házassági törvény a lelkész közreműködése nélkül végre
nem hajtható.

HíREK
Evangéllzáclő. Az orosházi leánynép-

főiskolai tanfolyamon Takács János hód-
mezővásárhelyi lelkész végzett három-
napos evangélizáló szolgálatot Csepregi
Béla segítségével. Az orosházi ·gyüleke-
zeti evangélizációt, mely sorrendben mái
a negyedik, február 21-én vallásos est
vezette be, melyen Járosi Andor kolozs-
vári esperes és Ágoston Sándor építész-
mérnök szolgáltak. Az esti Iöösszejöve
teleken vitéz Sréter Ferenc végzi az
evangélizációt. A külön összejövetele-
ken Agoston Sándor, Győri János és
Malaga Elza dt. szolgálnak. Márc. 8-15.
napjain délelőttönként Nemescsón, esten-
ként Kőszegen lesz evangélizáció. Vitéz
Sréter Ferenccel együtt az előbbiri Mol-
nár Margit dt., az utóbbin Agoston Sán-
dor és Malaga Elza dt. szolgálnak.
Ugyanebben az időben Felsőszeliben
Csepregi Béla végez evangélizációt. Már-
cius 18-22-én Hódmezővásárhelyen Sik-
ter András so ltvadkerti lelkész. márc.
22-29. napjain Sopronban Galáth György
csömört lelkész végez szolgálatot.

Teológiai Napok. A mult évben tervbe-
vett, de a rendkivüli körülmények miatt
elmaradt országos evangélikus Teológiai
Napokat a MELE újból előkészíti és Győ-
rött, ápr. 8-10. napjain fogja tartani.
Ezeken a Teológiai Napokon az előadá-
sok és megbeszélések az 'istentiszteleti
élet legfontosabb kérdéseivel fognak
foglalkozni. - .

Az egyetemi lelkész beiktatása. Az
őszi egyetemes közgyűlésen megválasz-
tett Dezséry László egyete.mi lelkész
beiktatása márc. 8-án. d. e. 11 órakor
lesz a Deák-téri templomban. A beikta-
tást D. Kapi Béla püspök végzi.

Tiszakeriileti hírek. Ligeti Ede sajó-
kazai lelkész nyugalomba vonult.
Túróczy Zoltán püspök debreceni önálló
hitoktatói állásra Dönsz Tivadar kárpát-
aljai m. s.-Ielkészt nevezte ki. A kárpát-
aljai missziói egyház gondoz-ásával pe-
dig Lovas' Kovács András rimaszombati.
s.-Ielkészt bízta meg.

Halálozás. Martony Elek ny. székes-
fővárosi vallástanár 62 éves korában
hosszas betegség után Budapesten el-
hunyt. A pesti egyházközség a stószi
gyülekezet lelkészi állásából hívta Buda-
pestre, ahol kornoly készültséggel és
nagy szeretettel végezte munkáját az
ifjúság között. Súlyos betegsége miatt
két évvel ezelőtt nyugalomba vonult.
Temetése febr. 24-én volt a Farkasréti
temetőben.

Egyetemi rendkívüli tanár. A kor-
mányzó úr dr. Zsedényi Béla miskolci
jogakadémiai tanárt, a tiszai egyház-
kerület főjegvzőjét a tudományos iroda-
lom művelése és az egyetemi oktatás
terén kifejtett működése elismeréséül
egyetemi rendkivüli tanári cimmel tűn-
tette ki.

'I'eolőgusok segélyezése. Hírt adtunk
arról, hogy, evangélikus egyházunkban
országos mozgalom indult meg teológu-
sok segélyezésére, hogy a Teológus-
Otthonban való elhelyezkedés költségeit
minél több személy számára biztositani
lehessen. Az egyes egyházközségek évi
megajánlásai állandóan folynak. Rövid
időn belül meg lebet majd állapítani,
hogy az egész mozgalomnak mennyi in-
gyenes, vagy kedvezményes helyet,
illetve annak biztosítását sikerült ered-
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ményezni. Az eddigi bejelentések kielé-
gitő eredményt ígérnek..

Pápa. A pápai egyházközség" kebelé-
J;>en szükségessé vált a már meglévö
allami hitoktatói állás mellé még egy
második állás megszervezése. D. Kapi
Béla püspök erre a második hitoktatói
állásra Dombi László győri' s.-Ielkészt
nevezte ki.

Egyházmegyei felügyelő-választás A
gömör-kishonti egyházmegye felügyelői
tisztségére, mely Szent-Ivány József ha-
lálával megüresedett, a gyülekezetek
egyhangúlag dr. Posch József ny. rozs-
nyói polgármestert, az egyházmegye
eddigi másodfelügyelőjét választották
meg.

Lelkészbeiktatás. A ceglédi oegyház-
község egyhangúlag meghívott új lelké-
szének, Egyed Aladár tb. esperesnek
beiktatása március l-én d. e. fél II óra-
kor lesz a ceglédi templomban.

Nagymágócs. A missziói egyház terü-
lete: 26.000 kh. Lélekszáma: 374. 1941-
ben kereszteltek: 8 leányt, 1 fiút, Az új-
szülöttek mind törvényesek. Esküvö: 4
vegyes és 1 tiszta ev. pár. Reverzális
javunkra 1, kárunkra" egy sem. Temetés:
5 nő, 3 fi. Áttért hozzánk egy rk. nő,
Tőlünk nem tért át senki.

Lelkészértekezlet. A tiszai egyház-
megye lelkészei febr. 12-én, Nyíregy-
házán tartották kéthavonként szokásos
értekezletüket. Az úrvacsorai áhítatot
Chován Sándor püspöki titkár tartotta.
Az értekezleten J árosi Andor kolozsvári
esperes a gyülekezet liturgikus nevelé-
séről tartott előadást, majd .felolvasták
dr. Pass László tb. esperes előadását a
hit által való megigazulás tana a hit-
vallások alapján cimmel, végül pedig
Matos Pál szatmárnémeti lelkész tartott
előadást a hit által való megigazulás
kérdéséről az evangélikus keresztyén
hivő ember életében. A befejező biblia-
magyarázatot Józsa Márton nagytár-
kányi m. s. lelkész végezte.

Ifjúsági találkozó.' Február 22-én. va-
sárnap egésznapos találkozóra jött össze
Kispesten Csepel, Pestszenterzsébet, Pest-
szentlőrinc és a helybeli gyülekezet
evangélikus ifjúsága. Délelőtt úr vacsorá-
hoz járultak, utána Farkas Zoltán lel-
kész és Farkas Zoltánné tartottak elő-
adást. Délután Mohr Henrik alesperes
beszélt a reverzális kérdésről, majd az
ifjúság lelki életéről és egyházával
szembeni magatartásáról hangzott el sok
őszinte vallomás.

A Fébé böjti előadásai. A Fébé Dia-
konissza Egyesület minden bőjt vasár-
napján, délután fél 5 órai" kezdettel az
egyházegyetem Ullőí-útí imatermében
(Ullői-út 24. II. lépcső) böjti előadást tart
vallásos program keretében. A központi
téma: Emberek a Kereszt körül. Az elő-
adások: 1. Az arra menők . 2. Az osztoz-
kodók; 3. Az őrizők; 4. A bizonyság-
tevők , 5. A távolról szemlélődők , 6. A
hivatást nyerők. Az előadók: Dr. Farkas
Mária diakonissza főnöknő, Kiss György
kiskörösí lelkész, Mohr Henrik buda-
pesti alesperes, Medvegy Mátyás galga-
györki lelkész, Kemény Lajos budapesti
esperés, Zulauf Henrik Fébé-vezető lel-
kész.
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Összegezve az elmondottakat: a lelkész munkájával a közt szel-
gálja, tehát :r;néltán tart igényt arra is, hogy élvezze azokat a- jogokat
és kedvezményeket, amelyekben az állam a közalkalmazottakat része-
síti. Miután pedig a néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát, meg

. kell keresnünk a módot és az alkalmat arra, hogy mai tisztázatlan köz-
jogi helyzetünkből-származó sérelmeink és az ezt megszüntetni célzó
törekvéseink az illetékes tényezők fülébe jussanak. Rólunk: lelkészek-
ről van szó, tehát nekünk kell a saját érdekeinkért összefognunk és
síkra szállanunk. A kiindulópont a MELE tavaszi konferericiája lehetne,
hogy ha az a mai közlekedési nehézségek miatt megtartható nem volna,
úgy egy minden lelkész aláírásával ellátott memorandum megszerkesz-
tése és az illetékesekhez való eljuttatása. Természetes, hogy párhuza-
mos fellépésre kell felkérnünk református lelkésztársainkat is.

Ezeket a sorokat egy vállainkra nehezedő köztehertől való mente-
sítésünk érdekében írtam. Nem az egész terhet szeretném letenni vál-
la'rnról., mert tudatában vagyok annak, hogy ha valamikor, úgy most,
ezekben a 'történelmi időkben, minden magyarnak meg kell hozni a
legnagyobb áldozatot is és mindenkinek vállalnia kell a teherhordozás-
ból azt a részt, amely reá esik. Én egy igazságtalanságnak: a kétszeres
adózíatásunknak, valamint tisztázatlan közjogi helyzetünkből fakadó
sérelmeinknek a megszűntetése érdekében írtam s ezzel - azt hiszem -
olyan sebre tapintottam, amely minden magyarhoni lelkésztestvé~em-
nek fáj és amelynek gyógyítását minden lelkésztestvérem a mai ma-
gyar kormány és a törvényhozás igazságérzetébe és jóindulatába vetett
hittel, reménységgel várja. Irányi Kamill

székesfehérvári lelkész.

A magyarbánhegyesi missziói egy-
házközség új lelkészét: Bártfai Laj ost,
febr. 15-én iktatta be Benkóczy Dániel
csanád-csongrádi esperes,

Böjti esték. A Budapest-fasori temp-
lomban minden böjti szerdán délután 6
órakor és a nagyhét minden estéjén dél-
után 6 órakor böjti igehirdetések lesz-
nek. Az első rész közös címe: "Ahogy
Krisztus lát minket". Az igehirdetés ek
címei: Az elszáradt fa, Az engedetlen
fiú, A megcsúfolt szeretet, A néma ven-
dég, A kialudt lámpás. - A második
rész közös címe: "Ahogy mi látjuk
Krisziust", Az igehirdetések címei: "El-
tékozolt szeretet, A megvert pásztor, A
tusakodó főpap, A kiosztott kenyér, A
keres-ztfa oltára, A lepecsételt kő . .:.- Az
összes alapigék Máté evangéliumából_
valók. Igehirdetők: Kemény Lajos, dr.
Gaudy László, Kemény Péter, Kökény
Elek, Pásztor Pál, Farkas Zoltán, - A X.
kerületi lelkészi körben " az első böjti
áhitatot Majba Vilmos lelkész tartotta:
"A hatalmon lévő farizeusok és pénz-
imádó Júdások szerepe Krisztus szenve-
désének történetében". Március 5-én a
a kőbányai templomban Szabó Aladár
tartja az áhítatot: .Pílátusok szerepe
Jézus szenvedésének történetében" cím-
mel.

Pesthidegkút. A pesthidegk-úti egyház-
község Merényi Ferenc felügyelő és
Zulauf Henrik lelkész elnöklete alatt
február 15-én számadó közgyűlést tartott.

A közgyűlés a Fébé Diakonisszaház
templomépítésére 500 P adományt szava-
zott meg. - A gyülekezeti Nőegylet
ugyancsak' 15-én 'délután a diakonissza-
ház helyiségében szeretetvendégséget
rendezett 243 résztvevővel. A program
nagyrészét ezúttal a Fébé leánynépfő-
iskolásai . szolgáltatták, kik közül négyen
bizonyságot tettek arról, hogyan jöttek
a leánynépfőiskolára, mit dolgoznak itt"
milyen áldásokat nyertek és milyen cél-
kitüzéssel télnek majd vissza ottho-
nukba. - A böjti időben minden szer-
dán este 6 órai kezdettel esti istentisz-
telet van a diakonisszaházban. Igehirde-
tők: Mohr Henrik, Zulauf Henrik, vitéz
Sréter Ferenc, vitéz Sokoray Károly és
Kemény Péter lelkészek.

Ponyva helyett ajánljuk gyülezeteink-
nek az Exodus könyvkiadóváílalat (Bp.,
XI., Vásárhelyi Pál-u 12.) 10 filléres
kiadványainak terjesztését. Régi magyar
klasszikusok mellett olyan színes, élénk
népművelő értekezések vannak köztük,
amelyek irodalmi, népr ajzi,' stb. kérdé-
sekkel foglalkoznak. Iratterjesztéseknek
25% kedvezmény, portót fizetik, de 50
példánynál kevesebbet nem szállítanak.
Az 50 füzet azonban különféle tartalmú
ts lehet. Igy. a legkisebb szállítmány ára
3.75 P. Ifjúságunk művelése, a ponyva
elleni .küzdelem mindnyájunk .köteles-
sége. Érdeklődök írjanak az Exodus
Könyvkiadónak a fenti címre.
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'.ftá~ió, ~ramofon: zon~ora~illentyüs harmoni~a I
és az össz~s hang- ri MARNITZ hangszer- i
szerek legolcsóbban ,VI . telep 1.
VIlI.,Józsel-körút 37. Evangélikusoknak árengedmény. !

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1, 1'.
I
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!KOVALD elsőrangúan. .lest, tisztít. mos
Imégis i

olcsó, pontos megbízható ~KOVALDt
I

Butort ~~Ls~~o~~na~ BERTALANNÉ I
l
A családban előforduló halálesetkor temetkezésikeresztény Butorszeloniáben. (Baross Szövetség tagja.) - Hálók,

ebédlők, kombinált szobák. konyhák, elöszobák, amerikai rend- segélyt. Kiházasítási, tanulmányi és neveltetesi se-
szerü_ ir~dab.ut~rok. Állandó ?utorkiállí~ás .. ·. I .

'Budapest, Rákóczi-út 82.1. em. es Huszár-u. 3.1. em. i gélyt. Élet, nyugdíj, tűz, jég, betörés, baleset szava-
Fizetési kedvezmények. Lapunkra hivatkozókriak 2%. engedmény I tosság, gyár, autó biztosításainak a legolcsóbb díj-

. ,

. tételeit. A tagok érdekeit a Jóléti Egyesület gondos

figyelemmel segíti elő. Evangélikus egyházát támo-

gatja mindenki, aki a Jóléti Egyésületet felkarolja .
•

Hívja fel mindenki a hittestvérek figyelmet a Jóléti

.Egy~sületre;

BRAUN JEN'O"m~him~ő éS'Pliss~speci-1 .Felvilágositással és tájékoztatással szolgál az
alista bermunka uzeme,

VIlI., Aggteleki-ú. 2 a. (Rákóczi-út sarok), egyesület központja:' Budapest, IV., Fehérhajő-u.
Tel e l o n-: 344 637. 1 8-10. (Ev. bérház.) Telefon': 1-863-32, valamint a

:

~zs:úr:.~PI~iS~Sé~.~hi~m~zJés~.e~k.~g~O~mrb:á~th~Ú=Zá~S~~~~~~~~~. kerületi fiókok: Békéscsaba, Debrec en, Érsekúl'vár,és minden e szakmába vágó munkák -
szakszerű készítése. Győr, Kassa; Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely.

Minden egyházközségben megbízottai vannak az

egyesületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoz-

o tatunk megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hÖl-
gyeket is.

Harmóniumok legolcsóbban

FITTLER-nél o

BUDAPEST, Damjanich-utca 38.
Képes árjegyzék díjtalan.

Köi és ~yerme~~alapo~, müyirá~ és ~ísztoll .
legjutányosabb árban kapható

REISZ LAJOSNÉ Budapest, IV., Sütő-u.l.
(Egyház épületében.) Vidékre is szé llítok.

é~~;Z~~~·~··'\
@.EKSZ~R-EZUST-ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses, szolid munka, Előnyös érek.

,.

o cs.r és kir. Fen-
séges József főher-
ceg kamarai szál-

lítója

D~. Lendl Adolf utóda : FÁBA REZSŰ pre~aratóriuma,
Budapest, II.. kerület, Iskola-utca 18.

kegyszerek, ez üsttélak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csatt ok, hamutálak.

nászajándékok.

,Szövetés sel,em divatéruk
. legelőnyösebb beszerzési' forrása

'Löw és Varga .
BUDAPEST, (8elvá'ros)·IV., Sülö-utca 1.

, (Ág. ev. isk. épületben)
ti

Mit nyújt az Evangélikus Egyházke.rületek

Jóléti Egyesülete?

BIKKI ÁRPÁD RUHAGYÁR
BUDAPEST, XII., FÜRJ-UTCA 7/A. .; Telefon: 257-035.
Dús választék: öltönyökben. sportruhákban. ·férii- és Iiú-lengyel-~ .
kékben. téli és tavaszi kabátokben. raglánokban, gyermek-

ruhákban. - Bérrnunkét vállal.



Zongorú k, harmóniumok Párisi plissé - Gyöngyözés -'- Aiour - Műhimzés

Vi Gombáthúzás .- Endli
eladása M' d --1/ , hittestvérünk ' as 'e n O n e , Budapest, Kossuth Laios-utca 13. szám és.v éte le' zongoratermében '

I
Szent,,' István_-kör,út ,,25. szám. - Telefon_: 384-. 265.:Bezerédl-u, 10. - Tel.: 146-411. .

lVANGkll~U~~LIT

Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!' I
LUHNSDORF KARO LY ,
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a' fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60). . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P

I "Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet 1" (60X33) . . . . 1 P

I "Elvégeztetett" (60/<33) " . . . . 1 P
. Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-
, ért kaphatok.

•

-Izletes cu~rászsüteményetés ~ülönle~essé«e~
UNTENECKER FERENC ~~:~áésb;n,

v.. Vilmos császár-út 2. - Telefon: 382-479 .

SKALLA TESTVÉREK
ÚHISZABÚK
Ruhakö8csönzes.

Evangélikusoknak 10% engedmény.
BUDAPEST, IV., Hajó.utca8-10., félem. 2.

TELEFON: 18-26-74. I

,

JANKURA ANDOR okL vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesei1 ciánoz.

~I""""••"""""""""

BUP~~~~~~!~~Y~~~?80 1·
Telefon : 185-462.

Tehel és Salg6
divat- és textilllruk ,

BUDAPEST, "'., DEÁK-TeR 4.
TELEFON: 180-608.

PUSlTRIBRnm~o.

,áRfIlIDESTER • VRCJ·UTCR-48. ,

Ajándékok, órakülönle-
gességek és ó r aj av it.á s o k,

Létesült a "Nemzeti Önálló-
- sításiAlap" támogalásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-4.0·87.

BORSOS LÁSZLÓ KON~~~~~~~őkLET
BUDAPEST, IV., SÜTŐ.UTCA 2. TEL.: 385-506.
Háztartási, jávorfa és mesché áruk. kés- es e céiéru k. zománcozott és alumlnium

edények. tűzálló jénai és közönaéges üvegáruk. Seprök, kefék. mosö-. konvha-
felszerelések stb,

I
I

VÁRIPÉTER
női szabómester

. BU DAPEST
IV., Dalmady Győzö-u. ll. sz.

•

H E'lV E G Z O" K . zoménctáblála
,. vésések, ielvénvek,

KOVÁCS LAJOS' né~iegyek,' címkék
. ---

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel': 423-327.

DEMÉNY lMRE orgonaépít~
BUDAPEST, IV., LÁZÁR-UTCA 13.

Telefon: 111-490.

Új orgonák I Harmóniumok
építése rnűvészi l' negy raktára.
kivítelben. Áriegyzék, költség-

Javítás, hangolás. . vetés díjtalan.'
Ked v e z ó f ize t é si fel t éte 1ek.

SCHIKL REZSŐ KÖNYVKOrŐ M[SlER, BUDAPEST
VII., KAZINCZY-U. 30. - TELEFON: 135-451.

Szépirodalmi könyvek és folyóiratok bekölése.
Diszdobezek. fotoalbumok és egyebek szakszerű készítése.

Hittestvéreknek árengedmény.

MŰVirág, diszioIf, eredeti különleges-
ségek gvárlása eladása

GAOSZ, Spest, IV.,Sütö-utca 1.
TELEFON: '80-213.

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


