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Kenyérvasárnap
Régente így nevezték ezt a az' ítéletet .alázatosan elfogad-

most ránk kőszöntő' vasárnapot: juk _és a kegyelemért térdre
kenyérvasárnap.Templomaink- esve adjunk hálát. Bőjt idején
ban az öt kenyér csodájáról különösen érezni kell a keresz- ,
szóló.evangélium hangzik' fel. tyén embernek, hogy életéhez,
Mindíg figyelve fordul az ige- szüksége van az evangéliumra.
hallgató feléje, várván" hogy Nincs megtérés hit nélkül, nincs

I

mit kap ő maga ebből a kenyér-új élet megtéres nélkül, nincs.
csodából. Tudjuk, hogy Isten megtérés ~.és hit evangelium
igéjénekez a része kifogyhátat- nélkül.
lan bőséggel adja, áldásszámba De az, evangélium nem egy-
menő tanításait rninden ember szer kell, sem pedig nem időn-
számára a kenyérkérdésre vo-ként kell, mint ahogy a legtöbb
natkozólag. Mivnem is erről ember gondolja és próbálgatja,
akarunk szólni, hanem arra hanem .állandóan kell. Mi'nt
akarjuk. felhívni a figyelmet, a 'rnindennapi kenyér. Min-
hogy a hivő ember számára ezt den ételhez" vagyis az élet
a vasárnapot kenyérvasárnappá minden dolgához, kell, mint
teheti már magában az, hogya ahogy az ember életfenn-
templom hozzászól a földi em-tartásához mindennap szükség
ber kenyérkérdéséhez is. - van egy~egy kenyérdarabra.

A kenyércsoda csak egy·sze- .azonképpen kell az üdvösség és
let az evangélium kenyeréből: a kárhozat között bolyongó földi
Maga az evangélium a kenyér. embernek vándoriása idejének
Mindennap tápláló kenyér. Az minden napján az evangélium-
élethez szükséges kenyér ..Nem nak a kenyere. Egyszer a hegyi
mondjuk azt, hogy olyan, mint: beszéd, máskor a kísértés tör-
.a fehéren foszló kalács, inkább ténete, azután a betegséget .gyó-
illik rá, hogy a belőle való falat gyító, halottakat feltámasztó
először keserű ízű és csak az-. Krisztus, kell a tékozló fiú pél-
után lesz édes. Bizonnyal a leg-'- dázata és kell a kereszthordo-
több hivő, ember így volt vele: I zásra és bűn elleni harcra fel-
Ha a kezebe vette ezt a kenye- buzdító minden tanítás. Mind-
ret, előbb könnyeinek is rá k~l- ezt sorjában szeli ésnyújtja a
lett hullani és csak azután tu- templomban az igehirdetés és
dott táplálkozni belőle.,Bizony- nem bocsátja el egyetlen egy-
nyal így van ez jól. Aki, a ke- szer sem üres kézzel az igazán
gyelemmel kezdi, ki akar bújni éhezőt, de az ernbernek az evan-
azítéletalól. Az evangélium pe':' géliumrnal kelliélnie otthoná-
dig azt akarja, hogy ítéletet ér- ban is, gondolataiban, imádsá-
demlő voltunkat felismerjük,' gaiban,' Krísztus-követésében.

Ez 9-t egész kenyér, tehát
maga:az evangélium minden ré-
sz-éD'enugyanolyan csodálatos,"
mint a Krisztus kezéből adott
őt kenyér mindegyike volt.
Szinte azt lehetne mondani,
hogy 'még' csodálatosabb, mert
hiszen márnemcsak ötezer em-
bert, hanem e földön minden
keresztyént, sőt a kereszt;én~k .
ezutánirninden növekedését 'is- ' ,

meg tudja elégíteni. Maga ez az
evangélium ugyan' csak mara-
dék' mindabból, amit Krisztus
itt a földön tanított és cseleke-
dett, de mint maradék is bír'
az egésznek teljes csodálatossá-
gával. Így többek között azzal
a csodálatos tulajdonsággal is,
hogy mindíg marad belőie. Ma-
gunknak és másoknak. ' Nem

1,

veszhet el belőle semmi. Még ha
látszólag kielégítetlenül hagyna
is valakit, akkor is marad, be-
lőle. Maradholnapra is, mások-
nak is, életre is, halálra is, íté-
let elé álló reménységre és ke-
gyelemben való reménységre is.
Bizony, mennyből alászálló ke-
nyér ez!

Ilyen gondolatokkal kellene
elkészülni a kenyérvasárnapra
azoknak, akik örvendező és vá-
rakozó szívvel akarják meghall-
gatni az ötezer ember megelé-
gítéséről szóló evangéliumról az '
igehirdetést. A% örÖkkévaló ke-
nyér fog .újból megmutatkozni
előttük. és majd táplálékot fog
adni önmagából újra, - kinek-
kinek a neki szükséges mérték
szerint. -



"Miért ~en SlenYe~ni1"
Azt mondják az Indiában járt, utazók,

hogy aki holdfényes éjszaka megáll a
Tádzs Mahál (a világ egyik csodája, sír-
emlék fehér márványból. Agra mellett, a
Dzsammá folyam partján) előtt, látva
magát a csodálatos művészettel megépí-'
tett síremléket és a hozzá vezető fekete
cipruszokkal szegélyezett utat, az egy-
szerre megérti, hogy a szenvedés és a
halál az élet értéke. Nélküle nem volna
értéke semminek.

Jó volna tehát, ha ma az emberek
nagy részét, hiszen olyan sok szenvedő
és panaszkodó ember' él itt a földön, el-
vezetnek a Tádzs Mahál előtt. Jó volna
azért is, mert a szenvedés értékelésében
kezdünk egészen furcsa és különös han-
gokat hallani. ,

Csak nemrég mondta egy városi asz-
szony, kinek több gyermeke van és ne-
hezen jut tej hez, tüzelöanyaghoz, mind-
ezért sorba kell állnia, mindenes leánya
nincs, hogy többet szenvedek, mint a
Megváltó. Ez a káromlásnak is beillő
megnyilatkozás 'egyre több panaszkodó
és szenvedő ember véleménye lesz. Pe-

.Qig még az ezerszer nagyobb szenvedés-
ben sem szabad elfelejtenünk, hogy
Jézus bűn nélkül való volt és nem maga
miatt, hanem értünk, miattunk kellett
szenvednie.

A _világtörténelem egyik legnagyobb
írófejedelme, Tolsztoj. sokat foglalkozott
a szenvedés, a kereszt és a halál titkai-
nak kutatásával. .Előtte is, utána is filo-
zófusok, teológusok, írók sokszor foglal-
koztak a szenvedés problematikájával.
Közülük nem egy jutott arra a megálla-
pításra Tolsztojjal együtt, hogy a vállalt
és a készséggel hordozott szenvedés ön-
megváltást is jelenthet. Innen már csak
egy lépés vezet a zárdai aszkézissel be-
takart élet dicsőítéséhez. Igy válhatnak
dicső hősökké a szeges cingulust hordo-
zók, az önkorbácsolók és a mindenről
lemondók. A lemondásban, _az önmeg-
tagadásban kétségkívül van valami tisz-
teletreméltó vonás, "de semmiesetre sem
az önmegváltással való vonatkozásban.

Az is természetes, hogya szenvedés
problémája fokozottabb erővel merül fel
mindannyiszor, valahányszor a háború
felhői vonulnak yégig a világon. Hosszú

- vonatok szállítják ff sebesült katonákat.
Kórházak telnek meg súlyos és könnyebb
sebbel bíró katonákkal. Végigmegyünk
ff hosszú ágysorok mellett és 'bizony
találkozunk olyan hőssel is, kinek az'
egyik keze, vagy az egyik lába maradt
ott a vérgőzös Don partján. A szívünk-
ből önkéntelenül valami mélységes sóhaj
tör elő: Istenern. hát miért kell ennyit
szenvedni? Kisírt szemü asszonnyal ta-
lálkozunk, ki keserü könnyek között pa-
naszolja, hogy elveszett a gyermeke,
vagy a férje, nincs nyugta és pihenése,
Valahányszor az árvákra néz, vagy egy
fenyőkereszttel megjelölt sírra gondol,
csak sírni és keseregni tud. A síró asz'
szony szenvedése és panasza felhat egé-
szen az égig:, Miért kell ennyit szenvedni
itt a földön?

Nemcsak maga a háború, hanem a
háború következtében mutatkozó hiányok
is sok panaszt és szenvedést váltanak
ki az emberek életében. Mindenfelé meg-
szaporodott a munka is, a több munka
pedig próbára teszi a türelmet, az idegek
életét, többet bántják tehát egymást az
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Gondolatok és benyomások
az igehirdetés körül

Életem folyamán igen sok igehirdetést hallgattam. Jogot formá-
lok tehát ahhoz, 'hogy fontosabb benyomásaimat közreadjam. .Előre
kell bocsátanom. hogy ezen elhatározásomban csak a jó szándék
vezérelt, amellyel egyházamnak és hazámnak haszE1álni akarok. Távol
van tehát tőlem minden oktatniakarás vagy a kákán is csomót keresni
és találni akaró szándék, amelyre feljogosítva sem' érzem magam.
Olvasóirnat viszont tárgyilagosságra kérem. Meggyőződésem szerint
jó munkát csak így végezhetünk Isten_ dicsőségére, hazánk és magyar
fajunk javára és boldogságára. ' -

,Nem kis dologról van szó. Ugyanis a magyarság ,erkölcsi újjá-
születéséhez tartozik annak hit és jellembeli megerősítése is. Sőt miri-
den, e téren fennálló becsületes igyekezetnek is ez az alapja. Ennek
a két, á nemzeti élet szempontjából felette fontos feladatnak elvég-
zése jórészt a l,elkész váII,aira nehezedik. Hogy képzelern én ezt? Min-
dentől eltekintve, elsősorban az igehirdetés .útján. Önkéntelenül is
felmerül, most a~ a kérdés, milyen .legyen ez, hogy az említett két fel-
adatot a 'lehetőséghez képest jól megoldja? Mielőtt erre a kérdésre

, f'elelnénk, tisztában kell avval a kérdéssel lennünk, hogy miért járunk
a -templomba? A templom a hivők otthona, a jövőn munkálkcdók erő-
sítője és biztatója, továbbá a lelkileg elfáradtak menedékhelye. Ott
erőt gyűjtünk a lét további harcainak megvívásahoz és lelkileg meg-
pihenünk. Mivel pedig az erőt hitünkből merítjük, ezt a hitet akar-
juk szüntelen eTősíteni, hogy az ne éppen csák hogy megálljon és
ellenálljon, hanem tevőleges értelemben, azaz példaképpen és ösztön-
ző_en hathasson. A hívők nagy része tehát nemcsak kizáróan "papi be-
.§zédet" akar hallani, hanem az ige igazságainak a gyakorlati életben
leendő értékesdését; annak tanulságképpen leendő Ievetítését, vagvis
a gyakorlati életre való alkalmazását is. Ezzel kapcsolatban nem res-
tellem ismételten hangsúlyozni az élet három legnagyobb tanítórnes-
terének, a sziiksésrneíc, 'a jó példának és a szeretetnek nevelő hatását.
Ezt pedig azért teszem, mert jelenlegi életviszornyaink között e~ek a
háromnak befolyására a legkedvezőbb alkalom most kínálkozik. A
szükség adva van, jó példát és szeretetet pedig kitől várjunk mástól,
mint elsősorban ,attól, akinek hivatásából folyóan is mutatnia és gya-
korolnia kell azt, t. i. a lelkésztől.

Ettől a nagyfokú bizalomtól eltelve készülünk tehát az igehirdetés
meghallgatására. A hívek égy része megnyugvást, vígasztalást, irány-
mutatást vár és remél, hogy ilyenformán hitében f'elébresztve és
megerősödve az élet további terhét könnyebben Telvíselhesse. Másik
része azonban csak szokásból jelenik ott meg, hogyaformáknak ele-
get tegyen. Nézzük az elsőket. Igen hálásan figyelnek Sz.inte lesik a
lelkész minden szavát, amíg ... megértik. Mikor azonban a lelkész
bölcselkedni kezd, vagy elvont hitelvek fejtegetésébe .bocsátkozik, a
halk türelmetlenség kifejező mozdulatát, vagy a megnemértésnek az
unalomba átcsapó egykedvűségét tapasztalhatjuk, majd pedig a pré-
dikáció vége utáni vágyódásnak kétségtelen bizonyítékát igazoló
magatartásokat figyelhetünk "meg. Nemsokára elhangzik a várvavárt
"ámen", mire az imádság meghallgatás'áhozszükséges áhítat átmene-
tileg-még erőt vesz ugyan a lelkeken, de a, megnyugvást csak az "e1-
jegyzések" hírének közlése adja meg, míg a teljes feiszabadulás a
templom küszöbének kifelé történő átlépése után következik be. Ebben
a pillanatban már feledésbe is megy a lelkész beszéde. Az-élet pedig



ább folyik ugyanúgy, ahogy a templombameoés előtt abbanmaradt.
A lelkiépülés eredménye ezek/ szerint a nullával egyenlő .. De a temp-
lombajáró azért úgy érzi, hogy jó keresztyén, mert az istentisztelete-
ken valóban részt is vesz. Itt állapodjunk meg egy kissé.

Mindenek előtt· meg kell állapítanom, hogy nem mínden igehir- ,
detesnél egyforma a helyzet. Függ az a lelkésztől, beszédének alap-
igéjétől, a hallgatóktól, a váltakozó élethelyzetekről ós az időszerű,
megfejtésre váró életfeladatoktól. Egyszer a lelkész is világosabban
beszél, mikor az életesemények is támogatására sietnek, szinte fel-
kínálván magukat példazatul. Máskor pedig a hallgatóság mutat több
érzéket a gyakorlatiasabb jellegű, alapige megértése iránt. Mindkét
esetben tehát a gyakorlati élet eseményei, neházségei és küzdelmeinek
megértése és azoknak elviselése áll a homloktérben. Ezeknek a kivá-
lasztott vagy kijelölt igék alapján leendő megvilágítása, az ebből merí-
tett vígasztalás, bátorítás és végezetül megnyugvás. után vágyakozik
li. hívő, hogy hite és bizalma erősödjék. Az ily módon keletkezett új
lelkiállapotban helyzete felől.is másképpen fog gondolkodni, főleg
azonban cselekedni, tehát életét lassanként és foko~atosan megváltoz-
tatja. Ez tehát nem megy egyszerre. Oriási tprelem és kitartásra van
szükség, hogy ez az új életirány a hitbeli erQgyarapodással kapcsolat-
min fellendüljön és az óhajtott gyümölcsöket megteremhesse. A lelki
világnak ez a lassú, észrevétlen átalakulása semmi egyéb, mint az em-
ber újjászületésének a folyamata. Az újjászületéshez hozzátartozik
a jellemnek önnevelés útján leendő szakadatlan szilárdítása. Az ember
újjászületésének szükségességét már töb'bször hallottam a szószékről
kifejteni. De hogy mit értsünk, az alatt, hogy mindenki egyformán
gondolkozhassék a felett: ezt szabatosan kifejezve még nem, hallottam.
Többet mondok: ezek a fogalmak "jellem", "erkölcsi ~műveltség",
"fajszeretet", "lelki függetlenség", csak a legritkább esetben vagy
egyáltalán Diemhangzottak el, még csak említésképpen sem a szószék-
ről. Ném tudom, összeférhetetlenek-e azok az igehirdetéssel, mert je-
lenkorikifejezések? Hiszen a szószékről a jelenkori embereknek hir-
detik az igét. ezt tehát jelenkori nyelven kell magyarázni is. Különben
hogy értsük meg azt? Erre most azt mondhatja 'Vlalaki,- sőt, sokan
mondják is, - hogy. nem szükséges azt megérteni} azt hinni' ken. Itt

. ismét baj van: Nem lehet minden titokzatos, még a Szentírásban sem!
Megengedem, vannak esetek, mikor az értelemnek a hit számára he-
lyet kell engedni. De hitem csak eTősödhetik akkor, ha feléje érte-.
'lemmel minél magasabbra szállhatok, tudván azt, hogy azón túl m6,r
valóban csak a hitnek van helye.

Az igehirdetésnél félreérthetetlenül kell tiszuizn: a fogalmakat.
Eppen ezért nehéz az igehirdetés. Egy okkal több tehát, hogy a hallga-
tóság lelkéhez a 'legegyszerűbb módon hozzáférkőzzünk. Ez, a lelkész
részéről tisztánlátást tételez fel. Ne riassza vissza őt az, hogy hallgatói
között különböző értelmiségi fokú ak vannak. Ugyanazt a magyarázátot
többféleképpen lehet, sőt kell is adnia. Fontos az, hogy fejtegetései-, .

ben követni tudják a hívek. Ezért kell a beszéd alapjául szolgáló igét .
az élet eseményeivel vagy különböző életfeladatokkal kapcsolatba
hoznia. Ilyen beállításban sok mindent jobban meg fog érteni a hallga-
tóság, amit tisztán elméleti alapon megközelíteni sem tudott volna. Így
fogja lekötni a hívek figyelmét. Ha pedig a templomot elhagyják, gon-
dolkodni fognak a hallottakon.' A szárazon és tisztán elméleti alapon
beszélő Jelkésszel kapcsolatban eszembe jut az a .feljegyzés, amelyet,
ha jól emlékezem, Hegel német bölcsészről olvastam. Öróla t. i. azt
mondják, hogy senki sem értette meg, azaz, hogy valaki mégis meg-
értette, de az is félreértette. - Ilyen hatást vált -ki .a magas böl-
cseleti és hittani fejtegesésbe bocsátkozó lelkész is.

'embe'rek és így' is szaporítják a szen-
vedést. ,

Isten ma mindenkit beiratott a szenve-
dés iskolájának valamelyik osztályába.
A boldogoknak látszó emberek, kik má-
sok előtt úgy tűnnek fel, mintha örökké
a napsugaras oldalon élnének, éppen úgy
tanuló] ennek az iskolának, mint azok,
akiken meglátszik a szenvedés testét-
lelket megrendítö hatása. A szenvedésre
nézve tudnunk kell, hogy lehet az hitünk '
próbája, vagy bűneink egyenes követ-
kezménye. Sohasem előfeltétele az üd-
vösségünknek, legfeljebb következménye
annak a sok-sok bünnek, melyben ré-
szünk volt.

Ma sokkal többet gondolkozunk a szen-
vedésről, fájdalomról, keresztről, halál-
ról, mint máskor. A szenvedés elhordo-
zására erőt keresünk, pedig nem is erőre
van szükségünk, hanem hitre.

Malomkövek között őrlődik az emberi-
ség, Légoltalmi pincék épülnek Newyork-
tóI Madridig. Hegyeshalomtól Párisig
sötét, vak vonatok közlekednek. A ten-
geren dolgoznak az aknák és a cirkálók,
szárazföldön működnek a stukák és a
páncélosok. Dugárú lett a kenyér, a zsír
és a hús és egyre több lesz a szenvedés.
A sok jajjal és fájdalommal szíven talál
bennünket az Isten, mert felségjogai

.alatt élünk és rendelkezik velünk. Azt
azonban sohase felejtsük el, hogy nem
Isten akarta a szenvedést, azért ne át-
kozódjunk -és ne képzeljük, mintha any-
nyit kellene szénvednünk mint a világ
Megváltójának. Fülöp Dezső.

Lehel
Mindent -lehet, csak akarni kell. Hány-

szor szól ez a biz·tatás a csüggedő ember
felé. Hamis biztatás ez. Hiszen nem aka-
rásra való felhívásra van szüksége. Hiába
hívom fel figyelmét arra, ami úgyis hiány-
zik néki. Engedelmesség kell. Mindent
lehet, csak engedelmeskedni kell. Isten
előtt nincs lehetetlen, csak engedelmes-
kednünk kell Néki. '

Gyűjtések és gyűjtések érik egymást.
Kinn az utcán, egyházunkban, otthonunk-
ban, mindenütt utánunk ~jönnek per-
sellyel vagy gyűjtőívveL Zúgolódunk is
miatta. Pedig így van ez jól. Egy:egy
gyűjtés nagy lehetőség: Isten akarata
szerint tehet valamit az ember. Ezt pedig
nem jó elszalasztani. Isten iránti enge-

- delmeskedésen épül fel a mi életünk,
vagy az engedetlenségen bukik el. Evan-
gélikus egyházunk a régmúltban ebből
az engedelmességből táplálkozott és a
közelmúltban ezeknek' a gyűjtéseknek

. kőszönhet sok-sok drága ajándékot: nép-
főiskolát, árvaházat, internátust, szegény-
otthont stb.

Most folyt le éppen Budapesten egy
gyűjtés a bányakerületi evangélikus nép-
főiskolák számára. A gyűjtés eredménye
több mint '10.000 pengő. Ebben az összeg-
ben' van 50-100 pengős offertóriumi
ajándék, de van koldusasszonyok 2-10--
20 fillérje is, vagy szegény tanoncifjú '
egy-két pengős felajánlása, Ezenkívül
több mint 300 ember csatlakozott azok
sorába, akik rendszeresen szeretnék tá-
mogatni a népfőiskolákat. Ezek az ősz-
szegek és felajánlások lehetővé teszik,
hogy három népfőískolánk minden anyagi
gond nélkül folytathassa parasztnevelő
munkáját. Az egyház már' a reformáció
idején nem kívülről jövő segítségre tá-

3



maszkodott, hanem híveire. Híveinek hite
és engedelmessége volt az a tőke, amiből
iskolái, árvaházai születtek. Nagy ado-
mányok és kis fillérek állottak minden
megindulás mögött. Mert élet, engedel- '
messég volt az egyház híveiben. - Ma
már vannak filléres és pengős adomá-
nyok az egyház munkájára, ha hiányza-
nak is még a nagy adományozók és ha-
gyakozók. De minden lehetséges, ha en-
gedelmeskedünk Istennek.

Hogya-budapesti diákok és elemis-
ták közel 8000 pengőt gyüjtöttek, annak
egyik magyarázata, hogy vallástanáraik
Istennek engedelmeskedtek. Kis elemis-
ták honnét vennék azt a lelkesedést a
gyűjtéshez. ha nem a Tisztelendő bácsi
vagy Tisztelendő néni állította volna elé-
jük a célt. A megfáradt és sokirányú el-
foglaltsággal elhalmozott diákság honnét
vette volna. a bátorságot és hitet a sok-
szor megalázó gyüjtéshez, ha nem a
buzgó vallástanártól, aki - átérzi a fele-

. lősség súlyát, az egyház szociális és ne-
velő feladatát. Aki már végzett ilyen
gyűjtést, az tudja, hogy milyen munka
a 100-120 gyerekkel gYűitőív alapján
elszámolni. Ezt a fáradságos munkát
örömmel vállalták vallástanáraink, mert
Isten iránti engedelmességből végezték.
Ami öröm az egyháznak, öröm az nékik
is, mert lát iák: nem hiába akarunk szol-
gálni .Istenünknek. A szerteszétsz6rt val-
lástanítási helyek fáradsága, a több isko-
lából ezvbegyüjtött gyermekek egy lelki
közösségbe való kialakítása nehéz és
felőrlő. De öröm és biztatás számukra
egy-egy ilyen' gyüjtés eredménye.

Egyházunkban míndent lehet, mert
Isten előtt nincsen lehetetlen. Csak le-
gyenek, akik néki engedelmeskednek.
Lehet. Ez nemcsak megállapítás, felszólí-
tás is számunkra. Szteh16 Gábor.

Jóngen Antal'
A Magyar Értesítő jelenti: A Protes-

táns Világszövetség ki váló főtitkára és a
magyarság tégi, nagyszerű barátja, Ohle-
müller Gerhart dr. nemrég, a magyar-
országi protestánsságnak is őszinte fáj-
dalmára, elhúnyt és utódja, egyszersmind
a Világszövetség lapjának, a "Protestan-
tische Rundschau"-nak főszerkesztője,
Jengen Antal, most bemutatkozó láto-
gatásra Budapestre érkezett.

Jongen főtitkár a református egyete-
mes konvent székházában előadást tar-
tott a keresztyénség világhelyzetéről.

Az összejövetelt a Protestáns Világ-
szövetség elnöke és a magyarországi cso-
port vezetője: Tomcsányi Vilmos Pál
dr., Kárpátalja kormányzói biztosa nyi-
totta meg, hangoztatván, hogy a mai vi-
haros időkben komoly áldozat volt a fő-
titkár Budapestre jövetele. Biztosította a
kítűnő vendéget, 'hogy a magyarországi
hittestvéreknek a Protestáns Világszö-
vetség iránt érdeklődő szeretete a vál-
tozott viszonyok között sem csökkenhe-
tett, sőt az az elhatározásuk, hogy a
világprotestántizmus nagy családjába még
határozottabban és tevékenyebben kap-
csolódjanak bele.
'Balogh Jenő dr. főgondnok 'üdvözlése

utánRadvánszky Albert báró dr. korona-
őr, a magyarországi evangélikus egyház

_egyetemes felügyelőjeként ősi lutheri
üdvözlőszavakkal fordult Jongen Antal-
hoz. A gyűlölettől megszaggatott világ-
ban, íme, testvérek gyűlnek egybe Isten
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Célszerűnek vélem még a szeritbeszéd végén röviden összefoglalt
tanulság alapján utalni arra, hogy a hallottakból mit kell különös-
képpen megjegyeznie, mi felett érdemes, sőt ken is ..gondolkoznia"hogy
további életére vonatkozó új -elhatározásaihoz azt okosan felhasznál-
hassa.

Lehet, hogy a jelenlevők talán 90%-ára ez sem hat eleinte mé-
lyebben, Úgy érzem azonban, hogy az ige igazságai iránt fogékony-
sággal birók száma mindjobban fog szaporodni. Nem olyan 'értelemben
azonban, hogy az igét egyszerűen meghallgatjuk, hanem, hogy azt
lelkünkbe be is fogadjuk, ami viszont annyit jelent, hogy további éle-
tűnket annak igazságaira alapít juk .. / r

Jó keresztyénnek lenni nagyon nehéz, bár nem lehetetlen. Ez min-
denekelőtt a legszilárdabb jeLLemet kívánja tőlünk. Talán nem szük-
séges ezt különősebben indokolnom. Nemcsak előítéletekkel kell itt
.megküzdenünk, sőt azokat le is kell győznünk, hanern sokszor bizony
elszigetelten harcolnunk is kell az igazságért, hogy végeredményben
- sajnos - mégis elessünk attóL Ilyen körülmények között el nem
csüggedni, ellenkezően mindíg és'míndíg újra kezdeni a harcot abban
a tudatban, hogy az igazságnak még ebben a földi életben is győ.mi
kell: nem kis megpróbáltatást jelent a hívő ember számára, különösen
akkor, mikor a győzelemnek inkáb~ az ellenkezőjét tapasztalja. Itt
van a szilárd nagy jellern gyökere.

(Folytat juk)
vitéz Nagy-Megyeri Nagy Károly

ny. altábornagy ..

Adatok Pakh 'Mih&ly -életraizéhoz
Az egyház hivatalos felmentő iratát jóval később: 1857. március

1-én küldték el Pákh Mihálynak. Ezt js eredetiben őrizzük, nem kisebb
értékű s jellemző erejű dokumentum. Igy szól:

"Főtisztelendő Úrr
Midőn azon boldog hitben ringattúk magunkat, hogy már is itt lenne

azonszerencsés pillanat, melyben Főtisztelendőségedet mint lelki-
atyánkat egyházunk kebelében a' legszívélyesebben üdvezülhetjük,
-akkor vevők Főtisztelendőségednek azon becses, ránk nézve le-
verő tudósítását, miszerint elhatározása .következtében lelkészünk
megszünt lenni. - Feljajdult ezen szomorú hír hallattára minden
jobb kebel, mely a' protestantismus szilárdítása - 's virágoztatá-
sáért buzog, - érezvén Főtísztelendőséged lemondásásaban oly vesz-
teményt, mely egyházunkra nézve egy hamar ki nem pótolható.

Mivel Főtisztelendőségedet nem csak hogy kiválólag egyházunk
szerit érdekéből óhajtók lelkipásztorunkkul megnyerni, -- hanem
országszerte tisztelt 's szeretett személye iránt ini is valánk 's va-
gyunk is a leghőbb vonzalom- 's ragaszkodással: méltányolva el:-
ismerjük azon indokokat, melyek meghívásunk következtében
adott szaIVa alóli fölmentéseért harczolnak. - Vádoltathatunk
ugyan némi öné~dekkel, miután Főtisztelendőségedet népesb egy-
házunk egyik lelkészeül minden áron mgnyerni törekedtünk: -
azonban attól, - mintha mi ez által tőlünk távolabb lakó hitsor-
sorsosaink leki üdvösségének gyarapodását ellenezni, avagy épen
emberi ész által nem fejthető akadályokat akarnánk gördíteni Fő-
tisztelendőségednek úgy testi, mint lelki ál1apotjától föltételezett
megbecsülhetetlen munkálkodásának, - mentek óhajtunk ma-
radni. Főtísztelendőséged iránti legnagyobb tisztelet, szeretet



's ragaszkodás nyilvánítása mellett, egyházunk képviseletének f. é.
február IO-én hozott határozata értelmében Főtísztelendőségedet
adott szava alul ezennel ünnepélyesen fölmentjük.

'Örökké emlék~zetes leend egyházunk történelmében azon
nap, melyen Főtisztelendőséged lelkészünkül elválasztatott 's meg-
hívásunkat elfogadta; - de szint' oly emlékezetes maradand az'
nap, melyen oly okokból, melyek a' legnagyobb mérvben méltány-
landók 's így győzők valának, lemondását 's illetőleg adott szava
aluli fölmentésének óhaját vevők: - mert ezen ellenkezőnek tetsző
tények csak azon hő ragaszkodást 's határtalan tiszteletet tanúsítják
Főtisztelendőseged érdemdús személye iránt, mellyel a' versenyző
helybeli 's dobsinai egyházak öröklenek. Hadd lássák Főtísztelen-
dőséged maradékai is meghívó levelűnkből, - melyet nemcsak
vissza nem kívánunk, sőt azt megtartani kérjük, miként egyhá-
zunk igyekezett Főtisztelendőseged irányában azon adót leróni,
mellyel mindegyik magyarországi protestáns hitfelekezet tartozik.

A" midőn Főtisztelenőségedet arról biztosítanók, miszerint
azon szellemi' kötelékek, 'melyedcJigelé egyházunk 's Főtisztelen-
dőséged között szövődött, semmi nem fogja elszakíthatni. változat-
lan 's mély tisztelettel maradtunk Nyíregyházán 1857-ki mártius

'l-én,
Főtisztelendőségednek égyházunk 'nevében

őszinte tisztelői:
Elefánt Mihály s. k.

, egyik. ev. rendes Lelkipásztor
Nyíregyházán"

Meskó Pál
Egyházi felügyelő

Szénfy Gusztáv oskolai
'felügyelő, egyházi jegyző 's ügyvéd."

1857 márciusa már Dobsinán találja Pákh Mihályt.: ahol husvét
vasárnapján, április 12-én mondotta beköszöntő beszédjét. Lt\.- boldog,
csendes, szép öregség. napjai következhettek volna most már, ha az úr
másként nem határoz sok nehéz próbát híven megállott szolgája felől.
Még megérhette, hogy szeretett iglói .gyülekezetét is viszontláthatta s
harangszentelésí ünnepélyükre meghívatván, ott feledhetetlen beszédet
mondott. De kevéssel hazatérése után egy szélhűdési roham ágyba dön-
tötte, pár J?apon belül egy másik, erősebb, testének jobb felét megbé-
nította s tizennégy hónapi alázatos, megadó szenvedés után 1858. de-
cember 24':én hajnalban, 63 éves korában örök pihenőre tért. Az egy"
ház és a család veszteségét az alábbi szövegű s a rozsnyóí Kovács Mi-. .
hály-féle nyomdában készített gyászlap közölte országszerte:

,,4 dobsinai Agost. Evang. Egyház, T. Pákh Remenyik Mária
asszony s gyermekei: Vilma, Albert, Jeanette, Lajos, Károly, Pál, Mik-
lós, Mari, Gizella és Bertha nevében jelenti szeretett férje, illetőleg
atyjok, s a dobsinai Evang. Egyház hőn tisztelt lelki pásztorának

Főtisztelendő PA K H MIH A LY Superintendens úrnak
folyó 1858. év dec. 24-kén reggel 5 órakor súlyos betegség s fájdalmas
szenvedések után életének 63-ik évben szélhűdés által bekövetkezett

;. c- -

halálát.
A boldogultnak hűlt teteme f. év dec. 27-kén délelőtt 11 órakor

fog örök nyugalomra kísértetni."
A gyásziapon nem szerepel, - pedig a gyászbeszéd szövege sze-

/ rint a temetésen ott volt: Pákh Mihály egyetlen nőtestvére, Zsófia,
özvegyasszony. (Férje nevéről nincs adatunk.) .f>. gyermekek nem vol-

nevében, hogy egymásnak kezet nyujt-
sanak, egymás között építsék Isten or-
szágát, - nemcsak egymásért, de 'az
egész boldogtalan emberiség számára egy
jobb, Istennek inkább tetsző, boldogabb
jövőnek segítenek az alapjait lerakni.
Csak a mi 'Urunk, Jézus Krisztus adhat
vígasztalást abban a nagy fájdalmunk-
ban, amely valamennyiünket érte Ohle-
mülJer Gerhart, a néhai főtitkár halálá-
val s az a tény is' biztat, hogy annyira
fontos helyének örököse éppen Jongen
Antal lehet.

A Protestáns Világszövetség főtitkára
megiHetődötten válaszolt a szíves sza-
vakra. Munkájával igyjeks'lik - úgymond
- méltó lenni a", előlegezett bizalomra,
amellyel a magyar protestántizmus részé-
ről találkozott..

A bevezető szavak után a főtitkár elő·
adást tartott a keresztyénség világhely-
zetéröf, amely felett megbeszélés indult.
Ebben Ravasz László, Kap! Bél"! püspö-
kök és Balogh Jenő fŐgondnok vettek
részt., '

Délben a magyarországi református
egyház í elnöksége adott ebédet Jongen
főtitkár tiszteletére, aki a következő na-
pokon Tomcsányi Pál világszövetségi el-
nöknek és Radvánszky Albert báró evan-
gélikus egyetemi felügyelő vendége volt
és Győrbe, Sopronba. 5 az egyik reforrná-
tus gócpontba látogatott el.~~."..,."",.,.

, ~ K Ö N Y VIS M [ ft T[1 ( S
Gyóni Géza:

Repülj már levelem.

A katonaköltő háborús levelezése. Sajtó
alá rendezte: dr. Gyórti Ferenc.

Gyóni, Géza, a világháború nagyhatású
költője, a szerelmes levelek hosszú sorát
írta Przemysl várából, később pedig a
hadifogságból, ahol halálát lelte, - egy
asszonyhoz, aki iránt utolsó nagy sze-
relmét érezte, aki gyöngéd lelkességgel
tartotta benne innen hazulról a lelket s
őrizte meg leveleit, melyekkel Gyóni
örökszép verseit is hazaküldte, amúgy
melegiben, annak,' aki ínspírálta őket.
A levelezés maga mély bepillantást enged
a világháború lelkiségébe, hangulatába,
borzalmaiba. szenvedéseibe, hősiességébe
úgy, amint mindezt egy vérbeli költő
átélhette. Egy ember beszél ezekben a
levelekben, aki li derült bácskai békéből
zuhan bele a háborúba, de aki magyar
módra azonnalotthonérzi magát benne.
NéhányHónapi kint lét után hazai fény-
képet talál a zsebében: "Mint egyexoti·
kumot elnézem mosolyogva: cilinder,
színház, szerkesztőség, kritika, Gyóni
Géza, - hol vannak mindezek?" Versei-
ben ekkor már a katona beszél:

"Pajtás, húzódj csak erre közelebbl
A golyó már a földet mind kivágta
Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed;
A kicsi fiad ne várjon hiába ...
Nekem nincs fiam, aki haza várjon.:."
, .. Fönt a sápadt hold vér-esőt mutat.
Két magyar vitéz beszélget asáncon.
Minden jólélek dícséri az Urat.

(Vasárnap a gránicon)

Már nyakig van a háborúban: "Min·
dennap új csodákra ébredek, Hogy élek
még, ó hihetetlen 'épség" , .. A leveleit a
szélben nyikorgó sátorban, vagy a kocsi
alá bújva, zuhogó esőben a talpfán írja,
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de minden percét átmelegíti a szerelem
s határtalan bizakodás a magyar győze-
lemben. "Gyönyörű, ezt a verset vasár-
nap írtam, míg zuhogó esőben hajnaltól
délig átázott csizmámban furcsán-bánato-
san cuppogott a víz, de nékem akkor is
a Hozzád való végtelell szerelmes ritmu-
sát zengette"; - "A fakés után nyúlok

. gépiesen. Már megint a sarat kaparom.
De azért hitem és bizalmam túl száll a
hegyeken és harsogó hangon hirdeti
néktek: győzünk!" Ezek a levelek a
"Csak egy éjszakára küldjétek el őket"
hangulatában fogantak.
"Magammal én már míndent elvégeztem,
Minden dolgát az elmúlásnak"... (Visz-

'- szavisz a szomorúságod) .
A -przemysl-i várba bezárt' magyar se-

regek minden nyomorúságát' átélte a
költőjük egészen addig, amikor már az
éjszaka leple alatt a tavalyi répát keres-
gélik a hó alatt az éhező katonák:
"Még egy hét ... nem tarthat tovább
Es 'véget ér a gyászos élet.
(Pajtás, ne harapj akkorát,
Holnap is ezzel kell beérned ...
. . . Hátha, hátha - aztán is virrad?) (4.
lévél.) ,

Es ez a magyar katonaköltő még akkor
is csupa reménység, égő szerelem, min-
denre kész vitézség.

"Hat lábnyira a föld alatt
Kis úr az ember, pajtás.
Az élet egy-két pillanat.
S a halál egy sóhajtás.
Hat lábnyira a föld alatt
Mégis remélünk pajtás".

Ma különös aktu~litást kap mindez.
Egész kis történelem ez a levélgyűjte-
mény. Gyóni Ferenc nagyszerű össze-
kötő szövegévei megelevenedik előttünk
az egész przemysl-i tragédia, egy igazi
magyarszabású várj élet hősiessége, ahol
Gyóni Géza verses kötete egy tábornok
előszavával, halálra, vagy fogságra váró,
éhező magyar lre.tonák között "a muszka
gyűrű k9zep~n a magyar szellem dicső-
ségére 11 kiadást ért". Gyóni Géza $lete
sorát, ezt a kis magyar történelmet ér-
demes volt így közzétenni. Mai harcoló
magyar nemzetünk igazi erőt meríthet
belőle. Gy.~ni Géza ismert költeményei,
közül is ebben az összefüggésben csodá-
latos, tiszta csengést kapnak, ebben az
összefüggésben szinte felfedezésszámba
mennek egyesek, (Vasárnap asáncon,
Uzenet a kedvesnek, Csodák, Visszavisz
a szomorúságod, Végvári sáncokben. Mit
locsog a tavaszi sár?) dyl ...............wn_ ....

Láttuk
A bigár képzőművészek ,kiállítása a

Nemzeti Szalóriban érdekes és világos
képet adott a bolgár művészetről. Friss
és fiatalos müvészet ez, mégis. megállapo-
dott. Hiányzik belőle a túlzás és mégis
valamennyi modern irány képviselve van
benne. Nem túlságosan változatos témák-
kal, de egyéni ízű Ieldolgozásokkal lép

_ elénk, Nagy átlagban véve inkább v-aló
a közönségnek, egyszerübb mondanivaló-
jánál fogva, mint sok más szláv nép
művészete. Valahogy úgy érezzük, eűró-
paiabb ez a művészet, - mint a kör-
nyező, immár megszűnt utódállamok ré-
gibb művei. Ha újat nem is tanulhattunk
a bolgároktóI, arról meggyőződhettünk,
hogy Európa művészi életében még je-
lentős szerepet vihetnek. Sok, jó van
bennük, ami kifejlődhetik.
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tak mind jelen. A tíz gyermek közül a legkisebbik: Berta volt az, akit
,~E!tőfi1845-ben emlékezetes és Útirajzaiban is megörökített iglói idő-
zése alkadmával a Pákh családnál, - egy Blaumond-kirándulás esté-
jén ölében hozott le a hegyről. Pákh Berta 1932-ben 90 éves korábam
halt meg Kolozsvárott, a Donát-úti Remenyik villában, utolsó nap":
jáig teljes' szellemi frisseségét megtartotta és sokat beszélt szetettei-
nek a nagy idők emlékeiről. Pákh Mária pedig, a harmadik leány,
Brecz Sándor jólészi Andrássy-uradalmi erdőmester felesége lett s
egyik leányukat, Gizellát vette nőül Mikulik József, kiről
fentebb szóltam: A három irodalomtörténeti. név: a Pákh, Remenyik
és Mikulik - így kapcsolódik egybe családi. kötelékekkel,

Nem hagyhatjuk említés nélkül a, Pálch-életrajz csodálatos, meg-
rázó végakkordját. Gömőry András rozsnyói ev. lelkész, aki 1858 dec.
27-én temette a nagy halottat, ugyanazon nap estéjén Dobsínán, ugyan-
csak szélhűdésben meghalt. Mintha a két, jó pásztornak Illés. egyazon
tüzes 'szekerén kellett volna a legfőbb Bíró elé szállnia, közös b.eszá-
molóra ... .

Egy 15 oldalas füzetben kézírással meg van" örökítve Gömöry
András gyászbeszédje. A nagy próbatételekben oly gazdag és küzde-
lernteljes élet, mint Pákh Mihályé, ragyogó témát adott a búcsúztató-
nak! - Ugyanezen füzet utolsó oldalain l van másolva az a gyászje-
lentés, melyet Pákh Albert külön adott ki, ezzel a szöveggel:

"Halotti jelentés. Pákh Albert a' Vasárnapi Ujság és politikai Uj-
donságok szerkesztője, mélyen megszomorodott szívvel ' jelenti szeretett
édesatyjának főtisztelendő Pákh Mihály úrnak az ágostai evang. Tiszai
egyház kerület volt Superintendensének, korábban a' rozsnyói, iglói,
rimaszombati, a' legutóbbi években pedig a' dobsinai evang. egyház
lelkészének, folyó 1858. évi December 24-én reggeli 5 órakor sulyos be-
tegség '~ fájdalmas szenvedések után életének 63-ik évében szélhűdés
által bekövetkezett halálát. A hátrahagyott család mélyen le van
sujtva a' legjobb atyának pótolhatatlan vesztesége által 's vígaszt keres
mindazok szíves részvétében, kik az emberi, polgári és. egyház iránti
kötelességeit híven teljesítő boldogultat viszontagságos életének folya-
mában ismerték, szetették és tisztelték. Szabad legyen e részvétre szá-
molni és azt kikérni!" . ~

(Hogy Hörk Józsefnél tévedéseket találnánk, arra utal egy jellemző
apróság is, t. i. Pákh Mihálynak a Palas Nagy Lexicona XIII. k. 714.
oLdalán közölt s Hörk Józseftől szignált rövid életrajzában a houilozás;
napja dec. 27-ben van megadva, holott ez a temetés napja volt.)

Ha egyszer lehetőség nyilnek Pákh Mihály életrajzának teljesebb
s javított kiadására, most befejezett köz1éseink s a csak röviden emlí-
tett, terjedelmesebb dokumerstumok örömmel állnának rendelkezésre.
a cél szolgálatában, Egy ilyen mü egyházi irodalmunk nyeresége volna,
mert Pákh Mihály életé bőséges forrása egy nagy lélek építő .erejű,
példaladó me!f1yilvánulásainak: Nyíresi-Tichy Kálmá:n.

Születés. Tóth Sándor mező laki lei-
készt és feleségét, Molnár Jolánt, Isten
leánygyermekkel ajándékozta még, aki
a szent keresztségben Katalin Jolán ne-
vet kapott.

Házasságkötés. Pongrácz Ernő föld-
Qirtokos és felesége, Mitthly .Emma leá-
nyát, Pongrácz Melindát, március 6-án
vezette oltárhoz a csömöri templomban
Csizmadia László ev. kántortanító. - Bol-
ner Béla magántisztviselő és Branberger
Györgyike március 28-án tartotta eskü-
vőjét a fasJori templomban.

Doktorráavatás. Nagy Gyula lelkészt,
aki február hó folyamán a berlini egye-
tem ,filozófiai karán doktori szigorlatot
tett, március 19-é.n Berlinben "cum laude"
a filozófiai tudományok doktorává avat-
ták.

.Pécs. Böjt I. vasárnapján Budaker Osz-
kár egyetemi tanár a gyülekezet vendége
volt. Délelőtt istentiszteleti szolgálatot
végzett, délután pedig böjti vallásos es-
ten .Valóság-e az ördög?" címen tartott
előadást.



Rendelet az- érettségiról
:I1, (Folytatás.)

Ez a rendelkezes szükségessé teszi az egész magyar irodalomnak,
s benne hangsúlyozottan a legújabbnak is tényleges olvasását, az ala-
posabb tájékozódást napjaink irodalmi bozótjában. Ennek pedig re-
formkori irodalmunk biztató (egyesek számára aggasztó) példája sze-
rint egész nemzeti életünk szempontjából döntő következményei lehet-
nek. AkÜlmoly olvasásra nevelt nemzedéket nem, lehet lesz sem a des-
trukció, sem a reakció pusztító jelszavaival.rneggátolní a tervszerű épí-_

,tésben. Hogyan téveszthetnek meg mindennapi, 'pusztító Ijelszavak azo-
kat, akik közvetlenül -a magyar szellem legnagyobbjaitól kapnak tájé-

~ CSENDES EVFORDULO, Ez év március
koztatást? Mert .irodalmunkban éppen a legnagyobbaknak, p. Ol.Kato- 22-én volt húsz esztendeje annak, hogy
nának, Vörösmartynak. Eötvösnek, Petőfinek, Adynak; Móricznak vagy Radvánszky Albert bárót a magyar-

- országi evangélikus egyház egyetemes
Szabó Dezsőnek a műveiben olyan tanulságok és indításOlk rejlenek. ,felügyelői tisztébe iktatiák. Báró Prónay
amelyek a földi tanácsok közül egyedül képesek eligazítani a magyar- Dezső, az emlékezetes öreg bölcs, a köz-

tiszteletben álló pátriárcha-jellemű egy-
ságot mai nehéz időkben, s amelyek el fognak, intézni elintézetlen kér- házvezér volt az elődje, Báró Radvánszky
déseket, át fognak alakítani intézményeket és egészségesebb, magya- Albertet fiatalon emelte az országos egy-

ház bizalma Prónay Dezsö utódjává, Az
rabb, de mindenféle fajta számára kivánatosabb életet fognak terem- eltelt húsz esztendő sokszorosan beiqá-
teni ezen a földön, akkor, mikor nemzetünk életének egy veszély tele- zolta, hogy az egyház jól választott. Hű-

séggel, bölcseséggel, higgadt, mérséklés-
nebb, nyugalmasabb korszakába ér. _sel, körültekintő előrelátással,. mindenki

k szeretetének és támogatásának birtoka-Természetes, hogy mint mindennek, úgy ennek az elgondolásnak. ban sok szolgálatot tett egyházunknak.
illetve törvényes rendelkezésnek is lesznek bírálói, sőt talán jó, vagy Az országos közélet is felismerte s mind-

I 1 kt jobban igénybe vette. A felsőház alelnöki.roszhiszemű támadói. Becsü etes bírá ói leszne bizonyára azok a a- tisztét hosszú idő óta tölti be, most újab-
nárok, akik esetleg már húsz vagy hamninc esztendő óta másképpen, ban egyhangúlag, választották korona-

t ' ké t ' . k' t h .1_ d örré. Sokat buzgólkodik a legnagyobbanítanak és más eppen ere tsegiztetne ; mm a Ü1gyennek a ren e-' magyar szeretetintézmények munkáiban
letnek a szelleme kívánja. Lesznek bizonyára, akik nem pusztán kénye- is, Az évfórduló teljes csendben mult el,

k lm 1 amit egyfelől indokol a mai komoly idő,lernszeretetből, hanern a cörü ények óvatos mér egelésével, a meg- de másfelől az egyetemes felügyelőt

lévő fogékonyság, készség és jószándék, meg a fennforgó nehézségek most ért nagy családi gyász is, Országos
számbavétele után fogják kerainak tartani ezt az intézkedést. Ezek evangélikus egyházunk azonban a leg-

- mélyebb szeretettel és ragaszkodással el-
nem veszik figyelembe, hogy a rendelet hosszú, nehéz vajúdások gyü- telve emlékezik meg erről az évforduló-
mölcse, éppen úgy, mint a falusi tehetségmentés intézménye, ról és kéri lsten áldását felügyelőjének

életére és minden munkájái a. '
a Nemzeti 'Könyvtár néhány értékes ,füzete, vagy aza kétségbe- A testvéregyház kőréből. A dunántúli
vonhatatlan. örvendetes tény, hogyaleventeintézmény keretében ren- református egyházkerület új püspökét,

-' Győry Elemért, március 24-én rendkívüli
dezett ifjú-vezetői táborokban és végig az egész intézményben, ahol erre közgyülés keretében Pápán nagy ünne-
alkalmas, vagy legalább ~S- megértő- vezetők vannak, mindenütt, a Bar- pélyességgel beiktatták méltóságába.

Lelkészbeiktatás Zomborban, 'A zom-
tók és Kodály' által megmentett és felemelt ősi magyar dalok zengenek bori egyházközség március 28-án iktatta
az eddigí zagyvalékole és az új Márikárnok, és Kiskacsák helyett. Akik- be hivatalába meghívott lelkészét, Sto-

k az é , lóba ' d ' '" 'll" b 1 'b"l vicsek Gusztáv eddigi h. lelkészt. A be-ne az óvatossága va ooan a rmn erit megértő es mer eg o ö cses-~g o iktatást Sóstarecz Ferenc szabadkai lel-
származik, nem pedig az egészséges fejlődés iránti érzéketlenségből, kész végezte.' ,

k ' ., 1 f iák 'h ki "t k ak' t Felügvelőválasztás. A budai-vári egy-azo merrege ni ogJ azt is, ogy a iegyezes vegze es orsz a o a, házközség március 25-én tartott közgvü-
a régi irodalom szerves folytatásaként küzködik, vívódik, de minden lésén, miután a gyülekezet eddigi fel-

. 1 - , d l (V id J' TI' L' Ad ügyelője, dr. Demel Aladár, másirányúesetre van itt egy o yan HO a om, aj a anos, olnal ·aJÜl3, y elfoglaltsága miatt tisztéről lemondott,-
Endre és így tovább), amely megmerevedett formai hagyományokból egyházff;lügyelőjévé dr. Vladár Gábor
nem csinált epigon művészetet, és tartalma, elvei szerint sem a napi egyházmegyei felügyelőt, kúria~ tanács-

elnököt, másodfelügyelőjévé pedig dr.
politikából nőtt ki, sem nem szegődött ennek engedelmes mindene- Melczer Eleket, a Központi Illetmény-
sévé. Ez az irodalom a maga elismertetésének útját nem egyengethétte hivatal főnökét egyhangúan megválasz-

totta. Az új felügyelők és az új presbi-
kompromisszumokkal, önmaga megtagadásával, de a katasztrófálls év- téri um beiktatása rriég ebben a hónapban

tizedekben mégsem nyugodhatott bele a maga kitaszítottságába, hanem m~1~~~~n~á.rOlY 'Sopronban, Stange Ká-
szólni akart' mindíg a szellem magasabbrendűségének igényével, az roly, a göttingeni egyetem nyugalmazott
ezész nemzethez. Ez az élő irodalom. az, amely nem nyugodhat bele teológiai tanára, az evangélik.us híttudo-

b~ • mányi kar tiszteletbe lí doktora, a kar
abba sem, hogy szerves előzménye, a korábbi magyar irodalom csak meghívására' április 1. és 7. között elő-
adathalmazá és róla készült körmondásos esztétikai méltatásokká szá- adásokat tart Sopronban." I

Szigethy Lajos emlékezete, Az ev an-
radva vonuljon be az értelmiség memóriájába.. kiesve a nemzet életé- gélikus egyházegyetem budapesti szék-
ből. Hátha ez a rendelet az elevenen hatni akaró, 'igazi magyar iroda- házában kegyeletes ünnep volt. Rásó La-

, , jos dr. egyetemes főügyész elnökletével
lomnak szolgáltat igazságo! a hivatalos Magyarország részéről, .amely a ülést tartott a "Szigethy-Broósz-Halász

A Lányintézet hűsei című olasz film
a romantikus amerikai történeti filmek
nyomába akar lépni. Jól rendezett, néhol
ugyan' túljelenetezett film ez, szeremesés
vegyüléke a humornak és a komolyság-
nak, Az olaszoknak ebben a filmben si-
került az,ami az angolszász filmterme-
lésben is törekvés volt, hogya hősöket
embereknek mutassa be, anélkül, hogy
túlságosan szatírikus színt kapjon az
egész, kp,

HíREK
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tanulmányi jutalomdíj-alapítványi bizott-
ság" s ennek keretében fel avatta nemze-
dékünk egyik legnagyobb tanár-mecéná-
sának, Szigethy Lajos budapesti evangé-
likus gimnáziumi igazgatónak arcképét.
Szigethy, mint annakidején az egész ma-
gyar sajtó beszámolt róla; félszázados
tanári pályájának minden összegyűjtött
fillérét, összesen százezer pengöt, az ifjú-
ság segítésére hagyta. Az ünnepen Bán-

. kúti Dezsö dr. budapesti leánygimnáziumi
igazgató, az Evangélikus Tanáregyesület
elnöke mondott ,emlékbeszédet s vjgül
leleplezte a portrét, Gyoroky Pál Iestő-
művész alkotását. (MÉ)

Sopron új evangélikus lelkésze -' az
egyetemi tanárrá kinevezett Budaker Osz-
kár helyén - Beyer Pál, ,eddigi ágfalvai
lelkész lett. Beiktatását Ziermann Lajos
felsősoproni esperes végezte, majd Beyer
Pál magyar és németnyelvű igehirdetésé-
ben az összhang, egyetértés, szeretet kö-
telességeíre mutatott rá, (MÉ)

Egyetemisták böjti hete, Április 5-
10-éig minden este háromnegyed nyolc-
kor kezdődik az Ullőí-út 24, sz, alatt"
egyetemi és főiskolai hallgatók számára
evangéhzácíó.' Tartja dr. Mády Zoltán c,
igazgató. Minden este 'egy-egy egyetemi
hallgató- tart írásmag'yarázatot. Hétfőn
Volena-Koczor Imremérnökhallgató, ked-
den Németh Márta orvostanlí.allgató, szer-
dán Dame Károly mérn, hallg, csütörtö-
kön Bakay Éva bölcsészhallg. pénteken
Fiedler Ferenc képz. műv, hallg., szom-

-baton Farkas László orvost: hallg. Aprilis
l l-én, vasárnap, az egyetemi istentiszte-

- let keretében úrvacsoraosztás.
Az Egyetemi Luther-Szövetség tiszt-

újítása. Március 25-én tartotta az Egye-
temi Luther-Szövetség gazdag számadó
közgyűlését és tisztújítását. Ennek ered-
ménye: Elnök: Manninger István mező-
gazd, hallg, Társelnök: Konkoly László
joghallg. Ugyvezető elnök: Ráth Szabolcs
közg. hallgató, Eőtitk ár: Vidovszky István
mérn, hallg. Titkár: Urszinyi Zoltán
gyógyszerészhallg, Pénztáros: Barna Imre
közg. hallg. Il. pénztáros: Juhász György
orvost. hallg. Jegyző: Körös László jog,
hallg, II, jegyző: Szeider Imre bölcs.
hallg. Ellenőr: Pálfy László orvost. hallg,
Számvizsgáló biz.: Blahó Miklós mérn.
hallg. és Szeniványi Tibor jogh, Belmisz-
sziós alelnök: Dema Károly' k özg. hallg,
Kultúrális alelnök: Bencs Károly jogh.
Szervezési biz.: Pálkövy Gyula, Posewitz
Kornél és Károly mérn. hallgatók, Női
biz.: Schrecker, Éva, Manninger ilona,
Háznagyok: Gáspár Imre mérn. hallg, és
Joó Lászlo színm. hallg.

"Testnek feltámadását" címmel jelent
meg Dezséry László egyetemi lelkész
hivő írásmagyarázata 1. Kor. 15, alapján.

,A csinos kiállí tású füzet ára 70 fillér és
kapható az egyházi körryvkereskedé-
sekben.

Gyönk. Március 15-$n az -egész község
leventeifjúságának zászlóavatása volt,
Az avatóbeszédet Tóth János h. lelkész
tartotta. Ugyanakkor tették le a foga-
dalmat a község leánylev.entéi is.

Zenés áhítat. A IX. kerületi Énekkar
március 28-án jól sikerült zenés áhitatot
rendezett a Szvetenay-utcai elemi iskola
tornatermében. Bánkúti Dezső dr. tanügyí
főtanácsos tartott előadást .Evangéltkus
zeneszerzők" címmel, Közreműködtek:
Tóth Valéra énekmüvésznő, Dobisz János
(hegedű), Veperdí Ernő (cselló), Raskó
Klára (harmónium) és az énekkar több
'kerál bemutatásaval. A jól. sikerült zenés
áhitat megrendezése Veperdi Ernő kar-
nagy buzgó fáradozását dícséri.

8

reformkorszak és a márciusi események óta, mindennapi
gondjai között elfeledkezett a magyar szellent nemzetfor-
máló és nemzetmegtartó erejéről! Nem képzelhető-e el, hogy egy sok
tekintetben tájékozatlan öntudatu, annyiszor megtizedeit, megtépázott.
sokszor félrevezetett, belső -ellentétekkel megterhelt nemzet vezetői
nagy megpróbáltatásokra készülődve, de a történelmi felelősség magas-
latára emelkedve, a magyar lélekbe áradó, eleven erővé akarják tenni _
Katona Bánk bánját, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Ady műveit és
mindazokét, akikben' ugyanez a lélek lakozik? Hátha megtarthat és
összetarthat ez az erő egy kis nemzetet akkor is, amikor a világ legna-
gyobb hatalmasságai emberanyaguknak és borzalmas gépeiknek elkép-
zelhetetlen tömegét mérik össze? Vajjon, korszerűtlenmek vagy korai-
nak mondjuk ezt a törekvést? Mert igaz, hogy érett gyümölcsére
csak későbbi, nyugalmas időkben számithatunk, de megtartó erejére
most lehet döntő szükségünk.

,És végül mit szóljunk, mint keresztyén emberek, egy olyan ren-
delethez, amely a figyelmes vizsgáló szemében nem elszigetelt jelen-
ség, hanem egy régen várt, és mély szükségekből táplálkozó szellemi
fejlődés eddigi vívmányait foglalja szavakba, hogy törvényes alapja
legyen annak, ami ez után következhet? ! Úgy üdvözöljük ezt a rende-.
letet, mint nemzeti életünknek és felelős irányítóinak helyes tájéko-
zódását az anyagi és szellemi világ eltérő értékei között, Ebbe~ és ha-
sonló jelenségekben igazolva láthatja a vallásos lélek a maga legmé-
lyebb meggyőződését, amely mindig tiltakozott a materialista-termé-
széttudományos-pozltivista világnézet lélekölő, egyoldalú uralma ellen'
olyan területeken, ahol a' .lélek elevenségének kell uralkodnia. Lehet,
hogy ez az egyoldalú gondolkodás, sokaknál, mint tudatos vagy tudat-
alatti világmagyarázó elv, sokaknál, mint önző anyagi érdekek taka-
rója, szívesebben látná,' ha az ifjúság,' irodalmunk lélekformáló és
anyagi életünket is rendezni akaró üzene~ei helyett, inkább a technika
vívmányaiért lelkesednék. Azonban nem valószínű, hogy ez a gondolko-
dás a maga szörnyű, de szükségszerű következményei ~tán továbbra is
.meggyöző-lehet, A magyarság növekvő szellemi igényeit és az emberi-
ség legmélyebb vágyait, .életösztönét, csak gyilkos erőszak némíthatja
el. Akik ezt a 'felismerést már eddig is hirdették, azok most minden hi-
valkodás nélkül, de mégis jóleső örömmel bizonyítják be, hogy nem-
csak bírálni, hanem-helyeselni is tudnak, S~ijas PáL.

, A pestmegyei felső egyházmegye már-
cius :il5-én értelmiségi konferenciát tar-
tott a rákospalotaj ó-templomban. Rövid
áhitat után három előadás következett.
Dr. Keken András: A tudatlan hit tragé-
diája, Dezséry László egyetemi lelkész:
A hitetlen tudás tragédiája es Kósa Pál
rákoskeresztúri lelkész: Az egyház szo-
ciális feladatai cíinen adott elő.. Az elő-
adásokat megbeszélés "kővette.

Budafok. A gyülekezet lelkésze gon-
dosan sze'rkesztett körlevelet intézett a
hívekhez, melyben részletesen felsorolta
a nagy kiterjedésű és 'több szórvánnyal
rendelkező missziói egyházközség ige-
hirdetési és bibliaórai alkalmait, a külön-
bözö egyesületek munkáit, majd beszá-
molt az általános .változásokról. - Az
elmult héten evangélizációt tartottak,
Ezen a szolgálatot' a tékozló fiú példá-
zata .alapján Csepregi Béla egyházkerü-
leti m, lelkész végezte. A következő elő-
adások hangzottak el: Érthetetlen láza-
dás, Érthetetlen engedékenység, Szaba-
don - lefelé, Igazi rabtartó, Négyszem-
közt önmagammal, Tárt ajtó - tárt ka-

rok, Mindent vissza, Az örömünnep öröm-
telenje. Az evangélizációs. előadás0,k
mély nyomokat hagytak a hívek lelke-
ben. _

Emlékeztető. 1)..z evangélikus hittudo-
mányi kar pályatételt tűzött ki, Koy~cs
Sándor püspök emlékére, .Kovács San-
dor egyházi énekei, és Kis Enekeskörryve"
címmel. A pályázat határideje: 1943. áp-
rilis 15. .

Szeretetvendégség. Az angyalföldi
Luther-Szövetség és Nőegylet április hó
4-én, dr u. 5 órakor a templom alagsorá-
ban szerétetvendégséget rendez, Elő-
adók: dr: Szalay Károly és Rimár Jenő.

GyakorIóiskolai tanítói állásra fog pá-
Iyázatot hirdetni a szarvasi Luther tanító-

, nöképzö fenntartó hatósága az államse-
gély elnyerése után. Már most felhívjuk
a pályázni szándékozó tanítók figyelmét
arra, hogy az erre képesítő állami vizs-
gálat Budapesten, a Fery Oszkár-úti ál-
lami tanítóképzőben, május hónapban
lesz. Érdeklődök oda forduljanak köze-
lebbi tájékoztatásért. Az intézőbizottság
elnöksége.
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Miért támogassuk az 'Evangélikus Egyház--
, I

, kerületek Jóléti Egyesület~t?

Mert az egyetlen evangelikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasitási, tanulmányi, ~eveltetési segélye
révén gondoskedhátunk gyérmekeinkről.

, .
Az egyesület. útján létrejött élet, nyugdíj, tüz,

betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös' díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokbanvégzett merrtő munkát segítjük elit

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
r

Fennállása óta 1413 alkalommal 2.29.516 P te-o
metkezési segélyt fizetett 'ki.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az
egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u,
8--,10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-8.63-32"
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat= ,
hely, Újvidék, Ungvár. - A71egyesület -állandóars
felvesz és foglalkoztat -férfi és .női tagszerzőket.

G~urátl ferenc Evang.lcán~neYelőintélet és leánvgimnázium
Köszeg.••

Magas színvonalú nevelőintézet, melv
a 1Ú-18 éves korra- terjedő leányok'
nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű; gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Köszeg

_ város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. ,Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját' gazdaság révén (tehe-
nészet l) elsőrendű élelmezés.

Az 1943-44. evi
matban. Felvilágosítást
nyujt.

feltételek folya-
az Igazgatóság

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

Létesülf a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támogatásával.

Hítíestvéreknekárengedménv••••••••••
Telefon: 38-20-87.

A LUTHE': TÁRSASÁG'könyve))boltjában, igen olcsó .áren beszerezhetők a
.' . következő régebbi kiadványok :

Dr. Luthe ~ Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVL
Wettbrecut: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50P. kötve .. ' .. - 4.- " módon.) Fűzve . . . . .. 1.50 "
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apo)ógia. Fűzv.e. .. .: .... . 1.50"

DK' S' d P 't tá ték B ték Dr. MasznYlk Endre: EvangelIkus doqmaiika.. ovacs an or: ro es ans es e. r e es Fűzve -.90 "
előadás~.k gyűjtemény~ hatal~as, 688 01- R. Pfennigsdorf: K~isztus a modern szellemi
dalas kotetben. IlL. kotet. Fuzve .. 3:50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve .. . .

Győry Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Dr. Szelényi- Ödön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- " szellemi életében. Fűzve .. ' .. . .

Stromp Lászlú: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prönny-nemzetsép Fűzve' . \ .. . . . . 1.80"
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve . . 5.~" Dr. Wiczián Dezső: Luther mint professzor.

. Kevés példány. van. . . Fűzve'. . . . . . . . . . 1.50"
D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi Gyula: Magyar. éneklő kar. (90 vallásos

rázatos.) Fűzve .. . . . . . . . . 1.-" ének férfikarra.) ,Fűzve r- , • • • • •• -.90"
Zsilinszky Mihály: Az 1848. vallásügyi törvény Paulik János: lsten felé. (Prédikációk.) 510 oldal

története. Fűzve .. . . . . . . 1.-" Fűzve,. . . .' .. . . . . . . 1.-"
Siessen' megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezesünkrel

Budapest, VIlI., Ullői-út 24.

-.60 "
P

'-.60 "

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, ,Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
) "
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EGYHAZTARSADALMl, KULtURALIS, BELMISSZIÖI; EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA'

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Falvay Jenő
Deák-tér 4. (német ,nyelven) d. e. '010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4, _ _ _ d. e. 11 Dr!-Keken András
Deák-t-ér 4. d. u. 6 Kaposvári Vilmos

-Fasor, Vilma királyné-út 19. d. 'eo ;;210 Lamnek Vilmos
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Harmati György
Fasor (nemet nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d, e. 3/410 Pásztor 'Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d: e. 10 Majba Vilmos
Kőbánya 9-. u. 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. ő. kórház) d. e, 10 Tomcsányi Lászlo
Simor-utca 35. d. e.' '11 Boros Károly

>
Ráhóczi-út 57. (szlovák) d. e. ,10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Harmati György
üllői-út 24, (egyetemi) d. e. 1/;10 Dezséry László
üllői-út 24. d. e, 11 Dendely Károly
Szvetenai-u. el. isk. d. e, 10 Lehel László

. Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Lehel László
Gyarmat-utca 14. d. ~. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. II Süle Károly
Abonyi-utca 21. d.c. II Göndöcz László
Gömbös Gye-út 25. (h. ő. k.) "d. e. 10 Oros László, \
Fóti-út 22. d. e. 11 Révesz István
Fóti-út 22, d. u. 5 Rimár Jenő

/ 'I'omory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
'Szent Lászlo-út 61. d.. e. 9 Pap Ferenc
Torockó-téri ref templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér [ifjúsági) d. e. 9 Danhauser László
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. 1/412 D. Kapi Béla
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Bagár Iván
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -'

.~
Opuda (ifjúsági) d. e. 8 Gádor András
Óbuda (német) d. e. 9 -- - - -

Óbuda, Selmecí-utca 1.. d. e. 11 Gádor András
Öbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Gádor András

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Botta István
Kelenföld d. e. 11 Botta István
Kelenföld d. u. 5 Botta István
];:rdi-úton d. e . 10 - - - -
Báthory Lászlö-u. 7. d. e. t/t11 - - .:....-
Bákosfalva . d. e. 1/112 - - - -

Minden' templomban úrvacsora osztás.

,
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, DezséryLászló, dr'. Gaudy Lászlo,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pásztor Pál, Peskó Zoltán,

Scholz Lásiló, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIL, Damjanich-utca 28/b. Teleion: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

Elöfizetéseket elfogád minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendők,
Előfizetési ár: -egész évre ,8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám árá 20 fillér ..
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

\.. TARTALOM
Előkészület

Kis államok és nagy egyházak

Ember és műernlék

Gondolatok és benyomások az igehirdetés
körül

Vajda Péter centennáriuma

Kevesen tudják ....

Ötezer év [ávlatából

Háborús fontosságú magánügyek
7

Láttuk'

Pálvézat
(

Hírek

~,,:

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. április ll. .



Előkészület
Lehet-e a rosszból v'alami jót és a mulasztás okból származó -1 gunkat, hogy bűn nincsen mi-

tanulni? Lehet, sőt kell. Pél- .ígazságos bünhődései felett, sok I bennünk, sem pedig azzal, hogy
dául az állig felfegyverkezett és tekintetben el kell jutnia az őn- I a rendszerint szokásos módon
a háború döntésében minden - -megtagadásig és szinte véres i egyezkedünk: majd ezzel a leg-
erőt összefogó földi hatalmas-o harcot kell folytatnia az ördög- I rosszabbal végezni fogok, ....el-
ságok már most kezdenek tana- gel, hogy - kimenekülhessen a I szakadok tőle és .azután később
kodni arról, hogy a háború ál- kezéből, - pedig enélkül riin- majd a többire is sort kerttek.
tal össze-vissza zavart emberi csen olyan előkészület, amelyik .Sajnálatosan tapasztalhatjuk
élet rendjét miképpen lehetne alkalmatossá tenné a szívet az magunkon és láthatjuk mások-
majd minél kevesebb zökkenő úrvacsora áldásainak megisme- nál, hogyaz emberek meg tud-
árán helyreállítani. És habár résére és befogadására. Nem ják nyugtatni a- lelkiismeretü-
ez valószínűleg semmivel sem lesz tehát jó és nem lesz ele- ket ilyen alkudozásokkal. Az
fogja előbbrehozni a béke gendő egy nappal vagy két nap- ördög pedig nevet ezen.
ügyét, mégis észreveheti ebben pal vagy három nappal előbb A bűneivel való harcolasok-
a próbálkozásban a keresztyén -keresgélni csendes perceket az ból..a kárhozat elleni küzdelem
ember a maga' számára is az előkészületre, hanem az egész csatálból és a hitnek és meg-
idejében való előkészülésnek a bőjt alatt mindíg azzal kellene .térésnek üdvösség felé fordúló
szükségét. éjszakai pihenőre térni és azzal útjáról kell megérkezni az pr-

A keresztyén emberiség I kellene gyarlóságos napjainkra vacsorához. Nem lehet repülő- r

Krisztus keresztje elé készülő- újból felébredni, hogy menni gépen odaérkezni. Végig. kell
dík. Bőjt napjain sok kegyes akarok az úrvacsora felé és oda menni az egész úton, megha
szív óhajtozik komolyan arra, akarok érkezni a lehető leg- közben vérrel verejtékezünk
hogy közelebb, mind közelebb közelebb ahhoz az Egyhez, aki is. Jobb ezt így tudni és így
jusson a Megváltó keresztj é- -meghalt mindenkiért .. _ tenni. Ehhez a békéhez is .igy
hez. Ugyanis igen -nagy kérdés Mert mi is folyton háborúban ,lehet csak elérkezni. Mert ott
az, hogya nagyhét úrvacsorai vagyunk. Nagy csatákon megy az a béke vár ránk, amelyikről
óráira, vagy épen nagypéntek keresztül minden emberi szív. tudjuk az evangéliumból, hogy
úrvacsorájához nem mennek-e Boldogsága napjaiban és vesz- abban Isten békíti meg magá-
általánosságban bizony nagyon szőzteséses vagy kereszthordo- val a világot Krisztus kereszt-
is készületlenül a. keresztyé- zásos napokban is a legközepé- I jéért. Ennek a békének is van-
nek? Egy kis felületes néz elő- ben vagyunk annak a küzde- .: nak feltétel ei. Jézus arra taní-
dés bűneink kőzött, egy kevés I lemnek, hogy üdvösségre vagy tott Lukács evangéliumának 14.
látszólagos megbocsátás, vagy II kárhozatra vezet-e utunk? 1n- fejezetében, hogy még idejében
gyenge felsóhajtás arról, hogy gyen itt sem adják a győzelmet. meg kell tudakolni a. békefel-
bizony jobb volna komolyab- I Itt -is az győz, aki többet vagy tételeket. Ezek pedig: a teljes
ban és mélyebben megújulni és I mindent tud áldozni. Aki en- töredelem, a bűnvallás, a bűn-
másképpen élni: hol van mind- I gedi magán teljesedni Krisztus bánat, az igazán való megbocsá-
ez attól az előkészüléstől, ami szavát: Mit használ az ember- tás, az alázatos hit és az új élet
az úrvacsorához való járulás- nek, .ha az egész világot meg- I komoly szándéka. Ha így ké-
hoz igazán szükséges. A kornoly nyeri is, lelkében pedig -kárt I szülsz elő, menj bátran és'
megtérés útja nehéz és fájdal- \ vall? Nagyon kell vigyázni az l azután add meg magad kegye-
mas. Sok könnyet .~ell hulla;;ni~ elő~észü.let óráiba~ arra, hogy !lemre. 1!ert még akkor is ke-

JlZ embernek elkovetett bűnéi 1.sem. azzal ne csaljuk meg ma- gyelemboI ,tartatun.k meg. .. _
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Ötezer év tévlatéból
• I

A régi szállóige szerint "inter arrna
silent musae", Kiderült, hogy ez is téve-
dés. Az eredeti szállóige úgy szólt, hogy:
"inte~ arma silent Jeges". Hogy mennyire
nem hallgatnak a múzsák, fényes bi-
zonyság arra az a hatalmas tudományos
munka eredményét közzétevő könyv,
amelyet most adott ki a világháború kö-
zepette dr. Varga Zsigmond, a debreceni
Tisza István-tudományegyetem vallás-
történeti tanszékének professzora, a ki-
váló sumir tudós a fenti címen.: (Dr. Ber-
tók Lajos bizománya, Debrecen, Piac-utca'
4. sz. - 424 oldal. - 24 P:.) Tárgya a
Mezopotámia földjéből kiásott ismeretlen
kultúrának, az eddigelé legősibb és leg-
első kultúrnemzetnek, a "sumir" (avagy
"sungár") kultúrának és nemzetnek az
izgalmas problémája, amely még forra-
dalomba és revíztóra kényszeríti a t6r-·
téneti tudományokat, főképen a ku ltúr-
tőrténelmet és az összehasonlít6 rivelv-
tudományt. Dr. Varga Zsigmond e rnűve

"a Tudományos Akadémla pályázatára
irott és az Akadémia által az első világ-
háború végén pályadíjjal megkoszorúzott
kisebb tanulmányának a legteljesebb ki-
egészítése és átdolgozása. Művét, me ly
harminc évi önfeláldozó munka eredmá-;
nye, a nag-yenyedi kollégium egykori
székely diákja, elődje, Kőrösi Csoma
Sándor halhatatlan emlékének ajánlja,
akivel egy úton jár. Művében u. i tu-
domanyos módszerességge! bebizonyitja,
hogy az emberiség legelső k ultúrnemze-
tének . a nyelve se nem indogermán, se
nem sémita, hanern uralaltáji, vagyis a
mi magyar nyelvünk nvelvcsaládjának
egyik ősi, önálló ága. E tudományo"
megállapítása egyezik a legkiválóbb, kül-
földi sumir tudósok megállapításával és
mégis' eredeti, önálló. Ismerteti a sumir
kultúra és nyelv' felfedezésének történe-
tét, a meginduló kutatások, hatalmas vi-
ták történetét és a sumir probléma jelen-
legi állását, valamint a sumif nyelv hang- '
tanát, alak tanát, mondattanát, végül, a
munk.a Ill. részében köz li a sumir nyelv
uralaltájiságának a bizonyítását, melyben
az összehasonlító vallástörténet tényeit
is felsorakoztatja sikerrel. ,

Aki teljes tájékoztatást akar kapni
erről a nagy szenzációkat rejteget5
problémáról, az nagy haszonnal tanulmá-
nyozhatjaezt a nagy mun kát, rÍÍely koro-
nája dr. Varga' Zsigmond tudományos
munkásságának. Kívánatos, ,hogy épen
magyar kutatók fogialkozzanak behatóan
a sumir-kérdéssel az elért eredmények
alapján, mert még sok feladat van hátra
ezen a téren. Ilyen Jeladatole a sumir .
nyelv ránkmaradt rengeteg írott anya-
gábó) kiválasztani a sémita hatást, hiszen
hosszú századokig erős kölcsönhatás volt
a két nyelv között, a megtisztított, ere,
deti sumír nyelvnek megállapítani a
lÍangtanát, fejlődési törvényeit, ősi gyö-
keit, vele párhuzamosan a sumir nép tör-
ténetét, elő életét, származását. Ha ez
megvan. akkor az összehasonlító nyelv-
tudományi munka előtt meg kell állapí-
tani a szóbajöhető idegen nyelvek ős-
történetét, előállását. ősgyökereit, eredeti
alaptörzsét az illető nép őstörténetével,
előállásával kapcsolatosan, mert pl. újab-
ban, tudományos bizonyítékek vannak
arra nézve, hogy az indogermán nyelv a
Kr. e. századokban alakult ki és pedig
alapos feltevés szerint azoknak a külön-
féle népeknek a nyelvi szintézisébö).
amelyeket (főképen turáni származású
népeket) a modern fajtörténet szerint a

Kis államok ,es nagy egyházak
A középkor óta nemcsak az európai földrészen, hanem keletén is

az volt a helyzet nagyjából, hogy az egyház, vagy egyházak gondolati
inspirációi után haladt nagyon sok állam. Hogy ennek milyen káros
hatása volt az állami életben, azt baloldali gondolkodású emberek

. eddig már unalomig menő 'értekezésekben írták meg. S mégis -akár-
milyen elítélően is nyilatkoztak a történések ilyen sorrendje miatt, a
valóságot nem tudták megváltoztatni.

Mintha a század eleje' óta' világviszonylatban is nagy változások
történtek volna e téren is. Különösen a két világháború közötti időben
mínd több szó esik, az állam és egyház viszonyáról. Oritudatos nagy ,
és kis államok a keresztyénséget igénylő és értékelő magatartásuk
mellett is mind erőteljesebben hangsúlyozták ki :azt a kívánságukat,
hogy az állami szuverénitást -rnindenki, tehát nem utolsó sorban az
egyház és az egyházak is jsmerjék el.

Az állam, akár a katolicizmussal, akár a protestántizmussal voltak
elvi ellentétei, mindíg azt 'a feladatot látta maga előtt: feljebb emelni
az államot az egyháznál. Ez volt a helyzet a második ivüágháború előtt
még olyan, államokban is" ahol úgynevezett államegyházak hatalmas-
kodtak s mint kizárólagos joggal uralkodó egyházak joggal igényeltek
azt, hogy az állam legelsősorban az egyházak igényeit elégítse ki.
Ilyen imperiálisztikus elgondolások dolgában vajmi kevés különbség
volt a svéd evangélikus egyház, az angliai anglikán egyház, vagy az
ausztriai római katolikus egyház között. Köztudornású, hogy ma
ezekben, vagy a többi államokpan a fentnevezett, vagy. a más egy-
házak a régi igényekhez hasonló követelésekkel nem lépnek fel.

Az államegyházak .azonban amilyen öntudatosan tudtak fellépni
a mindenkori államhatalommal szemben, ug~anolYim határozottsággal
léptek. fel az úgynevezett kisebb egyházakkal szemben. lJ:. svéd Sigtuna
mellett misézhettek a római egyház papjai, de Skandináviában ninc-s
egyetlenegy olyan evangélikus ember, aki, ahogy hazánkban a római
katolikus vallástanítási ó+ákon tanítják, megrettent volna a katoliciz-
mus északi előretörésétől, vagy arra gondolt volna, hogy évezredeken
belül ott a katolicizmus egyházi arányszámát csak egy ezrelékpont-
számmal is megjavíthatná. Ugyanígy Angliában a legerősebb roma-
nizáló tendenciák idején s a Common Prayer Book viták idején
komolyan nem gondoltak arra, hogy az' arisztokrácia és a felsőbb közép-
osztályok körében történt katolizálásokat a középosztály éiLa' munkás-
csoportok tagjai is követték volna. ' -,

A nagy egyházak mindíg erősen éreztették a diaspora egyházakkal
diaspora voltukat. Hazánkban és egyházunkban' egyházunk bűneiről
éshibáiról magunk is és mások is sokat beszéltek, de mindez nem fájt .
annyira )hiszen igaztalan volt mindenha), mint amennyire fájt és fáj
ma is az, hogy mindenféle viszonylatban azt éreztetik vele szemben:
a legkisebb történelmi egyház Magyarországon.

Nemcsak a többi egyházakkal s~emben' voltak ilyen szomorú
tapasztalataink. A nagy Lutheránus Vílággyűléseken, vagy a Protes-
tántizmust Védő Világ Szövetség gyűlésein, amikor a nagy konferen-
ciák utolsó napjain a különböző -országokban élő egyházak életéről
történő beszámolók hangzanak el, még a· testvér egyházak reprezen-
tánsai is vállveregető konvencionális figyelmességgel hallgatták az
igen kis létszámú egyházaink munkájáról írott beszámolókat. E sorek
írója ezt több ízben érezte és élte végig. S6~ az is megtörtént bizalmas
beszélgetésben vele, hogy amikor a nagy evangélikus világgyűléseken
a hazánkkal szomszédos kis államokban püspökségekké alakult nem-
zetiségi egyházak püspökei beszámoltak arról, hogy kerületükben 23
lelkész működik, az egyik norvég püspök bóknak szánt gúnnyal mondta
e sorok írójának: mivel önnek több katechétája van, miért nem nevezi
maga magát püspöknek!

Szerencsere egyházaink kereszthordozó évek után vannak. Sok
megkísértés, közeli és óriási veszélyérzet levegője terjeng egyházi
berkekben s a multnak kiszólásai a feledés lomtárában vannak immár.
De akkor, amikor ezt az egyházi vonatkozásban többé-kevésbbé helyt-
álló megállapításunkat leszögezhetjük, a világpolitika vette programm-
jába a kis és nagy nemzetek háború utáni sorsának 'tárgyalását. Nincs
nap, hogy lapjaink ne cikkeznénekerről, s nincs ország, melynek felelős



politikusa ne érezné szükségét annak, hogy ezekre a kisérleti léggömb-
erűen felvetett 'kérdésekre választ ne adjon.

Eddig mind csak a .kis nemzetek nyilatkoztak s mind oda nyilat-
koztak, hogy nem kívánják.: egyéniségük és szabadságuk feláldoz ása
.árán, a nagy államok védő és gondoskodo oltalmát.

Hazánkban a szabadságharcok idején a legnépszerübb magyar
ember, aki valaha magyar földön élt: Kossuth Lajos nagy tekintélyével,
egyházi téren is óriási közkedveltségével egy lépéssei sem tudta előre-
vinni a református és evangélikus egyházak közötti uniós törekvések
mozgalmát. S Prohászka Ottokár sikerei delelő pontján, amikor hívek
és békességkeresők benne látták a keresztyén egység megoldójának
személyi garanciáját, ugyancsak nem tudta ezt a kérdést előrevinni.

,.Nagyonvalószínű, hogy sem protestáns vonatkozásban, sem protestáns
és katolikus vonatkozásban nincs ma olyan egyéniség hazánkban .sem
egyházi, sem világi oldalon, akinek ez a vállalkozása eredményesnek
valószínűsithető volna. Pedig a keresztyén egység szükségét elmélet-
ben még katolikus részről is elismerik még a pápai tekintély árán is.

A nagy egyházak után a nagy államok vezetőinek is kellene tudni
azt, hogy akis népek sem egymásközötti föderatív alapon, sem nagy
államokhoz símuló formában 'nem képesek egymás mellett élni. Mint
keresztyén ember soha nem tudom megérteni, hogya tót, román, szerb,
horvát keresztyén ember miért zárkózik el attól a lehetőségtöl, hogy
szeresse a magyar keresztyén embert és viszont, de azt látom és tudom,
hogy e népek között pillanatnyilag, legalább is évtizedes gondolkodás=
ban kiegyenlíthetetlen ellentétek vannak. S ugyanígy bizonyos az, hogy
az európai kisebb nemzetek semmi áron nem akarnak lenni németek,
vagy angolok, vagy oroszok, vagy olaszok, vagy bármi, más egyéb.

. Ha mi ezt Európában, mint egy nemzet tagjai tudjuk s mint
keresztyén emberek is valljuk, ezt tudni. kell Amerikában is, ahol több.
mínt kétszáz denomináció volt és van s ezt tudni kell Angliában, ahol
a mindenkori legjelesebb politikusok rendszerint nem az államegyház
t-agjai sorából, hanem a kisebb és szakadár egyházak tagjai sorából
emelkedtek fel a miniszterelnöki székbe. Oroszország mindenkori urai
:is tudhatnak jól azt, hogy a mindenkori állami hatalommal és állam-
egyházzal szemben épen az állami és egyházi ellenzék jelentette az
igazi oroszok vágyálmát. .

Akik ma ezeknek az államoknak vezetői, nem lehetnek annyira
önzők, hogy amelyik közösségnek annak idején ők olyan sokat köszön-
hettek, a háború után épen ezeket a kedves közösségeket akarják
legjobban sujtani. Van ebben az elgondolásban valami olvan hűtlenség
a szülővel szemben, amire talán nincs is bocsánat.

Amíg a föld élni fog, amíg az öt vilagrészen emberi élet lesz
s amíg az evangéliumi egyházak templomajtói megnyílhatnak, addig
minden imádkozó protestáns lélek vallja a gondolatszabadságot, minden
nemzet és vallás szabadságát. Az angol nyelvű politika pont annak a
protestáns gondolatnak kivégzője akar lenni, amelynek az angol diadal-
maskodó szellem mindenha legtöbb et köszönhetett. . .

Tisztában vagyunk azzal, hogy nemcsak a keresztyénség protes-
táns ágazatának, hanem a római katolikus ágnak is ugyanolyan jog-
esorbítást szánták ezen a nagy nemzeti keretbe való beilleszthetés
álmán keresztül. De ez a vállalkozás megítélésünk szerint túlhaladja
a legnagyobb világháború befejezésének gondolati kiépítését.

A ma élők közül kevesen tudják megjósolni, épen azért, mert
ma mindenki jósol, hogy mikor és hogyan ér véget ez a háború. Csak
azt tudjuk egészen pontosan, hogy. 1943 bőjti napjait, a keresztyén
magábaszállás áhítatos óráit ezek a világi gondolatok is nyugtalanítják.
S az imádkozó, meditáló s Krisztus keresztjére tekintő s a meg váltás
boldogságában vigasztalódó lelkeknek a böjti csendesség egészen mást
hirdetett, mint amit az ujságok írtak s a politikusok mondottak. Bár
azt hallgatná meg a világ, amit ezek a kereszt kárhozafában és örömé-
ben-elmélyedt lelkek tudnának kibeszélni! G. L.

Keresztyén egység, evangélikus hűség! címen adta ki a Deák-téri Luther-
zövetség D. Raffay Sándor püspöki tanulmányát. A füzet napjaink legidőszerűbb

kérdésével foglalkozik s nemcsak érdekes meglátásokkal, hanem komoly érvekkel
s követelésekkel is alátámasztja azt.' Melegen aján ljuk olvasóink figyelmébe.
apható lapunkkiadóhivatalábéln Ara 20 fillér.
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Skandináviából lefelé nyomuJó, eredetileg
afrikai származású "északi fajú" ős-
indogermán nép meghódított és macébe
olvasztott politikailag, átvéve 'ezek'" fej-
lettebb kultúráját 48,. Kőrösi Csoma Sán-
dor megállapítása .szerint pl. az indoger-
mánok legősibb nyelvében, d szanszkrit
nyelvben, igen Sok "magyar" nyelvi és
grammatikai egyezést talált, amit ő a két
nyelv "rokonságával" magyarázott. India
őstörténete szerint India prae-árja ős-
lakossága fejlett kultúrájú ős-ugor nép
volt, melyre rátelepedett a behatoló árja
faj és ittis ugor-árja nyelvi szintézis
támadhatott, s innét van il Kőrösi-Iéle
igen sok nyelvi egyezés. Ezeknek a nagy
munkáknak az elvégzése után kiderül
majd,hogy a sumir nyelv ösugor nyelv,
amellyel az uralaltájí nyelvek közül ma
épen a mí, magyar nyelvünk van leg-
egyeneseb'b rokonságban, sőt merem
mondani "azonosságban". Magyar szem-
pontból felbecsülhetetlenül fontos a su-

-mir-k érdés teljes -tísztázása, mert kiderül
a végén, hogy mi magyarok itt Euró-
pában nem vagyunk betolakodott "jött-
rnent" nép, hanem a kökorszaktól kezdve
a mi ősi rokonnépeink voltak itt az ö's-
lakók, ők civilizálták az Os-Európát, az
ő beolvasztott, tehetséges törzseik orosz-
lánrészt vállaltak az európai kultúra to-
vábbi kiépítésében idegen anyanyelve-
ken és a kárpátmedericei magyarságnak

-adósa máiglan azért, mert a Mátyás ki-
rály korabeli ötmilliós magyarság a 200
éves török háborúban magára hagyottan,
népe 75 százalékát feláldozta Európa és
a keresztyénség védelmében úgy, hogy
200 év mulva, szaporodás helyett, lecsök-
kent a száma 1 millió 200 ezerre. Most
pedig a borzalmas téli háborúban a
visszavonuló szövetséges sereg utódved-
jeinek az utóv édjei voltak hon v édeink.
Aki szereti népét, annak ismernie kelJ
népe őstörténetét is, jogát a Nap alatt!

Dr. Pass Lúsztc,

l\IIaxi megint elveszett
Maxi megint elveszett. Nosza. Buda-

pest,' fogj neki a keresésének. Maxi meg-
keresése mindenki kötelessége,' s min-
denki meg is találhatja, mert a hirdetés
szerint Maxit mindenki "arcról" ismeri.
Maxi az egyik fodrász-szalónokra, koz-
metikai üzemekre, fogorvosi előszobákra
és hosszú utazásokra, valamint a masa-
módokra s a Belváros néhány Ilapperjére
alapozott színházi és .Jrodalmí" lap szer-
kesztőjének "közismert" kutyája. S mivel

. sok Josszfogú, megnőtt hajú és hosszút
utazó ember van közöttünk, kénytelenek
vagyunk ismerni . Maxit Budapest~Sze-
ged között egy elalvó útitársnöm kezé-
ből kiesett képeslapot felemelve talál-
koztam először Maxival. Kitűnt, hogy
.födadéja". (ugye, milyen végtelen szel-
lemes gügyögés ez a kutya nyelvén?)
hónapok óta rovatot nyitott számára.
A lapban budapesti kutyuskák már hó-
napok óta leveleznek, kicserélik észre-
vételeiket fődádáikról, beszámolnak
arról a háborús magyar népnek, hogy
mit esznek, a magyar gyerekeknek, hogy
mikép dédelgetik őket, s népmozgalmi
statisztikusoknak , nemzetpolitikusoknak
adatokat szolgáltatnak afelől, hogy bizo-
nyos társadalmi rétegeknek a- Cityben,
'vagy a Rózsadombon. vagy a Szentistván



, városban, miért van olyan kevés gyer-
mekük, de annál több kutyájuk, viszont
ugyanezért miért van olyan kevés közük
a nemzet életkérdései iránt.:s 'annál több
egy letűnt holivudos-riviérás-koktéles-
dárlingos világhoz, malyben a jónapot
helyett "heló"-t köszöntek. Ezek a Maxik
és ezek a helo-k valahogy összetartoz-
nak. A magyar ember mern igen ismeri
ezt a kutyafajtát, amely minduntalan el:
"ész. A: kutya nálunk úgy gyökerezett'
az emberi életbe. mint hűséges őrzö.
rnunketárs, házőrzö kuvász, tanyai ko-
mondor, terelő puli, vadász vizsla, vagy
etele. de semmiesetre sem, mint kuj-
torgó Maxi. Nálunk ,dcutya szokta nieg-
keresni elveszett gazdáját, nem a fődádá
elveszett Maxijé t. Ezeknek a MaxiJmak
épen úgy nincs már közük a hasznos,
munkás élethez, saját hi vat ásukhoz. ősz-
tönükhöz, természetükhöz. va~yis ősi
kutyaságukhoz, ami miatt épen .Jrázi-
állatokk á" lettek, mint fődádáiknak ahoz
az életformához, ami a magvarságukból,
természetükből következnék. Talajtalan
fődádák kujtorg:í Maxi-i ilyenformán
csak azokat érdeklik, akiket ez a talaj-
talan vil'ág érdekel. Ezek a Maxí-ügyek
a kutyabarátokhoz szó lnának, de épen a
kutyabarátok at bosszantják legjobban.
Azt pedig, hogy, valaki öles betűkkelhir-
desse az ujságban uztaz envh én szólva
önhitt meggyöződését, Irogy'öt, ele még'
a kutyáját is mindenkí ismeri. ebben ct
gondokkal' es murrkával ,terhes időben,
túlzásnak tartjulcEkkora népszerűséget
még az üjságszerkesztők se állapítsanak
meg magukról,

Közéleti l,ártyapartik
Egyik'> nyugalmazott kö~életi ,nagyság,

aki verseivel is szekta támogatnL a IÍE1-
gy ar irodalmat, most a rádióban "cseve-
gett". Érdekes ezeket el csevegéseket
hallgatni, Ez az irodalmi műfaj azoknak
van, fenntartva, akik 'hosszú közéleti
munkásságuk tanulságait szeretik 'össze-
sűríteni néhány kellemes adomába. amin
ők, meg a többi akkor jelenlevő, név-

"[,zerint felsorolt őexcellenciák annak íde-
jén igen jót méltóztattak mosolvogni, s
amiket azért most a késő utódok szá-
mára viaszlemezen 'megőrzendő k őz-
kinccsé kell tenni. 'A legújabb csevegés-
ilyen ",közéleti ké rtyapartíkrót szólt. 'Ked-
ves magyar nép tudd meg, hogy boldo-
gult minisztered, szamos kulturális in"
tézrnén y. és reform megalkotója szekta
ezekben a közéleti kártvape rtíkban fel-
emelni az "alapot", mert paszulyra ő nem
méltóztatott játszani, s ismét más őex-
cellenciák kártyával szekták elnyerni az

'útiköltségüket hivatalos utak aÍatt a
többi közéleti nagyságtóL Hát, hogy 'ezek
a dolgok, meg a többiek, milyen vég-
telen 'kedvesek,' hehe, az ember nem is
hinné, Mikor például X, Y. politikus
úrra rászórták az ellenkortesek a pakli
kártyát, s ilyenformán a helvét hadsereg,
a Tell Vilmos, s a Reding Ítel, meg a
Kuoni Pásztor .elfoglalta a magyar föl-
det," hát ez valami érdekes! Közben pe-
dig te magyar nemzet tanuld meg, hogy
közéletünk nagyjainak számára nem esak
felfrissülést jelent a kártya, de egyálta-
lában. nélkülözhetetlen ahoz, hogy békés-

.....ségben tudjanak lenni, s egymást, meg-
értsék, sőt, hogy így, kártya közben,
fontos kérdesckben dűlőre juthassanak.
Ha nem lenne kártya, nem lenne meg
az a közös alap, vagvís az a bizonyos
"pla-tform" , amín ezek az urak találkez-
hatnának. ;re magyar nép adj hálát az
Istennek, hogy az..."ördö~ bib liáját", ezt
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Ember ,
,es műernlék/

A háború kezdete óta -olvasunk felháborodott sajtohangokat a
műemlékek bombaokozta pusztulása miatt. Most, hogyalégiháború
fékevesztetten tombol az európai szárazföld nagy része felett is és
sok évszhados európaimí!emlékek s épületek' omlanak-porrá, a, meg-
botránkozás még erősebbé vált. A megbotránkozás érthető. Minden

. elpusztult szobor, .minden rommábombázott történelmi értékű épület'
az emberi kultúrának alig pótolható vesztesége. Tehát vesztesége
niinden európai kultúrembernek is: A veszteség feletti fájdalom külö-
nösen azoknál nagy, akik az emberi kultúrteljesítményeket r;'linder:né~
többre becsülik. Hiszenműveltjeink egy része .azemberi elet vegso
értelmét a kultúra építésében látják. A "ha~hatatlan, az örök emberi
szellem" megdicsőülését fedezik fel Képekben, szobrokban, épületekben
es általában a rnűvészi alkotásokban. Az ő megbotránkozásúk egészen
érthető. Hiszen a műemlékekkel együtt, az emberi élet értelméről
alkotott meggyőződésüket is rombadöntik a légitámadások. ,

Van ebben 'a tényben valami nagyon tanulságos. Mintha csak Isten
tanítaná a háború pusztításán keresztül az embereket. Tanításának első
mondata azt tartalmazza, hogy ne .legyen 'az ember olyan nagyon büszke
szelleme alkotásaira s ne higyj e, hogy .az emberi szellem a világ első
számú értéke. Igaz, hogy az emberi szellem tud alkotni és alkotott is
csodálatos dolgokat. Templomokat égbetörö kupolákkal, képeket' tündéri
szíriekkel, szobrokat tökéletes formákkal és kifejezőerővel, kőnyvtára-
kat, amelyek magukbafoglalják az egész emberiség minden szép, okos-
és nagy gondolatát. De az emberi szenem alkotta azokat az ezer, kétezer
es négyezer kilós bombákat is, melyek mindezt rombadöntik. Tehát rá
kell, döbbennie az embemek egy napon, hogy a "független" (értsd:
Istentől is függetlenített) emberi szellem, ha időnként alkot is nagy
dolgokat, végül mégis csak csődbe viszi az egész embert es az egész
világot. A ma pusztulásán, a műemlékek megsemmisülésén túl halljuk '
meg az örök morrdanivalót: vissza az emberi szellemtől az örökkévaló

/szellemhez: Istenhez, Tanuljunk meg egyedül csak Benne bízni.
Mondjunk ki. másodszor, egy egészen bátor és egészen megbotrán-

koztató mondatot.' Pusztuló kultúrjavaink : és kultúrértékeink nem is
olyan isteni értékek: mint első pillanatban gondolnánk. Mert.évszázadok
óta ezen a kultúrán és ezeken a kultúremlékeken nevelkedtünk emberré.
Csak az a kérdés, milyen emberré? Jobbakká, 'minőségibb : emberré;
szeritebb emberré lettűnk-e az európai kultúra által? Az bizonyos, hogy
civilizációnk rohamlépésben fejlődött és lett naggyá. De az ember
maradt.. aki volt a' .Jcultúrálatlan" korokban: önző, kegyetlen, ember-
telen. Talán még jobb, ha így írjuk: önzőbb, kegyetlenebb, emberiele-
nebb lelt, mint volt. S most pusztul kultúránk és pusztulnak kultúr-
értékeink. Nem kell-e meglátnunk kultúránk pusztulása felett Isten
ítéletét? Minden megsemmisülő műemlék, minden pusztuló kultúrérték
arrót beszél, hogy a romokon új, más, jobb kultúrának kell felépülnie.
S .ez .a kultúra annyiban lesz csak jobb, amennyiben olyan emberek
építik. fel, akiknek szívében él az egy igaz Isten. A Krisztusban emberré
lett Isten. Itt lenne, nagyon itt lenne az ideje, hogy a humanisták leg-
mélyebb megbotránkozása közben is leszámoljunk pogány gyökerű,
kultúránkkal és próbáljunk meg felépíteni vegy rnélyen keresztyén,
emberi kultúrát.

Harmadszor pedig nem is műemlékeink pusztulása miatt kellene
, megdöbbennünk. De ke II; hogy végre szívünk rnélyéig megrázzon ben-
nünket az emberek pusztulása, Katonáké és polgári lakosságé egyaránt.
Mert 'mégsem kultúrértékek és műernlékek produkáljak az' embert,
hanem az ember alkotása a kultúra.' És minden pusztuló ember: katona,
asszony és gyermek emléke arról beszél, hogy ennyivel kevesebb (és sok-
szor éppen a legértékesebb) emberfő, emberszív és emberkéz dolgozik majd
a jövő világ és a jövő világ kultúráj ának a felépítésén.' Sőt, minél
tovább tart az ember pusztulása, annál. jobban. lekopik az emberről
az ember és annál jobban ott marad a barbár. A, barbárrá vált, hite-
vesztett ember pedig se jobb világot, se kultúrvilágot felépíteni nem tud..:

Keresztyén szemmel és szívvel nézve minden pusztulások 'között
az ember pusztulása a legmegdöbbentőbb. És aki új világot akar,

1,.' tan.uljon meg imádkozni, azért, hogy a felséges Isten vessen minél előbb
.véget az emberpusztulásnak. ' . Mórocz Sándor,. , . '



Fejtegetéseírn során elérkeztem ahhoz a ponthoz, melyen a hit és
jellem egymáshozí viszonyának, a kettőnek pedig az igehirdetésben

emzeti .fejlődésűnk terén kellőképpeni ki nem hangsúlyozottsága -'
kély kivétellel - nekem már régóta feltűnik. Az első világháború

őtt majdnem' egy emberöltőn keresztül uralkodott szabadelvű kor-
ellem romboló hatása ci .magyar nemzet lelki és erkölcsi világában
öbbenetesen nyilatkozott meg. Az igehirdetés akkor is ugyanaz yolt,
. t ma, mikor egy istentelén világ a lét vagy nemlét sorsával fenye-
eti nemzetünket. Mikor tehát m'nd a két alkalommal a magyar
aji jellemnek. a legnagyob'bszefű kifejlesztése és megerősítése a leg- A Tavasz i Tá,.lat idén ugyanazokat a
azafiasabb és leghatásosabb ellenszere lett volna, ill. lenne minden vegyes érzelmeket kelti a látogatóban,
ítromboló, erkölcstelenítő és nemzetcsonkitó törekvésnek. Mikor ennek mint az elmult évben. Most ugyan nin-

iránt többször érdeklődtem, mindíg azt a merev .választ kaptam; csen olyan festmény, ami felett vitat-
ogy a templomi szószékről igét kell -hirdetmi. Ez kétségtelenül helyes. kozni lehetne és amit erkölcsi szempont-

.hól Szántó, Mária tavalyi képéhez ha-
e hogyan"! Nem eltávolodva a való élettől, hanem egybekapcsolódva sonlóan bírálat alá lehetne -venni, - a
ele. Az igehirdetés is csak eszköz a -célhoz! Ahhoz a mindenekfelett : kiállítás színvonalát mégsem emeli ez a
lló nagyszerű célhoz, hogy az emberek . jobbak legyenek, hogy ezen tény. A napisajtó megállapításai szerint
f 1 b b 'k' 'd' , bd' lk Ivitá "fáradt" kiállítás ez és a hasonlat ta-Ö dön tö b e esseg, megelege es es ol ogsag ura odjék. E vitáz- láló .. 1. A kiállításon nincsenek kiemel.
atatlan, hogy ehhez az Isten igéje a leghivatottabb és leghatásosabb kedő alkotások, egybehangolt, szinte

öz. De mikor és hogyan lesznek az emberk jobbak? Ha jobban egyhangú. 2. Egy-két igényesebb művész-
eretik egymást, Mindenekelőtt tehát az egymáshoz véralkat. szokás, től eltekintve a .nagy , átlag a műkeres-

kedői színvonaIon mozog, rnegszokott
etmód, erkölcs, hagyomány, történeti mult, stb. tekintetében lE::g- témákkal. sablonos kidolgozás sal. 3. Sok
özelebb állók, vagyis az ugyanazon faj-hoz tartozók szeressék egymást képet "agyoncsap' a meg nem fe1elő ke-

'obban és csak azután a többit. A szeretet elsősorban jajsz.eretet le- ret. 4. Sok az ismerős, egyéb helyen,
yen, nem pedig nemzetközi. Vagyis gyakorlati értelemben mi ma- esetleg ugyanitt egyszer már kiállított

kép. (Tudomásunk szarint pedig csak
arok elsősorban egymást szeressük jóbban és csak azután az oroszt, még ki nem állított képpel lehet szere-

a csehet, az oláhot vagy a hottentottát. Hát nem. ez a természetes? . pelni. De lehet, hogy tévedünk, de akkor
Az általános' emberszeretet elve azért érintetlen marad, a gyakorlati is, egy éven belül kétszer is szerepelni
'vitel terén azonban az egymás nagyobb szeretetére tanítson meg min- ugyanazzal a képpel: úgy. véljük. nem

nagy dicsöség.) - A kiállítás szobrászati
denekelőtt. A jajszeretet nem összeférhetetlen az általános emberszeTe- anyaga sokkal jobb, mint a festészeti.
tettel. Miért írtóznak tehát ennek még a kimondásától ü: a szószéken? A legjobban Matos Lajos: Tanulmány-a

. . tetszett. Fínom, kifejező munka.
A magyar reformátorokra. a nagy hibvallókra gondolok. Vajjon Fruska címmel naiv olasz filmet mu-

lett volna-e felemelkedés a mohácsi vész után, ha ezek a nagy pré- tattak be. Fcrdulataíban, meséjében,
dikátorok magyar fajuk iránti ösztönös szeretet és .ragaszkodásuknál. alig-alig hoz valami újat Inkább régi
fog1Ja a reformáció .igazságait nem a magyar .faj géniuszához alkal- emlékek felelevenítése. Mindössze egy
mazkodva hirdették volna? Így tették a' reformációt "n~eti nipval- szereplő nyujt valamit.
lássá". Hát a kőzépkor magyarja az igét talán' jobban megértette, vagy . Csalódás a' legújabb Karády-film címe .
. bb " , t tt . t . ? I K 't kb'l' t Az igényesebb közönségnek nem jelentJO an magaeva e .e,. mIn a mal magyar. . gen. e o o', mer csalódást. mert többet a Karádí-műfajtól
először, talán jobban hozzáférhetővé tették lelkéhez; másodszor, mert nem is vár. Szabályos Karádi-történet:
lelke is alkalmasabb volt az ige befogadására, amennyiben nem volt énekesnő, két új szám, azután semmi
mindenféle nemzetközi. tanítástól és erkölcstől annyira megfertőzve, egyéb. kp.
mínt az ernbérek közötti gyors érintkezés- mai világában. Mivel pedig
a veszély éppen azért ma nagyobb, a hívek lelkét is jobban meg kell
edzeni a biblia igazságaitól eltérő 'tanításokkal szemben oly módon,
hogy azokat az élethez közelebb hozva, lelküket nagyobb céltudatos-
sággal és határozottsággal erősítjük meg. Az egyháznak tehát több
erélyt kellene kifejtenie e téren. Harcos egy házzá kell átváltoznia, ele
nem kifelé; hanem befelé a hivek lelkének ellenállóbbátétel.e terén
azzal, hogy az élet nehézségeit az ige igazsága mellett világítsa meg ..
Ezen az alapon kell tehát a hívek lelkét az ige iránt befogadóképe-
sebbé tenni. Yégeredménybenígy erősödik m:eg a hit és ennek alapján
a jellem is! Ma hősi jellemre van nagy szükség, olyanra, mint ami-
lyen a nagy hitvallóknak volt. A templomi szószéket ilyen értelemben
kihasználni annyit jelent, húnt hűés elszánt jellemeket, azaz harcoso-
k'at nevel.ni az egyháznak és a nemzetnek. Ez a kettő szorosan össze-
tartozik. Nem járhat külön utakon ~ kettő. Mind a kettőnek 'építői
ugyanazok. Ezeknek pedig nem szabad valamelyikben esala:tkozniok.
Már pedig itt is bajok vannak, melyek inkább nagyobbodnak, mint
enyhülnek. Az a kényszerhelyzet, melyben a kettő között olykor ver-

Gondolatok és benyomások'
az igehirdetés körül

(Folytatás)

,.

l
a kedves közéletf" munkaeszközt ide-

teremtette, s ezzel munkálta honunk
üdvét. Imigyen csevege honunk egyik
nyugalmazott közéleti nagysitgil, míköz-
ben a magyarság éhesen nyitja ki a rá-
dióját. Éhesen és szomjasan arra, hogy
zaklatott életébe, gondokban Mradt, ag-
godalmaskodó lelkébe a legnagyobb
nemzetnevelö eszközén, a rádión keresz-
tűl erő" jótanács, bölr;seség, magyar ön-
tudat és kicsit a keresztYé11ig.azság ·is
beáramolhassék. Ezek helyett köszönjük,
hogy ezekbe az. illusztris társaságokba
néhány millió m~gyar embert most ne- .
gyedórára meghívtak kibicelni? dyl.

Láttuk

Pályázat.
A Magyarországi Evangélikus Egyház-

egyetem, mint a Szigethy Dániel és fele-
sége, Halász .Iozefa, Szigethy Lajos és
felesége, Brósz Erzsébet tanulmányi ju-
talemdíj-alapitvány kezelője, pályázatot
hirdet az alapítványnak az. 1843-44. tan-
évre odaítélendő 2 darab 3űO és 2 darab
600 pengős jutalomdíjára. A jutalomdíjak
1943. évi szeptembef hó l-étől a tanév
tíz hónapján át havi egyenlő részletek-
ben kerülnek kifizetésre. ,

'Pályázhatnak a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházegyetem joghatósága alá'
tartozó evangélikus lelkészeknek (pa-
róchus-, vagy vallástanító-lelkészeknek].
Ielkészi je1legü egyetemes egyházi, egy-
házkerületi, egyházmegyei és egyházköz-
ségi tisztviselőknek az €j;!yetemeken lel-
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készí. vagy tanári pályára készülő. jó-
. magaviseletű, szorgalmas fiai, akik jó
magyar hazafiak és olyan evangélikusok,
akikben "Luther lelke" él. A nyugdíjas,
vagy elhalt lelkészek (lelkészi jellegű
egyházi tisztviselők) fiai' a tényleges

.szolgálatban álló lelkészekévei egy tekin-
tet alá esnek. A 2 darab 300 .pengős ju-
talomdíj lelkészi, a 2 darab 600 pengös
pedig tanári pályára készülő ifjaknak
sz ól. A jutalomdíjban részesülő. tanári
pályára készülő ifjak Icötelesek a juta-
lomdíj folyósitása előtt oly tartalmú nyi-
latkezetot aláírni, amelyben köl.elezőleg
kijelentik, hogy tanulmányaikat d -tanérí
oklevél megszerzéséig megszakítás nél-
kül folytatják és tanulmányaik elvégezte
után az egyetemes közgyűlés elnökségé-
nek kívánságára hazai evangélikus kö-
zépiskolában vállalnak legalább öt éven
át állást, ellenkező esetben a kapott ju-
talomdíjat a tanulmányaik megszakítá-
sától, illetve elvégzésétől számított hat
hónap alatt az alapttvénvnak. vissza-
fizetni tartoznak.

A jutalomdíjak elnyerésére megállapí-
tott feltételek igazolásához szűkséges
eredeti okiratokkal, vagy az illetékes
esperes által hitelesített okíratmásola-
tokkal felszerell pályázatok benyujtásá-
nak határideje 1943. évi június hó 20-a,
s a pályázati kérvények a Szigethy-
Halász-Brósz-alapítvány bizotlsága elő-
adójának: Kutby Dezső egyetemes fő-
titkárnak a címére küldendők: Budapest,
VlII., Ullői-út 24. Az ebben az időpont-
ban esetleg még hiányzó tanulmányi .ok- .
iratok (pl. érettségi bízonyítvenyj il dön-
tés előtt pótolhatók.

Budapest, 1943. évi március hó 20-án.
D: báró Radvánszky Alberl s. k.

egyetemes felügyelő.

HíREK
A Luther-szóbor albizottsága április

2-án megtekintette és elfogadta a relief-
csoportozat utolsóelötti részletet. Azután
a bizottság megtekintette a 'kőbefaragás
munkálatait. me lvek ' rnost már gyors
ütemben folynak - és a háború által
okozott akadályozások talán már nem fog-
nak ismétlődni. A szebor felállításának
hosszadalmas k ésését ugyanis nagyrészt
az idézte elő, hogy az eredetileg bronzba
tervezett szob or a. háborús szükségletek :
miatt nem volt bronzból kiönthető, ami
egészen rövid idő alatt Jett volna keresz-
tülvehető, -, hanem úgy a főaJakot, mint
a reliefeket kőből kell faragtatni és ez a
nagy, munka hosszú időt vesz igénybe.
Most már azonban előreláthatólag számí-
tani lehet arra, hogy a szobor a' nyár
folyamán teljesen készen lesz és felállí-
tása ősszel megtörténhetik.

Férfi intelligenciánk nagyheti evan
gélizáló csendesnapjaira (áprliis 17-20,
Máriabesnyő, Besnyő-penzió) jelentkezé-
seket még elfogad az Orsz. Luther-Szö-
vetség konferenciai bizottsága (Budapest,
1., Verbőczy-u. 28. Telefon: 160-468).
Előadók- Túróczy Zoltán püspök, dr.
Mády Zoltán tudömányegyetemi előadó,
dr. Reök Iván' sebészfőorvos. Szabó Jó-

I zsef lelkész. Az előadások összefoglaló
címe: "Válságban!''- Az egyes előadá-
sok: Bűn. Halál. Feltámadás. - Az én
békességem. A világ békessége. Krisztus
békeSSége. - Szen vedés magamért. Szen-

gődunk, nemcsak rávilágít ezekre a bajokra. hanem jellemünk erősí-
tése, tehát hithűségünk .sziLárdsága terén is rombolóan hat.

(Még két körülményre szerétném a figyelmet felhívni. Nem Yar-
toznak ugyan szorosan véve felvett tárgykörünkbe, hitébresztő és hit-
erősítő hatásuk mégis megnyilvánul az előadás módjánál fogva. Ugya.rlis
igehirdetésül szónoklatot hallanak-e a hívek szívesebben, vagy közvet -
len beszédet? A szónoklat jobban megragad, a közvetlen beszéd jobban
meggyőz. Mivel pedig nem a gyönyörködtetés acél,' hanem a hithűség.
kimélyítése útján a jeLlem megszilárdítása,- tehát a hívek fokozatos
jobbátétele: ez a szempont inkább a közvetlen beszéd meHett szól..

Az alaphang kétségtelenül nyugodt és a mondanivalóval helyes
összhangban legyen. Az egyszerű közvetlen beszéd nem tudja elviselni
a kenetteljes szónokias előadást. Lehet azonban a mondanivaló olyan
természetű is, hogy az nyugodt, közvetlen hangon .előadva, a kellő hatást,
helyesebben a lélekhez férkőzést elérni nem tudja. Ilyen esetben a
meggyőződés hangja legyen a mérvadó, melyet az arc és szemjáték.
továbbá a megfelelő taglejtés juttat kifejezésre. A meggyőződés SZW8.
másképpen hangzik, mint a közömbösségé. A meggyőződés hangja . a
meggyőzés útjára tereli a hallgatót. .

'A közelmultban egy japáni egyetemi tanár előadását hallgattam
meg Japánról és népéről. Ennek a .japáni tanárnak az arca, a nézése;
mikor a sintoizmusban gyökeredző természetszeretetről beszélt, egé-
szen átszellemült. Ezt el kellett hinnünk, mert a meggyőződés hangján
és erejével mondta.

A szószékí beszédet tehát nem lehet egyformán szónokolva, .vagy
közvetlenül, elbeszélő modorban elmondani. Fontos a nyugodt alap-
hang megválasztása, amely mikor szükséges, megfelelően h(tjlítható, sőt
nyomaték kedvéért a. szónoklat magasságába is fel tud emelkedni
A hangnak a beszéd lényege szerint kell változni, a lényeghez kell iga-
zodni. Az egyforma, vagy. inkább egyhangú előadás az alvásra haj-
landóknak kedvez. '

A másik pedig, ami a hivő lelkére nagy hatással van, ami ma-
gábaszállásra késztet es mint ilyen, az istentisztelet méltó befejezése,
ez:' a "Miatyánk" elimádkozása. Ugy vélem, hogy aza' pár perc, amig
ennek 8:? imának az elmondása tart, az iEtentisztelet Jegünnepélyesebb
része. Unnepélyessé teszi azt áz a mély áhitat, amelyet tartama a
lélekre kifejt. Szerény véleményem szerint ezt az áhitatot még fokozni
is lehet .az imádkozás módjával. Ugyanis a "Miatyánk" több rövidebb.
egymástól teljesen független kérésből állván, a magábaszállásra intő
áhítatot ,még jobban emelne, ha az ima, alaphangja igen l],alk lenne
és az egyes kérések befejezése után a kérés ek átgondolása és átérzése
végett pár máso.dpercig tartó szünet következnék. A Miatyánkot sem
szavalni, sem darální nem lehet. Mílyen megható jelenet az,' mikor
a Miatyánk elhangzása közben a templom harangja szól, természetesen
ott, ahol van, pl a bécsi kapu-téri templomban, vagy a fasori temp-
lomban. Ebben az ünnepélyes hangulatban annál nagyobb fogékony-
ságot tanúsít a lélek a lelkész áldása iránt is, majd pedig a gyülekezet
"Maradj meg kegyelmeddel'.' kezdetű, a' templomtól búcsút vevő
éneke olyan áhitattal zárja le az istentiszteletet, mely a lelkeken so-
káig erőt vesz.

Ha. most végezetül mindebből a tanulságokat levonom, akkor a
következőket kell megjegyeznem:

Még talán sohasem vclt arra. olyan nagy szükség, mint jelenleg,
a lét vagy nemlét határmesgyéjén álló nemzetünknek, hogy szilárd
jellemií férfiakat, 2. szó teljes értelmében vett hősöket neveljünk a
hazának. Ennek mintájára a protestáns emberi fajkép, mely puritán
jeLLemű, azaz lelkileg függetLen, az egyház és a haz..a {ránt áldozat-
kész, erős meggyőződésű és önálló gondolkozás'4. Tagadhatatlan, hogy
a lelkésznek óriási lelkihatalma van egy-egy, a leirt szellemben gya-
korolt ighirdetés útján hallgatóságára hatnia. Ezzel a hatalommal azon-
ban neki okosan kell élni tudnia, A lelkészt a hazafi tól a szószék sem
választhatja el, miként az egyháznak .is össze kell forrnia a nemzetteL
A templom, a könyv és a kard, vagyis a pap, költő és katona tartották
ébren a nemzeti akaratot és szellemet a multban. Úgy kell ennek a jó-
vőben is lennie. Minden istentiszteletnek a jelenlevők erkotcsi erőgya-
rapodásával is kell végzödní. Tehát nemcsak hitbeli, hanem .1ellemheU -



gyóződésével is: Az .igaz.Jceresztyén élet gyakorlása nagy jellernet
:án, hacsak .nem akarunk továbbra is- kirakatkeresztyének maradni,

Carlyle, az edinburgi nagy gondolkodo szerint nagytetteket csak
erkölcsi értékek hoznak létre, ennek édes szülője pedig a mély

állásosság.
Úgy érzem, hogy ilyen nagy tettekre nekünk -a jövőben különösen

gy szükségünk lesz. Azért neveljűnk hitben erősebb, azaz mélyebb
l1ásosságú, sokkai keményebb nemzeti öntudatú, puritán .erkőlcsű,
k9zösség életrendszere iránt fogékonyabb - és áldozatrakészebb, azaz

tna9yarabb m.agyar evangélikus nemzedéket. A lelkéssz pedig 'legyen
$üs;dce arra, hogy ennek a· magyar- fajképnek a kialakításában jól eL-
f>égzett hivatásánál fogva döntő része van és lesz is mindíg.

vitéz nagy-megyeri Nagy KárQly
ny. altábornagy.. ' .

Vojdo Péter centennóriumo
Nem százéve született, s nem is százéve halt meg.r-Első . irodalmi

fecskéje sem százéve röppent fel s ezévben mégis centennáriumát ünne-
peljük Vajda Péternek - mi evangélikusok. Ebben 21z esztendőben
lesz 'Százéve, hogy elfogadta a békési evang. esperesség meghívását, el-
fögIalta a szarvasi evang. gimnázium' katedráját és hogy ugyanazon
laöl:len a hitbeli igazság nyughatatlan keresgelese után elérkezett

oz a révhez, honnan: születésével kiindult: evangélikus vallásához.
Mert a kéttő összeesik: Vajda Péter hosszas testi-lelki bolyongás után,

özben érintve a deizmus,a panteizmus területeit, Szarvasori nyilat-
}S:oztattaki nyilvánosan, sokak jelenlétében először, hogy befejezte

~ki vándorútját' s őseí útjára tért vissza .. ' . ' -
Az irodalomtörténetben, a kritikusok értékelésében változatos pá-

~át futott be Vajda Péter alakja. Életében babérkoszorú, -akadémiai,
kísfaludy társasági tagság díszítette; azután a feledés homálya borita-
kozott ki" majd elismerten. mint a novellaírás, a magyar próza ,epik
úttöröje szerepelt, hogy újabbari (1929)' legszigorúbb bírál6ja kemény
verdildet mondjon lángoló lelkesedéssel befutott egész írói pályája
fölött. Emelkedésekben és alázuhanásokban gazdag irodalomtörténeti
pályafutása. Változatos sors,' kiválasztott - emberi és mindenekfelett:
magyar. A történetszemlélet rázó szekerén haladó, emléseztető 'a Gör-
geyekére, 'a 'I'essedikére, De ,ez a változatosság a megitéltetésben, a
tudományos értékeltetésnek ez a hegyről le, - völgyből felszállon-
-egyéb,mínt a sóvárogva háborgó léleknek más és más megnyilatkozása ..
tadott élet, egy végig forrongáshan levő lélek ingadozásait. Úgy-isme-
rik Vajdát, mint aki folytorr-csak kereste hivatását: orvos, kőltő, no-
jéllista, nyelvész, természettudós, tanár, aki csak egyben volt állandó,
hogy alkotni akart.

Kűlső szemleletre helyesnek is látszik ez a kritikusi beállítottság.
yajda Péter írbi - tudósí élete szellemanyagának formát kereső ka-
vargása, hogy majdan egy világ támadjon .belőle, az ő világa. Nem

éb, mint a sóvárogva háborgó léleknek más és más megnyilatkozása,
mert igen, nyughatatlan léleknek látszik a Vajdáé, lángolva égő és

;.áhítozó. S ha megállapíthatták hivatástudata kialakulatlanságát, még
wkkalta inkább meg kell lelki vívódásait, vallást szomjazó, dogmákat
tiíráló nyughatatlan igazság-keresését. ,

Iróí megszólalásaí szinte ontják nyilatkozatait :- miket aztán vád-
ként hivatalosan fel is használtak ellene - a természetvallással való
eljegyeztetéséről. "Van egy templom - írja - melyben a többi-rnind,
benne foglaltatik; boltja oly magas, hogy az egekig fölér, s ékesítve,
van rubin-csillagokkal; milliók éneklik benne Isten nagyságát minden
~aJ.láskülöI1ibségnélkül. A többi templomokat az emberek építették, az
enyémet Isten". Kétségtelenül panteisztikus nyilakozat, mit sokszor és
'Sokféle változatban megismételt, Őmaga - érezte, hogy hasonló kije-

tései után könnyen félreértik. Tehát csak az elképzelt vádakikal
szemben védekezett, mikor így kiáltott fel:" Lesznek, kiknek nem tet-
szenek beszédeim. Azt mondják: én, Isten és a Krisztus ellen szólok, Ez
buta ráfogás." .Szükséges volt, hogy megfeleljen e vádakra. "Az én

~Gtll~U\~lU
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vedés másokért.'. Szen:vedés Krisztusért.
-' Lelki kérdések megbeszélése. ,- Aki
csak egy kissé is törődik a lelki életé-
vel, ne. mulassza" el' 'fiZ ilyen csendes-
napokon való résztvételt. A-klimatikus
gyógyhelyen egyébként testi üdülést is
jelent a kénye1mes elhelyezés és jó el-
látás. - A 2l-én reggelig meghosszab-:
bodott. résztvételt idö miatt a költségek
3 P-vel emelkednek (szobák szerint 36- '
32~28 P-höz 5 P jelentkezési-rendezési
díj járul). Részletes tudnivaló: minden
lelkészi hivatalban. ".

TisztÚjíJás. Hírt adtunk arr_ól, hogy a
.budai-várf egyházközség felügyelője, dr.
Dérne l « Aladár, tisztéről lemondott és
hogy az egyházközségnek két lelkész-
körré való szétosiÍ:ása alkalmából a pres-
bitérium is rendelkezésére bocsátotta
megbízását az egyházközségnek. A meg-
tartott .tisztújításkor megválasztott új
egyházközségi vezetőket 'és presbitéríu-
mot, dr. Vladár Gábor egyházközségi

.felügyelőt és dr. Melczer Elek másodfel-
ügyelőt április I l-én iktatják tisztsé-
gükbe. A beiktatás és az azt követő köz-
gyűlés a délelőtti rádiós istentisztelet be-
fejezése után, negyed egy órakor kezdő-
dik. A beiktatást Kemény Lajos esperes
végzi.

Egyetemista kongresszus. Az Egyetemi
Luther-Szövetségek VI. Országos Kon-
gresszusát április 15~18. között Kolozs-
várott rendezik. Budapestről, Debrecen-
ből, Miskolcról, Pécsről, Szegedről, Keszt-
helyről, Sopronból hetvennél több dele:
gátus fog találkozni a kolozsvári evan-
gélikus egyetemistákkaI. A kongresszu-
son a következő előadások fognak el-
hangzani "Egyházunk Iétkérdései" közös
cím alatt: Az egyházi egység útja [De-
zséry László), Egyházunk egyetlen szór-
vány (dr. Keken András), Reverzélis-hare
(Kemény Péter), Németek az egyházunk-
ban' (Cüttler Vilmos), Egyházunk társa-
dalmi munkája , (dr. Vácz Elemér), Egy-
házunk nemzetszolgálata (Mórocz' Sán-
dor), Az egy szükséges dolog az ifjú ér-
telmiség kőzött (Révész István). Mínden
lf€ggel könyörgés tesz, melyet dr. Járosi
Andor esperes végez. A kongresszus tag-
jai résztvesznek egy kőrösfői kirándulá-
soíi s megtekintik a 'kolozsvári egyetemi
és kulturális intézményeket. '

Üj evangélikus folyóirat. Élővíz címen
.új evangélikus folyóirat 'indult, melynek
első száma most jelent meg. Címe alatt
ezt a meghatározást víseh • Az. evangé-
likus evangélizáció lapja. Annak a mind-
jobban erősödő munkának kíván a sajtó
útján szolgálni, amely a hitébresztés fel-
adataiban fáradozik. A lap megjelenését'
bizonnyal szívesen veszik mindazok, akik
az evangélizáció munkájának hatasa a1á
kerültek s akikben lelki szomjazás céb-
redt fel. A ,Iap. felelős szerkesztője és
kiadója vitéz Sréter Ferenc. Tartalma az
evangélizációs előadásokat, bizonyság-
tevéseket, beszámolókat, bibliakörök ré-
szére való vezérfonalat és az evangélizá-
ciókk.al .kapcsolatos tudnivalókat hozza.
A 12 oldalas folyóirat minderi 'hó" l-én
jelenik meg. Előfizetési díja l ' évre 5
pengő" Megrendelhetö a lelkészi hivata-
lokban, vagy a kiadóhivatalban: Buda-
pest, 1., Verbőczy-u, 28.

Az egység' útja ~vangélikus szívvcl
címen most induló .elaödássorozatban az
Egyetemi Luther-Szövetség (IV., Bástya-u.
12.) április 11-én, vasárnap d. u. társas
összejövetel keretében Révész István
tart előadást "Udvözlég'Y Mária" címmel.
(Vetítettképes egyháztörténeti és egyház-
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művészeti előadás.) Minden érdeklődőt
.szeretettel vár a Szövetség. A legköze-
lebbi előadások ugyanebben a' sorozat-
ban Kaszap Istvánról, a gyónásról, stb.
fognak szólní.> .

6etértek evangélizációja. A faSQII
gimnázium dísztermében április IO-12.
között mindennap d. u. 6 órakor evan-
gélizáci6 lesz az egyházunkba betéi:tek
számára, melyet Galát György csömöri
lelkész végez. Az evangélizáció témája
a tékozló fiú példázata.

Szarvas. Az egyházközség képviselő-
testületének legutóbbi gyűlése újra fog-
lalkozott a negyedik lelkészt állás kérdé-
sével s a hivány összegét illetőleg "ki-
mondotta, hogy az új lelkész hiványa·
azonos legyen a. többi lelkeszével.

" Ugyanakkor megálLapították abelterületi
20. tanítói állés hiványát is. Az 1942. évi
zárszámadások letárgyalása során, öröm-
mel állapították meg, hogy az egyház-
község adósságát teljesen ki fizette; sőt
követelése js van a községgel szemben.
Az anyagi előrehaladás nagy részben
Pesthy Pái ny. miníszter, egyházfelügyelő

. közbenjárásának, másrészt az egyháZi
tisztviselők önzetlen fáradozásának kö-'
'szönhető.

lpolyvcce. Március 28-áll adta <it ren-
deltetésének a' gyülekezet újonnan be:
szerzett orgonáját Csengődy Lajos espe-
res. A lélekemelő ünnepségen részt vett
Kardos Gyula püspök is, aki szózaott in-
tézett a kis gyülekezet népéhez. Az ün-
nepi igehirdetést Limhacher Zoltán püs-
pöki titkár végezte, az oltári szolgálato-
kat Matúz Pál helyi lelkész és Péter
Henrik nagybörzsönyi lelkész látták el.
Istentisztelet után vallásos ünnepély volt.
melyen az ifjúság nagy sikerrel szere-
peIt. ,

Böjti est. A Budapesti Evangélikus
Leánygimnázium Ifj. Diákszövetsége f.
hó 6-án böjti e tet rendezett, melyen
Jakus imre sárszentmiklósi lelkész tartott
előadást, Ruzicska László vallástanár
imádkozott; Zulauf Emilia diákszövetségi
elnök mondott zérószavakat. az ifjúság

. pedig szav-alatokkal és művészi énekszá-
mokkal működött közre.

Halálozás.' Váradi János, a pestszerit-
crzsébetí egyházközség presbitere, éle-
tének 73, 'házasságának 49. évében már,
eius 30-án elhúnyt.

A csömört egyházközség a B. HÉV
állomás közelében eladna 600 négyszög:
öles telkét. Naponta 24 villamos. Érdek-
lődni lehet az evangélikus lelkészi hiva-
tal címén.

A györi Protestáns Kör március 28-án
kultúrestét rendezett, melyen a protes-
táns nagyságok ismertetés ének sorozatá-
ban művészí számok keretében Petrőczy
Kata Szidóniáról dr. Vozáry Katalin áll.
leánygimn. tanárnő tartott előadást.

Cikkek
Beszédek

Előad áso k

Kapható:

Üz ene t
kiadóhivataláná!

Kecskemét
6.60 P-ért.

Istenem - mondotta - az ész és a természet Istene... Isten alatt
mindenki a világ utolsó okát érti .. : A Krisztus vallása utolsó lénye-
gében az ész és a bölcsesség vallása ... " Tehát az Ő wallása: a Krisztusé.
Majd másutt még eggyel tovább: "De hogy mint ilyen álljon szemünk
előtt, eredeti tisztaságá.ra viendő vissza, úgy, mint alapítója lelkében élt."
Im, ezt vallotta Vajda Péter, ide jutott vissza vallási bolyongásai után,
ezt hirdette a szarvasi evangélikus templomban százak meg százak. előtt.
Sőt még ennél is többet: hirdette, ,követelte, hogy a "wittenbergi szer-
zetes" által eredeti tisztaságára visszavezetett vallásnak viIágvaUássá
.keH lennie!

Ez történt Vajda Péterrel száz évvel ezelőtt. Nemcsak azt 'ünne-
peljük tehát ebben 'az esztendőben, hogy egy százada lépett egyházunk
szolgálatába hivatalával, de azt is, hogy a vándor lélek nyughatatlan
igazság-keresése után, egy benső filozófusi munkásság eredménye-
képpen ,l~lkében is visszatért ősei e,l!Yházához. Dr. Nádor Jenő;

Kevesen tudják ...
Gyülekezeteink nagy áldozatk~szséggel' és végtelen buzgósággal

szeréztek be az első világháború után harangjaikat. .l!;gyik-másik gyuie-
kezetben kivette részét az áldozatváílaíásbói kicsinyes nagy egyaránt.
Példa erre a pesti egyházközség rasori lelkészi köre. Az 1~L<4. evi igaz-
gató-lelkészi jelentes a következöképpen számol be az elrekvirált
harangoknak pótlásáról: "ürömmel 'kell jelentenünk azt is, hogy, a
fasori teíkészköri tanács és a fasori ev. Szövetség azodatartozó többi
egyesületekkel együtt dícséretre méltó eredménnyel fejezte be a fasori
templom elrekvirárt harangjainak újakkal való pótlására egy évvel
ezerott indított munkáját. F'erév alatt megönt ette a nagy harangot 532
kg. súlyban, felavatása 1924. nov. 30-án volt, ez év ápruis 5-én, virág-
vasárnap pedig felavat ja 270 kg. súlyú középső és 160 kg. súlyú kis
harangját. A nagy harangot az ,egyházhívek adományozták, felirata az
egyik oldalon: "A haza elkért, az áldozatkész szerétet visszahozott".
A másik oldalon a koronás magyar címer körül, "Figyeld e harang
szép szavát: imádd Istent, szeresd hazád!" A középső harangot a- fasori
leikészköri tanács és a Fasori Ev. Szövetség adőmányozta, feliratául-
Üdvözítőnk e szavait viseli: "Munkálkodjál az én szólőmben! (Máté
21:28.") A kis harangot a fasori Ifjúsági Luther-Kör, mely még csak
féléve alakult, adományozta, felirata: "Vigyázzatok és imádkozzatok!
(Máté 26:41.)"

A hatalmas, csaknem hatezer lelket számláló kondorosi gyülekezet
a nagynevű és áldott emlékű szarvasi lelkész és esperes: Achim Adám
idejében keletkezett, 1887-ben. Valamikor hatalmas nagybirtokok .
terültek . el a község , területén. A földbirtokok gazdasági intézőinek
nagy gondot okozott a munkáshiány. Kiosztottak vagy 135 beltelket
s a híres kondorosi csárda és a csendőrlaktanya .körül megindult a falu
települése, mely az évek és évtizedek multával mindíg nagyobb és
nagyobb méreteket öltött. Alig néhány éven belül mintegy 60G.személyt
befogadó imaházat, majd két iskolát és megyeszerte párját ritkító gót-
stílű templomot emeltek. Ma Kondoros legnépesebb gyülekezeteink
közé tartozik ..

Lovasberény protestánsai 1637-ben alapítottak közös protestáns
gyülekezetet. A valamivel korábban rombadőlt római, katolikus temp-
lóm falait építették meg s gerendázatát használták feJ. A katolikusok
- nem tudni miért - elvándoroltak a faluból. Legalább is erre enged
következtetni a templom emléktáblájának ez a felirata: "Épült a falu
megszállásakor Istennel 1637. esztendőben." Később az evangélikus

. lakosság is, elvándorolt s a reformátusok mindaddig békességgel imád-
hatták falai között az Istent, amíg 1728-ban Hessen-Casselből az akkori
földesúr nérrietajkú római katolikusokat nem telepített be. A templom
sorsa most már az országgyűlés elé került s ennek határozata értelmé-
ben át kéllett adniuk a katolikus hívek használatára. Ugyanekkor
azonban gróf Cziráky József földesúr telket és pénzsegélyt adott a
református híveknek' templom és paplak építésére. Mindmáig ennek
falai között jönnek össze. ~

Közli: Pásztor" PáL
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I Miért támogassuk az Ev~ngélikus Egyház~ "
• I " kerületek Jóléti Egyesületét? .

t .Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
haláíesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.', " , . .

Kíházasítási, tanulmányi,. neveltetesi segélye
. révén gondoskodhatunk gyermekeinkről. -

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és -szava tessági biztosításainkat
előnyös' díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-:
kerületeknek ezért visszatérített jelentős .összegekke]
a szórványokban végzett mentő rnunkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

; metkezési segélyt fizetett kí. '
. Felvilágositással és tájékoztatással szolgál· az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-:-32~,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan.
felvesz és foglalkeztat fédi' és női tagszerzőket.

, Cyurátz ferenc·haog.leánynevclöintézet és leányuimnázium
Köszeg.

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10-18 éves Korra' terjedő leányok
~evelése terén mínden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott"
erősen nemzeti irányú ' nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola:
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges' testi fejlődésre, amit Kős7,eg
város kedvező, fekvése jelentékel')yen'
elősegít. Nagy kert. játszótér, tenisz-

,/ pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet l) elsőrendű' élelmezés. - ..

. L

Az 1943-44. --évi 'feltételek folva-
matban. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt.

A Luther-T ársaságkönyvesboltja
a lelkészi hívetaloknak. szülőknek s keresztszülőknek konfirmációi aiéndékozésra

aiénlia T). R a f f a y S á n d o r-püspök

Ára vászonkötésben 4.- 'p, műbőrkötésben 14.- P, puha bőrkötésben 22.-=-· P, '
kemény börkötésben 20.- P, párnázott .bőrkötésben 24.,--':' P,

K O n f i r m á C i ó i aj á n d é kk ö n y v ek:
D.. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht : Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve . ' '4.- P
Paulik János; Konllrmácíől Emlék-- .Vitéz Virág Jenő; Útravaló.

könyv. Fűzve 2.~ P, kötve. Ll.- P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill.~ " ,

A Luther-Társaság közismerten szép ötszínü mélynyomásos konfirmációi emléklapja
három nyelven, magyar, német és" szlovák nyelven kapható. Ára darabonként l.~ P.

. Szlovák nyelven kisebb méretű színes emléklapunk is van. Ár.a darabonként 30 fillér,
Mindenféle könyv. megrendelhetö ! Pontos postai szállítás!

Bud ap est ,Vlll.. Ü II ő i -út .2 4. ~zárn ~

]. lt1 a k

Ajándékok, órakülönle-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
~ítá,~iAlap" témogatásával..

Híttestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

••
O n y V é t.·

Garab Józse.f kÖJlyvnyqmd'ia, Cegléd, Arpád~tér 5., Evangélikus bazár.
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Scholz. László, dr. Vácz Elemér, dr. \Tető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

" Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-utca' 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kÚ~dó:Dr. fritz László.
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TARTALOM

Út és igazság

Tariiae melés és perselypénz

A protestantizmus és a katholicizmus
közeledéséről .

Hozzászólás Szíjas Pál cikkéhez

Hol élnek evangélikusok?

Sír a minden

Láttuk

Pályázat Glosius-ösztöndiira

Hírek

.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. április 18.

Deák-tér 4. (ifjúsági). d. e.1/4 9 Csaba László
Deák-tér 4. (német nyelven) d~e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e\ 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 010 Kemény Péter
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Harmati György
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 8/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10'Boros Károly
Kőbánya d. u, 4 Boros Károly
Gyáli-út 17. (h. ő. kórház) d. e. 10 Göndöcz László
Simor-utca 35. d.e. 11 Szabó Aladár
Rákóczr-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Kaposvári Vilmos
üllői-út 24. (egyetemi). d. e. 11210 Pap Ferenc
üllői-út 24. d. e. 11 Pap Ferenc
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Csaba László
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e, 10 Szuchovszky Gyula
Angel-u. 25. d. e. 11 Schn'z 1,,"'szló
Abcnyi-utca 21. d.e. 11 Eötvös Ferenc
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő..k.) d. e. '10 Tomcsányi László
Fóti-út 22. d. e. , II Rimár Jenő
Fóti-út 22. d~u. 5 Rimár Jenő
Tomory-úti leányiskola d, e. 9 Lamnek Vilmos
Szent László-út 61. d. ,e.' 9 - :-' - -
Torockó-térl ref templom d. e.' 9 .Pásztor Pál
Bécsikapu-tér .(ifjúsági) d. e. 9 Hüttl Armin
Bécsikapu-tér d; e, 11 Danhauser Lászlé
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Glatz József
1., Váralja-u. 14. d. e: 10 Dr. Flhta István
Obuda (ifjúsági) d. e. 8 Muncz Frigyes
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik

. Obuda, .Selmeeí-utca 1. d. e. -Ll Muncz Frigyes
Óbuda, Selmecí-utca' 1.' d. u. 4 GádOT András

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Botta István
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Botta István
l1:r:di-úton d. e, 10 - - - -
Báthory Lász16-u. 7. d-e. 'lz11 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. ~. lftl2 - - - -

Mínden templomban úrvacsoraosztás.
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,es igazság
Alig van olyan emberi él~t, náGstala'nságát; fájdalmait és

melyik többször utat ne vál- önmagunk által való megron-
oztatna. Mikor ifjú. korában tásait, mint Krisztus. Kicsoda
aga elé tűz egy-egy főcélt és mondhatná azt magáról: én va-

elindul feléje, meg van győ- gyok az út, mint az 9-Z egyszü-
ződve arról, hogy boldogságát lött Fiú, akit az Atya ·erre a
csak azon az úton érheti el. Jö- világra küldött az emberekért.
het idő, amikor hirtelen min- Világváltoztató szeretet és szá-
dent megtagad. új útra tér, el- nalom kellett ahhoz, hogy az
feled mindent, amik háta mö- egyetlen igaz utat megmutassa
gött vannak és reménykedő .ennek a világnak. Ez .az egyet.:.
arccal fordul új célok felé. fen út Krisztus keresztjének
Néha valóban egészen el-elvál- útja. Onnan hallatszik a hívó'.
tozik egy-egy ember. Van akit szó: Jőjjetek énhozzám mind-
megtör és "elferdít valami bűn, nyáj an. Ennek 9-Z irányába kell
van akit megkötöz és tehetet-' menni. Összesebzett szívvel,
tetlenné tesz a külső világ, van tántorgó lépésekkel, tépelődő
akinek kioltja a tüzet a szívé- I hittel, vagy szinte könnyelmű-
ben csalódás, veszteség, vere- I ségig menő bátor bizodalom-
ség. Van akit egészen átformál mal, - ez mindegy. De csak
valami 'jó, valami kegyelmes ez az egy út van, amelyik az
áldás, váratlan ajándék. Az életen keresztül ismét életbe
utak futnak egymás mellett, vezet. Krisztus az út.
futnak egymáson keresztül, ke- Ezt sokszor hallottad, sok-
letkeznek súlyos útvesztők s ha szor figyelmen kívül. hagytad,
komoly fordulatok óráin visz- azután annyira meg is szoktad
sza-visszatekintünk a már meg- mái, hogy alig foglalkozol vele.
tett utakra, .~okszor magunk Ha rendes templombajáró vagy,
sem értjük,. hogyan mehettünk ha néha Bibliát kinyitó ember -
arra és nem erre, miért töröl- vagy, ha olykor-olykor tusa-
töttünk annyiidőt kanyargó és kodva imádkozó ember vagy, ez
tévesztett utakon. Hány szívet a szó: Jézus az út, még nem
ismerünk, amelyik imádkozva ment meg téged. Meg kell ta-
indult, zúgolódva és elkesere-, nulnod, hogy Jézus az igazság.
detten küzdött és remény tele- . Köröskörül, összevissza harcol-
nül roskadt össz~ nagyon-na- nak az életben egymással me-

. '

gyon messze attól a céltól, me- rőben szembenálló igazságok.
lyet remélt elérni. A kenyeret, az olajat, a tengert,

Ki látná jobban életünk út- \' a földet, a levegőt osztogatják
[ainak . össze-visszáságát, ta- .egymás között. Ezek 'az igazsá-

gok kettészakítják az embere-
ket, erősekre és. gyengékre,
győztesekre és vesztesekre, pa-
rancsolókra és engedelmesekre.
Háborúk felhője jár országról-
országra és hogy az igazság
győz-e, azt sem a főpapok, sem
a Pilátusók nem tudják meg-
mondani. De az igazságoknak
ebben a küzdelmében és kava-
rodásában is ott áll Krisztus
keresztje. A megfeszített Krisz-
tus mondja: én vagyok az igaz-
ság. Hány háború tombolt már
a földgolyón~ hány igazság lát-
szott győzedelmesnek, aztán
elmúlott. Mennyi vérbe és

..könnybe került némelyik és
száz rövid esztendő' egészen
meghazudtolta.' Krisztus ke-
resztje az egybefogó és kiegyen-
lítő igazság.· Ismerjétek meg
ezt az igazságot és ez az út sza-o
badokká tesz titeket. Éhezzed

. és szomjúhozzad ezt az igazsá-o
got és ez ~izony megfog elégí-
teni téged. Mintha a keresztnek
a két karja egy csodálatos mér-
leg .volna, 'amelyiken minden
könnyűnek találtatik, amiköny-
nyű, amelyiken nincsen súlya
üres -szavaknak és hamis igé-
reteknek, hanem csupán való-
ságos igazságoknak. Tedd min-
den elbizakodott és boldogságet
igérő igazságoda t Krisztus ke-
resztje elé és e~ az éltető igaz-

I
ság meg fogja mutatni mind-

1. egyikről, hogy mennyit ér ...
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Gazdag ifjak
Az egyik 15 éves, a másik 18. Az

egyik ellopta gazdag özvegy éd~s-
anyja vitrinjéből az arany cígarettatár-
cát és eladta 500 P-ért a 18 éves má-
siknak. Az a saját csekkönyvéből (mert
ennyire gazdagok a szülei) csekken utalta
ki a 15 évesnek az összeget, őmaga
pedi!g1ügynök útján 3500-ért adta to-
vább. A tárca pár nap alatt megjárta a
maza fekete" útját, az utolsó, a ti-
zedllk ~rgazda már 12.000 P-t fizetett
érte.

Eddig az eset rendőri hír. De mélyebb
jelentőséget nyer akkor, ha megnéz-
zük:' ezekért a fiúkért .kicsoda felelős?
A kor és a szellem bizonyára nem, Mert
bár minden kornak megvannak a maga
csavargó- és -szélhámos-típusai, korunk
inkább a szakadatlan munka, mint a
könnyelműség kora. A társadalmi osz-
tály? Ez -már könnyebben Ieheít. Még
mímdíg sokan vannak, akik az ~sök
verejtékéből könnyen élnek és a penz-
ből nem a megszerzés fáradságát, nem
annak valódi, szellemi értékét Ismerik,
hanem csak az anyagit, a durván mate-
ríálist: mit lehet megvenni belőle?
Ennek a két fiúnak, éppúgy, mint vala-
mennyi hasonló gazdag ifjúnak soha-
sem volt saját munkával megkeresett,
megszerzett és megérdemelt pénze.
Szinte azt lehet mondani: talán azért
lopott az egyik, hogy egyszer már te-
gyen valamit' és azért adta tovább a
másik, hO(g/yérezze, mit jelent ügyesség-
gel vagy erővel pénzhez jutni. Ennyi-
be~ tehát a társadalmi osztályt vádolja
a tettük, mert az idősebbik azzal igye-
kezett takarózni is:" fenyegethe a nyo-
mozó hatóságet összeköttetései veL (Még
mindíg protekció, .. ) De a társadalmi
osztályon felül vádolja mindkét gyer-
mek tette a majomszeretettel gyerme-
kein csüngő szülőket is, Minek egy-egy
ilyen korú ifjúnak annyi pénz? Minek
önálló csekkönyv? Így a pénzből csak
annak hatalmát ismeri majd meg; de
nem a valódi értékét! Sohasem tudja
majd megbecsülni, amit kap. Sohasern
érzi majd. hogy mindenünk, amink van,
csak sáfárságrá adatott, mirnrta kioszbott
tálentomok, és egyszer Valaki számon-
kéri azt is, hogy mit cselekedtünk a
pénzünkkel. Bizonyaszülőknek ,kel-
lett volna okosabbam, keresztyénebben,
emberibben nevelni a gyermekeket.
Meírt ő nekik is számot kell adni min-
denről, arról is. hogy az egyik egyszer
lopott és a másik orgazdát játszott.

kp.

A Magyar Evangéliumi Munkásszö-
vetség április ll-én nagysikerű be-
mutatkozót rendezett a, Magyar Művelő-
dés Házában, amely ez alkalommal zsú-
foláskg' megtelt. Dr. Fáy Istvám vallás-
és közoktatásügyi államtitkár megnyitó
beszéde után kiváló művészi számok

'keretében Enyedy Andor dr. tiszánin- -
neni református püspök és Muraközy
Gyula, budapesti református lelkész tar-
tottak előadást a Magyar Evangéliumi
Munkásszövetség célkitűzéseiről. A mű-
sorból kiemelkedett a Julianna l"EtIor-
mátus elemi iskola növendékefnek há-
jos Jelenete. Az 'ünnepélyt a Budapesti
Protestáns Énlekkm számai nydtották
meg és zárták be. A kiváló együttest
Peskó Zobtán karnagy vezette.
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Tarifaemelés és perselypénz
A keresztyén ember nem szekett rekriminálni. Régi időkben elvárta

minden állami közülét azt, hogy a szószék és az iskola saját munka-
tevékenysége mellett szolgálja azt a célt is, hogy az Isten által rendelt
felsőbbségek .határozatait a nép között helyesnek és elkerülhetetlennek
mutassa -meg. Ma az egyházra sem hazánkban, sem más idegen or-
szágokban' ilyen feladatot senki sem akar róni .. A'z, .állam a maga igaz-
ságos erejében tudja _azt, hogy rendeleteit az öntudatos állampolgár
fegyelmezettséggel veszi tudomásul. Valóban ez a helyzet. Mert a
tarifaemelést bejelentő ujsághíreket..a hazai közvélemény teljes meg-
nyugvással vette tudomásul. Magyar testvéreink legtöbbje tisztában
volt és van azzal, hogy hazánkban a közlekedés valóban olcsó volt.
Azt is megérti mindenkí, hogy hazánkban az államnak minél több be-
vételre van szüksége s a rendeletnek azf a bejelentert célját is helyesli
mindenki, hogy nem. feltétlenül' szükséges a vonaton való szórakozás
okából történő utazás. .

,De igaz viszont az is, hogy ezek, az örökös ernelések. a változó
gazdasági viszonyok miatt természetes és érthető drágulasok miatt
épen az egyház szenved legtöbbet s természetesen kevésbedik a per-
selypénz. E sorokolvasása után épen az egyházi szolgálatban levő
pályatársaim valószínűleg csóválják a fejüket s gyorsan azt mondják,
hogy ez az állítás tévedésen alapszik. •

" Külfőldi t.gyházi lapjaink egészen a legutóbbi időkig örömmel
adtak hírt arról, hogy nagy a hívekben az adakozó kedv. Missziói c.é-
lokra, emigránsok segélyezésére. hadifoglyok hazahozatala érdekében
szívesen mozdul meg sok keresztyén ember adakozó jókedve. Rövid
idő óta azonban az,' a helyzet, hogy az európa1 semleges államok s a

- nagyon egyházias háborús államok egyházi fórumai megmerik val-
lani azt, hogy a fenti célokra gyérebben folynak az adományok ....
Sőt azt- is lehet _olvasni, hogy pl. Sanghaiban, ahol a szövetkezett pro-
testáns közösségek nagyszerű tábort rendeztek be az emigráns protes-
táns embereknek, anyagi zavarok miatt a legborzasztóbb jövő előtt áll
maga az intézmény s méginkább az asylumban élő védett tagok.

Hasonló jelentéseket .közölhetnénk a világ sok tája felöL Mert ke- '
resztyén tapasztalat szarint amikor a világ- anyagi helyzete egy kissé
változóban van, azt legelsősorban az egyház érzi meg. Úgy értendő
ez, hogy "ha a gazda:sági lehetőségek feltűriően javulnak, erről igen kis
mértékben értesül az egyház parányi mértékben megnövekedett jöve-
delmei címén, ha pedig. a gazdasági válság csak egy kicsikét is jelent-
kezik, az egyház persely jövedelmai 'észrevehetően csökkennek.

Amilyen mértékben esik az egyház perselypénz bevétele, ugyan-,
olyan arányban nehezedik az egyházi adóbevételek gyűjtése és: a más-
kor időnként bef'olyló önkéntes egyházi adakozás. Egyházunk hozzá-
szokott a szerény lehetőségekhez s önmaga számára tud lemondó
lenni. De- az egyházzal szemben támasztott igények anyagi viszony-
latban is épen most vannak növekedőben. úgy alakultak egyházi moz-
galmaink, hogy majdnem valamennyi egyházmegye-ferületén van va-
lami 'olyan karitativ intézmény, amelynek léte most már mulhatatla-
nul szükséges, de a fenntartás többe kerül, mint régebben sa költ-
ségek sokkal nehezebben állithatok elő, mint két évvel ezelőtt. Intéz-
ményeink fenntartása mellett vannak külön eltartáera szoruló híveink.
Igaz, hogy a munkanélküliség állami statisztikák szerint hazánkban is
nagyon alacsony számu, de az egyház tudja és látja, hogy a mindjob-
ban észrevehető nyersanyaghiány miatt a kisiparok munkáltató tevé-
kenysége mind kisebb körre szorul, s az ilyen kis üzemekben dolgozó
szelíd munkások nagy nehézséggel tudnak újólag elhelyezkedni. Ne-
hány hétig, vagy hónapig a szakszervezetből kiutalt segélyek az" át-
meneti idő nehézségeit valahogy áthidalják, de már ezeknek a csalá-
doknak gyermekei mind több terhet jelentenek ,a közületek szociális
szerveinek és nem utolsó sorban magának az egyháznak is.

_Bizonyára a magyar, kormány is számot minden időben ezekkel
a lehetőségekkel' s minden vezető közgazdasági szaktekintélynek az -
a jó szándéka, hogy a rendelkezésére álló erőkkel segítsen a köz javára
minden keresztyén magY§lr emberen. Ok úgy látják, hogy ezt a fela-
datot nagyjából el is végzik, mi pénzhez és gazdasági problémákhoz
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dakozva értő egyházi emberek úgy látjuk, hogy az elgondolásokban
országunk ide .vonatkozó pénzügyi és gazdasági helyzetében bizony'

varmaggondolati hibák.
Könnyű volna erre azt felelni., hogy a hazai keresztyén egyházak-

jövedelmei eddig sem a munkások pénzeiből tevődtek össze. Magunk
ís.szívesen helyt adunk ennek a megjegyzésnek, s állít juk, hogy .a na-
gyon öntudatos és nagyon egyházias protestáns . munkások
mellett egyházunk tengelye és tartója az a vr. fizetési osz-
tályig terjedő . középosztály, amelynek egyházához való olt-
hatatlan ragaszkodása' megszüntethetetlennek látszik. De ez a
középosztály nem szereti, ha szegénynek rnondják, nem' kö-
nyörög a maga érdekében s anyagi vonatkozásban VCl.lÓelégedetlen-
kedéseinek leírását még kedvenc lapjában sem szívesen olvassa. Pedig
anyagi gondjai borzalmasan mgszaporodtak s tudjuk róluk, hogy'
amennyire fáj nekik az, hogy gyermekeik tavaszi. ruházutáról nem tud-
nak gondoskodni, talán még' jobban fáj, hogy a husvéti ünnepek alkal-
mával nem ajánlhatnak fel semmit egyházközségüle számára.

Minden állampolgárnak növekednek anyagi gondja; s egyáltalán
nincs igaza annak, aki ebben a helyzetben arra az álláspontra helyez-
kedik: jőjjön a teljes Iemondás., a tökéletes puritán aszketizmus! Hi-
szen jó is volna és egyszerű is volna ez, ha ez a magatartás magának
a közzazdasági életnek nem ártana a leatöbbet. ,

Nincs olyan keresztvén egyház; amely az eavház életét figyelemJ

mel kísérő állarn érdekei ellen egy szót js. szólana. 's bizonyára az
államok többsége is oIY?Jl, hogy minden életkörülménveiben számí-
tani akar az egyház önkéntes és 'mindíz kész támozatására. Miután
hazánkban ez' a helyzet s .az állam könnven tud anvazi helvz=tén tör-
vényeívelés rendeleteivel segíteni, nem tanácsolja az egyháznak uzvan-
ezt a rendszert: lehet emelrii a bevételeket bizonvos illetékek emelésé-'
vel. Azért nem fogadható el ez, mert vnéocsvháai elaondolása'nkban
s egész történelmünk tanítása szerint is mind iobban hajlunk ahhoz
a ~egg:vőződéshez, hozv az egyház minél inkább tudion mevélni a·
perselvpénzből, azaz a hívek önként és szivből iövő adománvaiból.

Mai keresztyén ember előtt elfogadhatatlan volna az., ami még ezv
emberöltővel ezelőtt js szokásban- volt hazai zvülekezeteirekben. Pont
az igehirdetés alatt jártak körbe az ezvházfiak, vazv a gandnokok,
vazv a dékánok, kit hol minek neveztek s a halk' csönzésű kis per-
selvekkel arnelvek hosszú rúdakra felszerelten a legszélesebb terrio-
lompadok vép'éig is elértek, gyüjtögeUék az esvház számára való ado':'
mánvokat. Akkor ei ellen az egyházi zvskorlat ellen nem í rrpn tör-
tént felszóLalá:s.Mert a lénveget .npzte mindenki: alkalmat kell adni
minden keresztyén embernek az adakozásra ..

A mostani tarifaemelést érzésünk szerint kibirja a magyar gaz-
dasági élet s így kertársaink is. Meggyőződésünk v'szont az is, hogy
háborús érdekeltségeink mellett és ellenére is csak addig lehet el-
menni az' állampolgárok megadóztatásában és teherbirásának súlyos-
bításában, hogy még annak a szabad magyar vagy keresztyén ernber-
nek maradjon kedve a pénzével való önkéntes jótékonyságra is.

. G.L..",.,.,.~~~~~~~~~ ---- ~_ -..- ....••...••••.•. -...~. _............. -----.or \ -...-. _

.A protestantizmus
és a katholicizmusközeledéséröl

Az "Egység Útja"' című havi folyóirat, - mely a katholikus és
protestáns hívek közeledését akarja előmozdítani, .- egyik cikkében
arról írt, hogy a közeledésnek nem a tanok, hanem a lélek, a szív
terén kell kiindulnia." Erre' az ember szinte hajlandó felvetni azt a
kérdést: Ott vagyunk, azon a ponton állunk-e már, hogy ha az egyik
fél kinyújtja a kezét és a másik fél is' megteszi a közeledést, akkor
nincs más hátra, minthogy egymás keblére boruljunk, örvendjünk,
mert hisz' itt van az egy' akol és az egy pásztor? Talán már olyan
helyzetről lehet beszélni, amiről. a "Tékoz1ó fiú" története szól; hogy
a nagyobbik és a kisebbik fiú együtt lesznek az atyai hajlékban .. Nem

~ ~ Kőzeledés a lélek es a szív terén. Dr. Pfeiffer Miklós 1. szám. 16. old.

Sír minden
(Németből. Friedrdch- Schlegel.)

Szerte, hol a csillagot ragyogni látod:
szörnyű zokogás rázza a világot,
a, nagyvilágnak lüktető erét.
Roskadozva hordva rnillió bajt,
megdicsőülést a Minden sírva óhajt,
a sóhajok remegve szállnak szarteszét.
Sír a ló, nehéz igába' fárad,
-'egy érző sziv meghallja tán a vádat. ..
Sír a madár, szűk 'a kalit, nem mehet

[magasra,
sír a szőlőfürt a kerti lugasba.
Harmatot zokognak, nézd, a nagy hegyek,
és sír a vad, mert űzi a kopósereg.
Sír a föld, már körmytelenre szikkadt

. [szemmel,
és -sír a szegény, tévelyegve járó ember.
Sír a levél, ha földne ejti fája,
és sír a virág, ha vihar Cibálja.
Sír a kalász, kaszaszóra földre pereg,
sír a fű, ha rátípornak a szekerek. I

Sír az ég, esője, mint ezernyi' könny,
, [ragyog,

es egyre sírnak, sírnak fenn a csillagok.
Sír a gyermek életének kezdetén.
és éLetének alkonyán sír a vén. .
S,r a menyasszony, a sudár, a fiatal,
és sír a férfi, - előtte ravatal.
Sír a nappal és sir a fekete este,
míndenkínek megvan a maga keresztje!
Sír a bűnös, könnyét akereszt töve issza,
és sír a kereszten a Bárány. a, tiszta.
0, ·a lcörmyek mennyi árja hull le még"
míga. Király jövetelétől zeng az égi
- Király, ki úr vagy a mindenek felett:
szárítsd fel hamar b hulló könnyeket!
Erősíts mlrrket, Uram, adj erőt e harcra,
hogy- hozzád érhessünk, a tulsó partra!

Dér Endre.

LáUuk
Henschel fuvaros -bemutatásával ün-

népelte mel~ az Új Macvar Színház Ger-
hard Hauptmann jubileumát. Azzal a
darabbal. mely a viláeháború előtti
adők egyiJk nagy sikere volt. Sikere
azonban ma már nem olyan eleven és
átütő, mint azelőtt -.Megkopott ez a da-
rab. nem tud mezfelelően lekötni. Az'
az érzésünk. hogy nem is dráma. eleven
darab az életből. hanem elbeszélés, kép-
sorozat. amelyik leír. megrajzol anél-
kül, hogy nagy élményt keltene az em-
ber lelkében. A szívünk üres maradt
utána". nem érzi az ember a' trae:ikus-
nak a felemelő érzését. a gonosz' elpusz-
tulasát. vagy a. meeérdemelt büntetés
tel iesedését. Henschel önsvílkossáea,
halálba hajszolása is valahogy, . mellé-
kesen" folyik le. mint ahogy ebben az
előadásban és valószínűlez a darab in-
tézücedéseiben is míriden kívül történik.
Befejezett eseményekkel állunk szem-
bOOLnem alakul semmi sem a szemünk
láttára Tudomásul vesszük. hogy -Hen-
schélné meg-halt, a kíszyerek is. a szol-
gáló a fuvaros felesége lett, megcsalja

. az. urát és az eg-ész falu tudja már, csak
maga a szenvedő fél nem és hogy vésül
masta a f'őszerenlő is meahalt. M;nd-
ezekről a már kész helyzetekről k=ounk
ezv-eay képet, ami alig viszi előre a
cselekvést. inkább csak jellemzi a hely-
zetet. Csak az iátszódik le a szemünk
előtt, ahogy Henschel ráiön az igaz-
ságra. - A darab előadása érdekes, a,
szereplők igy.ek:szenek miriderrt meg-
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tenni és mégis a klasszíkusok lehellete
hiányzik.

A nagy per címmel izgalmas, jól ren-
dezett bünÜ\g)yi film került a közönség
elé. Az Igazságszolgáltatás útja, a bíró-
sági tárgyalás feszültsége, csaknem ki-
zárólag egy helyen játszódó jeleneteivel
sok ügyességet követelt a rendezőtől,
Ezt ac ügyességet meg is mutatta-a film
magyar rendezője, Borsody Béla. Eleitől
végig izgalma san és ügyesen pereg a
történet, sok tiszta. drámai helyzettel.
Egyike az utóbbi idők legjobb bűnügyi
és társadalmi-dráma aíkotásaínak. A
szereplők is kiválóan játszanak.· kp.

~ .. ---
Pál~álat Glosius-ösltön~íjra
A Budapesti Deák-téri Ág. Hitv. Evan-

- gélikus Testvéregyházak, mint alapít-
ványi hatóság fennhatósága alá tartozó
"Glosius Sámuel és Dániel és Glosius
Artner Karolina egyesített alapítványt"
kezelő alapítványi bizottság ezennel köz-
hírré teszi, hogy az alapítvány jövedel-
meiből az 1943. évben

I. egy 2400 P, 'azaz Kettőezernégyszáz
pengős főiskolai kűlfö ldi tanulmányi
ösztöndíj.

II. két, egyenként 600 P, azaz Hatszáz
pengős iparosok részére adandó külföldi
tanulmányi ösztöndíj kerül kiosztásra.

Az elnyerhetés féltételei a következők:
1. Általános feltételek:

Osztondíjban csak olyan magyar szü-
letésű és állampolgárságú részesülhet,
aki a magyar szent korona joghatósága
alá tartozó területen lakik, keresztény
származású, ágo hitv. ·evangélikus, aki
továbbá magyar nemzeti és evangélikus
hithű érzelmeiről, tehetségéről, feddhe-.
tetlen erkölcsi jelleméről és jeles szor-
galmáról megfelelő bizonyítványokkal
rendelkezik és aki á magyar nyelvet szó-
ban és írásban tökéletesen, azt a kül-
földi nyelvet pedig, amely országban ta-
nulmányokat folytatni óhajt, megfelelően
bírja.

Különös feltételek:
Főiskolai hallgatók részére adandó

külföldi tanulmányi ösztöndíjakra pá-
lyázhatnak a magyarországi ludomány-
egyetemek és a József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetém karainak
legalább három évfolyamot végzett hall-
gatói, továbbá végzett hallgatói és dok-
torai, a hittudományi és jogakadémiák,
a bányászati és erdészeti, a tanárképző,
a kereskedelmi,' a zeneművészeti és kép-
eöművészetí főiskolák, gazdasági és ker-
tészeti akadémiák, az országos iparművé-
szeti iskola Jegalább három évfolyamot
elvégzett és végzett hallgatói. A végzett
növendékek és doktorok csak akkor ré-
szesülhetnek az ösztöndíjban, ha a folya-
modványuk benvujtása idején a tanulmá-,
nya1k .befejeztétől számított egy esz-
tendö-: még nem telt el.
. Lelkészek a lelkészi vizsga, bírói és

ügyvédi pályára készülők az egységes
bírói és ügyvédi vizsga letételétől, orvo-
sok a szakképzettség megszerzésétől, ta-
nárok a pedagógiai vizsga letételétől
számítva egy éven belül még részesíthe-
tők ösztöndíjban.

Iparosok részére adandó külföldi tanul-
mányi ösztöndíjakra pályázhatnak ipari
pályára vagy kézmíívességre készülő
vagy azt folytató, ipariskolát végzett
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sok kell hozzá. Aki elhagyta a szülői házat, már visszatért Most
a másikon van a sor. - Az atya kérleli is a mezőről hazaérkező fiát,
hogy jöjjön be, mert a testvére otthon van. De a két testvér csak nem
tud összeölelkezni, egymásra találni. A szív körül van valami baj.
Kemény, nem akar meglágyulni. Pedig Jézus a keményszívűeket
megdorgálja, mint ahogyan a tizeneggyel megcselekedte, mikor fel-
támadása után nekik megjelent és szemükre hányta hitetlenségüket
és keményszivűségüket. Márk. 16, 14.

Nézzünk csak annak a kérdésnek a szemébe, hogya protestántizmus
és a katholicizmus közt a lényeges kérdésekben és a gyakorlati egyházi
életben olyanokká enyhültek-e az ellentétek és a szakadékok, hogy
azokat át lehetne hidalní, ha csakugyan a lélek, a szív terén indulna
meg a közeledés? /

Akik azt tartják, hogy a protestántizmus keletkezésének az oka
abban van, hogy a középkorban nagy volt a romlottság és az egyházban
sok a visszaélés, s azért Luthernak és Kálvinna-k a visszaélések ellen
való kritikája hozta létre a protestáns egyházakat, ezek csak logikusan
gondolkodnak, mikor annak a nézetüknek adnak kifejezést, hogy a
visszaélések korrigálása után-nincs semmi értelme a külön úton való
járásnak s azért a közeledésnek az eredménye az egyesülés lesz.
Hiszen római katholikus történetírók is elismerik, hogy a reformáció
előtt akár az egyházi, akár a világi vezető körök messze maradtak
'hivatásuk mögött s általános volt a megújhodás után való vágy. A mai
katholicizmus egészen más, mint amilyen volt a reformáció idejében.
A protestáptizmus hatással volt reá. Megújult. A visszaéléseket meg-
szűntette. Tehát a félreállásnak, a hátatfordításnak nincs semmi oka,
megférhetünk egy födél alatt.' . .

Ha a reformációban nyilvánvalóvá tesszük specifikus vallásos
tartalmát, akkor a kérdést nem látjuk olyan egyszerűnek.

Szekfű Gyula a Magyar Történet C. munkáj a negyedik kötete
5. fejezetében írva ezekről a dolgokról, teljesen szemet húny a refor-
máció vallásos tartalma felett. Azt mondja, hogy Luther Márton
vallásújító gondolatai az akkor már túlélt életformák, a régi égységes
középkori birodalom és annak pápai vezetése ellen fordultak és e
támadásaiban nemzeti köntösbe öltöztek. A reformáció rendkívüli
hatóerejét anémet és agermán államokban nem a vallás tartalma adta
meg, hanem azok a történelmi erők, melyek ugyanakkor a keresztyén
germán egységes áHam koncepcióinak is az összeomlását munkálták.
Magyarországon is a püspöki szervezetnek szinte teljes kihalása és az
egyházi nagybirtokok megsemmisítése volt az az ok, ami miatt §lZ
elárvult hívek évtizedeken át védelem nélkül ki voltak téve a hitújítók
mozgalmának. A nép vallásos' szükségleteit ideiglenesen szükségből
az új hit felekezetei elégítették ki.

Ha ez a történeti szemlélet legalább ötven százalékban fedné a
valóságot, akkor nem lenne sok akadálya annak, hogya protestántizmus
és katholicizrnus közeledéséből meg 'ne történhetnek az eggyéolvadás

Amiről Szekfű említést tesz, az elősegíthette a reformáció
elterjedését. De a reformációnak kiinduló pontja, a magja az a nagy
lelki élmény volt, mikor Luther arra a kérdésre találta meg a választ:
"Mikép lesz nekem kegyelmes Istenem?" A válasz az evangéliumból
hangzott felé s a keresztyenséget mint vallást újból felfedezte. akkor,
mikor azt hirdette, hogya bűnös hitével ragadja meg a Jézus Krisztus
személye és műve által .a számára bizonyossá lett szerit Isten atyai
szeretetét. A reformáció elterjedésének igazi oka az evangéliurhihit
mindent újjá teremtő ereje volt. Milliók és milliók szívében élt a
vágy a lelki megújulás után. Ez teremtette meg azután az új kereteket
is. Vérbe és könnybe került. A -vallásszabadságharcok- és vértanúk
vére biztosították azt. Mert a történeti egyházak nem úgy keletkeztek,
mint· pld. filozófiai' elméletek, világnézeti rendszerek, malyeket egy
bölcs, nagy elme megalkothat, hanem évszázadok tűz- és vérkereszt-
ségében alakultak ki s azért kiégetett agyagcseréphez hasonlíthatók,
melyek a hit. tartaimát hordják magukban. Lehetetlen feladat két
kiégetett agyagcserepet eggye-alkotni, hogya bennük lévő tartalom
együtt legyen. A cserépedény szétmálhatik, de belőlük egyet alkotni
nem lehet.

Ha őszinték. vagyunk, .akkor nincs okunk a protestántizmus és
a, katholicizmus közt való ellentétet mesterségesen lefokozni. A lázat
le lehet szorítani, de estére vagy' másnapra úgyis felszökik. Ellentétek



dacára is lehet közeledés. Ennek az alapja pedig a kölcsönös meg-
ismerés.. Ez adja .meg a .kőzeledés mértékét, hogy eddig és ne tovább.
Szellemi téren az erő megfogyatkozását, bátortalanságot "jelent, mikor
egy olyan csoport, mint a protestántizmus, vagy a katholicizmus egyedül
nem veszi fel a harcot a győzelem biztos tudatával s azt a másodrendű
gondolatot helyezi előtérbe, hogy a közös front kialakítása mindenek
fölött a legfontosabb,á győzelem sine qua non-ja.

A közeledés alapja a kölcsönös megismerés. Akarva, nem akarva
ez a lehetőség napjainkban mind jobban adva van. Egy református
püspök nemrég jelentette ki, hogy 30 esztendős koráig nem volt
katholikus templomban. Igy nem látott, nem is hallott katholikus
istentiszteletet. A rádió, közvetítései azonban olyan könnyűvé teszik
bárki számára, hogy megismerje akár az egyik, akár a másik egyház
istentiszteletét. Nem lehet szemet húnyni az előtt a tény előtt, hogy
a protestánsok közül igen sokan hallgatnak katholikus rádiós· prédi-
kációkat és megfordítva. A rádiós prédikációkban, elvétve ugyan, akad,
de nem helyes a támadás a másvallásúakkal szemben. Pozitiv, építő
tartalmával akarat nélkül is közelebb viszi egymáshoz nem a hivatalos
katholicizrnust és' protestantizmust ugyan, hanem a katholikus és prQ-
testáns hivőket. ."

Sajnos, ezt a közeledést a gyakorlati egyházi életben működő
lelkészek lépten-nyomon, akarva-nemakarva, kénytelenek megzavarni
és annak az útjába állni. Tudós koponyák eljutnak arra a megállapításra,
hogy nem a tanból, hanem a szívből, a Ielkületből kell a közeledésnek
kiindulnia s mégis mikor a protestáns és a katholikus hivő eljut odáig,
hogy egy életre szóló közösségben egyesűljön. akkor a hivatalos ténye- .
zők támasztanak nehézségeket. .Különös, de úgy wan, hogy 'katholi-
kusok és protestánsok szépen, békében megférnek egymás mellett,
kölcsönösen tisztelik egymás meggyőződését, amíg nem lesz közöttük
olyan szeros a közelédés, hogy összeházasodnak, vagy egymást kereszt-
szülőnek hívják meg. Mennyi keserűséget kénytelen elszenvedni a
protestáns fél, mert katholikus részről úgy állapítják meg, hogy az a
vegyes házasság, melyet protestáns templomban kötöttek meg, nem is _
házasság. Nem lehet közeledés a prtestántizmus és a katholic'zmus közt,
mikor vegyes házasságkötés esetéri a plébános és a protestáns lelkész
szinte hadjáratot folytat a házasságra lépő felekkel szemben. Az egyik
az abszolúció megvonásával. a másik a hűtlenség, a hit megtagadásának
vádjával, szép szóval és fenyegetésekkel kapacitálja a házasulandó
feleket: Az egész akcióban pedig a legtragikusabb, hogy a sok rábeszé-
lésnek, fenyegetésnek i?-z eredménye' "x" nyereség, valamivel több
vagy kevesebb veszteség úgy az egyik, mint a másik fél számára.

Amikor a gyakorlati egyházi életben ilyen szakadékok vannak
a protestántizmus és katholicízmus között, akkor a közeledésről való

. cikkezések és nyilatkozatok voltaképen a pusztába kiáltónak a szavai.
A fődolog mégis csak az lenne, ha teória és gyakorlat összhangba
kerülnének. Kűlönben az a veszedelmes helyzet áll' elő, amibe a hajók

, 'az óceánon azokon a helyeken kerülnek, ahol a felszínen az áramlatok
.más irányba folynak, mint a tenger mélyén. Ott alakulnak azok a
veszedelmes. örvények, rnelyék végzetesek szoktak .lenni.

, Azok a gondolatok, melyek kiváltották a protestántizrnus. és a
katholicizmus közeledését.: akkor lesznek terméken'yítők, ha úgy az
egyik, mint a másik beiktat ja életébe azt a tényezőt, amit fontosnak
és értékesnek talált a másikéban. A biblia olvasása, a laikusoknak az
egyházi életbe való intenzív bevonása (actio katholica) protestáns elv,
a liturgia a katholikus szempont érvényesülése. Megtöltheti az egyik
is, a másik is az életét ezzel a tartalommal. Az örökös reformálódás
az életben mindenre vonatkozik. Nemcsak. a protestántizmus. hanem
a katholicizmus is alá van vetve ennek a törvénynek. .

Pár évvel ezelőtt érdekes könyv jelent meg a nérnet könyvpiacon.'
A címe: Der Katholicizmus. Sein Stirb und Werde. Von' katholischen
Theologen und Laien Herausgegeben von G. Mehsching. Ebben a
könyvben -római katholikus teológusok és laikusok nemcsak kritikát
gyakorolnak s ráutalnak a mai katholieimus lelki kriziseinek az okaira,
.hanem praktikus útmutatásokat ,is adnak az újjáépítésre. Erre pedig-
az késztette őket, hogy egyengessék a keresztyén egyházak között a
békesség és a közeledés útját. So soll für Katholicizmus und Protes-
tantizmus gleichermassen ein Stirb und Werde gelten. ,

A protestantizmus és a katholicizmus számára ez a (legnagyobb.

vagy magyar mesternél felszabadult 'ön-
álló kézrnűiparosok vagy segédek, akik
pályázati kérvényüknek beadása idején
20, életévüket, még nem töltötték be.

Felhívjuk a pályázókat, hogy kérvé-
nyeiket a Budapesti Deák-téri Ag. Hitv. "
Evangélikus Testvéregyházakhoz címezve
1943, évi június hó l-éig dr. Bendl Ala-"
.jos bizottsági jegyzöhöz (Budapest, VIII.,
Baross-utca 21.) küldjék be.

A pályázati kérvényeknek tartalmaz-
niok kell a személyí, adatokon és az álta-
lános feltételek igazolásán felü] annak
előadását; hogy a pályázó milyen tanul-
mányt folytat, s milyen. irányban, hol,
melyik külföldí tanintézet ben vagy mun-
k.ahelyen óhajtja az alapítvény támoga-
tásával.tanulmányait folytatni, valamint
azt is, hogy a ki- és beutazási engedélyt :
folyamodó meg tudja szerezni.

A kérvényben hivatkozott mellékIetek
hitelesített másolatban is csatolhatók
azzal a kijelentéssel, hogy folyamodó
azok eredetijét felhívásra kész bemutatni.

A pályázat ugyanazokban a lapokban
fog közzététetni, amelyekben a hirdet-
mény megjelent," az öszföndíjak kiutalá-
sának .részletes feitételeit a díjnyertesek-
kel a bizottság jegyzője fogja közö lni.

Dr. Tomcsányi V, Pál s. k,
a bizottság elnöke,

Dr, Bendl Alajos s, k. '
. a bizottság jegyzője.~."""..,.-•....

HíREK
-~-'

A kultuszminiszter látogatása hit-
tudományi' karunkon. Szimyei Merse
Jenő vallás- .és közoktatásügjyi minisz-
ter április 9-én - soproni útja, a: mű-
egyetem soproni kara internátusának
ailapkőletétele alkadmából .~ megláto-
gatta az Erzsébet tudományegyetem
evangélikus hittudományi karát is. Kí-
séreteben ott volt Fabinyí T'iharnér és
V3JI1gaJózsef ny. mí.ndszter is. A kul-
tusamínísztert ,a kar "nevében dr. Wi-
czián Dezső dekán üdvözölte, majd az
Ifjúsági Kör elnöke köszöntötte. Mind-
kiét üdvözlésre meleg szavakkal vála-
szolt a míniszter, lsten áldását kérle az
intézményre és az evangélikus lelkészr
hivatást választott ifjúságra. A mírrisz-
terrel folytatott közvetlen beszélgetés-
ben felvetődött a kar épületének kér-
dése is; kifejezésre jutott a reménység
és biztatás, hogy az épület. hiányzó ré-
sze: az istentiszteleti helyül is szolgáló
disztenam és a tornaterem a közeljövő-
ben megépül.

Dr. Benes Zoltán kítüntetése, A Kor-
mányzó úr dr. Bencs Zoltán míníszterí
tanácsost, országgyűlési képviselőt, .az
Országos Luther-Szövetség :crrnökét, a,
közélet terén teljesített kíváló és ered-
ményes szolgálatadért a magyar érdem-
rend közép kereszt jével tűntette ki. E
kitüntetés nagy örömet kelt mindazok
szívében, akik ismerik és nagyrabecsü-
lik dr. Bencs Zoltán fáradhatatlan buz-
galmát. hűséges egyházszeretetét és azt
az odaadást, aiIndlilyel az' Országos
Luther-Szövetség munkáját tíz év óta
vezeti, hogy az egyháztársadalmi erő-
'ket minél jobban és felhasználhatóbban
tömörítse, A kitüntetés ailikalmából la-
punk is őszinte, meleg szeretettel és jó- -,
kívámatoklcal köszöntí.

A budai-várj egyházközség mpst tar-
tott tisztújitásának befejezéseképpen

-5



április 11-00 iktatta be tisztségük.be az
egyházközség új előljáróit: dr. Vladár
Gábor kúriai tanácselnököt, a, buda-
pestiE/glYházmegye felügyelőjet és dr.
Melczer Elek másodfelügyelőt. a Köz-

. poniti Illetményhívaeal főnökét, vala-
. mint a tisztikart és az új presbitériu-
mot. Úrvacsora vétel és istentisztelet

. után, melyet a rádiós közvetítések sorá-
ban D. Kapi Béla püspök végzett, a be-
iktatás és eskü tétel következett, melyen
Kemény Lajos' esperes szolgált, A köz- . ..
gyűlésem dr. V~adár Gábor hosszabb be- Az Evangélikus Élet március 27-i és április 3-i számában. Szíjas
szédet mondott, mely ben az egyházi Pál tollából cikk jelent meg, amelyben a szerző az újérettségí ren-
szolgálat rendjét biztosító autonóm egy- .; deletet bírálja. Megállapításaival általában egyetértünk" de van egy
házi törvényekről és az azoknak való oyan megjegyzése, amely mellett nem' mehetünk el szó nélkül: Ez a
kész engedelmességről szólt, Az üdvöz-
lések során D: Kapi Béla. püspökaz egy- következő: ... "Ebben és hasonló jelenségekben igazolva láthatja a
ház egyetem, . Kemény Lajos a. bányai vallásos lélék a maga legmélyebb meggyőződését, amely mindíg tilta-
egyházkerület elnöksége és a buda- kozott a materialista-természettudományos-pozitivista világnézet Iélek-
pesti egyházmrjgye, dr. Szepesvárt Pál a "1" ld l' 1 ell 1 terül t k h 1 1'1 k clevensé ,székesrőváros, vitéz Sréter Ferenc és OO,. egyo a u ura ma en o yan eru e e en, a o. a e e e evensege-
Dalruhauser .László az egyházközség két nek kell uralkodnia" ... stb ..
Iejkészí köre nevében köszöntötte az Az idézett megjegyzésből nem .. látható világosan, hogy mire is
uj előljárókat és a presbitéríumot, a vonatkozik, de minthogy a laikus olvasóban helytelen és nem kívánatos
megválasztottaik nevében' pedig dr. ké ttá ítá k t 'b th t 't hl' lé k 1't ik hFelk:aéY"Ferenc tanácsnok' motidott kö- epze arsi aso a eresz e, azer e yenva ona a SZl az, 0RY a

~szöiJ.etet. természettudományok szempontjából megvilágítsuk azokat .a gondola-
Ritka évforduló. Sándy Gyula mű- tokat, amelyek ennek a megjegyzésnek olvasásakor önként felvetődnek.

egyetemi tanár, egyházunk j,€iles építő- A jelzett cikk legnagyoob részében a magyar Irodalom tanításával
művésze családjában Isten> kegyelméből s a belőle teendő érettségi vizsga új rendeletével foglalkozik. A ren-
szép ünnep folyit le: a nagykiterjedésű deletről a legteljesebb elismsrés hangján nyilatkozik s ezek után.
család meleg szerétettel vette körül és következik a fent idézett megj egyzés. Mi másra következtessenaz
köszöntötte a család fejét, a professzor
édesanyját: özv. Sándy Gyuláné, sz. .olvasó ebből, ha nem arra, hogy a természettudományok -' mint a
Jánosdeák Paulát, aki most érkezett el matematika, fizika; kémia, biológia - nem kívánatos tárgyak a közép-
életének 100. évéhez. . iskolában, mert egyoldalú, önző, materialista - egyszóval nem bibliai

Nagypénteki istentiszteletek sorrendje alapon álló világnézetet alakítanak ki a tanulóban. Comte, a pozitiviz-
a budapesti templomokban. Deák-tér:' mus megalapítója. tényleg rideg filozófiát adott, amelyben csak a
d. e. 1129órakor: (nemet nyelven) Güt.t- természettudományos alapon igazolható törvényeknek van létjogosult-
ler Vilmos (úrv.), 1/412-kor (rádiós) dr.
Keken András (úrv.), d. u. 6-Imr dr. ságuk. De hogyan állíthatjuk azt, hogy a mai természettudományok
Keken András (passióolvasás). - Fasor: rendszeres és komoly tanulmányozása ilyen életfelfogásra vezet? Vajjon
d. e. 1129-ko~.úrvacsoraosztás, Kemény a hozzánemértő. aki természettudomársyokkal, pl. fizikával, mate'ma-'
Lajos; Ll=kor Kemény Lajos (úrv.), tikával, vagy kémiával behatóan nem: foglalkozott, eldöntheti e a
ugyancsak ll-kor a gimnázium diszter-
mében Pásztor PáL, 4-kor Pásztor Pál kérdést, vagy. nem? Hogy a természettudományok behatá tanulmá-
(úrv.), 5-kor (nemet nyelven) Güttler nyozása kiben milyen világnézetet alakít ki ':-'-és hogy egyáltalában
Vilmos, 6-kor Kemény Lajos (passió- kialaki.t-e világnézetet - senki előre nem .ondhatia meg, mert az
olvasás). - Aréna-út 7. sz. alatt 31410 függ az illető lelki beállítottságától, valamint a tanár egyéniségétől,
órakor Harmati György. - Kőbányán É
lü-kor Majba Vilmos (úrv.), 4-kor Bo- akt neki e tárgvat tanítja. s hogy .a természettudományok milyen
ros Károly (passio). --Simor-u. 35. adatt világnézet kialakítására alkalmasak, azt csak azok állapíthatják meg
Ll=kor Szabo Aladár (úrv). - Rákóczi- -teljes joggal" akik m8.QUkis kítették magukat a természettudományok
út 57. sz. alatt Iü-kor (szlovák nyefven) világnézet-képző hatásának, tehát kizárólag e tudománvok rendszeresen

. dr. Szilády Jenő (ÚTV.), 5-kor. Harmati képzett birtokosai _ íC1>T elsősorban a szaktanárok. Nvuaodtan állít-
György. - Üllői-út 24: sz. alatt 'hID hJ
órakor (egyetemi) Dezsérv László, 11 hatjuk mi, akik a természettudományok művelésére és átadására szen-
órakor Kemény Péter (úrv.). - Sive- teltük egész életünket,hogy köztünk kevés vall ia magáénak a pozi-
tenay-u, elemi iskolábari lO-kor dr. Ha- tivista világnézetet sekevésnek sem természettudományos műveltsége
-lász Kálmán (úrv.) .. - Gyáli-úti elemi szolzáltatta az indítékot téves életfelfogásánakkialakulásához .. Viszont
isk. 8-kaT dr. Halász Kálmán. - Gyar- ~,
mat-u, 14. sz. alatt lü-kor Ruttkay Ele-. . a másik tábor' nagyrészét éppen tudománya vezette Istenéhez.
mér. - Angol-ú. 25.: sz. alatt 'll-'k,or Ugyanez a helyzet a díákságnál is. Ahol a természettudományok világ-
Schelz László (úrv.). - Fóthy-út 22. nézetet alakítanak, ott a hatás úgyszólván kivétel nélkül üdvös. Aki a
sz. alatt ll-kor Rimár Jenő (úrv.), 5-kor fizikát, vagy. más hasonló tudományt materialista elvei alátámasztására
Révész István (passíó). - Szent László- .
úton 9-kor Révesz' István. ~ Bécsikapu- használja, annál nem ezek a tudományok alakították ki a .világnézetet,
téren 9-kor Bagár Iván (úrv.), ll-kor ott azrnár adva volt s az illető csak érveket izvekszik kicsiholni hozzá
vitéz Sréter Ferenc (úrv.), 6-kor Bagár a természettudományokbál. S bizony megtörténik az is, hogy ép az
Iván (passió). ~ Böszörményi-út 22. sz. ilyen változtatja meg. időve] világnézetét annak a tudománynak hatá-
aJ~att9.-kor úrvacsoraosztás, Iü-kor Dan-
hauser László. (úrv.). - Toroczkó-téri sára. amelytől materialista é'rveket remélt kapni.
ref. templomham 9-kor Gyimesy Károly , Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy a természettudományok
dr. (úrv.). - Öbudán' 8-kor úrvacsora- viláanézet-alakitó határa leginkább csak annál jelentkezik, aki elfogu-
~~z~t:~n)M~~rF;Ii~~r~~1 rú:~~,~nl~7:~ latlanul (érvhaihászás nélkül!), szeretettel foglalkozik .velük. Aki el-
Mohr Henrik (úrv.), 4-ko'r Gádor And- fOf(ulatlanul 'tud elmerülni a természet törvényeinek szépségében, a
ras ,(passió). - Kelenföldön 9-kor Botta < mindenséz csodálatos tökéletességének szemlélésében, azt a tudomány
István (úrv.), i I-kor Wolf Lajos (úrv.), előbb-utóbb elvezeti Isten létezésének közvetlen meglátásához,Aki
ö-kor Wolf Lajos (passio). jelen van a parányi elektronban, az óriáscsillagban - az egész koz-

Nagyheti áhítatok. A Deák-béri temp- moszban míndíg-míndenütt. A lelkes kutató előtt tárul ki 'Isten 'meg-
lomban fl nagyhét minden napján d. U.· mérhetetlen bölcsesége, nagysága és határtalan jósága oly mértékben,

probléma. A közeledés ennek lesz a természetes' következménye,
Ha erre képes, akkor nemcsak életerejéről tesz bizonyságot, hanem

arról is,' hogy a nehéz, apokaliptikus időkben nem másodrendű
kérdéseket, hanem azt a legnagyobbat ismerteföl, aminek a megoldása
biztosítja számára a jövendőt. . Lic. Fizély Ödön.•..~~~

Hozzászólás Szijas .Pál cikkéhez
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hogy elnémul előtte a gyarló emberi szó. Nincs még egy olyan tudo-
mány a" tudományok között, amely ilyen élményben részesítené a
kutatót. Az igazi természettudós nem materialista és a jó pedagógus
természettudós nem' nevel pozitivistákat! Ellenkezőleg! Higyjék el
nekünk ezt azok, akik nem ismerik annyira a· természettudományokat,
hogy erről személyesen meggyőződhetnének.

Napjainkban igen dívatos dolog a modern fizikával kapcsolatban
a kauzalitás (oksági törvÉ'ny) és a valószínűség kérdéseiről vitatkozni.
Filozófiai hajlamú nem fizikusok, elsajátítva nehány modern fizikai
szakkifejezést, vitatkoznak fizikai problémákról és kritizálják a fizikát
a legkülönbözőbb szempontokból. Sajnós, a kőztudatba rendszerint az .
így keletkezett téves értesülések mennek áto A képzett fizikus nem is
száll vitába ezekkel a véleményekkel, mert .érvelésétellenfelei nem.
értenék meg. A modern fizika új fogalmai igen nehezek, nem. szemlé-
letesek. Ezeket csak elmélyedő tanulmányokkal s nem kis matematikai'
felkészültség birtokában lehet igazán megérteni. Semmi esetre sem
értheti meg tehát a filozófus-amatőr. fizikus, a laikus hallgató, vagy.
olvasó s így véleménye ezekkel kapcsolatban értelmetlen sértéktelen.

Ma határozottan érezhetö olyan szellemi áramlat, amely a fizikát,
matematikát stb. háttérbe kívánja szorítani. Mintha ismét a régmúlt
világ hét szabad művészetéhez hasonló jelszó alatt csak az irodalmi és
nyelvi tanulmányokat értékelnék. Ugyan miért? A természettudomá-
nyoknak, de legkivált a matematikanak s fizikának kiváló észképző
hatása is van. E szempontból semmi sem vetekedhet velük. Viszont
ezekre a tudományokra szükség van! Nélkülük civilizált élet el sem
képzelhető. Irodalm). tanulmányok nem képesitenek arra, hogy. az
orvostudományt továbbfejlesszük, vagy, hogy repülőgépet, vagy akár
csak egy bonyolult - életmentő orvosi műszert tervezzünk és meg-
alkossunk. Ezekhez fizikai és biológiai tudás kell, mégpedig alapos.
A jelenlegi mérnöknevelés egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a
középiskola és a. műegyeterrt között még mindíg óriási a szakadék a
matematikai-természettudományi téren. '

Mi lenne akkor, ha még inkább háttérbe szeritanák a közép-
iskolában ezeket a tudományokat? A nemzet értékét nemcsak az
irodalmi alapokon nyugvó lelkesedés, hanern a komoly szaktudás is
jelenti. Mi lenne egy olyan nemzettel, amelynek polgárai csak lelke-
sedni tudnának, de nem lennének olyan kiváló orvosaik, mérnökeik
stb., mint amilyenekkel pl. Magyarország rendelkezik. .

Maga a természettudomány nem. lélekölő - ellenkezőleg, felemelő
tudomány. A természettudományos gondolkozás nem materialista és
nem pozitivista irányzatú, hanern keresztyén szellemben felépített,
evangéliumi alapon nyugvó filozófiai irányzat. A természettudós Isten
nagyszeru' remekmüvével, a természettel foglalkozik és Istennek a
természetre vonatkozó törvényeit igyekszik megismerni. A természet-
tudományok értékei pedig nem anyagi, hanem szellemi értékek.

Akinek érdeklődése, természettudományos beállítottságú, annak
nem nyomasztó a természettudományos rendszer, de sohasem tanusít
különösebb érdeklődest az irodalmi kérdések iránt - és fordítva. Sen-
kit nem lehet és nem is szabad kényszeríteni arra, hogy ösztönös
érdeklődését elnyomja valami másnak az érdekében. Az ilyen nevelési
rendszer eleve élhibázott. Inkább arra kell törekedni, hogy a tanulókat
meghagyjuk s támogassuk. magukválasztotta tudományos érdeklődé-
sükben s ebben, mint keretben kell segítenünk őket, hogy világnéze-
tükkel evangéliumi alapra helyezkedjenek.

Természettudományos alapra általában hár.omféle típusú világ-
nézet szokott támaszkodni. Az egyik az istentagadó, ez nem ismer el
a fizika-matematika-stb. törvényein kívül . és felül semmi tekintélyt.
A másik.a nagy technikai eredmények elérésében látja az emberi élet
legmagasztosabb célját. A harmadik a természet törvényein keresztül
meglátja és megismeri az Alkotót, aki e törvényeket létrehozta. Egyet-
értünk Szijas Pállal abban, hogy az első' két tipus nem kívánatos -
sőt káros .jelenség. Szerencsére ezek ma már 'sorainkban nem nagy
számmal vannak. Semmiesetre sincs ilyen több 'a természettudomá-
nyokkal foglalkozók között mint pl. a nyelvészek, irodalmárok között.
És megállapítható az isr hogy új szellemi áramlat van kialakulóban az
új fizikus-matematikus nemzedék között - olyan - amely a régebbi
korok téves világnézeteit előbb-utóbb el fogja' tüntetni.

. Dr. Leviv.s Ernő.

'6 'órakor bűnbánati istentisztelet lesz,
Az igehirdetéseket minden alkalomraal
dr. Keken András lelkész végzi. - A
fásori templom nagyheti igehirdetés-
sorozatának közös címe: A kegyelem
asztalánál. Aprilis 19. Új élet szándéka.
(Előadó Galát György csömöri lelkész.)
Apridis 20. Békességre való igyekezet.
(Pásztor Pál.) Aprrlis 21. Bizalom a ke-
gyelemben. (Harmati György.) Aprilis
22. A megterített aszta-lnál. (Úrvacsora-
osztás. Végzi Kemény Lajos.) Aprilis
23. Akii elvette a világ bűneit. (Passió-
olvasás ..) Aprilis 24. A hitnélküliek kő-
zött. (Pásztor PáL) Az istentiszteletek itt
is minden alkalommal d. u. 6 órakor
ke.zdődnek.

Népfőiskolaí záröünnepélv. A éelldö~
mölki evangélikus Leánynépfőiskola ápr.
3-án tartotta záróünnepélyét. Az isten-
tisztelet szent szolgálatát :Q: Kapi Bél.a
püspök végezte. A záróümnepélyen meg-
nyitót mondott Molitórisz János espe-
res; az elvégzett murrkáról beszámolót
tartott Veöreös Imre lelkész. A növen-
dékek különböző műsorszámokkal sze-
repeltek, Este az Ifjúsátgli Ház nagyter-
mében a 16. Századnak, 0 mélyen ma-
gyar és hivő kerszaknak a j,Etg'yében
-Magyar Kultúresíet remdeztek. A század
költészetét Szíj Rezső lelkése ismertette.
A század asszonyáról D. Kapi Béla" püs- .
pök tartott előadást. A század a múlt
és jövő határán címen Szathmáry Lajos

, tanár szólott.
Feliigyelöválasztás. A gyóni egyház-

község egyhangúlaíg f'elügyelőjévé vá-
lasztotta Pósch Gyulát, a Magyar Ném-
zeti Bank elnökét.

Konfirmálóknak olcsó Biblia. A Ma-
,g'yar Bibliatársulat ebbern az esztendő-
ben is, május 12---:20-ig"a konfírmálók-
nak olcsó Bibliával való ellátása érde-
kében Bibliahetet rendez. Ez alkalom-
mal a gyülekezetek által a konfirmálók
részére vásárolt Üjtestámentomok árá-
ból 40% kedvezményt ad. Sajnos, a
régi kiadású teljes Bibliák mind kifogy-
tak és .az új kiadás még nem' jelent
meg: így ez alkalommal nem adhat
teljes Bíbliákat. A megrendelési f!ei1-
tételeket a Biblíatársulat áprilisi kőr-
levelébem olvashatjuk.

Evangélikus Nap és Ifjúsági Kon-
ferencia. Az Országos Luther-Szövetség
az arad-békési, békési és csanád-cseng-
rádi egyházmegyék evangélikus ifjú-
sága és a KIEáLtall Tótkomlóson áprí-
-lis 15-18. között háromnapos Evangé-
likus Napokat és IfjúsáigJ Konferenciát
rendez. Előadók: Keveházi Ottmár,
Bonnyai Sándor, Rőzse István, Benczúr
Lá~Ó, Kajos J'ános, -Csepr-sgí Béla,
Megver Lajos lelkészek, Kovács Éva
tanárnő, Agoston Sándor építészmérnök, .
Medgyaszay Piroska népfőiskolai ve-
zetőnő, dr. Vácz Elemér, az Országos'
Luther-Szövetség igazgatója, báró Rad-
vánszky Antal KIE üv. elnök, Rudi
Margtt KTE vezetőnő, dr. Marton
György egyházközségi felügyelő és Sza-

I hor Pál nyíregyházi polgármester. Az
'egyes előadások külön szólanak a gyü-
lekezet minden rétegéhez. megvilágít-
ják az ifjúság sok fontos kérdését, A
gazdag programm templomi vallásos
esttel fejeződik be.

A budapesti Protestáns Katonai Egy-
házközség ápr. 14-16. között az Orszá-
gos Tiszti Kaszinó kis disztermében
nagyhétre előkészítő csendes órákat taQ'-
tott a budapesti helyőrség protestáns
tisztjei, hasonló áblásúak - és családtag-
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jaik számára. Megnyitó beszédet vitéz
Henmyey Gusztáv. altábornagy, egyház-
községí felügyelő mondott. Minden nap
egy-egy előadás hangzott €il. "Földi ki-
rályság" címen Borbás Antal esperes,
"Krisztus királysága" címen D. Soltész
Elemér tábori püspök és "Jézus Krisz-
tus jó vitéze" címen Balikó Lajos fő-
esperesadott elő. Ezen- kívül bevezető
bibliaolvasás és befejező bibliamagyar
rázátok egészítették ki a csendes napok
programmját.

Születés. Tessényi Kernél fancsali lel-
készt és feleségét, Fodor Zsófiát Isten
fiúgyermekkel áldotta meg, aki a szerit
keresztJSéjglbenTamás Béla Gusztáv ne-
vet kapott,

Halálozás. steínburgí Pildner Ontó okl,
gépészmérnök, ny. vasúti főfelügyelő
és BSz-KRT h. igazgató április 3-án, 65
éves korában hírtelen elhúmyt,

A Székelyföldi Misszió március 24~
28. között- Evangélikus Napokat rende-
zett, melynek sorozatán a sepsiszent-
györgyi imaházban 25-én d. u. 6 órai
kezdettel vallásos ünnepély volt, melyen
bíbldamagyarázatot tartott Bonnyaí Sán-
dor ifjúsági Iebkész, énekelt a reforrná-
tus Székely Mikó Kollégium dalárdája,
előadást tartott dr. Schnelter Károly
egyeaenni ny. r. tanár, az erdélyi egy-
házmegye felügyelője, szavaolt Gires Gá-
bor VII!. o. ,gimn. tanuló. - 27-én este
a sepsiszentgyörgyi nőszövetség finn es-
tet rendezett a Székely Mikó Kollégium
tornatermében. melyen Vierio Silven-
noiners finn tanárnő, Viljo Tervonen
finn tanár és Zorigor Endre lelkész sze-
repeltek. A tetszésszerinti adományoleból
befolyt jövedelmet - 240 P-t - a nő-
szövetség egy hadiárva eltartá si költ-
ségeínek a fedezésére küldte be a györi
Di,ákonissza· Anyaházhoz. -

Evangélikus Nap Rákospalotán. Az
Országos Luther-Szövetség vírágvasár-
nap Rákospalotán rendez Evangélikus
Napot, melyen Belohorszky Lajos,
Sztehló Gábor és dr. Gyirrnesy Károly
végeznek szoígálatokat.

Sashalom. A gyülekezet április ll-én
jól sikerült műsoros szerétetvendégsé-
get rendezett. Előadást Pásztor I Pál
budapesti segedlejkész. tartott, A kísérő
műsorban a rákosszentrriihályí és a sas-
halmi ifjúság szavalókórussal, szavala-
tokkiail és énekkari számokkali működött
közre. A kicsiny fiókegyház tagjai igen
nagy számmal vettek részt a szerétet-
vendég-ségen s örömmel fogadták azt a
sikeres bemutatkozást, melyet a nem-
régen megalakult Ifjúsági Egyesület ifj.
Tót.h-Szöllős Mihály fáradozása nyomán
elért.

A Budapesti Iparosképzö Protestáns
Egylet április 7-én rendkívüli közgyű-
lést tartott, amelyen módosította alap-
szabályait az egyesület evangélikus jel-
lefgének kidomborítása érdekében. ,

Névváltoztatás. Farádi Mihály kör-
mendi Ielkész nevét belügymíniszterí
engedéllyel ,.,Németh-Farádi"-ra változ-
tatta.

Pályázat, A budapesti evangélikus gim-
názium igazgatósága pályázatot hirdet
egy természetrajz-földrajz, illetve vegy-
tanszakos tanári állásra. Pályázhatnak
megfelelő képességű evangélikus vallású
tanárok. Képesítésükön kívül igazolniuk
kell származásukat, állampolgárságukat
és esetleges katonai szolgálatukat. A bu-
dapesti Deák-téri testvéregyházak kép-
viselőtestületéhez CÍmzett kérvényeiket
május hó lS-ig kell kell benyujtani a
gimnázium igazgatóságánál.
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_ Az 1930-ban megtartott népszámlálás adatai szerint Budapestnek és az azt
környező 21 városnak és községnek valdási megoszlása a következő volt: Buda-

. pestnek 1,006.184 lakosa volt, ezek közül 611.220 vólt római katolíkus, kb. 60010;
121.802 volt református, kb. 12%; 49.984 valt evangélikus, kb. 5010;204.371 volt
izraelita, kb. 20 százalék.

Budapest környékéhez tartozó 21 községnek és városnak (Alag, Üjpest,
Rákospalota, Pestújhely. Rákosszentrníhály, Cirrkota, Sashadom, Rákoscsaba,
Hákosl,i,g,et, Rákoskenasztúr, Rákoshegy. Pestszentlőrinc, Kispest, Pestszenterzsé-
bet, Csepel, Nagytétény, Budatétény, Budafok, Albertfalva Pesthidegkút, Békás-
megverj össz-esen 415.213 lakcsa volt, ebből 24.996 volt evamgélikus, így Budapest
környékén valamivel jobb az arány számunk, mint a fővárosban. Itt különös-
képpen Újpesten (2843), Rákospalotán (3032), Cinketán (2203), Rákoskeresztúron
(2(;44), Kispesten (3305), Pestszenterzsébaten (3266) él sok evangélikus. Különös-
képpen kiemelkedik Rákoskeresztúr, ahol az összes lakosoknak több mint egy-
harmada.' evangélikus (35 százalék) és Cinkota, ahol 25 százaléka evangélikus
a községnek.

Igy, ha Budapestet és környékét együtt Nagy-Budapestnek nevezzük,
akkor ezen a területen 1 mHlió 421.397-En 1:akil1lakEzek közül 74.980 evangélikus.

-Ez annyit jelent, hogy azon a 40-50 km átmérőjű körön belül, amelyet Nagy-
Budapestnek nevezhetünk, közel nyolcvanezer evarngélikus él. Igy Budapest és
környéke egtyike azoknak a földrajzi egységeknek. amelyen belül a legtöbb evan-
gélikus él, T-érképünk jól rnutatja ezt, de azt is megháthatjuk, hogy az -evangé-
Iikusság kisebbségben, él itt, hazáruk szívében, beekelve más vallások közé. Azt
sem szabad elfelejtenünk, hogy ezen a területen csak a 18. században ke1etke-
'zett az első gyülekezet (Cinkotának 1702 óta van lelkésze). de a Jegtöbb gyüleke-
zet a mult században, méginkább az ut.olsó 25 esztendőben alakult. -

Ma is állandóan szaporodik ezen: a. területen az evangélíkusság, Imádkoz-
zunk azért, hogy eljusson Isten Igéje mínden testvérünkhöz. azokhoz is, akik
nagyvárosokban laknak. . P6sfay György.



Rátió, ~ramofon,'zon~ora~iIIenWüs'~armoni~a Bárhor hirdetett könvv kapható:

5choltz· .tBstuBrBh
••••••••••••••••
És az összes hang- MARNITZ hangszer-
:szerek legolcsóbban ' ' telep
Budapest. Vlll, kerület. József-körút 37, szám.
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Miérttámogassúk az Evangélikus Egyb6:z-
-kerületek ~óléti Egyesületét?

", . Mert . az egyetldn evangélikus· ~íntézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításaval a csa-

-Iád segítségére siet.. . ._
Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye

révén .gondoskodhatunk gyermekeinkről. . .
Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz".

betörés, baleset és szava tossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük !lleg s az egyház-
kerületeknek ezért' visszatérített jelentős összegekket _
a szórványokban végzett 'mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma. 24.500.' ,
Fennállása óta t413-. alkalommal 229:516 p) te- #

, .metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV.,' Fehérhajó-u,
- 8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a .kerületí fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az. egyesület állandóan.
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket ..

Gymátz ferenc hang.l~ányneveJöintétet és leáfl~~imnálium
Köszeg,

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés. :

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanitás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi íeilődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése ielentékenyen
elősegít.' Nagy kert; játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-

.nészet !)elsőrendű élelmezés.'

Az 1943~44. évi feltételek folya>
mátban. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyult.

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
ge s s é ge k é s órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló~
sítási Alap" tamogatásával.
,

Hittestvér~knek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A Luther-Társaság' könyvesbolt ja ,
a lelkészi híveteloknak. szülőknek s keresztszülőknek konfirmációi ajándékozásra

ajánlja D. R a f f a v S á n d o r püspök

I III a- k ö ny V é -t,
Ára vászon'kötésben 4.- P. műbörkötésben 14.- P, puha börkötésben 22.-- P,

, kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott börkötésberí 24.- P.

Ko n f ir m á ci ó i aj á nd é k k ö n y ve k:
D. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weithrecht: Mária és Márla.

- Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve ;.- 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék-' Vitéz' Virág Jenö : Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- P, kötve. 4.-:- P Fűzve 60 fillér, kötve ' 90 fill.
A Luther-Társaség :közísmerteniszép ötszínű mélynyomásos konfirmációi emléklapja

három nyelven, magyar, német és szlovák nyelven kapható: Ára darabonként 1.- P. '.'
Szlovák nyelven kisebb méretű színes emléklapunk is van. Ára darabonként 30 fillér. ' -

Mind~nféle könyv megrendelhető l Pontos postai szállítás!
B ti da pest V II L; Üllő i--ú t 24.;s z á m

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

. ,
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Krisztus .az "élet
A 'keresztfáról ez a csodála-
s szó hallatszik, - Nagypen-
ken különösen figyelj eszóra:

vagyok az élet. Nem te vagy
agadnak az élet. Nem a hit-
esed és a gyermeked neked az
let, n~m a kenyered' és az
észséged neked az élet. Nem
nappal és az éjszaka, nem a

ónap és az es-ztendő az élet,
anem a valóságos élet, ame-
'kben a kenyér, az egészség,
idő, a család, a fájdalom, §l

ulandóság mind le van kicsi-
yítve addig a pontig, amennyi
egilleti, ez az élet a Krisztus.
eresztfák állnak az utak el-

gazásainál, elrohannak mel-
ttük a harcikocsik, becsapód-
atnak a bombák a templomok
ltáraira, jajongásokba fúlhat-
ak Istent dicsőítő énekek, or-
zágok fölött szétterjeszkedhe-
ik a rémület és aharangokból
az orgonákból ágyúszó szület-

hetik megint, - óh hányszor
volt már ez, - mégis Krisztus.
az élet. Ami testből születik,
test az, ami a földé, azon mind

égigtaposhat a bűn, a gyötre-
lem és a szenvedés, de romok
és holttestek fölött véres avagy
[békés esztendők fölött az, az
'let, amelyik meg fog maradni,
amelyik növekedni fog, ame;-
yik végül mégis kimente tik
iűnből, halálból, kárhozatból,
z az élet Krisztusban van.
zen többé a világ semmi ha-

talmassága nem változtathat.
Bs itt most már a te számdra
sincsen semmi tanakodás, ezt
most már végérvényesen telje~
sen és leghatározottabban meg
kell tanulnod, hogy Krisztus
az élet a te számodra. A szív
tele lehet szorongásokkal, a ke-
nyérből óvatosabban szelhetsz ,
a reggeli imádságod után si-etve
keresheted az ujságban a ,leg-
újabb harctéri híreket, forr6
szerelemmel aggódhatsz, hogy
a mi drága hegyeink et és 'me-
zőinket kerülje el a háború és
tusakodva hordozhatod ennek a
próbás időnek lelki küzdelmeit,
bizony csak Krisztusban van
élet. Nem a napoknak és a vál-.
tozásoknak az élete, hanem a /
léleknek az élete, a szolgálat-
nak az élete, a megtartásnak az

. élete. 'Személyes élet, megvál-
tott élet a Krisztusban.

Krisztus keresztje azonban
nem csak ezt mondja: (és erre
'is különösen Nagypénteken
igen vigyázva figy~lj!) "Én va-
gy:ok az út, az igazság és az
élet", hanem ezt ezzel a pecsét-
tel zárta be: senki sem mehet
az Atyához, hanem csak álta-

. Iam. 'Jézus nem magához akar
vezetni téged, ő csak az út, az
igazság és az élet akar lenni
számodra ahhoz, hogy eljussál
az Atyához, mert az Atyához
kell eljutni a világnak és benne
mindennek. Háborún, bűnön,

botlásokon át, keresztek alatt,
fáradtan és megterhelve, hitet-
lenségen és hiten keresztül az
Atyához kell jutni, a világ Aty- -
jához, ki az ő kárhozat ba ,süly-
lyedő gyermekeit Krisztus által
kegyelmesen' visszaölelte ma-
gához. Senki sem mehet az
Atyához Krisztus nélkül. Te
sem. Neked is rá kell lépni az
útra, neked is éhezned kell az
igazságot s neked is IDeg kell
telned .azzal az élettel, amelyet
Krisztus jelent" amelyet mint
é16 és személyes Megváltó nem-
csak jelent, hanem ad, egész
bizonyosan ad, teljesen és tö-
kélétesen ad.' Ha fel kell ven-
ned akatonaruhát, ha szenved-
ned kell ebben a salakégésben,
ha már mindenbe belemennél,
csak a gyermekeidnek remél-
hetnél jobb jövendőt, ha: tehát
az igazi keresztyén, hitnek az
olvasztótégelyében fel tudnád
oldani' ennek a mai szőrnyű
életnek megmérgezett elemeit,
akkor is tudnod kell, még pedig
nagyon hálásan kell tudnod,
hogy az Atyához nem mehetsz
semmiképpen 'Krisztus nélkül.
Ö a te személyes Megváltód,
aki téged, minket, mindnyájun-
kat egyenként az ő irgalmas
szeretetének áldozatába és an-
nak áldásaiba befogad. Krisztus
az élet. Az egyetlen m~gmentő

, élet, aki keresztfán való halála
által visz be téged az életbe ...

1



Élet és halál

r

Az élet és a halál -kérdése sohasem
kerül olyan közel egymáshoz, mint hús-
vét táj an. Ezt a közelséget viszont soha-
sem éreztük olyan életbevágóarn fontos-
nak, mint éppen napjainkban! Az élet
és a halál szemszögéből még sohasem
néztük olyan életbevágóan fontosnak,
mint éppen ruapjainkban! Az élet és a
halál szemszőgéből .még sohasem néztük
annyira ezt a világot, mint az utolsó
években.

Nemrégiben az egyik 'Városban egyén-
ruhába öltözött leventéket láttam
amint fiatalosan, k-emény léptekkel a~
egészségtől kipirult arccal, daloló' jó-.
kedvvel tartottak valamilyen cél felé.
Pattogó vezényszóra,díszlépésben mu-
tatták életerejük minden rugalmassá-
gát és -keménységét, A látvány azt a
gondolatot ...ébresztette bennem, hogy
íme, ez az élet! Ök az élettel eljegyzett
fiatal hősök," kik majd kenyeret keres-
nek, családot alapítanak, hazát véde-
nek, mosolyognak, egyszóval élnek.

Csak a másik utcába kellett befor-
dulnom, ahol mankóval, bottal önmagu-
kat segítő sebesült katonákkal találkoz-
tam, Feltűnt közülük az egyik, aki nem
járt bottal, nem segítette magát man-
kóval, ellenben a köpönyegének mind a
két ujja jól le volt húzva. Arra gon-
doltam, hogy talán ő a kísérő. Meg -is
álltam, utánuk néztem és akkor vettem
észre, hogy ennek a katonának mind a
két keze hiányzik. Ezek' a sebesült ka-
tonák kint a frontori a halál szemébe
néztek. És ott a fényes, napos városi
utcán - gondolom .- sokan megnézték
a jól öltözött urak és egyszerűbb embe-
rek közül, hogy a halál, 'a Mors Impe-
rator milyen nagy úr lehet.

Igen, a Mors Imperator igen nagy úro
Lehelletére menyasszonyi csokrot mu-
tató fák hullatják el millió virágjukat
és dermedt-betegen. adják vissza éltü-
ket annak, 'akitől kapták. A halál kézen
fogja az atlétaizmú férfit és lefekteti a
koporsóba, parancsára elnémul a gü-
gyögq gyermek ajka, kit az édesanyai
forró csók sem tud visszahívni az életbe.
Intésére városok' tűnnek el, kultúrák,
civilizációk semmisüln ek meg. Kinn a
harctéren több rétegben egymás fölé ra-
kott holttestek felett áll meg ez a nagy
úr és senki nem tehet ellene semmit. Ha
kaszás kezével megáll valamelyik ajtó
előtt, oda lehet hordani a világ minden
aranyát és gyémántját, rá sem néz,
hanem keresztül lép li kincsek garma-
dáján és megérinti azt, akit éppen
vinni akar és a kiszemelt arcáról ab-
ban a pillanatban lehervadnak a rózsák,
szeméből kialszik az élet tüze és kinn .e.
temetőben megnyílik egy sír. Járjuk
csak végig a temetők útjait és nézzük
meg a _ virágos, díszes, kőkeresztes,
vagy jeltelen, virág nélküli sírokat.
Egyikben egy édesanya pihen, ki még
nagyon kellett volna-a gyermekei mellé,
a másikban egy gyermek alussza békés
álmát, aki talán csak egyszer vagy két-
szer mosolygott bele a világba, de meg-
szépült körülötte mindern Elment, pedig
merinyire akarták, mennyire megtettek
a szülők mindent, hogy maradjon. Itt '
egy öreg, ott egy fiatal adatait olvasod.
Fejük . felett szomorúfűzek, fenyők és
szelencék susognak halkszavú éneket.
Ki meri tagadni, hogya halál, a Mors
Imperator, igen nagy úr!?

Húsvét Istentől adott csodálatos napján
a hitnek azt a titkát tanulja meg a hivő
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Békecsók
A nagyhét borzalmai közepette is felejthetetlen a hívő és hitet-

len ember számára egyaránt Judás csókja. Költők -és énekesek múzsáit
ajzotta fel ez az esemény évezredken át, de gyermekeket is foglal-
koztat minden időben az árulásnak ez a megdöbbentő formája.

A nagyhét sötétjéből feltörő világosság első perceiben, amikor a
feltámadás bizonyossága Jézus tanítványai körében beigazolódott, a
Feltámadott első gyülekezete valóban testvéri csókkal köszöntötte egy-
mást a túláradó öröm boldog elragadtatásaiban, Legalább is görög
'keleti lelkészek ezt állitják s mint megtörtént eseményre hivatkoznak
ama egyházi. szokásuknál, amely még a hazai görög keleti gyülekezetek
tagjainal is meg van, hogy a feltámadás ünnepén, szombat sstén, leg-
több helyen éjszakáján virraszt a gyü1ekezet apraja, nagyja s amikor
az istentiszteleti áhitat Iegmagasztosabb percében a lelkész. meghirdeti
a feltámadás órájának bekövetkeztét, a gyülekezet a templom körül
levő temetőkertbe siet és a hivek örvendező szent csókkal köszöntík
egymást. . .

A mi puritán protestáns keresztyénségünk csak egy esetben kodi-
fikálta a testvéri szerit csókot: arra az esetre, amikor a püspök a f~l-
avatott lelkésztestvért a szolgálatba inditásker testvéri csókkal
köszörrti. '

Maga P.Z ellvilágiasodott keresztyén élet' a család keretein tú~ i~
meahonosította a csók használatát. Esztétikai szemponból egy kisse
visszás amikor labdarúgó pályákori a csapat játékosai csókkal áraszt-
ják el ~zt a játék?s t~rsukat, aki a. gy~~l.~m biztosítása érdekében gólt,
vagy gólokat továbbított az ellenfel hálójába.

Történelmi érdekességű volt viszont az, amikor még a nérnet-
orosz háború kitörésére kevesen gondoltak, amelyre bizonyosan nem-
csak" az újságírók emlékeznek még, hanem mi egyszerű ujságolvasók
is, hogy a Moszkvában tárgyaló akkori japán külügyminiszter búcsú-
zása alkalmával összecsókolózott orosz tárgyaló felesvel. A tengely
politikailag azóta is fenná!l, de a csókban megkötött barátság is
fennáll. ,

\ Arra is emlékezünk, hogy protestáns és római katolikus lelkészek
hazánkban olykor egy-egy nagy egyházi ünnepség alkalmából egymást
testvéri csókkal köszöntötték. Minden ilyen eset a maga idejében fel-
viharzik néhány napra közvéleményünk előtt, s azután ismét jönnek
a csók nélküli hétköznapok, amikor legfeljebb csak egymás mellett
dolgoznak egyházaink és Ielkészeink.

Emberileg is elgondolható, hogy a világ minden részén és minden
emberben meglevő békés szándék ,egyszer elementáris erővel tör. fel
IS kikényszeríti e közhangulat azt, hogy az egymással szembenálló felek
egymással megbékéljenek, -sőt horribile dictu, a különben egymással
szemben inindíg ádáz ellenfelek egymás között testvéri csókkal pecsé-
teljék meg 'a békét. Epen a leglehetetlenebb dolgok mindíg a: legvaló-
színűbbek.

Nemzedékünk világháborúja résztvevőinek legnagyobb része meg_·
keresztelt keresztyén ember. Az esetlegesen elhitetlenedett nagy szám
ellenére a nagy rész, különösen a harc állapotában és a személyes es-
katologikus érzések borzalmai ban többségükben keresztyén szivvel te-
kint jövendő sorsúkha. Maguk az államok, akármilyen politikai
jelszavakat is hangoztatnak, a háború időtartamban és kegyetlenségben
való elfajulásai miatt, mindinkább a keresztyénséghez való közeledés-
ben kezdik nyugtalan lelkiismeretüket mentegetni, E sorok írója el-
hiszi azt, még az egész világgal szemben is, hogy a mai orosz vezetők
szívesen visszaállítanák (a háború idejére feltétlenül) a görög keleti
egyházal való kapcsolataikat és biztosítanák a maguk részére annak
hathatós támogatását, hiszen ebben az államban 'is és minden más
államban a kiharcolandó győzelem és' béke érdekében olyan nagy ön-
kéntes áldozatokat hozott minden nemzet; hogy ezt éli nagy tehertételt
csak az Isten irgalmazó kegyelmébe vetett hittel lehet most is és ké-
sőbb is elviselni. .

Vakmerőnek látszik, de közönségünk és magunk számára feltesz-
szük a kérdést: vajjon a nagypénteki és húsvéti ünnepek alsalmával a



harcbanálló nemzetek felelős vezetői valóban elmennek-e temploma-
ikba, vagy bekapcsolják-e rádiójukat, hogy népük valamelyik templo-
mának istentiszteleti közvetítését meghallgassák. Templomban ilyen
felszólítással egy lelkész sem imádkozhatík: uralkodók, hallgassátok
meg békéért való imádságainkat, de minden keresztyén embemek meg
van 'az a joga, hogy azért imádkozzék, hogy a húsvéti szerit ünnepek
alkalmával minden vezető férfiú részesüljöru a feltámadás, Isten győ-
zelmét hirdető kijelentések örömeiben. Bár volna ennek az imádság-
nak annyi hatása, hogy nemcsak hallgatnának ístentiszteleteket, hanem
felelősségérzettel figyelnének arra, ami ott adatik Isten -Szentlelke ál-
tal minden hivőnek lelke hasznára.

Érdekes, hogy hazánkban is, a szomszédos államokban is, sőt bi-
zonyosan az ellenséges államokban is az a helyzet, hogy a nagy hét
idejére felemelik a különben szerény élelmiszer adagokat. A felsőbb-
ségek gondoskodnak arról rvilágszerte, hogy a népek a testi megelégí-
tettség állapotához közelebb érezhessék magukat. Mi azzal büszkék
kedünk, hogy a nép~ek. ez a gesztus nem is esik olyan ~ól. Két év-
tizede figyelem ezt_börtönbüntetést viselő testvéreinknél hiába kap-
nak karácsonykor, vagy húsvétkor bőségesebb kosztot s még ezekhez
jobb bánásmódot is: ilyern alkalmakkor a békére és szabadulásra gon-
dol mindegyik.. ,

Krisztus legyőzte az' ember számára a halált és diadalt aratott a
koporsó és a pokol borzalmas hatalmain s azóta az embernek és az .
emberiségnek adatott az a sors, hogy néha, vagy időnként önmagát
győzhesse lé. Milyen áldott alkalmat kínál erre 8. húsvéti ünnep min-
den nép vezérének! .

Politikus, vagy hadvezér kézlegyintéssel elvasná e sorokat s azt
mondaná: jobb volna, ha a lelkész a papoknak prédikáina első sorban
s a papok maguk járnának elől jó példával a felekezeti megbékélés kér-
désében.
. Teljesen igaza volna ennek a megjegyzésnek. Találna' ebben a lV'á-

laszban rninden szó: szíven és lelken sebezne mindnyájunkat, Vakmerő-
ségnek fogják venni ugyan, de azt mondjuk, hogy ha a' békének s a
normális rend visszatérésnek ez volna az egyetlen lehetősége, akkor
megtörténhetne, az hogy Knubel az amerikai evangélikus egyház feje
és Boegler az európai református egyházak szövetségének vezetője
szívesen és bármely percben kész volna arra, hogy XII Piusszal tár-
gyaljanak s kőzülünk magyar evangélikusok közül senki sem kételke-
dik abban, hogy e három ember tárgyalásában, maga a pápa volna
épen általunk is nagyrabecsült lelki. élete miatt készséges arra, hogy a
nagy cél érdekében a maga részéről is meghozzon minden áldozato.t.

Korunk egyik leghíresebb- hadvezéréről két érdekes kép figyelhető
meg semleges államok képeslapjain Az egyik képen Montgomery t.1.-
bornok katonái között ül és figyeli a tábori szinház előadásait. JEgy-

. szerű tropusi öltözék van rajta. Kezében egy légycsapó. Úgy ül katonái
között, min] akinek félelemérzete egyáltalán nem lehet s katonái is, az
egyszerű közlegények is, megilletődöttség nélkül ülnek a bajtárs
mellett. Ezt a képet egy másik a napokban megjelent kép érteti meg.
Ugyen=z a Montgomery tábornok, egy kisebb csata után tábori isten-
tiszteleten vesz részt. Püspök fiú s talán ezért 'is, katona papja előtt áll,
könyvből imát olvas fel katonáinak. Ugyanaz a puritán arc, mint az
előző képen. De ahogy a katonái és papjai hallgatják őt, észre Ieh=t
venni, hogy Istenben élni akaró emberről van szó, aki katonáinak, ál::.
talában a katonák üdvösségének kérdéséről is gondolkodik, ő bizonyo"
san kész volna arra, hogy a legfelsőbb hadurával együtt .hallgassa vé-
gig a husvéti igehirdetést. .

'Amennyi rémhir terjeng Budapesten. legalább ugyanannyi pro-
fécia is járja közöttünk. A hírek terjeszfői és a próféták különben nagy
részükben szorgos templomlátogatók. A próféták hónapokkal előbb be-
igért jóslásalkat ismételgetik, hogy melyik közeli napokban történik
meg a békekötés. Mi nem bocsátkozhatunk semmiféle jóslásokba, de azt
kénytelenek vagyunk feljegyezni, hogya jóslásokban foglalt dátumok
mind a husvét körébe eső napokra vonatkoznak .

A magunk részéről és egyelőre megelégszünk azzal, ha imádsá-
gainkat meghallgatná a világ s a húsvéti igehirdetés igéit engedné
magára hatni minden felelős ember s kinyilvánítaná minden nagyra-

ember, hogy ennek a kérlelhetetlen
nagy ellenségnek, ennek a könyörte-
len zsarnoknak minden hatalma legyő-
zetett. Megtanuljuk. hogy a halált nem
Isten teremtette. Nem az Isten mondta
hogy legyen halál, hanem az embe~
bűnre jutásával el kellett jönnie a ha-
lálnak. A halál uralkodását akkor érte
teljes leverettetés, mikor Jézus a hús-
vé.tisírban felegyenesedett, beszélni,
gondolkozní kezdett,' egyszóval a halál-
ból feltámadott. Amikor pedig Krísztus
legyőzte a halált, azt szolgává is tette,
mert örök törvény. hogy akit legyőznek
az szolgává lesz. így lett a halál Iste~
engedelmes kövétévé és szolgájává. El-
lenmondás van az eddig elmondottak-
ban? Lehet, de a hit sok ellentmondó
titkot t.akar, melynek teljes értelmét
csak felülről 'lehet tudni. A szőnyez vo-
nalai alul értelmetlenek és zavarosak
de felül az értelmetlenség értelemmé, ~
zavaros látás tiszta látássá lesz.

Valahol láttam egy rajzot, ahol fiata-
lok magasra tartott éző fáklyát visznek,
annak jeléűl. hogy győzni és élni akar-
nak. A húsvét az élet, mégpedig az
őrőkél et fáklyáját tartja ilyen magasra!

Élet és halál kérdése igen közel
kerültek egymáshoz! Nem baj, a kettő
ezvüttesen ad teljes evésvet. Ha csak az
életet akar-luk halál nélkül.vazv ha csak
a halált akar-luk lemondó sötéteutátás-
sal és eldobjuk az életet, nem vazvunk
Isten - gyermekei! Isten ensredelmes
gyermekei csak Úgy. lehetünk. ha eCfy-
szerre tudjuk mind a kettőt me=be-
csülni. ha tudjuk. hozv :mind a kettő
Is+en hatalmas és míndeneket ióltevő
irányítása alatt van. De mindeveken
felül húsvét arra tanít meg bennünket,
hogy az életnek egészen kövel kell iut-
nia a halálhoz sőt- át kell mennie raita.
hovv v+sszatérhesscn oda. ahonnan ki":~
indult. ahozvarj a virág szirmán remegő
harmatcsepp visszatér az örök óceán hoz.

Fülöp Dezső.

Husyét~or.arra mifelén~
Nagypénteken reggel elcsendesedik a

falu. meaáll a munka s az emberek
fekete ünneplőt öltve elindulnak a temp-
lomba. Gyász van. Fekete terítő az of-
táron, s a Megfeszített szenvedése még
jobban fáj a gyászkeretben. A nagy-
pénteki gyász csendje még a gyermek-
szíveket is mezér+ntí. kevesebb a moz-
~olódás, forgolódás suzdolódzás. A pap
beszél. Szenvedésről, gyászról. könny-
ről, keresztről s azt mondja, hogy
mindez jó volt így ésmindez most
is kell. mert utána... s az ernberek
arra gondolnak. ami a megfeszítés. a
kereszt. a szenvedés, a tűrés után jön.

És délután az öreaek kiülnek a ház
elé, a kis padra. köréjük a fiatalok,
előveszik aBibliát és mégegyszer el-
olvassák. hogyan is volt az akkor. az
első nagypénteken. amikor az emberi-
ség keresztre feszítette Isten Fiát ...

Aztán valaki mesélni kezd. Akor is
így volt. 1915-ben. Nagypénteken reggel
elhallgatott a mu szk a áayú. Csend bo-
rult.a csatatérre, nem hallatszott egyet-
len fegyverlövés sem és berregő gép-
madár helyett Isten madara szelte át
a levegő-eget. Naavpéntek volt. A ré-
ges-régen megfeszített Krisztus hangta-
lan szenvedése odáig elhallatszott, meg-
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állt a harc, békés, áldott csend borult
a csataterre. És így is maradt két teljes
napig. Aztán harmadnapon ...

És harmadnapon, húsvét reggelérs
megélénkült a falu. A legszegényebb
házban is bárány sült, meg fehér fosz-
lós kalács. Aztán az emberek megindul-
nak a templom felé.

Pöttömlee legény tipeg öregapja kezét
~ogva, ők is mennek a templomba. Az
egyik házból rájuk köszönrrek:

- Adjon Isten békességet.
- Neked is kívánom és egész csalá-

dodnak, - emeli meg emez a kalapját.
Megszólalnak a harangok, A gyerme-
kek, kezükben piros tojással. büszkén
mennek az utcán, mutogatják egymás-
nak, össze-ősszekocogtatják, melyiké az
erősébb. Jaj, az egyik lágy volt! Van
erre nagy kacagás;

Benn a templomban felbúg az orgona
s felhangzik a húsvéti ének ... és 'har-
madnapon, - mondja a 'pap, - fel-
támadott. És örömről, boldogságról, új
életről, az igazság dladaláról, feltáma-
dásról beszél és elmondja, hogyan is
volt az akkor régen, az első húsvét
ünnepén, amikor megtudták, hogy
Krisztus nem halt meg, hanem feltáma-
dott. .

Húsvéti öröm piroslik az arcokon.
,A fiatalság. táncol, vigad. Az öregek pe-
dig kiülnek a ház elé apadra, előveszik
aBibliát és mégegyszer elolvassák, ho-
gyan is volt az akkor, az első húsveti
ünnepén, harmadnapon.

... és harmadnapon, ~ folytatja a vi-
lágháborús katona -- egyszerre csak
látjuk, hogy az oroszok másznak ki
szemközt a lővészárokból, integetnek,
kiabálnak. Na, ezek alighanem meg-
bolondultak, .gondoltuk, de azok csak
kiabálnak. fehér kendőt lobogtatnak.
Nem értettük a dolgot. Egy-kettő a
mieink közül is kimerészkedett, aztán
mindíg többen, többen, lefutottak egé-
szen a drótakadályokíg.

- Krisztosz voszkresz! Krísztosz vosz-
kresz! - kiáltották az oroszok és ciga-
rettát nyújtottak felénk. "
. - Krisztus feltámadott! Krisztus fel-

támadott! - válaszoltuk, és amennyire
a ?rótak~dály;.ngedte, megfogtuk egy-
mas kezet ...

Aztán most is így van öregapám? -
kérdi az unokája mesélő nagyapját.

- így édes gyerekem, így. Mert ma
is feltámadott. S amig messze orosz föl-
dön harcoló fiára gondol," reszkető ke-
zeivel kabátot borít kicsi unokáiára.
hogya csalóka tavaszi napon meg ne
fázzon. Gyarmathy Irén.

Símonyí-űnnep. A budapesti evangé-
likus iskolák tantestületei minden évben
úgynevezett Simonyi-ünnepet tartanak,
melyen megemlékeznek az iskolák jól-
tevőiről. Ez évi ünnepüket dr. Zsig-

'mondy Jenő bányakerületí felügyelő,
az iskolákat fenntartó egyház egykori
felügyelőjének emlékezetére szentelték.
Az ünnepélyen dr. Bánkúti Dezső leány-
gimn. igazgató mondott bevezetőt, dr.
Zsigmondy Jenő életét és munkálkodá-

. sát dr, Renner János c. igazgató jelle-
mezte ünnepi beszédében. Dr. Remport
Elek költeménye, a három iskola nö-
vendékeinek szavalatai, valamint a fiú-
és leánygimnázium zenekara, ill. ének-
kara és kamaraegyüttese adták a kísérő
műsort. Az ünnepélven dr. Zsigmondy
Jenő családtagjai nagy számmal vettek
részt,
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hívatott ember a maga körében, hogy immár; hajlandó volna a béke-
csókra, A történelem tapasztalata azt mutatja, hogy a dicső háborúk
hadvezéreinek neveit állandóan és fennen emlegeti a történelem, azaz
a világ és .az ember. A békekötés bárányainak neveiről álig tanít vala-
mit a cörténelem, vagy az ember. Érzésünk szerint a békekötőknek ne-
veit maga az Isten jegyzi fel. .

Mi úgy hisszük, hogy Istennek ez a c elekedete - igazságos ítélet.
:,ii ,f, li " G. L..,. ~~

f
'Nagypéntek

Nagypéntek Krisztus keresztje alá gyűjti a keresztyenséget.
Mária, János, Mária Magdáléna, a vitézek és főpapok mellé. Csend van,
csak a Megváltó elkínzott szíve dobog. Fülledt .és tikkadt ez a csend.
Mint víhar előtt. 'Kihívás a felirat ott a kereszt csúcsán: "Jézus, a
názáreti, a zsidók királya". A fojtott némaságban még 'mindíg lehetőség
oson egyik embertől a másikhoz. .

- Hátha mégis! - várakoztatja megcsillanó reménység a tanítvá-
nyokat és szorongatja titkos rettegés az ellenséget,

Azután olyanok is vannak, akik épen csak hogy arra mennek.
Ezek nyíltan szitkozódnak.

- Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!" - veszik ajkukra a
káromlást. Ök azt is kifejezik, amit a főpapok, irástudók és vének csak'
csúfondáros jelbeszéddel sejttetnek - Bízott az Istenben. Méntse meg
most őt, ha ak'arja. Mert azt mondja.-Isten fia vagyok! Ha Izráel királya,
szálljon le most a keresztől és majd hiszünk néki. '

Emlékszem, gyermekkorom nagypénteki, elmélkedéseit mennyire
megkeserítették ezek a gonosz szavak. Sírni szerettem volna és nekik-
rontani, hogy ne merészeljék őt gyalázni. Ahelyett azonban csak köny-
.nyes szemrehányással néztem az oltár ércfeszületét. Miért, Uram, miért
·tűröd, hogy így beszéljenek veled? Miért nem söpröd el, miért nem
morzsolod szét őket? 'Mutasd meg, hogy van hatalmad rá! Nérnítsd és
pusztítsd el valamennyit!

Azóta tudom, hogy ez az én gyermekes türelmetlenségem a
tanítványoké is. Túlságosan buzgók és hevesek voltak ők is. És ugyan-
arra akarták rávenni a Megváltot. Pedig akkor még nem telt be
annyira a mérleg. Az ftszaki tartományból haladnak Jeruzsálem felé.
Samárián visz át az útjuk. Jézus követeket küld előre, hogy az egyik
faluban szállást készítsenek számára. Azonban Samária és Júdea között
nag:y a gyűlölet. A faluban nem hajlandók őket befogadni. Jakab és
J'ános. erre indulattal szöknek talpra:

- Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hOlY tűz szálljon alá az égből
és eméssze meg ezeket? /

Egyébként nem ez lett volna rá az első eset. Akházia, Izráel királya,
mintegy 900 évvel ezelőtt kibukott erkélyének korlátján. Betegágyának
vergődéseben Baálzebubhoz, Ekron város istenéhez meneszt jóslatért.
hogy lesz-e iYógyulása. De követei ném érnek célba, mert Illés próféta
útjukat állja: "Nincs-é Isten Izráelben, hogy Baálzebubhoz mentek
tanácsot kérni? Azért azt mondja az Úr: Az ágyból, amelyben fekszel,
'fel nem kelsz, hanem kétség nélkül meghalsz!" A király ingerülten
szerez tudomást a történtekről és egy' szakasz vitézt küld a próféta
ellen. Illés erdei magányában, egy sziklacsúcson várja be a katonaságot.
·"Isten embere, a király azt parancsolja: Jőjj le!" - szólítja a szakasz
parancsnoka, De Illés nem mozdul: "H~ én Isten embere vagyok, száll-
jon tűz alá az égből, és emésszen meg téged és az alattad való ötven
embert!" A próféta szava egyben ítélet is. Szeme láttára perzs.elődik,
meg a csapat és a következő is, melyet Akházia az első után küldött.

Ilyesfélére gondolnak a tanítványok. S ilyesféle gondolata lehet
ma sok-sok embernek a keresztfa alatt.

,- Hát ezért, ezért' szenvedtél! A: gyalázatot zokszó nélkül ezért
·viselted? Nézd, Uram, visszaélnek a te neveddel! Emlegetnek, de nem'
.törődnek veled! Ide, tehozzádis csak ma vetődnek, mint kíváncsi járó-
.kelők, akik látványosságra vágynak. Különben csak szidalmaznak. Nézd,
Uram, hiába kiáltunk hozzád! Szűkös a mindennapi kenyér, az acél ára
mindent fölemészt. ~s nézd, mire használják! A fiam, a testvérem, az
apám elment az acél szolgálatában. És hónapok óta híre sincs. És az



én testvérem visszajött, de egyik karját leszakitotta az acél. Visszajött
az én apám is, de szemürege fölött fekete kötést visel, hogya gödör
sötétjét fedezze. És az én apám nem tud beszélni. Nem látod, Uram,
hogy nincs ez így jól. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről és teremts
rendet' Vagy nem' tudod, hegy szerte a világon téged .szidalmaznak?
Nem tudod, mi történik a hajlékaiddal? Ott túl a tűzvonalon kivet ették
a képeket és szobrokat, melyek rád emlékeztetnek. Helyettük gúnyoló-
dásodra új szobrokat és képeket állítottak belé. És igen, mozit, szín-
házat nyitottak helyébe, Vagy a gyalázat csarnokává tették. És mi-
nálunk? A tűzvonalon innen bombák rombolják széjjel, amit évszáza-
dok fenkölt méltósággal a te' dicsőségedre emeltek. 0, szállj le Uram,
'a keresztről és bocsáss rájuk tűzesőt! Nem látod, hogy anyászentegy-
házad is válságba jutott? Ha még késedelrneskedel, mindenki elpártol
tőled! Mutasd meg hatalmadat. Lángostoroddal térítsd észre a kétel-'
kedőket és semmisítsd meg ellenségeidet! Ne engedd, hogya gonosz
serege továbbra is ellent állhasson. Áldd meg a tieid fegyverét, hogy
teérted és neked teljes diadalt arassanak!

Ámde a Megváltó- mozdulat1an marad. Minek is kezdene bármit?
Megkínzott kebléből tör fel szava: "Elvégeztetettl" Örök' ez a szó. Év-
századokon világít át. Az .ő munkája kész. Kűlőnben nem várt volna
mind mostanáig. Cselekedett volna még a világháború előtt, vagy az
első keresztes háborúban, sőt mindjárt mennybe menetele után, mikor
az első hitvallók fejét kényszerítették bárd alá, mikor az első vértanú-
kat marcangolták oroszlánok.

. Jézus minden idők heveskedőit megdorgálja.
- Nem tudjátok, minémű lélek van tibennetek!
Ha rajtunk állna, mi pillanatig sem késlekednénk. Ha nekünk

engedelmeskednének a villámlások, 2.Z ellenségünk már rég nem élne.
De ellenségünk folytán mi magunk sem élnénk. Ha nekünk engedne a
villámlás, nem .látott volna az emberiség Krisztus után húsz évszázadot.

Nem. Amit Krisztus .végzett a keresztfán, az más. Egészen más.
Ahoz a villámlásnak és a tűz emésztésének nincsen szava. Az, akinek
vére a keresztfán kibuggyant, aki haláltusájában ellenségeiért Imád-
kozott, meggyőzte a világot. De az nem az acél, amivel a diadalt elérte.
Nem a megtorlás és a bosszú. ~.

A szeretet győzelmi oszlopa a kereszt. Itt félszemmel egy pillanat-
ban nagyobb dicsőséget látni, mint tőle távol ép szemmel egy életen áto
Itt félkarral hegyeket lehet helyükről elmozdítani. Nagypénteken mi
ez alá állunk. Ebben az évben is. Jézus onnan békíti hevesvérű tanít-
ványait:

- Az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek
lelkét, hanem, hogy megtartsal .

Isten így határozott. Az emb.er viaskodik. Küzd és a végsőkig kiáll.
Hazáját védi és becsületét. Az élete se drága érte. Nem ssabad meahát-
rálnia. Mert csak az győz, aki mindvégig kitart, És itt nincs megalkúvás.

De Jézus túlnő 'a háborúk szeszélyes játékán. Az igazi győzelmet
ő aratta. Az Ő diadalának nagyságát 'nem a hősi halottak, hanem az életre
jutottak aránya hirdeti. A háborúban mások halnak meg, hogy mi
.éljünk, az ő diadalában ő hal meg, hogy mások élienek boldogságban
és békességben. Ennek, a győzelemnek titka a végtelen türelem. Az
lsten nem akarja a bűnös halálát. Vár. Jóságával. felel a szitkozódásra.
Megvárja. hogya kereszt ellenségei' önként boruljanak le alája és ver-
gődő bűnbánattal áldják a kegyelmet. Mint ahogy Augusztus császár
büszke birodalma is a kereszt alá jutott.

A béke csendjét. nem bontja meg Isten a keresztfa alatt. Béke és
kegyelem fogadja ott a megfáradtakat. A nagypénteki alkonyatnak
megrázó eseményei nem a bosszúálló Isten cselekvése, Igaz: "a templom
kárpitja fölétől aljáig ketté hasadt és a föld megindult és a kősziklák
megrepedeztek és a sirok megnyíltak és sok elhúnyt szeritnek teste
feltámadt", de ez csak azért, hogya századosnak és vele együtt .ezerek-
nek nyíljék meg a szeme és boldog alázattal vallják meg:'

-- Bizony, Istennek Fia vala ez! Mohr Gedeon.

Cinkota. Aprilis 16-án a cinkotai és
és a mátyásföldi középiskolás ifjúság
számára csendesnapot tartottak. Pász-
tor Pál budapesti s. lelkész tartott elő-
adást "Bőjti énekeink tanítása" CÍmen.

Keresztelés. Ifj. Rimár Jenő nagy-
károlyt-lelkészt és nejét, Farkas Piroska
szfőv. tanítónőt Isten leánygyermekkel
áldotta meg, aki a keresztségben a: Pi-
roska, Katalin, Inna nevet kapta.

Az, en bűnöm
Az én bűnöm, Uram,
Egyedül az enyém,
Hogya szelíd szemed
Könnyezve néz felém!

Az én bűruöm, Uram,
Hogy véred hull alá
Koronáís fejedről,
S vár Rád a rút halál

Az én bűnöm, Uram,
Az enyém egyedül,
Hogy válladm kereszt
Súlyosan nehezül!

Az én bűnöm, Uram,
A szégyen-golgotha,
Az én bűnöm vitt rá
Istennek szent Fia!

Az én bűnöm mindez,
Az enyém, az enyém!
De könyörülj. rajtam,
S nyúitsd a: kezed felém!

Gyarmati András.

Láttuk
Enit en 1942. a Nemzeti SZ)llán ki-

állítása magyar művészek olasz tárgyú
képeit gyűjti össze. A közel kétszáz kép
között versenyen kívül Vaszary J., Aba-
Novák, Patkó K., Molnár C. Pál mű-
vei is szerepelnek. ....:..A ~iállítás mint
érdekesség nem utolsó, mert így, ilyen
szempont alapján összegyűjtött gyűjte-
ményt még nem volt· alkalmunk látni.
Most tűník ki, milyen sokrétű és sok-
színű az a hatás, amit- művészeink olasz
földön szereztek és .milyen sokan jártak
már az olasz ég alatt. A kiállításon a
legkülönfélébb irányok' képviselői sze-
repelnek, mert a bírálóbizottság nem a
művészí irányokat tekintette választá-
sánál, hanem a művészi értéket. Ezért
abból a szempontból is érdekes a kiállí-
tás, hogy a különbőző irányok milyen
vísszhangját adják az olasz földnek.
Összefoglalóan annyit meg lehet álla-

pítanunk, hogy elsősorb~.n a' szín, az
olasz föld és ég különleges színei és
árnyalatai fogták meg a művészeket. A
táj lelkéhez igyekeztek közel férkőzni,
és jól adják vissza a déli föld mon-
danivalóját. Nagy általánosságban azon-o
ban. úgy tetszik, hogy egy' szemporstb-
ból és felfogásból dolgozták fel az olasz
földei, (vagy lehet, hogy a magyar
szemléletmód okozza ezt), de a képek az
irányok sokfélesége mellett i& egy· han-
gulatot léhellnek. Egészen kiváló és
feltűnően megragadó nincsen ezek kö-
zött a képek között, de valamennyi ko-
moly és alap os művészi munka ered-
ménye. A díjazó bizottság .szernpomtjait
nem ismerjük, de egyik díjazott képet
sem tartjuk a többinél jobbnak,' sőt sok
van, amelyik jobb, mint ezek.

Igazi Passió címen újra színrehozta a
Nemzeti Színház Greban már többször
játszott passiójátékát, mely Jézus szen-
vedesének és halálának történetét dra-
matizálva mutatja be. A darab terrrié-
szetesen- nem változott, annál inkább a
rendezés és a beállítás, sajnos: 'hátrá-
nyára. Az egyszerűségre és áhítatra tö-
rekvő beállítás helyett az új rendezés
a mozgalmasságra helyezte a fősúlyt és
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.ezért a képek sokat veszítettek áhíta-
tukból. Sokan, akik régebben látták
rá sem ismertek a darabra. Ez minden~
esetre, annak bizonysága hogy a fel-
újítás" lehet rossz irányt is és jaz:.ítás
helyett ronthat is. kp.

K Ö N Y VIS M f ft T fT É S
Sárgakönyv. Magyarország a szociális
haladás útján. Budapest. 1943. 71 lap.

Minden ilyen természetű hivatalos ki-
. advány a legkiválóbb szakemberek

munkája és a legmegbízhatóbb adatokra
támaszkodva láthat napvilágot. Min-
den magyar ember örömmel" olvasnatta
főként. a külföldiek : felvilágosítását
célzó könyvet. Úgy .érezzük, hogy álla-
munk mindazokat a szociális tevékeny-
ségeket el is végezte, amelyeket az ál':
talános szociálpolitika, mezőgazdaságí
és ipari politikai- tevékenységei meg-
jelöléseivel ez a kőnyv feldolgozott.

Örömmel jegyezzük fel, hogy, a könyv
írása igen szavahihető módon közli fej-
tegetéseit. Itt-ott talán elengedtük volna
azt a polemikus ízt, amelyet a volt
szornszéd államokkal szemben alkalma-
zott, bár a mai politikai helyzet részbern
ezt is érthetővé teszí.:

Már eddig is 'olvastunk külföldi la-
pokbam ismertetéseket, sőt részleteket a
sárga könyvről. Reméljük, hogy ez a
könyv, főleg kifelé, jól szolgálja célját,
hogy a .szomszédos és távoli országok
hivatalos és egyéb közvéleményét ha-
zánkkal szemben megjavítsa. G. L.

HíREK
.Ünnepi istentiszteletek húsvét hétfő-

jén. Deák-téri templombani d. e. ll-kor
Kemény Péter (úrv.), d. u. 6 órakor
.(húsvéti szent törtéhet felolvasása) Ka-
posvárv Vilmos (úrv.). '- Fasori temp-
lomban d. e. 1/210-kor Harmati György,
ll-kor Pásztor Pál (úrv.), d. u. 4-kor
(húsvéti szent történet felolv.). Pásztor
Pál (úrv.). - Kőbányán d. e. 10-kor és
d. Ú. 4-kor Boros Károly (úrv.). -
Simor-utcai templomban d. e. l1-kor
Harmati György (úrv.). - Aréna-út 7. sz.
'alatt 3/410-kor Pásztor Pál. - Rákóczi-
út 57. sz. alatt d. e. 10-kor (szlovák) dr.
Szilády Jenő, d. u. 5-kor (magyar) Le-.
hel László. - Üllői-úti imateremben
d. e. ll-kor Lehel László (úrv.). -
Gyarmaf-u. ~14. sz. alatt d. e. l/21I-kor
(nérnet nyelven) Johnson Gísle. - Az
Angol-utcai iskolában d. e. l1-kot Rutt-~
kay Elemér. - A Szvetenay-utcai isko-
lában d. e, 10-kor dr. Halász Kálmán.
- A Fóthy-úti templomban d. e. ll-kor
(oltárképavatás) Kemény Lajos és Ri-
már Jenő (úrv.), d. u. 5-kor (húsvéti
szerit történet) Révész István. - A bu-
dai-vári templomban d. e. l1-kor Dan-
hauser László (úrv.). - A Toroczkó-téri
ref. templomban d. e. 9-kor vitéz Sréter
Ferenc. - A Böszörményi-úti polg. is-
kolában d. e. Hj-kor vitéz Sréter Ferenc.
- Az óbudai templomban d. e. ll-kor
Gádor András (úrv.), d. u. 4-imr (hús-
véti szerit történet) Muncz Fr-igyes. -
Rákosfalván, a ref. templomban d. e.
JM2-kor Scholz László (úrv.) - Ko-
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_[Régi szép imádság
,,(Elein való megtéresnek gyümöltse",; C. Kolozsvárt 1760. esztendőben megjelent

kevéssé ismert imádságös könyvből.)

Az Ür asztalához járuló embernek buzgó fohászkodása .
. Oh megváltó Jé~us! óh könyörülő szabadító Jézusl Mi Immánue-

lünk. Mivelünk lakozó Edes megváltó Istenünk! Te Uram, a mi bűne-
inket hordoztad, fájdalmainkat és büntetéseinket Te magadra raktad:
hogy minékünk békességünk, és igazsá~ lenne, és a' te sebeid által

. gyógyíttass~nk, véred és halálod által elevenittesünk meg.
Azért ezen te Idvezítő kegyelmességeidnek megteljesítése végett,

amint még öröktől fogván el-hívtá}volt: Akképpen e" szerit alkalma-
tossággal is ugyan kíterjesztett kezekkel hivogatsz engern méltatlan
bűriös férget, Silent Asztalodhoz; a Teveled való egyesölésre.

És á~bátor és egyebet ne hozhassak is elődben és a te Szent Asz-
talodhoz; hanem csupán csak ig2.zságtalanságot, nagy erőtlenséget' és az .
én sok bűnökkel megterheltetett szegény lelkemet.

De mégis nem vonom el magamat a teveled való vacsorálástól,
ama háládatlan hivatalosokkal; mert tudom bizonnyal, hogy eSzent
Sakramentum, a Krisztus Jézus bűnért való egyetlen engesztelő Al-
dozatjának Pecsétje, Záloga, új Testamentuma.

Tudom, hogy ebbe oly lelki orvosság vagyon; mely készittetett
nem az igazaknak azaz Ő magok igazságokban és erejekben bizadodok-
nak; hanem a szegény bűnösöknek, akik kivánJnának megtérni; de arra
való tehetséget magokban nem találnak, hanem arról Isten' előtt ==:
vesen panaszkodván, ragaszkodnak ezen Szent Sákramentom által rt.

Krisztus Jézushoz és csak Őbenne kívánnak .megigaztttatnl, és meg-
szenteltetni.

Tudom ezt is egyszersmind: hogy ebben a Krisztus Jézus egyet-
lenegy Aldozatjában, melynek á- Szent Sakramentum Üj Testamen-
tuma és Záloga, engeszteltetett még míhozzánk a Mennyei Atya. Ez
által hozatott 'meg minékünk, amáz mi Paradicsomba elvesztett Igaz-
ságunk, és szentségünk. itt pecsételtetik .~l .a mi tökéletes váltságunk,
.az-az bűneinknek bocsánat ja, és az ő megelevenítő Teste és Vére által
itt tisztittatunk mi meg minden holtcselekedettől. itt ment véghez a mi
megfizethetetlen adósságainkért való elégtétel az ő keresztjének halála
által, itt tetettünk bizonyosokká a. Szerit Lélek által arról; hogy mi
Istennek fiai vagyunk; és hogy Istennel 2. Krisztusban egyesültünk és
mi Őbenne, Ő pediglen lakozzék mibennünk.«

Azért ilyen Hitben járulok márén is e kegyelemnek Szent Sak-
ramentumához és az én Uramnak Szent ASztalához bizalommad és egy-
szersmínd elhiszem és vallást is tészek a Szerit Pállal arról: hogy élek
többé már nem én, hanem énbennem az én Immánuelem, es amely életet
e Testben most élek, az Isten Fiában waló hitnekáltala élem azt: Mert
imé, szeretett engemet és adta Önmagát áldozatul énérettem; hogy en-
gemet megváltana tökéletesen minden én bűneimből, minden én hiába-
valóságaimból és az én ve-lemszületett, sőt ugyan hozzám ragadott nagy
testi es Földi erötlenségeirrrből.'

A ki végzetre ez ő egyetlen egy áldozatja által tökéletesekké is
tette mind örökké azokat, valakile Őbenne megszenteltettek, midőn lett
minékünk Istentől Igazság, Szentség és Váltság; mi pediglen lettünk
Istennek Igazsága Őb:enne.

~ár megmosogattattunk, megigazíttattunk, megszenteltettünk, és
végre meg is dicsőíttettünk a Krisztus Jézusnak Nevében és az Isten-
nek Szent Lelke által az egekben, Amen Amen.



Hol élnek evangélikusok?
Pósfay György és Turcsányi Károly rajza.
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A főváros gyülekezetei és a főváros környékének legtöbb gyülekezete alkotja
a budapesti egyházmegyét. 1843-ban keletkezett, akkor még csak 3, ma 15
gyülekezet tartozik az egyházmegyéhez. A legnépesebb egyházmegyék egyike, az
1940-es Névtár szerint 71.615 evangélikus él az egyházmegye területén.

A lélekszám megoszlása egyházközségek szerínt a következő:
1. Pesti evangélikus egyház, 6 rendes lelkészi állással és 6 lelkészi körrel,

36.520 lelket foglal magába.
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ronaőrségen, 1., Váralja-u. 14. sz. alatt
d. e. 10-kor Borbás Antal prédikál
(úrv.), - Kelenföldön d. e. ll-kor és
d. u. 5-kor Botta István (úrv.).
/ Argay György délerdélyi evangélikus
püspök 50 éves. A Magyar Értesítő je-
lenti Aradról: A délerdélyi magyar
evangélikus püspök: Argay György
aradi lelkész ápr. 10-én lett 50 éves. A
pátriárkakor-ú Frint Lajostól két eszten-
deje vette át egyháza kormányzását az
akkor még temesvári esperes-Ielkész
Argay. A belmissziói irányzatnak, a
krisztusi egyház építésének apostola "és
azóta is hűségesen, csendes munkával
dolgozik azon, hogy nyájából "egy is
el ne vesszen". Az "Aradi zsinat-pnes-
biteri szuperinténdencia" szeretettel és
üdvözléssel fordult e napon lelki vezére
felé. ,

Tízezer pengöt túlhaladott az a gyűj-
tés, amelyet dr. Gaudy László kezde-
ménvezésérs a pesti egyház vallástani-
tási testülete a bányakerüjojj népfő-
iskolák céljaira indított. Ez az adomány
tizedrésze annak, amit évekkel ezelőtt
azegyházegyetem összessége a Luther-
szebor létesítése céljaira gyűjtött, S a
legnagyobb adomány egy _ összegben,
amit eddig a népfőiskolák céljára egy,-
begYŰjtöttek.

Felügyelöiktatás.A felsőpetényi (Nóg-
rád megye): evangélikus gyülekezetBen
április l1-én íktatták be tisztébe Kovács
Lajos másodfelügyelőt. Az ünnepélyen
megjelent az egyházkerület és az egy-
házmegye elnöksége: Kardos Gyula püs-
pök. Laszkáry Gyula egyházkerületi fel-
ügyelő, dr. Csengődy Lajos főesperes,
vitéz Purgly Lajos egyházmegyei fel-
ügyelő. Az oltári szolgálat után, melyet
Kiss Kálmán helyi lelkész és Limbacher
Zoltán püspöki titkár végeztek, Kardos
Gyula püspök beiktatta az új egyház-
felÜgyelőt. A szószékí : szolgálatot dr.
Csengődy Lajos végezte. Az istentisz-
telet után közgyűlés volt, melyen az új
felügyelő megtartotta székfoglaló be-
szédét. Utána a különböző testületek üd-
vözlése hangzott el. Délután' az ifjúság
és az evangélikus iskola növendékei
a nap emlékére szép műsoros ünnepélyt
rendeztek. Az új egyházfelűgyelő be-
iktatásának emlékére 500 P-1l adományt

-riyújtott át az egyház vezetőségének _
temnlömrenoválásí célokra.

Teológusok missziós körút ja. Hittudo-
mányí Karunk Ifjúsági Köre ebben az
esztendőben is megtartotta szokásos
bőjti, nagyheti missziós körútját, s
ennek során többek között ellátogattak
Békéscsabára, Szarvasra, Szegedre, Új-
vidékre. Mindenütt szolgálatokat végez-
-tek kísérő .tanáfaikkal együtt. - Itt
említjük meg, hogy néhány teológusunk
az ünnepeket a székelyföldi misszíóban ,
tölti és segítségére lesz a gyülekezet
lelkészének a hatalmas területen vég-
zendő ünnepi szelgálatokban. -

Passióelőadás. Nagy hatással mutatta
be a fasori gimnázium evangélikus ifjú- /
sága április 15-éna fasori templomban
az Ú. n. győri feldolgozású Máté passiót. ' .
A betanítás fáradságos munkáját Grün-
valszky Károly vallástanár végezte. Az
ifjúság szólistái is, de különösen a ha-
talmas, majdnem 600 tagból álló kár,
valamint a régi egyházi énekek együt-
tes hatása áhítatot keltő és emlékezetes
volt. - A zuglót .vegyeskar, a KIE és a

.gímnázium ifjúságának egy csoportja
ugyanezt a passiót adta elő "az 'Angol-u.
istentiszteleti helyen.



Di. Láng- Margit'haJála. Aprilis I'3-án
váratlanul elhúnyt Budapesten 62 éves
korában dr. Láng J. Margit c. igazgató,
ny. leánygimn. tanár. Ö volt a budapesti

<, egyetem első magyar női hallgatója.
Külföldön is elismert régészeti tanul-
mányokat folytatótt. Tanári pályáját a
nőképző egyesület Veress 'Pálné-gimná-
ziumában kezdette meg, majd az egy-
ház szolgálatába lépett és a Veress
Pálné továbbképző:' majd az átszerve-
zett leánygimnázium munkájábari igen
sok tekintetben végzett jelenltős szer-
vező és 'elismerést érdemlő munkát. Fá-
radhatatlan buzgósága, hűséges egyház-
szeretete, nagy tudása és lelkes egyéni-
sége nevét megbecsültté és emlékét ál-
dottá teszi.

Balassagyarmat. Az ápr. 14-j' bőjti
élőadássorozatcn résztvett Túróczy Zol-
tán tiszai püspök, aki előadását: "Hi-
szed-e, hogy Isten Jézus Krisztus érde-
méért minden bűnödet, megbocsátja?"
címen tartotta meg. Az estély keretében
Dobó József'né korálszólót, a helybeli
Prot. Énekkar pedig karéneket adott
elő Antal Zoltán ref. lelkész vezetésével,
aki saját költeményeiből is felolvasott.

A budapesti evangélikus középiskolai
iljúság részére a' csendes napokat a
IJeák-téri templomban április 14, 15, 16
és 17-ik napjain rendezte a pesti egy-
ház valtástanítási testülete. A csendes.
napokon minden korú és nemű csoport-
ban a követ.kező előadások hangzottak
el: Az evangélikus ifjúság a gyülekezet
előtt, Az evangélikus ifjúság az Isten
előtt és Az evangélikus ifjúság a ke-
gyelem előtt. Az istentiszteleti szelgála-
tokat végezték: Ruzicska László, Den-
dely Károly, Grünvalszky Károly és
Szuchovszky Gyula. Előadásokat tartot-
tak: Süle Károly. vitéz Virág Jenő,

Benczúr László, Kemény Péter és mind
a négy alkalommal dr. Gaudy László.
A négy napon az úrvacsorai istentiszte-
letet .dr. Gaudy László végezte és közel
ezer ifjú :y:ette az Úr szent vacsoráját.

Nagykároly. A gyülekezetben nagyhét
minderr estéjérs áhítatot tartottak, s eze-
ken, Jézusnak a keresztfán elhangzott
utolsó szavait tárgyalták. Az igehirdeté-
seket Rédei Károly ny. lelkész és ifj.
Rimár Jenő helyi lelkész végezte.

Eljegyzés. Harmati György Budapest-
fasori segédlelkész eljegyezte Lichner
Matildot Budapestről.

Bach-est Csepelen. A csepeli egyház-
házközség virágvasárnapján, egyház-
zenei áhitatot rendezett, melyen több
művészí szám keretében dr. Halász Kál-
mán tartott előadást "Bach teológiája"

-' címen.
Tisztújítás. A M. Kir. Erzsébet Tudo-

mányegyetem Evangélikus Hittudomá-
nyi Kar Hallgatóinak Ifj. Köre 1943. áp-
rilis 12-én tartotta meg tisztújító kőz-
gyűlését s azon a következő tisztikart
választotta meg az 1943/44-i munka-
évre: Elnök: Leskó Béla IIr. é. hallgató,
alelnök: Szabó Gyula 'Ilf., é. hallgató,
titkár: Dér Endre, pénetáros: Nagybocs-
kai Vilmos" fegyelmi elnök: Tarjáni
Gyula, jegyző: Horvát József, karnagy:
Marschalkó Gyula, háznagy: Török
Sándor.

A Protestáns Énekkar szereplései. A
Budapesti Protestáns Énekkar nagypén-
teken a Kálvin-téri ref. rádiós isten-
tiszteleten 9-kor, húsvétvas. 1/411-kor a
fasori istentiszteleten, 11 órakor a Fa-
sori Evangélikus Énekkarral együtt a
fasori evangélikus templomban énekel.
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2. P-esti német evangélikus egyházközség. Lélekszáma 3000.
3. Budapesti Kerepesi-úti egyházközség. Lélekszám 1000.'
4. Budai egyházközség. 2 rendes lelkészi állással, 2 lelkészi körrel. Lélek-

szám 7350.
5. Budapest-Kelenföldi egyházközség. Lélekszám 4582.
6. Budapest IIr. kerületi egyházközség 2984 lélek
7. 'Budafoki missziói egyházközség. Lélekszám összesen 1426.
8. Csepeli egyházközség. Lélekszám 1667.
g, Csillaghegy-Szentendre-Pilisvörösvári missziói egyházközség. Lélek-

száma összesen 894.
10. Kispesti egyházközség. Lélekszám' 3305.
11. Pestszenterzsébeti egyházközség. Lélekszám 3302.
12, Pestszentlőrinc. Lélekszám 2043.
13. Váci egyházközség. "Leánygyülekezete Rád. Lélekszám összesen 1484.
14. Dunaharaszti és környéke missziói egyházközség. Lélekszám összesen 878.
15. Pestújhely. Nem önálló egyházközség, csupán fiókegyházközség, meg-

bízott lelkész vezetésével. Lélekszám 531.
Az egyházközségekben az igehirdetés nyelve magyar, kivéve a Pesti Német

és a Kerepesi-úti egyházközségeket. Az előbbiben nemet, az utóbbiban szlovák
nyelven hirdetik az Igét. A magyar igehirdetés mellett időközönként van német
istentisztelet a Budai egyházközségben, a nr. kerületiben, Budafokon és Csepelen.

Ki kell emelnünk a Csillaghegy-Szentendre-Pilisvörösvári és a Duna-
harasztr-i missziói egyházközségeket. EZEk elütnek az egyházmegye többi gyü-
lekezeteitől, mert igen nagy területen aránylag kevés evangélikus ~l, így ezen
gyülekezetek kiadásaihoz az egyházmegye többi egyházközségeí.ds hozzájárulnak.
Nagyobb szórvány terület tartozik még a váci és budafoki .gyülekezethez.

Elemi iskola van Pesten, Budán, a Várban, Vácon és Rádon. Pesten fiú- és
leánygimnázium van, az előbbinek internátusa is van. '

Az egyházmegye területén van, a FÉBÉ diakonisszaegyesület székhelyeTs.
Mint érdekességet említhetjük azt is meg, hogy Budán területileg külö-

nülnek el az egyházközségek, Pesten ellenben anyanyelv szerint.
Az egyházmegye területén _van-a Bányai egyházkerület püspöki szék-

helye, valamint az Egyetemes Egyház irodája és számos evangélikus intézmény
központja is. Közel 75 evangélikus lelkész, segédlelkész és val1ástanító lelkész.
vallástanár szolgál az egyházmegye területén.

Az egyházmegye állandóan fejlődik, beköltözés révén szaporodik a lélek-
szám is. Erre utal az is, hogy az első-egyházközség 1787-ben alakult meg Pesten~
Akkor igen sok nehézség után tudták csak a gyülekezetet megalakítani, lelkészt
hívni és templomot építeni. Ha összekötjük ezt a kezdetet az egyházmegye
mai helyzetének leírásával, akkor ez' a felfelétörekvő vonal megmutatja Isten
kegyelmének nagyságát, azt, .hogy nem hagyta és nem hagyja elveszni sohasem
az Ö idegenbe szóródott nyáját! " Pósfay György.

tése 200. évfordulója alkalmából Lukácsy
Imre ny. lelkipásztor tollából a duna-
vecsei ref. egyházközség és Dunavecse
község története. A kötethez Molnár La-
jos dunavecsei lelkipásztor írt elöszót.
Bak Antal, gróf Teleky László, Kovács
István dr., Máté Elek dr. színes tanul-
mányai gazdagítják a számcs képpel ,
megjelenö kötetet. Április hó végéig 4
pengős elöjegyzési áron megrendelhető:
Ref. lelkészi hivatal, Dunavecse címen.

l
Cikkek

Begzédek
Előadások

- Nagypénteken 620--650-ig Budapest
r. hullámhosszán ad műsort. -- Május
9-én, vasárnap, 12 órakor a fasori evan-
gélikus templomban rendez hangver-
senyt.

Hazánk egyetlen evangélikus Ieány-
Iíceuma és tanítónöképzöje Szarvason
van. A felvételt június 1-ig kell kérni.
Érettségizett folyamodók különbözeti
vizsgával az V. osztályba léphetnek.
Mindennemű felvilágosítást az igazga-
tóság szívesen ad.

Rákospalota. .Aprüís l8-án' -i'vangé-
likus Napok keretében hangversenyt
tartottak. Orgonaszámokkal Peskó Zol-
tán működött közre, szólót énekeltek
Magócs Károlyné és Váradi Ferenc, igét
hirdetett Zászkaliczky Pál esperes, elő-
adást tartott Belohorszky Lajos. Énekelt
a Protestáns Énekkar'.

Tavaszi KIE-konfe~encia lesz -rnájus
2-áhl, vasárnap a fasori gimnázium disz-
termébena budapesti és a pestkörnyéki
ifjúság számára. Már most felhívjuk rá
gyülekezeteínk és ifjúságunk figyelmét.

Beszél a mult címen jelenik meg.frus-
vét után a dunavecsei ref. templom épí-

Kapható:

Üzenet
kiadóhivatalánál

Kecskemét
6.60 P-ért.



l, BRAU.N JEN'O"ml~himbzőés PklissespeCi-
a ista érmun a üzerne,'

VIIL, Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczi-útsarok),
',Telefon-: 344 '637.

Yenne
'~ Azsúr. plissé. hinizések. gombáthúzás . •

I és minden e szakmába vágó rnunkék -
j szakszerű készítése. ================

•••••••••••••••
Rá~ió,~ramofon,zon~ora~iIIe~t~üs~armonitaI

',és az összes hang- MARNITZ hangszer-
.szerek legolcsóbban . . telep I

Budapest. VilI. kerület. József-körút 37. szám. ,
Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. I .
ler~~~t·GyÖ~gyös. Kossuth-utca 3. szám. I Petho" LaJ-OS gyümölcs-, zöldség- és

UnU • Mohacs. Szent-István-utca 49. sz. teltermékek kereskedése
Evangélikusoknak árengedmény I BUDAPEST, IV. ker" Sütő-utca 1. s~ám.

Evangélikus gimnázium épületében .

. órásmester preciziós órák. és ékszerek
. raktára.

I Budapest, V., Deák' F.~tér 4.·.~H".~"M1•• MN".~"1 Telefon: 181-175. ~~~~~~~
I . .••••••••

(~~;ZM~~8~t\.
~ EKSZER-EZUST-ARANY ~

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

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST,
HARISSAZÁR-KO,~ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ez üs tté lak,
gyűrűk, serlegek,'
ékszerek, kan csók,
csattok. hamutálak.

nászaiéndékok.

rianínól, ~zon~orát, Ya~y ~armóniumot
vidékről is

Mendölné
Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

••.••.~ .••.~.

..,1 A ÉNU !..ülókü.l6nlegességek
Tulajdonos: FfJÉR NÁNDORNÉ

'BUDAPEST (Belváros), IV., Fehérhajó.·utca S-10. sa. I
Te l e fon: 186-177. - Készít mindennernű tánco,
sport- és gyógy!úzőket a legújabb szabás .szerin!. .

Bárhol hirdetett könyv kapható:

-Scholtz testVÉrek
könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/2! .
Alapítva: 1906.· .. Tel: 330-618. •

BundAk,
bolerók. e-üstrókák, nerzek nagy velesztekben

. ~~~~ #Átalakítás eredeti ~'~~.~:: •• , '"
model szerint. .::;;:;-..: .

Varsányi Laíos-nál IV" Múzeum-körút 7.

Ördögh Mátyás

.
Müvi,ág, disatoll, e,ed~tl kUlönleges-
ségek gJárlá.~, eladása

GROSZ, Spest, IV., SütO-utca 1•
.TELEFON z 1S0-213.

•



.A Luther-Társaság könyvesboltía
a lelkészi hivataloknak. szülőknek s keresztszülőknek konfirmációi ajándékozásra

ajánlja D. R a f f a y .S á n dor püspök

Ára vászonkötésben 4.- P. műbőrkötésben 14.- P, puha börkötésben 22.'-:"·P,
kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott börkötésben 24.- P.

/

Konfirrnációi a Lá n d é k k ö n y v e k :
D. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve. 4.- 'p
Paulik János: Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő: Útravaló. '

könvv. Fűzve 2.- P, kötve. 4.- P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill.
A. Luther-Társaság közismerten szép ötszínű mélynyornásos konlírmácíóí emléklapja

három nyelven, magyar, nérnet és szlovák nyelven kapható. Ára darabonként 1.-'P. r'

, Szlovák nyelven kisebb méretű színes ernléklapunk is van. Ára darabonként 30 fillér.
Mindenféle könyv megrendelhető! Pontos postai szállítás!

Bud a p e s' t V lll., Üllő i-Ú t 24. sz á rn

G~urátl ferenc [yang.leán~neYelőintélet és leány~imnálium
Kőszeg..-

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén rninden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
~rősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az. intézet ,az
egészséges' testi fejlődésre, amit Köszeg

. város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az 1943-44. évi feltételek folya-
matban. Felvilágosítást az Igazgatóság-'

.nyujt.'

Miért támogassuk az Evangélikus ~gyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangéLik'l1:s intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély f'olyósitásával a csa-
lád segítségére siet. _

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkrőL _

Az egyesület útján' létrejött élet, nyugdíj, tűz..
betörés, baleset és ,szavatossági biztosításainkat.
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel-
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma. 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te--

metkezési segélyt fizetett kf.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az;

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.,
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat--
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan-
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

1 m.a k

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

Létesült a ••Nemzeti Önálló.
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20·87.

----=

n ,
ve t.y

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5:. Evangélikus bazár.
t
/ .
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Tábori posta száma : _



1943. MÁJUS HÖ 1.XI. ÉVFOLYAM, 18. SZ.

lrYANG~lIKU~~LIT
EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÖI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP

AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy Lász16,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pásztor Pál, Peskó Zoltán,

Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

Megjelenik minden szombaton

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

Előfiietéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések es címváltozások akiadóhivatalba 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.

.Büdapesti istentiszteletek sorrendje
1943~május 2.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. lh 9 Ruzicska László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (rádíós.) d. e. 1/412 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Kaposvári Vilmos
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 7210 Szabó Imre
Fasor . d. e. 11· Pásztor Pál
Fasor d. u. . 4 Pásztor Pál
Faso~ (német nyelven) d. U. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 1/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Gyáli-ut 17. (h. ő, kórház) d. e. HJ Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Süle Károly
Rákóczí-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. U.· ri Harmati György
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/210 Dezséry Lászl6
üllői-út 24. d. e. 11 Kemény Péter
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk.. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Scholz Lászl6
Angel-u. 25. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Abcnyi-utca 21. d.e. 11 dr .. Finta István
Gömbös Gy.-út 25. (h. ő. k.) d. e. 10 Tomcsányi László
Fóti-út 22. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tomorv-úti leányiskola d. e. 9 Révész István
Szent László-út 61. d. e. 9 - - - -
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Bagár Iván
Bécsikapu-tér d. e. 9 Gaál József
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményí-út 22. d. e. 10 Danhauser Lász16
1., Váralja-u, 14. d. e. 10 Bartha János
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Muncz Frigyes
Óbuda {nemet] d. e. 9 Mohr . Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. Ú. 4 Mohr Henrik

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Benczúr Lász16
Kelenföld d. u. 5 Botta István
Érdi-úton d. e. 10 Botta István
Báthory László-u. 7. d. e. t/Ill Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula
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TARTALOM

Most született gyermekek

Nyilt levél Barth Károlyhoz

Tizenhat millió

Együtt a hétköznapokkal

Egyházjog

Kevesen tudják ...

Egyetemistáink kongresszusi határozatai

Kérjük és várjuk

Könyvismertetés

Hírek

liiiiiiiii



[.VANG~lI~U~~l[[
~

Most született gyermekek
A húsvét utáni 1. vasárnap I keresztyének legnagyobb ré-

keresztyén nevét onnan kapja, szén ek életében, amire ez a
hogy Péter apostol 1. levele 2. I húsvét utáni első' vasárnap
fejezetének 2. versévei köszön- olyan nyomatékosan akarja fi-
tötték ezen a napon a gyüleke- gyelmeztetni őket.
zetet: mint m.o~t születét~ gye;- Nagypéntek és húsvét 'után
~ekek, hamisítatlan ,tej ut~? ugyanis, amikor a keresztyén
vagya~ozzatok, .?O~y~ltala no- ember porig lealázva és égig
~ekedJetek, az ud~ossegre. Az felemelve győződhetett meg
osk~resztyen egyhazbar; ezen a Isten kegyelméről, mely van a
vasarnap?n kereszteltek .m:g Jézus Krisztusban, a termé-
az ,egyha~ba f:~vetteket, akik szetes és a helyes az volna,
feher ru?aban járultak a ,szent hogyha úgy indulna további
keresztseghez. Ebben a nevben életének mint most született
é~ eb?en a szokásban, kifeje- gyermek. Mmt újonnan szírle-
zesre Jut az a keresztyén meg- tett ember aki nem tehet mást
gy?ződés, ?og'y aki !<risztu,spak mint hog~ kicsiny gy~rmek~
adJ~, magat es Krisztus al~o- nek érzi magát abban az őt
7;~taert k~gyel;m~e fogadtatik. körülvevő határtalan gondvise-
ujra kezdi az eletet. lésben, amely, bűneivel, örök

Jó ezt nyiltan megmondani életével, üdvösségével kapcso-.
a keresztyének túlnyomó több- latban megnyilvánulf előtte.
ségének, akik nagypénteken a Hiszen az ünnepek nem azért
bűntudat és abűnből való sza- .vannak, hogy ünnepeljünk, ha-
badítás megismerésének ma- nem azért, hogy újból tanul-
,gasságára, húsvétkor pedig a junk belőle. Az a gyermek,
diadalmas öröm és reménység akinek a mult esztendő nagy
állapotára juthattak el, de az- -űnnepei után is gyermeki en-
után mintha egyszerre óriásit gedelmességgel kellett volna
zuhannának vissza mindennapi indulnia, mostmár megint idő-
életükbe, testi-lelki bajaik közé sebb lett egy' esztendővel,
az ünnepek elmultával. Szinte most már megint jobban és
feltűnő nagymeglanyhulás mu- mélyebben észrevehetett, meg-
tatkozik ilyenkor az ember ismerhetett és megérthetett
lelki életében. Nem írjuk ugyan valamit Megváltójának szerete-
alá azt a sokszor felhangzó vá- téből és mennyei Atyjának
dat, hogy a keresztyén ember kegyelméből. Tudjuk, hagy ez
ilyenkor, egy jólesőt lélekzik és még mindíg nem sok, de az
a legközelebbi nagyünnepig már igazán megengedhetetlen
lehetőleg tágít szorosabban vett a keresztyén ember számára,
hitbeli kötelességein, de két- hogykevesebb legyen annál' is,
ségtelenül meg kell állapíta- amennyi eddig volt. Olyan tö-
nunk, hogy éppen az hiányzik a mérdek sok tudnivaló van még

Istennek reánk irányuló ttagy
dolgaiból, mint ahogy tömér-
dek tudnivaló vár a világból
a most született gyermekre.
Szomjasan, éhesen és tudni-
vágyóan kellene tehát ennek a
hitben gyermeki léleknek el-
jönni az ünnepekből és tovább-
menni az életében.

Az; üdvösségre való növeke-
désről van szó és ebben a szó-
ban: növekedés kifejeztetik az,
hogy nem megállás. Megállni
nem szabad, mert akkor rríin-
dE)nkárba veszhet. Aki megáll,
ait, majd körülveszí minden
kísértés és rajta lesz, hogy ne
is menjen tovább. Luther azt
mondja: "Ne hidd, hogy csak,
úgy besétálsz Isten országába"!
A keresztyén élet nem könnyű
élet. Néhéz, de szép. Vagy úgy

. is mondhatnánk, hogy szép és
nehéz. Sőt még azt is mond-
hatnánk: azért szép, mert ne-
héz. Növekedjünk fel nehézsé-
geihez, hogy elnyerhessük a
szépségeit. De ne bizakodjunk
csupán a magunk erejében.
Arra bizony nekünk nincsen
magunktól való erőnk, hogy a
növekedést elvégezzük. A nö-
vekedést Isten adja. Isten pe-
dig mindent az Ö Fia, a Krisz-
tus által ad. Azt is, hogy nagy-
péntek drága keresztfájának
és a húsvéti üres sírnak ünnepe
után megint olyanok legyünk,
mint a most szjiletett gyermek,
akiből még minden lehet
még keresztyén ember is.
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Egyetemlstálnk
kongresszusi
határozatai

A budapesti, debreceni, keszthelyi,
miskolci, pécsi, soproni, szegedi, Egye-
temi Luther-Szövetség, a Soproni Evan-
gélikus Theológiai Ifjúsági Kör és a ko-
lozsvári evangélikus egyetemi hallgatók
április 15-1~. között rendezték Kolozs-'
várt VI. országos kongresszusukat. A
kongresszuson előadást tartottak dr.
Krombecher István egy. tanár, dr. Nagy
Géza ref." theol.- tanár, Dezséry László
egy. lelkész, dr. Vácz Elemér vármegyei
főlevéltárnok, dr. Keken András, Güttler
Vilmos, Kemény Péter, Mórocz Sándor,
Révész 'István lelkészek, valamint dr.
Járosi Andor kolozsvári theol. magán-
tanár, esperes, aki' mint kedves házi-
gazda a kongresszus állandó vezetője
volt, s nagyszerű magyarázataival a
kongresszusnak elevenen mutatta meg az
erdélyi lelket és szellemet úgy, amint
az a kővekből, a történelemből árad.

A kongresszus az előadások és meg-
beszélések alapján a következő érdekes
határozatokat hozta:

"Az evangélikus ifjú értelmiséget kép-
viselő egyetemi és főiskolai Luther-Szö-
vetségek Kolozsvárt tartott VI. Országos
Kongresszusa az evangélikus egyház
sorskérdéseinek és általában a magyar.
keresztyénséget érintő kérdéseknek Isten
színe előtt való megvizsgálása után a
következő felismerésekre jutott:

1. Valljuk, hogy az egyház egész sorsa
az Ige hűséges hirdetésétől függ. A ma-
gyar egyetemistáknak is meg kell halla-
niok és el kell fogadniok az ~vangéliu-
mot.

2. Ott van felekezeti ellentét, ahol nem
Jézus Krisztus és a benne való hit és
élet a hívek legfőbb gondja. Jézus
Krisztusban ma is találkozója van a ke-
resztyénségnek. 'A Krisztus-hivők a fe-
lekezetek határai között is testvérek.

3. ~ felekezeti békesség a magyar
egység egyik feltétele, de sohasem fog
létrejönni csak azért, mert nemzeti szem-
pontból kívánatosnak tartjuk. A feleke-
zeti békességet Jézus Krisztus kívánsá-
gára kell munkálnunk,

4. Megállapít juk, hogy a felekezeti 'bé-
kessé~re való felszólítást róma} katho-
likus részről szerzetesek, tették meg, s
erre protestáns részről a, hivatalos egy-
házak feleltek. Várjuk a hivatalos római
katholícízmus megszólalását.

5. Megállapít juk, hogy a reformáció
mondanivalói ma is elevenek.

6. Megállapít juk, hogy a Szerithárom-
ságban való hit, a' Szentírás, mint Isten
kijelentése a keresztség es az úrvacsora
'szentsége, az Úr imádsága és az egyete--
mes hitvallások a keresztyénség közös
alapjai. Amit erre az alapra a felekeze-
tek építettek, az Isten kezében van. Le-
het, hogy úgy rontja le, mint a házat a
lakók felett, s csak a puszta életünk
marad a tiszta fundamentumon.

7, Az evangélikus egyház természetes
híd a római katolicizmus és református-
ság között. Innen lehet legjobban meg-
érteni a két nagy magyar történelmi
egyházat. •

8. A magyar keresztyén ségnek meg-
értő szeretetben, s nem valami közönyős .
felekezeti türelemben kell élnie.

9. Az egyetemi Luther-Szövetségek
csatlakoznak a"z Országos Luther-Szö vet-
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Nyilt levél Bartha Károlyhoz
Professzor Ur,.- az első világháború utolsó éveiben megjelent s

a Római levelet forradalmi újításokkal -rnagyarázó könyve nevét egy-
szerre Ismertté tette Svájcban is és később és elég Iassan a világ pro-
testáns teologiai főiskoláin. Népszerűsége még e háború idején anémet
egyétemeken minden politikai akadályoztatás nélkül terjedt el. Azok
a nem németországi származású teológusok, akik az Ön művét épen ott
ismerhették meg, megértették, hogy a professzor Úrban olyan drámai
élmények és teológiai meglátások ébredtek fel, mint azelőtt 'is kevés
teológusban.

A második világháború idején, hosszabb ideig tartott németországi
professzorsága után On ismét hazájában szolgál nemzetének és egy-
házának. Hallomásaink és irásai alapján úgy ítélhetjük, hogy mindkét
irányban tökéletes munkát végez. Professzor úr elérte azt, amit kevés
teológusról mondhat el a világ, hogy írásai, eleven érdeklődest kel-
tenek hazájában és hazáján kívül is. Sőt nemcsak a közvetlen pálya-
társak érdeklődnek írásai után, hanem sokszor jóleső örömmel .álla-
pithatja meg mindenki azt, hogy a politikai közösségek és a 'legna-
gyobb, sokszor a Iegegyháziatlanabb sajtó is nagyon kíváncsí arra,
hogy mit ír és mit mond Barth Károly.' '

Megértjük azt, hogy, "Az európai protestáns egyházak jelene és
jövendője" címen megírt értekezését a mult év őszi hónapjaiban nem-
csak az amerikai protestáns egyházak -f<'.l<gadtáknagy kíwáncsisággal,
megismerése után pedig kitörő örömmel, hanem az amerikai. világi
lapok is több aikalommal s cikkeiből hosszabb részleteket közölve fog-
lalkoztak elgondolásaival. '

Az európai protestantizmus is nagyon hálás Önnek, hogy a kizáró-
lag Amerika számára tervezett cikkét hozzáférhetővé' tette az európai
keresztyénség számára. Bizonyosan. a holland, norvég, nemet, skan-
dináv és az angol keresztyénség is fog pro, vagy contra nyilatkozní
fejtegetéseivel szemben és mindegyik említett egyház joggal fog vá-
Laszt adni Önnek.

De nem hallgathatja el a magya-r protestantizmus sem azt, ami
cikke nytmán ébred minden magyar keresztyén szívében. Mert On '
rólunk a következőket volt szíves írni: Es steht nach gewissen Ante-
cedentien und auch nach direkten Anzeichen zu befürchten, dMS die
Ungarn, fűr die man früher gute Hoffnung haben konnte, über ihrem
politischen Bündnis mit Deutschland und ihren Krieg gegen Russ-
1and ein wenig den Kopf verlorerr haben und zunaechst in einern ziem-
lich hemrnungslosen Antibolsevizmus -auch ihr christliches Glück zu
finden meínen. (Nagyon nyers fordításban: Bizonyos előregondolások
és bizonyos jelek szerint félő, hogyamagyarok, akikkel szemben ed-
dig jó véleményt lehetett táplálni, a Németországgal való politikai
szövetség és az Oroszországgal szemben való háborújuk miatt fejülret
elvesztették és antibolsevista magatartásukkal vélik megőrízni keresz-
tyén jellegüket.)

Ezeket a velünk szemben a világ nyilvánossága elé bocsátott ér-
tékelő kifejezéseket szó nélkül hagyni nemcsak lelkiismeretlenség,
hanem egyben bűnős mulasztás is volna.

ürömmel jegyezzük fel Barth Károly és a magunk számára is azt,
hogy a magyar haza területén az egyházak a mindenkotí kormányok
részéről a:rLyagiés erkölcsi támogatásban részesültek. Nem ezért támo-
gatja a keresztyénség több egyháza az államot, hanem főképen azért,
mert a rend érdekében és meggyőződése szerint is il magyar állam
minden időben helyes politikát folytatott a magyarság érdekében. Azok
a hibák és mulasztások viszont, amelyeket a mindenkori ' magyar kor-
mány nemzeti vagy külpolitikai tekintetben elkövetett, azok a hibák
a mi szemeink előtt vannak s az a magyarázatuk, hogy ez a nemzet
tudott óriási áldozatokat hozni egyesek tévedéseiért és ezeket a hibá-
kat szeréti idehaza is, külföldön is teljesen belügynek tekinteni.

Nagyon pontosan tudjuk, hogy !l. nyugati, főként a 'svájci protes-
tantizmus a magyar állarn és a magyar egyházak között elsősorban a
zsidókérdésben elfoglalt mágatartása; tekintetében és miatt szeretne
éket veretni. Külföldön úgy látják, hogy a magyar kormány antísze-



mita rendelkezéseket tart fenn,' viszont o, magyar keresztyénségnek s
elsősorban a magyar protestántizmusnak volna kötelessége lelki szem-
pontból a filoszemitizmus politikáját megvalósítani. Örömmel jegyez-
zük fel, hogy a magyar keresztyénség területén belül antiszemita ten-
denciák nem voltak. A megkeresztelt zsidók érdekében a római és re-
formátus egyházak eddig is nagy áldozatokat hoztak s az evangélikus-
egyház is megtett mindent, ami lehetőségei közé tartozott, de talán
jóleső örömmel fogadja Barth Károly azt, ha megírjuk innen neki,
hogy a zsidó-keresztyén levente ifjúsággal külön is megható szerétet-
tel foglalkozik a budapesti református és evangélikus csperesség min-
den kijelölt lelkésze s ugyanilyen munkaprogramm van kidolgozás és
közeürnegvalósulás alatt a megkeresztelt rriunkaszolgálatos zsidókkal
való lelki foglalkozás tekintetében is.

Hogy a kormánynak milyen álláspontja van a zsidó kérdésben,
azzal nem óhajtunk foglalkozni. De azt meg kell írjuk, hogy mínisz-
tériumi engedélyek alapján a zsidó letartóztatottak részére a húsvéti
ünnepek alkalmával baromfiból készített ételeket vihettek az egyhá-
zak és .a letartóztatottak rokonai. Ugyanekkor a keresztyén letartózta-

'tottakról külön...rendelkezést nem adtak ld. Mint az egyik büntető inté-
zetben Iungáló lelkész, azt is megtapasztaltam, hogy ez a különleges
kivételezést jelentő kedvezmény a keresztyén letartóztatottak :között
semmiféle ellenséges érzést nem váltott ki.

A magyar egyházak tagjainak antibolsevista magatartása senki
részéről sem gáncsolható. Különösen a svájci keresztyének részéről nem.

Ha mi rélhetnénk a bolsevizmustól olyan valószínűleg jól védett
államban, mint Barth Károly, mi akkor sem mondanók azt és írnánk
azt, hogy a bolsevizmus nem olyan kármínvörös, mint amilyennek so-
kan hirdetik. A magyar keresztyénségnek vannak tapasztalatai a bolse-
vizmusról. Sőt nemcsak tapasztalatai vannak, hanem mártírjai is van-
nak. Majd ha az angol keresztyénség is a bolsevizmus által okozott
annyi martírum tapasztalatával rendelkezik, mint a magyar keresz-
tyénség, akkor egyforma helyzetben lévén, beszélhetünk akadémiku-
san a dolgokról.

Az orosz népet a magY'ar~ág nemcsak szájával szereti, hanern
tettekkel is szerette. Az első' világháború alatt hadifogságba esett oro-
szok hazánkban majdnem jobban érezték magukat, mint első hazá-
jukban s keresztyén vállásóráinkon már nagyon sok olyan orosz szár-
mazású magyar keresztyént nevélhettünk fel; akiknek apái születé-
tésük szerint oroszok voltak, de ma már magyárok és keresztyénsé-
gükben élni akaró görög keletiek, vagy egyéb vallásúak. .

A magyar keresztyénség. annak akár evangélikus, -akár refor-
mátus, akár római katolikus tagozataiban általában nem szerettek po-
litizálni. A XVI. és XVII. században a magyar protestantizmus ma-
gyar politikát csinált s ezért a magyarság egyeteme mindíg hálás lesz
a magyar protestántizmusnak, Az első világháború után a magyar
katolicizmus hathatósan ápolta az olasz katolicizmussal való jó viszonyt
s, ezt a magyarság protestáns kőzőssége mindíg helyeselte, Különben
pedig hazánkban a protestáns egyházak lelké'szei, között számszerűleg
talán több híve van a protestáns keresztyénség angol-amerikai for-
májának, mint a riémet keresztyén typusnak s 'On professzor Úr hazánk-
ban talán majdnem jobban olvasott teológiai professzor, mint épen
szülőotthonában, Svájcban. .

Hogy akár a magyar politikusok, vagy a magyar lelkészek közül
sokan fejüket vesztették volna ebben a nagy világkaoszban, azt ném
tudjuk és nem látjuk.' Mi nem adunk ki kommünikéket, mint az új-
zélandi keresztyénség, hogy a háború utáni keresztyénségünkben mi-
lyen családvédelmi politikát akarunk folytatni s azt sem cseleked-
hetjük, amit az angol nyelvű keresztyénség. hogy fiai nyelviskolákba
járnak s rninden európai nyelvre nehány ifjút megtanífanak, hogy
azok majd misszíóí munkát kezdjenek (reméljük, nem abban a hitben
cselekszik, hogy addigra a magyar lelkészek mind kihalmak), hanern mi
magyarok és keresztyének meg almrunk maradni magyarnak és keresz-
tyénnek. A kettőnek együtt és egyszerre. Sajnálatos, hogy ezt csak
magyarul lehet így kifejezni és megérteni s ez úgy látszik lefordítha-
tatlan, de ha érthetetlen is a- helyzetünk, meg szeretnénk maradni
ebben 90z érthetetlen keleti elgondolásban,

tvANGnl~U~~lIT.
ség egyháztársadalmi Kongresszusának
véghatározataihoz, s különösen fontos-
nak tartják az ifjúság bevonását az egy-
házépítő munkába. ,

10. Megállapít juk, hogy az egvháztár-
sadalmi munka kényszerítő feltétele az
egyházi ébredés, -

11. Az egyházban Ielmerült német kér-
dés~ a történelmi idők függvényének
tartjuk, A magyarság ezek után is sze-
retetet és felelősséget érez. és tanúsít
német evangélikus testvérei iránt. Az
egyházpolitikától .egyébként -a várakozó,
bölcs magatartást várjuk.
·12, Tu~omásul vesszük- hogy egyhá-

zunknak nemcsakhogy sok szórványa
van, de e.gyházunk egyetlen szórvány,

13. Szórványhelyzetünket hivatásnak
látjuk. Magyarország 17,000 helységéból
10,200-ban evangélikusok laknak. Tehát
10,200 missziói állomásunk van.

14. Ezért az egyházhívek személyes ki-
képzése, diakónusok- beállítása és az
egész egyházi életnek il misszióra és
evangélizációra való átállítása a fel-
adatunk.

15. Egyházi propagandát és intézkedé-
seket kívánunk a tiszta házasságkötések
előmozdítására, -

16. A nemzet szolgálatát Isten parancsa
alapjá~ végezzük.

17, Csak az újiászületett ember ke-
resztyén ember. A magyarságba is bele
kell születni és abban úiiá kell szü-
letni. Ez nemzedékek sorsának, hagyo-
mányának és szellemének élménye,

18, A' magyarságot az evangéliummal
kell szolgálni. Ezért magyar szellemű
theolog'us-képzést kív ánunk. Kíván iuk,
-hogy az evanqélízált keresztyének éppen
úgy felelős ügyüknek tartsák a macvar-
ság szolzé latát. mint a felébredt finnek
a finn nép szolgálatát. .

19, Tiltakozunk a néofőískolák államo-
sításának gondolata ellen, Az ezvházt
néutőiskolák szaporítását kívániuk. A
nénfőiskolák felállítását a magyar vidé-
keken kíván íuk. A nénfőiskolai vezetők
számára gondos kiképzést kérünk,
• 20, Evangélikus kuHúrfeladatnak tart-
iuk a reformációkorabeli magyar szel-
lemi kincsek feltárását és kőzkinccsé té-
telét:

21. Az evangélikus if iú értelmiség kö-
veteli az evangélikus templomok mellé
az evangélikus iskolákat és in+ézménva-
ket. Az evangélikus egyház ískolsnoll-

'. tikáiának feladata a, magyar vidékek
előnyben részesítése."

*
Az egyetemisták konzresszusának ezek

a határozatai persze hem érintik az eov-
ház minden kérdését- Nem valami álta-
lános érvénvű munkaterv, amiben mín-
den kérdésünk benne lenne, Nem a tel-
iességre törekszik, csak azt foglalia
össze, amiről az előadások alap ián szó
esett. Ezeket a határozatokat azonban az
egyetemisták telies egyetértésben. s ki-
merítő tanácskozások után hozták, úgy-
hogy többet jelentenek. mint valami
előre elkészített .veredmérrvek". Ezekben
a pontokban az Egyetemi Luther-Szővet-
ségekben lelkesen dolgozó egyetemis-
táink közvéleménvs fe ieződik ki, s .
ilvenmódon az egész országból azok vé-
leménvét feiezi ki. akik _egyetemistáiRk
kőzül igazán evangélikusok, Iov né7ve
ezeket a pontokat. egyházunk feltörekvő
ifiú értelmiségének véleményét látni be-
lőlük.
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Az Egyetemi Luther-Szövetségek ko-
lozsvári VI. Országos Kongresszusa szín-
vonalában méltó volt elődeihez. A ko-
lozsvári egyetemistáinkon kívül 70 egye-
temi hallgató vett rajta részt az ország
minden egyetemi városából. Kolozsvár
történelmi levegője hatotta meg a fia-
talokat, s az előadásoknál is többet épí-
tett bennük míndaz, ami Kolozsvárt a
kövekből, az emberekből, a temető kö-
veiből árad. Mindnyájan éreztük, hogy
Istennek még azzal is különös terve volt,
hogy éppen ezévben, éppen Kolozsvárt
gyűjtött össze minket. / dyl.

Kérjük és várjuk
A Budapesti Protestáns Énekkar

vezetőihez. -

Ki tudná megmondani: napjaink mé-
lyebb. vallásosságának jele-e, vagy csu-
pán a zenei naptár gazdagodása, hogy
soha annyi passió-előadás nem volt még

.magyar földön, mint az elmult böjtben
és a legutóbbi nagyhéten. A legtisztább,
ősi rendeltetés éhez visszáhajló muzsika
égi hullámaib an ezrek lelkét fürdették
meg gyülekezeti és ifjúsági kórusok
Budapesten s a vidéken. A fővárosi .kö-
zönség pedig -- ami példa nélkül áll: ...:..
ezúttal több estén át halihatta Bach
János Sebestyén mindkét örökszépségű
oratóriumát, a Máté- és a János-passiót.
A Budapesti Ének- és Zenekar-Egyesü-
let eléggé nem dícsérhető missziójához
új együttes csatlakozott, a Székesfővá-
rosi Ének- és Zenekar. Igy. is szinte
versenyfutás folyt a zeneakadémiai be-
lépőjegyekért és , csak azért nem ren-
dezhették a passió-előadásokat a na-
gyobb nézőterű Művelődés Házában,
mert onnan hiányzik a continuo nélkü-
lözhetetlen eszköze, a beépített. orgona.
Alig csillapítható tömegszomjúság kö-
veteli ezeket a "Bach-istentiszteleket".
Tudunk embereket, akik lélekben egy
egész évig készülnek reá, hogy ott le-
hessenek, részt vehessenek a passió
fönséges ünnepén.

Az idén tehát már két művész társaság
vonult fel a nemes versenyre. Tisztelet
és tisztesség Lichtenberg Emilnek. aki
32 esztendő óta minden évben előáll ki-
forrott, csaknem hibátlan munkájának

. eredményeivel, melyre előzőleg hóna-
pok cizelláló fáradságát költötte; de
társasága mégse egészen - a miénk és
az ősz dirigenst a korral együttjáró
gyengeségek előbb-utóbb a vezénylő-
pálca letételére kényszerítik. Elismerés
illesse Karvaly Viktort is, aki legalább
elkezdte I a János-passióval és bár az
egésznek csak részeivel örvendeztetett
meg (hiányzott az április 19-iki beállí-
tásból pl. a císz-rnoll tenorárai, aD-dúr
basszusária. több fontos recitatív, jel-
lemző kar-epizód és korál s főképpen a
stílus kialakult egysége) - a jószándék
és a lelkes odaadás nem vitatható el tőle.

De, kérdjük szeretettel és tisztelettel,
hol van, hol késik ezzel a valóban hozzá-
méltó feladattal az érzésünk szerint leg-
illetékesebb tolmácsoló: a Budapesti
Protestáns Énekkar? Nemcsak becs-
vágya lehetne egy-egy Bach-passió, de
létresegítője: boldogemlékű Árokháty

* (Két munkatársunk egymástól füg-
getlenül írt ugyanazon kérdésről. Mind-
kettőt közöljük a nyomatékosság ked-
véért.)
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Reméljük, kedves professzor úr, hogy ezek a sorok valamikor el-
jutnak Önhöz is. Ne kicsinyelje le e sorok tartalmát. A legnagyobb fáj-
dalom s a legnagyobb szorongattatások közepette írom ezeket a sorokat.
Majdnem az egész magyar keresztyénség meggyőződése ez!

Dr. Gaudy LászLó.

Tizenhat millió
(A Főméltóságú Asszony szózata.) .

Az elmúlt esztendő utolsó napján áldozatra hívtam minden ma-
gyart. A tehetősektől ezreket és százakat, a szegényebbektől pedig fil-·
léreket kértem, hogy a magyar társadalom együttérzésével gyógyít-
hassuk azokat a háború okozta sebeket. amelyeket emberi erő orvo-
solhat. És valóban a honvédcsaládokért adakozott "minden magyar.
Az eredmény olyan nem várt példáját adta a nemzeti. együttérzésnek
és áldozatkészségnek, hogy annak hatása nemcsak szivetinditóan meg-
ható, hanem biztató, erőtadó, felemelő. Több mint 16 millió pengő
gyűlt Össze a honvédcsaládok alapjára, amelyből támogatni lehet azo-
kat, akik arra csakugyan rászorultak és talpraálIítani mindazokat,
akiknek az élet küzdelmeiben elindításra V8.n szükségük.

A tehetősek valóban százakat és ezreket adtak, a szegények fi1lé-
reiket adták oda és ha lehet, ennél is többet: sok esetben eljövendő
keresetük tekintélyes részét. Ezekben az adományokban az adakozó
nemzet hozzákötötte jövendő munkáját, a maga életét azokhoz, akik
hozzátartozóikat, apjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és
reménységét veszítették el. Az ő köszönetüket tolmácsolom. De kö-
szönetet mondhatok az adakozóknak az ország nevében is. Mert d

honvédcsaládok javára összegyűlt több mint 16 millió pengő nem csu-
pán a segítés szerető, meleg szándékát sugározta szét, hanem a nem-
zet törhetetlen önbizalmát is. Nemzetünk erős, nemcsak országlása
rendjében és katonáinak hősi küzdelmében, hanem a belső, lelki együ-
vétartozás érzéseit bizonyító áldozatkészségben is.

A honvédcsaládokért folytatott gyűjtés tulajdonképpen az egymásért
való áldozatkészség és az egymás iránti szeretet megragadó erejű nép-
szavazása volt és az eredmény azt mutatja, hogy ebben az. országban
serrkí sem vonta ki magát a közös sors, az áldozat vállalása alól. Ezért
meg kell mondani, hogy a gyűjtés jelentősége erkölcsi hatásban mesz-
sze meghaladja még azt a Magyarországon eddig ismeretlen magassá-
got is, amellyel a gyűjtés anyagi eredményeit lezártuk. A gyűjtés
során az egész ország és az egész nemzet hite és bizalma szólalt meg.
A hit es a bizalom, amellyel bízunk egymásban, hiszünk a mi nemze-
tünk történelmi hivatásában, bízunk harcunk igazságában és hiszünk
az igazságos. magyar ügy győzelmében. Hálás 1V12.gyok a hitnek és a
bizalomnak ezért a jelképes népszavazásáért, a tehetős emberek gazdag
adományáért és a szegény bibliai szegénységű özvegyasszony melen-
getett, szives fi1lérjéért, mert az ő hitük és az ő bizalmuk erősebbnek
és hatalmasabbnak bizonyult és fog bizonyulni mindennél, amit csak
számokban lehet kifejezni.

Ezért kösznöm még egyszer - a nemzet jövőjébe vetett hittel és
a magyarság történelmi elhivatásaba vetett mélységes meggyőződéssel
- mindenkinek, így az egyházaknak. az érdekképviseleteknek és a
sajtónak is a közreműködését, munkáját, fáradozását, adományát, s€-
gítőkészségét, amellyel a honvédcsaládokért folytatott gyűjtésünket
ilyen, minden várakozáson felülmúló, hatalmas eredményhez jut-
tatták. . .

Orgonaavatás. A nagyszénási egyház- I
község -új orgonáját virágvasárnap avatta
fel Kelló Gusztáv, a békési egyházmegye I
esperese. Az uj orgonát Borgulya Endre
szarvasi orgonista-tanító tervezte .és a

pécsi Angster-cég szállította. A szarvas,
egyházközség pedig régi sípokat és al-
katrészeket ajánlott fel megépítés éhez s
így lehetővé tette annak jutányosabb
áron való megépítését. .



Együtt a hétköznapokkal
Irók és írók, művészek és művészek -között minden időben v~ltak

viták. E vitáknak azonban csak akkor volt értelmük, ha az irodalom
vagy a művészet kérdéseiről szóltak. A közelmultban megint lezajlott
egy ilyen vita. Irók között, de nem irodalomról, hanem egymás szemé-
lyéről. Volt közöttük olyan, akinek a feleségét csókolództatták össze
Sztalinnal. A másiknak vélt vagy valóságos politikai színét rótták fel
megbocsáthatatlan bűnül, A harmadiknak megígérték, hogy nevét fe-
kete-listán jegyzik meg. A negyediket hűtlenséggel vádolták és így
tovább. -Szomorú, szinte tragikus, mikor a magyar irodalom, jelen
esetben a magyar népi írodalom egyik-másik képviselője idáig jut.:
Mert nézzünk csak a dolgok mélyébe. Mi történik itt? Az, hogy eddig
volt egy egységes írói tábor, a magyar népi irók tábora. Kik tartoztak
bele? Mai magyar ,írógárdánk színe-java. Lényegtelen volt, hogy ki
jött közülük Dunántúlról és ki Debrecenből. Egyetemi diplomával ren-
delkezett-c, vagy csak hat elemit végzett zsellérivadék? Csak egy volt
a fontos: a magyar fajta i~tenáldotta tehetségei adtak bennük talál-
kozót a magyar szellemnek, multnak, jelennek és jövőnek, Szavukat
és írásaikat. a magyarság jobbik fele várta és fogadta tiszta örömmel
s belső épüléssel. Egy szép napon .aztán' megrökönyödve vette tudo--
másul az olvasó a hétfői és nagyon-jobboldali lapok hasábjaiból, hogy
ezt a magyar békét és egyetértést is sikerült valakinek megtorpe-
dóznia. Mert , nyilvánvaló, hogyamíg a magyar írók egymást serte-
gették és egységes front juk megbomlott, azalatt valahol a háttérben
a főrendezők megelégedetten dörzsöltek kezüket. Ilyen fejlemények
után örömmel okvastuk .a Református Elet ápr-ilis lO-i -számában a
magyar népi írók nyilatkozatát, amely szerint költőtársuknak, aki
legtöbbjüket személyében is megbántotta, szeretettel megbocsátanak,
támadásaira többé nem válaszolnak. Viselkedésükből sokat tanulhat az
egész keresztyén magyarság, Legalább is ennyit: csak a magyarságnak
árt, aki személyes vitákban bontja meg az egységes magyar táboro-
kat. S az ilyen betegségre csak egy orvosság van: keresztyén szerétet-
tel és időben'megbocsátani. Egyben ez a legjobb orvosság is, Ment min-
denkinek meg kell látnia, hogy ott van a nagyobbik szerétet és a
magyarságért való igazi aggódás, ahol félretéve a személyes sérel-
meket, nem csak gyűlölködni tudnak, hanem a megbocsátást is gyako-
rolják. .

*Sokszor írtuk és követeltük még öt-hat évvel ezelőtt is, hogy
helyet az ifjúságnak. Harcoltunk is érte, ahol csak tehettük. Az ilyl'tn
nemzedék megtanulta, hogy az életért, jövőért, pályájáért kemény
harcot kell vívnia, S megtanulta azt zis, hogy csak egy jövőbiztosítás
van: olyan minőségi munkát produkálni, amelyik nélkülözhetetlenné
teszi őt a saját helyén.

Azóta nagyot változott a világ. Középosztálybeli ifjúságunk előtt
jóformán minden gát leomlott és szinte minden kapu' megnyilt előtte.
Erettségi után tehetségesebb része válogathat az Eötvös kollégiumbeli
stipendiumok és három-négyszáz pengővel dotált havi állások között.
S utána széles út áll előttük az előrehaladásra, mert kell a munkás kéz
és kell az ember. A csendes szemlelő azonban mégis megütközve kapja
fel a fejét. Valami nagy változás történt ifjúságunk belső világában.
Míg semmije sem volt - talán még betevő falatja sem -, addig
nagyszerűen tudott harcolni és dolgozni [örröjéért. Ki ne emlékeznék
a villamoskalauz egyetemtstákra, a gyárimunkás diplomásokra, egye-
temet végzett postáskisasszonyokra és így tovább? Es ki ne csodál-
koznék ugyanakkor a legfrissebb ifjú-értelmiségi generációkon, ha
észreveszi, hogy -ez a nemzedék már egészen másként él, gondolkozik
és dolgozik, mint az előtte járó, Megszokta, hogy tálcán viszik eléje
a munka és érvényesülési lehetőségeket. Nem kell harcolni értük, csak
választani kell közöttük. Es ha megvan a legjobban testhezálló pozi-
ció, akkor is sokkal feritosabb a munkánál és hivatásnál a minél na-
gyobb kereset és minél nagyobb jövedelem kérdése. Egy pillanatra.
sem vonjuk kétségbe: magyar társadalmunk anyagi megizmosodása
fontos és döntő kérdés, De nagyon alaposan akarjuk hangsúlyozni, hogy
az anyagi megerősödésnek csak egy becsületes útja van, a munka. Es

Béla, mint e reprezentáns kórus legfőbb
célját jelölte meg a nagy oratóríumok
megszólaltatását. Ott van énekkarunk
élén a két kitűnő szakember, Adám Jenő
és Peskó Zoltán, hivatottságukban min-
denki megbízhatik, a müvészgárda ren-
delkezésre áll. Azt hisszük, igen sok
protestáns testvérünk óhajtasát mond-
juk ki, amikor kérjük őket, ioqianaíc ,
hozzá haladéktalanul' és .ha már eddig
meg nem tehették, legalább jövőre hall-
juk tőlük a két passió egyikét! Akár a
Bacti-idejebeli, kisebb karokkal! Hiszen
erre az álláspontra hajlanak a ·(Iipcsei)
ttiestet újabb követői is, mondván, hogy
a bach-í polifónia igazi ereje: szín gaz-
dagsága így jobban érvényesül, mint a
monstre-kórusok fínomságokat, behatóbb
jellemzést elnyelő .hangtőmegeíben. Akár
így, akár úgy: Kér iiü: és várjuk Adám
Jenőék kezdeményezését. -5 5-

*-Bach passio! kőzül a Máté és a János
passió került előadásra a nagyhéten,
A János pcssiot a Főváros] Ének- és
Zenekar mutatta be Karvaly Viktor ve-
zényletével. Ez a passió is Bach szokott
gazdagságával van tele, áhitat és elmé-
lyülés árad minden ütemébőL Az elő-
adás megkísérelte, hogy mindent telje-
sen érvény re juttasson, ez azonban nem
sikerült teljes mértékben. A szoprán
szóló jóval gyengébb volt, mint a többi
és egészen' érthetetlen az is, hogy a kar-
mester miért énekeltette a korálokat zene-
-kar nélkül, csak orgonával. Bach korá-
ban ez nem volt szokás, sőt Bach' hang-
szereléseben minden egyes szólamnak
meg volt a maga hangszer-megfelelője
és alátámasztója. A Máté passiót
nagypénteken és nagyszombaton Lich-
tenbergék adták elő, egyik híres teno-
ristánkkal, mint szólistával, Ennek k ö-

vetkezménye az lett, hogy a keresztyén
közönség, mint eddig is csaknem mindíg,
újra kiszorult az elsősorban neki szóló
passióról, mert a jegyeket elkapkodta a
Váci-utca és a Király-utca környéke,
ahol az elővételi helyek voltak. Legfőbb
ideje lenne már, hogy a passíó-előadá-
sokat, elsősorban természetesen Bach
passióit kisajátítsák maguknak a protes-
táns énekkarok és elvigyék templo-
maíkba, hogy végre a keresztyén közön-
ség is hozzájusson meghallgatásukhoz.
A Budapesti Protestáns Énekkar, remél-
[ük, jövőre mer már vállalkozni annyira,
hogy valamelyik protestáns templom-
ban (jobb volna, ha. úgy egy református,
mint egy evangélikus templomban), elő-
adjon egy Bach passiót. kp,

Az Evangélikus Misszióegyesület nyír-
egyházi fiókja Túróczy Zoltánnét válasz-
totta meg helyi elnökévé, Itt említjük
meg, hogya Missziói Egyesület május
havi közgyűlését Nyíregyházán tartja
meg később meghatározandó időpont-
ban

Férfiintelligenciánk eva.ngélizációja -
mint jeleztük - a nagyhét első felében
folyt le Máriabesnyőn. Kb. 70 állandó
résztvevője volt, Az előadásokat Tú-
róczy Zoltán püspök, dr. Mády Zoltán
kereskedelmi isk, .igazgató és Szabó Jó-
zsef lelkész tartották,

Lengyel misszionárius Tessedik Sá-
muelről. A gyóri Di-akonissza Otthonban
április 14-én S. A. G. Tuchband lengyel-
országi német protestáns misszionárius
érdekes előadást tartott a magyar gaz-
dák papjáról, Tessedik Sámuelről.
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("Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az egyházi és a világi jog szet itü"

címmel a Szent István Társulat főbizományában most jelent meg 'dr. Móra Mihály
kir. kúriai tanácsjegyző könyve, mely a katolikus egyházközségek [valamint a
katolikus egyházi adó] jogi alapjának és jogi természetének kérdései megvizsgá-
tását tartalmazza. E kérdések minket is érdekelnek történetileg és gyakorlatilag is,

Tízezernél több úrvacsorázó járult a "kü lönös érdeklődésünkre tárthat azonban igényt a II, rész első és második lejezete,
budapesti templomokban nagyhét alkal- -' mely a protestáns egyházalkotmányt és az egyházközségi autonómiát, továbbá a
main az Úr asztalához. Ezt a számot protestáns egyházszervezeti felfogást tárgyilagos hangol). ismerteti, de figyelemre

méltó an nyilatkózik a protestáns és k ato likus egyházjogászok együttmunkálkodá-még növeli a, közvetlénül nagyhét előtti
napokban tartott külön bőjti áhitatokon sának kívánalmáról is. [57-67. o.] E szakaszból közlünk részleteket. A mű ára
és úrvacsoraí közösségen résztvevők fűzve 8, kötve 10 pengő.)
száma. Közöttük a középiskolai és az A magyar protestáns egyházközség-fogalom megértéséhez szük-
iparostanonciskolai ifjúság, postasok. séges rövid bepillantást vetni a protestáns egyházalkotmányj og vilá-tüzoltók és egyéb szervezetek közös úr-
vacsoravétele. Templomaink és isten- gába. Ez elől dolgozatunk, amely különben a katolikus egyházi jogot
tiszteleti helyeink mindenütt zsúfolásig tartja szem előtt, sem térhet ki,sőt az elengedhetetlen, már csak azért
megteltek. sőt több helyen párhuzamos is; hogy a katolikus egyházközségek eltérő jellege jobban kidombo-
istentiszteleteket is kellett tartani.

Új püspök Finnországban. A Loima- rodjék.
ranta püspök' halálával megüresedett De erre az excursióra már meggondolás késztet. Valljuk ugyanis,
viipurii püspökségre a finn köztársaság hogy a katolikus és protestáns egyházi jog nézeteinek a tudományos fel-
elnöke a választás alkalmával a leg- d l ' keretéb k 1
több szavazatot nyert Salomies Ilmarít ? ~oz.as erete en való ö csönös, de a hitelvi felfogás feladása nél-
nevezte ki pűspökké. Az új püspök az küli figyelembevételo gyümölcsöző lehet. Nehéz belátni, hogy a pro-
egyetemen az egyháztörténet tanára testáns egyházi jogtudomány miért ne vegyen tudomást a katolikus
volt, aki különösen az ébredésí mozgal- egyházi jogról és hogy a katolikus egyházi jogtudomány miért tekintse
maknak a történetével' foglalkozott so- .
kat. Tudományos munkásságán kívül mint nemlétezőt a görögkeleti és a protestáns egyházi jogot.
gyakorlati munkában is élénk tevékeny- Régebbi egyházi jogászaink a graeca' sunt non leguntur elve mellő-
séget fejtett ki. Külföldön is jólismert zésével a merev szétválasztás helyett gyűjteményes munkáikban tel-
férfiú, Svédországban és Németországban jesség kedvéért figyelem be vették a protestáns e,gyházi jogot iSI',kato- .
több alkalommal tartott előadást. A finn-
ugor lelkész gyűlés alkalmával Magyar- likus papszerzők műveiben is megtaláljuk a protestáns és a görögkeleti'
országon is jart.. Kinevezése Finnország-· egyházi jog feldolgozását; elég legyen itt olyan elterjedt kánonístára,
ban osztatlan örömet keltett. mint Szeredyre utalnunk, viszont eléggé ismeretes, hogy protestáns

A miskolci ,jogakadémia ügyében, házi vi k il d 1
melynek sorsát, mint annakidején hírt egy azi jogászo mi yen ere ményes művelői vo tak a katolákus egy-'
adtunk róla, bizonytalanná tette az a házi jognak is.

KÖNYVISM [RTfTÉ S
Megtörteknek szabadulást ...

Bizonyságtételek. Németből fordította:
Szerb Anna. II. rész Magyarhoni tapasz-

talatok •...- 216 lap.

Ez a könyv csodálatos gyógyulásokról
szóló bizonyságtételeknek a gyüjte-
ménye. Arról beszél, hogy Krisztus ha-
talma és ereje ma is csodálatosan meg-
mutatkozik egy-egy hivőnek az életé-
ben s úgy árad ki ma is, mint földi éle-
tében. Sokak előtt talán idegen az a
hang, melyet a könyv használ s az a
közvetlen melegség, me ly elejétől vé-
géig sugárzik rajta, de minden bizonnyal
új látásra és szemlélődésre vezeti azo-
kat, akik hasonló könyvet még nem
forgattak a kezükben. Ára 6 pengő,
Megrendelhető a szerzőnél: Szerb Anna,
Siófok, vagy a 44.940.. sz, csekklapori.

A tékozló fiú.
Komoly írásmagyarázat ifjak számára

a legszebb példázat alapján. Igen egy·
szerü a nyelve, szemleletesek a képei,
világos a taglalása. Biczó Ferenc rajzai
nagyon elősegítik az ifjút a könyv ko-
moly tanulmányozásában. Ecsedy Ala-
dár nagyszámú könyve között ezt talál-
juk egyik legsikerültebb müvének. Sze-
retettel és bizalomma] ajánljuk minden
magyar ifjúnak, azzal a reménységgel
és imádsággal, hogy minél többen meg-
találják "a tékozló fiú örök útján a
boldog életet a Jézus Krisztusban".

A könyv 2 pengőért szerezhető be a
szerzőnél Tahitótfalu, Pest megye CÍ-
men, vagy az egyházi könyvkereskedé-
sekben. Konfirmációi ajándékozásra ki-
válóan alkalmas. P. P..

HíREK
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fiatalságunknak meg kell ma tanulnia dolgozni, nagyon jól és nagyon
. minőségi módon, Ez még a gyors meggazdagodásnál is fontosabb. Mert
eljön majd újra. az az idő, amikor csak az dolgozhatík, aki nélkülöz-
hetetlenné tudja tenni. magát munkájában., S mi lesz akkor azokkal,
akik sokkal jobban szeréttek volna gyorsan meggazdagodni, mint
dolgozni?

*Elismert' tény, hogyakeresztyénség kétezeréves mult ja minden
időben történelem, világ- és társadalom-alakitő tényező is volt. De
tény az is, hogy a világ is alakította és befolyásolta a keresztyenséget.
Ma épen olyan időket élünk, amikor a világ befolyása nagyon erős
a keresztyénségben. S a mai világ egyik legjellemzőbb' vonása a bi-
zonytalanság. Keressük és szeretnénk az új világot, de még nem tud-
:juk, hogy valójában milyen is lesz? Ez a bizonytalanságérzet helyet ka-
pott keresztyén és egyházi életünkben is. Valami függvényérzés alakul ki
bennünk és eléggé bizonytalanul nézünk munkánkra, mert nem tud-
juk; mit hoz, a holnap. Ebben az állapotban benne var. az az ítélet is,

'hogyakeresztyénség sorsát összekapcsoljuk a világ sorsával. Valami
alapja van is az összekapcsclásnak, hiszen a történelem mutatja, hogy
a világ sorsának mindíg nagy hátása volt az, egyház, sorsára. De őssze-
kapcsolásuk 'tartalmi része ma hibás. Mert egy régi világ esetleges
bukásával nem bukik együtt az. egyház is. Legfeljebb olyan egyházi
intézmények, berendezések és gondolatrendszerek. amelyek nem az
evangéliumból, hanem ebből a világból születtek. S ha ezek meg-
buknak is, nem a világ buktatja meg őket, hanem az egyház Ura, aki
nyilván nem tűrheti tovább Krisztus testében az idegen testeket.
Nekünk magunknak pedig. egyházi és egyéni keresztyén életünkben
komoly vizsgálat tárgyává kell tennünk hitünket, munkánkat, intéz-
ményeinket és egész világnézetünket, hogy ha Isten rostáján most és
a jövőben sok minden áthullik eddigi értékeinkből, bennük ne keresz-
tyén hitünk elemeit, hanem e világ múló értékeit sirassuk csupán ..

M. S.

Egyházjog



A többféle hitbeli felfogású egyházi jogászok munkája nem a bé-
kétlenség forrása, hanem - amint arra Notter AntaL helyesen rámu-
tatott .- inkább remélhető, hogy az együttműködés a, vallási békéhez
vezet, ha az auktorok mint tárgyilagos jogászok és mint jóakaratú
magyar emberek munkálkodnak. "Nem remélhető és nem is szükséges,
hogy bárki is megtagadja hitbeli elveit. De igenis remélhető és felette
kívánatos, hogy a hítelvi eltérések ellenére jogászemberek és magyar
emberek a jog terén egymásra találjanak és vállvetve tudj ainak és
'akarjanak dolgozni a vallási békén, mint a nemzeti összefogás egyik
előfeltételén.'

Ez az együttműködés annál is inkább remélhető, mert a mult idők
irodalmi termékeíro visszatekintve, a másik oldalról is örömmel veszik
azt a megnemesült és magasztos irányt, amelynek révén "a legújabb-
kori tudományos magyar egyházi jogi írók közös alapokat keresnek a
vallásfelekezetek szempontjából legpoliglottabb nemzetek egyházjog-
rendszerében is - és megtalálják azokat ... Hiszen egyre-másra dőltek
le azok a válaszfalak, amelyek a magyar társadalom tulajdonképen
nyolc bevett vallásfelekezete közötü annyi keserűségnek és testvérharc-
nak okozórvoltak". De ez a felismerés vezeti azt is, aki hirdeti, hogy
"az egyházjog tudományát egységesen, az összes,valkásfelekezetekre te-
kintettel kell tárgyalni". Az anyag nagysága persze differenciálódást
okoz, amint a jog egyéb ágai is továbbtagozódtak és ezt Illemis szabad
megszüntetni; nem szükséges kiemelni, hogy nem önálló tudományágak
megszüntetéséről és egybeolvasztásáról van szó, mint ahogy a kánon-
jog önálló művelését ez legkevésbbé sem érinheti.. Ám a saját tudo-
mány teljessége szempontjaból kívánatos a jogászi készeégből folyó
kölcsönös megismerés és figyelembevétel. '

. A protestáns egyházak szervezkedését országok szerint bizonyos
parhuzamos elvek és a helyzetkövetelte eltérések szabják meg; az in-
ternacionália jellegű kálvinizmus lényegileg ugyanazon elvek szerint
szervezkedett mindenfelé. Ha a magyar protestáns egyházi jogfelfogást
az ismert részletkérdésekben wialó eltérések mellett egységesnek lehet
tekintení, az egyház alkotmány alapja a gyülekezet, illetőleg az egyház-
község; in ultima analysi minden jognak ez a forrása, minderu felsőbb
hatóság ettől kapja a felhatalmazást. Ehhez a lényegében a XIX. szá-
zad végén állandósuló zsinatpresbiteri, demokratikusnak nevezett, de
jelentőserr arisztokratikus színezetű felfogáshoz hosszabb fejlődés veze-
tett el, amelynek egyes állomásait a mindenesetre nem sokáig' tartó
episcopalis, consistorialis irányzatok, az egyházi szervezést nem a köz-
ségtől felfelé, hanem a püspöki hivatalból lefelé irányító törekvések,
a világi és a lelkész elem közti "hierarchia és kyriarchia" elnevezés
,a:1attismeretes belső küzdelmek jelzik.

A magyar református és az ágo hitv. ev. egyház, alapvető egyház-
szervezési elve, sarkalatos tétele a zsinatpresbiteri príncipium, amely-
hez elvileg az újabb zsinatok is ragaszkodnak. Ami pedig az utóbbiak
geneziséhez tartozik, a liptói egyházmegye az 1913-,16. éíV'ibudapesti
országos ágo hitv. ev. zsinathoz tett előterjesztésében minden az egyház-
községbőleredő joggal ellenkező rendelkezes megszüntetését kerte.
Az utóbbi zsinatnak az evangélikus egyház alkotmányfejlődés érdekes
fejezetét nyujtó anyaga valóban fokozottabban érvényesíti a "minden
hatalom vitessék vissza az egyházközséghez" elvéti 'amikor a zsinati
képviselők megválasztását az egyházköségí kögyűlés' hatáskörébe
utalta.

Az 1891-93. évi országos zsinaton hozott, 1893 március 18-án
jóváhagyott és 1893 május 4. napján tartott zsinati 'ülésben kihirdetett
törvények .szerint az. ágo hitv. evangélikus-egyházban minden hatalom
az egyházközségből ered és az egyháznak mind törvényhozása.. mind
pedig kormányzat.a mindíg az összes jogosult egyháztag közrehatásá-
nak kifolyása (11. §.), az egyház törvényhozásában és kormányzásá-
ban a törvény értelmében minden önálló egyháztagnak joga van be-
folyni. (13: §.)

Meg kell jegyezni, hogy amig a magyar református egyháznál az
egyházi jogélet központja a presbiterum (egyháztanács) és nem az egy-
házközségi közgyűlés, a magyar evangélikusoknál az egyházközségnek
csak egy teljes hatósági joggal felruházott szerve volt, az egyházközségi
közgyűlés és ez utóbbinak jogkörévei szemben a: presbiterium alá-

rendelkezés, hogy a jogak'adémiák fel-
sőbb évfolyamait meg kell szüntetni,
most kedvező fordulat történt. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter miskolci
látogatása alkalmával a tiszai egyház-
kerület azt az ígéretet kapta a mínísz-
tertől, hogy 'a jogakadémiák ügyével
újból foglalkozni fog s egyelőre a vég-
leges rendezésig, a jogakadémia felsőbb
évfolyamainak további munkáját lehe-
tővé teszi. Ezt az ideiglenes megoldást
az egyházkerület elnöksége megnyug-
vással vette tudomásul. '

Köszönő levél a frontról. Péteri Fe-
renc tart. tábori lelkész lapunk szerkesz-
tőségéhez küldött levelében hálásan
emlékezik meg arról, hogy a tábori kór-
ház protestáns lelkészi hivatala úgy-
szólván minden alkalommal kap postán
néhány példány Evangélikus Életet. Azt
írja, hogy hónapokon keresztül sok ál-
dással használta fel, nemcsak a sebe-
sült és beteg, de' egészséges baj társai
lelki gondozása terén is. Miután sok
esetben alappéldányt küldő előfizető
nevét nem tudja, ezúton köszöni meg a
figyelmes szeretetet mindazoknak, akik
az ő tábori postaszámára lappéldányo-
kat küldöttek és ezzel néhány morzsát
adtak arra az asztalra, ahonnan a Don-
mente lelki szegényei lelki táplálékot
nyertek.

Az angyalföldi templom új oltárképe
A pesti evangélikus egyház angyalföldi
templomában husvéthétfőjén volt az új
oltárkép felavatása. A hatalmas méretű,
közel három méter magas oltárkép azt a
jelenetet ábrázolja Lukács ev. 24. alap-
ján, amint a feltámadott Jézus a ke-
nyeret meg töri és odanyújtja a két
emmausi tanítványnak. Azok ráismer-

. nek, Az egész jelenetet meleg esti fény
világítja be. A szerkezetében is, kidol-
gozásában is kiválóan sikerült oltár-
képet .Rakssányí Dezső képzőművészeti
főiskolai tanár, festőművész készítette.
A felavatást Kemény Lajos esperes vé-
gezte János 6:34. alapján: "Uram, min-
denker add nekünk ezt a kenyeret!" Az
igehirdetési szolgálatot Rimár Jenő, az
angyalföldi templom lelkésze tartotta
az emmausi tanítványokról.

Kitüntetés, A keleti front nagy harcai-
ban különös en kitűnt páncélos hadosz-
tály tiszti és legénységi vegyesküldöttsé-
gét e napokban fogadta a kormányzó úr
és személyesen adta át a kitüntetéseket.
ürömmel jegyezzük fel, hogy a kitün-
tettek között van Schultz Aladár tart.
hadnagy, Schultz Aladár bánki lelkész
fia, aki a Magyar Érdemrend lovag-
keresztjét kapta a hadiszalagon a kar-
dokkal és Wiszkidenszky -Gusztáv tart.
'zászlós, aki hosszabb ideig vezető szere-
pet vitt az Egyetemi Luther-Szövetség
életében és szintén szép kitüntetésben
részesült.

Evangélizáció. Aszódon. április 11-
18. között volt 'egyhetes evangélizáció,
melynek előadásait esténként állandóan
150-200 lelkes hallgatóság látogatta.
Többen vettek részt a környékbeli gyü-
lekezetből is, - A nagyhéten Héviz-
györkön és Mogyoródon volt evangéli-
záció. Husvét után Péteri, Tokaj, Hód-
mezővásárhely, . Nagybánya és Nyír-
szöllős kerülnek sorra.

Az egyetemi Luther-Szövetség hírei.
Az egyetemi Luther-Szövetséghelyisé-
gében (Bpest, IV., Bástya-utca 12. sz.)
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május 3-im, hé'tfőn este Dezséry László
tart előadást Kaszap Istvánról' "Az egy-
ség útja evangélikus szívvel" . c. soro-
zatban. - A következő előadás május
l O-én lesz a gyónásról. Előadó: Wolf
Lajos kelenföldi lelkész.

A Budahegyvidéki Luther-Szövetség
virágvasárnapján műsoros szeretetven-
dégséget rendezett, melyen Kemény La-
jos esperes tartott elöadást. Közremű-
ködtek: Csiky Mária szavalóművésznő,
Reményi Zsuzsa, Ramor Paula, Lohonya
Sándor és Koch István. Az est bev éte-
léből szép összeg jött egybe az építendő
budahegyvidéki templom céljaira.

Nyugalmazott lelkész nagyobb egy-
házközségben a gyülekezeti munka bár-
mely ágában (belmisszió, szórványgon-
dozás, hítoktatás stb.) önálló, vagy ki-
segítő munkakörrel elhelyezkedést ker es..
A magyar nyelven kívül németül és
tótul is ír és beszél. Cím: Bonyhád,
Rákóczi-út 138.

Tessedik-emlékünnepély. Szarvas köz-
.ség és a szarvasi evangélikus gyülekezet
minden esztendőben megemlékezik egy-
kori kiv áló : papja, Tessedik Sámuelről,
születésének évfordulÓján. Idén április
18-án, vasárnap nagyszabású ünnepséget
rendeztek a Tessedik-szobor mellett. A
megemlékezést Kiss György lelkész tar-
totta, aki hatalmas beszédben -mutatott
rá Tessedik korszakalkotó munk áira.
Szavalatok, karénekek után koszorúkat
helyeztek az emlékmű talapzatára.

• Olcsó, építő tartalmú iratokat adott' ki
újabban a. Keresztyén Igazság c. lap s
lelhívjuk rájuk olvasóink figyelmét. A
következő füzetek jelentek meg. Luther
Márton: Igy imádkozzál! Egyszerű út-
mutató az imádkozásra. Fordította Ba-
likó Zoltán. Ára 40 fillér. D. Dr.
Pröhle Károly: Keresztyén magyar lelki
egység. Evangélikus válasz a keresz-
tyén egység kérdésére. Ára 20 fillér. -
Groó Gyula: Hiüál, feltámadás, örök
élet. Az eddig is igen megkedvelt füzet
második kiadása. Evangélikus felelet a
végső dolgokra. Ára 20 fillér. - Balikó
Zoltán: Győzelem földjén. Útmutató a
mostani háború és sorscsapások lelki
kérdéseiben. Ára 20 fillér. - Balikó Zol-
tán: Hősök, keresztyének. A modern
hősi életeszmény és keresztyénség vitá-
járól. Ára 24 fillér. - Scholz László:
Isten a mi oltalmunk. Az evangélium
ereje és vígasztalása azok számára,
akik a háború és a. szenvedések meg-
próbáltatásai között gyötrődnek. Ára 20
fillér. - A hat füzet együttesen is be-
szerezhetö 1.20 P-ért. Tömeges rendelés
esetén kedvezményt adnak. Megrendel-
hető a .Keresztyén Igazság" kiadóhiva-
talánál, Sopron, Arany .lános-u. 9. Az
értük járó összeg befizethető a K. I
Sopron, 45.03·1.sz. csekklapján.

A Mátrai Evangélikus Diáküdülő (840
m) az idei nyáron is szeretettel várja
középiskolás és egyetemi ifjúságunkat.
Június 26-tóI egy hónapig fiúk s foly-
tatólagosan, ugyancsak egy hónapig
leányokat látunk vendégül. Evangéliku-
sok május közepéig jelentkezzenek, mert
május 20-án a másvallású jelentkezőket
is felvesszük s így kimaradhatnak. Je-
lentkezésnél a hely biztosítására 20 P-t
kell beküldeni. Evangélikusok kb napi
8-9 P-t, a többiek 20%-kal többet fi-
zetnek. Ellátás: naponta négyszeri bősé-
ges étkezés. Jelentkezni lehet: Glatz Jó-
zsef vt. lelkésznél, Rákosszentmihály,
Rákosi-út. 95. Tel.: 408-769.

8

rendeltebb szerepet játszott, Jóllehet már az 1891-93. évi zsinaton
megnyilvánult az a törekvés, amely a presbiterium jogkörét tágítani
igyekezett. Bs hogy ez nem maradt teljesen eredménytelen, jóllehet
a fejlődés a régi alapokon óvatosan haladt előre, arról az újabb kodi-
fikáció tehet tanuságot.

Az 1934-37. évben Budapesten tartott országos zsinaton alkotott
törvények (E. T.) II. tc. 4. §-a folytán az E. A. 11. §-a hatályát veszti;
e 4. § .szerint a magyarországi evangélikus egyházban a hatalom for-
rása az egyházközség, vagyis az egyházmegyei, egyházkerületi s egy-
házegyetemi hatóságoknak, valamint a zsinatok tagjai és az. egyház-
községeknek közvetlen, vagy közvetett választottai. s így az evangé-
likus egyháznak mind törvényhozása; mind korrnányzata az összes
jogosult egyháztagok közakaratán alapul. A régebbi 11. § szerint az
evangélikus keresztyéneknek meghatározott területen közös vallás-
gyakorlat végett alkotott szenve az egyházközség. Az egyházközségi
közgyűlés hatáskörére vonatkozólag az E. A. 44. §-a maradt hatályban.
Az E. T. 32. §-a szerint El képviselőtestület - a lelkész, továbbá a
presbiteriumí és a képviselötestületi tagok választását kivéve - a.
közgyűlés minden jogát gyakorolja, míg az egyházközségi presbiteriura
(egyháztanács) az egyházközségnek csupán kisebb jelentőségű bel-
ügyeiben intézkedik, hatáskörét az egyházközség -szabályrendeletben
állapítja meg. (E. T. 38. §.) Felsőbb tagozatokban (egyházmegye, egy-
házkerület, egyházegyetem, - zsinat) a képviselet elve termÉ'szet-'
'szerűen erősebben érvényesül és a testületi szervek hatásköre is tágabb-
nak mondható.

Kevesen tudják
A budai-vári egyházközségnek volt hosszú időn keresztül lelkésze

. eperjesi Scholtz Gusztáv, a későbbi bányakerületi püspök. 80 éves ko-
ráig dolgozott fáradhatatlan buzgósággal egyházközsége és egyház-
kerülete élén. Gyülekezete nagyrészt neki köszönheti megmagyaroso-
dását. .

1876-ban jelölték meg a budai templomban Mária Dorottya fő-
hercegasszony errilékét, akinek a gyülekezet alapításánál a legnagyobb
-szerepe volt. József főherceg, az egyházközség ezen kegyeletnyilvání-
tásért meleghangú írásban mondott köszönetet s 1878-ban 500 forintot
adományozott az egyházközség szegényei részére.
. Clark Adám, a Lánchíd építője, .a neves építész, hivő evangélikus

ember volt. Feljegyezték róla, hogy egy alkalommal, amikor súlyos
betegségbe esett, magához kérette Sztehló András budai lelkészt és
vele az ágya körül térdelő családja társaságában fennhangon imád-
kozott Istenhez.

A cínkotai gyülekezet 200 évvel ezelőtt hatalmas, vidéken lakó
evangélikusságnak volt középpontja. Pontos évszámmal nem állapít-
hatjuk meg, de határozottan tudjuk, hogy az akkor még igen kis-
számú pesti evangelikusság is ide tartozott. A mai pestkörnyéki gyüle-
kezetek közül Rákoskeresztúr 1807-ig,' Rákospalota 1871-ig, Csömör
1915-ig volt Cinkota leányegyháza.

A gyülekezetben több nagynevű, nemcsak országoshírű, hanem
európaihírű lelkész is végzett rövidebb vagy hosszabb ideig szolgálatot.
Egyik leghíresebb lelkésze Wallaszky Pál volt (1780-1783-ig). Közvet-
len kapcsolatban állott Kazinczyval s az a "Nemzeti Betsület Szerentsés
Védőjének" nevezte el. Ő ajándékozta meg nemzeti irodalmunkat
I781-ben "Conspectus'" c. munkájának kiadásával az első. rendszeres
irodalointörténettel. Az egykori jegyzőkönyvek tanúsága szerint Cin-
kotáról Jolsvára távozott.

, Szintén kiváló lelkésze Petényi Salamon (1826-1833-ig). Petényi
a magyar orníthológíának megalapítójavolt. Emlékét az orníthológusok
szövetsége 1931-ben a paplakon emléktáblával is megörökítette. Tanul-
mányait Pozsonyban és Bécsben ·végezte. Miután, mint nevelő rövid
ideig Kubinyi Agoston 'házában tartózkodott, Cinkotán, "mint buzgó
apostol hét évet, Pesten,' mint múzeumőr, tizenegy évet töltött el. Ez
utóbbi minőségben meghalt 1855. évi október ő-én,": .

Közli: Pásztor Pál



órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

" ~ · II Budapest, V.I, Deák F...tér 4.
•••••••••••••••••••• Telefon: 181-175. ~~~~~~

,,1 fl ÉNU' !..ülökülönBegessége~ i ••••••••••••••••••••
, I Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

aUDAPEST (Belvaros), IV., Fehérhajé·utca 8_10./ sz. I Művirág, .diS~IOII~.eredeti kUlönleges-
Te le! on: 186,,177. - Készít mindennemű tánc-, ségek gvarlasa, eladása
sport- és gyógy!üzőkel a legújabb szabás szerint. 'GROSZ, 8pest, IV., Sütö ..utca 1.

~ TELEFON: 180-213.

~

ALAPtrASI ÉV: 1853. cuJ'
ELIGMANN' /

ÉKSZER-EZÜST -ARANY .

'Telefon: 181~282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, ízléses. szolid munka. Előnyös árak.

i

••••••••••••••••••••.
KISS FERENC

ÖTVÖST AN ÁR
BUDAPEST

cHARIS2AZÁR-KÖZ 3,
TEL: 384-447,

/

kegyszerek, ez ü s ttá lak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csattok, hamutálak.

nászaján dékok.

./•.••~.~.~.~.

Bárhol hirdetett' könyv kapható:

.Scholtz tHstvErBb
könvvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva; 1906. Tel: 330-648 . •, .••.•~.~••...•~ .

/
/

,1 BRA UN JENO" m~him~ő és plisséspeci-

1
alista bermunka uzerne,

VIlI., Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok),
Tel e fon: 344 637.

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás •
és minden e szakmába vágó rnunkák -

szakszerű készítése. _ =======::::=======

.P th " L· gyümőlcs-, zöldség- ése O aJos tejtermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám .

Evangélikus gimnázium épületében .

••••••
Ördögh M'átyás



Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert .az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről. '

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, . baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkek
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te--

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az:

I
~gyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,

I
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan

I felvesz és foglalkoztat .férfi és női tagszerzőket.

Gvurálz ferenc [yan~ leánvnevelőinlézet és leányuimnázium

Kősz~g.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely

a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít.' Nagy kert,' játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

feltételek folya-
az Igazgatóság

Az 1943-44. évi
matban. Felvilágosítást
nyujt.

Aj án d é ko k, óra k ülö n l e-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A Luther-Társaság könyvesbolt ja
a lelkészi- hívataloknak. szülőknek s keresztszülőknek . konfirmációi ajándékozásra

. . ajánlja D. II a f' f a lY S á n dor püspök

1 k n y vé t.••
OOla

.-
Ára vászonkötésben 4.- P, műbőrkötésben 14.- P, puha börkötésben 22.-- P,

kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

Konfirmációi ajándékkönyvek:
D. .Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márla.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P ~űzve 2.50 p, kötve. 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő :' Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- P, kötve . 4.~· P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill.
A Luther-Társaság közism~rten szép ötszínű' mélynvomásos konfirmációi emléklapja

három nyelven, magyar, nérriet és szlovák nyelven kapható. Ára darabonként 1."":"" P.
Szlovák nyelven kisebb méretű színes ernléklapunk is van. Ara darabonként 30 fillér:

Mindenféle könyv megrendelhető ! Pontos postai szállítás!
Bud a pes tVlll., Ü IIő i-ú t 24. sz á m

•

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


