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Keressétek először az Isten országát és annak igazságát!
M áté ev. VI. 33.

Jézus és a z asszonyok
Különös módon és megkülönböztetett szere
tettel foglalkozott az Ur Jézus az asszonyokkal.
Az Üdvözitő kegyeinek sugarai megaranyoz
ták a nő tevékenységét, a nő hivatását és a nő
egész lényét. Mennyi megértéssel, mennyi kedves
séggel beszél a nőről és foglalkozik vele. Szívesen
vette, hogy azok a nők, akiket megszabadított a
tisztátalan lelkektől és betegségüktől, háladatosságuk és szeretetük jeléül az ő marháikból sáfár
kodjanak neki (Luk. VIII, 3). Nem is tudott
igen a szükségben szenvedő nő kérelmének ellentállani s ha meg is tette — mint a kananeai asszony
nál — (Máté XV, 22) azt csak hitének megpróbál
tatása miatt tette. Bevezette őket a mélyebb igaz
ságok ismeretébe » személyes behatással iparko
dott lelkületűkre hatni (Ján. IV), de azon is fára
dozott, hogy a nő hivatását eszményibbé, Isten
országa szempontjából méltóbbá tegye. Azért
dicsérőleg szól ugyan M ártáról: Szorgalmatos
vagy és sokra igyekszel, de nem a ház körüli
teendők szorgos elvégzésében látja a nő hivatását
kimerítve, hanem az isteni dolgokkal való fogla
latosságban. Egy a szükséges dolog : Mária pedig
a jobbik részt választotta, mely tőle el nem
vétetik (Luk. X, 38—42).
A személyének tett szolgálatokért hálás volt,
a nő figyelmét szívesen vette, különösen akkor,
ha látta, hogy az a szolgálat és az a figyelem a hit
ben buzgó szív vagy a kegyelmet kereső lélek
megnyilatkozása volt. A bűnös asszony azért
vette elő alabástromból készült szelencéjét, amely

ben drága kenőcseit tartogatta volt, hogy az Ur
Jézusnak szolgáljon vele, mert érezte bűnösségét
es a bűnbocsátó üdvözítő figyelmet akarta magára
terelni. S mert az Ur Jézus iránti szeretet ösztö
nözte reá, mondá neki az Ur, hogy az ő sok bűnei
megbocsáttattak néki, mert igen szeretett (Luk.
VII, 37—57); sőt annyira értékelte az Ur a bűnös
asszony igazi szeretetből folyó tettét, hogy a
méltatlankodó tanítványokat azzal hallgattatta
e l: Bizony mondom néktek, valahol az egész
világon predikáltatik az evangéliom, amit ez én
velem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlé
kezetéért (Máté XXVI, 13).
Az Ur Jézus belelátott a női lélek rejtelmeibe,
tudta, hogy a női sziveket tényekkel és nem esz
mékkel lehet megnyerni, azért engedte, hogy az
üdvtörténet legmagasztosabb eseményéről, a fel
támadásról a nők vegyenek legelsőbben tudomást.
Husvét reggelén Mária Magdaléna, Mária és
Salome az elsők, akik meghallják, hogy Jézus fel
támadott (Márk XVI, 1—16) és Mária Magda
lénát, leghívebb sáfárnőjét érdemesíti arra, hogy
őt, a feltámadottat, legelsőbben láthassa (Ján.
XX, 11—18).
Nem lett volna a mi Urunk test a mi tes
tünkből és vér a mi vérünkből, ha édesanyját
nem tisztelte, nem szerette volna. Már mint gyer
mek engedelmes vala az ő szüleinek és gyarapodék Isten és ember előtt való kedvességben (Luk.
II, 52). Az igaz, hogy nem egyszer visszautasí
totta az anya beavatkozását (Ján. II, 4 ; Márk
III, 33), de az olyankor történt, amikor üdvözítői
hivatására akart befolyással lenni, pedig azt Isten
fia még édesanyjának sem engedhette meg. Az
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anyja iránti szeretet azonban ott lobogott a szivé
ben, hiszen még a keresztfán, mikor mint Isten
nek ama báránya a világ terhét hordozta, gon
doskodott édesanyjáról. Jánoshoz, kedves tanít
ványához fordulva mondá neki: Imho! a te
anyád (Ján. XIX, 26).
Üdvözítőnk példája lebegjen mindenkor sze
münk előtt és Tőle tanuljuk meg, mily hálás
gyengédséggel kell szeretnünk édesanyánkat. Ak
kor nemcsak az édesanyák napján fogunk vele
foglalkozni, de képe szivünkben mindig él, szava
mindenkor lelkűnkben cseng.
Dr. Tirtsch Gergely.

K risztus és Gandhi
Indiában mozog a föld. Földindulás lesz-e
belőle, amibe belepusztul az a civilizáció, amit az
angolok meghonosítottak, vagy néhány esztendei
börtönnel lecsillapítható nyugtalanság, azt ma
nem lehet megmondani. A Gandhi-féle hindu ön
állósulási mozgalom napieseményeiről a napilapok
bőven beszámolnak. Gandhi mozgalma azonban
nemcsak politikai és gazdasági forradalom, hanem
vallási reformáció is. Azért ebben a vonatkozásá
ban bennünket is érdekel.
Gandhi 1921 október 6-áról kelt nyilvános
hitvallása a következő öt pontból á ll:
1. Hiszek a Védákban, az Upanisadokban,
a Puránákban s mindabban, amit hindu szent
iratok néven érteni szokás, következéskép hiszek
az Avatárokban és újjászületésekben._____
2. Hiszek a Varnásrania Dharmaban (a kaszt
rendszerben), de szorosan védai értelemben, nem
pedig a mai népies és durva felfogás szerint.
3. Hiszek a tehén oltalmazásában, a népies
nél sokkal szélesebb értelemben.
4. Nem tagadom meg a bálványok kultuszát.
5. Hiszek abban a hindu aforizmában, hogy
senki sem ismeri igazán a Sásztrakat, aki nem érte
el a tökéletességet a nembántásban (ahinszá), az
igazságban (szatja), az önuralomban (brahmacsarja) s aki nem mondott le minden vagyonszer
zésről és birtoklásról.
Még jobban kiütközik reformációjának az
alapjellege azokból a szabályokból, amiket moz
galma vezetői számára irt elő.
Fogadalmat kell tenniök az igazságra, arra,
hogy nem ölnek, hogy nőtlenek maradnak, hogy
ellenőrzik az Ínyüket, hogy nem lopnak és hogy
vagyont nem tartanak. A fogadalmak megneve
zése nem nyújt fogalmat sem arról, hogy milyen
messzemenő értelmezést adnak negatív és pozitív
fogadalmaiknak.
Az igazság fogadalmába nemcsak azt értik
bele, hogy hazudni nem szabad, hanem azt is,
hogy szükség esetén az igazságért meghasonoljanak tanítóikkal és szüleikkel is. Az ahinszá, az a
fogadalom, hogy ölni nem szabad, nemcsak azt
jelenti, hogy más teremtményt életétől nem szabad
megfosztani, hanem azt is, hogy még azokat sem
szabad megsebezni, akik igaztalanul bánnak velük,
vagy zsarnokoskodnak felettük. Sohasem szabad
felingeriilni ellenük. Szeretni kell őket. De szere
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tettel kell meggyőzni őket s halálig meg kell tagadni í
nekik az engedelmességet. Ezt a két főfogadalmat 1
csak úgy lehet megtartaniok, ha nőtlenséget fogad- 1
nak. Aki házas, tekintse úgy a feleségét, mint 1
élete fogytáig való barátját és éljen tökéletesen j
tiszta viszonyban vele. Aki nem házas, az ne j
házasodjék, de ezenfelül tartsa féken állati szén- 1
vedélyeit s még gondolataiban se vétkezzék a tisz
taság ellen.
Az Íny ellenőrzése magában foglalja a táp
lálkozás szabályozását. Fokról-fokra le kell mon
dani a nem föltétlenül szükséges táplálékokról.
Abba, hogy lopni nem szabad, beleérti azt is,
hogy olyan tárgyakat sem szabad használnunk,
amikre napról-napra nincs szükség, a vagyontól
való őrizkedést pedig annyira viszi, hogy semmit
sem szabad megtartani, csak ami testi szükségle
tünkre föltétlenül szükséges.
A főfogadalmakból folyik a szvadesi vagus,
az a követelmény, hogy olyan tárgyakat sem sza
bad használni, amelyek csalással készültek, ami
ket kizsákmányolt munkások állítottak elő. Ez az
elvi alapja annak, hogy Gandhi tanítványai az
európai gyárak készítményeit nem használják.
A másik követelmény az, hogy félni nem szabad.
Aki fél, az egy fogadalmát sem tudja megtartani.
Nem szabad senkitől és semmitől félni ! Se a
királytól, se a néptől, se a családtól, se a haláltól! *
Mint látható, ezek a vallási és erkölcsi köve
telmények mind mélyen a hindu lélekben gyöke
reznek. Gandhi nem uj dolgokat tanít, hanem régi
igazságokat akar föltétien érvényre juttatni.
Olyan elvekkel akar uj világot teremteni, ametynT“
századokon át az ut két szélén hevertek s amikre
senki nem adott semmit. Amikről azt hitték, hogy
nem lehet érvényük többé . . .
Hitvallásának mindegyik tételével egyre na
gyobb árkot ás a hindu lélek és az angol kultúra
közé.
Négy első pontjában a hindu világnézet ez
ősgyökereivel való kapcsolatát hangoztatja. Ezek
a pontok számunkra merőben idegenek.
Az ötödik pont azonban egyszerre belekap
szivünk húrjaiba. Akármennyire élükre állított
követelményeket hangoztasson is s akármennyire
benn gyökerezzenek ezek is a hindu lélek legősibb
mélyeiben, egyszerre ismerőseknek tetsző hangok
szólalnak meg benne: "csupa jézusi paradoxon
mindegyik követelése. Valaha Jézus is szakasztott
ugyanezt prédikálta a hegyi beszédben. Persze, a
teológiai magyarázat — közelebb hozta lehetetlen
követeléseit az élethez és legyengítette őket. De
követeléseit ha úgy hagyjuk magunkra hatni,
mintahogy azok eredetileg hangzottak, akkor ő is
olyan akadályokat gördített tanítványai és hívei
lábai elé, mint ma Gandhi.
Az igazságról Jézus azt mondta : A ti beszé
detekben az igen igen, a nem nem legyen. Ami
ezentúl van, az a gonosztól való.
* A fenti adatok Romain Rohand Gandhiról Írott
kitűnő könyvének a Dante könyvkiadónál Benedek Mar
cell fordításában megjelent magyar kiadásából valók. A
melegen ajánlható, most uj, képekkel bővített kiadásban
kapható könyv cime : Mahátma Gandhi. Ara 3 pengő.
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Az ahinszá Jézusnál Így hangzik : Hallottá
tok, hogy megmondatott a régieknek : Ne ölj,
mert ha valaki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt
mondom néktek, hogy ha valaki ok nélkül harag
szik az ő atyafiára, méltó az Ítéletre . .. Később
meg azt mondotta: Szeressétek ellenségeiteket,
áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegye
tek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkoz
zatok azokért, akik titeket háborgatnak és kerget
nek titeket! . . .
A nőtlenségi fogadalom is megcsendül nála
abban a homályos mondásban, amely szerint van
nak, akik az istenországáért megherélik magukat,
a hegyi beszédben pedig azt mondja : Hallottátok,
hogy megmondatott a régieknek : Ne paráználkod
jál. Én pedig azt mondom nektek, hogy ha valaki
vágyakozva tekint egy asszonyra, az már paráznál
kodik vele a szivében. Ha a jobb szemed visz erre,
vájd ki és dobd e l. . . ha a jobb kezed ejt meg,
vágd le és vesd el magadtól. . .
A vagyongyűjtésnek sem hive a mi Jézusunk
sem, különben nem mondaná : Ne gyüjtsetek kin
cset e földön, hol a rozsda és a moly megemészti . . .
Tekintsetek az égi madarakra . . .
És a ruházkodásról való túlságos gondosko
dás mellett van egy szava arra is, hogy ne legye
nek szorgalmasak a mit együnk és mit igyunk
kérdésének a feszegetésében, hanem először és
mindenekelőtt Isten országát keressék.
A félelem ellen meg nem egy szava van, de
ezekből egy is éppen akkora távlatot mutat, mint
Gandhinak az a mondása: Készen kell lennünk
arra, hogy nyugodt lélekkel nézzünk szénibe ezer
ártatlan férfi és asszony legyilkolásával, de több
ezerével is, mielőtt India eléri a világban azt a
rangot, amelyet soha felülmúlni nem leh et. ..
Mindenki tekintse úgy az akasztást, mint az élet
mindennapos dolgát. . . Ez pedig Lukács evan
géliuma, 12, 4-ben olvasható és igy hangzik :
Mondom pedig néktek, barátaim : Ne féljetek azok
tól, akik a testet ölik meg, de azután többet nem
árthatnak .. . Attól féljetek, aki megölhet s aztán
arra is hatalma van, hogy a gyehennára vethessen
benneteket.'.. !
A tökéletes párhuzam nyilván mutatja, hogy
Gandhi tanait Jézus paradoxonainak a hatása
alatt építette ki.
De mutat mást is. Azt, hogy Jézus megalku
vást nem ismerő követelményeinek milyen hatal
mas robbantó erejük van: Gandhi és társai az egész
angol kultúrát le akarják vele pattantani India
testéről. Gandhi reformációja legnagyobb dina
mikájú elvei éppen azok, amelyek száz százalékig
jézusiak. Gandhi mozgalmában az a megdöbbentő,
hogy ha nem is Jézus nevében, de Jézus elveire
kísértetiesen hasonló elvekkel harcol a keresztény
jellegű .angol kultúra ellen.
Ennyire jutott volna a keresztény kultúra?
Annyira eltávolodott volna Jézusnak és hegyi
beszédének a szellemétől, hogy egy olyan kis,
törékeny, sovány arcú, nagy elálló fülü hindu
fiskális, mint ez a Gandhi, a hegyi beszéd elemiek
nek látszó követelését szegezhesse dárdaként a
mellének?. . .
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A Ghandi-mozgalom ezen a ponton általános
keresztény szempontból is jelentős, mert a legben
sőbb életeszményeinkre eszméltet!
(Folytatjuk.)
Szimonidesz Lajos.

A lelki vak
Mivel a vakondok
A napot nem látja.
Azért még nem jogos
Napot tagadása.
Téged is barátom
Ha környez sötétség,
TJgy, hogy lelkedet is
Megveszi a kétség,
Ne azt mondd: nincs Isten.
Mit ér tagadásod?
Mondd inkább őszintén:
Vak vagyok, nem látok ...
VITOVSZKY ISTVÁN.

A szocializmus (12)
Ma, mikor a komoly nemzetgazdasági iroda
lom Marxnak egy-egy tételéről már nem köteteket
ir, hanem egész tudományos iskolákat mozgat,
ilyen négy sor az utcára kivetve, persze hogy megbolondithat fejeket.
Ráillik a latin költő mondása: pro captu
lectoris habent sua fata libelli. Az olvasó eszétől
függ a könyvek sorsa. Mindenki azt olvas belőle,
mindenki azt magyaráz beléje, ahogy érti. És
akiknek az akaratbajnoksága arra sandít, hogy:
jó lenne, ha nem lenne magántulajdon, az még azt
is ki tudja belőle olvasni, hogy: le a magántulaj
donnal ! A magántulajdon lopás !
Milyen nagyszerű ez ! Micsoda perspektívák
nyílnak itt a tőkés szellem, a shyloki szellem részére.
Nincs magántulajdon ! Minden köztulajdon ! Min
den a mienk ! Minden a közé ! A népé ! Elvben !!
A gyakorlatban? Az más ! Azt csak a bolsevis
tákra kell bízni, akik a köztulajdonnal sáfárkod
nak. Azok Marxistának vallva magukat a legtipi
kusabb tőkés szellemek tudnak esetenként lenni.
És nemcsak Oroszországban ! Nemcsak ott mos
sák el a határokat a köztulajdon-magántulajdon
között, az enyém-tied között. Ott ez csak elvi ala
pon történik. De a gyakorlatban találkozunk ilyen
határelmosódással, az enyém-tiednek, a magán
tulajdon-köztulajdonnak fogalmi eltolódásaival
más országokban is. Ott van a látható bolsevizmus, a láthatatlan azonban földi országhatárokat
nem ism er: hazája széles e világ.
Marx mint lassú fejlődést, evolúciót képzelte
el azt a már régtől megindult folyamatot, amit
szocializálásnak mondunk és amire annyi példát
hoztunk fel a bevezetésben. Hozhatnánk még pél
dát, számtalant.
De egy éppen most aktuális kérdésen mégis
be kell mutatnunk azt, hogy nem szentségtörés az,
ha óva figyelmeztetünk mindenkit, hogy ne állít
son olyanokat, hogy »mivel én ismerem Krisztust

Hegyen épített város

és tanítását követem, nincsen szükségem Marxra !«
Krisztus volt az egyedüli, aki az emberi lélek
tudományából kísérleti tudományt csinált. Fel
állította a tételt, kimondta a tudományos igazsá
got és nyomban rá kísérletileg bizonyított. Bebi
zonyította, hogy vannak természeti-, vannak gaz
dasági törvények. De be azt is, hogy aki azokat
alkotta, az fel is függesztheti, meg is semmisítheti
azoknak h atály át: csodákat tett a természeti tör
vények Alkotójának, de Urának is segítségével.
Bebizonyította, hogy az Ő igazságai örök igazsá
gok. Mert jósolt és jóslatai bekövetkeztek mind
e mai napig. Teljesen, maradéktalanul, kivétel
nélkül. Megjósolta szenvedéseit. Megjósolta megcsufoltatását. Meg: halálát és meg a legnagyob
bat : megdicsőülését, feltámadását és eljövetelét
e földre. És ahogy megjósolta : szenvedett, megcsufoltatott, meghalt, feltámadott és visszatért e
földre sebével a szivében.
Ez a mai nemzedék, nagyon érthető módon,
esküszik a természettudományokra. A tudomá
nyok másik csoportjára : a szellemi tudományokra
bizonyos tagadhatatlan lesajnálással tekint. Talán
ez az oka, hogy az újabb rendszertan már nem is
különböztet meg természeti és szellemi tudomá
nyokat, amelyek között a határvillongások mind
egyre szaporodnak. A határátlépések a határok
elmosódottságának bekövetkezte miatt. Hanem
megkülönböztet: kísérleti tudományokat és nem
kísérleti vagy más néven : a tágabb értelemben
vett történelmi tudományokat.
Amaz felállítja a maga törvényeit és nyomban
bizonyítja őket és érvényeseknek tekinti azokat,
amig csak egy kísérlet is ellene nem mond a tör
vénynek. Akkor más törvény, más tudományos
igazság után néz és a régieket elteszi a tudomány
történelem múzeumába. Jósol is. De ha csak egy
jóslat nem üt he, kidobja a tudományos törvényt
és uj igazság után kutat. És újra jósol, mig megint
egy újabb csalódás újabb igazság kutatására nem
ösztönzi.
Ezt meg lehet tennie emberi tudománynak a
számszerűleg pontosan lemérhető természeti dolog
gal, az anyaggal. Ott lehet kísérletezni. Bizo
nyítani.
De a kiismerhetetlen, a kiszámíthatatlan, a
leinérhetetlen emberi lélek tudományában kísér
leti tudomány, minden kísérleti tudományok felett
álló kísérleti tudomány, azaz szómagyarázat és
nyomban rá a példázattal, még ennél is többel:
példaadással bizonyítás tudománya, tehát tanító
tudomány, ezt a szót: tanítás egyedül és kizárólag
megillető tudománya az emberi léleknek csak egy
van : Krisztus !
Ezt vésse emlékezetébe jól ez a mai, a kísér
leti tudományokra esküvő fiatal nemzedék és ne
legyen következetlen önönmagához ! Mert következetlen önönmagához, ha a kísérleti tudomá
nyokra esküszik és éppen a legkisérletibb kísérleti
tudománytól fordul e l: a Krisztus tanításától!
Krisztus a maga példázatainak technikai
kiválasztásában a jó tanító módjára alkalmazko
dott a maga tanítványainak ismeretköréhez. Nem
beszélhetett nekik például a védvámrendszerről.
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De hogy a védvámrendszerről is meg kell találnunk
a krisztusi tanítást, erre ennek a mai nemzedéknek
örökül hagyta az Evangéliumok utolsó, záróversét.
János Evangéliumának utolsó verse : »Egyebek is ;
pedig sokan vágynak, melyeket Jézus cselekedett,
melyek, ha egyenként megirattatnának, azt vélem,
hogy e világ sem foghatná bé a könyveket, ame
lyek irattatnának. Ámen !«
És Jézus cselekszik, bizonyít továbbra is,
bizonyítja, hogy az ő törvénye, az igazságnak és
a szeretetnek törvénye terjed, növekedik és erőt
vesz azokban a kérdésekben is, melyeknek bonyo
dalmait, technikáját az Ő kortárs tanítványaival
meg nem értethette, mert időszerűek sem voltak.
Vegyük csak az imént érintett példát: a védő;
vámok kérdését. Nem az 0 igazságának, az Ö
szeretetének Szentlelke szállta meg például csak
Kossuthot is ebben a kérdésben?! Honnan a
nemzet pénze és hova a pénz?
Itt a tőkés szellem Bécs volt. Kossuthnak
megbocsátottak volna mindent. De azt, hogy bele
akart nézni a nemzet számadásaiba, hogy »honnan
a pénz és hova a pénz ?«, ez megbocsáthatatlan
bűne volt. És a tőkés szellemnek, a gonosznak a
cselfogásai közé tartozik, hogy a figyelmet
a kérdés magvárói, arról, hogy honnan jön
a nemzetnek, a köznek a pénze és hogy hova megy
a pénz, elterelje, és hogy elterelhe»se, ezért
mindig »sérelmi« politikát provokál: Gotterhalte, zászló, nyelv, címer sérelmeket, kül
ügyi bonyodalmakat. Ezeken szabad rágódni.
Ezekről szabad szónokolni és cikkezni. D ^ á z a d ii^ ,
pártütő CSak akkor lesz Kossuth, ha ezeken tulmenve, kitart a kérdés m ellett: honnan a pénz
és hova a pénz, a nemzet pénze?
Marxból is akkor lett hazátlan bitang és Isten
tagadó betyár, mikor egyebek közt kutatni kezdi,
vizsgálódás tárgyává kezdi tenni például a védő
vámok kérdését. Az igazság és a szeretet világos
ságánál.
Kinek van haszna a védővámokból? A gyári
tőkének. Mert megvédi a külföld versenyétől és
igy monopolisztikusan diktálhatja itthon az ára
kat. Ez az első tejfel, amit leszed. A második az,
hogy : ugyanezek a vámbevételek éppúgy csök
kentik a gyári tőke adóját, mint azokét, akik ki
izzadják ezeket a vámbevételeket: a fogyasztókét.
A harmadik pedig az, hogy : még iparfejlesztési és
más gyáripari szubvenciókat is kapott ezekből az
állami bevételekből.
Ezzel szemben ki fizeti a védővámokat?
Például nálunk, kik agrár állam vagyunk : a fo
gyasztó, aki drágán veszi a ruháját,' a szerszámját,
a gépet, amit drágává tesz a vám és a vám által
védett, tehát az árat diktáló hazai gyár. De ez
csak egyik része a számadásnak. A vámhatáron
túl is laknak emberek és azoknak is van öklük.
Ha te ütöd az én zsidómat, én ütöm a te zsidódat.
Ha te védekezel a mi ipari termékeink bevitele
ellen vámmal, mi sem eresztjük be a te búzádat.
És az ipari vámokra megint csak a mezőgazdaság
fizet rá.
Ezért nem látta kívánatosnak Bismarck,
hogy a nép művelésére hivatott papok szociál-
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politikai ismeretekhez jussanak és ezért látta
viszont azonban szükségesnek a stockholmi, a mi
evangélikus egyházunk részvételével megtartott
egyházi koncilium a genfi egyházi szociális kutatóintézet sürgős felállítását, hogy mindazt, amit
Marx csak zsenialitásának megérzésével kibölcseit,
a statisztika, a megszámlált valóság világosságánál
vegye vizsgálat alá, hogy megtartassák belőle az,
ami jónak találtatik és a nép lásson 1
Annyit azonban már itthon is látunk, hogy
a Marx-féle védővámelmélet ma már nem hazátlan
bitangság, sem nem Istentagadó betyárság. Mert
ma már a mi kormányunk megfontolás tárgyává
teszi, hogy vájjon nem méltányos-e az, hogy akkor,
amikor a védővámok a fogyasztó zsebéből folynak
a vámpénztárakba és azoknak a közvetett árát a
mezőgazdaság adja meg, a maga mezőgazdasági
terményei kivitelére a külföld által alkalmazott
represszáliás védővámok következtében elveszít
vén külföldi piacait, nem méltányos-e, hogy ezek
ből a vámbevételekből elsősorban a mezőgazdaság
nak nyujtassék olcsó hitel, hogy olcsóbbá tevén
az egész mezőgazdasági termelést, a védővámbe
vétel visszafolyjék a fogyasztóhoz, amelyik azt
viselte. Viselte azért, hogy a hazai ipart versenyképessé legyen. És ezzel eleget tett hazafias köte
lességének és most már vissza azzal a pénzzel a
mezőgazdasági hitel kamatterheinek a csökken
tésére ! És ne az kapjon belőle mégegyszer, akinek
az érdekében a többiek kiverejtékezik.
Ez csak egy példa a sok közül, ami rávilágít
arra, hogy többről van itt szó, mint az igazságos
ságnak és szeretetnek csak elvont, légüres térben
mozgó beszédjéről. A templom a felnőttek iskolája
és a stockholmi egyházi konciliumnak nem az a
célja, hogy ne legyen többet római katholikus,
evangélikus, református, görög keleti stb. egyház,
és ezek helyett talán egy nagy dogmai egységben
egyesült kereszténység. Hanem legyen egy, a szo
ciális kérdésekben egymást megértő,' összefogó
kereszténység, amelynek papjai át vannak hatva
attól a szent meggyőződéstől, hogy meg fogják
találni azt, amit a ma nagy szociális bajainak
gyógyítására cselekednék a Jézus. És erre meg is
tanítsanak minden népeket. Vagy már nem va
gyunk a felvilágosítás egyháza?
De ehhez tanulás kell! Azon az utón elindulva,
amelyet a stockholmi koncilium megmutatott a
Jézus nevében. Az orvosnak előbb meg kell ta
nulnia a maga mesterségét!
Mert különben jönnek a kuruzslók, a Leninek.
És az nagy baj, mikor ezek kaparintják kezükbe
a műtőkést.
A sietők, a mohók, a falánkok, az akarat
bajnokok, az azonnal !-ok, a rögtönök ! A min
dent a fejetetejére állítok : a revolució !
A tőke szétrobbantására vonatkozó Marx-féle
elgondolás csak elgondolás. Utópia. Az utópiák
jóslásai pedig bekövetkeznek, vagy nem követ
keznek be. Ez már nem emberi kísérletezés dolga.
A történelmi tudományokban, az emberi lélek
tudományában csak egy kísérleti tudomány van:
a krisztusi.
(Folytatjuk)
Immendingen Mihály
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Halottaid tem esd ...
— Siebel. —
Halottaid temesd
jó mélyen szivedbe
és ott élni fognak
egész életedbe.

Szived hüs sírjából
bizton feltámadnak
és mint védangyalid
mindig veled járnak.

Enélted is temesd
másoknak szivébe,
ott majd akkor is élsz,
ha mégy sir ölébe.
F ord.: Szimonidesz Lajos.

H ÍR EK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Május 11-én d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet és
urvacsoraosztás : Hüttl.
11 órakor rádiós istentiszt. : dr. Geduly Henrik tiszakerületi püspök.
18-án d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Gaál.
10 órakor német istentisztelet:
11 órakor magyar istentisztelet: Virág.
Kereszteltük : Fiiszár Lászlót, Krüger Ferencet, Kianiczay Saroltát, Jausz Klárát.
Eskettük : Borbély Jánost Domokos. Katalinnal, Scultéty Elemért Vitái Ágnessel.
Temettük: özv. Egressy Lajosnét, özv. Smetana
Györgynét, Trogmayer Gusztávot, Makróczy Imrét.
Budai egyházunk tanácsa a távasz folyamán már
három ülést is tartott és foglalkozott az egyház fontos
ügyeivel. A helyettes lelkész bemutatta jelentését az elmúlt
esztendőről. A gondnok számot adott sáfárkodásáról. Az
elmúlt 1929. évben az egyház bevétele volt 37.533-06 P,
kiadása 36.449-49 P. Összehasonlítva az előirányzattal
kitűnik, hogy a bevétel 166'94, a kiadás 4407É91 P-vel
volt kevesebb. A gondnok a legszigorúbb takarékosság
elveit követte az ügykezelésben. Érdekes, hogy a hívek
egyházi járuléka címén csak 1P92 P-vel kevesebb folyt
be, mint az előirányzat volt. Mutatja ez, hogy híveink
zöme tudja, hogy az adót feltétlenül be kell fizetni. A folyó
évi költségvetésben két tanítónk magasabb lakásbére
miatt több a szükséglet. Az 1930. évben a gondnok 39.600 P
bevételre és 40.005-68 P kiadásra számit, igy tehát 405-68 P
hiány mutatkozik. A gondnok és a presbitérium hálásan
ismerték el a »Hegyen épített városinak jó szolgálatait
az egyház érdekében és ezért a presbyterium úgy a lap
kiadó Luther-szövetségnek, mint a szerkesztőnek köszö
netét mondott. A presbitérium — miként azt már múlt
számunkban is közöltük — behatóan foglalkozott Reif Pál
vallástanár előterjesztése nyomán orgonánk állapotával
és feltétlenül szükségesnek mondotta az orgona gyökeres
megújítását. Ecélból bizottságot alakított a kérdés elő
készítésére. Tehetős és nem tehetős, de buzgó híveinknek
szép alkalom kínálkozik, hogy Isten iránt hálájukat, az
egyház iránt ragaszkodásukat az orgona javára való ada
kozással kimutassák.
Az egyházmegyei gyámintézet elnökségének meg
bízatása lejárván, az egyháztanács, mint a helyi gyám
intézetnek képviselője, Broschko G. A. esperesre és ilenczfalvi Sárkány Jenő nyug. altábornagyra, néhai jánosi lel
kületű püspökünk fiára adta le egyhangúlag szavazatát.
Minthogy a múlt évben kitűnt, hogy az egyház jegyző
könyvei és irományai körül hiányok vannak, a presbitérium
a levéltár és különösen a jegyzőkönyvek számbavételére
háromtagú bizottságot küldött ki. Amint lapunk olvasói
tudják, az egyházi közgyűlés már egyszer ki volt tűzve.
Hogy miért halasztatott el, arról március 27-én megjelent
számunkban tájékoztattuk egyházunk tagjait. Az elnökség
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remélte, hogy a lelkész fegyelmi ügye hamarosan befeje
ződik s ezért is várt a közgyűlés összehívásával. Minthogy
azonban a győri egyházmegyei törvényszék elnökségétől,
amelyre az egyet, törvényszék február 28-iki ülésében a
budai lelkész fegyelmi ügyének elbírálását bízta, azt az
értesítést nyerte, hogy néhány héten belül alig kerül az
ügy ítéletre, az elnökség az egyházi közgyűlést május 24-re
fogja összehívni, valószínűleg a deáktéri ev. leánykollégium
dísztermébe. Lapunk olvasói tudják, hogy egyházunk
méltósága és erkölcsi érdekei szempontjából mily rend
kívül fontos lesz ez a közgyűlés és azért már most hívunk
fel mindenkit, akinek egyházi közgyűlésünkön szavazati
joga van, hogy jelenjék meg majd a közgyűlésen és teljesítse
lelkiismerete szerint kötelességét.
A budai Luther-Szövetségmájus 3-ánmagas színvonalú,
kitünően sikerült hangversenyt rendezett templomunkban,
melynek gondosan megválogatott műsora keretében élvez
hette a közönség Borsody Ödön hegedűművész érzésben
gazdag mesteri játékát, Kéthelyiné Wakots Margit operaénekesnő magasan szárnyaló, sziveket mozgató művészi
énekét, Irányi Kamill lelkésznek a hangok Isten dicsőségére
való versenyéről, a harmóniák és melódiák vallásos érté
kéről mondott gyönyörű beszédét, Borbély Ilonka lelkes
irredenta szavalatát, Ferter Miklós hangversenyénekes
nemes művészi énekét, a Luther-Szöv. vegyeskarának,
megszokott kitűnő előadását és Sárkány Sándor jeles
orgonálását, ki az »Erős várunk« rögtönzött variációival
felépített utójátékával is nagyszerű hatást ért el. A hang
versenyen önzetlenül szereplő művészek és előadók nagy
hálára kötelezték le a Luther-Szövetséget és a hallgató
közönséget.
Budai »Ifjusági belniissziói körünk« május 4-én jól
sikerült műsoros teaestélyt rendezett, melyen Jakab László
és Mohr Lóránt négykezes zongorajátékukkal, Schubert
József hegedüjátékkal, Tscheik Ildikó és Krcsmarik László
szavalatukkal, Schenk Géza saját szerzeményeinek zon
gorán való eljátszásával szerepeltek és tombolajáték is
vidámitotta a vendégsereget, melynek soraiban néhány
szülő és két vallástanár is megjelent.
>>A puritánizmus és fanatizmus« címen vitéz Raics
Károly, ny. altábornagy, a Bethlen Gábor-szövetségben
április 30-án nagyszámú válogatott közönség előtt előadást
tartott, melyben vázolva Anglia állapotát, Cromwell Oli
vér fellépése előtt kifejtette a keresztyén puritánizmus
törekvéseit, Cromwell Olivér nagyságát és világtörténeti
jelentőségét. Rámutatott arra, hogy közállapotaink és a
tizenhetedik század eleji angol állapotok között feltűnő
hasonlóság van. Hazánk régi nagyságát semmiféle szövet
ség sem fogja helyreállítani, de kivívja nemzetünk, ha
fanatikusan, vagyis izzó szent lelkesedéssel lesz híve a
puritánizmusnak, a tiszta evangéliumi erkölcsnek. Öröm
mel hallgattuk ezt az igen magas erkölcsi színvonalon a leg
nemesebb cél felé tartó előadást. Vajha egyházunk hívei
is naponta rá-ráeszmélnének, hogy mint minden ország
nak, úgy kiváltképen az egyháznak, vagyis az egyházi élet
nek a talpköve a tiszta erkölcs. Vajha a mi egyházunkban
is a Jézus nyomdokait fanatikusan kereső puritánizmus
lelkesítené a vezetőket és a híveket 1 Akkor senki sem be
szélhetne sem a keresztyén kultúra, sem az egyház csőd
jéről és az egyház valóban az volna, aminek lennie kellene :
Krisztus híveinek, Isten gyermekeinek közössége.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesü
let 1930 május hó 20—21. napjain Balassagyar
maton, az ottani evang. gyülekezet körében

tavaszi konferenciát
tart a következő sorrenddel :
Május 20., kedden. Délelőtt 8 órakor : Áhitat s a lel
készeknek úrvacsorát szolgáltat ki Kardos Gyula alespereslelkész. 9 órakor: Konferencia. 1. Elnöki megnyitó. 2.
Elnöki jelentések. 3. Üdvözlések. 4. Az evangélikus lelkészi
kar deklarációja az Ágostai Hitvallással kapcsolatban. Az
elnökség nevében előterjeszti : dr. Raffay Sándor püspök,
tb. elnök. 5. Bőid. dr. Baltik Frigyes püspök sírjának meg
koszorúzása. 6. Az Ágostai Hitvallás magyarországi vál
fajai. Előadó : dr. Bruckner Győző miskolci jogakad. dékán.
7. Az Ágostai Hitvallás és az Újszövetség. Előadó : dr. Kiss
Jenő soproni theol. dékán. 8. A modern evangélikus lelkész.
Előadó : Turóczy Zoltán győri lelkész. 9. A protestantizmus
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létjogosultsága. Előadó : Kiss Samu nagybarátfalui lel- ]
kész. 10. Indítványok. — Délután 6 órakor: Vallásos 1
estély a templomban külön programul szerint. Paulik j
János elnöki megnyitó és Szűcs Sándor magyaróvári lel- 1
kész ünnepi beszédével.
Május 21., szerdán. Reggel 8 órakor : Áhitat. Mágócs ]
Károly irsai lelkész irásmagyarázatával. 9 órakor : A kon- 1
ferencia folytatása.
Erre a konferenciánkra evang. egyházunk minden ;
rendű és rangú papiemberét, felügyelőit, tanárait és tanítóit ]
testvéri szeretettel meghívom, emlékeztetvén a lelkész
testvéreket az Ágostai Hitvallás négyszázados évforduló
jára, amelyen éberségünkről ilyetén alakban és különös
képpen kell jelt adnunk. Ez a konferencia is egy előrevetett
fénysugár kíván lenni arra a nagyjelentőségű emlékünne
pélyre, amely nemsokára elkövetkezik s amelyből az Ágostai
Hitvallást követő hívek világszerte uj indításokat fog
nak meríteni a Krisztusi Igazságokért való lelkes küzde
lemre.
Nagyon kérném tehát a lelkésztestvéreket, hogy
győzzék le a netáni nehézségeket s minél nagyobb számban
jöjjünk össze a jubileumi évben.
A résztvevők elszállásolásáról a vendéglátó balassa
gyarmati gyülekezet kiván gondoskodni, amiért is ebbeli
igényeikkel az ottani helyi lelkészhez méltóztassanak for
dulni. Kedvezményes vasúti jegyek kieszközlése iránt is
megtettem a szükséges lépéseket, méltóztassanak ez irány
ban egyesületünk titkáránál : Kemény Lajos budapesti
fasori lelkésznél (VII., Darnjanich-utca 28) legkésőbb május
hó 10-ig jelentkezni.
Arra is kérem a kedves lelkésztestvéreket, hogy
Luther-öltönyeiket szíveskedjenek magukkal hozni.
A jóságos Isten áldása nyugodjék ezen a törekvésün
kön is 1
Nyíregyháza, 1930 április 26.
Igaz szeretettel
Paulik János
ev. lelkész, kormányfőtanácsos,
a MÉLE elnöke.
Az Országos Evangélikus Tanáregy esületB uíjapesti^i,
Aszódi Köre 1930 május 10-én délután 3 órakor az evang.
leánykollégium fizikai tantermében (IV., Deák-tér 4) fel
olvasó ülést tart a következő tárgysorozattal : 1. Dr.
Schindler Gyula: A görög föld és Hellas emlékei (vetített
képekkel). 2. Dr. Zelenka Margit: A magyar nyelv és
irodalom kapcsolata a középiskola többi tárgyaival. Ven
dégeket szívesen látunk.
A békési ev. egyházmegye május hó 13-án Szarvason
rendkívüli közgyűlést tart, melyben hivatalába iktatja
egyhangúlag megválasztott felügyelőjét, dr. Mázor Elemért.
A budapesti ev. vallástanárok, mint az előző években
is, április 9., 10. és 11. napjain középiskolás fiú- és leánytanitványaik részére hiterősitő előadásokat rendeztek,
melyeknek főtémája az ág. hitvallás keletkezése és tar
talma, valamint a mai hitélet szempontjából való jelentő
sége volt. Az előadásokat ünnepélyes urvacsoraosztás kö
vette. Ez alkalommal mintegy 250 diákfiu és -leány járult
az Ur asztalához.
Krisztus és Antikrisztus. A Léván megjelenő »Orgonaszó« cimü lap legutolsó áprilisi száma beszámolt ifj. Jánossy
Lajos komáromi segédlelkésznek egy böjti előadásáról,
melyben megdöbbentő adatokat hozott napvilágra — és
pedig szemtanuk leírása alapján — az oroszországi vallási
elnyomásról. Az »Orgonaszó« szerkesztője Endreffy János
ezen előadáshoz a következő sorokat fűzte : »Az egész föld
keresztyénsége egybeforrott az orosz nép iránti rokonszenvben és fajdalommal nézi az orosz egyház kálváriáját. És
amikor a tiltakozás moraja zug végig országról-országra,
akad egy lap, a neve Hajnal, a Magyar Evangéliumi
Keresztyén Missziói Szövetség lapja és külön véleményt
jelent be 1930 február havi számában az orosz állapotok
ról. Oroszországból nyert »megbizható« értesüléseire
hivatkozik és a többek között a következőket m ondja:
oMegbizható értesülésünk van arról, hogy noha sok
helyen súlyos üldöztetéseknek és elnyomásnak van kitéve
az evangéliumi munka, mégis Oroszország nagy területein,
városokban és falvakban akadálytalanul tarthatók isten
tiszteletek a templomokban, zsinagógákban és mecsetek
ben. A mij hittestvéreink is (kik azok? Orgonaszó szer
kesztője) JovábbraJs megtartják az ő összejöveteleiket és
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konferenciáikat. Bátran állíthatjuk most is, hogy az Ur
munkálkodásának és az evangélium szóval és Írásban
való elterjesztésének olyan nagyszerű lehetőségei és alkal
mai vannak ma is Oroszországban, mint soha azelőtt. Isten
fölhasználta a mai istentagadó kormányzatot mégis arra,
hogy az bizonyos alaptörvényeket alkosson a szabad val
lásgyakorlatról és a szabad propagandáról. Ha ezen sza
badság nem is tökéletes, mégis nagy haladás a régi meg
kötött állapothoz képest, miért is végtelen hálára kötelezi
testvéreinket az Ur iránt.« — Majdnem kihullott a toll a
kezemből, amikor ezt a néhány sor idézetet a Hajnal-ból
kiírtam. Úgy beszél ez a lap a szovjet törvényekről, mintha
azokat még soha senki nem olvasta volna. Mintha nem
volna köztudomású, hogy az 1929 április 8-i szovjettör
vény szerint az egyházközségeknek nem szabad semmiféle
jótékonysági, kölcsönös segélyezési, közoktatási vagy kul
turális mozgalomban részt venni, irodalmi, vallási vagy
egyéb közérdekű előadásokat tartani, kórházakat, szana
tóriumokat fenntartani stb. A Hajnal soraiból erősen érez
hető a szektás gondolkodás szaga. Néhány szekta Orosz
országban kegyence a vörös hatóságoknak. Mi azonban
nem ilyen szűk szempontból nézzük az eseményeket.
Kegyes szólamok helyett arra válaszoljon nekünk a Hajnal,
hogy miért gyilkolta meg bestiális módon az orosz Antikrisztus Vladimír kievi metropolitát? Miért kötözték gőz
hajó kerekére Benjámin szentpétervári metropolitát? Miért
gyilkolták meg Hermogén tobolszki metropolitát? Miért
temették el élve Andronikosz érseket és Szolikamszky
püspököt? Miért öntözték 20 fokos hidegben Revelszky
püspököt addig, inig jégszoborrá nem változott? Miért
szúrták át Izidor érseket fadoronggal? Miért kötötték
Amvonig püspököt ló farkához? Vigyázzon a Hajnal a
tollára, nehogy akkor, amikor az Antikrisztus erényeit
keresgéli, fölszaggasa Krisztus sebeit a keresztfán
Hogy pedig t. olvasóink tisztán lássák, hogyan látják
a helyzetet a stockholmi konferencián megalakított tanács
nak elnökei, közöljük az oroszországi vallásüldözés tárgyá
ban kiadott Szózatukat.
A vallási és lelkiismereti szabadságnak oroszországi
súlyos elnyomásáról kapott hírek mélyen megrendítenek
bennünket. Sem hivatásunk, sem szándékunk, hogy Orosz
ország belső politikájába beleszóljunk. De annál a felelős
ségnél fogva, amely rajtunk, mint a mi Urunknak és Meg
váltónknak, a Jézus Krisztusnak szolgáin nyugszik és az
1925-i stockholmi szózatunk elveihez való hűségűnkből
kifolyólag, fel kell emelnünk tiltakozásunk szavát. A leg
szentebb emberi jogaikban súlyosan megsértetteket mély
séges együttérzésünkről biztosítjuk.
Intjük hittestvéreinket a világ minden részében, hogy
imádságaikkal és könyörgéseikkel álljanak az elnyomottak
mellé még hűségesebben, mint eddig és kérjék a minden
ható és könyörülő Istent,
hogy adjon erőt az elnyomottaknak a végsőkig,
hogy vessen véget testvéreink nagy nyomorúságának,
hogy az idők viharjelei által rázzon fel mindnyájunkat
megújult bünbánatra a keresztyének mulasztásai miatt és
megújult testvéri szolgálatra a mi Mesterünk nyomdokai
nak kivetésében.
Berlin, Winchester, London és Upsala, 1930 március
15-én.
D. Dr. Kapler, a »Deutscher Ev. Kirchenausschuss«
elnöke, az európai kontinentális csoport elnöke.
Winchester püspöke, a brit csoport elnöke.
Germanos érsek, Thyatira metropolitája, az orthodox
csoport elnöke.
Söderblom érsekprimás, az európai kontinentális
csoport tiszteletbeli elnöke.
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nevű képviselő és közgazdasági iró választatott. A köz
gyűlést bizalmasabb értekezlet követte, amelyen a nagy
nyugati egyházi atya : Augusztinus jubileumát beszélték
meg. O volt az a nagy lángelme, akinek rendszeréből egy
részt a középkori pápás katholicizmus hierarchiája, más
részt akarat, kegyelem és predesztináció elméletével a
Luther— Kálvin-féle reformáció fejlődött ki. Az újabb
katholicizmus a jansenizmus kegyelemtanának elvetésével
magát Augusztiriust is elitélte. A Társaság külön jubiláns
ünnepélyt rendez, amelyre egy-egy előadásra az evang.
Pröhle Károlyt és a ref. Révész Imrét kéri föl. Az eszmét az
értekezleten Bernáth István vetette föl. Végül az értekezlet
a budapesti ref. egyház egyik legkiválóbb lelkipásztorának :
id. dr. Szabó Aladár 25 éves budapesti, május 4-iki lelkészi
jubileumát beszélte meg, aki tudvalevőleg a hitébresztő és
evangelizáló munkában rendkívüli szolgálatokat teljesített.
Ravasz L. püspököt meleg üdvözlésben részesítették a
Tisza-serleggel tartott kiválóan szép beszédéért. Sz. M.
A Budapesti Evangélikus Leánykollégium, mely egyet
len a maga nemében, a jövő szeptemberben negyedik évébe
lép és immár teljes nyolc osztállyal nyílik meg. Érettségi
bizonyítványa a főiskolai tanulmányokra is nyit utat, de
emellett sokoldalú általános műveltséget nyújt, mely a
tanuló hajlamainak kifejlését lehetővé teszi. Az I— IV.
osztály a Deák-téri épületben, az V—VIII. osztályok a
Veress Pálné-u. 36. sz. a. épületben nyílnak meg szeptem
berben. Más tipusu iskolákból különbözeti vizsga letétele
után lehet belépni. Olyan polgári iskolát végzett lányok
számára, kik egy év alatt sokoldalú általános műveltséget
óhajtanak szerezni, a Deák-téri épületben továbbképzőt
nyitott az intézet, mely jól bevált. A kollégiumba és a to
vábbképzőbe jelentkezettek felvehetők az iskolával kap
csolatos bennlakásba (IV., Veres Pálné-u. 36.). A létszám
korlátozottsága miatt ajánlatos mielőbb jelentkzeni az igaz
gatóságnál (IV., Deák-tér 4. és IV., Veres Pálné-u. 36. sz.)
A kölesdi földmivelő polgárok olvasóköre husvét hét
főjén estélyt rendezett, melynek műsorán öt darab szere
pelt és pedig : vidám jelenet, karrikatura, életkép, vígjá
ték és bohózat. Mind az ötnek szerzője Pass László, kölesdi
lelkész, lapunk kitűnő munkatársa. Szép munkásságának
szívből örvendünk.

Az anglikán egyház és Róma között 1921—25-ig
egyesülési tárgyalások folytak a belga Malines-bcn,
melyekben a pápa nevében Mercier bibornok né
hány belga és_ francia theologussal, anglikán rész
ről Lord Halifax és dr. Gore püspök a oantérbury érsek nevében vettek részi. Lord Halifax most
közzétette e tárgyalások okmányait, melyekből ki
tűnik, hogy tervbe volt véve az, hogy Róma efismeri a canterbury érseket az angol'‘egyház pát
riárkájának, ki Rómától függetlenül rendel püspö
köket, a bibornokok fölött pedig elsősége lett volna.
Az anglikán egyház egyetemes gyűlése a püs
pökök javaslatára bizottságot alakított,- melynek az
zal, ^ a, kérdéssel keli foglalkoznia, hogy a most
érvényes állami törvények elég szabadságot biztositanak-e az egyháznak; továbbá, hogy az állam
és egyház szétválasztása lehetséges-e és' mikor vá
lik szükségessé?
A francia protestantizmus legtekintélyesebb he
tilapja »Le Christianisme au XX. siécle« március
13-án megjelent számában három cikk foglalkozik
a cseh-szlovák köztársaság elnökével Masaryk Garrigue Tamással nyolcvanadik születésnapja alkal
mából. Közli életrajzát, kimutatja felesége révén, ki
hugenotta családból származott amerikai nő (Garrigue) volt, a francia nemzettel való összetartozá
A Protestáns Irodalmi Társaság április 23-án tartotta sát és méltatja, mint nagy vallásos gondolkodót. A
a budapesti ref. theol. akadémia Ráday-termében Ravasz francia prot. szövetség táviratban is üdvözölte az
L. püspök elnöklete alatt választmányi és azt követő köz elnököt.
gyűlését. Azon részünkről Rajjay S., Schneller /., Szlávik
IVIinsk város főrabbija Gluskin, öt társával az
M. , Hamvas J. és Szelényi jelent meg. A tartalmas titkári egész föld zsidóságához felhívást' intézett, mely
jelentést Török P. s az irodalmi jelentést Zsinka F., a ben visszautasítják azokat a szemrehányásokat,
Protestáns Szemle szerkesztője olvasta fel. Bendl H. mintha a szovjetkormány a zsidókat vallásuk miatt
pénztáros távollétében a pénztár állapotát helyettese, üldözné. Kijelentik, hogy a legközelebb letartózta
Szelényi ismertette. A jelentés szerint a Társaság multévi tott rabbikat politikai vétségek miatt csukták el.
bevétele volt 32.335, kiadása 30.263, jövő évi előirányzata >>Elszörnyülködünk arra a gondolatra, hogy a kül
23.760 P. Mindnyájunk meglepetésére Paulik János földön élő zsidók a szovjetellenes tüntetéseken olynyíregyházai lelkészelnök választmányi tagságáról lemon kép vesznek részt, hogy egyesülnek olyan emberek
dott. Helyébe Gratz Gusztáv nyug. miniszter és ismert kel, mint Eulogius metropolita, kik a cári uralom
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idején véres pogromokat idéztek elő. Ellene vagyunk
ugyan a kommunista párt által képviselt istenlelenségnek, de kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy
a kommunista kormány az antiszemitizmus ellen is
harcol.«
Három evang. költőnk. Értjük Reményik Sándor, a
dobsinai szülőktől származó erdélyi költő : »Szemben az
örök meccsek, aztán Vietorisz József nyíregyházai címzetes
főigazgató : »Ars poetica mea« és Szigethy Lajos nyug.
bpesti evang. főgimn. tanár: Vándormadáré c. költemény
füzérét. Reményik költészete ma csakugyan »egészen kiérett,
mély illatú bor, amit az istentisztelet kelyhéből iszunk.
Suttogó pátosz, mindenen át a végtelenségig látó tekintet.
A percek embereinek hűvös, de az irás-olvasóknak valódi
istentisztelete A »Stádium« díszes kiadású kötetében val
lásos tárgyú költeményeket is találunk. Ilyenek az »Istenem«, »Szent János-szobor«, »A kereszt fogantatása^
»Nagypénteki szertartás* s a »Forditó» (Károlyi G.) cimü.
Költőnknek ma nagy bánata van. Márc. hó 27-én temet
ték Dobsinán született, imádott édesanyját, szül. Bretz
Máriát, a 49-es nagy vértanú püspök: Pákh Mihály uno
káját 67 éves korában Kolozsvárt. — A másik : Vietorisz
J. hosszabb költeménye Puskinra és Himfyra emlékeztető
soraiban rendkívül sok mély érzés, költői szépség, élettapasztalat és jóság van. Igazán klasszikus tapasztalatok,
tanítások és eszmék gazdag tárháza. Költeménye első
részében az esztétikai szépségről, a másodikban a termé
szetről és a lelki szépségről, a harmadikban az Istenhez
elvezető útról, a negyedikben a ritmusról, eredetiségről s a
nyelv zenéjéről s az ötödikben az élet céljairól, az ízlésről
s az optimizmusról dalol tisztán és minden izében magya
rosan. Ilyen megértő, bölcs és vallásos költői lélek vezes
sen el bennünket az evangéliumba és Balassa, Vörösmarty,
Csokonai és Petőfi költészetének csodavilágába. — Végül
a harmadik : Szigethy L. költeményeit formabeli könnyed
ség, világos kifejezés és nemes pátosz jelképezi. Bájos azok
ban a költő lelki harmóniája, megelégedettsége, nemes
érzülete és magyaros nyelvezetének tiszta zenéje. Igazán
a nemes derült optimizmus költészete. Lutherániánk
büszke lehet a maga mai poétáira.
Sz. M.
Felvételek a kőszegi ág. h. ev. leánynevelőintézetbe.
Felhívjuk evangélikus társadalmunk figyelmét, hogy a
kőszegi Gyurátz Ferenc Ág. H. Ev. Leánynevelőintézetben
megkezdődtek a jövő évi felvételek. Betöltésre kerül 20
teljes fizető és 10 kedvezményes hely. A kedvezményes
helyekre elsősorban vagyontalan evangélikus és reformá
tus lelkészek és tanítók gyermekei jönnek figyelembe.
A felvételek úgy az egész fizető, mint a kedvezményes
helyekre a folyamodások beérkezésének sorrendjében tör
ténnek. Bővebb felvilágosítást és tájékoztatást az intézet
igazgatósága ad.
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Hegyen Épitett Városra adakoztak : Balázs Józsefné 3, I
Barta Károly 6, Bartos Antalné 3, Bem Rezsőné 6, Bend- \
tsen Henrik 2, Bohus Róbert 3, özv. Dax Adolfné 1.50,
Entz Emma 6, Érti János 6, Farkas János 1.50, Fekete
Antalné 1.50, Gyenes Dezsőné 3, özv. Győry Vilmosné 3,
Hazay Ödön 3, dr. Heinlein Istvánná 6, Karesz Sámuel 6,
Kosztolányi Attila 3, Mátrai Ferencné 2, Ondrus Pál 6,
özv. Patz Gusztávné 8, dr. Pekánovits Istvánná 7, özv.
Pohánka Gyuláné 1.50, dr. Raisz Béla 10, Reinl Sándorné
3, dr. Schay Gusztáv 1.50, Schuller Mihály 5, Tabajdy Zol
tánná 2, Tóth Lajos 2, Turek Antalné 6, Urbán Jolán 3,
Ujágh Árpád 5, Vass Imréné 2 pengőt.
Tagsági dijat fizettek : Bartos Antalné, Entz Emma,
özv. Entz Gézáné, Érti János 2, Káresz Sámuel 5, özv.
Patz Gusztávné, Reinl Sándorné, özv. Strauch Gyuláné
2—2 pengőt.
A miskolci ev. tanitóképző-intézet első osztályába való
felvételi kérelmeket szabályszerűen felszerelten dr. Geduly
Henrik ev. püspök úrhoz intézetten a tanitóképző-intézet
igazgatóságához (Miskolc, Dayka Gábor-u.) május hó 30-áig
lehet benyújtani. Az intézettel kapcsolatos internátus és
köztartás évi dija mosatással együtt 600 pengő. Részletes
felvilágosítást ad az igazgató. Válaszbélyeget mellékelni
kell.
Dr. Zsinka Ferenc, a Nemzeti Múzeum Széchenyikönyvtárának helyettes igazgatója, a Protestáns Szemlé
nek felelős szerkesztője, május 4-én kínos szenvedés után
42 éves korában elhunyt. Kiváló képessége, nagy szor
galma és odaadó munkálkodása sok szép reménységre
jogosította a magyar tudományos világot és a protestáns
társadalmat. Emlékezete legyen áldott 1
Uriasszony, ki német és francia nyelven tökéletesen
beszél, ajánlkozik sétával egybekötött nyelvoktatásra,
vagy utazáshoz kísérőnek magányos hölgy mellé, kinek
nyáron gondját viselné, esetleg gyermeket anyja helyett
elvinne nyaralni. Cim a kiadóhivatalban.
Idősebb asszony, kinek senkije sincs már, helyet keres
hol munkájával megkereshesse kenyerét. Minden háztar
tási munkát elvégez. Cime : özv. Vecsei Jánosné, I., Város
majur-u. 44.

Bácsy Péter mészáros és hentesmesier, II.,
Szénáién piac, fióküzlet 11.$ Mctlve-u. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos válllalkozik fog
ás szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-knrut 27. sz.
Krausz ltezső kályhásmesler II., CsalogányUtca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)
hiltestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
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