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Sursum Corda!
»Hagyjad az Ürra a te utadat és bízzál benne, majd
Ő teljesiti«. 37. zsoltár 5. v.

Sursum corda ! Fel a sziveket a magasba !
Ez legyen jelszavunk az uj esztendő minden nap
ján ! Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál
benne, majd Ő teljesiti. Ez a bizalom éljen szi
vünkben ! Hisz életünk Istennek műve, minden
nap(, minden óra, melyet átélünk, az ő ajándéka.
Életünkben derii és ború, fény és árnyék válta
koznak úgy, mint Isten, a legnagyobb művész,
életünk képének kialakításához azt szükségesnek
tartja. Ha a festőt munkája közben szemléljük,
nem értjük, mért keveri a színeket olyan szá
munkra érthetetlen módon, de mikor a kép kész,
látjuk, hogy minden színnek, árnyéknak, minden
ecsetvonásnak meg volt a maga jogosultsága és
jelentősége. Életünk is Istennek ilyen remekműve.
A hivő ember már sokszor e földi életben is meg
győződik, hogy mind jó amit Isten tészen, hogy
sokszor az, amit szerencsétlenségnek gondolt, lett
későbbi szerencséjének forrása. De ha bevégezzük
földi pályánkat, melyet Istenben bizó hittel és
gyermeki engedelmességgel futottunk meg, bizo
nyára valamennyien azt fogjuk vallani, hogy
mind jó volt, amit Isten velünk tett, amit reánk
mért és amit el kellett hordoznunk. Avagy talán
magunk irányíthatnék sorsunkat ? Igen, ha a
felhőknek, szeleknek, hidegnek, melegnek és em
bertársainknak parancsolhatnánk és azok nekünk
engedelmeskednének, akkor talán kívánhatnék,
hogy a magunk sorsának urai legyünk. De vájjon
jobb volna-e akkor sorsunk? Vájjon tudja-e azt
az ember, a legbölcsebb és a legjobb ember is, hogy
mi válik igazán az ő javára?
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Isten magának tartotta fenn a kormányzást,
bár földi gyermekének nagyon sok szabadságot és
lehetőséget biztosit boldogulásának megszerzése
körül. Hisz minden embernek megvan a maga
világa, amely olyan, amilyennek azt szénié látja,
amilyennek azt lelke formálja. Erős lélekkel az
ember a legmostohább sors fölé is kerekedik,
gyenge lélekkel a legkedvezőbb helyzetben. is
nyomorultnak érezheti magát az ember. De aki
Istenre hagyja dolgait és benne bízik egyedül, az
mindenképen tapasztalja Isten megsegítő kegyel
mét. Mert a hivő ember tudja, hogy ha Isten velem
van, senki és semmi nem árthat nekem. Hiténekfejedelmére, Jézusra tekint és tőle megtanulja,
hogy járhatatlan utón is célhoz jut a hivő, mert
az Isten vele van. A hivő tudja, hogy Isten senki
től sem kíván többet, mint a minek elvégzésére
neki erőt adott. De Isten elvárja, hogy tőle nyert
erőnket használjuk is az ő szolgálatában. Nem
szabad ölbe tett kézzel mindent a sorstól várnunk.
Heteken át nem láttuk Isten áldott napját,
melyet jó szemünkkel látnunk. Sürü ködök ülték
meg városunkat. De végül mégis újból ragyog
egünkön a nap és ontja éltető sugarait reánk,
így vagyunk a lelkiekben is. Bármilyen nagynak,
erősnek és áthatolhatatlannak látszik a köd, a
sötétség, a gond, az ínség, a szeretetlenség, amelyminket körülvesz, ha bízunk Istenben, ha mint
az ő gyermekeihez illik, egyenes utón járunk,
tisztaságban, igazságban élünk és szorgalmasan
felhasználjuk Istentől nyert tehetségeinket, az ő
segedelmével áthatolunk a homályon, a ködön,
a sötétségen, győzünk a kisértő indulatok felett,
diadalmaskodunk a hamisság és jogtalanság felett.
E földön ép napjainkban sok a nyomor, az Ínség,
válságban vannak népek és nemzetek, mert az

A budai Luther-Szövetség f. é. január hó 17-én, szombaton d. u. 6 órakor
az Attila-utcai 105. sz. (elemi iskolában) összejövetelt rendez, melyen
»A nők evangéliumi szerepe egyházunkban címen előadás és utána megbeszélés lesz. Az össze
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emberiség elfordult az Istentől, maga akarja
sorsát intézni. Térjünk vissza az Úrhoz, harcoljunk
egész lelkűnkkel minden bűn és kisértés ellen,
mely Istentől el akar szakítani minket és akkor
nincs ok a kétségbeesésre, mert él az Isten, hatal
mas karja velünk van és szebb jövendőt szerez
számunkra. Ne magunktól, csak Tőle várjunk
minden jót, ami után lelkünk áhítozik, mert nem
alszik és nem szunnyad a mi Őrizőnk !

K i a z eljövendő?
(Bevezetőül a magyar evangélikus Örök-naptárba.)
Sokan vannak közöttünk, akik ma is csillagot
várnak és tele vannak megváltók után való sóvár
gással. A várakozás is, a várakozás tárgya is
benn van a korban. Mióta világrészünk katona
ruhába öltözött és glédába sorakozott, — noha
már a béke régen itt lehetne s noha már régen
megtalálhattuk volna önmagunkat, — őrmeste
rektől és magasabbrangu katonáktól vár minden
irányítást s azt hiszi, hogy ezt a világot minden
nyomorúságtól csak diktátorok és parancsaik
nyomán csak szolgai engedelmesség válthatja
meg. így várják a Messiásokat a politikában s
ilyen Messiásokat várnak ma egyházunkban is.
Ezzel a közhangulattal nehéz szembeszállni.
Pedig ellene kell szegülnünk, mert ha nem tesszük,
ez a meddő várakozás, ez a hamis bálványok után
való futkosás és ez az önmagukat Messiásoknak
feltoló »vezérek« előtt való gyáva meghunyászkodás egyházunknak még meg nem romlott tag
jait is elsorvasztják, egyházunkat menthetetlenül
végveszélybe taszítják.
A csillag után való sóvárgás és a Messiásvárás evangéliumi szempontból hibás beállított
ság. Ilyesmiben tetszeleghetnek a zsidók, akik
még mindig várják a Messiást. Ily irányba állít
hatják életüket azok, akik az emberiség egész
eddigi fejlődését hibásnak tartják s akik uj igaz
ságok után futkosnak, uj kinyilatkoztatás után
áhítoznak.
A kereszténység éppen abban különbözik
ezektől a más vallásoktól és más irányzatoktól,
hogy már nem keres. A kereszténység egén időt
len idők óta ott ragyog a betlehemi csillag, a ke
reszténység lelkét régtől betölti Jézus Krisztus
csodálatos tanítása, a kereszténység előtt jó ideje
ott világit Jézus Krisztus dicső példája, a keresz
ténységet már megváltotta Krisztus vére a bűn
zsoldjától és a kárhozattól. És ha úgy ádventi
időkben bele is éljük magunkat a kereszténység
előtti korok várakozásába, ezen a megértésen
mindig keresztülharsog az az örömhír, hogy mi
már nem állunk a várakozás és a sóvárgás állás
pontján, mert a mi üdvösségünk beteljesedett.
Sokan azonban Krisztus után vagy Krisztus
mellett az egyház üdvét — emberektől várják.
Az egyház isten eszköze, Krisztus teste. Micsoda
keresztény az, aki azt hiszi, hogy ha az egyházat
isten cserben hagyja és elejti, akkor majd embe
rek fogják talpraállítani. Vagy micsoda evangé
likus az, aki azt várjá, hogy az úr egyházát eljö
vendő Messiások fogják bajaiból kihúzni s ezzel,
'ezekkel isten és az evangélium dolgát mintegy
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patronizáltatja?! . . . Hát az egyházban nem
isten ereje és nem Krisztus lelke minden? Nem
ez a kovász és az erő, nem ez a zászló és a fegyver,
nem ez a vereség, de a diadal is? !. . . Nem esz
telen beszéd az, hogy a megváltást emberek esz
közölhetik? ! Ha nem szegezzük vele szembe azt
az igazságot, hogy a kereszténység nem ismerhet
eredete és hite megtagadása nélkül más megváltót
és más közbenjárót, mint a Krisztust, ha koncedáljuk is az isteni gondviselés mellett az emberi
közrehatás jelentőségét, nem megcsufolása-e az
ilyen »meggyőződés« annak a másik evangéliumi
alapelvnek, hogy Krisztus megváltói cselekedete
után mi, Krisztus megváltottai egyedül hitünk
által — sola fide — Krisztusba vetett bizodalmunk és Krisztus követése révén boldogulunk
és üdvözülünk? !. . .
És számolnak-e a csillagnézők, vezérvárók
és Messiásokat keresők az evangéliumi keresztény
egyháznak azzal a különös struktúrájával, amely
az egyházban nem ismer vezért és szolgai módra
engedelmeskedő tömeget, amely az egyházban
nem tűr hatalmaskodást és nem követel meghunyászkodást, amely a lelkészt is csak Isten igéje
szolgájának — verbi divini minister — tartja, a
püspököt pedig csak első lelkésznek mondja, de
egy lélekzetvétel alatt azt is hozzáteszi, hogy
azért ő is csak olyan, mint a többi,— primus inter
pares — amely a keresztény ember szabadsága
magna chartájának azt a két fenséges alapelvet
vallja, hogy 1. a keresztény ember hitében min
den dolgok szabados ura, 2. szeretetében pedig
mindenek szolgája, illetve még rövidebben: az
egyházat testvérközösségnek hiszi és ezzé akarja
kiépíteni? ! . . .
Hol van ebben az egyházban csillagoknak,
vezéreknek, Messiásoknak helyük? !. .. Ilyenek
lehetnek a katolikus egyházban, ahol minden
pap Isten titkai sáfárának tudja magát, ahol a
pápa alázatos cime dacára is Krisztus földi hely
tartója akar lenni s isteni attribútumokkal ékesitteti magát. Ennek a frazeológiának helye lehet
uj vallásokban, amelyeknek alapitói isteni kinyi
latkoztatások hordozóinak mondják magukat s
amelyek a prófétai intézményt híveik cim és rang
kórságának a kielégítésére rendszeresítik. Helye
van és lehet mindenütt a világban, csak abban
az egyházban nincs, amely komolyan veszi Jézus
ama szavait, hogy hivei ne nevezzék őt jónak,
hogy ne hivalkodjanak azzal, hogy urak és mes
terek, hogy ne hatalmaskodjanak, hanem az életük
szolgálat és önfeláldozás legyen !
De mj lesz akkor az evangélikus egyházból,
ha nincsenek vezérei és ha vezéreket a jövőtől se
várhat? !
— Kérdik mindazok, akiknek ez a hamis és esz
telen adventi és újévi frazeológia annyira a szi
vükhöz nőtt, hogy nem szívesen mondanak le róla
s nem szívesen szakadnak el tőle.
Mit feleljünk nekik?
Ha azt mondjuk : bízzák Istenre és Krisztusra
az egyház jövendőjét, ezzel talán elnémitanók,
de nem győznők meg őket. Azt mondanák: Jó,
jó, de itt a földön Isten és Krisztus ügye is csak
emberek által diadalmaskodik. — Ez az ellen
vetés igaz is. Eszmék és intézmények nem ön.
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magukban élnek, hanem bennünk emberekben és
emberek által teljesednek be. A kritikus pont
azonban, amelyen az ellenvetés igazsága tévedéssé
vagy gonoszsággá válhatik, ott van, ahol az
emberek eszmék vagy kötelességeik fölé emelked
nek s amikor önmagukat teszik meg a dolgok mér
tékévé. Ezen a ponton válik el a keresztény ember
eszményi beállítottsága, kötelességtudása és er
kölcsi magatartása a máskép gondolkozókétól,
minden egyháziaílan gondolkozástól, materializ
mustól, individualizmustól vagy anarchizmustól.
Ez a pont az, amelyen világnézetek ütköznek
össze. Ez a pont minden evangéliumi keresztény
ség próbaköve.
A keresztény nem vár Messiást és nem óhajtozik uj megváltás után. Fölötte Isten terjeszti
ki kegyelmét, benne Krisztus lelke él és ereje hat,
ami önmagában is a megváltottság és boldogság
állapota. Krisztus lelke és ereje úrrá teszi mindenek
felett, de egyúttal testvéri érzéssel, a szolgálat
készség és az önfeláldozás indulatával is eltölti.
Cselekedeteit nem parancsok és nem emberek,
nem vezérek és Messiások irányítják, hanem az
isteni rend ismeretén alapuló belátása. Isten
külső és belső országában nem hitvány és töré
keny személyek a szilárd pontok és a jövő fej
lődését irányitó hatalmak, hanem erők, törvények
és eszmék. Az egyik külső törvényt vonzásnak,
a másikat taszításnak, az egyik erőt melegnek,
a másikat fénynek, a harmadikat villamosságnak
nevezzük. Isten belső országában az igazi látha
tatlan egyházban, nem pápák vagy püspökök,
felügyelők vagy gondnokok statuálják a törvé
nyeket, hanem érett és tudatos keresztény egyéni
ségek élik ki boldogan magukat abban, hogy ez
ország személytelen és testetlen törvényei — a
szeretet, a jóság, a testvéri érzés, az önzetlen
ség, a segítő készség, az igazság és a valóság előtt
meghajolnak s — nem a maguk uralmát, hanem
ezek hatalmi körét tágítják s ezekért élnek és
halnak.
Az emberek jönnek-mennek, csetlenek-botlanak, gonoszságokat cselekszenek vagy világí
tanak. Rajtuk isten akarata, törvényei és országa
szempontjából kevés múlik. Mert ha Isten úgy
akarja, nem eleven emberekből, hanem kövekből
is fiakat teremthet magának. Nincs szüksége a
jókra se szándékai megvalósításához. Különben
nem engedhetné és nem volna lehetséges az, hogy
prófétáit és küldötteit meggyalázzák és hogy fen
séges eszmék fanatikusai elbukjanak. Az isteni
paradoxia a gonosszal is a jót munkálhatja : nincs
annyi fáklya, amelynek fénye a jót és a nemeset
annyira megvilágítaná és kívánatossá tenné, mint
a gonoszság és az alávalóság, amely próféták
híján levő sivatag korszakokban is egeket ostromló
vágyakat fakaszt minden elnyomott lelkében.
Isten kezében valamennyien hitvány eszközök
vagyunk. De vándorutaink fölött vagy a szivünk
mélyén örök húrként ott rezeg, örök világosság
ként ott világol, örök sóvárgásként hajt és örök
erőként működik néhány törvény és eszme, a
természet törvényei és az emberi elme legnagy
szerűbb eszményei. Az embert nem önereje, nem
is mások, hanem ezek után az eszmék után való
sóvárgás, ezeknek a törvényeknek és eszméknek
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a hatalma előtt való meghódolás és a szolgálatuk
emelte ki az állatiasságból, hántotta le róla a
tökéletlenség burkait, tette isten gyermekévé s a
Krisztusban való megváltás részesévé.
Ha a magunk és a jövő számára meg akarjuk
óvni ezt a magasságot, akkor nem lehet az a
jelszavunk, hogy esendő emberekbe kapaszkod
junk, hogy mikor egyre több emberben csaló
dunk, akkor újabb és talán még tökéletlenebb
emberektől várjuk a nagy szabadulást, hanem az,
hogy mindnyájan evangéliumi tudatossággal tel
jesítjük kötelességeinket ama változatlan eszmé
nyeink iránt, amelyekre nem kell már várnunk,
amelyeknek feltetszését nem kell ablakainkból
lesnünk, mert hiszen a bethlehemi csillag felra
gyogása óta mindig ott világítanak azok szivében,
akik nemcsak külsőleg keresztények, hanem jár
nak is abban a világosságban, amit Krisztus jelent
a benne hívőknek. A jóság, a szeretet és az alázat,
az eszmények fáradhatatlan szolgálata az, ami
az evangéliumi egyház testvérközösségét. múlt
ban, jelenben, jövőben fenntartja, nem pedig élő
vagy eljövendő emberekben való balgatag biza
kodás.
Az ősi evangéliumi szellemnek ebben az uj
szolgálatban való kiüjulása lehet csak az evangé1likus egyház jövő vezérelve, örök sóvárgása és
folytonos beteljesülése. Csak ez az elemi keresz
tény igazság méltó arra, hogy egy örök naptár
mindig szem előtt álló bevezetése legyen. Azért
írtam e fejtegetést s hiszem, hogy aki az isteni
törvények s a keresztény eszmények előtt való
megalázkodás és szolgálat útjára lép, az százszor
ez'erszer megcsalódhatik emberekben, de ezekben
a törvényekben, önmagában, haladásában és lelki
harmóniájában soha meg nem inog, s ezzel leg
jobban szolgálja Isten országát és keresztény
testvérközösségünket is.
S'zimonidev Lajos
Gondolatszirm ok

Ha jó vagyok: nagy irgalom.
Ha rossz vagyok: magam csalom.
Más kudarcán ha örvendesz:
Önmagadnak ásol vermet.
Egy gondolat is ha gonosz:
A telkeden sebet okoz.
A raffinált éles elme
Sokszor a szív veszedelme.
A szegénység hittel áldva,
A léleknek gazdagsága.
A gazdagság gazul élve :
Koldus lelkek szegénysége.
Mely a bölcseséghez vezet :
Legfőbb út az önismeret.
Csak ha magadat legyőzted :
Léphetsz elő bátran hősnek.
Ha életed plusszal zárod :
Hyereség lesz a halálod.
V .- 4 .
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Jubileumi év-e az 1933-as
esztendő ?
A római katolikus egvház jubileumi esztendő
ként akaria és torna merülni az 1933-as évet abból
az alkalomból, hogv ez az év Jézus Krisztus halá
lának az 1900 éves fordulója.
Ha a kereszténységben csak egv paránvi ér
volna Kierkegaard túlzott komolyságából és lelki
ismeretességéből, visszariadna attól, hogy Jézus
halálát bármily vonatkozásba hozza a jubileum
fogalmával. Jézus halálán jubilálni — emberileg
torz gondolat. Ha komolyan vesszük a fogalmakat,
ilyesmit csak Jézus ellenségei tehetnek. Akik dia
dalmaskodtak fölötte. Akik örültek a halálának.
Akik szabadultak tőles akiknek a cirkulusait többé
nem zavarja. Mert a jubileum szó eredetileg kürt
harsogással bevezetett örömnek és felszabadítás
nak szentelt esztendőt jelent.
Jézus halálának a jubileum fogalmával való
összehozása azonban nyilván azon a dogmatikus
premisszán épül fel, hogy ez a halál a megváltás
előfeltétele, az emberiségért nvujtott áldozat, az
üdvösség forrása, kiindulópontja a megváltottság
minden örömének és boldogságának s a szó leg
szorosabb értelmében véve mégis alkalmas tény
a jubilálásra.
Aki ebbe a tisztes paradoxiába belemegy, az
keresztény szempontból elvi kifogást nem emelhet
Jézus halálának a jubileum fogalmával való össze
kapcsolása ellen.
Csakhogy van a jubileum fogalmának egy
más lénveges meghatározója i s : a jubileum nem
közönséges örömünnep, hanem bizonyos időközök
ben visszatérő különös alkalom. Az ószövetség
az ötven évenként ismétlődő alkalmat nevezi
jubileumi ciklusnak, a római katolikus egyház
pedig az 1300. évtől kezdve eredetileg a százados
évfordulókat akarta jubileumi esztendőknek be
rendezni, amelyeken a Rómába zarándoklóknak
a pápák teljes búcsút helyeztek kilátásba. Az
első jubileum olvan sikerrel járt, hogy VI. Kele
men pápa a rómaiak kérésére már ötven év múlva
megismételte. Az ószövetségi ciklushoz való vissza
térésben még nincs semmi különös. Valamivel fel
tűnőbb az, hogy a harmadik római jubileumot —
negvven esztendő múlva (1390) tartották s hogy
ezen+ul a 33. esztendőket jelölték meg jubileumi
évekül. A 33 éves ciklusok a századok megharmadolásának az elvén és lézus életkorának az alapul
vételén nyugszanak. Ennek a ciklusnak az lett
volna a nevezetessége, hogv a 33-as számmal oszt
ható évek lettek volna a jubileumi évek a százas
és az ötvenes évek helyett. II. Pál pápa 1470-ben
elhagyta ezt a ciklust s a régihez alkalmazkodott,
de újra leszállította s huszonöt évben állapította
meg a ciklust. Vagyis megnegyedelte a századokat,
illetve megfelezte az ötven éves jubileumi ciklust.
Ha akármely számítás szerint vesszük, az
1933-as év sehogy sem felel meg a jubileumi évek
közönséges követelményeinek. Se nem százas, se
nem huszonötös év. (Ilven volt az 1925-ös s ilven
lesz az 1950-es év.) Se 33-mal nem osztható.
(Ilyen volt az 1914-es év, Jézus életkorának
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az 58. s ilyen lesz az 1947-es év, Jézus életkorának
az 59. megismétlődése.)
Jézus halála 19. százados fordulója tehát nem
rendes, hanem rendkívüli jubileumi év, amelyre
semmi szabály nem vonatkozik s amit a pápa egy
szerűen elrendelt. Ilven rendkívüli jubileumokra is
elég példa van. Kijelölésük katolikus egyházi szem
pontból. katolikus egyházi érdekből történik, amik
hez kívülállóknak köteles delikatesszből nem sok
a hozzászólni valójuk.
Ennek a jubileumnak azonban van általános
keresztény vonatkozása is. Kijelölésének alapja
ugyanis az a feltevés, hogy Jézus Krisztus 33-ban
halt meg. Ez a feltevés nem vallási tény, hanem
történeti kérdés, chronológiai »megállapitás«, a
melvnek az eldöntése nem tartozik a pápa hatás
köréhez, amelyhez más felekezetüek is hozzászól
hatnak s amelyet végeredményben nem az egy
házak, hanem a tudomány dönt el.
Amennvibpn Jézus halálának a dátuma általá
nos érdekű kérdés, már azért is hozzá kell szólni,
mert köztudomású, hogv a keresztény időszámí
tás alapvető megállapítása felett sokat és joggal
vitatkoztak. Ha arra most nem térhetünk is ki,
hogv Dionvsius Exiguusnak, a kereszténv idő
számítást kitaláló szittva szerzetesnek, aki a 6.
században élt, már a kiindulópontja is hibás volt,
az elől a megfigyelés elől végkép nem zárkózhatik
el senki, se pápa, se közönséges katolikus hivő,
se protestáns, se más felekezetű ember, se a »tudománv«, — hogy a kereszténv kronológia első
félszázadának az adatai rendkívül bizonytalanok.
Az újszövetségben alig van kézzelfogható pontos
ságú időmegjelölés. Bizonytalan Jézus születésé
nek az esztendeje, bizonytalan nyilvános fellépésé
nek az időnnntia. nem tudni azt se pontosan, hogy
meddig m űködött: három évig-e vagy csak más
félig, vagv esetleg (mint M. Maurenbrecher állítja)
néhánv hónapon át, mert ellenségei több időt nem
engedtek neki. Nem derül ki az evangéliumokból
pontosan az sem, hogy halála melyik esztendőre
esett. E tpkintetben csak annyi bizonyos, hogy
Pontius Pilátus helytartó ítélte el, tehát keresztrefeszhésének a 26—36. évekre kellett esnie, de hogy
melyik év ezek közül az igazi év, azt csak bizony
talan kombinálgatásokkal lehet megközelíteni.
H. Sevin heidelbergi teológiai tanár hatvan
évvel ezelőtt »Chronologie des Lebens Jesu« c.
művében összeállította a számbavehető adatokat.
E szerint Jézus halálát Eusebius (s utána Lamv,
Usher, Calvisius, Scaliger — és János evangé
liuma) 33-ra teszik, mely esetben a halál pontos
dátuma : április 3.
Hieronymus (s utána Baronius) szerint Jézus
32-ben halt meg. A múlt század Jézus-élete ku
tatói közül Ideler, az időszámításunk kiinduló
pontját kiigazító kronológus 29. április 15-ét veszi
fel az Úr halála napjául. Még korábbra, 29. már
cius 25-ére teszi Sanclemente. A következő év,
vagvis 30. április 7-e mellett foglaltak állást Wieseler, Chavannes, Caspari, mig Theodor Keim, E. v.
Bunsen és Hausrath 35. április 15-ét számították
ki, Hitzig pedig 36-ra tette a fontos dátumot.
Sevin összeállitása óta sem a források, sem a
nézeteltérések nem változtak.
Az újabb kutatók közül Zöckler és M. Mauren-
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brecher 29-re, 0. Holtzmann, P. W. Schmidt, E.
Preuschen és H. Achelis (utóbbi asztronómiai szá
mítások alapján) 30. április 7-ére, 0. Schmiedel
31. vagy 32. husvétjára, Joach. Jeremiás pedig
a szinoptikus evangéliumok adatai alapján 30.
április 7-ére, János evangéliuma nyomán pedig
33. április 3-ára számította ki Jézus halála nap
ját. Az utóbbi terminus mellett foglalt Mahler Ede
is állást.
A nézeteltérésekből a katholikus irók is bőven
kiveszik a részüket. J. von Bebber 1898-ban
megjelent tanulmányában pl. Jézus halálát a 30.
évre teszi, de Jézust nem 33, hanem negyven
évesnek mondja halálakor, vagyis szerinte Jézus
nem csak négy, hanem legalább tiz évvel előbb
született, mint időszámításunk állítja.
A tudomány által máig elért eredményeket
e tekintetben a Religion in Gesschichte und Gegenwart lexikonban K. L. Schmidt foglalja össze
következő három mondatában :
»Gesichert erscheint, dass Jesus Christus in
dér Amtszeit des »Prokurators« Pontius Pilátus
(26—36) hingerichtet worden ist. Da Pilátus am
Passah des Jahres 36 nicht mehr amtierte und
dér Táufer Johannes seine Tátigkeit im Jahre
28— 29 begonnen hat, so kommen die Jahre
29— 35 in Betracht. Eine festere Berechnung des
Endes dér Geschichte Jesu scheitert auch daran,
dass, abgesehen vöm Anfang auch die Dauer dieser
Wirksamkeit nicht bestimmt festgelegt werden
kann«. (2. kiad. 3. köt., 123. 1.)
Az adatok bizonytalansága és a kombinációk
többféle lehetősége tehát nem nyújt sem az egy
házaknak, sem a tudománynak abszolút alapot
arra, hogy Jézus halála évét és napját pontosan
megállapíthassa. Vagyis Jézus halála esztende
jének jubileumi évvé való tétele tisztán tudomá
nyos szemszögből nézve is teljesen problematikus,
miért is nekünk evangélikusoknak ezzel a »megállapitással« szemben szkeptikusoknak kell len
nünk, arról nem is szólva, hogy a ráépített követ
keztetéseket még kevésbé tehetjük magunkévá.
Ebben a vonatkozásban tanulságos a jubi
leumi év tartalmi súlypontjának az eltolódása.
Ószövetségi fogalmazás szerint a jubileumi évek
ben 1. parlagon kell hagyni a földeket, 2. el kell
engedni az adósságokat s vissza kell adni igazi
tulajdonosaiknak az elzálogosított földeket, 3.
szabadon kell engedni a rabszolgákat. A pápai
jubileumi esztendők semmi ily kötelezést nem
rónak a hívekre. Csak római zarándoklást, ott
előirt ájtatosságokat, gyónást és áldozást köve
telnek tőlük s életbe vágó változásokat csak
ezekben a vonatkozásokban s ezek következményeikép követelnek.
Amint Jézus halálának állítólagos 19. százados
évfordulója katholikus szempontból indokoltnak
veheti azt, hogy ez a nevezetes év jubileumi év
ként ülessék meg, általános keresztény szempont
ból époly feleslegesnek is tartható ennek az al
kalomnak jubileumi évvé való előléptetése. Jézus
Krisztus halála napját megüli minden év nagy
péntekén minden keresztény egyház komoly és
felemelő formában. E nap egy vagy más alkalom
mal való különös kiemelése bizonyos szempont
ból devalválja a rendes, az egyházi évekbe be
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illesztett évfordulót. Ha ezen felül a különös
ünneplésnek nincs a közönséges évfordulókénál
fokozottabb bibliai és evangéliumi tartalma, akkor
éppen semmi sem indokolja a különös ünnep
lést.
Ezzel pontot is tehetnék fejtegetéseim vé
gére, ha nem muzsikálna ezzel a tárggyal kap
csolatban a fülembe Multatulinak az a kegyetlen
mondása, hogy »Jézust háromszor feszítették meg.
Először a zsidók, aztán életleirói, végül maguk
a keresztények. Soha ezeknél gonoszabb ellen
ségei nem volíak.« Ebben is van igazság. Azért
ha már ez a mondás idekívánkozott a toliam alá,
Jézus halála abszolút értékének a teljes keresz
tény kimerítése szempontjából legyen szabad
általános keresztény irányelvként és követelés
ként azt is hangsúlyoznom, hogy jubilálás és külső
feltételekhez kötött Ígéretek komolyan vevése he
lyett az az igazi keresztény érdek, hogy belső
megújhodásunkra helyezzük a súlyt, s hogy ennek
adjunk érzéseinkben, gondolkozásunkban és cse
lekedeteinkben kifejezést. Ne azon törekedjünk,
hogy kik, mikor és hogyan feszítették meg Krisz
tust — mert ez egyszerűen tudományos kérdés s
ezt a tudomány dönti vagy nem dönti el, — se
azon, hogy ezt az évfordulót hol, hogyan és mi
képen ünnepeljük meg. Hanem azon, hogy se
Kierkegaard, se Multatuli, se senki az ég világon
se teljes, se század-, se ezred-, se milliomod résznyi jogosultsággal ne mondhassa se a keresz
ténységre, se általában ránk egyikünkre se, hogy
kezünknek egy olyan megmozdulása, vagy szi
vünknek egy olyan megrezdülése volna vagy
lehetne, amellyel mi is hozzájárulnánk ahhoz, hogy
Jézus szellemét megcsufoljuk s a mi vallásban
köztünk éjő urunknak bármikor és bárhol fáj
dalmat vagy szenvedést okoznánk ! Jézus halála
megbecsülésének ez a kiindulópontja és a nél
külözhetetlen alapfeltétele. Ezen az alapon kel!
minden keresztény életnek felépülnie, kialakulnia
és beteljesednie. A beteljesedésül azonban nem a
»teljes bucsu«, hanem minden vonatkozásban
őszinte, alázatos, jóságos és szeretettel teljes élet
tekintendő. A többit Isten kegyelme adja, azok
nak is, akik búcsúkra és hasonlókra mit sem ad
nak, illetve mindenkinek aki, benne hisz, őt féli
és Jézus után jár. Mert csak itt vannak közöt
tünk különbségek. Isten azonban nem személy
válogató. Sőt még a bűnösöket is magához öleli,
ha megtérnek és uj életet élnek . . .
Szimonidesz Lajos.
A gödöllői cserkész-jamboree alkalmából folyó évi
augusztus első felében összesereglő többezer evangélikus
cserkész lelki ellátásának ügyét az egyetemes közgyűlés
Sólyom Jenő budapesti ev. gimn. vallástanárra bízta. Az
istentiszteletek ellátása naponként tiz lelkész szolgálatát
teszi majd szükségessé. Az egyház számit elsősorban azon
lelkészek szolgálatára, kik maguk is cserkésztisztek s mint
ilyenek vesznek részt a jamboreen vagy azon résztvenni
hajlandók. Az egyetemes felügyelő kéreti a cserkésztiszii
képesítéssel biró lelkészeket vagy azokat, akiknek ilyenek,
ről tudomása van, hogy személyes adataikat e szolgálattal
kapcsolatban folyó évi junius 15-ig Kuthy Dezső egyet_
főtitkárral közölni szíveskedjenek.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Január 15-én 9 órakor ifjúsági Istentisztelet, végzi : Qlatz
10 órakor németnyelvű Istentisztelet, végzi : Dr. Var
sányi Mátyás.
11 óra 15 perckor rádiós Istentisztelet, végzi : Szántó
Róbert, budapest—kelenföldi lelkész ; közreműkö
dik a kelenföldi egyház énekkara Weltier Jenő
karnagy vezetésével.
Január 22-én 9 órakor ifjúsági Istentisztelet, végzi : Hüttl
11 órakor Istentisztelet, végzi : dr. Gunesch Károly.
Január 29-én 9 órakor ifjúsági Istentisztelet, Zulauf
10 órakor gyermek-Istentisztelet, végzi : dr. Varsányi
11 órakor Istentisztelet, végzi : dr. Varsányi Mátyás.
Minden pénteken d. u. 5—6 bibliaórát tartunk iskolánk
nagytermében.
Kereszteltetett: Tóth István, Berger Erzsébet, Austerweil Lajos.
Eskettetett: Alpár Lajos—Bárány Irma, Kokesch
Albert—Baky Jolán, Váczi János—bátori Sigray Irén.
Temettetett: Otepka Károly, özv. Műnster Károlyné,
Vladár Miklós.
Az országos Luther-Szövetség választmánya január
10-én tartott .ülésében Németh Károly esperessel, az Ev.
Lapja szerkesztőjével megállapodott abban, hogy az Ev.
Lapja megszűnik és hogy a Szövetség e hó végével Evan
gélikus Élet, vagy Evangélikus Egyhzi Élet cimen szö
vetségi és általános érdekű uj lapot indít, melynek Szántó
Róbert, kelenföldi ev. lelkész, a szövetség ügyvezető igaz
gatója lesz a szerkeztője.
Németh Károlynak hét évi lelkes, buzgó és szellemiek
ben gazdag szerkesztői működéséért a választmány Bencs
Zoltán ü. v. alelnök javaslatára meleg köszönetét szavazott és
őszinte elismerését nyilvánitotta.
Budai Luther-Szövetségünk feloszlatása tárgyában az
Országos Lutherszövetség választmánya e hó 10-én hatá
rozatot hozott. Dr. Fritz László ü. v. igazgató és dr. Bencs
Zoltán ü. v. alelnök előadása alapján megállapítást nyert
az, hogy bár a szöv. alapszabályok több tekintetben
homályosak és ellentmondóak, a bányakerületi LutherSzövetség szövetségünket feloszlató határozatával túl
lépte hatáskörét, olyan jogot gyakorolt, ami az általános
egyesületi jog szerint csak a belügyminisztert illeti meg
és ezzel a jogos kritikát teljes mértékben kihívta maga
ellen. A választmánynak nincs joga ahhoz, hogy ezt az
illetéktelen határozatot feloldja, mert ilyen határozatának
a végrehajtására sanctiója nincsen, de az ügy békés és
rendes elintézésére azt ajánlja a bányakerületi LutherSzövetségnek, hogy feloszlató határozatát revideálja.
Abban az esetben, ha a szövetség működése ellen bizonyít
ható kifogásai vannak, csak a törvényes utón, vagyis a
belügyminisztérium vizsgálatát kérve járhat el és érheti
el azt az eredményt, amit önhatalmúlag akart biztosítani.
Az előterjesztéshez D. Raffay S. püspök is hozzászólt és
abban ő is megnyugodott.
Szarvasi Dezső ny. I. osztályú fó'hadbiztos, budai egy
házunknak volt buzgó presbitere, december 30-án ötven
kilenc éves korában rövid szenvedés után váratlanul el
hunyt. Halála a Szarvasi, Domokos, Bélák, Székely, Burghardt, Schrikker és Vidovszky családokat sújtotta veszte
séggel. Siratják agg édesatyja, özvegye, leányai, kis uno
kája, testvérei és a kiterjedt rokonság. Egyházunk hivei
és Luther-Szövetségünk tagjai között is számosán fájlalják
tőlünk való elköltözését. Emlékezete legyen áldott közöt
tünk. Cselekedeteinek jutalma kövesse őt ’
Budai ev. iskolánk december 24-én 59-ik karácsonyfa
ünnepélyét tartotta meg a templomban. Örömmel hallot
tuk, hogy 68 tanulót ruháztak fel a jólelkü adakozók
áldozatkészségéből és a karácsonyfa alatt majdnem 300
ajándékzacskó volt felhalmozva a gyermekek részére. Ez
alkalommal osztották ki azokat a jutalmakat is, melyek
a néhai Horváth Béla és néhai özv. Hornyánszky Viktorné
hálás gyermekei által létesített alapítványok kamataiból
kerültek ki. A szép ünnepen éreztük a szeretet tiszta láng
jának boldogító melegét. Vajha ennek a szeretetnek jegyé
ben folynék le egész életünk!
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Az újév alkalmából az ev. társadalmi, oktatási és egy
házi intézmények képviselői és tagjai nagy számmal fel
keresték D. Raffay S. püspököt, kit az egybegyűltek nevé
ben D. Kovács Sándor egyetemi tanár beszédben üdvözölt.
A püspök válaszában kijelentette, hogy egyházunk belső
élete is olyan, mint a társadalmi és politikai életünk :
vezért keresünk és várjuk hogy a csillag megáll majd
egy lélek fölött, melyben megváltó erő van. Szólt a birálgatás, a kritika ellen és erősebb összetartást sürgetett.
Végül a sajtó nélkülözhetetlen szolgálatait emelte ki,
melyekre az egyháznak a hitetlenség ellen való harcában
mindnagyobb szüksége van.
Az óbudai ev. egyház lelkésze, Mohr Henrik, karácsonyi
levelet intézett egyházközsége minden hívéhez, melyben
evangéliumi igével köszöntötte az olvasókat, közölte velük
az ünnepi istentiszteletek rendjét, beszámolt a helyi
Luther-Szövetség összejöveteleiről, a templomépités ügyé
ről, a nó'egylefről, cserkészcsapatról és a népmozgalmi
adatokról. Végül elbucsuztatta hiveit Isten igéje segít
ségével az óévtől és kifejezi hajlandóságát, hogy máskor is
küld ilyen levelet, ha a hivek ennek költségeit viselik.
Örömmel adunk hirt e levélről, mert ebben is az egyházépités és lelkipásztori gondozás egyik olyan eszközét lát
juk, mely haszonnal szolgálhatja az Isten országa ügyét.
Az egyetemes nyugdíjintézet ügyvezetését január elsejé
vel ideiglenesen egyévi időtartamra dr. Scholtz Oszkár
bányaker. főjegyző vette át. A nyugdíjintézetre vonatkozó
iratok az ő címére, Budapest, VIII., Üllői-ut 24. sz. kül
dendők.— Szeretettel és bizalommal köszöntjük dr. Scholtz
Oszkárt, egyházunk kipróbált hüségü munkását ez uj
munkakörben és fáradozására Isten áldását kívánjuk.
Nyilvános nyugtázás és köszönetnyilvánítás. Néhai
özv. Uhlmann Lajosné emlékére Pozsonyban lakó leányától
50 pengőt kaptunk jótékony célra. — A karácsonyi ünne
pek alkalmából özv. Bánki Donátné úrnő'2 pengőt és egy
magát megnevezni nem akaró hittestvérünk 25 pengőt
juttatott hozzánk szegényeink között való kiosztásra. Az
adományokat három család között osztottuk meg, hol
háromnál több gyermek van és a családfő kereset nélkül
szűkölködik. A nemes lelkű adakozóknak a segélyezettek
nevében is hálás köszönetünket fejezzük ki. A jókedvű
adakozót szereti az Isten.
Németh Károly esperes, az ev. misszióegyesület elnök,e
megszüntette az »Ev. Lapja« további megjelenését és a
december 25-én kiadott számában elbúcsúzott a lap olvasóközönségétől. Január 1-től kezdve azonban báró Podmanicky Pál egyetemi tanárral együtt szerkeszti a »Missziói
Lapok«-at, melyek havonkint jelennek meg mint a misszió
egyesület hivatalos közlönye. Az egyesület tagjai a köz
lönyt tagilletményben kapják. A tagsági dij évi 4 pengő
a rendes, 2 pengő a pártoló tagok számára. A közlöny elő
fizetési di ja évi 1 pengő. Olvasóinknak a misszió szent ügyét
imádságukba és állandó érdeklődésükbe melegen ajánljuk.
A misszióegyesület Budapesten lakó tagjai és minden
érdeklődő evangélikus hivő számára minden hónap máso
dik keddjén este fél 6 órai kezdettel az egyetemes egyház
épületében (VIII., üllői-ut 24. sz.) bibliaórát tart, mely
nek keretében a pogánymisszió munkájáról és munkásai
ról is történik megemlékezés. Ezeknek a bibliaóráknak
buzgó látogatását szeretettel ajánljuk lapunk olvasóinak,
egyházunk híveinek.
Budai Luther-Szövetségünk január 5-én a Hoffmannféle vendéglő szép pirostermében kitünően sikerült hang
versenyt rendezett, melyet tekintélyes számú közönség
hallgatott meg. A rendezőbizottság elnöke Borbély Ilonka,
kinek több szövetségi hölgytag segédkezett a rendezés
ben, néhány meleg szóval üdvözölte az egybegyűlteket
és a hangverseny számait a szereplő művészek kitűnő és
szellemes jellemzésével jelentette be a közönségnek. A
Melles-vonósnégyes Haydn Adagio-ját adta elő, Koréh
Endre Mozart egy áriáját, Clement Károly egy dalát és
egy tréfás hangulatú dalt énekelt, melyek hangjának mély
ségét, fényét, erejét és hajlékonyságát és nagy tudását
érvényesülni engedték. Borbély Ilonka egy vallásos, egy
irredenta és egy szerelmi költeményt szavalt a nála már
előnyösen ismert hévvel és lendülettel. Melles Béla Sárkány
Sándor zongorakisérete mellett hegedűn eljátszotta Sárkány
Sándor egy poetikus Áriáját és Hubaynak A cremqnai
hegedűs cimü operájából egy részletet. Melles Béla és
vonósnégyese a rádióból és a koncerttermekből régi isme
rőse a nagyközönségnek. Játékuk a legtisztább művészet
volt, Schöpflin Aladár égy hangulatos novellát olvasott
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fel, melyben egy mosoly szépségét irta meg. Kéthelyiné
Wakots Margit operaénekesnő, ki úgy a templomban, mint
szövetségünk estélyein már többizben működött közre és
ezüstös, tisztán csengő, gyönyörű hangjával mindannyi
szor igaz műélvezetet szerzett hallgatóinak, öt szép dalt
énekelt, közlük egyet Sárkány Sándortól is, aki a művész
nőt, valam int Koréh Endrét is a zongorán kisérte. A
hálás közönség az önzetlenül tudásuk és művészetük
javát nyújtó szereplőknek szűnni nem akaró tapssal
fejezte ki elismerését.
Hegyen Épített Városra fizettek : özv. Bella Péterné 6,
özv. Bem Rezsőné 3, dr. Berzsenyi Jenő 3, Bognár Imre
1.50, Bonyhádi gimnázium tantestülete 6, Borbély Ilonka 6,
dr. Damjanovich Miklós 3, özv. Dax Adolfné 1.50, Dervarits István 1.50, Dobrovitsné Traeger Mária 6, Dolozselek
Gusztávné 5, Dómján Józsefné 1.50, Fehér Géza 3, Feyér
Gyula 6, dr. Gombóczné Traeger Olga 6, Hámos Dezső 6,
Harsány György 6, Harsány Oszkár 6, dr. Heinlein Ist
vánná 6, dr. Jezsovits János 1, özv. Jurenák Józsefné 6,
K. L. M. 10, Klokocsán Lajosné 3, Kovách Imre 6, Kromp.cher Jenő 8, Kutas Kálmán 3.20, Lipner Imre 6, vitéz
Mátyásfalvy Erich 6, Mizerák Erzsébet 3, néhai özv.
Münsterné emlékére 10, Naményi Koncz Nándorné 6,
Parlag József 2, Phillipp Alfrédné 6, dr. Pogány Gyuláné 1,
Rucsinszky Henrietta 6, Scháder Vilma 6, dr. Sztehló
Aladár 6, Sztehló Kornél 3, Tcrbócz Ilona 6, dr. Traeger
László 6, Traeger Zsigmond 6, Werner Gyula 6, Wichmann
Ede 6, Wohlfart Henrietta 6, Zawadowsky Alfrédné 6
pengőt.
Hozzánk intézett kérdésre válaszul közöljük, hogy
mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy minden előfizető be
fizetését névszerint nyugtázzuk. Ha valaki ezirányban
kérést intéz hozzánk, szívesen nyugtázzuk a befizetést
csak nevének kezdőbetűivel vagy pedig egyáltalában nem
hozzuk nyilvánosságra az előfizetést. Amig a lap a budai
Luther-Szövetség tulajdona volt, a nyilvános nyugtázás
kötelességszerüen történt.
MAGÁNYOS uriasszony bármely állást elvállal vidéken
is. Hosszabb irodai gyakorlattal rendelkezik, háztartás
vezetését érti. — Bővebb felvilágosítás és cim e lap kiadóhivatalában.
Tagsági dijat fizettek: özv. Bella Péterné, Borbély
Ilonka, özv. Borbély Józsefné, Dervarits István, Dobro
vitsné Traeger Mária, dr. Gombóczné Traeger Olga, Har
sány György, Harsány Györgyné, Harsány Oszkár, Har
sány Oszkárné, Hlaváts Gyula, Korcsek Frigyes, Krompecher Jenő, vitéz Mátyásfalvy Erich, dr. Mátyásfalvy
Erichné, Petrik Jolán, dr. Sztehló Aladár, Sztehló Kornél,
dr. Traeger László, Traeger Zsigmond, Traeger Zsigmondné, Wichmann Ede, Zawadowsky Alfrédné 2—2
pengőt.
Németh Károly az Evangélikusok Lapja múlt évi útolsó
számában búcsút vesz olvasóitól s addig is, mig az Orszá
gos Luther-Szövelség lapja megindul, a lapot beszünteti.
Feltűnést keltő visszavonulását főként azzal indokolja,
hogy a lapra háromezer pengőnél többet költött, noha
előfizetői ötezer pengőt meghaladó összeggel vannak
hátralékban. Ez: a szomorú »áktiv« mérleg azért megdöb
bentő, mert az »Evangélikusok Lapja« Németh Károly
kezében hivatást töltött be és kiváltságos helyzetet élve
zett. Egyházunkat komoly, szinté mondhatni — félhivata
los formában szolgálta s egyetlen olyan lapunk volt, amely
egyházi közigazgatási kérdésekkel, egyházunk napi ügyei
vel, lelkészeinket, tanárainkat érdeklő problémákkal
foglalkozott. Valósággal verseny nélkül állott a poron
don és a maga módja szerint becsülettel teljesítette hiva
tását. Szerkesztője epilógusából csak most derül ki, hogy
a lap törekvéseit és fáradozásait olvasóközönsége egyálta
lán nem honorálta s hogy a lap szélesnek látszó bázisa
dacára is lényegében életképtelen volt. Akik a viszonyo
kat ismerik, tudják, hogy egyházi lapjaink az összeomlás
előtt sem részesültek soha "megfelelő támogatásban. Az,
amelyiknek ötszáz igazi előfizetője volt, már tekintélyes
és jól megalapozott lapnak számított s meg is élt a maga
emberségéből. De volt olyan is, amelynek ezeröfszáz lel
kész közül csak annyi előfizetője akadt, hogy állandóan
támogatásokból kellett tengődnie. Ha ezerötszáz lelkész
csak kölcsönös nyomorgással tudta egyházi lapjainkat
már régen is fenntartani, csak természetes, hogy a mos
tani kétszázötvenből élő lapnak még kevesebb az életlehetősége. Nem is az a csodálatos, hogy az »Evangélikusok
Lapja« ilyen anyagi kátyúba jutott, hanem inkább az,
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Budapest, IV., Muzeum-hörut 31
Tel.fon: 86-4-62
hogy — hála szerkesztője áldozatkészségének és optimiz
musának 1 — ilyen sokáig birta. Igen ám, csakhogy ez
annyit jelent, hogy ilyenformán egyházunk, lelkészi karunk
valósággal sajtó nélkül lesz kénytelen élni, mert előfize
tésből lapokat fenntartani nem tud. Hová vezet ez?! . . .
És igy kell-e ennek lennie?: — Lehet máskép is. Erre
példa a magyarországi baptista közösség, amelynek csak
10—12.000 hivőbői áll az egész lelki állománya és mégis
volt idő, amikor lapjának négyezer előfizetője volt 1 Vagyis
minden harmadik hivő előfizetője volt a Békehirnöknek.
Ha ennyit soha el nem'érünk is, annyi már a mi lapunknál
is valóság, hogy előfizetői tartják fenn s hogy ha egy lap
megtalálja olvasói szivének a kulcsát, akkor annak nem
kell előfizetési hátralékok és előfizetők hiánya miatt
kimúlnia. Annál nagyobb bűn volna az, hogy ha egy ilyen
értéket bárki el akarna vagy el merne pusztítani. Ma még
lapunk ebben a veszedelemben forog. Hisszük azonban,
hogy az ellene való próbálkozások mind kudarcot val
lanak. Sőt hisszük azt is, hogy lapunk ezekből a veszedel
mekből megerősödve kerül ki. Lap nélkül egyházunk és
lelkészeink nem lehetnek. Bár hivatalos és félhivatalos
lapok alapítására való próbálkozások történhetnek, ezek
nek semmi sikert nem jósolunk. Lehetetlen az, hogy olyan
lapok exisztálhassanak, amelyek száraz és körültekintő
közlemények és személyi hírek közlésében merítik ki hiva
tásukat. Erre se hivatalos hatóságoknak pénzük nem le
het, se evangélikus közönségünk nem siet támogatásával.
A mi egyházunkban egy érték van s ez az evangélium szel
leme által megihletett egyéniségek komoly és becsületes meg
győződése. Ezt becsülik meg híveink lapunkban. S mikor
mi mindig arra törekszünk, hogy az evangélium vilá
gosságánál lássuk egyházunk problémáit, lapunk olva
sóival abban találkozunk, hogy ők is ezt várják és ezt
keresik. És mivel mi hiszünk az evangéliumi szellem ere
jében, bízunk abban is, hogy lapunk körül egyre nagyobb
és erősebb lesz azok tábora, akik más hiányában óhajtják
és megbecsülik azt a keveset is, amit a mi lapunk nyújt.
— sz.
A pozsonyi főiskolások közt evangélizáló munka fo
lyik. A sorozatos előadásokat Endreffy János felsőszelü
lelkész vezette be azzal a szélesebb körben is érdeklődést
keltő kérdéssel, hogy milyen vádak homályositják el a tör
ténetben Gusztáv Adolfnak, a hős svéd királynak a képét.
A fő vád az, hogy a svéd király nem a protestantizmusért
küzdött, hanem önző dinasztikus törekvések érdekében
vonta ki kardját. Ezt a vádat Schiller, a költő emelte a
harmincéves háborúról Írott müvében ellene. Mondhatni,
a durvaság határát súrolja az, amitir. Azt mondja, hogy
aki Lützennél elesett, nem volt Németország jóltevője.
Ekkor már befejezte pályája jótékony felét. Célja a római
császári trón volt. Jobban kellett tehát félni tőle, mint az
osztrák uralkodóháztól. Külföldön született, az egyed
uralom maximáiban nevelkedett. Kegyes rajongásból
esküdt ellenségük volt a pápistáknak. Nem lehetett tehát
alkalmas arra, hogy a német alkofmány szentségét meg
oltalmazza. Lützennél nem tehetett nagyobb szolgálatot
a német birodalom szabadságának annál, hogy — meg
halt. A vád azóta sem ült el és. nem vesztett erejéből. Még
az előkelő és közismert Gunkel és Zscharnack-jéle : »Religion
in Geschichte und Gegenwart« cimü ötkötetes lexikon is
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ázt írja, hogy a német választófejedelmek nem minden
ok nélkül vonakodtak Gusztáv Adolf akciójától. Endreffy
János előadásában felhívta a főiskolai hallgatókat, hogy
a történelemferdités és a hamis szempontok előtérbehelyezése ellen ebben az esetben is védekezzenek az igaz
ság megismerése, megbecsülése és kiharcolása segítségével
s más vonatkozásban is mindig az igazságért küzdjenek.
Dr. Gábor Gyula tanulmányt adott ki »A kormányzói
méltóság a magyar alkotmányjogbam címen. Ezt a tanul
mányt önálló cikk keretében részletesen ismerteti a kálvi
nista Szemle január 7-i számában Hamar István. Dr. Gábor
Gyula kimutatja, hogy az 1920:1. t.-c. a kormányzói
hatáskört olyan korlátozásokkal alkotta meg, melyek nem
csak a kormányzói állás teljességét és méltóságát kisebbí
tették meg, de nagyfontosságu királyi és állami jogokat
engedett egyfelől a gyakorlatból kivonatni, másfelől olyan
más kezekbe átesii, ahonnan azokat visszaszerezni nagyon
nehéz dolog leszen. Ezen jogok között kiemeli a K. Sz.
a főkegyúri jog/endezetlenségét. A régi kormányzók a teljes
királyi jogkört nyerték. Az 1920: I. t.-c. megalkotásánál
érvényesült felekezeti féltékenység! politika felmérhetet
len k á rá t: a legfőbb kegyúri jog gyakorlásának kivevését
még tetézi az 1920 óta egymást követett kormányoknak
az a mulasztása, hogy bár az 1920: I. t.-c. indokolása ki
fejezte, hogy : »önként érthető, hogy a főkegyúri jog gyakor
lása tekintetében tett ez a rendelkezés nem jelenti azt, mintha
a magyar állam ezt a szent koronával szorosan egybeforrt
jogot a kormányzóság ideje alatt érvényesíteni nem kivánná«,
az érvényesítés iránt semmi intézkedést sem tett mindezideig, amiből pedig könnyen az a veszedelem származhatik, hogy ez a jog végleg elvész a magyar állam és a
magyar királyság jogállományából. A jelenlegi kormány első
programpontja a magyar nemzet megerősítése, felvirágoz
tatása, külpolitikai vonatkozásban a magyar nemzetállam
részére a nemzetünket múltjánál, földrajzi helyzeténél és
történelmi hivatottságánál fogva megillető szerep bizto
sítása. Ehhez a múlthoz szervesen hozzátartozik a főkegyúri
jog gyakorlása is. Várjuk tehát a kormánytól, hogy ennek
biztosítása és rendezése iránt sürgősen megteendő intéz
kedésével pótolni fogja az előző kormányok nagy mulasz
tását. így szól Hamar István cikke. Azt hisszük, hogy
Hamar István ezen várakozásában az egész magyar nem
zet vesz részt, mert a magyar nemzet semmiképsem tűr
heti, hogy olyan események ismétlődjenek, mint amilyen
ezelőtt hat évvel volt a prímás kinevezése a magyar kor
mány előzetes hozzájárulása nélkül.
»A 95 pont és a magyar jövő« címen tartott december
22-én lapunk kitűnő munkatársa, Szimonidesz Lajos poli
tikai célzatú előadást az egyik pártkörben, melyben al
kalma volt nem evangélikus hallgatósági előtt rész
letesen kifejteni Luther Veformátori egyéniségének foko
zatos kifejlődését és nagyságát, a reformáció alapgondo
latait és a 95 pontnak szerepét és jelentőségét a nagy
szellemi mozgalomban, mely a 95 pont kiszegezése előtt
kezdődött és amely sokszorosan túlnőtt mind tartalom,
mind jelentőség dolgában a 95 tételen. A Gömbös-féle
95 pontról szólva, kijelentette, hogy kevés szóval és pont
tal sokszor többet lehet kifejezni. Például felhozta a 10
parancsolatot, Jézus parancsolatát és a francia forradalom
ma diszkredifált hármas jelszavát: szabadság, egyenlő
ség, testvériség, mely tulajdonkép Jézus evangéliumából
való. Szerinte a szeretetnek minden következményét le
kell vonni, mert az evangélium mint gazdasági és politikai
program is megállja a helyét, ha azt a maga tisztaságá
ban becsületesen kiépítik. Cáfolta a történeti materialisták
és a mai konzervativisták felfogását, kik szerint a kenyér
kérdés irányit minden mást. A kenyér nem függ a kormány
tól, hanem elsősorban a széltől és a víztől, tehát Istentől.
A gazdasági dolgoknak szabad folyást kell engedni erkölcsi
alapon. Az egyórás szabad előadást a közönség feszült
érdeklődéssel hallgatta és lelkes tapssal hálálta meg.
Minekünk nagy volt a lelki örömünk, hogy tiszta evan
géliumi gondolatok hirdetésére volt alkalom olyan közön
ség előtt, melyet általában nem evangéliumi gondolatokkal
szoktak táplálni.
Országos főiskolás konferenciáját február 1—4-ig ren
dezi a Magyar Evangéliumi Ker.Diákszövetség Budapesten,
a Skót misszió nagytermében. A konferencián előzetes
jelentkezés alapján felekezeti különbség nélkül résztvehet
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minden egyetemi és főiskolás hallgató és hallgatónő, vala
mint a középfokú iskolák két felső osztályának mindkét
nembeli ifjúsága. A konferencia programja a következő:
február 1-én este : megnyitó gyűlés ; 2-án : Mit üzen India
a mai kor keresztyénségének : Baktay Ervin ; Törvény
és szabadság : Vass Vince ; Krisztus a tömeg e lő tt: Szabó
Zoltán. 3-án : Mit üzennek a radikális mozgalmak a mai
kor keresztyénségének : dr. Karácsony Sándor ; Feltáma
dás és örökélet: Benkő István ; Krisztus a tanítványok
körében : dr. Hilscher Zoltán. 4-én : Mit üzen az Evan
gélium a mai kor keresztyénségének: Turóczy Zoltán ;
ítélet — kegyelem : Szőnyi Sándor ; Négyszemközt Krisz
tussal : dr. Victor János. — A jelentkezéseket a Szövetség
címére : Budapest, IX., Üllői-ut 19. címre kell küldeni.
A részvétel feltételeit illetőleg érdeklődni lehet a Szövetség
központi irodájában. A felsorolt előadásokon a nagyközönség is résztvehet. A főiskolás konferenciával kapcso
latban a Szövetség külön gyűlést tart szeniorok részére és
pedig külön orvos, tanár, jogász, mérnök, lelkész, köz
gazdász szakgyülések formájában. Ezeken a gyűléseken
az egyes szakcsoportok kérdései kerülnek megtárgyalás
alá az evangéliumi világnézet szempontjából. A szeniorgyűlések ideje február 2-án d. u. 4—8. Érdeklődőknek
részletes tájékoztatást szívesen küld a Szövetség.
L’Illustration (Párizs) karácsonyi számában Pau
Reynach, 1930-ban volt francia pénzügyminiszter, tartal
mas cikket irt az amerikai gazdasági válságról, melynek
végső megállapítása az, hogy az iparcikkek árát le kel
szállítani. Kimutatja, hogy az amerikai kormány intéz
kedései mesterségesen nyújtották ki a válságot, mert tar
tották az árakat. A nagy Amerika is kénytelen alkal
mazkodni a gazdasági élet természetes törvényeihez és
nem irányíthatja a termelést mesterségesen bizonyos érde
kek szerint.
Az Ulustration dec. 10 számában látható egy falragasz
fényképe. Ezt a plakátot báró Saeken orosz generális
ragasztatta ki 1814-ben Noéban, 30 km-re délnyugatra
Toulouse-tól francia és orosz nyelven. A falragasz kiállotta
118 év viszontagságait és még most is olvasható. Köszöni
ezt a vidék időjárása kedvező voltának, de bizonyára
a lakosság műveltségének is, melynek van érzéke és kegye
lete a történeti nagy idők emlékei iránt.
Mészáros Gyula, a magyar etnográfus, tanulmányai
során Kis-Ázsiában két évig tanulmányozott egy kihalófélben levő népet és ezen tanulmányai segítségével meg
fejtette az úgynevezett »óaűí«-nyelvemlékeket. Erről szóló
kétkötetes műve legközelebb Amerikában fog megjelenni.
(P. Hírlap, 1932. XII. 28.)
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VIII., Rákóczi-ut 231. e. ( Uránia mellett) Tel.: 36-3-14

Fehér belépő-kölcsönzés.
E lső Ma g y a r
Általános BiztosifőTársaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztositó intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a kővetkezőkre:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság
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