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mérve, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legye
nek benne.
»É.s amint, eltávozok, láta egy embert, k:
Egy híres lelkész beszélt egy nhívészcsaládszületésétől fogva vak vala. És kérdezék az ról, mellyel sokáig érintkezett anélkül, hogy nála
ő tanítványai, mondván : Mester, ki vét
a vallásosságnak valami jelét észrevehette volna.
kezeit, ez-é, vagy ennek szülei, hogy vakon
született? Feleié Jézus : Sem ez nem. vétke Egy napon a családapa azt mondta a lelkésznek :
zett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilván Most pedig bevezetem házunk szentélyébe. Egy
valókká legyenek benne az Isten dolgai.«
addig a lelkész előtt ismeretlen helyiségbe vezette
János ev. 9, 1—3. őt, melyben csendesen, szelíden nyugodott a ház
Mikor Jézus tanítványai meglátták a vakon nak gyógyíthatatlan betegségben szenvedő leánya.
született embert, eszükbe juthatott a zsidó fel Itt lakik a mi Istenünk, mondotta a művész, itt
fogás, hogy az Isten megbünteti az atyák vétkeit szolgálunk neki. Valóban, ennél a betegágynál
a fiákban. De a szomszéd népek életbölcselete is lett nyilvánvaló, hogy az Istenben való hit és
ismeretes lehetett előttük, mely szerint mindenki bizalom milyen nagy erő és a szeretet milyen
maga oka szenvedésének. Ha nem vétett volna csodákat vihet végbe. Isten müve lesz nyilván
ez életben, hizonyára egy előbbi életben elköve valóvá, mikor a beteg türelemmel, alázattal, en
tett bűne miatt kell szenvednie. Ez a két felfogás gedelmességgel és Isten akaratában megbékülve
van kifejezve a tanítványok kérdésében, melyet szenved és érzi magát egészen Isten kezében. De
Jézushoz intéznek. Jézus azonban a két felfogás a betegség, a nyomorúság fakasztja ki mindazt a
közül az egyiket sem helyesli. Ő azt mondja, hogy sok szép lelkierőt, önfeláldozó szeretetet is, melyre
ez a vak azért született vakon, hogy benne nyilván az emberi szív képes és amelyben Istenhez való
valókká legyenek az Isten dolgai. De azután nem hasonlóságunknak legszebb és legbiztosabb zálo
sokat elmélkedik a betegség fölött, hanem törő gát kell látnunk. Én is ismerek házaspárt, mely
dik magával a beteggel és meggyógyítja őt. Ezzel elvesztette a legkitűnőbb testi és lelki tehetségek
mintegy nekünk is azt mondja, ne kérdezzétek, kel megajándékozott fiát, ki előtt nagyszabású
miért van olyan sok baj és nyomorúság a világ tudományos pálya állott és hittel, bizalommal
ban, nem óvhatná meg ezektől Isten az ő gyer ápolja gyógyíthatatlan nyomorék gyermekét és
mekeit, hanem nézzetek minden egyes alkalom látom, hogy e gyógyíthatatlannak látszó beteg
mal a bajnak a szemébe és azt kérdezzétek, hogy ség által iskoláztatja Isten a szülőket a türelem
mit tehetek én ebben az esetben, milyen feladatot ben, az alázatosságban, a hitben és engedelmes
bízott rám az Isten e helyen, a nyomorúság lát ségben, hogy keressék az odafenn valókat és ne
tára mit kell cselekednem Isten akarata szerint? bízzanak e föld múlandó dolgaiban.
Cselekvést vár tőlünk Jézus és cselekedvén, talán
Beteg ágyánál kell ma sok embernek állnia,
meg is értjük Isten gondolatait. Ha cselekszünk, sok embernek betegágyban kell feküdnie. Vajha
bizonyára sok testvérünknek szerezhetünk nyo valamennyien Jézus szemével néznénk a beteget
morúságában segedelmet és gyógyulást. Jézus és a betegséget. Vajha felismernénk a szent alkal
szavai szerint minden baj azért van reánk ki mat, melyet az Isten ad nekünk, hogy az ő
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dolgait cselekedjük, vajha engednénk, hogy az
Isten a betegség által elvégezze a mi lelkűnkön
az ő dolgait. Mert a beteg, ki Istenben bízik, sok
áldást hozhat azokra az egészségesekre, kiknek
testük ép, de lelkűk sötét, béna, nyomorék. A be
tegség, a sorscsapás, a mindenféle baj értelmetlen
marad annak, aki Istenével szembeszáll és nem
akar az Isten útjára térni. De aki egész szívvel
és lélekkel, teljes hittel és bizodalommal mennyei
Atyjára bízza magát, az mindig fog találni erőt
a betegség és bajok örömmel való elviselésére és
mindig sejteni, érezni és látni is fogja Istennek
nagyságos dolgait, melyek benne, általa és körü
lötte folynak. Ha nem is tudja az ilyen hivő az
életnek minden rejtelmét megérteni, de azt érzi,
hogy útja mindig közelebb viszi őt az Istennek
atyai szivéhez, közelebb ama jobb világhoz, hol
mennyei világosságban nem lesz többé semmi
titokzatos.

1933 február 9

a komolyabb és állandóbb érzések felé fogják bil
lenteni a mérleget.
A szellemi küzdelem előfeltételei és főfegyverei
a következők :
1. A vallásos, közelebbről a keresztény világ
nézet csak akkor szállhat szembe siker reményé
vel a bolsevizmus istentelenségével, hogyha tanait,
szellemi és erkölcsi tartalmát egészében és rész
leteiben is oly klasszikusan összefoglalja, hogy
ezzel minden gondolkozó és igazságszerető ember
számára könnyen, világosan és félremagyarázhatatlannl hozzáférhetővé teszi igazi belső tartalmát.
2. Ennek az összefoglalásnak a mai hittuda
tot, a kereszténység fejlődése és kialakulása folya
mán mai napig elért magasságait és mélységeit
keil magában foglalnia. Nem szabad semmi bal
lasztnak lennie, mert ezzel csak az ellenség eshető
ségeit növelnők. A kereszténység ellen való küz
delemben az ellenségek mindig különös előszere
tettel válogatják ki a kereszténység régi eltévelye
déseit, az eretneküldözéseket, az inkvizíciókat,
a pápák és papok bűneit és hasonlókat. Ezekkel
semmiféle történeti kegyelet romantikája alapján
Egyházunknak ezer az ellensége. Belső és nem szabad a mai küzdelemben a kereszténység
külső, jelentéktelen és félelmes. Van köztük olyan, nek azonosítania magát.
aki sok kárt okoz, de akad olyan is, akinek még
3. Eleve vereségre kárhoztatná magát a ke
a támadásaiból is áldás fakad. Ma főként kettő reszténység azzal is, hogyha akármilyen tudo
vonja magára figyelmünket. Az egyik az, akit mányellenes álláspontra hagyná magát leszögezmindenki lát, akitől mindenki fél s aki ellen min tetni. A vasút, a táviró, az automobil, a repülőgép,
denki sürgeti a felkészülést. Ez a kommunizmus a rádió, a mikroszkóp és a teleszkóp, — általában
és a bolsevizmus. A másik az, akire általában a gépek és a kulturális vívmányok roppant értékeit
nem figyelmeznek, akit inkább egyházépitő és sem egészükben, sem részleteikben, sem elveikben,
konzerváló faktornak tartanak, aki azonban az sem általános használatukban nem szabad a ke
egyháznak nem kevésbé veszedelmes ellensége. reszténységnek perhorreszkálnia és nem szabad
Ez a primitívség, a maradiság.
űröket, szakadékokat és örvényeket hagynia val
A bolsevizmus veszedelmeit az egyházak tisz lásos és erkölcsi nézetei, valamint a tudomány
tán látják. Ezek főképen abban állnak, hogy a általa is felhasznált és mellőzhetetlen vívmányai
bolsevizmus és az ateizmus korrelat fogalmak. s az ezeket létrehozó kutatási eszközök, úgyszin
A mai társadalom alapjainak tekintett gazdasági tén a segítségükkel nyert uj ismeretek és uj lehető
hajtóerők ellen fordult forradalmi és romboló szel ségek között.
lem vallási téren sem marad tétlen. Le akarja
4. Katasztrofális következményeket rejtene
rombolni az istenhitet, irtóhadjáratot indít min méhében az az eljárás is, hogyha ebben a küzde
den klerikalizmus ellen és ezzel az egyházak két lemben az egyház az élet gazdasági, hatalmi és
legfontosabb és legerősebb tartóoszlopát döntö univerzális vonatkozásai figyelmen kívül való
geti. Kétségtelen az, hogy a bolsevizmus eszmei hagyásával csak az egyházi, csak a vallási vagy
törekvése és gyakorlati egyházellenessége is éppoly csak a — felekezeti érdeket tartaná szeme előtt.
veszedelmes a keresztény vallásra és a keresztény
5. A szocializmussal való szellemi viaskodásegyházakra nézve, mint amilyen veszélyeket rejt ban eddig is, mindig is nagy hátránya volt az
magában gazdasági beállítottsága a kapitaliz egyháznak amiatt, hogy képviselői ezeknek a
musra vagy a mai társadalmi berendezkedésre vonatkozásoknak az elemeivel sem voltak tisztá
nézve. Nyilvánvaló, hogy ez ellen az egyházakat ban, sőt annyit sem tartottak szükségesnek elsajá
alapjaikban lerombolni készülő áradat ellen az títani, hogy ellenfeleik frazeológiájával szemben
egyházaknak gátat kell emelniök és komolyan a legközönségesebb húzásokat a vérükbe vitték
védekezniük kell.
és ezzel szinte ösztönössé tették volna.
6. Azután : nem elég az, hogyha ebben a
Védekezésük módja is nyilván adódik. A régi
világ legnagyobb értékeit is leromboló veszedelem harcban csak kiváló vezérek vannak, ezek háta
ellen fel kell vértezni az egyes embereket és tár mögött azonban katona egyáltalán nem akad.
sadalmi közösségeiket is. Fegyverrel szemben A vallás nagy gondolatait be kell vinni a köz
fegyvert kell szegezni, eszmével szemben eszmét tudatba. Még pedig nem azzal az egyszerű és ezer
kell kijátszani, érzésekkel szemben érzések húrjait szer csődöt mondott módszerrel, hogy legtöbbször
kell rezgésbe hozni. A fegyveres mérkőzés erő megelégszünk a hívek gyermekkorukban történő
próbáján lehet és valószínű, hogy a nagyobb erő oktatásával és azzal, hogy az egyház nívóját
dönt, bár nem mindig biztos, hogy Isten is az azontúl is lehetőleg ezen a szinten tartják. Mert
erősebb bataillonokkal tart, a szellemi mérkőzés a gyermekek számára felfoghatókká és emésztesélyei azonban a nagyobb igazságok, az érzések hetőkké tett vallásos tanítások sem a vallás igazi
ben való vetekedés lehetőségei pedig a mélyebb, mélységeit, sem igazi magasságait nem foglalják
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magukban. A felnőtteknek Pál apostol szerint
is más eledel kell, mint a gyermekeknek. Ez az
eledel volna a vallásos kutatás és haladás ered
ményeinek a köztudatba való átvitele, amivel
lehetetlenné volna-egyszerre téve az, hogy hívein
ket bármilyen oldalról »felvilágositsák«, hogy
»szemükről levegyék a hályogot», hogy az egyház
»féligazságai« helyeit megismertessék őket »az
egész igazsággal — mert nem hagynánk se tör
téneti tudásukban, se világnézeti beállítottságuk
ban titkolt, homályos vagy éppen sötét pontokat.
A sorozatot tovább is folytathatnók. Egyelőre
azonban ennyi is elég arra, hogy elgondolkoztas
son bennünket afelett a kérdés fele tt: vájjon a
fenyegető veszedelmek láttára ezeknek az elemi
védekezési követelményeknek eleget tettünk-e?
Tegye fel minden egyházi tényező lelkiismereté
ben magának ezt a kérdést és feleljen meg rá
igaz lelke szerint.
Én nem habozom egy pillanatig sem annak
a kijelentésével, hogy az eddigi védekezést sem
komolynak, sem eredményeket ígérőnek, sem ma
gunkhoz méltónak nem tartom. Azt hallom, hogy
kezdünk kiabálni. Ahol összejövünk, ott már köz
hely lesz néhány frázis, — de ennél több azután
nem is történik. Azaz hogy mégse ! Egy dolog
történik s ez az, hogy a veszedelem hallatára
mindnyájunknak az az első gondolata, hogy búj
junk össze. Legyünk mindnyájan egyek, hátha
ezzel az összebujásunkkal elhárítjuk fejünk felől
a veszedelmet. Az összebujás nem is volna rossz
védekezési módszer, hogyha nem szelíd juhok
volnánk valamennyien, hanem — hogy ne marad
junk tovább az állathasonlatnál — legalább is
jól fegyverzett katonák, akik megerősített táborba
húzódnak. Csakhogy mi ebbe a táborba magunk
kal visszük azokat is, akik — legnagyobb ellen
ségeink s akár győzünk, akár vesztünk — egy
ként tönkretetetetjük magunkat velük.
A helyzet ugyanis úgy áll, hogy a keresz
ténység se belső, se külső ellenségekkel szemben
nem egységes és nem összetartó tömeg. Nem is
lehet igazában az soha. Mert a kereszténységben
az alap egysége dacára olyan óriási értelem és
érzésbeli, törekvés- és tendenciabeli különbségek
vannak, hogy ezeket nem lehet s nem szabad
közös nevezőre hozni. Egymással szemben álló,
homlokegyenest ellentétes nézeteket valló, egy
mással ellentétes irányban haladó csoportok csak
úgy kerülhetnek egy táborba, hogyha egyik részük
minden eszményét megtagadja és minden törek
vésének az ellenkezőjére vállalkozik. Még köze
lebbről : a gyerek is tudja, hogy a katolicizmus
és a protestantizmus között ég és föld a különb
ség. Nem is lehet másként, mert ha nem igy volna,
a_ protestantizmusnak nem volna létjogosultsága.
Ámde ha a »keresztény egység« most divatos
eszménye megvalósul, az nem történhetik egy
időre, egy ellenség ellen, hanem könnyen olyan
organikus egységgé válhat, amelyben vagy az
egyik vagy a másik fél kerül túlsúlyra vagy pedig
mindakettő elveszti sajátos jellegét. Gondolnak-e
erre ennek az egységnek a szószólói? ! És gon
dolnak-e arra, hogyha ők maguk találnak is arra
valami csavaros formulát, hogy különvéleményei
ket in petto megőrizzék, azok az egyszerű embe

19

Hegyen épített város

rek, akik nem látnak a kulisszák mögé s akik nin
csenek beavatva az egyházpolitika magasabb
művészetébe, ebből az egységből azt az egyszerű
és nagyon közelfekvő következtetést fogják le
vonni, hogy tehát semmiféle felekezeti különállás
nak értelme nem lévén — hiszen a kisebbség
egyházi és világi papjai is mind az egységet ta rt
ják a főszempontnak — egyszerűen bemennek,
beolvadnak abba az egyházba, amely történetileg
és elvben is valamennyi egyház anyjának, az
egyetlen igaz egyháznak vallja magát s amelynek
hívei tömege s néhány klerikális országban való
politikai túlsúlya miatt nagyobb vonzóereje és
asszimilláló-képessége is van, mint a kisebb
»felekezeteknek«. így lesz azután »egy akol és
egy pásztor«, csakhogy ez nem Kriszrus eszményi
országa lesz, hanem a pápa egyháza . . . Szabad-e
a mostani veszedelemben erre a rossz értelemben
vett »önmegtagadó«, azaz erre az eszményeinket
elalkudó és eláruló, erre a saját létjogosultságun
kat megtagadó és magunkat kényre-kegyre kiszolgáltató álláspontra, taktikára vagy végső
védekezésre szorítkoznunk? — ez a második lelkiismereti kérdés, amit a mai helyzetben komolyan
és becsületesen fel kell tennünk és meg kell vála
szolnunk s aminek a konzekvenciáit is maradék
talanul le kell vonnunk.
És ne áltassuk magunkat semmiféle fél
megoldással.
Aki a keresztény egység álláspontjára helyez
kedik, annak semmiféle erkölcsi joga nincs arra,
hogy az áttérések és kitérések, a reverzálisok,
a külön felekezeti oktatás, a klerikális túlkapások
stb. stb. ellen védekezzék és hadakozzék. Ánnak
számolnia kell azzal, hogy ebben a szövetségben
a nagyobb tömegek vonzása, a kíméletlenebb
és a céltudatosabb felek túlsúlya érvényesül s
egyes kisebb közösségeket egyenesen elnyeléssel
és megsemmisítéssel tenyegethet.
Azért szinte axiómaként áll előttem az, hogy
a közös veszedelem ellen való egységes front csak
olyan egyházakat foglalhat magában, amelyek
legalább nagyjában homogének. Nem terjedhet
ki tehát sennnikép olyan messzire, hogy a kato
likusok a protestánsokkal, a protestánsok pedig
a katolikusokkal közösködjenek. Akármelyik fél
lép ezek. közül a másikkal közösségre, okvetlen
számítania kell azzal, hogy számára bomlasztó
elemek hatása alá kerül.
A katolikus egyház számára a protestáns
gondolkozás szabadsága a bomlasztó elem, a mi
számunkra a katolikus vallás primitívsége és
maradisága az a veszedelem, amely ebben a szö
vetségben halálos veszedelmünkké válhat.
A katolikus egyház egész történeti beállított
sága, vallási és teológiai tartalma túlhaladott
álláspont a protestánsok egybehangzó véleménye
és meggyőződése szerint. Teokratikus szervezete
is más világból maradt a huszadik századra.
A kultúrával és a tudománnyal szemben elfoglalt
álláspontja sem tartható a protestantizmus fej
lettsége fokán.
Ha mindezeket meggondoljuk, aligha jut
hatunk más meggyőződésre és más helyzetképre,
mint arra, hogy nekünk ebben a kétfelől őrlődő
helyzetünkben két veszedelem ellen kell védekez-
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nünk. Ha a kettő nem egyformán nagy, akkor
el lehet fogadni taktikából azt az álláspontot,
hogy mig a nagyobb ellenségünkkel megbirkó
zunk, fegyverszünetet kötünk vagy együtt ope
rálunk a kevésbé veszedelmessel, ha azonban
mindakettő elnyeléssel és megsemmisítéssel fenye
get bennünket, akkor — egyikkel sem köthetünk
szövetséget létünk abszolút veszélyeztetése nélkül.
Nekem az a meggyőződésem, hogy ránk nézve
ez az utóbbi eset áll fenn.
Nekünk két egyformán veszedelmes ellen
séggel kell állandóan birkóznunk és két fronton
hadakoznunk a végveszély ellen. Az egyik a
hitetlenség, a durvaság, a kegyetlenség, az önzés
és a hatalmaskodás szelleme, a másik pedig annak
a múltnak a maradványa, amelytől atyáink már
négyszáz esztendő óta függetlenítették magukat,
amely azonban nem semmisült meg, hanem mai
napig is van olyan erős, hogy állandó veszedelem
ként fenyegessen bennünket.
Ha nem tagadná vallásunk és egyházaink
létjogosultságát, ha nem követelné megingat
hatatlan akaratossággal és céltudatosságai vissza
térésünket, ha nem hangsúlyozná minden alkalom
mal saját kizárólagos létezésének a jogát, akkor
senkinek nem volna joga ellenfélnek vagy ellen
ségnek tartani, miután azonban minden nap ezt
hangsúlyozza s miután a primitívebb gondolko
zásba és érzésekbe való visszasüllyedés egyébként
is örök permanens veszedelme minden feltörekvő
eszmének és kultúrának, ezen a fronton is állan
dóan készültséget kell tartanunk.
Kishitű kortársaink azt szokták mondogatni,
hogy a kereszténység egyik formája sem bírja
meg ezt a két ellenség ellen való tusakodást.
Ezzel az eshetőséggel mindenesetre számolnunk
kell. Nekem azonban az az érzésem, hogy akár
Jézus evangéliumának, akár reformátoraink hit
tudatának, akár a magunk keresztény eszmé
nyekre való beállítottságának a hirdetéséről vagy
megbizonyitottságáról és kiharcolásáról van szó,
egyénenként is, az evangélikus egyház szervezeté
ben is, a protestáns eszmevilágban is meg tudunk
birkózni ezzel a feladattal. Ha kell, meg tudjuk
ezt tenni a bolsevizmus ateizmusával szemben
éppúgy, mint a primitívség és a maradiság ellen is4
Sz. L.

Egy püspök életéből
— Üldözések korából —
Az idő decemberre jár. Késő délután van.
A szekerek jönnek már haza a mezőről : egyikenmásikon eke van. Sietve szántogattak tulajdono
saik, mig be nem áll az esőzés vagy éppen a hava
zás. Más szekerek fával megrakottan jönnek:
kiszáradt gyümölcsfákat szedtek ki tulajdonosaik
s rakták fel a szekérre : nagy szükség lesz rá, a tél
már erősen közeledik. Zörögnek, döcögnek a sze
kerek a község utcáin. Apró libapásztorok fut
kosva hajtják el libáikat a szekerek elől az út
félre. Nagy csizmáik kopognak, csattognak az
őszi göröngyökön. Nem az ő lábukra szabták
azokat, a ruhákat, rongyokat sem, amelyekbe
fázósan burkolóznak be. A hirtelen hidegre for
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duló fagyos szél végigszáguld a községen : fagyos
érintése nyomán összerázkódnak az emberek,
dideregve remegnek meg a leveleiktől megfosztott
csupasz jegenyefák. Sötét varjusereg kavarog a
levegőben s csapatostul száll le az utmenti jegenye
fákra. Károgásuk panaszosan vegyül el a kocsi
zörgésbe, a libapásztorok kiáltozásába, valamint
a közeledő tehéncsorda bőgésébe. Mintha csak
panaszkodnának a fekete tollazatú madarak is :
— Itt a tél ! Jön a tél ! Boldog, akinek van
téli otthona ! Nekünk nincsen ! Kár ! Kár 1 K á r!
—■ Bizony nekünk sincsen téli otthonunk !
Kár ! Kár ! — sóhajt egy őszfürtü, jóságos arcú
férfi, amint éppen a tiiz mellett melegedő sár
rakásból felvesz egy csomót s azt a vesszőfona
dékból való házfalhoz csapkodja.
Tapasztanak. A házikó már födél alatt van :
igaz, hogy csak egyszeri! zsupfödél az. A vessző
fonadékból font falak is már készen vannak, csak
éppen a saralás hiányzik még. így bizony a lakás
nagyon átlátszó, de már lakott. Festett szekré
nyek, ágyak tisztán kivehetők a falon át is :
különösen most, amikor a lenyugvó nap búcsúzó
sugaraival bearanyozza a szegényes kunyhót s
néhány belopakodó napsugár annak belsejét is.
Hűvösek lehetnek benn az éjszakák, hiszen nem
csak a búcsúzó" napsugár lopakodik be, hanem
a hideg fagyos szél is. De legalább esőtől védve
vannak.
Sietnek is a saralással. Bár a nap nyugovóra
száll, mindenki hazafelé igyekszik, a falubeliek
már régen abbahagyták munkáikat mezőn és
házkörül egyaránt, a saralók azonban még nem.
Ők dolgoznak tovább. A kút mellett lovak dagaszt
ják a sarat. Két leány talicskán hordja azt a tűz.
mellé, hogy kissé felmelegedjék s a fagyos sár
meg ne dermessze az őszfürtü férfi kezét, de meg
annak az idős asszonynak sem, aki férje mellett
sürög-forog, tapaszt ő is. Most éppen pár pilla
natra megáll a jó asszony, derekát egyenesitgeti
fájlalva, miközben fájó vonás suhan át az arcán.
A sarat talicskázó leány meglátja, ijedten szó! rá
édesanyjára :
— Jó édesanyám, hagyd már legalább te
abba a saralást, meglátod, megbetegszel ! Nem
szoktad meg te az ilyen munkát !
— Nem ! Nem lehet, kislányom ! Lehet, hogy
az éjszaka már havazás is lesz, nézd, hogy gyűl
nek a fellegek ! Mit csinálunk akkor? — s újból
lehajol a jó asszony, jókora sárcsomót vesz fel és
tapasztja tovább a fonadékot.
A férfi most a tűz mellett lévő sarat igaz
gatja. Füst juthatott a szemébe, mert felt űrt
kabátujjával megtörli szemét. Vagy talán nem is
a füst csalta elő azokat a könnyeket?
A ház előtt az utón kocsi áll meg. Úgy lát
szik, valamelyik szomszédos közelebbi vagy távo
labbi községből jöhetett. A kocsin dunyhák, pár
nák vannak s a dunyhák közül egy sápadt, vacogó
asszony viaszarca halványlik ki. Még a lenyugvó
nap pirosló sugarai sem képesek a halotthalvány
viaszarcra egy kis pirt odalopni. A lovakat hajtó
öreg parasztember, úgy látszik a dunyhák közt
didergő beteg asszony ura, körülnéz. Valakit ke
res. Ide igazították, de úgy látszik, rossz helyre.
Hiszen itt csak építkező munkásokat lát s nem
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olyanforináju embert, mint amilyent ő keres. erre visz ütjük, elfordítják fejüket, nehogy segít
Már-már indítani készül lovait, de aztán csak ségül hívhassam őket. Mit csináljak hát? Vala
beszól az udvarra:
hol csak kell laknom, hozzáfogtam családommal
— Fábri Gergely püspök ur hol lakik? — kérdi a régi időkből megmaradt lovaimmal és. hűséges
gyöngülő, öreg hangon, üdvözlése jeléül meg kocsisommal. Majd csa"k segít a jó Isten bennün
érintve ostort tartó jobbkeze ujjával sapkája ket. Hanem mi járatban van, jó ember?
szegélyét. Szinehagyott, öreg sapka az, akárcsak
— Szegény feleségem a végét járja. Elhoz
a fürtök, amelyek alóla kilátszanak.
tam, hogy legalább az Ur szent vacsorájában
Az udvaron a tiiz mellett éppen a sarat igaz részesülhessen a szegény lélek a mi hitünk szerint.
gató őszfürtü férfi felegyenesedik, kezéről lehántja
— Elhozta? És nem félt az üldözőinktől?
a sarat és a sárrakásra dobja.
Hiszen szigorúan tiltva van az evangélikus lelki— Fábri Gergely én volnék, de püspök nem pásztornak is más községbe menni, meg a beteget
vagyok már, ■
—■majd kis szünet után hozzáteszi is más községből a lelkészhez hozni ! Könnyen
—- csak egyszerű lelkipásztor.
száz botot kaphat érte földesurától !
Az öreg parasztember lassan lejön kocsijáról.
— Hát főtisztelendő uram, én kifizetem
Megoldja a köteleket. Lassan, öreges mozdulatok a plébánosnak, amit kell kifizetnem, bár nem
kal tesz-vesz a kocsija körül. Minden mozdulata az ő hitén vagyok, de ilyen esetben már csak a
fáradt, mert bizony az élet elsuhant az ő feje sa já t. lelkipásztoromhoz jövök. Ha a százat rám
felett is. Háta is meggörbült az évek nagy számá verik, hát rámverik. Krisztus urunkat is ütötték,
tól, az egyik lábát is sajátságosán húzza maga verték, nekünk is sok mindent el kell szenved
után. Az udvarba lép, zavartan közeledik a pelyvá nünk üldözőinktől.
*
tól, sártól beszennyeződött ruháju, magát lelkipásztornak mondó férfi felé. Furcsán néz körül,
Sötét este volt már, mire a kocsi eldöcögött
mintha nem akarna hinni szemének. Gondolatok a megvigasztalódott lelkű haldoklóval. Elcsende
futnak át agyán : hátha valaki más szólalt meg sült a falu. A házikókban egymásután aludtak el
az imént és nem ez a tetőtől-talpig sáros férfi. a mécsek. Csend borult a környékre, a nyugalom
Hasztalan tekintget azonban körül az udvaron, jóleső csendje. Csak a szél nem akart megszűnni,
a sarat tapostató kocsison kivül más férfit nem fáradhatatlanul hordta az égboltra a havas felle
lát, igy csak kénytelen hinni rövidlátó szemének, geket. Lassan szállongani is kezdett a hó. A
gyöngén halló fülének. Hozzá lép. Mindenáron »parókjá«-nak nevezett vesszőtonadékos s csak
kezet akar csókolni, de a lelkipásztor hátra dugja részben besaralt kunyhóból még világosság szűrő
sáros kezét.
dött ki. A fonadékon át jól kivehető volt a család,
— D e. . . de .. . h á t. . . püspök u r . . . amint az asztal körül ült és énekelt. Énekeltek
püspök ur sajátmaga saralja b e . . . a parókját? mindannyian csengő, tiszta hangon, őszinte szív
— motyogta az öreg zavarodottan, miközben ből. A havas szélből hóviharrá erősbqdő havas
tisztelettudón levett sapkáját kezei között gyűri, orkán, mint valami rettenetes földöntúli orgona
forgatja.
vette át a kisérő dallamot, zúgta, harsogta az
— Nem vagyok én már püspök, jó ember, alvó község felett, majd a magasba, az ég felé
csak egyszerű lelkipásztor ! — szól szelíd hangon vitte szinte teljes, világot felforgató erővel böm
Dunántúl egykor hatalmas s jóhirü szuperinten bölve a meghurcolt, megcsufolt, végezetül még
dense.
saját egyházközségétől is otthagyott püspök ren
— Igen ! Igen ! Hiszen hallottunk róla, hogy díthetetlen hitét : »Erős vár a mi Istenünk !..<<.
az üldözők, evangélikus vallásunk üldözői, mint
Benkóczi Dániel
zaklatták ki hamis vádakkal, csalással püspök
ségéből és vadosfai szép gyülekezetéből, -— a jó
öreg jobbágy itt könnyet rrtorzsol szét, amely
becsületes szeméből kibuggyant ■
— de mi azért
I r ta : Borbély Ilonka.
csak püspök urnák fogjuk tisztelni! De hogyan
Hiába tettem fel magamban, hogy Róma
lehet az, hogy ilyen nagy ur most egyedül saralja
a parókját?
nevezetességeit egy-két'cikkbe belesüritem, hiába
— Nem egyedül, atyámfia ! Nem egyedül ! érintettem éppen ezért csak pár szóval azokat az
Feleségem, leányaim is segítenek !
emlékeket, amelyek mindegyikéről külön is kitel
— De mégis, az egyház, a kertai hívek hol nék néhány cikk — sehogy sem sikerült az nekem.
Rómában oly sok a szépség, emlék, nevezetesség,
vannak, főtisztelendő uram?
— Hát tudja, kedves atyám fia: Szántó különlegesség és eredetiség, hogy a pusztajfelföldet vettem és ki kell mennem, hogy azt meg sorolásuk sem kis dolog.
lássam. Öt iga ökröt vettem és elmegyek, hogy
Hogy hamarjában egyebet ne említsek, ott
azokat megpróbáljam !»— szaladt ki az elkesere van az a rengeteg disz- és szökőkút, amelyek
dés a nagy püspök ajkán.
majdnem mindegyike világhírű művész munkája.
•— Igen ! így mondta ezt a mi urunk Jézus A leghiresebb közöttük a Fontana-Trevi. »Chi ha
is az ő példázatában. De ez mégis borzasztó ! bevuto l’acqua di Trevi, ci ritornera« (Aki a Trevi
Hát senki, senki sem jön segíteni 1
.vizéből iszik, visszatér oda), tartja a római ba
—- Hát bizony senki ! Amikor meghívtak, bona. Hát nem csak »ki a Tisza vizét issza?« . ..
amikor az építkezésről volt szó, mindenki lelkese kérdeztem kissé csalódottan, de azután megnyu
déssel Ígérkezett. Most kerülik ezt a helyet is, godtam, mert megtudtam, hogy a Trevi hatása
nehogy szégyenkezniük kelljen. Vagy ha mégis csak akkor biztos, ha valaki az ivás után soldot is
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dob a Trevi vízmedencéjébe. No, a Tisza mégis
gavallérosabb — állapítottam meg s megkönynyebbült szívvel dobtam be én is egy soldot, »ezen
ne muljék« felkiáltással. E meglepően szép és
hatalmas kút sziklás medencéjébe zuhogó óriási
mennyiségű víztömeg, többméteres körzetben le
hűti az ottani — nekünk szinte kibírhatatlan
forró és fülledt levegőt. Alapjában véve Róma,
kiimája miatt lett úgyis a kutak és szökőkutak
városa. Már a klasszikus időkben is szükségét
érezték a rómaiak annak, hogy a rekkenő hősé
get valamely módon csökkentve, elviselhetővé
tegyék ; ennek eléréséhez volt szükségük vízre,
kutakra. Még ma, romjaiban is gigantikus lát
vány az antik idők egyik legnagyobb csodája:
az »aquaduct« magas, hidszerü építménye, mely
az örök várostól távol eső hegyek vizét Rómába
vezette. Jóval később pedig egymásután készül
tek el a barokkmesterek legnagyobbjának, Bernini-nek remekművű k u tja i: a Trevi, amelyről
előbb már szó volt, azután a Piazza Barberinin
a Triton-kútja, a Piazza di Spagnán az a furcsa
csónakformáju szökőkút, amelyen annyiszor nyu
godott meg Axel Munthe-nek, á »San Michele
regénye« hírneves írójának tekintete, no és a
Piazza Navona-n a föld négy folyóját : a Dunát,
Nílust, Gangeszi és a La Plata-t. allegorikusán
ábrázoló diszkút. Bizony, a Duna is közöttük
van s a Dunát ábrázoló alak mellett, mintegy
jelképül : egy szilaj magyar paripa. Nagyon szép
ez a szoborkompozíció, de higyjék el nekem,
elfogultság nélkül állítom, a legszebb rajta mégis
a Duna ábrázolása. No és még a tö b b i: a QuatroFontane, továbbá a Piazza. della Rotondán, az
Esedrán levő és a Szent Péter-templom előtt álló
két 14 m magas szökőkút 1 Dehogy lehet mindet
felsorolni. És éppen igy vagyok az oszlopokkal
és obeliszkekkel is. Ha megemlékezem a Piazza
Colonna-n égnek meredő, 28 darabból álló, 30 m
magas, reliefekkel ékített Marc Aurél oszlopról,
melynek tetején Pál apostol szobra áll és a SanPietro előtt álló, 25 m magas obeliszkről (mely
Caligula császár alatt került a vatikáni cirkuszba
s onnét 1586-ban mai helyére), nem szabad tovább
folytatnom, mert Rómának alig van valamire
való tere, amely szökőkúttal, vagy obeliszkkel
ne volna ékes. Ezenkívül még számtalan utca
sarkon is találkozunk művészi kiképzésű és tör
ténelmi nevezetességű vizcsorgókkal, ahol ember,
négylábú és madár egyaránt, egészségének veszé
lyeztetése nélkül, ingyen, üdítő italhoz juthat.
Az ember később már úgy megszokja ezt, hogy
akkor veszi csak észre, ha valahol nem látja.
De most valamit egy nagyon eredeti római
»emlékről«. Az ősrégi Aracoeli-templom és a
gyönyörű Capitolium lépcsős feljáróinak szögé
ben van egy kis háromszögletű park. S e pázsitos,
virágos parkocskában áll két rácsos vasketrec.
Ezek egyikében őrzik a hálás rómaiak Romulus
és Remus farkasanyjának késői leszármazottját,
egy campagnai farkast a párjával, a mellette álló
magasabb ketrecben pedig Róma másik szim-.
bóluma: a sas. Sokáig álltam e ketrecek előtt s
bár láttam, hogy a rácsokon keresztül tűző, forró
napsugaraktól mennyire szenvednek szegény pá
rák, mégis valami emberi kegyetlenséggel, a néma
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állati kínlódást szinte figyelmen kivül hagyva,
csak arra gondoltam, milyen nagyszerű módon
tudtak a rómaiak hálájuknak kifejezést adni s ezt
a hagyományos érzést hogy ápolják évszázadokon
keresztül. Van valami szokatlanul megkapó és
imponáló ezekben a dolgokban. Még a mának
romantikamentes, reális embere is megáll és meg
hatódik rajtuk.
A Capitólium-téren áll Marcus Aurélius egy
korú szép lovasszobra. Modern szemekkel nézve
is elsőrangú a maga nemében. Itt ötlik eszembe,
hogy Rómában egy nagyon szép újkori bronz
szoborcsoport is feltűnt nekem. A lateráni bazili
kával szemben áll. Assisi szent Ferencet ábrázolja,
amint karjait könyörögve égnek emeli. Úgy ő,
mint a mellékalakok is óriási méretűek, de mind
egyik kifejező és nemesvonalu. Nagyon-nagyon
tetszett.
Erőtlen a toliam, kicsiny a szókincsem ahhoz,
hogy a minduntalan felbukkanó történelmi és
művészettörténeti emlékeket méltassam és fel
soroljam. Tele van velük ez a gazdag város. Min
den utcája, tere, sétánya. A rideg Corso Umberto
éppen úgy, mint a poetikus Pincio-kert.
Csak egyet mondhatok : hiába olvas róla az
ember, addig fogalma sincs a valóságról, inig nem
látja. Rómát valóban látni kell.

Hornyánszky Gyula
m Nagy veszteség érte a magyar tudományos
életet. Hosszú, krisztusi türelemmel viselt szen
vedés után elhunyt január 30-án a klasszika
filológia nagynevű professzora, dr. Hornyánszky
Gyula.
1869-ben született Budán, mint egyházi és
tudományos körökben is ismert nevű ev. család
gyermeke. 1891-ben a budapesti egyetemen a
klasszika-filológia és az ókori történelem doktora
lett, rá egy évvel középiskolai tanár. Majd hoszszabb ideig Angliában és Franciaországban foly
tatta tanulmányait. Tudományos tapasztalatai
nak rezultátumát »A klasszika-filológia mint
történetirás« c. történetbölcseleti értekezésében
mondja el. Néhány esztendei vidéki tanárkodás
után 1901-ben Görögországban tanulmányutat
tett a Dörpfeld-féle expedícióval. 1902-ben a görög
történelem magántanára, 1913-ban a kolozsvári,
majd 1925-ben a budapesti egyetem nyilvános
rendes tanára. 1909-ben az Akadémia levelező
tagjává választotta, majd egyéb tudományos
társulatok tagja lett. A háború után megalapí
totta a Magyar Társadalomtudományi Társulatot,
melynek haláláig elnöke volt. Különböző iro
dalmi (Pindaros, Aristophanes), jogi (A jog kelet
kezése és fejlődése), kultúrtörténeti (Temetési és
versenyküzdelmek az ősgörögöknél stb.), filo
zófiai (Bev. a dráma lélektanához, Ed. Zeller,
Tömeglélektan és gör. tört.), történeti és társa
dalmi fejtegetésein kivül 1910-ben jelent meg a
modern klasszika-filológia remeke, »A görög fel
világosodás tudománya. Hippoktrates« c. müve.
Utolsó kiadott dolgozatai: »Görög társadalom
rajz* és »Mi is az a szellemtörténet?« Sajtó alatt
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áll »A görög kultúra kezdetek c. kultúrtörténete.
Utolsó műve egy most készülő világtörténet
ókori része. Ennek írása közben ragadta ki ke
zéből a tollat a halál.
Mélységes fájdalommal siratja benne az egye
temi ifjúság atyai jóindulatú tanácsadóját, tanul
mányainak biztos irányítóját, akit halálos beteg
sége sem tartott távol tanítványaitól : úgyszól
ván utolsó lehelletéig öntötte beléjük szélesen
megalapozott, részletkérdésekben pontos, össze
foglalásokban átfogó tudását.
Halála hírére tehetetlen fájdalommal torpant
meg a professzoráért meleg szeretettel aggódó,
most vezér nélkül maradt hallgatóság. Fájdal
mas kábultságából felrázza az a tudat, hogy meg
boldogult professzorának munkássága továbbra
is érezteti körében hatását és tudós egyénisége
kitörölhetetlen nyomot hagy tanítványai szelle
mében.
»Az értelmesek pedig fénylenek, mint az ég
nek fényessége; és akik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok örökkön örökké.«
Dániel 12, 3.
Sz. E.

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Február 12. <i. e. 11 őrskor isten tis'telet : Dr. Gunesch.
Február 19. d. e. 9 órakor ifj. istentis; telet : Reif.
10 órakor németnyelvű istent is; tele' : Dr. Var
sányi.
11 órakor istentisztelet : Dr. Gunesch.
Minden pénteken 5— 6-ig bibliaórát tartunk iskolánk
termében.
Temettetett : Szeniczey Mihály, dr. Bexheft Ármin.
Ruzicska György nyug. posta- és távirdafó'ellenőr
67 éves korában elhunyt Szarvason január 24-én. Benne
Ruzicska László budapesti (kelenföldi) vallástanár édes
apját gyászolja. Ruzicska László, mint budai s. lelkész,
gyülekezetünkben élénk rokonszenvet ébresztett maga
iránt. Bánatában együttérző szívvel veszünk részt. '
Dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület felügyelője,
most töltötte be ezen egyházi szolgálatának tizedik, az
egyházi életben való működésének pedig negyvenedik esz
tendejét és ez alkalomból számosán fejezték ki neki nagyra
becsülésüket és jókívánságaikat. Mink is örömmel állunk
az üdvözlők közé, mert dr. Zelenka Lajos mint budai ev.
egyházunk volt lelkes presbytere és néhány éven át másod
felügyelője buzgóságával és egyházszeretetével beírta ne
vét egyházunk történetébe és szivünkbe. Őszintén kíván
juk, hogy még nagyon sokáig szolgálhassa eredményesen
drága evangélikus egyházunkat és lelje ebben a szent szol
gálatban igaz boldogságát!
Az Országos Bethlen Gábor Szövetség január 28-án
Békéscsabán ünnepélyt rendezett, melyen dr. Ravasz László
ref. püspök tartott előadást a puritanizmusról. Az ünnep
ségen résztvettek még Pesthy Pál bányakerületi felügyelő,
a szövetség elnöke, Turóczy Zoltán győri lelkész és mások
is. Ez alkalommal szervezkedett meg a szövetség békés
csabai fiókja.
Mint a » Harangszó* Írja, az Ifjúsági Kér. Világszövetség intézőbizottsága úgy határozott, hogy a mozga
lom világkonferenciáját 1934 nyarán Budapesten tartja.
Mindenki emlékezhetik még arra, hogy ez a mozgalom
már 1927-ben tartott Budapesten európai C. E. konferen
ciát. (Christian Endeavour = Keresztyén törekvés, rövi
dítve C. E.)
Az Országos Luther-Szövetség uj hetilapja Evangélikus
Élet cirren megjelent január 29-én. Szerkesztője Szántó
Róbert, kelenföldi ev. lelkész, a szövetség igazgatója,
kiadója dr. Fritz László, a szövetség igazgatója. Feladatául
kitűzte az evangélikus egyházi élet fellendítését és gazda
gítását. Nemes és szép munkájához sok lelkesedést, szívós
kitartást és testvéri megértést kívánunk. Isten áldása
legyen a lap és munkásai önzetlen fáradozásán f
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Földműves KIE-hét Dániában címmel beszámol
dr. Scholtz Oszkár az Ébresztő február 5-i számában arról
a nemzetközi összejövetelről, melyet Haslev-ben (Seeland,
Dánia) november 4—10-ig rendeztek 9 európai országból
és a genfi központból jöttek számára azért, hogy bemutas
sák azt a nagy eredményt, melyet a dán földműves ifjúság
szellemi, vallási és gazdasági nevelése terén elértek. Dániá
ban a kér. ifjúsági egyletek hálózata átjárja az egész orszá
got és egységben tartja a falusi és városi ifjúságot. Dániá
tól, mely céltudatos iskolapolitikát folytat, ifjúsági egye
sületeit, szövetkezeteit, mezőgazdasági termelését kitünően
megszervezte, mi magyarok sokat tanulhatnánk. Az össze
jöveteleket reggeli áhítattal kezdték. Az egyik ilyen áhíta
ton dr. Scholtz Oszkár is szólhatott Krisztusról, a mag
vetőről.
9*
A budai Luther-Szövetség január 28-i összejövetelén Szimonidesz Lajos előadást tartott az oxyrrhynchosi papirusz
töredéken talált állítólagos Jézus-mondásról, mely igy
hangzik: »A világ közepén álltam és testben megjelentem
nekik és valamennyit részegen találtam és nem találtam senkii
köztük, aki szomjazott volna és gyászol az én lelkem az em
berek fiai miatt, hogy szivükben vakok és nem látnak, szegé
nyek és nem ismerik szegénységüket.i
E mondásban érdekes fogalom a világ közepe fogalma.
Ma csillagászati és mathematikai kérdés az, hogy oszlik el
a súly a világegyetemben? Véges az, vagy végtelen? Hogy
hova esik a központ, az nagyon kérdéses dolog. Jézus korá
ban azonban az a felfogás uralkodott, hogy a föld a világ
közepe és a nap kering a föld körül. Ezt a geocentrikus
felfogást Kopernikus döntötte meg. A régi görögök elgon
dolása különbözött a korukbeli zsidók és egyiptomiak
felfogásától és ők intuitív utón sok olyan gondolatot talál
tak ki, melyet ezredévek múlva igazolt a tudomány. Delfiről, a híres jóshelyről azt hirdették, hogy ott van a világ
köldöke (omphalos közmű), de hitték ezt más helyekről is,
melyek a delfii kultuszhellyel versenyeztek. Nemcsak a’
vízszintes síkban, de függőleges irányban is keresték a
közepet. A görög elgondolás szerint a föld alatt van az
alvilág, a föld felett az istenek helye, tehát a föld van a
világ közepén.
A »pistis sofia«nevü könyvben megtalálható az a világ
kép, melyet abban a korban hittek. A »Henoch« könyve
szinte rendszeres formában gyűjti össze az akkori világ
kép elemeit. A gnosztikusok elgondolásukkal a magasabb
műveltséget és tudományt igyekeztek a világképbe be
állítani. Az előadó W. Bousset művének nyomán részlete
sen ismertette a gnosztikusok világnézetét és a pistis sofia
könyvének 138-ik fejezetét, mely részletesen írja le, hogy
az alvilág különböző tájain hány esztendeig kell a bűnös
lelkeknek vezekelniük, mig a megváltás részeseivé, lesz
nek. E könyv 136-ik fejezete szerint Jézus halála és fel
támadása után tanítványai körében a világ közepében
áll, melyet a könyv aprólékosan leir. Előadó szerint nem
valószínű, hogy ez a Jézusnak tulajdonított mondás
(agrafon) a pistis sofiaból származnék.
Sokkal egyszerűbb egy más felfogás a világ közepéről.
A zsidókeresztyén felfogás szerint a világ közepe Jeruzsá
lemben, a templom közepén van, mert ott állt az Isten,
mikor a világot teremtette, ott van az a szikla, a szentek
szentjében, melyre a szövetség ládáját helyezték el. Ott
keletkezett Ádám, ott is temettetett el. Ezért állították
fel Jézus keresztjét is a Golgothán, a koponyahegyen s itt
történt a világdráma második fordulata : Jézus megváltotta
Ádám bűnétől az egész emberiséget. Krisztus vére reácsurgott Ádám koponyájára is és megtisztította azt.
Sokan e helyet tisztelik és a világ közepének tartják. Az
agrafon a mennyei Krisztus eschatologikus mondásának
van feltüntetve, mikor felfeszitették és mindenkitől el
hagyatva a legnagyobb magányban szenvedett, akkor
fakadhatott igy ki. Egyébként az őskeresztyén egyházban
nem tudták, hogy hol van Krisztus sírja és az első száza
dokban ez nem is volt fontos a hívőknek. Csak a IV. szá
zadban kereste és találta meg állítólag Helena, Nagy
Constantin császár anyja Krisztus sírját, akkor épültek
ott a nagyszabású bazilikák.
Az agrafonban semmi történeti hitelesség nincsen.
A szerző valószínűleg beleképzelte magát a felfeszitett
Krisztus helyzetébe és igy mondta e mondást.
Jeruzsálemben mai napig is mutatják a világ közepét
és tisztelik az ott lévő sok ereklyét. Előadó reámutatott,
hogy a nem hiteles agrafonnal kapcsolatban mily sokszínű
kultusz fejlődött ki, de reámutatott arra is, hogy mi a
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Krisztus hamisítatlan és hiteles szent evangéliumának
birtokában megtanulhatjuk Istent lélekben és igazságban
imádni és azért sokkal gazdagabbak vagyunk lelkiekben,
mint azok, kik különféle szertartások, szenthelyek és erek
lyék tiszteleté által akarják biztosítani örök üdvösségüket.
A budai Luther-Szövetség február 3-án a Hoffmann-féle
»Öreg diófa« hangversenytermében előadó estét rendezett,
melyen Borhely Ilonka megnyitója után Posszert Lajos
elénekelte a »Bajazzo«.opera prológusát és Kacsó P. »Rákóczy megtérését«, Vági Ödön operaénekes a »Bánk-bán«
operából és Lehár »Mosoly országából egy-egy áriát, és
R. Janauschek Anna, az operaház tagja, Verdi »Aida«
cimu operájából egy nagy áriát és Csiky »Kosár« című
szerzeményét. Az ének számokat kisérte ugornyai Robitsek
Gyula oki. zenetanár. Sik Sándor »Ketten a Mesterrel«
című versét szavalta Baseli Erzsiké. Tabakovits Aranka
hegedűművésznó' Dévény Jenő zeneszerző zongorakisérete
mellett eljátszotta Kreisler »Liebeslied«, Sarasaié »Anda
lúziái románc« és Hubay »Variációk« című szerzeményeit
és ráadásul két magyar népdalt is. Szitnyai Zoltán felolvasta
»Szivtelen Adriennem című novelláját. Az estét bezárta
Borbély Ilonka, megköszönvén az előadó művészeknek
kiváló és önzetlen közreműködésüket és bejelentvén, hogy
a rendezőbizottság minden hó első péntekjén tervez ilyen
kulturestét. Azután a szomszéd kék teremben teához ült
a szépszámú közönség. A háziasszonyi tisztet Traeger
Zsigmondné, Bartos Ántalné, Borbély Ilonka,. Marczell
Jánosné, Pátz Gusztáváé, Schmeisz Ágostonné, Zechmeister
Ilonka és Petrik Jolán urhölgyek viselték, áldozatkészen
gondoskodván a tea mellé falatozni valóról is.
Két tűz között cimü cikkünk jelentőségének és táv
latának a megvilágítására e helyen utalunk a Protestáns
Világszövetség stockholmi gyűlésének arra a határozatára,
amely a Protestantische Rundschau 1933 januári számában
látott napvilágot s amely a keresztény kultúra és a bolse
vizmus viszonyában való irányelveket foglalja magában.
A világkongresszuson ezzel a kérdéssel egy E. Steinwand
által tartott főreferátum és Lic. Staeglich (német), Artúr
Malin (finn), Ds. van Hoogenhuyze (holland) és Lejjler
Béla dr. (magyar) kiküldöttek előadásai foglalkoztak. A
részben tartalmas referátumok után azonban a kongreszszus csak a következő irányelveket tudta leszögezni :
A bolsevizmus és a kulturbolsevizmus ellen való küz
delemnek nem a tünetek, hanem a kettő alapja és kiinduló
pontja ellen való küzdelemnek kell lennie.
Azért mindenekelőtt azt kell elismerni, hogy minden
bolsevizmus gyökere egy alapjaiban és elvi szempontból
profán kultúrára való törekvés s meg kell állapítani azt is,
hogy kisebb vagy nagyobb mértékben a kereszténység
lelki beállítottsága is hasonló.
»A bolsevizmus és a kulturbolsevizmus a kereszténysé
get az elé a feladat elé állítja, hogy józanul magára és
szellemiségére eszméljen s hogy vallása által irányított
akarata tettekben jusson kifejezésre.
A protestáns világban akkor lehet remélni ennek a
feladatnak a legteljesebb megvalósítását, ha a protestan
tizmus szívós határozottsággal és következetességgel tö
rekszik arra, hogy reformátorai hitében minél jobban
megujhodjék és hogy az idők világosságában a szeretet
cselekedeteire törekedjék. Ehhez pedig elsősorban az
egyéni felelősségérzet növekedésére van szükség, azután
pedig arra, hogy hitünk, testvéreink.bajaiban és küzdel
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A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-tér 1.

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

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

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatossá g
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meiben egész az egyénekig elmenő cselekvő együttérzé
sünk növekedjék s személyes életünk határán túl főként
az oroszországi hitbeli szenvedésekre és mártiriurnra is
kiterjedjen.«
Röviden ez csak annyit és talán csak annyit jelent,
hogy a bolsevizmussal szemben nem szabad a tünetek
kezelésével megelégedni, azt azonban semmikép sem tud
juk aláírni, hogy a bolsevizmus és a jelenlegi törekvései
fedik egymást. Azt sem hisszük, hogy a bolsevizmus ellen
a keresztény szeretetnek és segitőkészségnek az a csavaros
megnevezése segítenek, ami ebben a nyilatkozatban olvas
ható. A Protestáns Világszövetség e' nyilatkozata és hatá
rozata iskolapéldája lehet annak a határozatlanságnak és
tétovázásnak, ami mai állásfoglalásunkat jellemzi. Ezzel
szemben cikkünk sokkal konkrétebben és határozottab
ban jelöli meg helyünket is, feladatainkat is.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos m a g á n fogorvos
in té z e té b e n v á lla lk o z ik fog- és sz á jb eteg ség b en szenvedő
e g y h á z ta g ja in k s z a k a v a to tt, gon d o s és m érsék elt á ro n
v a ló kezelésére, m in d e n n e m ű fog p ó tlá s á ra . Szükség
e se té n részle tfiz e té sre . F o rd u lju n k h o zzá te lje s b iz a lo m 
m al. M u z e u m -k ö ru t 27. sz.

Hegyen Épített Városra fizettek : Antalffy Lenke 6,
özv. Alberti Ernőné 3, Barta Károly 6, Béldi Sándor 6,
Benkóczi Dániel 1.50, Bohus Róbert 3, Böngérfy Géza 3,
Csáder György 6, Csepcsányi Blanka 3, Durst Ervin 2Fodor Barnabásné 3, Fodor Ferenc 3, Gerő Gyula 6,
Harfmann Fülöp 6, Hübner Károlyné 1.50, Jankovits
Pál 6, Jekeli Károly 3, Károlyi Sándorné 3, dr.
Kirchner Viktorné 1.50, Kiinger józsefné 1.50, Korén
Ödönné 3, dr. Kozma Antal 1, Krajecz Andor 3,
Kurz Ferenc 1, dr. L.égrádi Ottó 6, Liszka Károly 6,
Magyarhoni egyetemes egyház 6, Martos János 3,
dr. Nyulászy Jánosné 1.50, Ondrus Pál 2, dr. Paulovits Viktor 6, dr. Papp Ferenc 3, Rajkai Ferenc 6,
Reif Pál 6, dr. Rötzer Ferencné 3, özv. Schleicher Ferencné 6, Schütz János 6, Soltvadkerti lelkészi hivatal 6,
dr Schwalm Amadé 3, Szarvassy Györgyné 2, özv. Trajtler
Károlyné 2, Turek Antalné 3, Vitovszky István 3, Wilhelm
Frigyesné 6, Zorkóczy Samu 6 pengőt.
Tagsági dijat fizettek : Antalffy Lenke, Csáder György,
Csáder Györgyné, Durst Ervin, Gerő Gyula, 2. Jankovits
Pál 4, Kállai Ignác, Kisfaludy-Péter Rezső, Krajecz An
dor, Kun Attila, Oravetz Jánosné, dr. Paulovits Viktor,
Reif Pál 2 pengőt.
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