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Európa válságtudata egyre nő. S e válság diagnózisával
foglalkozók egyre tisztábban látják a gyógyításnak helyes
elvi megállapítását. Tisztába kezdeni jönni vele, hogy a
földet minden népében átjáró válságok lényegükben n e m
egy kultúrának agonizálódásáról adnak hirt, mint inkább
egy újjászületésnek jelei azok. Vagyis a mai válság a világ
kitágulásának születési vajúdásaiból adódik és a növekedés
Válsága az.
porunk félelmetes történeti párhuzamát ismerhetjük fel
a hajdani u. n. hellenisztikus Jkulturkör idejében. Akkor a
kis görögségből közelkeleten kifejlődött egyetemes görögség,
a hellénizmus tulfejlödése készítette elő a születő kereszTyénség diadalát. Akkor is a lelket és formát cserélő társadalmi rend. a hitelét vesztett politikai és szellemi világ és
megmerevedtett egyházi élet folytán nagy várakozásban é!ö
lelkiség igényelte az ujat és jobbat. S midőn már minden
csak váz és üres forma volt. megjelent Krisztus földi küldetésében és máról holnapra betöltötte az avult formákat az
evangélium uj tartalmával. E z az egyik belső titka az őskeresztyénség bámulatos gyorsasággal való elterjedésének.
A-kérdés azonban az: ki valósítja m e g ezt az üj és kitágult világot és milyen rendező elvek jegyében? H a ismét
felismerjük a vallás kultúrát teremtő rendeltetését s ha
Európa-kultúra teremtöjét. az evangéliumi kereszfyénséget
tesszük m e g rendező elvnek, akkor már n e m kétséges, hogy
ebben az ujjáválásban a ktresztyén humanizmus lesz ismét
a központi gondolat. M a azonban a válság egyik okozója,
hogy amig Európa világgá szélesedett ki. ezenközben egyházaink hivő seregei összezsugorodtak, vagyis a hivő eüt
megkevesbediett. így pl. Franciaországban a 42 mülió lakosból csak hét millió vállalja egyháztagságát. Angliában sem
gyarapodott a hivök serege. Amerikának csak fele lakossága
egyháztag. Svájc egy negyede egykéztk, Svédországban kétszázezer ideggondozottat tart el az állam.Ausztriában ugyannannyi azoknak a nőknek a száma, akiket egészen m á s okból tartanak nyilván a statisztikusok. Ez mind az egyházzá!
is összefüggő válság kifejezője. Mert m i történt?
Egész kultúránk területén kisebbségbe került az addigi
gondolkodó réteg. Es az a kisebbség elszakadt egyházától
és hitétől. Tehát ez az elit került válságba és item maga a
keresztyénség. Mert az evangélium soha n e m kerülhet válságba, hiszen az a világot értelmező és alkotó Erő. E z a
kisebbségbe szorult polgárságunk m é g őrzi a figyelmeztető
tanulságot: mielőtt az egyes kultúráik kihalnak, megmerevednek, így az egyházak is, melyek végülis ezen polgárok
gyülekezetei, hasonlóan mint történeti képződmények meg-

merevedtek. Valóban pedig eredetükben emberiségünk
legnagyobb forradalmának köszönheti létét. Azonban a polgárság ellávásodása, eJkérgesedése magával hozta az egyháznak elkérgesedését is és azok m a már igen gyakran csak
dogmáikat őrzik és n e m az evangélium (orradiaimát képviselik.
)E kitágult világban ki kell tágulnia az egyházak kereteinek is. Szakítani kell a történeti konzervativizmusukkal és
a megalkuvásra hivó földi lehetőségekkel. Sőt azt töredelmesen m e g kell vallanunk, hogy egyházaink legtöbb „hivatalos" szolgálója m a már csak a Herikálizmust képviseli.
Ezeknek őszinte meglátása és belátása engedheti m e g aztán,
hogy az evangélium ismét élettartalmává váljék kortársaink
keresztyénségnek.
A gyógyítás másik tudatosítandó feladata: a felfrissítést
mindig a betörő laikusok hozzák. E laikusok jeltkezése
egyházaink életében, m a már egyik legjobb hirünic, mert a
íöMet összefogó ökumenikus kercsztyénségünk szervezeteiben mindenütt jelen vannak. Amerika milliós laikus önkéntesei, a műhelyek Jaikus evangélistái, az evangéliumot
valló politikusok és katonák egész sora példázza az uj hitvallók forradalmát.
A 20. század reformációja azonban n e m egy népet és
n e m is egy társadiaimi réteget kell áthasson, de az egész
világot. A kinai, az indiai s japán lelkiség egyformán
igényli az uj hirt. a jó hirt. Mert ott is egy fajtája a lelki
és hitbeli vákuumnak lépett föl. S ahogy négyszáz é w e !
ezelőtt a reformáció kezdte keresni újra a keresztyénségben
a keresztyén rendet; hová lett belőle? mint kitűnt csak fel
kellett ébreszteni, mert csak aludbtt. Ugyanigy napjaink
vágyódásai is ezt sürgetik és ugyanazt az ébresztést kel!
vállalnunk.
Annakidején ugyancsak a reformáció indította el a
missziós gondolatot a föld minden kerekén. Felajánlotta az
evangéliumot válogatás nélkül minden népnek. Akkor ezzé!
megteremtette a szabadság fogalmát és m a megteremtheti a
világgá szélesülö Európa uj keresztyén humanizmusát.
Napjaink egyre sürgetőbben igénylik a reformációt.
Igénylik hozzá az uj evangéliumi elitet. Ennek a gondolathordozó elitnek kell majd a világ materialista forradalmat
szellemmel feltölteni és evangéliumi céllal ellátni. A történeti egyházaink viszont, h a n e m szakítanak konzervatirmusukkal, akkor a la&usokon győzedelmeskedő evangéüumi világ szakit majd velük. A jövő Európája ezek szerint
többé már n e m egy földrajzi fogahnat képvisel, de a keresztyén világmagatartást, melynek csak szellemi határai lehetnek.

VISSZAJÖVÜNK
A z a magyar honfitársunk, akt
Svájcba tér be és ottan rövidebb
vagy hosszabb ideig tartózkodik,
az hamarosan megtanut egy nevet:
Anna néniét. Anna néni a SvájciMagyar Társaság teike. Immár
három évtizede kifogyhatatlan tevékenység hajtja öt és egy csodálatos belső hűség és szomjuság az
elfáradt magyarok vigasztalására,
támogatására. Harminc esztendő
már Európa történetében is sok feladatot jelent és mennyivel többet
egy kis nép Hai között. Anna néni
áldott élete az egyre sokasodó fetadatok között folyt le és ott kezdődött valamikor annál az első
gyermekvonatnál mikor az első
trianoni nyomorból ezerszámra
mentették ki svájci atyánkíiai a
magyarság jövőjét a fiatalságot,
hogy aztán azokat felfrissítve, megerősítve és a jövő munkájára felkészítve visszaadják nemzetünknek,
nul járja a mi hontaian honfitársaink olykor bizony zegzugos, olykor fárasztó és olykor kilátástalan útjait, mint éber segítő. H a valaki abban a kis országban odaát
eltéved és akár lélekben, akár anyagiakban elakad, Anna néni hozza
az ö csendes szerető segítségét és
mindenkin igyekszik segíteni is.
A közeli napokban Rheinfelden,
a svájci kivándorlás e kedves filrdövároskájának központjában találkoztunk vele. A z állomáson sorra
futnak át a híres svájci aluminiumvonatok és szállnak ki belőle hatalmas uti bőröndökkel a jól táplált és feltűnően elegáns kivándorlók, akik Ausztrália felé igyekeznek. A z ausztriai és németországi
kimenekültekhez szokott szemléiö
csodálkozva tekint ezen jómódú
cseh és lengyel utasokra, akik
nyolc-tíz esztendő óta élvezik Európa e béke szigetének nyugodalmát.
Anna néni sorra köszönti az érkező magyar honfitársainkat és
csakhamar, mintegy harminc főnyi
kis magyar sziget veszi öt körűi.
Mindenkinek ismeri gondját és
mindenki meleg bizalommal tekint
felé.
Este négyfogásos bankett, zene
és bucsuüdvözletek hangzanak el,
és érzi a szemlélő, hogy ez a kis
ország valóban házigazda szerepét töltötte be sőt többet is adott,
mert midőn éjfélre járt az idő a
különböző felekezetü templomok
ajtajai feltárultak, hogy utolsó
istentiszteleten búcsúztassák Európa e veszendő fiait. A református

Reformációról, annak vezéralakjairól Luther azt mondja a reformáció komanapság is sok szó esík. Beszélün'k a rában: „nem volt m é g ennyire romlott
reformátorok életének körülményeiről, az ember, mint manapság". S m a gonbüszkén elszámláljuk gályarab elődein- dőljünk csak azokra a riasztó statisztiket, mindig mondjuk és halljuk azt is, kai adatokra, melyek az embernek
hogy hitvalló őseink voltak. Csak ép- mélyrezuhanását oly rettenetes iramupen arról feledkezünk el, hogy a re- nak jelzSc. Lássuk meg, hogy hitetleníoTmáció nagysága és jelentősége — ség, közömbösség már-már ellepnek
elsősorban — nem abban áll, hogy volt, bennünket.
megtörtént és sikerrel befejeződött, ha- A reformáció korában akadt egyetnem abban, hogy van, történik és min- len kivezető Ut, s ez az U t m a is itt
dennapi szükségünk.
áll mellettünk. Felkínálja kegyelmét,
Talán furcsának tetszik az, hogy a most is, mint a reformáció nemzedékétörténelemben tanult reformáció m é g M ^ tette. Azt mondja m a is, mint akm a is van és mindig kell. Olyan könnyű *">*= Térjetek meg....
pedig a hitvalló ősökről műit időben A Magad reformációja az első. Azonbeszélni, a gályarabokra hivatkozni és ban a te hitrejutásod ne hidd, hogy
még könnyebb saját magunk hitvallá- egyedülálló, d!e azt sem hidd, hogy
sárál megfeledkezni, Krisztus mellet csak a tiéd, mint a reformáció sem azt
bizonyságot tenni, mint azt a hitvaüó jelenti, hogy Luther, Melanchton. Kálösök tették. így n e m is akarjuk megér- vin és Béza megtértek. Sok megtért hiteni a reformációnak szükségességét vö közössége kell neked m a is, minvagy ha igen: idegen utakon, kárho- tahogy a reformáció sikere is az volt.
zatba vezető kapukon át. Vannak so- Ezért mondja igy az Ige: „Térjetek
kan például akik igenis reformációt meg." Először te, magad íordülj Istensürgetnek: azt, hogy hagyják ki a „hi- hez és meglátod ebben az Istenhez íorhetetlen történéseket" a Bibliából. „Ré- dulásban, megtérésben n e m maradsz
gen volt már az — nekünk mást kell egyedül. Krisztusban találkozol sok
már mondani* mondják ezek a hitetlen testvéreddel, nem kell többé mu.lt idö„reformátorok".
ben beszélni hitvallókról, magad is az
Pedig a történeti reformáció n e m ugy leszel.
volt, hogy a „hihetetlen" részeket ki- N e m a múlt büszkesége csupán, n e m
hagyták, sőt az emberek megerősített <gY .történeti szükségszerűség", hanem
hite tartotta meg. A reformáció első- Istennek örök parancsa a reformáció,
sorban a hitetlenné vagy sckélyes hi- Visszatérés ö hozzá. Megigazulás ű
tűvé vált embert reformálta meg. A z benne. O h halljad m e g hát egyszerű
egyszerű embert, akinek hitét visz- egyháztag, hivatalos szolga, hatalmas
szaadta. A z egyszerű embert. akinek egyház és piciny szórványgyülekezet az
minden emberi ész alkotta akadályt le- örök üzenetet, mely mindemnél erősebb,
döntve feltárta a kegyelem megisme- mindienaél örökállóbb. mely maga a reréséhez vezető csodálatos kaput. A re- íormáció kezdete és vége, elindulása és
formáció ismét Istennek közvetlen kö- beteljesülése:
zelébe hozta az embert.
Térjetek meg... 1

templom majdnem színültig telt a
vendéglátó svájci atyánkfiaival,
akik társadalmi szolidaritásukkal
is kifejezték e templomi együttlétben, hogy lélekben is velünk vannak. A fiatal prédikátor: Jézus
Krisztus a világ világossága kezdő
textusával békitette a lelkeket és
hirdette, hogy ez a világosság
Ausztriáliában is hatóerő és ez is
otthont jelentő szeretet és béke
jegye.
A z indulásnál ahol négyszázötven kivándorló között külön kupéban foglaltak helyet a mieink,
Anna néni ismét megjelent és két
csomagnyi magyar könyvet adott
fel a vaggonokba, hogy vigyék el
azt magukkal és a majdani társtalanságukban meneküljenek a m a gyar szellem e mestereihez, a lan-

kadó lelkű honfitársaink. D e telt a
gyermekeknek játék, a szülőknek
jó szó és utolsó ajándék.
Fojtott hangulat kereső tekintetek és Anna nénibe kapaszkodó
fátyolos szemek.... A vonat lassan kihúz az állomásról s a felcsukló bucsu hangok foszlányai
szállnak felénk:
Anna néni visszajövünk... viszszajövünk.
S ö ott áll ismét egyedül egy
csokor virággal a karján és némán
tekint az elszakadt gyermekei után
s aztán elindul uj útjára, mert Baselben három fiatal magyar fekszik
a kórházban. Rajtuk is segíteni
kell.
S mi ismételjük: Anna néni viszszajövűnk

Európai korunk második évezredének az első századait a sötétség jellemzi. A clugnyi kolostor reformszeüeme
m é g egyelőre a pápák akaratosságán
elbukik.
tBeranger toursi francia professzor
300 évvel megelőzi Luthert és az eucharisztia (urvacsora) dlogmává való merevitése előtt, újra hirdeti az Urvacsora
* krisztusi fogalmazását: „Ezt cselekedjetek az én emlékezetemre." D e hoszszas viták után Gergely pápa végül is
megtöri Berangert, Beranger bevallja,
hogy „tévedett". A dominikánus spanyol eredetű rendet a pápák megbizzák az inkvizicióval. A z inkviziciós
rend egyenként és egyetemesen kiirtogat mindenkit és minden olyan mozgalmat, amely az egyház bélso tanítását
és külső világi tekintélyét kritizálja.
Lombard összefoglalja az egyház
hét szentségét s a valdiak, akik az
Evangéliumot prédikálják, máglyára
kerülnek. D e n e m kiméli a dominikánus inkvizíció a ferenceseket sem, mert
a ferencesek akkor skottisták s tomistaskottista harc a szerzeteken belül is
fellángol és a Mária-kultuszt is akkor
formálják ki.
N e m <sak Savonarolának és Galileinek gyújtanak ujabb máglyát, de
máglyára kerűlenk a lollardok, Wicklif prédikátorai és megégetik Húsz János cseh reformátort is. A korareformáció szellemi alapját annak ellenzői.
Galilei uj világképének kényeszerü
megtagadtatásáva! vetették m e g tulajdbnképen. A szellem a maga belső törvénye szerint a legnagyobb ellenállás
irányába fejti ki a legnagyobb hatását.
Galilei emberileg íeláMozhatta tanait,
de az már n e m az ö, de korának volt
tulajdona és erős társadalomszellemi
háttérrel rendelkezve többé már n e m
volt kiirtható.
A régi hit azonban ujabb és ujabb
íogahnzást keres s Dante és Erasmus
csiszolt fogalmazásában újra felvillan.
A léleknek is vissza akarják adhi a
hit nagy reformátorai a régi ruháját,
az Evangéliumot. Luther, az augusztinus rendi barát, az inkvizitor dominikánusok ellensége és a bűnbocsánati
cédulák árulgatása miatt toHra veszi a
visszaéléseket.
Azonban döntően befolyásolta az
induló egyházi hitvitát s Luther egész
emberi magatartását az a körülmény,
hogy az a pápai követ, akit R ó m a az ö
tételeinek felülvizsgálására kiküldött,
az éppen az ö személyes ellenfele volt.
így m á r eleve eredménytelenségre Ítéltetett ez a békitésnek szánt lépés.
A pápa azután kiáíkozza Luthert.
(Decet romanum PonRfki) s követét
nMghizza, hogy a Wormsban összeülő
birodalmi gyűlésen Luthert tartóztassa
le. V . Károly a Ratal és tapasztalat
nélküli uj császár az egyházon belül
}s rendet igényel, emiatt menlevéllel
Luthert is valóban meghívja. A reformációt azonban ekkor már ismerik,
mert n e m csak a reformátorok prédikálták a tiszta Evangéliumot, hanem

a lelki, szellemi és szociális megújhodást igényöt haMgatóság i9 szívesen
hallgatta egyszerű tisztaságában a régi
nagy tanítást. Luther baráti köre sürgette a reformot és aggódott eszményprédikátoráért. Aggódtak az újra
lángralobbanható máglyától és kérlelték Luthert, hogy ne menjen W o r m s ba.
„...Elmegyek akkor is — kiáltott
fel Luther — ha abban a városban
annyi ördög is íenne, mint amennyi
cserép a háztetőn. Huszt megégethették, de az igazságot nem."
Győzelmi bevonulás volt Luther
wormsi útja. A szász lovagokból álló
kísérete után odaszegödött a nép is és
a díszes kirakatok telve vannak Luther könyveivel.
A következő estén Luther megjelenik idézői előtt. CochlSus az érseki
legátus Luthert felszólítja, hogy tanát
vonja vissza. Luthert egy pillanatra
megrettentik a máglyák borzalmai s
gyenge hangon ugyan, de visszautasítja a pápai felhívást.
Luther átharcol egy feldúlt éjszakát.
Küzd, imádkozik, könyörög, vitázik
önmagával.
„Az ügyem igaz ügy és a Te ügyed
Istenem, marcangolja magát... Sohasem szakadok el Tőled... A világ nem
kényszeritheti a lelkiismeretem... Bárány türelmével kész vagyok meghalni ... O Úristen, erösits m e g engem ...
Luther másnap este újra megjelenik
a vádlói előtt.
„Azokat az Írásokat, amelyek tamitanak és amelyek az egyház visszaélését tárgyalják, nem vonhatom vissza,
jelenti Luthers a vita-iratokat is csak
akkor, ha meggyőznek."
A z egyházi legátus világos választ
kér. „Tehát válaszolok — mondja Luther, és se szarva se foga n e m lesz
válaszomnak."
Amiket idéztem, azokrói meggyőztek a bibliai bizonyságok és Jsten Igéjének foglya a lelkiismeretem. Semmit
nem tudok és n e m is akarok tehát
visszavonni, mert sem n e m jogos, sem
n e m biztonságos a lelkiismeret ellen
cselekedni. Isten engem ugy segéljen...

a katolikusok hadserege eilen* Zwingli is a csatatéren marad, mint tábori
lelkész. 'Eltalálja egy kő s ZwingM
elestében igy kiált fel: A testet megölhetik ugyan, a lelket azonban nem!*
Egy ellenséges tiszt felismeri Zwinglit s a haldoMót arra kényszeríti, hogy
meggyónjon és hívja segítségül á szenteket. Zwingli megtagadja s a tiszt belemártja a haldokló szivébe a kardját.
A testét szétszaggatják, elégetik s a
hamvait szétszórják. A m ü v e viszont
nem bukik el, mert a feMreí vafcHan
nem

Svájcban az akkori öt keleti katolikus kanton a Habsburg szomszéd biztonságában szövetséget kötött az <uj
hitet követő többi kanton eHen. S 1524ben Schwyz városában megfogjak és
máglyára hurcolják Kayser Jakab lelkészt.
A protestáns kantonok blokád alá
veszik az öt katolikus kantont.
Zwingli a nagy patrióta reformátor ellenzi a blokádot, söt 1531.
jul. 26.-án emiatt le is m o n d zürichi
lelkipásztori állásáról. A katolikus
kantonok m e g akarják lepni a zűrichieket s át akarják tömi a blokádot. A
zürichiek között emiatt kitör a pánik
s csak kis csapatot toboroznak össze

A csehszlovák kormány hivatalos
lapja közölte, hogy a lelkészjelöltek
kiválasztását és képzésének irányítását
az állam minden csehszlovákiai egyházra kötelező erővel átvette. A theologiai főiskolák államilag eüenörizett
intézetek lesznek, melyek tanári karát
az egyházi ügyek minisztere nevezi ki.
*
Wass Albert: „Ember az országút
szélén" cimü emigrációnkban egyedülálló mélységű regény kapható íapunk
szerkesztőségében. Megrendelhető
Evang. Ung. Pfarramt, Belruptstr. 8/11.,
Bregenz, Ara: Ausztriában 10. — Portóval, tengerentúlra hét nemzeközi
válaszszelvény.

A hemí dispután 1528 ban győz a
protestáns fél, B e m tehát szintén csatlakozik a reformációhoz. E z a döntés
határkövet jelent Genf és a franciaországi reformáció életébem. Kálvin
letelepszik Genf-ben s a reformáció útját szélesiti. B e m példája miatt ugyan
a savoyaí hercegség nyomása felenged,
de a genß tanácsban is erős reformáció ellenes párt alakiul ki. A z ellenzék
túlerőre kap s a tanács 1538-ban Kálvint kitiltja Genfből. Kálvin igy kiált
fel, amikor közlik vele a hírt: „mi nagy
Urat szolgálunk, aki elégtételt ad..."
A genß tanács valóban vissza is hívja Kálvint s ö ottan, annál a mondatnál folytatja a reform-prédíkácioját,
melynél három évvel előbb abban
hagyta.
A nagy U r valóban n e m engedje elbukni az ügyet s a három nagy lélek
hősi bátorsága és Istenhez való hozzászegödése végül is áttöri az előző
századok sötétjét s a lélek és szeHem
szabadsága felöl hirdetett örömhir
újra diadalmasan beszáguldja Európát
s az egyik felében be is rendelkezik és
fenn is marad.
A nagy győzelmeket m é g m a is hirdeti Genfnek minden köve. Post tenebras lux. „Világosság sötétség után*,
ezt sugározzák á régi emléktáblák a
régi pecsétek és könyvek egy egész
hösí korszaka.
Vájjon az emberiség, a hit és a szellem mai ujabb válságában hogyan csillogtatja vissza mindezt, ami az ősök
korából és a reformátorok hősiességéből m é g m a is a kövekből is csillog?
Vájjon feltámad ez a régi világosság
a mai sötétségben?
— viski —

Magyar nyeivü protestáns istentiszteletet közvetít minden kedden
délben % 1 2 órakor a luxemburgi
rádió.
*
A Skandináviai Missziói Társaságnak kb. 3000 misszionáriusa
van, akik Ázsiában, Afrikában és
Délanierikában működnek.
*
1900 évvel ezelőtt érkezett Tamás apostol Indiába. Ebbö! az alkalomból Malabarban nagy ünnepségeket tartottak, ameíyeken az
összes keresztyén egyház képviselői
résztvettek. Az u. n. „Tamás akták" szerint az apostol mint zsidó
kézműves rabszolgának adatta el
magát és ugy került Indiába.
*
A z USA-ban és Kanadában — a
legutóbbi statisztika szerint — a
lutheránus egyháznak több mint
hat millió tagja van. Ez az 1948.—
as létszámmal szemben több mint
3 százalékos emelkedést jelent.
*
A belga légiforgalmi társaság (.Sabena") misszionáriusok részére mérsékelt áron ad repülőgépjegyet.
*'
Magyarországon a szülőknek m é g
mindig több mint 40 % - a kérte gyermeke iskolai vallásoktatását.
*
Jeruzsálemben uj templomot akar
ípiteni a Vatikán. Jézus állítólagos volt
sirja, a „szent sir" iölé. A templom kereszt alakú lenne, középpontjában (a
.sir") íölött hatalmas kupolával. A kereszt alakú épület déli számya a görög
keletiek temploma volna, északi szárnya az örmény keresztyéneké, a kupola sarkaiban pedig helyet kapnának
az anglikánok, a kopt és örmény keresztyének. A lutheránusoknak csak a
templomon kivül volna részük, de —
mint a Christian Century hozzáteszi —
.könnyen elérhető helyen". A többi
egyházakról (reformátusok, meíhodisták, stb.) még csak említés sincs.
*

lehetetlenné akkor, amikor erre az egységre a legnagyobb szükség lenne.

Kanada Quebec nevű tartományában, mely nagyobb részben katolikus, a protestánsok utcai miszszióját megakadályozzák. La Sarreban a tömeg öt baptista prédikátort megvert, Val d'Or-ban pedig
nyolc prédikátort börtönbe csuktak.
A görög kottmány 175 ezer bibliát
rendiéit a Brit és Külföldi Biblia Társulatnál, hogy a hadsereg minden tagja
bibliához jusson.

Palesztinában állítólag megtalálták Heródes király palotájának a
romjait.
*.
Nyugat-Németországban 3575
prot. theologiai hallgató van, akik
közül 473 nö. A katolikus theologiai hallgatók száma 3914.

A 46. Zsoltár.

Szenei Molnár Albert fordításában

Az Isten a mi reménységünk,
Midőn reánk tör ellenségünk!
Minden háboruságinkban
Megtart erős hatalmában;
Azért a mi szivünk nem félne,
H a az egész föld megrendülne
Es a hegyek a tengernek
Közepibe bédülnének!
H a a tenger szörnyen zúgna is,
Minden viz íelzavarodnék is,
Es ha a sebes szélvésszel
A hegyek hányatnak széjjel:
A szép folyóvíz mindazáltal
Az ö szép tiszta folyásával
Az Istennek szent városát
Megvigasztalná hajlékát:
Mert közepén lakik az Isten,
Azértan romlása nem lészen;
Semmi ínségbe nem ejti,
Az isten jókor megmenti.
A pogány népek dúlnak futnak,
Nagy sok országok feltámadnak,
D e az ö haragos szava
Mind e földet elolvasztja.

A z amerikai protestánsok tiltakoztak az ellen, hogy az U S A diplomáciai kapcsolatokat létesítsen a
Vatikánnal, mert ebben az U S A az
egyház és állam szétválasztására
vontkozó régi elvének a megsértéD e az isten minden időben
sét látják.
Mívelűnk vagyon Ínségünkben;
Angliában nagy megdöbbenéssel fo- Jákob istene oltalmunk,
gadták a kihirdetésre kerülő uj kato- A Zebaoth erős várunk!
likus dogma hirét. A canterbury érsek Jertek, lássátok e nagy Urnák,
nyilatkozata szerint ez a dogma a kato- Csuda dolgait hatalmának,
likus és protestáns egyházak közötti Ki mind e föld kerekségét,
szakadékot még jobban elmélyíti, a Elpusztítja ékességét!
római egyház ezzel a lépésével tgy közös keresztyén front kialakulását teszi

A z indonéziai egyház, amely eddig anyagi tekintetben a holland
ref. egyházzal szemben erősen
függő állapotban volt, önálló lett.
Az uj egyház tagjai bennszülött indonézek és hollandok.
<
A z ökumenikus Tanács hangosfilmet készíttetett a keresztyén egyházak egység felé törekvő munkájáról. A film az ökumené minden
tagegyházának rendelkezésére áll.
*
Japánban m a a Bibüa a legjobban
keresett könyv. . A japán lakosság tekintete két könyvre irányul" — mondotta Dr. Shiro Murata, a japán Biblia
Társaság vezetője — .ezek a Szentirás
és Marx: Tökéje. Japán válaszúton áll."
*

Söul, visszafoglalása alkalmábói
rendezett ünnepségen M a c Arthur
tábornok két mondatból álló beszédet mondott, amelyben hálát adott
az eddigi sikerekért, s fölszólította
a hallgatóságot, hogy álljanak föl
helyűkről, s mondják el vele együtt
a Miatyánkot.
A reformáció harcainak legnagyobb támogatója Richelieu párisi
katholikus biboros volt. A biboros
ugyanis a Habsburg katholikummal szemben anyagi és katonai támogatásban részesítette az azzal
harcban álló protestáns államokat
egész Európában.
*
A katholikus egyház megújulásának oka pedig a reformáció volt,
mert ez kényszeritette a kath. egyházat a tridenti reform-zsinat öszszehívására.
*
A z U N O uj közgyűlését egy perces csendes imádsággal kezdték.
f h ^ n h n az tsíen^áromfásf renJőriieg MnfefMf, a rendőr/onőí: feguM ren(fe!efe szerinf.

A norvégiai belmisszió lapja
nemrégiben fölvetette a kérdést,
miért olyan alacsony a templomlátogatók száma. Érdekes módon
arra az eredményre jut a lap, hogy
a hívek megunták már, hogy a
szószékekről folyton csak az emberről és annak problémáiról szólnak hozzájuk. A hivek Isten után
áhítoznak és az evangéliumról
akarnak hallani. Különös, hogy néhány stockholmi újság tavaly nyáron lefolytatott körkérdése ugyanerre az eredményre vezetett.

K!VANDOROLN!?!

Látogatás a spiHati meneküitek táborában
A z emigrációba szorult magyarság jelenleg is Ausztriában
élő nagy hányada táborokban helyezkedett el és rendezkedett be ezen átmeneti életforma átvészelésére. Bármely ilyen
menekült táborba lépünk be és kutatjuk annak életformáját,
nagy vonásaiban mindannyiról ugyanazt jegyezhetjük ide.
E z nyílvánvaió is, hiszen hasonló dolgok, hasonló kérdéseket vetnek fel. Így midőn végigjárjuk a táborokat, nyomban
Henri Martin du Gard: V é n Európája újul fel emlékezetünkben. A z á V é n Európa cimü irás, amelyben egy vidéki
francia kisváros életét mutatja be a szerző, a hajnali serkentéstől — napszáütáig. A m a vén Európa, amely a maga
túlélt, de megújulást igénylő társadalmi életformájával és
pdtgári létének bomlásával fájdalmat ébreszt e menthetetlenül ehnuló világgal szemben. Ez a polgári életforma, mely
m é g sokáig agonizál, olykor ujabb vállalkozásokba is kezd
s igyekszik szeüemet árasztani. D e mégis azt érezzük, hogy
az aJkotó étet elszállt belőle. A jelentkező uj és jobb világ
igényével, de a mulót is megértéssel búcsúztató gondolatokkal járjuk a spittaH tábar barakjait és szedjük sorjára egy
volt vezetőréteg emlékeit és bus!tó aggodalmait.
. A spittali tábor ott húzódik a karintiai Alpok lábánál,
tágas térségen, drótsövénnyel köríHkeritve, de a hajdani
szuronyos örök már újra hazájukban élik dolgos polgári
napjaikat. Angolok voltak.
E hatalmas baraktáborban él a magyar menekültek 330
főnyi tömege, az egykori ezres létszám ennyire olvadt le.
laborközösségben élnek a szlovénekkei és mépi németekkel.

M a g u k a szlovének teljes papi uralmat tartanak fenn, viszont a népi németekén a baHcáni életforma csököttebb W ;
nása ütközik ki. A z utóbbiakat az ostrák művelődés elnyomta és igy n e m voltak képesek külön önálló művelődési
életet kiformálni és intézményeiket kialakitani.
A magyar és szlovén hontalan tömegek viszont első perctől kezdve gondoskodtak művelődési intézményeik megteremtése fe!öl. Ez a két nép bár m a is egymás mellett, egy
sorsközösségben él, mégsem érintkeznek. Amint a krónikás
feljegyezte, a szlovének és horvátok részéről mutatkozott
volna bizonyos készség erre, de a multunktól elszakadt polgárságunk értetlenül áHott velük szemben. Hazánk hajdani
uraMcodótöredéke vetődött ide és e kis dunai népeket n e m
volt képes egyenranguakként vállalni. A művelődési megnyilatkozások kétféksége is mutatja a két életforma közti
különbséget. A m i g a magyar menekültek szinházat alapitar
nak, abban .klasszikus* műfajokat játszanak és bábszínházat rendeznek, ugyanakkor más dunavolgyiek a maguk népi
műveltségét élik-tovább. Valóban két egymás mellett é!$
művelődési kör ez. pedig a közös mul&an nagyon sok azonos elemet lelhetünk fel. így a szlovének legnagyobb hőse
mai is a .Szent" Mátyás, a mi Corvinunk és sok balladájuk
szól a közös magyar emlékekről. E dtmatvölgyieknek tehát
van m é g népi hagyományuk, ugyanakkor a mieinknek inkább már csak tásadalmi konvencióik vannak.
Vájjon ki távolodott el jobban a hajdani közős hagyományoktól?

Vattomások
(Látogatásunk során először a szellem felöl óhajtottunk
tájékozódni és éppen azért első utunk is e tábor egyetlen
szépirójához vezetett, aki aszkéűkus rendtn éli napjait és
Rgyeli e felemás történeti helyzetben tengődő sorstársait!
Aki aztán szakadatlan művészi igyekezettel formálja regényekké itteni élményeit és .Atlantis ezredes" után .Az
Apostol és a besúgó" cimű művében jgyekszik látomását
vetíteni. A sérült lelkek, a korszerűtlen magatartások megmutatásában valóságos köznevelést végez és szellemi alapjaiban igyekszik ö is megépíteni uj látásmódunkat.
— M i a jellemzője az itten lakó magyatságnak? — kérdezzük a szerzőt.
— Aki kisebbségi életből érkezett hontalanságunkba, az
n e m busong, hanem a rideg életformához szokott vállalkozási kedvvel keresi helyét és formálja jövőjét. A z otthoni
rétegünk számőzöttjei viszont m e g sokat tépelödnek és szemlélődnek. D e van már örvendetes fejlődési íormájuk is és
ez a leegyszerűsitett éleügény. Lassan uj letkiség és felfogás
kerekedik felül és egy kis politikai csoportosulástól eltekintve, m a már többségűnk a kivándorlás gondolotát hordozza. Ahol pedig gyermek is van a család azért él és éppen
azért e g y ü t t él.
— Szellemiekben is akad m é g igény, hogy ne mondjak
mást, mint a csütörtök esténkinti irodalmi felolvasásunkat,
mikor egyebejöve, a tábor szellemibb életét igyekszünk íormálni és művelődési kedvét ébresztgetni.
— Vannak m é g művelődési intézmények?
— Inkább voltak. ívekkel ezelőtt működött a magyarság
tábori színháza és bábjátéka. Volt külön kórháza is. M a
már csak iskoláit tartja fenm. Általában a többi délkeleteurópai hontalanokat ezekben a vonatkozásokban felülmúljuk.
A szellemi ember derűlátása és kiegyensúlyozottsága e
Iegkomorabb környezet ellenére is-megható és elgondolkoztató.

A következő barakszobába bekopogva egy dolgozó család
élete felöl vetjük íel kérdéseinket.
— Milyenek a kereseti lehetőségei a jókedvű munkásnak?
— Bizony felemás ez az élet, mert aki dolgozik, az havonként legalább 20 schillinget 6zet rá munkálkodására, hangzik
a meglepő válasz.
— Hát ez, hogy lehetséges?
— Bizony ez kérem igen egyszerű, mert aki munkába jár,
az legfeljebb 600 schillinget keres. A tábor vezetősége a házi
szabályok értelmében a munkába járóktól minden családtag
részére levon 80 schillinget, mi öten kenyeredzünk. Aztán
a lakbérre is kell fizetnünk és ami maradna azt levonják
adóba, mert a munkahivatalnak ez a feladata. így én havonként, mert dolgozni szeretek 20 schillinget Bzettem rá e
kedvtelésre. Aki viszont n e m dolgozik, attól a tábor vezetősége az U R O szabályzata szerint nem vonhat le semmit.
Vagyis azok ingyen kapnak lakást és m a már egészen j6
ellátást. Ruházkodhi az DR&pontokra lehet, ami a dologtalanoknak szintén ingyenes.
— Ezek szerint m a már senki sem dolgozik?
— M é g akadnak. Aki ugyanis alkalmi munkára m e g y ki,
az jól keres, mert ott nincs levonás. Ebben viszont az a
veszedelem, hogy időnként a rendőrség munkaellenörzést
folytat és az ilyen feketén dolgozókat bekíséri.
— Megbünteűk érte őket?
— Először csak leszidják, aztán már be is csukják és ha
valakit egyszer megbüntették, az mar többé n e m vándorolhat ki. Általában m a az a helyzet, hogy az Ü K ) tagokat
sorra elbocsájtják munkahelyeikről, igy akarva kivándorlásra késztetni bennünket. Éppen ezért a tábor fele m a már
.bélyegzésből" el. vagyis a munkanélküli segélyért áü hetenként sorba.

íme igy kerüli valóban felemás helyze&e az A hontalan
magyar, aki a hazulról munka-erkölcsére hallgatva dolgozni
szeretne. D e n e m tud, mert a menekült életforma is, hasonlóan a kisebbségi élethez, nem mindig nyugszik erkölcsi alapokon. Ebben a társadalomalatti helyzetben soká nem lehet
lelki sérülés és erkölcsi romlás nélkül fennmaradni Vagyis
a ßzikai vagon-lakás után sorsszerűén következik a szellemi
vagon-lakás is és a többi hontalanságból származó betegség.
— Tessék! hangzik a válasz belülről, midőn egy uj barakszoba ajtaján igyekszünk bejutni.
— Köszöntjük a szerkesztő urat és szeretnénk az ö n
tábori újsága felöl pár szót váltani, m i a tábori magyarság
felfogása napjaink magyar dolgairól?
— Hát nagyon szívesen, de először tudni szeretnénk, mi
a felfogásuk a Bizottmányról, mert mi az egyetlen helyes
magyar álláspontunk szerint.
' — Tévedés ne essék, szakítjuk meg szerkesztőnket, m i a
belpolitizá.!ást már messze űztük magunktól és inkább a
szellemi magyarság magatartását kutatjuk. Felfogásunk szerint ugyanis a mi sorrendi kérdésünk eképpen hangzana:
először szellemiekben kell az egységet kiformálnunk, és csak
azután kerülhet sor a szervezeti egység megteremetésére.
— Igen, szól a tábor szerkesztője, de mi lapot irunk, és
csakis a mi egyeden helyes álláspontuk szerint kell gondolkoznia mindenkinek. Csattan a válasz.
— A látogató véleménye szerint m a m é g sajnálatosan n e m
született m e g az egységes magyar álláspont, s e percben
m é g csak a világba kiszóródott frakciók vannak, amelyek
önmaguk helyzetéből adódóan a legkülönfélébb álláspontot
képviselnek Messze vagyunk m é g attól, hogy az egyetemes
magyarságot képviselhessük.

szórványban élo atyánkEait is, akik nagy örömmel zarándokolnak miséinkre. Énekkarunkról a gurki érsek állapított*
meg: „Bérmautamon ilyen művészi énekkart m é g n e m hallottam", fejezi be tájékoztatóját a tábor katholikus paja.
A háromszázötven főnyi magyarság harmada protestáns.
A protestáns atyankßainak is van egy külön tábori lelkészük,
aki éppen bibliaórára készül, midőn régi ismerősként benyitunk csendes barakotthonába. A szoba nagysága: két ágy,
egy asztal es egy szekrény befogadását tudja biztosítani.

Tanutni s fetedni

— M i a tábori menekültek életéről a véleménye Nagytiszteletű U m a k . adjuk fel a kérdlést.
— E menekülteknek egyik jellemzője az állandó utonlevés. mindég vándorolnak. Nyugtalankodnak. Bizony erkölcsi
vonatkozásában a hosszú száműzetés csak rontotta életűket.
A „Lager-JEhe"-<k vagyis a törvénytelen, együttélések sajnos
egyre gyakoribbak és kikezdték polgári erkölcseinket.
M i a kivándorlásról való véleménye e tábor menekültjeinek?
— M a már lélekben, merem állitani a többség feladta
Európát és menekülnének vagy a nzikai, vagy az erkölcsi
megsemmisülés elöl. E n mint pásztor a nyájamat őrizni fog o m a jövőben is.
— Valóban a hontalanok útja nagy kerülővel visz majd
hazafelé, addig m é g sokat kell tanulni és feledni. Tanulni
a jövő feladatát, és feledni tévedéseinket.
Bűnözések történnek-e a nyomorba került honCtársauA
között?
— örömmel állapíthatjuk meg. hogy a magyar polgárság
ídieszorult részlege örvendetesen tartja magár, pedig az
ausztriai hivatalos statisztika szerint az elkövetett bűnesetek
hetven százaléka a menekültek sorai közül kerül ki, mely— N e m bánom, szól a szerkesztő, m i itt mindenesetére ben való részesedésünk m é g az öt százalékot sem éri el.
Ezzel be is fejeztük sétánkat a spittaü táborban. M é g sok
első perctől kezdlve igyekeztünk véleményt formálni és intézményekkel ellátni hontalanjainkat. M i most is ezt m u n - kérdést kellene megválaszolnunk és reá egyetemes feleletet
káljuk, midőn kéthetenként megjelenő újságunkkal a szét- adnunk. Kellene szórnunk arról a reménytelen helyzetről,
szórt magyarság hireit kicseréljük. Fórum vagyunk és apró- amelyben azok éük rettenettel telve életüket, akik öregség,
hirdetés. Híreink általában a kivándoroltak felöl reményt- betegség, vagy I R O tagság hiányában soha el n e m tudnak
indulni a biztató uj élet felé. Fel kellene vetnünk a felelőskeltöek.
További íriss és vitakész beszé!getésűnk során a mene- ség kérdését is és dtámai bes ámolókat adni az elesett életeh
kültség múltjának sok érdekes vállalkozása elevenedik fel. fájdalmai felöl. Midőn a tábor kapuja felé közeledünk és
Megismerjük a tábori szinház történetét, mely százhúsz összegzésre gyűjtjük a sok benyomást, önkéntelenül felvefőnyi résztvevővel, főleg a könnyebb szórakoztatás örömeit tődik a kérdés: hol vesztett utat ez a hajdani uralkodó réteg
biztosította. A sorozatos lapalapítások élménye is arról szó!, és valóban olyan jóvátehetetlenek voltak-e bűnei, hogy a
hogy menekültjeink első perctől kézdtve feltalálták magukat. görög sorstragédíába illő bűnhödést hordozzák életük végétg?
E z a barakszoba volt látogatásunk során a legforgalmasabb,
Hajdanában éppen ezen üditö Alpesek közé vonultak H
valóban a tábor hírközpontja és fóruma e szórvány magyar- e polgáraink, hogy nyaranként kipihentessék fáradt testüságnak.
két és felkészüljenek a következő év munkájára. Vájjon
U j ajtón kopogunk és uj kérdések röppennek föl. A z ifjú- ebben a mai kényszerpihenésben hasonló lelkiismetetvizsgáság lelkész vezetőjével ü!ünk egy kis barakasztal körül, aki lással íoglatkoznak-e honntársaink, hogyha valóban m u száz főnyi cserkészéről ejti büszkén atyai elismerését, ö r ö m - lasztottak és tévedtek, az önrevízió fájdalmas utján felmel hallgatjuk hireít, mtdön beszámol a karintiai nemzetközi készülve vállalni tudják uj küldetésük betöltését: a J
táborozásról, ahol a mi Raínk voltak újra az elsők. Hiába,
p
jó volt az alapvetés és a hagyományból m é g mindég kamaVannak jelek, amelyek mellette, vannak amelyek ellene
tozik. Aztán még megtudjuk, hogy e táborban egy közép- szólnak. Tudjuk, hogy a gondolathordozó réteg mindég kiiskola, egy elemi és egy óvoda gondoskodik az uj nemze- sebbségben élt, mely azonban szellemi és erkölcsi fölényével
dék szellemi épségéről.
képessé tette magát a többség szolgálatára. Higyjűnk a kis
— Egyházi életűnk?
számok örök értékében és az itt elszenvedett békétlenség
(u. s.)
— Igen élénk. Mönként a táboron kivül felkeressük a lélekformáló erejében.
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Háború és béke

mónia kel! uralkodjék. A bün ezt
az isteni harmóniát rontotta meg,
s ebből következik, hogy az ember
A háború végső oka nem a gaz- átoknak, ami alatt mindnyájan eredet! azaz bün előtti és bün nél*
dasági erők eltolódása; nem is le- nyögünk, s amely i. Móz. 3:14—19 kuli állapotához sem a fájdalom,
het azt csak a túlfűtött nacionaliz- szerint igy hangzik: „...ellensé- sem a halál sem pedig a háború
musban, imperialista birtoklási geskedést szerzek közted és az nem tartozik hozzá. Békére vágyni
vágyban stb. keresni. Tegyük fel asszony között fájdalommal szülsz tehát szent gondolat, mert ebben
egyszerűen azt a kérdést: miért magzatokat,... átkozott legyen a mindig az elveszitett isten-közösnem tudják az emberek és népek — föld te miattad,... orcád verKéké- ség utáni vágy húzódik meg. Ezért
akár politikai, akár gazdasági ter- vel egyed a te kenyeredet,... mert bármennyit íuvolázik is békéről az,
mészetű- vitás kérdéseiket békés por vagy te s ismét porrá leszel." aki elhatározta magában a háboutón elintézni, miért nem tudják
Az hiszem, mindnyájan értjük, rút, ezzel nem a megváltás utáni
egymás jogait kölcsönösen tiszte- hogy ez nem jelenti a háború jo- vágyát, hanem csak a bünne! és a
letben tartani s igényeiket egymás gosságának szentesitését. Mert ki Sátánnal kötött végleges szövetsétermészetes szükségleteihez alkal- helyesli vájjon a fájdalmat és ki gét bizonyitja.
mazni, söt, miért nem tudnak egy- örül a halálnak? Senki; de mégis
A békének egy útja van: újból
máson segíteni? En ugy látom, számolnunk kell vele, mert ezek az Isten
jutni, s visszahogy egyszerűen azért nem, mert átkok itt vannak, tények, s iszonyú nyerniközösségébe
a
tisztaságnak
szentségaz emberek legnagyobb részének nyomasztó teherként nehezednek az nek eredeti állapotát.és Ez
Jézus
lelki felépitettsége jelenleg olyan, egyes emberre és az egész emberi- Krisztus által lehetséges. Aki
a
hogy nem a k a r n a k egymáson ségre. S nyilvánvaló dolog, hogy benne hivöket megváltja a bün tersegíteni, nem akarnak egymáshoz amíg a kórokozó bacillus a testben hétől és egy olyan uj élet lehetőséalkalmazkodni, s m é g ha erre min- van, addig akármit csináljunk, a gét adja beléjük, hogy képesek
den lehetőségük m e g is volna, ak- betegség mindig újból és újból ki lesznek
gyűlölni és képesek
kor sem lennének hajlandók egy- fog törni. N e m a háborút, hanem a lesznek nem
szeretni,
Jézus
m á s jogait tiszteletben tartani. háború okát kell megszüntetni, s Krisztus megváltóiegymást.
működésének
Mert az emberek legnagyobb ré- ez mint láttuk egyedül csak a bűn. kozmikus jelentősége éppen abban
szének természete olyan, hogy sze- A bűnt kell legyőzni, s megszűnik van, hogy halálával eltörölte a bűn
reti az ellenségeskedést, szeret! a bün minden következménye is. következményét s igy a bün jelenmegsérteni a másikat, szeret ural- D e amig a bűn uralkodik rajtunk tőségét
a hivő számára megszünkodni másokon és szereti a másét és átok alatt élűnk, addig a há- tette. Föltámadásával
pedig, amely
birtokolni. Vagyis a háború végső ború is egy olyan tényező lesz az a halál legyőzését jelentette
bün
gyökere az egyes ember szivében emberiség életében, amellyel min- következményeként a világbaa jött
van, aki nem örömmel segit, nem duntalan számolni kell, s amelyet
átok alól kiemelte, s az istentud megelégedett lenni és nem akar nem lehet, mint nem létezőt tekin- isteni
től
való
terem tettség eredeti állaszolgálni, vagyis nem szeret sze- teni. A háború bün. Olyan bün, potába helyezte
mindazokat, akik
retni, de viszont nagyon szeret gyű- mint a lopás, hazugság, paráznál- azt mint kegyelmet
hittel elfogadlölni. Úgyis mondhatnánk ezt, hogy kodás. D e a keresztyénség nagy- ják. A hivök Jézus Krisztus
fösége
a háború oka a bűnben van, a bű- szerűsége éppen abban van, hogy alatt újra közösségben vannak
nös ember természete ugy terjeszti nem azt mondja többé, hogy ne istennel, erről az uj közösségről az
a háborút, mint a Koch-bacillus a lopj, ne hazudj, ne paráználkodj, Írás igy szól: Es az isten eltörő!
tűdövészt. Ahol ember van, ott mert a bűnös ember nem tud nem minden
könnyet az ö szemeikről;
megjelenik a háború is.
lopni, nem paráználkodni és nem és a halál nem lesz többé; sem
hanem a keresztyénség gyász, sem kiáltás sem fájdalom
Ez azt jelenti, hogy a háború, hazudni,
azt
mondja,
hogy nyerj uj szivet és nem lesz többé, mert az elsők elmivel a bűn következménye és a akkor nem fogsz
lopni, hazudni és múlnak. „Jézus Krisztus által vissza
bűnös ember lényegéhez hozzátar- paráználkodni. Nyerj
uj szivet, és áll a tökéletes harmónia Isten és
tozik, természetes dolog. Természe- nem
fogsz
háboruskodni
se.
ember, valamint ember és ember
tes, mint a fájdalom, mint a munka
Ez és csak ez szünteti m e g
verejtékes volta, és mint a halál.
Mert a háború a bűn következ- között.
Ezek mind szervesen hozzátartoz- ménye és amennyire természetes a a háború lehetőségét.
nak a bűneset utáni ember életéhez, bűnös ember számára éppen anD e amig a világ átok alatt élő
s amint minden ember élete fájda- nyira természetellenes a szent Isten világ, addig bűnben van s amig
lommal és verejtékes munkával van szempontjából, isten a világot igaz- bün van, háború is tesz. S ezért a
tele, aztán pedig halállal végződik, ságra és szentségre teremtette, legtökéletesebb béke: Jézus Kriszugyanigy húzódik végig az embe- amelyben minden tekintetben har- tus evangéliumának a hirdetése.
riség történetén a háborúk m e g
nem szűnő sorozata. Aki tehát a
háborúk megszűntetéséről álmo„A Biblia olyan, mint a klasszidozik, az ugyanilyen joggal tervbe
kus zene: akinek nincs hallása és
veheti a halál és fájdalom minden
nincs gyakorlata benne, csak a
féle fajtájának a kikapcsolását is
hangok zűrzavarát hallja, valami
az emberi életből. Csak egyet ne
sejtelmes érzéséve! annak, aki
feledjünk el, azt t. i. hogy fájdalom,
érti. A vallás klasszikus nyelvét: a
halál és háború Isten büntetése.
Bibliát is ugy kel! megtanulni mint
Tehát büntetés, az istentől elrua zenét, azaz benne ke!! élni s a
gaszkodott és nélküle, söt ellene
legelemibb zenegondolatokon kezdélő emberiségen. A folytonos háve, gyakorolva ke!! eljutni a legmaború az emberek között egyik kögasabb alkotásokig."
vetkezménye annak a nagy isteni

(u. s.) Magyarság és Európa, m a már a magyarság és a világ viszonyulásává szélesült ki és napjainkban már az egész emberiségnek összefüggő életét
kell szemlélnünk és annak tanulságait tanítanunk.
Ezzel a meggondolással léptük át, annak a genfi diákklubnak küszöbét, mely a különben is elegánsan csendes tóparti városnak m é g csendesebb egyetem negyedében fekszik. Ezen intézet falai között e percben
a világ legtávolabbi és legközelebbi nemzeteinek fiai
gyűltek egybe, hogy tudásszomjukat vagy csupán
divatos hajlamokat elégítsenek ki.
H a kielemezzük a tenger vizének egy cseppjét, abban benne van a végtelen óceán maga. H a belépünk
egy ilyen nemzetközi ifjúsági klubba és leülünk annak fiatal vendégei közé és elbeszéltetjük velük
egyéni gondjaikat akkor nagyjában megkapjuk a mai
világ uj nemzedékének szellemi szinképét is. Egyik
ott tanuló tisztán látó magyar barátunk meghívására
napokon át egybe jöttünk a különböző szalonokban
esti beszélgetésekre, hogy az ott vitatkozó indiai és
néger, amerikai és európai, mindkét nembeli fiatalokkal gondolatot váltsunk és ugy érezzük, hogy a mi
fiatal nemzedékünknek is adhatunk ezekből párat.
Ahogy annak idején a két világháború között a
kínai és japáni utasok és tanulók árasztották el Európa szellemi helyeit, ugyanúgy napjainkban mindenütt feltűnnek Afrika küldöttei. Nincsen nap és hely,
hogy az ö csillogó szeműket ne látnánk, akik az ősi
vadászok izgalmával, ideges odatapadással ízlelik az
európai kulturkör izeit.
Legelső aki a mellettem ülö'fotelben felém fordul,
alig húsz évét betöltött szenegáli bennszülött, akinek
atyja e percben miniszterelnök hazájában. Rövid beszélgetés után megtudom, hogy atyjának vele együtt
harminchét gyermeke van három feleségétől.
— Mit vinne legszívesebben Európából haza? faggatom a néger szomszédomat.
— A z Evangéliumot és a nevelési rendszerüket, de
az egyházukat itthagyom az európaiaknak.
— Miért, talán nem látja szükségesnek e földi keretét az evangéliumnak?
— Nem. A szellem őszinteségre kötelez és elmondatja velem a mi igazságunkat. A z pedig ugy szól,
hogy mikor maguk európaiak hozzánk jöttek akkor
önöké volt a Biblia és az ország a miénk. M a már
viszont csak a Biblia maradt m e g és a föld az elveszett. Ezzel ugyan az az előnyös társadalmi átalakulás ment végbe, hogy a kirivó ellentétek közöttünk
kihaltak és bár az atyám herceg bármely egyszerű
leányt is elvehetett feleségül.
— Meddig tanul Európában és mit?
— M á r nem sokáig, mert megyek Amerikába, hogy
elvégezzem a theotógiát, ugyanis mint pap a Bibliával akarok visszatérni az én népem közé, hogy annak

segítségével visszaszerezzem azt amit annak idején
éppen annak a nevében vettek el tőlünk. T u d o m egy
életre szóló feladat ez, de igyekszem annak eleget
tenni.
— Mi a felfogása Európa legsúlyosabb kettőssége
a keresztyénség és a kommunizmus harcáról?
— őszintén szólva ez nálunk már nem, mint kettősség jelentkezik. Nálunk ugyanis ebben a percben
a népnek a felfogása azzal a hasonlattal fejezhető ki:
a báránykának mindegy, hogy oroszlán vagy tigris
ragadja el, de, valamelyik eddig m é g mindig elragadta.
— Engedje meg, hogy e népi hasonlatra egy történeti hasonlattal feleljek. N e m gondolja, hogy ha a
jóllakott szúnyogokat elhajtják akkor annak helyébe
m é g éhesebbek érkeznek?
A szomszédom nagyot kacag a süppedő fotelben
és hamarjában nem is tud mit válaszolni. Tehát uj
kérdésekkel kutatom ennek a készülődő uj világnak
hirei felöl.
— Van-e már olyan elitje Afrikának, amely a szükséges kűlönböztetésleket m e g tudja tenni Európa mai
útvesztői között?
— Alig és érezzük is ennek veszélyét, mert például,
ha majd hazatérek és igyekszem a kommunizmus valódi arcáról őket meggyőzni ^s annak szláv imperializmusát leleplezni, n e m hiszik el. Azt fogják m o n dani, hogy elszakadtál tőlünk, te csak a nyugati életet ismered és a burzsoáziával kerültél kollaborációba.
— Irodalmi életük hogy néz ki szűkebb otthonukba? Van-e egyáltalán?
— Inkább csak volt, mert az európaiak kiirtották
és saját ősi Írásunkat is elfelejtettük már. Gondoljon
Frobenius híres Afrika tanulmányíró könyveire. Nekünk tehát újra kell kezdenünk mindent, de az újrakezdést keresztyén alapokon és a mi népi sajátosságunk felnemadásával.
— Emiitette, hogy Amerikába készül, szeretnénk
tudni, hogy az ottani tizennégy milliónyi fajrokonaikkal van-e kapcsolatuk?
— Semmi, ö k el vannak foglalva az ö belső harcaikkal, vagy eltelve élik aránylagos jólétüket. Nincs
szolidaritás köztünk.
M é g megtudtam azt is beszélgetésünk során, hogy
Monsieur Dakar Magyarországon is járt, ahol végtelenül jól érezte magát, mert honfitársaink emberként fogadták. !gy szólt egy élénk tekintetű, népének
friss ambicióju küldötte, aki majd, mint uj misszionárius uj feladatokkal járja népének sorait és a mi
hitelét vesztett missziónk helyett, a Bibliára támaszkodva tudja, hogy mit akar. Afrikát képviseli ö, az
eredő kontinenst amelynek problémái a világ kérdései
között szintén megoldásra várnak.
(folyt, köv.)
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D!SPUTA

PÁZMÁNY PÉTER A REFORMÁC!Ó MERLEQÉN
400 év távlatából figyelve a keresztyén — keresztény hitvitát,
önkénytelenül is feivetödik bennünk a kérdés, hogy van-e m é g
annak a vita folytatásnak érteimé
és célja?
így a reformáció évfordulóján e
szempontbói is m e g lehetne vizsgálni a magyar múlt egyik problematikus aiakját, hogy annak történéséből igyekezzünk váiaszt formálni.
Az angoloknak van egy igen
bölcs mondásuk: a férfi atyja a
gyermek. Vagyis a gyermekkor az
a döntő alapélmény, melynek késői
eletünk során is ott marad bélyege
lelkünk mélyén. Pázmány Péter a
nagy katolikus hitvitázó és ujitó
élete-művét is, e benyomásteljes
kora-ifjuságának ismerete birtokában tudjuk helyesen magyarázni.
Annak a Pázmány Péternek életét,
aki református Magyarországon reformátusnak született és katolikus
Magyarországon katolikusként halt
meg. Kolozsváron tizenkét éves koráig járt, a magyar hagyományban
oly serény református kollégiumba
és gyűjtötte későbbi szellemi életére a döntő élményeket, melyek a
legtisztább magyar hatásokból tevődtek össze. Majd azután elindult
egy másik hitnek az utján és abban
elérte a legtöbbet: ugyanis nyugodtan elmondhatjuk róla, hogy
István király után a magyar katolikus egyháznak második megalapítója volt.
Pázmány Péter sikerének mi volt
a titka? Semmi más nem lehetett,
mint az, hogy benne mély ötvözetté
forrott a magyarság és a katolikum, mely sohasem vált nála lelki
kettősséggé. Igaz hogy István király
óta ősei mind magyar nemesek voltak és így a magyar hagyomány
örökségében élte napjait. Nagyszerű nyelvében és Írásaiban már
a kálvinista reformátori gazdagságú nép nyelve tör elő belőle és
nagy bőségben él annak izeivel,
szineivel és képes megjelenítő formáival. Valóban ö teremtette m e g
a magyar prózai nyelvet, melyben
azóta sem került nálánál nagyobb
mester és e nyelvi varázslatával és
népi azonulásával válhatott nemzetének uj pásztorává.
Pázmány Péter tisztában volt
korával és tisztán látta azt is, hogy
a tizenhatodik században egy szellemi forradalom zajlott le. Ennek
a szellemi és hitbeli forradalomnak

jött végét bejelenteni. A sok harc,
a fárasztó materialista nyomor végűlis a lelkekben megszülte a béke
után való vágyat és igy ellenállás
nélkül győzedelmeskedett a restauráció az ellenreformációban. D e e
katolikus bíboros, mint népéből kinőtt szellemi vezető az egész m a gyarságért érezte a felelősséget és
a fajtájának belső lelki kohéziója
tudta nagy ellenfelének Bethlen
Gábor fejedelemnek magyarságát
is magáévá tenni. Bethlen és Pázmány titkos levelezéséből legmélyebb magyar szolidaritás árad
felénk s habár a jezsuita bíboros
kénytelen is volt erdélyi eüenfele
elöl Bécsbe futni, onnan mégis megtalálta a módját annak, hogy közösen aggódjon népe jövőjéért a
kálvinista Bethlennel.
Pázmány nyugat fővárosából
üzeni írásaiban: vigyázzunk, mert
könnyen gallérunk alá pökik a
német, és innen keletről „a pogánnyal kényszer-barátságon élő"
Bethlen fejedelem óvja visszafelé:
a keleti atyafi, csak múlásunkon
jártatja nagy eszét.
D e a magyarság és a hazai nemzetiségeinkkel szembeni magatar-

tásuk is a hagyományos magyar
békét és türelmi politikát juttatta
érvényre, mert ahogy Pázmány a
katolikumon felneveli a szlovák,
értelmiséget, ugyanúgy Bethlen
Cábor a kálvinizmuson keresztül
teremti m e g a román vezetöréteget és igy e két nagy vezető egyéniségünk a fenti népcsoportoknak
is atyjává válnak.
íme igy tudtak találkozni e zord
időkben a két magyar pólus képviselői, a katolikus és nyugati, a
református és keleti, mert a mély
magyarságból jöttek és népükkel
való belső kohéziójuk megóvta
őket a céltalan ádázkodásoktól és
a vallási türelmetlenség túltengő
kártevésétől.
S mi századok óta ezt a magatartásu Pázmányt igényeljük a m a gyar katolikumtól. Igy október
fordulóján a reformáció havában,
azért tudunk a felvetett kérdésre:
érdemes-e nekünk magyaroknak
folytatni azt a vitát melyet annakidején 1517 okt. 31.-én egy ágostonrendi barát kezdett el az ö
Rómájával? bizonyságtevö nemmel válaszolni.
(y)

Pantó Béla:

JMMrás és pászforAoíos nAnef íufAeranus püspök s&raszáH a .faHms-egyAázeYt" 4s erő(fenne%t ismert e! a
„fence*sz-egyAaza(".
Mint amikor őszi szántáskor a tégi
gyöketet a közötte nőtt gyommal
együtt befordítják a földibe és helyébe
uj, életadó barna hant kerül...
N e m kell költőnek ienni ahhoz, hogy
az ember ezt a képet ragadja meg;
amikor beszélni kezd az erjedésnek indult német evangélikus egyházról. A n nak igazolására, hogy mindez a reformátusokat is érinti, megemlitem azt a
kevesek által ismert tényt, hogy a német evangélikus (azaz evangéliumi)
egyházban a lutheránusok, kálvinisták
egyesültek.
E z az evangéliumi egyház most több,
mint százezer jelenlevővel együtt kinos, de elengedhetetlen önvizságalotot
tartott.
A vizsgálat megállapította, hogy
a német %rereszfy^ne!c 9 5 % a az egyAázza! szemten passzn? magaíarM^f

fanusM. ,4 /ennmaraJd* 3 % , összesen
í^20^00 Atfő az, aücft vasámapon&é'n(
Mhneforszag (empfoma%an fáíní feAef. T o M mtnt AamHncnegynHHM proíesMns csat azért fartoz& mé^g az
eyyAázAoz, mert eJ/eíe/tett M é p n i 6efő/e.
A névleges keresztyének hármoszáznegvvenhat hadosztályt kitevő serege
élö fenyegetés, figyelmeztetés és vád
az egyház eHen, amely n e m akar kitérni a feladat dől, hogy a passzivitásban élőket visszavezesse a hivök
gyülekezetébe. A z idevezetö ut első
lépése megtörtént a valódi helyzet
szépitetlen feltárásában. S hogyan tovább?
M á s uta* kell választani, mint amely
a statisztikusok rideg és ijesztő számaihoz vezetett. S ha az evangéliumi egyházak 9 9 % - a laikusokhói, egyszerű
hivő emberekből áll, akkor kézenfekvő, hogy az uj kezdésnek belőlük és
közülük kell megindulnia.
H a politikáról lett volna szó, azt

^...\r
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mondtam volna, hogy egy szédítő tüntetést látok Essenben, amikör tizezrek
hömpölygő tömegét néztem s előttük
egy ferdére vert orrú embert, amint
hozzájuk teszel.
^,
Reinold von Thadden^Tr&gláff. fomerániái nemes, ötvennyolcadik évében jár. Elnyomoritott arca az orosz
hadifogság emléke. iLelkészl képesítés
nélkül, mini néhai heresztyén dMkve*
zer. vasárnapi áhítatra gyűjtötte össze
m^hány kolerás társát a fogolytáborban. Később mind tSbben t s többen
jöttác, katolikusok és protestánsok, hiy&k és hitedének, tízesével és százasával, mig Í9i$4xn egy fogolyör ököllel értésére adta, hogy nincs helye többé áz ilyen .tunietésneh".
Attól.kezdve fáradhatatlanul dolgozik a hhrö emberek gyülekezetének uj*
jáalakitásah s bár meíőben uj utakon
jár, éles szemmel meglátja mindig a
történelmi péKíákati amelyekre támaszkodik. A laikusok egyházát akarja
megépíteni s bár ez a név gyanakvást
^ kelthetne, örvendetes dolog, hogy az
evangélikus egyház kézséggel szolgál
keretül a kezdeményezésnek. Hivatalosan várakozó álláspontra helyezkednek vele szemben, a pártoló és ellenző
hangok igen gyengék papi körökbén.
Három alaptétele:
1; A z egyháznak a való világhoz közel kell lepnie s a mindennapi élettel a
legszorosabb kapcsolatban kell állnia,
3. az ifjú nemzedékeket tarosán
* magához kell kötnie és
3; felelösségte^es Együttműködéssel
m e g keUítíelnié a modern ember
igényeinek. .. ..'-'.'''..'.. '. '
JH[a azt kívánjuk, hogy á mai ember jól érezze magái az egyházban,
akkor abban szerepet is kell játszania.
Senkisem tartozhat huzamosabb ideig
valamely szervezethez, amelyben nin?
csen szava. A mostani egyházak enn & fordítottját cselekszik még: a hívek jelenjenek m e g az istentiszteleten,
üljenek a templompadokba s a végén
menjenek ismét haza.* így thaddenTriegláff. A szó éles sók vidéki lelkész számára, de az Ökumene, az
Egyházak VilágtanácsA ezt a mozdulást ,a világegyház megújulásának német hozzájárulásaként* üdvözli. A z
esseni négynapas kontferenciáTa egy U s
amerikai lutheránus gyülekezet kétezer
dollárt küldött a jó ügy minél szélesebbkörü ismertetésére.
Nos, a messzehangzó kiáltás elhált
az őszi szántás fölött s ezek a sorok
azokban a pillahatokban Íródnak, amikor mbsszi hegyek M ő l visszhangot
vár az embere
A csend is ilyen ieszült várakozássai
téljea. a csend a német gyülekezetek
táján. Mint am&or öreg kutbá követ
dobnak s aggódva figyelik: íelhangzik-é a csobbánás, vagy kiapadt, halotté a mély gődŐr, méltóé arra, hogy betömjék Í Ö M c M ?
A levegőben idegesség remeg, iegtőtben Niemöller Márton megnyűatkozásaii lesik, aki mint a .hitvalló egyház* vezetöalakja, néha eAamarkodoit, de mindig félreérthetetlen és találó ítéletéből hites. A felkínált püspöki
címet elutasítva magától (.A mohért

vtzekelngnk kelí") legutóbb
né, ezért .^ertsz^én
helyette.
. ,-.. ,' .
lapjában:
Számos rángja es ebne
^n
.Az utolsó évek történetében
untalan, megmuta&ozott, hogy, mi- rég sorakozott fel .Loccumí apat*-i ikilyen tehetetlenek vagyunk az ébresztett néyezése, amely nütra é^ csiHogórp^zháború, a magabiztos katoBcizmus és torbot vj^ésére jogosi^a. Jűát^im h a
mindenekelőtt á bolsevizmus elleni fényképét, küíBnben n a m L hjbméim .étjj;
-:
szükséges fellépés proBlémáival szem- annyira szokatlan á gondolat.
LŰje átfogó $zeHém, ^ y&lt az eg^eir.^
ben. A z wangélácus egyház zsinatain
hallottunk ugyan derék szavakat, de len, aki a Németországban maradó kűt;
zsinati nyila&ozaiokra, amelyek csak íöídiek egyházi gondozását kezétp
elméleti programmok) nincs szüksége vette. Ez tmbshauisenbeh történt, J &
a világnak. G y ü l e k e z e t e k k e l - néhány hónappal ezetött. A témávai
l e n e k ! Ez a.hitvaűó egyház fela- kapcsolatos vítá délelőtt fél tizenegyre ^
volt kitűzve, Lüje háromszázkilométe- :
data.*
res autóutról é&ezétt, eínézést kért a
Brdekes megjegyezni, hogy illetékes Tháromperces késésért. A félóráia ter^ Á
egyházkerűíetémek zsinata Niemöller vezett vita elhúzódott volna, d e ' az :
magatartása miatt myilvános megrovás- aiapeivek lefektetése után, harminc
ban akarta részesíteni. A z ílyenértel- perc múlva felállt, két szóval elbúcsúm ü javaslatot 3 6 : M arányában elve- zott és rohant tovább.
tetté^, heten tartózkodtak a szava?
Thaddens .Az egyház éy a leiké?
zástól.
szék feladata marad^szavakkal és tetNiemöUer mellett DAeRus. Berlin tekkel nirdemi á hiteknek: ti v á g y püspöke áll a kőzézdeklődés központ- t o k a z e g y h á z . S ä gyülekezet
jában, ő azonban aligha foglalkozik tagjainak m e g kell tanulniok:
most ezekkel a problémákkal, mert
íi
M *
éppen elég gondot jeleni számára a
bobevistá egységp^rt támadásámak' elhárítása. A z S E D (szocialista egységMuhenben (iKantonÁ#rgau, Svájc)
párt) Ordass püspök mintájára min- a gyülekezet férBköre .^brt és yadent elkövet, hogy az egyház meg- sámap* d m e n nemrégiben vitaestet &rtámadása héNcül öt személyében tegye tott, amelyen a lelkest m e Ű e é a helyi
lehetetlenné, mint ahogyan a magyar sportegyesületek elnökei is felszólaltak.
lutheránus egyházfővel történt. A Mindnyájan annak a kívánságnak adtakpártvezér kutmérgezése: .Egészen Mféjezést, hogy a sportalkaLnakaf yás
pontosan tudjuk, hogy OAelius püspö- sárnapról szombatra kell áthelyezni,
köt saját egyházában mennyire lebe- mint ez Angliában is szokás, hogy a
csülik önzése és tűrehnetlemsége miatt." vasárnapot az istentjtsiztelet és a csalAd
A m a berlini lutheránus tanács vlsszau** számára szabaddá^egyék. A yitaére^
íasiiotta a.vádaikat és a püspöke elleni menyét * következő ^St pontban foglaí^
támadást az egísz egyház ^íeni alk- ták össze: 1, Minden spórtáguán; ^ar *
dónaktekínt^
:
:
"" mennyié csak lehetséges, le kell épitínjt;;
A hanmadác mértékadó iegyéniség a a vasárnap reggeli versenyhet; 2. tAr
felvetett témakörben, Ülje püspök) a" mogatni kell m h t d w olyan törekvést,
legdfoglaltabb ember a mai némst a m á y a hétköznapi sportot pártípgblr
evangélikus egyházi vezetők között. ja; 3. következetésen keresztül kell
Gyülekezete -7- á tréfa szerint — vinni az ifjúság részéré is a hétköznapi
vasárnaponként ezt a mondatot iktatta sportversenyéket; 4/ ki kell haígsu^\
imádságába: íUrísten. á M d m e g és lyozni á sport erkölcsi és nevelői tejiyeőrizd meg püspökünket, hiszen egye- zöit; J. a vasárnapotTsz Istennel váló
dül Te tudod, hogy most hol van." Mi- közösségnek napjául kell tekinteni,
vel egyházkerülete az orosz zónahatár
mellett íekszik, íélszemmel ngyeinie
kell az odaáti eseményeket. Most, például rémhírek édtez&t, hogy a tobí'
a dpőkhéh
zónái lelkészek elhagyják gyülekezetüket és nyugatm em^rálnak. H Q e : KaphaM
RheinstfaBe 3.
, A íeMcész eckölcsi kötelezettséget vállal, hogy gyülekezetét el m e m hagyjaí.
Nyomoruságunk
égylk pita,
M i pedig íélelünk azért, hogy egyeden
leMdszt át nem veszünk, akit gyüleke- hogy az ember m!ndlg csak tettézete annak rendjs és módja szerint fel nek elkövetése után ébred annak;
nem me&tett.* A z 51 éves püspököt helyes elgondolására és kivitelére.
egyszer a Bach-emlékév egy^k űhnepélyézí látni, majd FetsŐbajorországban tart előadást, szórványhiveit látogatja s ismét Hildeshemiiben temploJÖJJETEK
mot avat.
Az Ausztriai Magyar ^ t e a t & M
Természetesen Essenbe is eljött,
gondozó Szolgálat hivatalos lapja
Thadden-Trieglae lelket mozdító gyűSzerkeszti: UBghváryáándoh
lésére. Véleménye: .Ez a kezdeményezés igen jó és pozitív munka, m e dence, amelyben áz úgynevezett laikusok derék szándéka összefut." Lilje KMóMvatsl: Bregenz, BehnptstrsBe 8
^úgynevezett laScusokról* beszél mindig. A .laikps* szót nem szereM, vala- Drnek von FeMzian R m c ^ hmsbmcb
hogyan á .lelkész* anütézhét érziben10

EXTRACTS FROM THE OCTOBER ISSUE /No. 9-10/ OF
"JÖJJETEK"
The double number, published at the end of October, is devoted entirely to the
memory of the Reformation. This recollection however is not confined to former
happenings, but claims a modern renewal, both ecclesiastical and social that
should answer the demands of our times.
In the leading article
" The Reformation of the 20th Century "
our editor expresses this thought. He points to the constantly increasing consciousness of the őrisis óf Europe, which notwithstanding its negative character,
is a sign of spiritual regeneration* The question: is $ who will rule the new spiritual system of the world now in the making ? Its foundation can only be the
Gospel, that is, the evangelical spirit. So the scope of the Church will have to
widen too, in order that Christianity, freed from the fetters: of cleracalism may
become the tenor of entire human society.
Our column
' " By the Light of Scripture "
oalls us to individual reformation of ourselves. This is not an accomplished feat,
but everlasting return to Christ - that is ; daily conversion.
" Luther - Zwingli - Calvin "
is a historical retrospect ^y our Geneva contributor. In it he describes the spiritual decline of the period before the Reformation, that made Luther's coming
forward inevitable. He recalls the beginnings of the Swiss Reformation, which set
in under the influence of Zwingli and Calvin. Are not we again at a similar turning-point ?
.
Cur permanent column
" Dispute "
.
puts Peter P4zmány, the great Hungarian counter-reformer, on the scales of the
Reformation. Páznany was born a Calvinist and this childhood experience was not
without influence on the ensuing ohapters of his life. He became a B.Catholic indeed, the father of the R.0atholic restoration, who without being fastidious in
the choice of means, led back the aristocracy of his country into the R.Catholic
Church. Yet in him R.Catholicism is so closely knit with his Hungarian feeling,
that he is iSHsble of considering Protestant Hungarians as enemies. Thus he was
able to cooperate with the great reformed Prince Gábrial Bethlen in the interest
of the Hungarians. To-day we Hungarian Protestants demand the same attitude from
Hungarian Catholicism.
In his article
"

Autumn Plowing "

our contributor from Germany writes on the ecclesiastical crisis, as well as about
the strained relations between the "offical" and the "lay" Church. The fact of
95 % of German Christians being passive towards the Church is such a serious symptom that even its official heads must face it. The first step towards the solution
of this problem would be the unconcealed disclosure of the situation, followed bv
reflection on the ways and means of reform. As the German 6hurch consists to 99 %
of non-cleriaal individuals, so-called "Laymen", our contributor expresses the opinion that renewal shoald also proceed from believers who are laymen. So it shotld
not be the official heads who would have to be considered as the foundation of the
renewed Church, but the band of believers ! Such a movement äütready exists and
Trieglaff Thadden (minister) is its enthousiastic promoter, who stands up'for the
active inclusion of laymen in ecclesiastical life. NiemSllerts utterance ; "We
need congregations" expresses the same wish. The way for ecclesiastical renewal in

. . . 2.
Germany is' for the pastors to preach in word and deed tó the members of the congregation ; "Ye are the Church" and for these to leam * "We are the Church"
"Emigration"

, . .'

is the title of the big report on the Refugie-Camp in Spittal on the Drave. At
present 3^0 Hungarians are still living there. Our correspondent went all over
the camp and had talks with the Hungarians and their loaders, such as a writer,
the editor of a news paper, the Protestant minister and the r.catholic priest*
The life of the camp-inmates is devoid of any hope or prospects, so that most of
them consider emigration as their only chance* Nevertheless we are glad to leam
that although according to official Austrian statistics 70 % of criminal acts
Were committed by refugees, only $ % of these wore Hungarians.
In completion of our last issue we publish an article by our Basle contributor
on the problem of
.
" War and Peace "
which points out that war is a consegyence of sin, while C o d e i7ÍH iepoace on
earth. Whoever opposes sin, combats the root of war. This makes the proclamation
of t he Gospel the most perfect peace-propaganda.
The supplement to our present issue, sent to our brethren, provides those of
them preparing to emigrate with i? pages of inf <r mation and advice.
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