
K Ü L F Ö L D I S Z E M L E . 

Templomhajó fut a délamerikai vizeken a nehezen megköze-
líthető argentiniai és patagóniai szigetvilágban, hogy felkeresse a 
hivő lelkeket és vigasztalást és enyhületet nyújtson számukra. 
A benszülött lakósság apró kis szigeteken él kis csoportokban, 
ahol sehol sincsen templom vagy kápolna. Ezen a hiányon kiván 
segíteni a templomhajó, melynek nagy terme templomnak van be-
rendezve, s amikor szirénázva megáll a kis szigetek partjain, a 
lakósság felszáll a templomhajóra és ott hallgatja végig az isten-
tiszteletet. A hajón utazó lelkészek Bibliát és egyházi iratokat 
osztanak szét az érdeklődők között. — A mohamedán világmisszió 
elősegítésére Kairóban 12.000 fiatal missziónáriust képeztek ki, 
akiknek első kötelessége az afrikai területek mohamedánná tétele, 
s azután minden erejükkel a pánmohamedán misszió szolgálatára 
szentelik életüket. — Jelenleg Európában több, mint 600 azoknak a 
keresztény lelkészeknek a száma, akik a zsidó hitből tértek át és léptek 
lelkészi pályára. — A Britt- és Külföldi Bibliatársulat 14 ujabb 
nyelven adta ki a Bibliát, melyek közül 9 afrikai, 3 óceániai és 2 
ázsiai nyelvű. — A hires londoni Chrystal Palace égése alkal-
mával a tüz martaléka lett a világ egyik leghíresebb orgonája is, 
melynek építése annakidején 9000 angol fontba, közel 6 millió 
lejbe került. — Németországban legújabban a szokásos német 
Kr. e. megjelölés helyett igy jegyzik a dátumot: V. d. Z. Jelentése: 
Vor der Zeitwende — a korszakváltozás előtti időben. — Juliánná 
holland trónörökösnő esküvőjén dr. Obbink H. T. utrechti pro-
fesszor, udvari lelkész hirdette az igét és adta áldását az ifjú 
hitvespárra. — A jeruzsálemi héber egyetemen, ahol minden tan-
tárgyat zsidó nyelven adnak elő, az 1935—36. isk. évben 450 
főiskolás hallgatta az előadásokat, akiknek egyharmadrésze leány-
hallgató. Az egyetem kb. 100 tanára között, 20 Németországból 
kivándorolt zsidó található, közülük egyik legjelesebb dr. A. Ruppin 
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Külföldi szemle. 

a zsidóság szociológiájának tanára. — A japán sajtó alól az elmúlt 
évben 44.5000 keresztény munka került ki. Ebben a számban nin-
csenek benne a keresztény folyóiratok és röpiratok. — Bécsben 
két uj protestáns középiskolát alapítottak a fiuk és leányok részére. 
— A rajnai missziós társaság legutóbb közzétett tízéves össze-
foglaló jelentése szerint munkaterületén az ázsiai és afrikai ben-
szülöttek között 200.000 lelket téritett meg a keresztény hitre. — 
A bulgáriai Sumlában a mohamedánok között, magyar református 
missziónárius működik Virágh Sándor személyében. — Német-
országban a római katolikus egyház 1925 és 1933 között áttéréssel 
nyert 111.843 lelket, kitérés révén vesztett 363.730 lelket. Az utolsó 
évben a kitérések száma további növekedést mutat. — Angliában 
tervbe vették moziistentiszteletek tartását. Ugy tervezik, hogy ilyen-
kor komoly vallásos tárgyú darabokat játszanak, amelyet énekléssel, 
Bibliaolvasással és prédikálássa! kisérnek. — Amerikában az 
Egyesült-Államokban, minden vasárnap megemlékeznek a vasárnapi 
iskolai vezetők munkásságáról, s az elmúlt évben maga Roosevelt 
köztársasági elnök irta a testületnek az alábbi elismerő sorokat: 

. . Boldog vagyok, hogy az Önök emléknapján az egész nem-
zetet felszólithatom, hogy háláját ifjuságunk gondozói iránt kimu-
tassa azért a szolgálatért, amelyet országunk és hitünk érdekében 
kifejtenek. A vasárnapi iskola országunk javának egyik legerősebb 
tartóoszlopa. Rendithetetlenül hiszem, hogy a vasárnapi iskolai 
vezetők munkássága nagyban hozzájárul népünk igaz jellemének 
kialakí tásához. . ." Je'enleg mintegy kétmillió vasárnapi iskolai 
vezető munkálkodik, akik a társadalom minden rétegéből vállalkoz-
nak munkájuk végzésére és évente húszmillió gyermeket tanítanak. 

Összegyűjtötte: Ferencz József. 
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I R O D A L O M . 
Balázs F e r e n c : Közér thető evangél ium. „Olyan evangé-

liumot, tehát irói felhígítás nélküli életregényt akartam az 
érdeklődő közönség kezébe adni — irja a szerző a bevezetés-
ben, — amelyet nem tanulmányozni kell, mert magától beszél. 
A kanonikus evangéliumok gyakran ellentétes, összefüggés-
telen leírásaiból nehéz kihámozni az élő embert. Uj kom-
pilációra van szükség, uj formájú evangéliumra. Különben 
ma-holnap már csak kétféle Jézust fog ismerni a közvélemény: 
az egyik fényes szobor, a másik kopott és jelentéktelen, mert ért-
hetetlen". A könyv céljának bejelentése mindig veszedelmes az iró 
számára, mert az olvasó figyelmét egy pontra irányítja, nem en-
gedi, hogy a lélek szabadon keresse meg, mi mondanivalója van 
a könyvnek az ő részére. Ezenkívül a fölösleges kritikai készen-
létet is felidézi, ami nem annyira a megértés, mint a bírálás szel-
lemét tartja ébren az olvasóban. Hiszen egy 75 oldalas kis könyv-
ben nehéz tisztábban visszaidézni Jézus igazi szellemét, mint ahogy 
a megelőző hatalmas irodalom tette. Balázs Ferenc azonban le-
számolt ezekkel a hátrányokkal és mindennél fontosabbnak tartja 
szándékát tisztán kifejezni. A négy evangélium feljegyzéseit eggyé 
olvasztva tárja elénk és sokszor megragadó erővel, uj színnel va-
rázsolja élővé Jézus alakját. A Mester lelki világát pillantjuk meg, 
minek folytán szavai és cselekedetei uj, igazabb értelmet kapnak. 
Sokszor olyan közel jutunk hozzá, hogy szavait, gondolatait előre 
megérezzük s ez legnagyobb bizonyíték amellett, hogy Jézus élő 
szellemmé vált a könyvben, hogy helyes uton járunk az ő köve-
tésében — és amellett is, hogy az irónak a végső lehetőségig si-
került elérnie célját. A belső gondolati vonal felépítése egységes 
és világos, ezt azonban nem követi a kifejezésmód, a stílus egy-
sége is. Az első rész meseszerű feltárása után elvont fejtegetések 
következnek, az iró szakit a népszerű beszéddel, csak a gondo-
latok közérthetőségére törekszik, helyesen. Balázs Ferenc könyvének 
vallási értékén tul általános irodalmi, művészi jelentősége van: b. gy. 

Boros Jenő: Az I. G. Dúcai unitárius főgimnázium ér-
tesítője az 1935—36. iskolai évről. Két nyelven örökítette meg 
az azóta jobb hazába költözött Boros Jenő az I. G. Dúcai főgim-
názium 1935 36 tanévi küzdelmeit. Csakugyan nehéz esztendő 
volt, mert nemcsak a felső tagozat fenntartási gondja, hanem a 
Lőrinczy Géza halála, Dr. Elekes Dénes f. ü. gondnok betegsége, 
Gálfalvy Sámuel nyugalomba vonulása, Szentmártoni Kálmán Clujra 
jövetele is súlyosbították a helyzetet. Azonban a lelkesedés le-
győzte a nehézségeket s a tanévet szerencsésen sikerült bevégezni. 
Sőt a súlyos viszonyok kőzött derék nevelői munka folyt s az in-
tézet felszerelésében is itt-ott gyarapodást látunk. Összesen volt 
144 tanuló és pedig az alsó tagozaton 91, a felsőn 53, kik közül 
82 volt unitárius. _ 90 — 




