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Élet, Élet!
Alig lehet az en)bereket valamivel annyira zavarba hozni,

mint azzal a felsz.ólítással: mondják meg, mi az élet. A tudo-
mány, a filozófia - ahány iránya, ágazata, annyiféle feleletet
ád a kérdésre. Ugyanígy vagyunk a társadalom különböző körei-
ben elterjedt él'etfelfogásokkal is. Az élet eszközeivel bőven
rendelkező gazdagok szemében nem élet a szegény sorsban
tengődőké, a robusztus egészségnek örvendők szemében a beteg-
ségektől gyötörteké, a szellemi élet magaslatain járók szemében
azoké, akiknek az élete a mindennapiság taposómalmában őrlő-
dik vagy az élvezetek hajszolásában merül ki. És így tovább.

Oe bármi legyen is az életfelfogásunk, akár a legszellemibb,
melyet a magunk eszével alkotunk meg a levegőbe vagy
homokra építünk mindaddig, arníg eggyel !e nem számoltunk:
a halál valóságával. Nemcsak az ember önalkotta minden élet-
felfogást, de magát az emberi életet egész mivoltában könyör-
'telenül megkérdőjelezi a halál. Aki az életre születik, a halál
fia. A bűnnek zsoldja a halál. A halálos ítélet megmásíthatatlan,
csak végrehajtásának időpont ja bizonytalan. Micsoda élet az,
mely fölött állandóan ott lebeg a halálos ítélet pallosa, minden
pillanatban lesujtani kész?

A bűnrrel együtt a halál királyi hatalommal uralkodik az
élők világában.

És az ember mégsem tud lemondani az életről, még a halál-. .
lal szemben sem. Életért, életért kiált a halandók világa, - olyan
életért, mely fölött a halálnak nincsen hatalma. Ettől a kiáltás-
tóI zeng a levegőég az egész földkerekség fölött.

O ha ez a halandó világ, a halandó bűnös ember meghallaná
az Élet Fejedelmének szavát: "Én élek, ti is élni fogtok!" Ján,
14, 19. "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki én bennem
hiszen, ha meghal is éll' Ján. 11, 25. Micsoda fenséges szó!
Micsoda fenséges ígéret! Vajha meghallanánk! Vajha hinni tud-
nánk benne! Mert az Istenétől, az ÉI'et Kútfejétől elszakadt
bűnös, halandó ember számára Élet, enyészeten, halálon diadal-
mas, örök élet csak Öbenne adatott, a Feltámadottban.

Prőllle Ktiroly.
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Aldozat.
Áldozat árán élet. "Ha a földbe esett gabonamag. el nem

hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gvümölcsöt
terem." .

I. Ez a törvény uralkodik az egyéni életben. Mindenért
fizetni kell. Örök csere az emberi élet. Az ABC-könyv rejtelmes
betűrengetegéért oda kell adni a boldog gyermekkor önfeledt
játékesságát. Szaktudásért le kell mondani szerte kószáló, egye-
temes ismeretszerzésről. Az asszonyi hivatásért feláldozza a leány
nevét és érintetlenségét. A gyermekért édesanyja a halál pit-
varába megy vállalva élete kockáztatását s a családért feladja
mozgásszabadságát 'a házaspár. A belső rendért fizetünk adóval,
a testünk egészségéért temérdek pénzzel és mérhetetlen szenve-
déssel, a lelkünk épségéért, illetve lelkünk épségét megőrző
egyházi szolgálatért sannak biztosításáért áldozunk időt, anyagi
javakat. Az érett kor bölcseségéért odaadjuk az ifjúság örömeit
és szórakozását. Végül sorsunk szerint a szüntelen harcban meg-
fáradva elengedjük az életet, hogy cserébe körülöleljen a halál.

Az egyéni élet ennek a törvénynek engedelmes végrehajtá-
sától függ. Aki nem hajlandó feladni előbbi helyét, nem jut
előbbre. Az egyéni élet fejlődésének, növekedésének és célra-
törésének feltéteie az áldozat. Aki nem adja oda magát áldo-
zatul ezer apró, hétköznapi eseményben és hatalmas, sorsdöntő
elhatározásban, megreked .útközben, megmerevedik mint a
halott és elveszíti az életet!

II. A nemzet életében azaz a nemzet történelmében is ez a
törvény uralkodik. Törzsi függetlenséget, mámoros kalandozást
és szabad portyázást fel kellett áldozni elődeinknek nemzetté
való egybeforrásunk hajnalát;!. A nemzeti közösség érdekeért fel
kell adni egyéni érdekeket, mert leülönben a nemzet épülete
megrendül és rombadőlve maga alá temet. A nemzet vitalitása
az egyének erejétől függ, annál inkább, mert a közösség ereje
az egyének szellemi-lelki-erkölcsi erejének nem puszta összege,
hanem annak sokszoros hatványa. A lánc erőssége a leggyen-
gébb láncszem horderejével egyenlő. A magyar nemzet életereje
a magyar férfiak és asszonyok egyéni erejével áll vagy bukik.
Ez a tétel az individuum hallatlan fontosságát jelenti, amire ma
a közösségi eszme kerszakaban nem árt jól felfigyelni. Viszont
a nemzeti közösség számára csak akkor gazdagodás és erősödés
az egyén dús élete, ha egyes emberi életünknek minden erejét
a nemzeti érdek szolgálatába állít juk. A békés korban éppen
úgy az áldozat 'vállalésának mértékétöl függ a nemzet élete,
mint háborúban, Nincs "elhanyagolható mennyiség" sehol,de
legfőképen nincs nálunk, diaszpórarnagyarságunkban. Mindenki
fontos és pozitíve vagy negatíve .minden egyes ember maga-
tartása ékesíti v'agy csúfítja magyar nemzettestünket. A hivatal-
nok lustaságán, a paraszt önzésén. a' katona hanyag tisztelgésén,
a tanuló készületlenségén, egyéni felelőtlenségen, magánéletek
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mi egyenként nem hozunk áldozatot harcban álló nemzeti közös-
ségünk érdekéért, nem láthatunk gyümölcstermő, magyar őszt,
csak kietlen pusztulást, ugart! Sajnos, nemcsak a magunk életé-
.ben, hanem a nemzet életében is kártékony az ilyen magatartás.
Hiszen ha csak az egyes ember pusztulna el áldozatellenesönzése
miatt, nem lenne oly nehéz hagyni őket. De ma minden szónak
és minden tettnek történelemformáló ereje és kihatása van.
Senkit sem nélkülözhetünk. Mindenkire szükség van! Aki pedig
mégis megtagadja tudatosan az áldozatot, úgy azt könyörtelenül
ki kell irtani mint. dúvadat az Isten és a nemzet nevében!
Nemzeti jövendőnk függ az egyéni áldozatoktóI. Ne feledjük,
hogy történelmünk tánusága szerint virágzó korszak csak a
megelőző 'áldozatos nemzedék- után következik,' rmntvirág 'után
(ll gyümölcs. A magyar holnap tőlünk függ! Kint a fronton
becsületes, hősi harcot, itthon becsületes, hősi életmunkát! Ha ez
megtörténik, felesleges akkor aggódni maroknyi magyarságun-
kért. Egyetlen népet sem tartott meg történelmi viharokban a
számbeli mennyiség, hanern egyedül a minőségi fölény. Az áldo-
zat törvényének engedelmes vállalása és végrehajtása adja meg
népünknek ezt aminőségi fölényt. Pontosan: a te és az én
.áldozatos életem! Könnyű emlegetni a bársonyszékben ülőknek
teendőit, de nehéz megtenni tökéletesen azt, amit tőlünk vár a
nemzet. Már pedig nemzetünk elitvolta az egyes emberek elit-
voltának függvénye. Hallatlan dolgokat tehet az egyes ember.
István király, Mátyás, Zrínyi, Bethlen, Széchenyi és Kossuth új
fejezetet írtak históriánkba egyéni és vezéri minőségi Iölényük-
kel! Féltett jövendője nemzetünknek a mi egyéni átrninösülé-
ünktől függ önző lelkiségből áldozatos önodaadásba! De ez már

átvezet az igazi áldozat örökkévaló példájára.
Ill. Jézus Krisztus az' áldozat tökéletes-megtestesülése. Az

Ö áldozatából tanuljuk meg az áldozat szükségességét és értel-
mét. Az egyes ember és a nemzet életében hozott áldozatoknak
igen sokszor üzleties csengése van. Természetesnek vesszük már,
hogy itt a földön mindennek ára van. Legfeljebb humenitásunk
jele az áldozat vállalása, mintegy nemes alkatrésze életünknek.
Valamiképen önmagunk magasabbrendűségének bizonyítéka és
egyúttal lényünk megdicsőülése is. Jézus Krisztus áldozata
önkéntes volt, teljes exisztenciájár illette és szent volt, amennyi-
ben teljesen Istenre vonatkozott és Istent dicsőítette meg. Éppen
ezért áldozatot hozni a maga igazi értelmében nem lehet ön-
erőnkből, hiszen létünk gyökeréig önzők vagyunk. Csupán
értelmi belátás vagy szükség parancsa képtelen áthidaIni azt a
szakadékot, ami lényünknek magunk érdekét szolgáló, mások-
tól áldozatot követelő természete és a másokért önmagunkat
.áldozatul igényelő isteni parancs között tátong. Áldozatot csak
Isten iránti engedelmes és Istenben hívő ember hozhat. Nem
csupán az emberi erő fogyatékos volta miatt, hanem azért is,
mert Isten nélkül élő ember tagadja ,az ítéletet. Már pedig az
áldozat a megelőző szónak és tettnek.rtörténetnek és élethelyzet-
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nek tökéletes ítéletét jelenti. Éppen ezért kell áldozni! Az áldo-.
zatnak mindig bajból való szabadítás, vereségből való gyöze-
lemszerzés, rontott mult és hibás jelen után jobb jövendő ki-
alakítása az értelme! Jézus Krisztus áldozata először a világ
tökéletes ítéletét jelenti és csak azután szabadítás és megváltás!
Az igazi áldozathozatal feltétele tehát a Jézus Krisztus éret-
tünk történt áldozatának ítéletében és megváltásában való exisz-
tenciális részvétel. Lehetetlen Isten nélkül áldozatot hozni. Zrínyi
Jézus nevével ajkán veti oda életét áldozatul nemzetéért, Bethlen
Gábor biblikus hittel építette fel az erdélyi mintaállamot. A leg-
fűtöttebb nemzeti érzés is meglankad, megtorpari az áldozat
életet kérő törvénye előtt. A legmegszervezettebb pártirányítás
alatt élő reformszándékú ember is eLyeszíti. áldozathozatala
képességet, amikor szüntelenül, minden nap újra és 'újra oda
kell adnia magát a nemzeti közösség ügyének. Áldozatos életnek
és áldozatos halálnak egyetlenlehetségesítője a Jézus Krisztus-
ban való hit! Ez ad erőt az önodaadásra, rnert a hívő ember
tudja, hogy "nincs itt a földön maradandó városunk, hanem a
jövendőt keressük!" Ez ad erőt a naponkénti áldozatokra, mert
a hívő ember osztozva mcsterének életében tudja, hogy értelmet
és szépséget e földön az emberi életnek egyedül a szolgáló
szeretet ád! Ez adja meg az embernek a biztos tudatát áldozata
értelmének: az egyetlen kincsét érettünk feláldozott Isten meg-
áldja gazdagon a mi életünknek is áldozatát!

Áldozat árán élet. ígéret alatt áll minden áldozat: " ... ha
elhal, sok gyümölcsöt terem!': Jézus Krisztus engedelmes volt,
egyházunk mártírjai nem vonakodtak, nemzetünk ismert és
ismeretlen nagyjai nem tartották soknak, éppen mi lennénk
kivételek? ,

Történelmi sorsforduló idején mit felelünk e'rre a kérdésre?!
Balikó Zoltán.

"Kedves Bátyám, nagyon tudom ezt
néked köszőnni",

Fültanúja voltam egy vonaton törtértő beszélgetésnek, mikor az egyik
darling-cigarettát élvezve, így köszönt meg valami általam nem ismert
szívességet a mell ette ülőnek: "Kedves Bátyám, nagyon tudom ezt néked
köszönni." Az alábbiakban nem a fenti mondat helytelen és magyartalan
szerkesztéséröl, vagy annak ízetlen cikornyásságáról lesz szó, hanem arról
a szellemről; korfelfogásról, amit ez a mondat takar és jelent. Mert ez a
mondat sok mindenről beszél.

A mondat alázatos zenéje arról szólt, hogy valami olyant kellett meg-
köszönni, amit ma az összeköttetések révén lehet csak megszerezni.

A ma embere előnyöket akar a maga számára biztositani. A protek-
cionizmus összes dudváiva1 úgy fölénk nőtt, olyan sűrű bozóttal hálózta
be a magyar életet, hogy benne egyenes utakat nem egyszer a miniszterek
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akartak vágni. Elhelyezkedés, kenyérkereset, rejtett áruk megszerzése stb.
szinte nundennap elénk' állít valakit, aki egy-egy befolyásos embernek
"nagyon tud valamit köszönni".

Ki törődik azzal az elvvel, mely szerint az igazságosság tartózkodik.
másoknak a megkárosításától P! Tudja mindenki, hogya gazdasági élet
parazitái másoknak a megrövidítésévei igyekeznek a maguk számára meg·
nem érdemelt előnyöket biztositani, mégis a halk beleegyezés, a csendes
fejbólintás engedi, tűri és elnézi, hogy a protekciós élet legkülönfélébb
megnyilvánulásai hódítsanak el egy darab területet az igazságosságtóI.

A munka, a tehetség, a szorgalom hatásfoka elenyészik a protekció
üzelmeivel szemben.' Kinek van jobb, különb összeköttetése, ki ismer be-
folyásos embereket, kinek van .szabad bejárata a filccel jól behúzottajtó-
kon, jöjjön, mert fontos az előny! Ma már ott t.artunk, hogy KFT-ok,
RT -ok, gyárak és üzemek, bányák és vállalatok egyenesen keresik az eUI-
nyöket biztosítani tudó személyeket, kiket igen jól meg is fizetnek.

Vajjon mi áll e jelenség mögött? Talán az, hogy a pazarlás, a' fény-
űzés, a takarékoskodni nem tudás soha olyan magasra nem ért fel, mint
napjainkban? Talán az, hogy a tékozló fiúnak' megszámlálhatatlan köve-
tője akadt? Valószínű mélyebbek ezek az -okok.

Induljunk ki onnan, hogy szörnyű tévedések, hibák és bajok származ-
nak abból, hogy ki-ki más és más szemszögből próbálja önmaga -szárrrára
meghatározni a haza fogalmát. Igy másképpen néz a hazára a politikus,
a gyári munkás, a kisgazda, a dzsentri, másképpen az, aki a faji szemlelet
alapján áll, vagy aki a mult század liberálls eszméit tartja aranynak 'és-
ismét másképpen az, aki ihternacionális beállítottságú.

Már pedig a haza a maga eredete szerint nem lehet más, mint Isten-
től származó hatalom. Fogalma, lényege' szerint pedig a haza jelent geo-
gráffai elhatároltságot, érzelmet, erkölcsöt, kultúrát, világnézetet. Külön
kellene szólni még a haza céljáról is, ez azonban egy külön tanulmányt
igényeine.

A CXX. század a 'maga nagy vívódásaiban és tusakodásaiban olyan
hatalmi tényezőket szült, melyekhez közvetlenül, vagy közvetve minden-
kinek kapcsolata van. Ilyen meglévő hatalmi tényezők: a pénz, a politika,
az ipar, a kereskedelem, a közlekedés, az állami hatalom stb. Az egyen-
súly sarkpontja akkor biIIenik helytelen irányba; .mikor ezek a hatalmi
tényezők a hazához nem szolgáló céllal, hanem csak hatalmi céllal köze-
lítenek. Megengedem, hogy sokszor nem tudatosan, hanem ösztönszerű
reaIitással építik, védik, bástyázzák, vagy viszik előbbre az említett hatalmi
célt. Igy lesz a haza megszentelt szent földje vadászterület, a társadalmi
élet, a közélet stb. csak módja annak, hogy egyesek érdekcéljaikat mara-
déktalanul elériéle.

Igen sok politikai megmozdulásnak is ez a hibája. A politika célja
rendszerint hatalomrnegszerzés, de minden politikának van egy messzebbre
néző célja is és ez gazdasági vonatkozású. '

Ilyen kis rövid alapvetés után maradjunk meg annál a megállapítás-
nál, hogy az önzést, az önérdeket nem ismerő szolg áló szándék és akarat
eléggé' ritka jelenség hazánkban. Ne sértődjünk meg és ne próbáljuk
a gennyes sebet hangzatos szépségtapaszokkal elkendőzni. A seb a tapasz
alatt is gennyes marad. Ha ez nem így volna, n.em burjánzott volna fel



hazánkban a. protekció és összeköttetesi rendszer ezer és ezer melegágyi
virága.

Kevés az érdeknélküli szolg áló szándék a közéletben. Hamis élet-
szemléleten alapszik az a gondolkozás, hogy azt a látszatot keltem, mintha
a közéletben elfoglalt állásomat nobile officiumnak tekinteném. de mel-
tette titokban donációkra vadászom. Ezt a típust elég gyakran látjuk il
szereplés, vagy a mindenáron szerepelni akarás színpadán. Ok azok, kik
két könyökkel törnek utat maguknak, felfelé néznek és összeköttetéseket
keresnek. Estélyeket rendeznek, hova sokan hivatalosak, de a sok meg-
hívott rendszerint csak statisztál egy személy körül, kinek a meghívása
és a vele való ismerkedés a fontos. Ok azok, kik választékos modorukkal
az .Llrambátyém" stílust szinte intézményesen <honosították meg hazánk-
ban. (Olvasd Makkai János "Urambátyárri országa" c. művét l) "A közélet-
ben mindenki a közt akarja szolg álni, de szolgálja-e? '" Nem illik az
egyéni érdeket szolgálni a közélet szolgálatának köpönyege alatt ... Az
érvényesülésnek a ,fair play' egyenlő feltétele elvét be kell tartani."

Kevés az érdeknélküli szolgálni akarás az ú. n. középosztáJyunk élet-
szemléletében. Ezért érzi meg valami titkos ösztönnel ' a kisgazda, a mun-
kás a maga racionalista tehetségével, hogy az érte és miatta történő és
szinte epidérniává váló sok szónoklásban igen sok a szó és frázis, de na-
gyon kevés a valóságos segíteni akarás. Viszont ezzel függ össze az is,
hogy helytelen a szónoklatok tömkelegéb en és írások garmadáiban örökké
csak dicsérni a földdel f'og lalkozót a nélkül, hogy meglévő hibáit látnánk
és arra rá is mernénk mutatni. Az örökös dtcsérgetéseknél sokkal nehezebb
a hibák felismerése, feltárása és azoknak megszüntetésére indított harc
végigküzdése. Középosztályunk igen sok tagj a egyik kezével vállveregetve
nyul a föld népe felé, másik kezével jó állásokután tapogat és egész élet~
szemléletével megpróbálja a mágnásokat utánozni.'

Kevés az érdeknélküli szolgáló készség falun is. Ennek csak egyik.
tünete az, hogy a falusi gyülekezetekben egyre nehezebb lesz gondnoko-
kat kapni, hiszen ezzel nem jár semmi fizetés. A mindig csak az érdeket
kereső rnentalitás olyan, mint a ragályos betegség, sokkal gyorsabban ter-
jed; mint gondolnánk. Azért a titokban, vagy nyiltan hangoztatott ilyen-
féle bírálatökkal: "A paraszt nem ismer mást, csak a saját érdekét, inkább
csatornába önti a tejet; mint rendes áron eladja stb.'" csinján bánjunk.
Gondoljunk mindig arra,' hogy a falu a maga életszemléletét mindig úgy
kapja. A járványos betegségekkel szemben' il falu' vezetői sem immunisak,
vagy ha azok is, az ellenük való harc felvételére önmagukban nem kép-
viselnek elegendő erőt. .

A társadalmi életben mutatkozó különbségtevésekkeJ' éppen úgy talál-
kozunk városon, mint falun. Ebből a szempontból a város és a falu között
csak annyi a különbség, hogya falusi ember nem annyira a rang és a cím
alapján különböztet ember és ember között, hanem a birtok nagysága sze-
rint. Mig felfelé beteges snobsággal vigyáznak a címekre és rangok ra, '
állásokhoz kötött fényekre, addig a falusi ember a szerint értékeli ember-
társait, hogy hány hold földje van. A két mentalitás között nem sok a
különbség. A polgári életideál összetevői között tehát fent és lent igen
sokszor szerepel a rang, a cím, az állás, az osztálygőg stb.

Kevés az érdeknélküli szolgálni akarás azon a vonalon is, ahol a töke,

7t
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a pénz, a vagyon játssza a döntő szerepei. Ma már a magánvagyon és a
magántulajdon törvényét annyira "szentségnek" tartjuk, hogy a pénz és
a vagyon dolgaiba Isten beleszólását sem tűrjük. Szeretünk elfelejtkezni
arról, hogy a pénz és vagyon nemcsak egyes embereké, vagy részvény-
társaságoké, hanem Istené is. Régi tétel, hogy ahol és amerre a töke el-
vonul, embereket enged élni és kenyérhez jutni, kérdés azonban, 'hogyan
enged élni és kenyérhez jutni?! Helyesebben szólva, sokszor enged össze-
köttetésekkel rendelkezőket élni és kenyérhez jutni. A pénznek szolgáló
értékét nemcsak "világi vonatkozásban", hanem az' egyházak életében is
felül kellene bírálni.

Kevés az iérdeknélküli szolgálni akarás a politikai élet terűletén is.
Nem foglalkozunk politikával, de kétségkívül bizonyos, hogy igen sok
politikai megmozdulásban .nern annyira a segítés, a szolgálni akaró kész-
ség jut döntő szerephez, mint a hatalom megszerzésére irányuló aspiráció
és a gazdasági érdekekért való harc.

Kellene még hosszan foglalkoznunk, mint az egyes csoportokhoz tar-
tozó kísérójelenségekkel, az egyre jobban lábra kapó fényűzéssei, társa-
dalmi moráli al, közéleti illemmel, a 'címek és rangok kérdésével, melyet
csak érintettünk. nyerészkedés! törekvésekkel, melyek többé-kevésbé a
háborús viszonyok tünetei, de minderre nincs időnk és helyünk.

Befejezésül szólni akarunk még egészen röviden arról, hogy sokszor
sok jószándék, jóakarat is él az emberekben. Vannak egyesek, kicsinyek
és nagyok, akik szinte elégnek, mint oltárra tett gyertya, hogy ember-
társaikat feljebb emeljék és segltsék. Mégis, mi az oka annak, hogy népünk
és annak keretén belül az egyes osztályok nem születnek újjá egy nagy
megtisztulási folyamatban, melyet a társadalmi tudományokkal foglalko-

·zók, mint állandó purifikációt emlegetnek?
Talán megszokott szólamnak tűnik fel, mégis igaz, hogy ennek. első

'és alapvető, oka az, hogy nagyon megszepotodtek a mi bűneink. Mi ma-
gunk is észrevesszük nem egyszer" hogy függetlenül a meggyőződésünk-
töl, a gondolatainktói, az öntudatunktói szakadatlanul valami szörnyeteg
les reánk. Lesi az alkalmas pillanatot, hogy életkörülményeinkben, adott-
ságainkban ránk törjön és földre húzzon bennünket. Kétféle hatás ütköző-
pontjában élünk, az egyik felülről jön és a lelkünkön át akar meghódítani,
a másik innen, ebből a világból való és a bűneinken át akar rabjáva tenni.
Az Ú. n. pszichoanalitikusok közül sokan állitják, hogy a ránk törö hatá-
sok felett uralkodhatunk. Állapítsuk meg mélységes alázattal, hogy ml
magunk nem.

A megtisztulást helyettesítsük be a megtérés szóval és az evangelium
örökké igaz tanításai szerint, az igazság és a szeretet alapján, felülről jövő
segedelemmel alakítsuk ki új világunkat, melyben nem az összeköttetés,

. a protekció, a cím és a rang lesz a fontos, hanem egyedül a szolg álat.
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Élet és halál.
Előző cikkemben megpróbáltam kifejteni, hogy az ú. n. természetes

halált az öregedés folyamatával megmagyarázni nem lehet. Sőt az elfogu- '
latlanul gondolkodo kutató előtt az öregedés problémája megoldatlan.

Az öregedés megoldatlan kérdéseivel kapcsolatban az élet mivoltá-
nak, keletkezésének, fennmaradásának problémái merülnek fel. Hogyan él
az élő, miért öregszik és miért hal meg? A /felvetett kérdésekre ScIeiden
és Scbwenn nevéhez fűződő sejtelmélet iparkodott természettudományos
választ adni. Ennek értelmében az élet elemi megjelenési formája a sejt
és az élet jelenségek, tehát az öregedés ésa halál is, a seitek tevékenysége.
illetve ennek a tevékenységnek megszűnése gyanánt foghatók fel. A részle-
tekbe menő biológiai kutatás azonban ki derítette, hogy ezen az úton nem
válaszhoz, hanem mindig újabb és újabb kérdésekhez jut, a tudomány.
Az egysejtű lények potenciális halhatatlanságának felfedezése pedig éppen
azt derítette ki, hogya sejtek életképessége kor látlan, A, kutatók egyik
részének véleménye szerint a sejtek egyáltalán nem öregszenek, a szerzök
másik csoportja pedig azoknak a jelenségeknek szentel figyelmet, melyek
a sejtek "megfiatalodását", "újjászületését", szóval reorganizálódását ered-
ményezik (copuláció, endomixis stb.). Ezeket a megfigyelési eredményeket
kísérletekkel is be lehetett igazolni. Haltmann például a rendes körülmé-
nyek között másodnaponként oszló amoebát naponként olymódon operálta,
hogy eltávolította a sejttest egyrészét. Az állatka a 'hiány pótlását végző
regenerációs folyamat révén "megfiatalodott", úgyhogy egyetlen egyszer
sem került sor sejtoszlásra és sem öregedés, sem halál nem következett be.

Felmerült azután az a vélekedés, hogy a potenciális halhatatlansággal
bíró sejtek életképessége a többsejtű. szervezetekben az együttélés miatt
korlátozódott volna és az anyagcsérének fokozódó gátoltsága idézné elő
az öregedést? Ennek eldöntésére f elhasználták a szövettenyésztés nyúj-
totta megfigyeléseket. Ugyanis állatokból műtéti úton nyert szöveteket,
sejtcsoportokat sikerült az illető faj élettartamát csokszorosan meghaladó
ideig életben tartani és így bebizonyítani, hogya többsejtű szervezet seit-
jei, szövetei is potenciális halhatatlansággal bírnak. Cerrel. Ebeling, Loeb
és még számos kutató évtizedek óta tenyésztenek csirke-, pátkány-, egér-
stb. sejteket. szöveteket.

Ezekből a megfigyelésekből és kísérletekböl egy új és eddig nem
ismert természeti jelenség körvonalai bontakoznak ki, melyet általános
vagy egyetemes életnek nevezhetnénk. Ez az a folyamat, amely minden
élőlényben közös, ez maga az élet! Ennek felfedezése a legnagyobb
természettudományi vívmánynak tekintendő, mert szabadon, vagyís köz-
vetlenül megf igyelhetően sehol és sohasem fordul elő. Az élet ugyanis
nem protoplasmatömeg. nem életpép. hanem mindig élőlények alakjában,
tehát egyéni megjelenést öltve mutatkozik a világ színpadánl Az általános

.életet egyedül csak laboratóriumokban, költséges berendezések és fárad-
, ságos munka árán, lombikokban, táptalajon, melegítő szekrényekben éjt·

napot egybevető erőfeszítéssel tenyészthetjük.
Az általános élet felfedezése és közvetlen megfigyelhetősége az öre-

gedés és a halál tanulmányozásának lendületet két különböző vágányra
terelte. Nem elég általánosságban taglalni tovább őket, hanem pontosan
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körül kell írni, hogy melyik re vonatkoznak. Arra kell tehát felelni, hogy
ki az, illetve mi az, ami öregszik, meghal? Az egyén, vagy maga az élet?
Entz C .. nyomatékosan ki is emeli, hogy helytelen általánosltás a vég-
-lények halhatatlanság áról beszélni, hanem élesen meg kell különböztetni
azok egyéni halálát, mely minden osztódáskor bekövetkezik és a faj
.halbatatlansag ét, mely az egyének halála dacára tovább folytatodik és
.amióta élet van a földön, meg nem szakadt. Az egysejtűele egyéni élet-
tartama alatt a két oszlás között elmúló időt kell értenünk, mert a vég-
lények az oszlás után már különböznek attól az egyéntöl, amely az oszlás
előtt volt. Az egysejtűeknél a sejtoszlás tehát az egyén halálát és két új
egyén születését jelenti, vagyis az oszló egyén hulla nélküli halált hal.

Az elméleti és kísérleti biológia külön-külön fáradozik az általános
élet halhatatlanságának és az egyéni halál természetének tisztázásán. Ebben
a munkában különös nehézséget jelent, hogy sokszor szembe kell fordulni
a közfelfogással és a mindennapos tapasztalással, hiszen nem egyszer mes-
terségcsen előidézett és művi módon fenntartott folyamatokból és elméleti

-elvontságokból kell kiindulni. így például a halálhoz fűződik közfelfogás
szerint a hulla fogalma. Mivel a hullát rendszerint az élőlény testének
teljessége képezi, úgy tűnik fel, mintha az élőlény teljes egészében meg-
halt volna. Viszont az egysejtűek oszlásánál semmi olyasmi, ami hullának
lenne tekintendő, vissza nem marad, mert a test anyaga teljes egészében
az új individuumok testévé válik. A két ellentétes jelenséget áthidaini lát-
szik az, amit a kutatók részleges elhalásnak neveznek. A magasabbrendű
állatok életük folyamán testük egy-egy részét elveszítik, különösen a haj,
köröm, nyálkahártyasejtek állandóan pusztulnak, vagyis az életfolyamatok
természetéhez tartozik, hogy az élő anyag folytonos pusztulása kíséri.
Kutatóink azonban kételkednek abban, hogy helyes lenne ezeket a jelen-
ségeket részleges elhalásnak nevzni, a halált ~ hulla fogalmával egyalta-
"lán összkapcsolni és így az egész kérdést hamis vágányra terelni! .Herms,
.Korschelt a leghatározottabban síkra is szállnak a mellett, hogy egész vilá-
'gosan és határozottan emeljük ki, hogy a halál mindig egyéni halál es
. ez kétféle formában jelentkezik: hullanélküli és hullával végbemenő egyéni
halál alakjában; Corka pedig az egyéni immateriális halál fogalmát kör-

,vonalazza.
Az egyén hullanélküli, immateriális halála annál inkább is tanulma-

nyozandó, mert ez a halálozási mód látszik eredetibbnek és általánosabb-
nak. A már ismertetett sejtoszláson klvül .a növényvilág nagy részére, sőt
még a többsejtű állatok hatalmas csoportjaira is vonatkozik. Például, ha
tengeri csillagokat, vagy laposférgeket, sőt még közönség es kerti gilisz-
tákat vágunk is ketté: mindig az egyén hullanélküli halálát idézzük elő,
mert a feldarabolt részek kiegészülnek és új egyének gyanánt élnek tovább.
Különösen meggyőző és érdekes Huxley kísérlete, rnelyet Clavellinával, egy
gerinces, tehát magasrendű, bár morphológiailag degenerált állatkával vég-
zett. Ezt éheztette, vizét fel nem frissítve autointoxikáciönak tette ki és
megfigyelte sorvadását, differenciálódott szerveinek és szöveteinek ébrényi
állapotba való visszajutását. Az állatka eredeti nagyságának ötöd-hatod-
részére zsugorodott és' teljesen differenciálatlan állapotba kerülvén, fajtá-
jának egyedeihez már semmiben sem hasonlított, vagyis mint egyén lát-
szólag hullanélküli halált halt és teljes egészében szövettenyészetté, Ú. n,
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túlélő kultúrává változott. Friss vízbe kerülvén, tápanyagokkal bőven el-
látva új életre kelt, növekedésnek, fejlődésnek indult, természetesen nem
az elhalt egyén, hanem egy új individuum. Szerzönk meggyőződése szerint
a kísérlet egy és ugyanazon állati testt ef szárritalánszor megismételhető:
kedvezőtlen külsö körülmények között a szövetek, szervek visszafejlődnek,
az egyén meghal s ha kedvező körülmények között aszövetdifferenciálódás
újra megindulhat, annak kifejlődése által új egyén "születik meg". Ha az
egyéniség kérdése ez esetben teljesen tisztázható volna, akkor fel kellene
tételeznünk, hogy egy és ugyanazon organizmus folytatólagosan egymás- .
után következö egyének születésének, individuális. életének és halálának
lehet hordozója.' . I

Az egyének születését és halálát nem kíséri tehát szükségképpen az
élő anyag teljes pusztulása, mint ahogy ezzel ellentétben az egyén életében
az élő anyag állandóan kicserélődik, hatalmas részei az életfolyamatából
kiesnek, kidobatnak, a, nélkül azonban, hogy az egyéni élet ennek kárát
szenvedné, vagy akárcsak tudomásul is venné. I

Ezeket .a megfigyelt tényeket és kísérleti eredményeket ki kell még
egészítenünk a másik kutatási irány eredményeivel. Az általános élet tanul-
mányozása mindenekelött azt a rneg lepö tényt eredményezte, hogy sem
halállal.. sent .öregedéssel kapcsolatba nem hozható! Az élet a megjelenése
pi IIanarától fogva; -él.iés ~!,!Zl az általános élet olyan egyenletes s kiapadha-
tatlan áramláshoz hasonlít.c.melyben semmiféle változás, fennakadás, el-
apadás;' .megiroml ás, de -semrnlféleaf'ejlődés és növekedés sem észlelhető.
Nem 'lehet tehát mással jellemezni, mint -önmag ával: vagyis az élet az, ami!
Tehát nem öregszik 'és nem .hal meg! Ezeket .a"tényeket 'csak akkor érté-
kelhetjűkikellőképpen, -ha felszabadít juk- magunkat al- egyébként hasznos
és szükséges sejt-elmélet túlzásai alól; ha az -élölényektöl függetlenü! élő
életet, az- élet absztrakcióját el tudjuk képzelni és ha az élet mögé né{:x,e,
fel tudjuk tételezni annak előidézőjét és fenntartóját. '~:!

A s it-elmélet hasznos segédeszköz a tudományos kutatás kezében:
Megkönnyíti tájékozódásainkat. vizsgálódásunkat, a nélkül azonban, hogy'
az életet magát bármire kötelezné! Nem az élet törvénye, hanem emberi
elgondolás, a jelenségek egyrészének kielégitő magyarázata, De nem a
teljességé. Ez kitűnik abból, ha' összehasonlít juk az egysejtűeket a több-
sejtűekkel.. Nincs lényegbevágó különbség közöttük. A legkisebb véglény-
nek is vannak szervei, idegrendszere, bonyolult, összetett készülékei,
melyek - az illető véglény' kisebb igényeit tekintve - sem működésben
nem maradnak az Ú. n. magasabbrendű állatok soksejtből álló szövetei,
szervei mögött; viszont vannak sokkal nagyobb Ú. n. óriássejtek. sokmagvú
sejtek stb., melyek szerkezetnélküliek és az egyéni élet hordozására alkal-
matlanok. Azután a sejt-elmélettel teljesen megoldhatatlan az Ú. n. sejt"
közötti állomány, ahol nélkülözhetetlen fontosságú anyagok és műkődések
"éli\ek", szolg álnak, sejtes forma nélkül.

Az élölértyektö! elvonatkoztatott élet fogalma nélkülözhetetlen, hogy
meg sz abadulhassunk a "fejlődés" hamis túlértékelésétől. Ugyanis az élet
egyáltalán nem fejlődik. Az elefántban ugyanaz, mint a bolhában; a féreg-
ben ugyanaz, mint az 'emberben! Az egyetemes élet jelenségei az anyag-

. csere, a sej toszlás, a növekedés, az ingerelhetőség, az összehúzódékonyság
nem változott és nem változik sem az időben, sem a különbözö fejlettségű



fajokban s- egyedekben. Kezdettől fogva ugyanaz. Nem az élet fejlődik
tehát, hanem az egyén, mert az életben nincs változás.

Oe el kell vonatkoztatnunk az életet a külvilágtól is. Az a próbál-
kozás, mely az életet fizikai és vegytani folyamatokra kívánta vissza-
vezetni és fizikai és kémiai törvényekkel meghatározni: régen a multé,
Az élet a saját törvényei szerint él, vagy is a biológiai törvények autónó-
mok. Ennek a ténynek elégséges magyarázatát csak akkor találhat juk meg,
ha fel tudjuk tételezni az élet' mögött annak elöidézöjét és fenntartóját.
Vagyis be kell látnunk, hogy az élet nem valamiféle magától gördülő
folyamat, hanem céltudatos, célratörő és céljait tényleg megvalósítani tudó
"Éltető" tevékenységének eredménye. Ma már könyvtárakat töltenek meg
azok a kutató munkák és azoknak a sokszorosan megismételt kísérleteknek
leírásai, melyek az életfolyamatok célszerűségévei foglalkoznak. Oe nem
kell szaktudósnak lenni ahhoz, hogy rövid, elmélyedéssel rá ne jöjjön
mindenki annak belátására, hogy az életfolyamatokat nem idézheti elő
és nem tarthatja fenn a vak véletlen. Ahogy mindnyáian gondos mérle-
gelés, felelősségteljes válogatás alapján különböztetjük meg az ételt a
méregtől, ugyanígy minden egyes sejtnek ki kell választania a maga táp-
anyagait, elhasznált részei megújítására szolg áló vegyületeket. És ehhez
nem elég a sok tudás, hanem egyenesen "mindentudás" kell, az összes
anyagok, kémiai és fizikai folyamatok teljes ismerete. Oe ismereteken
kívűl hatalomra is szükség van. Az élet szembefordul a fizikai folyamatok
sodrával. Tudjuk, hogyavilágfolyamat az idő visszafordtthatatlan sodrá-
ban zajlik le. Az anyagok szétporladnak, összekeverednek, kihülnek, az
energiák felhasználódnak és szétszóródnak. A fizikusok azt mondják, hogy
a magárahagyottság, a véletlen rendetlenséget hoz, a hasznos rnunkalehető-:
ség ek fogynak s a világ entrópiája növekszik. Az élet, illetőleg helyesebben
az életet fenntartó "Éltető" mindezek ellenkezőjét csinálja. Szembefordul
a világ sodrával, anyagokat szed össze, rendez el és saját céljainak meg-
felelő készülékeket teremt. Az erőket legyőzi, igájába fogja és céljai meg-
valósitására felhasználja, ektrópiás, szervező, törvényhozó és rendező!
Mindezeket azonban nem a maga kedvéért végzi, hanem az egyének rendel-
kezésére bocsájtja ...

A természettudományi kutatás - hivatásának megfelelően - meg-
elégszik a tények megfigyelésévei és egyszerű leírásával. Ez magyarázza
meg, hogya kutatók mennyire óvakodnak a legújabb biológiai felfedezések
rendszerbe foglalásától és tanulságaik levonásától. Talán a legtöbb, ami ed-
dig ezen a téren történt, hogy elismerik, hogy az élet maga nem fejlődik,
nem öregszik és nem hal meg. Azután, hogy az individuumok az általános
élet felszínén úsznak, mindenikben ugyanaz az élet van, de a rendelkezé-
sükre álló életet különbözö fejlettségi fokuknak megfelelően használhat-
ják céljaik megvalósítására, vágyaik kielégítésére, - egy idő mulva bizo-
nyos, eddig még. ki nem derített s csupán csak fajilag körülírhatő szabály-
szerüséggel: megöregszenek és meghalnak. Egyéni életet él, megöregszik
és meghal az egyén, de tovább él az élet.

Néhány kutató és kutatási irány, akiket azonban sokan már bölcse-
lőknek és nem csak természetvizsgálóknak tartanak, valamivel tovább megy
és mint az Ú. n. neovitalisztikus irány képviselői (Driesch, Uexküll) az éle- I

tet entelechiális tevékenység eredménye gyanánt fogják fel, az Ú. n. orga-



nizrnikus irány képviselői (Haidane, Schsxel) az éltető intelligenciájáról
és hatalmáról írnak, a teleologikus irány képvselői (Rigneno, Kranichfeld)
pedig a célratörés és a kitűzött célok megvalósításának terrnészetét kutatják.

Felvetett kérdésünkre a bőségesen felsorakoztatott anyag alapján
most már megkísérelhetjük a ·felelet adását. Mi az Ú. n. természetes halál
és miért irtózik az ember mégis tőle!? A válasz egész meglepően csupán
csak a kérdés megfordítása lehet: a halál nem természetes, viszont az
embernek a haláltól való irtózása természetes, magától értetödö és semmi-
féle emberi eszközzel le nem küzdhető!

A halál nem természetes: ez annyira önként következik a felsorakozta-
tott tényekból. hogy az ember sokkal inkább a tény lehetségességén döb-
ben meg. A bölcselet és a természetes józan ész ősrégi megállapítása sze-
rint minden lény magában hordozza saját lehetőségét, vagyis azzal, hogy
van, már eldöntötte saját maga lehetséges voltát. Ez az egyszerű és világos
gondolat azonban itt szinte cserben hagyja az embert. A halál ugyan min-
denki szemében elvitathatlan és nyilvánvaló tény, mégis annyira természet-
ellenes, érthetetlen, fellázító, hogy az ember a legszívesebben lehetetlen-
nek tartaná. Hogy ez tényleg így van és nem szavakkal való játék, azt
mindenki önmagán megfigyelheti, hogy milyen későn, rendszerint csak'
élete második felében következik be, hogy rádöbbenjen, hogy ő is, szemé-
lyesen meg fog halni!

A halál nem te;mészetes: a biológiai síkon! Az Éltető az élet meg-
teremtése pillanatában tökéletesen megoldotta az élet problémáját, úgy-
hogy sem az életben magában, sem az élet és a külvilág viszonyában soha
semmiféle olyan jelenség, kényszer elő nem fordulhat, ami az Éltetőt tevé-
kenységének abbahagyására. vagy annak legkisebbmérvű megváltoztatá-
sára kényszeríthetné. Egyáltalán kényszerről szó sem lehet, mert az élet
megteremtője és fenntartója, annak szuverén törvényhozója is. Nem kell
hívő keresztyénnek lenni, csupáncsak előítéletektől szabad, igazságot sze-
retö embernek, annak belátására, hogy az életet lsten teremtette, minden-
tudó hatalommal és annak fennmaradását, romolhatatlanságát, öregedést,
halált nem ismerő voltát azzal biztosította, hogy belülről élteti! Szóval nem
szabad olybá venni az életet, mintha Isten megteremtette volna s aztán
magárahagyta, meggyujtott egy fáklyát és beledobta a sötét éjszakába,
hanem belülről élteti és állandóan vele marad! Isten beléhelyezte a maga
letéteményesét, mindenbe, ami él, belelehelte a maga éltető lehelletét, fűbe,
fába, állatba,' emberbe és tetszése szerinti ideig benne hagyja. Minden élő-
lényben benne van az élet forrása, teremtője, fenntartója, törvényhozója,
aki célratörö tevékenységgel, mindentudó hatalommal élteti.

A halál nem természetes: a lélektani síkon! lsten nem a maga ked-
véért teremtett és nem a maga kedvéért élteti az életet, hanem oda ajándé-
kozta teremtményeinek. Ingyen ajándék, magától adta, kedve szerint! Miért
öregíti meg és miért veszi vissza?

A természetellenes halál gondolata elviselhetetlen! Az élet a leg-
nagyobb, a legdrágább ajándék, elvesztése a legszörnyűbb csapás!

Az élet Isten ajándéka, a halál Isten haragja, Isten átka!

Dr. Reök Iváll.
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A magyarevangélikLÍsság Brassó vidékén.
Ezúttal. a .rnagyar evangélikusságnak azt acsQpQrtját. ismertetjük,

amely Brassó vidékén él.Egy részüket hétfalusi csángók néven szokták,
emlegetni. Ezen .a hét falun kívül még négy más helységben vim magyar
istentiszteleti rtyelvű evangélikus gyülekezet. Ezeknek, a magyar nyelvi!
evangélikus gyülekezeteknek azért nagy a jelentőségük, mert ugyanezen
a vidéken nagy számban élnek szász evangélikusok. Itt, Brassó vidékén év-
századokon át éltek egymás mellett magyar és nérnet evangélikusok, a
nélkül, hágy említésre méltó keveredés történt volná közöttük. Ez a ma-
gyarevangélikusság szintén ősi magyar, akár - például - a 'kemeaesaíjaí
'magyarevangéIikusság.

Magyar szempontból is nagy volt a jelentősségük ezeknek az evangé-
likus hitű magyar falvaknak. Lakosságuk alkotta a zömét e vidék magyar,
ság ának, 1880-ban még 58010 volt evangélikus a magyarságból. . Azóta az
arányszám eltolódott; nyilván annak folytán, hagy' egyre nagyobb szám-
mal, húzódtak református és római katollkus vallású; magyárok Brassó vár-
megyébe; kütönösén/Brassöwárosába: Ezzel- szemben a magyar evangéli-
kusság nak nem volt a környezö vármegyékbőlerősítése. Ellenkezőleg,
sok-atveszített elvándorlás folytán, bármennyire ragaszkodik is szülöföld-
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jéhez. Szinte csak innen táplálkozott a legutóbbi' évtizedekben keletkezett
és kb. kétezeres lélekszámúra nőtt bukaresti - magyar nyelvű - evan-
géli~tls ,gY01.~J{~~et. (~egutóbb I?,~di~., ~ közve,tl~n k~~~.lb~n húzó~ó .. ors~ág-
határori szíváro'g tak': el, sokan' a gyülekezetekből. Különösen- az ifjúságból.
S ez kettős veszteség ...
, A térkép az egyházközségek nagyságát .azoknak az adatoknak alapján

, 'mutatja, amelyek a Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerület
e kiadványában találhatók: Az Evangélikus Élet Naptára az 1942. évre.
Az alábbi felsorolásban ezek meIIé az adatok meIIé odaírjuk azokat a
lélekszámokat. amelyek az Evangélikus Élet 1943. évi Naptárában olvas-
hatók.
, Bács/alu: 1310, 1302. Tütkös: 1725,1724. Csernátfalu: 1877,1751.
Hosszúfalu-Alszeg: 1723, 1721. Hosszúfalu-Fűrészmező (vagy Hosszúfalu-
Felszeg): 1089,' 1060. Tatrang: 2194, 1826. Piirketec: 1265, 908. Zajzon:
1281, 1158. (Ez együtt a Hétfalu; Hosszúfalu ugyanis egy politikai község.)

'Brassó.' 1404, 1116. Barcaújfalu: 1011, 867. Krizbe: 1296, 1070. Apáca: 1823,
1886.

Úgy látszik tehát, hogy 1940. augusztus 30. óta több mint másfélezer-
rel apadt együlekezetek lélekszáma. de még így is több mint 16 ezer
magyar evangélikust mutat' a legutolsó számbavétel. Ezúttal csak mint
,a magyar evangélikusságjelentős szigetét mutatiuk be' e gyülekezetek cso-
portj át, 'Hogy rnennyire é'rtékes iS,erről más összefüggésben fogunk szólni.

Itt csak a következöket említjük még:
Vannak Erdélyben másutt is ősi magyar evangélikus gyülekezetek.

'EZek: Zselyk, Székelyzsombor. Halmagy. Szakadát, Kiskapus.
A térképen látható egyházközségek 1886-ig az erdélyi evangélikus

országos egyházhoz tartoztak, tehát szász egyházi vezetés alatt állottak:
Akkora' tiszai evangélikus egyházkerülethez csatlakoztak. Ma a Romániai
Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerülethez tartoznak, s a brassói egy-
házmegye zömét alkotják.

Sólyom 'Jenő.,

Az . .
iqaz: böjtről.

Az igaz böjt kétféle: lelki és testi. Lelki bőjtjök vagyon azoknak, akik
igaz bűnbánat által hitben, reménységben megújulnak. bálványimádást,
.hitetlenséget, haragot, irigységet és minden feslettség et elhagyván, igazság-
nak szolgálnak, szegényeket táplálnak, buzgón imádkoznak és isteni dol-
gokról elmélkednek. (Ésaiás 58, 6-7.)

Test szerint böjtölnek azok, akik szabad akaratjukból semmit nem
··esznek, nem isznak a végre, hogy testi) indulatiokat megzabolázhassák és
töredelmes szívvel Istennek szolgálhassanak. .
\ Ez a testi böjt viszont kétféle. Közönséges (általános) és magános .

.Közönségesen .böjtölnek tartományok, városok, faluk és egész nagy gyűlé-

.kezetek, midőn Istennek haragját le akarják száIIítani és fenyegető ostorát
-el akarják kerülni. Példa erre Juda országa, ki ellen midőn az ammoniták
és moábiták nagy erővel felgyülekeztek volna, Jósafát király az egész or-
szágban böjtöt hirdetett, minden városokból az Isten templomához gyüle-
kezének és böjtölvén imádkozának (II. Krón. 20, 6-12.).

, ímé keresztyének, ez eleven kiábrázolt képe az igaz közönséges (kö-
zös) böjtnek. Böjtölnek ezek, de nem e böjtölésnek érdemében bíznak, ha"
nem csak az Istenben, mint Jósafát király intő szava mutatja: "Higgyetek
a ti Uratokban. Istentekben és bátorságcsak lesztek." (20. v.).

Magánböjt az, amidőn egy ember bűneinek súlyát érezvén, avagy
a Sátánnak probájától ostrornoltatván, avagy valami szent dolgot akarván
munkálni, minden ételtől ésitaltól megvonja magát. Ilyen vala a. Dávid
böjtje, midőn imádságával fiacskájának halálos betegségéből gyógyulást
akara nyerni (II -, Sámuel 12, 16). - A mi böjtűnkben azért kövessük e
szerit példákat, melyre Isten segéljen mindnyájunkat, Ámen!

(Alvil/czi Péter prédikációjaból Invocavit vasárnapjára.)
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, Az aradi evangélikus szuperintendencia
1942-ben.

Ritkán jut át hír hozzánk az 1940-es bécsi határokon. Örömmel élünk
tehát az alkalommal, hogy szólhatunk az azokon túl élő evangélikusságnak
legalább egy részéről. Kezünkbe jutott "Az Evangélikus Élet Naptára az
1943. évre". Ennek alapján emlékezzünk az Ú. n. Romániai Zsinat-presbiteri
Evangélikus Egyházkerületre.

Ezt az egyházi szervezetet szokták délerdélyinek is mondani, de ez
a megjelölés megtévesztő. Egyházközségeinek csak egyik része esik Dél-
Erdélybe. A egyházmegyék neve is világosan utal erre. Az egyik az arad-
bánsági, a másik a bressoi. Az arad-bánsági egyházmegyébe a következő
egyházközségek tartoznak: Arad, Nagyszentmiklós, Stáierlak-Anina, Simo-
nyíf'alva, Temesvár, Varsánd, Orsova;' a brassóiba pedig ezek: Apáca, Bács-
falu, Barcaújf alu, Brassó, Bukarest, Csernátfalu, Halrnágy, Hosszúfalu-
Alszeg, Hosszúfalu-Felszeg (vagy Hosszúf alu-Fűrészrnező), Krizba, Pürke-
rec, Szakadát. Tatrang. Türkös, Zajzon.

Az egyházkerület szuperintendense Argay György, felügyelője PUfg/y
László. Székhelye: Arad. , '

A Naptár adatai szerint az egyházkerület kötelékébe 25.808 lélek tar-
tozik. (Valószínű, hogy ezek az adatok az 1941. év végén volt helyzetet
mutatj ák.) Újak az egyházközségek között a halmágyi és a szakadán Ezek
ugyanis korábban az Ú. n. országos egyházhoz tartoztak. Folyamatban van
(ha már be nem fejeződött) a kiskapusi egyházközség csatlakozása. Ezeket
a csatlakoásokat az a tény magyarázza, hogy az országos egyház népi
alapra helyezkedett és németnek mondja magát. Ezzel .szernben a zsinat-

'presbiteri egyház, jóllehet' híveinek többsége magyar, továbbra is vállalja
'az evangéliom szolgálatát mind a magyar, mind a német hívek javára,
és kész a tótoknak is szolgálni.
. . Az 1942. évről szóló beszámoló - jellemzően - ezt a címet viseli:
Viharban. Idézi az evangéliomoknak azt az elbeszélését, amely szerint Jézus
egy alkalommal lecsendesítette a háborgó tengert. "Mikor legbőszebben
dühöng a vihar, felemeli szavát s nyomban csendesség támad ... " Olyan
időket élünk, amikor "Krisztus egyházának hajója ismét nehéz viharok
kellős közepébe kerülhet. Lesznek majd sokan, akik támadják az egyházat
s annak Istentől kapott örök igazságait. Lesznek, kik halálát jósolgatják
s azt mondják: elavult, nem felel meg sem a mai kor követelrnényeinek,

-sem pedig népün klelkületének. Idegen szellem termékének fogják bélye-
gezni. S lehet, hogy leszne krnajd sokan barátai közül is, akiket megejt
az ítélet. _. Ebben az esetben azonban nekünk mégis tudnunk kell azt,
hogy Krisztus egyházáért nem kelJ aggódnunk. Korrriányánál Krisztus áll,

, ki szeleknek és vizeknek Ura. Pokol kapui sem dönthetik meg egyházát.
'A másik dolog, miről ugyancsak nem szabad nekünk ma megfeledkeznünk,
az, hogy Krisztus egyházának mai helyzete az időnek megfelelő szolgálatot
vár tőlünk. Világosan kell látnia ugyanis ma mindenkinek, hogy nagy át-
alakulások kerszakában élünk. Lényeges átalakulásokan megy által az
emberiség élete. Új társadalmi rendszer, új szellemi és erkölcsi felfogások

-kerülnek. előtérbe. Ez megváltozhatatlan tény. Már most: az egyháznak
Istentől kapott hivatása az, hogy mindenütt és minden körülrnények között

'Isten megváltozhatatlan igazságát hirdesse az emberiségnek: a megváltás
és szeretet evangéliomát ... Az egyháztól mindent elvehetnek. Nyugodtan
adhatja oda, ha jó kezekben tudja. Egyben azonban nem engedhet és nem
is szabad engednie sohasem: az evangéliom hirdetését vállalnia kell miruien
kőrülmények között, akkor is, ha egész világ szembe fordulna is érte vele.
Oriási e téren az egyházak felelőssége, különösen az ilyen átalakuló idő-
ben, mint amilyenben mi ma élünk. S jaj' az egyháznak s jaj az egész

, világnak, ha az egyház elmulasztja elvégezni ezt a legfontosabb szolg álatát,
vagy ha megalkuvások révén meghamisít ja és erőtlenné teszi azt!"

"Itt élő, magyar evangélikus egyházunk elmult esztendei munkássága
épen ezért elsősorban az ezen feladatokra való felkészülés jegyében állott.
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Igaz ugyan: az új szellemi áramlatok hullámverése eddig még elkerülte
egyházunkat. '. De tudnunk kell, hogy nem fogja végleg kikerülni ... "

"Döntő jelentőségű eseménye volt egyházunk életének további építése
szempontjából az 1941. november 4., 5. és 6-án tartott egyházkerületi köz-
gyűlés. Egyházunk lelki vezetőjének, Argay György szuperintendensnek
helyzet jelentése, valamint munkaprog rarnmj ának előterjesztése kapcsán
részletesen megvitattuk itt egyházunknak feladatait ... lsmételten és egye-
temlegesen leszögeztük azt az egybehangzó véleményt: mindenek előtt az
evangéliom üzenetével tartozunk népünknek! Tehát elsősorban az igehirde-
tésnek kell erőteljesnek lennie. Itt nem szabad fennakadásnak történnie.
Az igehirdetés munkáj ának fokozása érdekében egyházkerületünk vezető-
sége fokozott buzgóságra és szorgalom ra hívta fel a lelkészek és tanítók
figyelmét, s ezt annál is inkább, mert hiszen a mai körülrnények között
lelki szolgálatunk úgyszólván teljesen a templomi szolgálatra korlátozó-
dott. Ugyancsak gondoskodás történt a lelkészi és tahítóll1táripótl'ás bizto-
sítására. Itt nem lesz a jelek szerint fennakadás. lsten aratása nem fog
munkások hiánya miett kárba veszni. - Az igehirdetés szolgálatának bizto-
sítása érdekében történt a lelkész-tanítói szolgálatnak rendszeres beszerve-
zése is." A beszámoló szerint az egyházban jelenleg 6 tanítóIeIkész
működik.

A beszámoló, jellemzi az egyházi saj tó szolgálatát, külön említi az
Evangélikus Életet (a brassóit l), a Naptárt és Kiss Béla csernátfalusi lel-
kész imádságos könyvét.

Elemi iskolája 5 egyházközségnek van: a brassói nak, csernátfalusinak,
hosszúf'alu-alszeg inek, hosszúfalu-felszeginek, szakadátinak.

Eredményesen munkálkodnak a gyülekezeti Népkönyvtárak, a Gyám-
intézet, a Nőegyletek, a Luther-SzövetSég. Három egyházközség iskolájá-
ban a szegény gyermekek uzsonnára tejet és kenyeret kaptak.

"A szociális gondolat további térhódítását jelenti, hogy az elmult
esztendőben már két egyházközségünkben volt ú. n. napközi otthon." Cser-
nátfaluban és Nagyszentmiklóson. E két intézménynek külö ismertetőt is
szát a Naptár szerkesztősége. "Mindkét helyen a lelkészek feleségei voltale.
akik ebből a munkából az oroszlánrészt és a legtöbb fáradságot vállalták'."
A gyülekezetek megértették, méltányolták és felkarolták az otthonokat.
"Sokan élelmiszereket, mások pénzadományokat juttattak az otthon szá-
mára, mások megint készséggel ajánlkoztak az otthonban való felügyel et
és a gyermekekkel való foglalkozás ellátására."

Mindez,.elég bizonyság: és indíték ahhoz, hogy hálát adjunk az egyház
Urának azért, amit éti'ben .az egyházi közösségben végeztet a pásztorokkal
és a gyülekezetekkel. Jól látják tennivalóikat és jól tudják, hogy Isten
szabja meg az egyház munkáját: Isten Úr az egyház felett és a világ
felett is. S. 1.

A nemi erkölcs tisztaságáért.

SZÉL-.JEGYZETEK
A Magyar Evangéliumi Orvosszövetség a magyar katolikus orvosok

Szent Lukács-Egyesületével karöltve rendezte meg közösen tartott előadás-
sorozatát a M. Kir.. .Pázmány Péter-Tudományegyetern kupolatermében.
6 előadó: és ·12 hozzászőtó tett 'bizonyságot arról, -hogy.a nemi.erkölcs szaba-
dossága az oka nemzeti életünk sok romlásának. Az előadások iránt igen
nagy volt az érdeklődés, naponta mintegy 1000 főnyi hallgatóság töltötte
meg a termet.' " .

A nemi erkölcs tisztaságának megóvására egymagában nem elegendő
az elvek tisztázása s a helyes ismeretek értelmi úton való továbbvitele.
Kétségtelen' azonban, hogy épen a. nemi erkölcsről olyan sok téves nézet,
meghaladott felfogás van' forgalomban, mely közvéleménnyé válva a kísér-
tések elleni küzdelemben meggyengíthet minket, sokszor tanácstalanná tesz
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kell, a serdülő ifiúság nak alkohol
és nikotinmentes, jóerkö.csü otthon
kell, az üzemekben tökéletes por-
és gázmentesítő szellőztető 'kell,
akik ilyen különleges ..rnühelyekben
dolgoznak, azoknak állandó orvosi
felügyelet kell, egyáltalán egészsé-
gesebb műhely kell, sok-sok uszoda
kell, állandó figyelmeztetés és á I-
I and ó gon dos k o d á s kell. Igaz,
ma minder re ...azt . mondják: háború
van, másra kell a pénz ... Nos, há-
ború sem volt mindig, de a tüdő-

vagy éppen megbénít. Ilyen elterjedt, nemzet-gyilkos közhiedelmek: hogy
a sexuális absztinencia káros az. ~.lfészségre, hogya nemi ösztön életünk
legmélyebb rugója, a tudomanyók] művészetek, az egész kultúra ennek
szublirnációja, gáttalan kiélése gYÓgyít, jogos és mindenképen természetes
-'- Lenin hírhedt mondása szerint -;:- mint szomjúságunk oltása egy pohár
Vízzel,az erkölcsi rornlásbó l.új,' erkölcsöt kell és lehet alkotni, úgyhogy azt
elvvé tesszük; az úgynevezet\ "kettős morált úgy lehet megszüntetnünk,
hogy a nökre' is kiterjesztJ4~,!;tb., stb. .' .

Ezeket a ma is még 'elterjedt és sokak szemében igaznak látszó el-
avult, tudománytalan és veszedelmes nézeteket, különösen az egyetemi ifjú-
ság lelkében, csak úgy- lehet leküzdeni, ha olyan kiváló szaktudósok szemé-
Iyesen tesznek bizonyságot ellenük, akik azonfelül tudományukban is meg
tudják azokat cáfolni.

A nemi erkölcs tisztasága nemzeti közösségünk ügye - ez volt az
előadások vezető - szempontja. Rámutattak azért azokra a kötelességekre,
melyeknek az állam tehet eleget: szigorú intézkedésekkel kell megakada-
lyozni, hogy üzleti érdekből a tömeg alantas ösztöneit és szenvedélyeit
kiszolgáló és szító filmek, színművek, "művészi" folyóiratok, magazinok,
"tudományt" népszerűsítö könyvek stb. a közéletet erotizálják, a tisztes-
séges házaséletet fonáknak. a hitvestársi hűséget ostobaságnak és elmara-
dottságnak, a házasságtörést természetesnek tűntessék fel tetszetős beállí-
tásokban, Megtiltandó, hogy napilapok hasábos tudósításokat adhassanak
perverzitások, intimitasok stb. kiteregetésére és kiszínezésére (ugyanakkor
pedig fontos közösségi kérdéseink számára nincs terük), Népünk képze-
letét meg kell óvnunk az ilyen erkölcstelen merényletektől. Az államnak
és a társadalomnak ,mindenképen lehetövé kell tenni az idejében való nösü-
lést, nemcsak anyagi támogatással, hanem a becsületes munka becsületes
díjazásával. Magasés felelős állásokat csak olyanok tölthessenek be, akik
családapák s akik épen ezért maguk is át tudják érezni, mint törvényhozók
és törvényvégrehajtók. a fenyegetett családi élet elemi érdekeit.

. At kell formálni a közvélernényt s ez már nemcsak az államnak, ha-
nem mindannyiunknak dolga. Bele kell vinnünk a köztudatba, hogy semmi-
vel sem különb a prostituáltnál az, aki vele érintkezik, nem a szerelemnek,
hanem .a fajfenntartásnak vannak jog ai.: lehetséges a .házasság előtti tiszta'
élet, nem hőstett egy fiatal, tapasztalatlan leányt elcsábítani és megakadá-
lyozni, hegy tisztességes anya és feleség lehessen. Hány magyar nem szüle-
tik meg, akiknek meg kellene születniök! Az ellenség pusztítását még csak
kiheverhetjük, önmagunk pusztítását nem bírhatjuk ki!

Határozottan rámutatott az előadássorozat arra, hogy a nemi ön-
uralom elsősorban nem a nemi felvilágosítás, hanem az akaraterő dolga.
Az akarat nevelésének pedig vannak természetes és természetfölötti eszkö-
zei. A természetfölötti erőforrás: a gyakorlati vallásosság és a lélek állandó
telítése Krisztus eleven erejével. .

Katolikus és protestáns orvosok találkoztak a fenti igazságok meg-
vallásában. Katolikus és protestáns egyetemi ifjúság közösen tudott bizony-
ságot tenni arról, hogy népünk felemeltetéséért való felelősség, mint bűn-
bánat és megtisztulás vágya, egyformán égeti lelke.

Egy hétig
szónokoltunk, írtunk, előadtunk, il-
lusztráltunk - a tüdőbaj ellen.
Egy heti propaganda a tüdő·
baj ellen! Sajnos, 'sokszor elf'e-
lejtjűk, hogy a tüdőbaj ellen nern
elég türelmes papiros és türelmes
hallgatóság. T öbb kel I! Falun és
városon sok-sok egészséges nagy
lakás kell, 'háztömbök között park,
fa, porrnerrtes pihenő kell,'. a gyár.-
ban 'elfoglalt szülök gyermekeinek·
csecsemőotthon, napközi otthon



baj eddig még mindig győztesen
szedte áldozatait. Legtöbb áldoza-
tát pedig rendesen háború után
szokása szedni. Azért kell mos t
küzdeni ellene, amikor a háborús
bevételek iszonyú nyereségeket biz-
tosítanak az iparvállalatoknak. pénz-
intézeteknek s reájuk kell hárttaní .
a' teher nagyrészet , , , '

A városok kulturális vezetőinek
nagy feladatairól írt cikket kultusz-
miniszterünk egyik 'folyóiratba,
Erösíteniök kell a nemzeti öntuda-
tot. Fel kell ismerniök azt a misz-
sziót, amellyel a falunak is tartoz-
nak. A városi közművelődési egye-
sületeken keresztül egyengetniök
kell az utat a falu felé, Ez a fe:-
adatelőírás késztet bennünket arra,
hogy' szetuléljük a városok kultúr-
munkájának jelenlegi helyzetet. Há-
borús időben fokozottan kellene a
lélek művelés, de ennek fokozottan
vannak akadályai is:' A városok
népe e.mérül maegy'részt a mUD"
kában, másrészt a szór akozásban.
Az erős rnunka természetes követ-
kezményeképen a könnyű és gyak-
ran· semmitmondó szórakozást .ke-
r esi.' Ebben pedig segítségére van
a fjlmszinhaz és a 'szinház. is,- 11'.0-
da1m( igényei alacsony' színvona-
lúak" "naha a filléres ponyva meg-
szünt régi' formájában, ú] színben,
de 'rég iihelytelen tartalmával ismét
jelentkezett. Teljes szellemi átálli-
tás szükséges itt, de ennek véghez-
viteléhez ni n cse nek em ber ein k,
Aki igyekezett már városa ér tei-
miségé t kultú rruunk ár a össz együj.
teni, tapasztalhatta, hogy társa-
dalmunk a nem kötelező munka-
hoz mermyire. szervezetlen és rneny-
nyire huzódozik tőle. Sajnos, a va-
lóság os helyzet sokszor szinte meg-
csúfolja nemcsak az ideális elg on-
dolásokat, hanem - ami még na-
gyobb baj, - a legjabb szándékú
törekvéseket is.

A népnevelés
kérdéséhez jut el minden folyóira-
tunk, valahány más kérdésbel el-
indul. Mindennek egy a vége: tör-
vényeinket, terveinket, . gondola-
taink at csak akkor- valósíthatiuk
meg, ha magyar, népünk gondolko-
dá a, ruag atar tásarnegváltozik. Min-
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den cikk egy-egy sóhajtás, vágyak
és remények útrabocsátása ismeret-
len, bizonytalan jövő felé, Ha esik
is szó, k e v é s sze res ik szó a
nép nevel ö kr ö 1. Már pedig a
népnevelők anyagi buzdítása van
olyan elcsüggesztő, mint népünk
"neveletlensége':'A. tanár" tanító; ..
leklész," leventeoktató. jegyző elké-
pesztő helyzetben van ma, éppen
manapság, amikor legtöbbet kérnek
tőlük, s amikor o d a a-d á suk t ó l
függ jövendő események eI-
dől é se. A zöldkeresztes. az egész.
ségvédelmi. a tüdőgondazó nővér,
aki kackáztatja egészségét mások
gyógyulásáért, . naphosszat talpen
áll vagy beteget látogat. Képtelen
mások életét menteni, amikar ön-
magáét is csak máról holnapra men-
tegeti át .. , Miből legyen a lelke-
sedés? Az ifjúi lélek romantikus
rajongása hivatásért, áldott rnunka..
körért miből táplálkozzék évtize-
deken át, ha minden hóriap végén
ismét és ismét ráfizetéssel fejezi be
a nehéz' számtani m~ve1etet·? Arrrig'
ebben segítség nincsen; addig a
népnevelés c s a k i k é r d é s ma-
r ad, néhányak 'halálos erőfeszítése.
a nélkül, hogy népünk és általa
nemzeti életünk megváltozzék . , .

Az értékes könyvek
sorsa ma egyforma. Kikerülnek a
könyvpiacra, de csak szűkös pél-
dányszámban, mert nincs elég papi-
ros hozzá s csakhamar eltűnnek, Se
könyvkereskedés, se kiadó nem ren-
delkezik olyan tartalékkal, hagy
abból ki tudná elégíteni az utólag
jelentkezőket. Bizonyos emelkedés
tapasztalható a könyvek iránt való
érdeklődésben, hiszen egyrészt sok
pénz van f'org alomban, másrészt
szükséges a lelki táplálék. A pony-
varegények hatása íme ide is el-
jutott, hiszen nagyrészt elvette ct
nyersanyagot a kornoly könyvektöl.
Olvassuk, hogy Németország után
más -orsz ágokban is lapok egész
sorát szüntették meg, hogv u papí.
rossal takarékoskadjanak. Nem
lenne-e jó vajjon, ha ide j ébe n
erre az útra térnénk mi is? Inkább
a felesleges lapok szűnjenek meg,
amelyek.alig Io rdulnak meg néhány
száz ernber kezén" mintsem a szak-"
könyvek és a lélekerösítő kornoly
iradalom. ..



92

FIGYELÖ
,,virraszt az örök magyar szellem" címen a politikai és tudományos

világ vezetésével egybegyűlt egész hivatalos Magyarország jelenlétében
Kelemen Krizosztom és Ravasz László mellett V/adár Gábor, egyházunk
utolsó zsinatának egyik vezető szellemisége nagyhatású előadást tartott
a magyar jogfejlődés magyar sajátosságairól. A nagyhatású előadás meg-
győzően mutatta be, hogy a magyar nemzet géniusza a jogalkotás terén is
megtalálta a korszerű és sajátos magyar utat. A magyar alkotmányos fejlő-
dés szeme elé a magyar történelemnek ezt a tanulságát tűzte célul és
reménységü!.

A Magyar Evangéliumi Orvosszövetség és a Katolikus Orvosok Szent
Lukács Egyesülete "Nemi erkölcs és magyar jövő" címen ankétet rendezett
a budapesti' egyeterrri=if'[úság ' számára' a jogi, f akultás leg,nagY0bb-termében.
Az előadásokat állandóan több mint ezer diák hallgatta, s mindig növekvő
lelkesedéssel hallgatta a katolikus és protestáns orvosok bizonyságtételét
a tiszta élet mellett. Az orvosok erkölcsi és hitbeli színvonalára büszke
lehet nemcsak az orvos társadalom, de egész magyarságunk. Az egyetemi
ifjúság is jól vizsgázott ezen az előadássorozaton. Ebben az egyetemi év-
ben ennél jelentősebb megmozdulás nem volt az egyetemi ifjúság körében,
A befejező 'nyilatkozatot ái'ifjuságnágy"lelkésedéssel tett magáévá. Fonto-
sabbak ebből a- nyilatkozatból : "A kormányzat, a törvényhozás, a társa-
dalom és az egyházak mindent elkövessenek annak érdekében, hogya nemi
élet minden vonatkozásában a krisztusi erkölcs jusson uralomra, Az orvos-
tudomány hosszú évtizedek óta változatlanul elfoglalt álláspontja, hogy
az önmegtartóztató élet az, ami a testi és szellemi erők teljes kifejtését
és hasznosítását lehetővé teszi. Tiltakozunk a kettős nem erkölcs ellen.
Még élesebben az ellen, hogya képmutató kettős erkölcs kérdését a női
nem Ú. n. felszabadításával oldják meg." Az érett ifjúság házasodását
segítsék elő. A törvényhozásban és· a vezető állásokban sokgyermekes
családapák foglaljanak helyet. Szigorúságot követelnek a magzatelhajtás
tekintetében. Az egyke-kérdésben az örökösödési törvények megváltoztatá-
sát követelik. Súlyos adót követelnek a házasságon kívül élők részéről.
Tiltakoznak az erkölcstelen szórakozások, olvasmányok, a nők maguk-
kendőzese és az élvezeti mérgeknek állami propag álása, valamint a lélek-
elemző orvosok sarlatánsága ellen.

A Református ÉnekeSkönyv revízióját egy a kérdés tudományos, mű-
vészeti és theológiai megvizsgálására összehívottkonf'erencia, nívós és ered-
ményes tanácskozás után egy bizottságra bízta, melyet Karácsony Sándor
es Ádám Jenő fognak irányítani. A református énékeskönyv-ref'orrn ezzel
sokatigérő gazdakra talált.

A Magyarságtudományi Intézet elsőrangú erőkkel előadássorozatot
tartott a budapesti bölcsészeti karon "A magyarság őstörténete" cimen.
Zsirai Miklós két előadása foglalta keretbe a sorozatot, melyen az elő-
adók láthatóan az újabb időben elszaporodott dilettáns kutatási "eredmé-
nyekv-kel szemben vették fel' a küzdelmet. Szaporodnak ugyanis a déli-
'bábos östörténészeink.

Az ÁlJamtudományi Intézet Táj- és Népkutató osztálya középiskolá-
sok részére pályázatot írt ki. A pályázatra nagyszámú és igen színvonalas
pályamunka érkezett. Az első díjakat végig a' református intézetek és azok
diákjai vitték el: a debreceni ref. -tanítóképzö, a kollégium és a hajdu-
nánási, r ef. gimnázium. A díjnyertes munka címe: Édesanyám népdalkincse
(281 népdal). Evangélikus intézeteink Szociológiai és szociog ráf iai' névelé-
sét meg kellene erősíteni.

A Finn Nemzeti Szövetség már második számát adta ki a "Finnország"
című magyar nyelvu folyóiratnak.

A hercegprímás nagy beszédet mondott a Szent István Társulat köz-
gyűlésén nA következetlenség"-ről. Taglalja az emberek mag án-, társadalmi
életében. a polttikában es. kül.politi;káh,a{l, -a ~it. es ,.'erkölcs világában, az
egyházak életében megnyilvánuló következetlenséget. "A bűn következté-
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.ben elhomályosodott emberi értelem gyarló az igazságoknak elméleti meg-
ismerésében, a rosszra hajlandó akarat pedig tunya azoknak gyakorlati
követésében. Ennek a gyarlóságnak és tunyaságnak kell tulajdonítanunk
korunknak egyik nagyon általános hibáját, a következetlenséget."

P. König Kelemen az Egység Vtja c. folyóirat célkitűzésében Írja:
"Ezer és ezer módunk és alkalmunk van a közeledés előmozdítására s új
lelkiség teremtésére. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a nehézségekkel
felvegyük a harcot s az egység akadályait az útból eltávolítsuk. Azért első-
nek küzdeni fogunk minden néven nevezendő szeretetlenség ellen."

Idézzük a Református Élet-ből dr. Czumbel Lajos plébános körleve-
léneksorait: A plébános felhívja híveit, hogy éljenek a reverzálískötés
engedélyével, majd így fejezi be körlevelét: "Mert aki ezt a kötelességét
elmulasztaná, azt megátkozza az Egyház, az Isten és majdan saját gyer-
mekei is."

Lehár Ferenc Garabonciás-át az Operaház az egész hivatalos és elő-
Kelő -világ .ielenlétében, világraszóló pompával. mutatta be. Rádió közvetí-
tette, hangosfiImre vették. A Garabonciás meg tévesztö fércmunka, ami ál-
magyarságot tanít, s azt a szellemet képviseli, amit a színpadról, iroda-
Iomból, filmről tűzzel-vassal irtottunk eddig is: híg, operett-magyarságót.

A könyvpiac eseményei közül kiemeljük a következőket:
Szabó Zoltán: Parasztok. Cser épf'alvy-kiadás. Magyar irodalmi anto-

·Iógia a parasztságról írott versekből és szépprózából. Főszempontja nem
annyira esztétikai, mint inkább szociológiai. Arra törekszik, hogy lehetőleg
minden korra és minden paraszttípusra nézve közöljön 'irodalmi feldolgo-
zásokat, Különösen a történelmi és a kisebbségi népekre vonatkozó anyag
figyelemre méltó. .

Hankiss János: Európa és a magyar irodalom. Singer és Wolfner ki- /
adás. Talán ez az alapkérdése: Mit jelenthet a magyar irodalom Európá-
nak? Nagyon tanulságos válogatásban szemle az egész magyar irodalom
felett.

Nagy könyv siker Kosztolányi Dezső: Idegen költők c: műfordítás-
gyüjternényének II. kiadása.

Folyóiratok:
A folyóiratok márciusi számai mind foglalkoznak 1848. március idu-

sának történelmi jelentőségével. Talán legszínvonalasabb formában a kato-
likus Jelenkor. A nap történetéről írva, Petőfi 'emlékezését közli arról,
hogyan nyomtattak ki az első szabad-sajtó-terméket. "Logikailag a forra-

. da'ldm első lépése és egyszersmind fő kötelessége szabaddá tenni a sajtót:
azzá fogjuk tenni! A többit Istenre bízom és azokra, akik rendelve vannak,
hogyakezdetteket folytassák. Én csak arra vagyok hivatva, hogy az első
lökést megtegyem." Idézi a lap az 1848·as magyar korrnány szózatát a
világhoz, 33 nappal Világos előtt: "Ti korrnányok, hivatalos őrei vagytok
Európa szabadságának. Te büszke angol nemzet, elfelejtkezel az általad
felállított be nem avatkozás elvéről ... Te francia respublika azt mondád:
szív és lélekszerinti frigyre hívod fel mindazon népeket, akik általában
a szabadság elvét fogadják el nemzeti létük alapjául ... Ébredjetek fel óh
népei és nemzetei a szabad és keresztény Európának! Mindnyájan, kik
a Megváltó tana szerint a humanitásnak hódoltok! Mi küzdünk az utolsó
csöpp vérig, hogy e föld választott országa legyen a vérrel vívott szabad-
ságnak, vagy örökké kárhozatos emléke annak, mint bírtak szövetkezni a
zsarnokok, s miként tudják a szabad népek és nemzetek egymást gyalá-
zatosan elhagyni." Szabó Zoltán nagyszerű cikke szól még márciusról:
"Petőfi márciusra készül." S a lap még közli Petőfi: A magyar ifjakhoz.
s a XIX. sz. költői, valamint Babits: Petőfi koszorúi c. verseit.

Dezséry-Mórocz.

A felvidéki és kárpátal;ai képzőmüvészek kiállítását (Nemzeti Szalon)
nem mindennapos érdeklödéssel kerestük fel. Első bemutatkozásuk óta
tudtuk, hogy mind a két múvészcsoporttól értékeset fog kapni egyetemes
nemzeti művészetünk s a rendezőbizottság is tudhatta, hogy komoly krití-
kai érdeklődésre számíthatnak. Ennek ellenére a kiállításon a hevenyészett
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szont a szerző érdekesen r ajz o.ja
meg egy francia vidéki város éle-
tét és hangulatát az egyház és ál-
lam szétválasztásának előestéjén. A
könyv minden lapjáról meleg szim-
páti a sugárzik .az egyház képvi-
selői feIé, mint akik az egyre zűr-
zavarosaoba váló harmadik köztár-
saságban az egyetlen szilárd pontot
képviselik. Ennek megláttatása nyil-
ván a könyv tendenciája. r.

Körmöczi László: A művészi ne-
velés. Exodus kiadás, 1942. 102 lap.
- Valamennyi művészre érvényes,
hogy "poeta non fit, sed nascitur",
azonban ennek ellenére is érvényes
az, hogy a művész nevelése sem
válik ki valami "übermensch" mód-
jára a nevelés alapkövetelményei-
ból, hanem együtt halad az erköl-
csi, értelmi, érzelmi nevelés össz-
hangjával. A nevelés két úton sz ol.
gálja az esztéti'kumot: egyrészt az-
zal, hogy a jövendő művészt be-
vezeti a 'kultú ra birodalmába, más-
részt, hogy helyes esztétikai érték-
itéletet alkotni tudó közönséget
nevel. Ezeknek az alaptételeknek a
fejtegetése közben a szerzö számos
érdekesebbnél érdekesebb megúátás-
sal ajándékozza meg olvasóját, s
ezzel nemcsak pedagógusoknak, ha-
nem minden esztétikai érdeklődésű
embernek értékes szolgálatot tesz.

Dr. O. E.
Magyar irodalmi ritkaságok. Szer-

keszti: Vajthó László. 55. kledvény :
Bessenyei György: Az eszterházi
vigességok deltéri Magyarországnak
törvényes állása. A soproni evang.
gimnázium és az álf ami Széchenyi
gimn. tanulói együttesen végezték a
kiadás murrkáját. A Bessenyei a ko-
rára eső sz ázadf'ordulónak nem ad-
ja 'hű. képét, nem is várható test-
örünktöl, de rávilágít gyakran igen
tanulságosan a magyar közállapo-
tokra. 60. kiadvány: Cseri Péter há-

rendezés, az elgondolás, a válogatás, a zsűri hiánya látszott. Igy a kiállí-
tás legfeljebb egyes művészek, de nem a felvidéki és kárpátaljai müvészet
ügyét szolgálta. Igy kritikát nem mondhatunk, csak annyit, hogy a fel-
vidéki-művészek nem ennyire kisiskolások, mint ahogy egy-két Iestö rnun-
kája bizonyítaná s a kárp átaliaiak nincsenek ennyire kevesen (két kiállító).
Sőt különösképen a KárpátaJján kiforrott erők vannak, akik művésztelepei-
ken rendszeresen dolgoznak, akiknek forma- és színvilága ujság s rnűvé-
szetük lénye kárpátaljai s tudása disciplinélt. R~ 'I .

.
IROKJ KONYVEK

Augustinus lsten városáról írt
huszonkét könyve. Fordította: Dr.
Földváry Antal. 1. kötet ([-V.
'könyv). Budapest, 1942. 361 lap. -
Augustinusnak a "Oe civitate Dei"
c, hatalmas írása annak idején az
-ók o ri keresztyénségnek a legna-
gyobb arányú leszámolása volt az
antik pogány világgal. E leszámo-
lásban hatalmas erővel nyilatkozik
meg a keresztyénség diadalmas
ereje a belsőleg korhadtá, hitetlen-
né és erkölcsileg zűllötté vált ókori
világgal szemben. Oe Augustinus
írása egyúttal döntő irányítást is
adott a keresztyénségnek a világ-
11OZ, a kultúrához és az állarnhoz
'való viszonya tekintetében. Ezért
errnek az írásnak a tanulmányozása
ma is rendkivüli gazdagodást je-
lent annak, aki az ókori világnak
.sz árnunkr a idegenné lett vonásain
túl meglátja Augustinus vitairatá-
'nak időtálló mondanivalóját. Föld-
váry Antal' jó magyar fordításban
bocsátja közr e Augustinus iratát.
.A fordítás előtt részletes bevezetés
szól Augustinus életéről, irodalmi
működésér ól (iratainak a felsoro-
lása), majd Augustinus bibliogra-
jrhiát és a "Oe civitate Dei" is-
mertetését és a lefordított könyvek
tartalmi kivonatát kapjuk A for-
dítást jegyzetek teszik érthetőbbé.
Köszönettel tartozunk a fordítónak
munkájáérts kívánjuk, hogy annak
folytatása és befejezése miharna-
rabb meg jelenhessen. K.

La Varend.e: A skótok királya.
Fordította: Just Béla. Budapest,
Singer és Wolfner kiadása. - Az
új francia katolikus oirodallom egyik
regénye fekszik .elöttünk, Höse egy
abbé 'kissé egzaltált inastitkára, aki

. egyik kalandja nyomán' szövödö

. sze relnnével majdnem detektivre-
.génybe illő bonyodalmakat támaszt.

I A történet elég valósztnűtlen, vi-



ro/71 elbeszélése. Á soproni evang.
líceum Magyar Társaságának tulaj-
donában lévő eredeti példány után.
Az első elbeszélés Ottóról szól, a
Bánk Bán egyik szereplőjérő.J.· Ér-
dekes összehasonlításra ad alkal-
mat, de nem tisztázza az összefüg-
gést. Mind'két kiadvány értékes ir o-
.dalomtörténeti adatokat szolgáltat.
Dícséretreméltó abból a szempont-
ból is, hogyakiadványokkal kap-
csolatban a tanulóifjúság érdeklő-
dését felkeltik az irodalom történe-
te iránt, sőt tevőleges szerephez is
jutnak. V. L.

Zentay Dezső: Beszélő számok.
XI. Világtermelés, a megnagyobbo-
dott Magyarország szellemi arisz-
tokr atái. Budapest, 1943, ára 4 P.
- Zentay ismert s már általunk is
ismertetett sorozata nundig aktua-
litásokat ragad meg. Könyvének
első pillanatra talán érdekesebb nek
látszanak azok a lapjai, melyek
hazánk "szellemi arisztokratái"-t
(bár a szó nem szerencsés) sorol-
ják fel: e tanulságos felsorolás
nemcsak képe tudományunknak.
művészetünknek, egyházi és világi
vezetőinknek, hanem bizony "neo-
barokk" bajainknak is. Kár, hOl5Y
éppen evangélikus egyházi adatai
pontatlanok. Komolyabb elmélyülés'
mellett még tanulságosabbak a vi-
lágtermelésre vonatkozó adatok,
melyeket Zentay hihetetlen sok
utánjárással szerzett meg. K.

Karácsony Sándor: Barátság és
szerelem. 3. bővített kiadás, Buda-
pest, 1942, Exodus-kiadás, 211 lap.
Immár harmadik kiadásban jelenik
meg ez a könyv, ezúttal egy soro-
zat első köteteként, melynek címe:
A magyar diák eligazítása. 1. Ifjú-
ság: barátság, szerelem, hivatás. -
Karácsony Sándor kétségkívül a
legeredetibb magyar pedagógus.
Ebben a 'könyvében az if'júko r
alapkérdéseiként a barátság, szere.
lem és Ihivatás hármaszengzetét lát- -
ja. Időrendi sorrendben is így jön-
nek egymásután. A barátság a gye-
r ekkor szükségszerű életformája.
Dávid és Jonathán bibliai példáján
szemlélteti, hogy rnilyen az igazi,
lsten szerinti barátság. A barátság
kérdésének igazi megoldása azon-

. ban az, ha a barátok között har-
madiknak ott van Jézus Krisztus,
az egyetlen ío barát. - A szerelern
az ifjúker nagy élménye. Az Éne-
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kek éneké-t magyarázva igen nyil-
tan és szemléletes stílusban nyul
bele a szerző ebbe a nehéz kérdés-
be. Megszólaltatja Isten törvényé-
nek kemény követelését, hogy meg-
oldásként felmutathassa az evang é.

liumot. - A könyv harmadik ré-
szében a pályaválasztás kérdésével
foglalkozik. Terjedelmes lélektani
alapvetés után, részben összefoglal-
va a két előző rész tanulságát, rá-
rnutat arra, hogy a pályaválasztás-
ban nem a hajlam a döntő, hanem
a szolgálat szempontja. Igy lesz a
foglalkozás és pálya hivatássá és
küldetéssé. Ezt a pompás könyvet
minden evangéliumi revelőnek me-
legen ajánljuk. G. Gy.

Kodolányi János: Suomi. Buda-
pest, Turul-kiadás. - Ko dolányi két
Finnországról szóló könyvét ("A
csend országa" és "Suomi titka")
együtt kapjuk e kötetben. Oe a
régi, sokak előtt ismert írás rnost
újonnan, fris-sen hangzik. Kodo-
lányi a szerelmes lelkesültségévei
ír Finnországról és a szerelmes lá-
tásával csodálatos színt és meleg-
séget visz bele minden sorba. Ezért
könyve szép és magával ragad. Oe
szükségünk is van arra> ho.gy éppen
most, amikor kritikus időkhöz ér-
kezünk és amikor minden erőfe-
szítésre szükség ünk lesz, felragyog-
jon előttünk a finnek példája és
meg tanuljuk tőlük, hogyan sokszo-
rozhatja meg a kis nép is erőit, ha
valóban, minden keresztyén erővel
és erkölcsi komolysággal harcol,
küzd a létért. A finnek p-éldája arra
tanít, hogyamienknél sokkalta
mostohább körülmények közt is
nagy lehet egy kis nép, sőt az egész
világ szeme előtt teljesítheti külde-
tését. Kodolányinak hálásak va-
gyunk azért, hogy ezt szernünk elé
állítja: bár meghallanánk és meg-
szívlelnérik e köriyv mondanivalóját
éppen most, amíkor a vészes felle-
gek ismét gyülekeznek fejünk fe-
lett. A kiadónak pedig hálásak va-
gyunk azért, hogy >a két könyvet
együttesen tette hozzáférhetővé. K.

Katona József: Luca széke. Drá-
ma 3felvonásban. Karácsony Sán-
dor tanulmányával. Budapest, 1942.
Exodus kiadása. - Katonának a
Bánk bánon kívül minden drámája
kéziratban maradt. Később gyüjte-
rnényes kiadásokban, de külön is a
legtöbbet közreadták. A legtöbb



96

kiadást, persze a Bánk bánt nem
szémítva, a Luca széke érte el. Nem
véletlen volt, hogy éppen erre a
drámara esett a kiadók választása.
Népszerűségét magyarázza az a
körülmény, hogy míg egyrészt a
korabeli drámaírás jellemző típusa-
ként szekta emlegetni az irodalom-
tudomány, másrészt Katona adap-
táló készségének ismert mozzana-
tain túl a legnagyobb magyar drá-
maíró költői tehetségének kétségte-
len ereje is megmutatkozik benne.
A bevezető tanulmányban, amely
jellegzetesen Karácsony-írás, a szer-
ző érdekesen világítja meg Katona
arcát, és rriegokolja, rniért esett a
választás a dráma újf'enti 'kiadására.
A rövidke értekezes is felettébb ta-
nulságos, az eredeti írásművet pe-
dig egyenesen örömmel fogadja az
olvasóközönség, annál is inkább,
mert nehéz hozzájutni Katona mű-
veihez a búvárkodni óhajtónak.

A. E.
Kodolányi János: Csendes órák.

Budapest, Turul-kiadás. - A könvv
folytatása az "Esti beszélgetések
círnűnek. Régebben megírt és meg-
jelent cikkekriek, hosszabb lélekzetü
értekezéseknek gyüjteménye. Ösz-
szeválogatásuk is érdekes, hát még
tartalmuk. Szomory Dezső, a hic-
hedt Gergely Sándor, Földi Mihály
állanak a "tulsó parton" s az in-
nensőn Sz abó Dezső, Móricz Zsig-
mond, Szokratesz és Kreten vitat-
koznak a konstruktivista irodalom-
ról, 'azután' sorrakerülkét cikk az
Ormányságról, izgalmas beszámo-
lók a Tiszántúl c. napilap elindulá-
sáról és bukásának elkeserítő okai-
ról, több kisebb cikk különböző
időszerű és mindig érdekes kérdés-
ről és emberről, majd a "Földindu-
lás" körül támadt hajsza ismerteté-
sében lángol fel a lélek ereje s az
utolsó cikkekben jelentkeznek a
"csendes órák", amelyek inkább

'őszinte óráknak nevezhetők. Kodo-
lányi olvasói hálásan veszik újabb
cikkgyüjteményét, mert felér a mai
magyar szellemtörténet keresztmet-
szetéveI. Szenvedélyes író és szen-
vedélyes ember Kodolányi János,
de nem vakítja el szenvedélye. Nyi-

tett szemmel hadakozik és őszintéri
önzetlenül. Sohasem ál'J mellé nagy-
arányú propaganda, de erre egyé-
niségének nincs is szüksége. Mindig
a kevesekkel. a magyarokkal dol-
gozik magyarok számára. Tömegek
nem állanak mellette, me rt nem is
törekszik a mennyiség győzelmére,
de akik keresik írásait, erőt nyer-
nek tőle. Nemcsak tanulni lehet, de
írásain keresztül szeretni is lehet
az írót, mint ahogy Kodolányi Já-
nos is rávezeti olvasóit a magyar-
ság iránt való szeretet útjára. V. L

Hortobágyon kivirult az ibolya.
Kolozsvár, ,1942. Exodus kiadása. -
A pusztaí ember életét rajzolja meg
ez a kis könyv nótákban. Lükő Gá-
bor válogatta össze benne a horto-
bágyi népdalokat. Igénytelen, vé-
konyka kis füzet, mégis meg kell
mellet te állni, mert bizonysága an-
nak a nagy igyekezetnek, amely
népi kultúránk minden kincsét
- lázas sietséggel pótolva a mult
mulasztásait - igyekszik össz együj-
teni és közreadni. Nem jelent az ol.
vasó számára különösebb u.idonsá-
got, az összefoglaló keret is heve-
nyészve készült hozzá, ment min-
den filológus pontosságtói, rnivel-
hogy a nagyközönség részére író-
dott. Egy dolog azonban becsessé
teszi: kettakkal tarkít ia a feljegy-
zett dalszövegeket. Végeredmény-
ben azonban mindegy, hogyan, mi,
lyen formában tudjuk megmenteni
nemzeti kultúránk veszendőbe menö
elemeit. A rendszerezés, formába
öntés, a szakszerű vizsgálódás ma.
radhat későbbre is. Most csak a
gyüjtes fontos, s ebben a' munkában
minden eszköz jó. A. E.

Külföldi folyóiratok. Luthertum.
Lipcse, Deichert-kiadás, előfiz. ára
félévre 3 RM. - A január-februári
kettős szám hozza B r ing Rag na r
tanulmányának befejezését az Ú. n.
objektív és szubjektiv elemekról az
egyházról szóló tanításban, és közli
Köb e ri e tanulmányának első ré-
szét "a keresztyén tanítás az em-
berrőla 'lelkipásztorkodás világí.
tásában" címen. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harang_zó nyomdája) Györ, Andrássy.út 24.



Három új jelenet a komoly vallásos-esték tartásahoz Túrmezei Erzsé-
bet diakonissza testvér tollából:

"Pató Panni Majd/alván."
"Mili néni gazdagsága."
"Két fiú."

A jelenetek előadási joga a szereplők szerinti füzetszámok megvétele.
Mindez kapható a kiadónál: Fébé Könyvkereskedés, Budapest, VII.,

Damjanich-utca 25/a, a hazai protestáns könyvkereskedésekben és irat-
terjes~ésekben.
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Férfi intelligenciánk csendesnapjai. Máriabesnyö, 1943 április 17-20.
Az Országos Luther Szövetség ez évben is a nagyhét első három napján
rendezi meg férfi intelligenciánk evangélizáló csendesnapjait. A csendes-
napok Máriabesnyőn (Gödöllő mellett) a Besnyő penzióban ápr. 17·én,
szombaton este kezdődnek és. 20-án, kedden este végződnek. Előadók:
Túróczy Zoltán püspök, dr. Mády Zoltán c. igazgató, tudományegyeterni
előadó, dr. Reök Iván sebészfőorvos és Szabó József lelkész. - A kényel-
mes elhelyezés és jó ellátás a megfelelően felszerelt penzióban testi pihe-
nést is jelent. Teljes elIátás kiszolg álással, csomaghordárral. stb. elhelyezés
szerint 36, 32. 28 pengőbe és 2 P jelentkezési-rendezési díjba kerül. Fűtés
kivánság ra külön 1 P. Élelmiszerjegyek váltóiegyekben hozandók. - Alig
képzelhető el, hogy különösen egyházfe/ügyelőink, egyházi tisztviselöink
s az intelligenciához tartozó presbitereink köréból bárki is mellőzhesse
az ilyen csendesnapokat, aki saját le/ki életét és ezzel egyházi szolgálatát
komo/yan veszi. Az érdeklődés és részvétel évről-évre fokozódik is. úgy-
hogy ajánlatos a mielőbbi jelentkezés. Részletes programmct küld. fel-
világosítást ad: az Orsz. Luther Szövetség konferenciai bizottsága, Buda-
pest, 1., Verböczy-u. 28. (Telefon: 160-468.)

Legközelebb megjelenik
Dr. Imre Lajos kolozsvári teológiai tanár könyve "A keresztyén

val1ástanítás" címen. Előfizetési ár 2.50 P. Bolti ára 3 P lesz.

2. kiadásban jelenik meg:
Túróczy Zoltán, v. Sréter Ferenc, dr. Reök Iván, dr. Mády Zoltán:

"Isten ismerete". - Ára 4 pengő.
Megrendelhetők a Lelkipásztor kiadóhivatalában, Celldömölk,

Ostffy-tér 7. szám.

"ÉLÖV!Z" címen indul meg április hó l-én az evangélikus evangéli-
záció havonként megjelenő lapja. Mutatványszámot kézséggel küld a szer-
kesztőség: Budapest, I., Verbőczy-u. 28. (Telefon: 160-468 és 360-615.)

.Szétszort juhok között" címmel írta meg Sághy Jenő balatonszárszői
lelkész a szórványmunkája tapasztalatait. A 80 oldalas füzet élénk válto-
zatban tárja fel a megélt ·eseményeket. Áni 1 pengő.

.Testnek feltámadását" címmel jelent meg Dezsérv Lászlö budapesti
egyetemi lelkész hívő írásmagyarázata 1. Kor. 15. alapján. A csinos !{Í-

állítású füzet 70 fillér.



Olvasd! Terjeszd!

a Keresztyén Igazság új kiadványai:
Í gy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. 40 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 20 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 20 fill. (ll. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 24 fillér.
lsten a mi oltalmunk. Ára 20 fillér.

Dr. Luther M.:

Pröhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" " ,,-
Scholz Lászlót

A hat füzet ára együtt rendelve 1.20 P. Tömeges rendelésnél kedvezmény:
1-100 pd-ig 10%, 101-500 pd-ig 20%, 500 pd-on felül 25 % árengedmény.

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatal a, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazság" kiadványait!

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P.
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P.
Máté evangéliuma. 5 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
tpagyarázata.)· 2 P.
Jézus Krisztus. 1.40 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény. )

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

" "

" "
Kiss Jenő:

Scholz László:

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatal a, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

BAROSS-NYOMDA: UZSALY ES KONCZ (HARANGSZó NYOMDÁJA) GYÖR.


