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essenek, hanem megtérjenek,
higyjenek és üdvözüljenek.
Krisztus ezen a karácsonyon
is meg fogja mondani, hogy
mennyire sajnálja és szánja
ennek az emberi világnak ma-

I gacsinálta minden szenvedését,
félelme it és fájdalmait. Ö el
akarja mondani újból a hegyi
beszédet és akinek nincsen
füle annak meghallására, végbe
akarja vinni azon azt a csodá-
ját, hogy a süketeket hallókká
teszi. Akinek nincsen szeme az
Isten világkormányzásának és
a megváltásnak a látására, meg
akarja nyitni szeme világát.
Aki tele van mindenféle bűn-
nek bélpoklos fekélyeivel, rá
akarja tenni szent kezét annak
fejére és azt akarja mondani
neki, amit egykor a bélpoklos-
nak mondott: "Akarom, tisztulj
meg!" Végül pedig azt, aki
annyira az ördög kezében van,
hogy kialszik benne a hitnek
világossága és fenyegeti a má-
sodik, a kárhozatra való halál,
ki akarja hozni ebből a halálból
és kiáltani akar szíve legbelse-
jébe: "Lázár, szegény Lázár,
jőjj ki!" ...

Bizony, csakugyan jön, sőt
velünk van minden napon a vi-
lág Megváltója, mert meg akar
oldozni minden köteléket, ame-
lyik az embert visszatartja Is-
tentől és az Isten gyermekeinek
életétől. K. L.

Csakugyan [ön-e ?
Csakugyan jen-e Krisztus keznek. Ez a világ ebben a kér-

ezen a karácsonyon? - kér- désben is éppen úgy, mint sok
dezte egy elkeseredett ember. I más kérdésben, felcseréli egy-
Azután hozzátette: érdemes-e mással az okot és az okozatot
jörinie erre a földre, amelyik és ahelyett, hogy azt mondaná:

ég talán soha nem volt olyan micsoda ostobaság és szeren-
messze az Isten országától, mint csétlenség jó békesség helyett
ezen az ádventen? háborúságokban gyötrődni, -

Istennek ez az országa, ahelyett azt kérdezi: miért en-
amelynek eljöveteléről Jézus gedi meg Isten, hogy megint
folyton tanított, amelynek háború zúdulj on a földre és
az eljöveteléért a Miatyánk- hogy mi, akik most itt élünk,
ban naponként imádkozunk, egy nemzedék életében is két-
az örömnek a szeretetnek szer hordozzuk a nyomorúságo-,
és a békességnek az or- kat és a szenvedéseket? Az így
szága. Ez az öröm, szeretet és gondolkozó emberek szívéből
békesség nem pusztán földi ér- nem is fakadhat más kérdés,
telemben vett öröm, nem pusz- mint az, hogy jön-e karácsony-
tán emberek közötti szeretet és kor ez a világot megváltó Mes-
nem pusztán háborúmentes, siás, akinek hatalom adatott
nyugodt és biztonságos békes- mennyen és földön és aki előtt
ség, hanem mindezeknek va- hódolnia kellene minden szív-
lami olyan csodálatos legfel- nek, jőn-e karácsonyt hozni és
sőbb foka, amelyet egyformán ha jön, milyen karácsonyt tud
áthat Istennek az egész világot hozni ennek a világnak?
megmentő kegyelme. Mi soha- A keresztyén embernek igen-
sem mondjuk azt templomaink- is tudnia kellene azt, hogy ha
ban, hogya csüggedt keresz- karácsonyi ajándék gyanánt
tyénségnek és a szorongó em- Krisztus a legteljesebb békes-
beri szíveknek ez a mostani séget adná oda a világnak és
nehéz háború az oka. Mi jól minden ágyúból ekéket és ha-
tudjuk, nem titkoljuk, minden- rangokat gyártanának az em-
kor nyíltan megmondjuk a ke- berek és húsz év alatt elfelej-
resztyéneknek is és az egész tenének minden nyomorúságot,
világnak is, hogy nem a hábo- amelyen valaha is keresztül-
rúk teremtik a hitetlenséget és mentek, ez a világ még akkor
a vele járó minden lelki nyo- sem volna megváltva, hanem a
morúságot, hanem a hitetlen megváltás minden munkájának
emberi életekből indulnak el akkor is változatlanul kellene
és fejlődnek ki azok a helyze- továbbfolyni, hogy az emberek
tek, amelyekből háborúk kelet- el ne vesszenek, kárhozatba ne
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(r~él~i e~~etemistáin~
Diákszociális berendezkedés

A kolozsvári Egyetemi Diákvédő Hi-
vatal a maga mintaszerű berendezkedé-
séveI és családias szellemével meg-
érdemli, hogy ismertté legyen.

A Diákvédő Hivatal dr. György Lajos
egyetemi tanár elnöklete alatt három ta- '
gozatban működik: 1. Diákjóléti Tagozat,
me ly a kolozsvári összes diákjóléti intéz-
mények központí szerve, II. Diákszer-
vezeti Tagozat, mely egységszervezeti
úton egyesítette a kolozsvérj diákságot
s annak bajtársi-társadalmi életét irá-
nyítja, saIII. Tagozat, me ly az értel-
miségi utánpótlás szervezését, elhelye-
zését, irányítását, védelmét szervezné.
Ez amolyan szenior-munka, most azonban
az értelmiségi munkásoknak a szükség-
letnél alacsonyabb létszáma miatt nem
működik. Mindezeken kivül műk ödík
egy Ú. n. Diákvédő Bizottság, meJy dr.
Buza László egy. tanár elnök lete alatt
az egyetem összes karainak kinevezett
képviselőiből alakul s a Diákvédő Hiva-
tal mindhárom tagozatának működése
felett tanácsadó szerv.

A Diákvédő Hivatal legjelentősebb in-
tézménye a Mátyás Király-Diákház a
Farkas-utcában. A románok építették az
ősi 'magyar színház helyére, amit 1935-
ben lebontottak. Ez volt az első állandó
magyar színház, s Ül21~1935-ig állt fenn.
A kolozsvári magyarság sírva nézte,
amint a román csákány nekiesett ennek
az egyik legrégibb kultúremlékünknek
s botránkozva látta, mint emelkedik
modern skatulyastílusban a román diák-
ság fellegvára. A történelem igazságosztó .
Istene most azzal vígasztalja a magya-
rokat, hogy ma ez az épület a magyar
diákélet központja s Kolozsvár kultúrális
életének egyik fontos tényezője lett. A
románok persze teljesen kiürítették és
balkáni szemétben hagyták. A kultusz-
mínisztéríum súlyos ezrekből hozta
rendbe ezt az intézményt s annak telje-
sen új berendezésével ma .benne mű-
ködik az ország legmodernebb diákmen-
zája, a Kolozsvári Magyar Diákok Szö-
vetsége s maga a Diákvédő Hivatal, eze-
ken kivül pedig modern zeneterem és'
nagy előadó terem van benne.

Az Egyetemi Diákasztal maga is ha-
talmas intézmény. A benne étkező hall-
gatók napi száma átlag 650. A tavalyi
munkaév végén kiadott jelentés szerint
416.291 adag étkezést szolgáltak fel
benne. Aki valamennyire ismeri egy
ilyen intézménynek működését, elgondol-
hatja, micsoda munkába került ezt a
hatalmas üzemet az étkezési" jegyek és
nehéz beszerzés világában egyszerűen
csak adminisztrálni! (Kolozsvárott még
egy diákasztal működik a leányok ré-
szére a Szilágyi Erzsébet-Leányotthon-
ban, ezen átlag napi 154 hallgatónő
étkezett és 103.273. adag ételt szolgáltak
fel.) Ez a diákasztal modern, tiszta be-
rendezkedésével egészen korszerű intéz-
mény.

A Kolozsvári Magyar Diákok Szövet-
sége helyiségéről a diákegyesület mun-
káj ának ismertetésével kapcsolatban fo-
gok szólni. A Diákvédő Hivatal iroda-
helyiségei megfelelnek annak a nagy
munkának, ami bennük lefolyik. Ez az
iroda intézi valamennyi diákjóléti intéz-
mény személyi, anyagi, fegyelmi ügyeit.
Felvételek, kedvezmények, panaszok, ké-
relmek, segélyezések és valamennyi
intézmény pénzkezelése hatalmas szer-
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Az egyház a világban
- Részletek báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő évi jelentésébőL -

Az államhoz való viszonyt
illetőleg egyházunk teljes mértékben tudatában van a létharcát vívó
állammal szembeni kötelességének és azt a benne feszülő erők hiány-
talan odaszentelésével támogatja. Az állam is tisztában van azzal,
hogy az egyház nélkül meg nem állhat. A szeritistváni gondolat
renaissence-a ennek a meggyőződésének az újjáéledését jelentené
akkor is, ha elhalványult volna. Kállay Miklós miniszterelnök ísmé-
te,lten kifejezésre juttatta azt az értékelést, amely az államot az egy-
hazzal és annak munkásaival szemben vezeti. Hasonló értelmű meg-
nyilatkozások hangzottak el Szinyei-Merse Jenő vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ajkáról is.

. Az államhoz való viszonyunk kifogástalan voltára vonátkozó meg-
állapításunk természetesen nem jelenti ki nem elégített jogos igé-
nyeink és méltányos kéréseink az állam részéről való kielégítése szor-
galmázásának c. feladását. Sőt ellenkezőleg, azt éppen e viszony sér-
tetlensége érdekében még magával az állammal szemben is kötelessé-
günkké teszi. Még kevésbé jelenti azt, hogy az állam egyes közegei
által esetleg foganatosított sérelmes intézkedések ellen óvást nem
emelnénk és azokkal szemben jogorvoslatot nem keresnénk. Amint-
hogy azt is váltig szorgalmazzuk, hogy eréslyes intézkedéssel szün-
tesse meg az áldatlan állapctot. amelyet a reverzálls kérdés teremtett.

*Nemzeti és közös egyházi érdek, hogy a felekezetközi helyzet
ezekben a sorsdöntő időkben ment legyen minden megrázkódtatástól.

Ennek érdekében egyházunk minden tőle telhetőt megtesz, amint-
hogy minket a felekezeti béke megbontását illetőleg a multban sem
illethetett jogos szemrehányás. Nem is a kifelé való kardcsörtetésben.
hanem kegyelmi eszközökkel való sáfárkodásban áll egyházunk fel-
adata, amelynek hű teljesítése nemcsak befelé hozza meg áldását, de
kifelé is elvégzi a gyertyatartóba helyezett gyertya világosságot ter-
jesztő misszióját.

Meggyőződésem, hogy mint a mult világháborúban történt, a
különböző egyházak lelkészeinek a harcok mezején közös veszedel-
mek közepett való bajtársi együttműködése ebben a világháborúban
is, sőt ebben talán még inkább kedvező hatással lesz az egyházak
közötti béke és egyetértés kialakulása és elmélyülése tekintetében.
A meggyalázott templomok, a szétrobbantott egyházak, alegyilkolt
papok omladozó parókiái, a hitüktől megfosztott tömegek élő illusztrá-
ciói annak, ki az igazi ellenség, mekkora az ereje és milyen ítélet vá~
egyházakra, ha széthúzás lesz urrá közöttük, és erejüket egymás ellem
csatározásokban fecsérelik el.

Mintha a helyes belátás máris felülkerekednék. A felekezetközi
életben nem fordult elő olyan újabb nyugtalanító jelenség, amelyet
jelentésembe kellene foglalnom, a reverzális okozta seb azonban vál-
tozatlanul ott tátong a nemzet testén és megzavarja a lelkek
nyugalmát.

A felekezetközi békére irányuló törekvésünk természetesen nem
jelenthet részünkről felekezeti elszíntelenedést. Ha Istennek a lutheri
reformáció által kitermelt evangélikus vallási típuss al és az azt kép-
viselő evangélikus egyházzal céljai voltak eddig, négy évszázadon át,
bizonnyal céljai vannak ma és céljai lesznek ezután is. Zászlóárulás
volna ha az evangéliumból, abban gyökerező hitelveinkből, egyház-
hűségűnkből és hivatástudatunkból a felekezeti' békesség, vagy test-
vériség vélt érdekében csak egy jottányit is feladnánk.

*Sajnálom, hogya budapesti helyőrségi templom kérdése, amelyet
előbb a katonai egyházközségek szervezésével kapcsolatos ügyek tár-
gyalásáról alakított közös bizottság tárgyalt, többé nem került a
bizottság elé, s értesülésem szerint más megoldás létesült, mint
amelyet 1940. évi egyetemes felügyelői jelentésemben kívánatosnak
jeleztem és aminőt egyházunk várt. Eszerint a budapesti helyőrségi
templomul, amely egyben protestáns tábori püspöki templom is, a
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Keresztyén Ifjúsági Egyesületek budapesti székházának nagy terme fog
szolgálni, Tagadhatatlanul szívesebben láttuk volna, ha a rendelke-
zésre állott tekintélyes összegből külön templom épül, amely elhelye-
zésében, méreteiben és művészi kivitelezésében egyaránt méltó lett
volna a protestáns tábori püspökség szolgálatához és méltóságához,
de, számolva a befejezett ténnyel, reméljük, hogy a kivitelezés módja
a körülményekhez képest mégis kielégítőnek fog bizonyulni., *

A református egyházzal közösen fenntartott sajtószolgálatunk a
háborús viszonyok következtében megnövekedett nehézségek ellenére
is eredményesen működik és minden erejének megfeszítésével azon
van, hogy a háború zajától hangos napisajtóban se némuljon el a
protestantizmus hangja. A Magyar Értesítő angol kiadása, az angol-
szász protestantizmussa1 a postai összeköttetés megszakadván. ezidő-
szerint szünetel, német kiadása azonban változatlanul megjelenik,
mégpedig az eddiginél nagyobb példányszámban.

*A külföldi testvérekkel való érintkezéseink a háborús viszonyok
között úgyszólván az Ungarischer Pressedienst körül jegecesednek ki.
Elsősorban természetesen abban a formában" hogy ez közvetíti élet-
eseménycink híreit azoknak a 'külfőldi személyiségeknek, - egyházi
közületeknek, intézményeknek, tudományos intézeteknek és sajtó-
orgánumoknak, akik, illetve amelyek irántunk érdeklődé st tanúsítanak.

*Annál nagyobb öröm számunkra, hogy a Protestáns Világszövetség
tovább él, a közeljövőben nagygyűlést tart, és megbízott főtitkára
meglátogat minket. A szövetséget, jelenleg, mint ügyvezető elnök, a
magyar osztály elnöke, dr. Tomcsányi Vilmos Pál vezeti, aki a közel-
multban Berlinben járt a szövetség elnöki értekezleten, amelyről a
legjobb benyomásokkal és sokat igérő tervekkel tért haza.

Soha?
1 •

A reverzálls-törvény kérdése parlamenti beszédek, püspöki nyilat-
kozatok és egyházi ujságjainkban megjelent nagyon halk cikkek for-
májában, ismét szőnyegre került, mire a Nemzeti Ujság "Soha!" cím-
mel, megint nagyot kiáltott. A cikk történeti álláspontra helyezkedik
s azt akarja kimutatni, hogy a reverzális-törvény történeti előzmé-
nyeit mi indítottuk, a reverzá1is-törvényt mi "hajszoltuk tűzön-vízen
keresztül", a reverzális-törvény világszerte elterjedt, igen jól beváló
rendszer s különben is, ha mi a reverzálls-törvény ellen merünk
beszélni, akkor tulajdonképpen 'nem a római katolicizmust támadjuk,
hanem a magyar állami törvényt. Vegyük sorba ezeket a dolgokat.

A cikk ezt mondja: "Magyarországon a XVII. századig nem igen
fordultak elő vegyesházasságok, mert ebben az időben érvényben volt
nálunk is az egyházjog ama szabálya, hogy katolikus fél nem kato-
likussal csak megtérése ~ etén léphetett házasságra. De államjogilag
sem volt lehetséges a vegyesházasság, mert hiszen akkor még egyet-
len keresztyén felekezet sem volt államjogilag elismerve s maguk a
protestánsok is tilalom alá vették a vegyesházasságot. Mivel azonban
a XVII. sz. folyamán a protestánsok kezdték megengedni a vegyes-
házasságot, ha remény volt a gyermekek protestáns ne-velésére, a ka to-
Iikus plébánosok hasonló eljárással feleltek, Keresztély Ákos prímás
1715-ben kifejezetten megengedi avegyesházasságot - ha nem aka-
ályozható meg - írásos reverzális mellett". Mit értsünk azon, hogy

egyetlen felekezet sem volt még ekkor "államj'ogilag" elismerve, ha
ugyanakkor érvényben voLt Magyarországon a katolikus egyházjog
"ama szabálya?" A XVII. sz. második fele 1. Lipót kimondottan
protestáns-üldöző rendeleteinekkolonicsi légkörében telt el. Nyilvános

llásgyakorlatunk csak megnevezett ésújabb és újabb rendeletekkel
W 'tett helyeken volt lehetséges s minden törvény és rendelet a kato-

egyház érdekeit védte. Lehetséges akkor, hogy mi kezdeményez-
olyan vegyes' házassági gyakorlatot, melyben "remény volt a

rmekek protestáns nevelésére?" Azt el lehet hinni, hogy a protes-

vezettséget igényel. György Lajos dr.
egyetemi tanárnak már a kisebbségi élet
alatt megismert atyai gondoskodása az
óriási admínísztrácíót meleg szívvel tölti
meg s igazi családias levegő tölti be a
diákjólét intézményeit.

A Diákvédő Hivatallal együtt müködik
egy Tankönyvtár, mely szegény diákok-
nak jegyzetekkel, könyvekkel szolgál.
A zeneteremben állandó hangversenyek
vannak s itt próbál minden héten nagy
szorgalommal egy kis zenekar, amit az
egyetemi tanárok alakítottak magukból.
A Mátyás Király-Diákház nagy terme pe-
dig Kolozsvár kultúrális életében nagy
szerepet játszik. 1036 személyt befogadó
nagytermében a múlt tanévben 15 ünne-
pély, 69 előadás, 34 hangverseny, 6 gyü-
lés, az egyetemi honvédelmi tanrendszerü
állandó előadásai, doktoravatások, az
Egyetemi Énekkar és Zenekar próbái, 5
színesfilm- és fényképbemutató, 1 divat-
bemutató, 2 tiszti vivőverseny. 7 tánc-
mulatság és majális, díszebédek, vacso-
rák, ismerkedési estek folytak. Ilyensok-
oldalú és beható használatban alig van
kultúrintézményünk.

A Diákvédő Hivatal diákjóléti intéz-
ményeinek javarésze ezenkívül a diák-
otthonok. 1. A Gábor Aran-Diákotthon,
mely már a megszállás előtt is a kolozs-
vári diákok legnágyobb otthona volt,
a románok teljesen elhanyagolt állapot-
ban hagyták hátra. Ezrekbe került, míg
beköltözhetővé varázsolták. A tanév
folyamán 318 hallgató nyert beutalást
ebbe az otthonba. 262 féröhelye van. Az
Otthonnak önálló kultúrális és társa-
dalmi, élete van, melynek jövedelmét,
- többezer pengőt, a korszerűsítésre for-
dították. Legnagyobb problémájuk a. ro-
mánok által teljesen kifosztott könyvtár
pótlása. Könyvkiadóvállalatok és ma-gá-
nosok adakozásából eddig 1511 művet
sikerült beszerezni.

2, Az Eötvös József-Diákotthon beren-
dezésére és tatarozására több, mint száz-
ezer pengőt költött a minisztérium. A ta-
nítók Eötvös József-Alapjával való kap-
csolatát a minisztérium egyelőre úgy
állapította meg, hogy az Alap jelölhet
ki 40 helyre hallgatókat. Régi nagy
ebédlőtermét használják a Kolozsvári
Tanítók Egyesülete tagjai. Az Otthon
befogadó képessége 172 diák. Az ~v
folyamán 301 hallgatónak nyujtott lakást.
Legnagyobb problémájuk, hogy az Ott-
hon a kolozsvári lebuj ok sikátornegye-
dével szomszédos épület, ami nevelési
szempontnak nem igen kedvező. Kolozs-
vár fokozatos rendezésétől várják a ked-
vező fordulatot.

3. A Bolyai-Diákotthon a megszállás
hősi időszakában keletkezett, amikor bér-
házból alakították át a magyar diákok
lakhelyének. Ma igen drága átalakítási
munkák után az orvosi kar használja s
118 lakót helyezett el.

4. A Szilágyi Erzsébel-Leányotthol1 az
épület felső két emeletén húzódik meg
ideiglenesen. az alsó helyiségekben he-
lyezték el ugyanis a Mentő Állomást.
Elég gondot okoz a nevelés felelőseinek,
hogy az otthon állandó nyitott kapuval,
egész nap ki-be járkáló forgalommal za-
vartan kénytelen élni, de ma nem tud-
nak ezen változtatni. 75 egyetemi hall-
gatónő volt tavalyi lakója.

5. A Teleky Blanka-Leánv ottlioni a Rá-
kóczi-Diákotthon átalakításából rendelte
Jeányinternátus szerepére a rníniszté-
rium. A románok húsz esztendőn keresz-
tül javítás nélkül használták. Tatarozása
után adták át rendeltetésének. Az Ott-
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hon telekkönyvileg az Erdélyi Magyar
Tanítók Leányotthona tulajdona. de ez
nincs abban az anyagi helyzetben, hogy
fenntarthatríá, így a Diákvédő Hivatal
használja. 54 hallgatónő lakta.

A Diákvédő Hivatal diákjóléti munk á-

jához tartozik a segélyezés is. Ez segé-
Iyezi a délerdélyi 148 egyetemi hallga-
tót, akiknek nevelése tavaly 86.144 pen-
gőbe került. Egész nyáron is eltartották
őket, mivel haza nem mehettek. Ez külön

. 10.000 pengőbe került.
Volt olyan hallgató, aki kilencféle se-

gélyben részesült. Ha el segélyekhez
hozzá vesszük a 45.200 pengős Horthy-
ösztöndíjakat, s a tandíjkedvezményben
kiosztott 638.092 pengőt, akkor megálla-
píthatjuk, hogy a kolozsvári egyetemi
hallgatók az elmúlt évben csaknem egy-
millió pengő kedvezményben részesültek!
(Pontosan 968.343 Pengő.)

Kolozsvárott érez valamit az ember
egy nagyvonalú nemzetmentő kultúr-
politika levegőjéből. Dezsérv Lászlo.

Centennarium
A szlovák evangélikusság az idén ün-

nepelte meg gazdag tartalmú énekes-
könyve, a Zpevnik Evangelicky kiadásá-
nak 100. évfordulóját. Ez az énekes-
könyv, mely a mai Szlováki ában 104
helyen váltotta fel az ősi Tranoseius-
féle énekeskönyvet, a "Cithara Sancto-
rum"-ot, hazánkban is több szlovák ajkú
evangélikus gyülekezetben használatos.
Helyesen tesszük tehát, ha nem megyünk
el figyelmetlenül e centennárium me l-
lett annyival inkább, mert ilyen időt
nem érhet meg használatban levő gyü-
lekezeti énekeskönyv komoly evangé-
liumi és hitvallási alapok, hymnologiai
kitűnőség és irodalmi értékek nélkül.

Már 1741-től kezdődőleg történtek kí-
sérletek a Tranovszky György által szer-
kesztett, ma már több, mint háromszáz
esztendős Cithara reformjára, néhol a
régi énekek egészen radikális változta-
tásával, de eleinte csak a Cithara újabb
kiadásainak keretén belül. Lassan azon-
ban megérett egy új énekeskönyv kiadá-
sának a gondolata is. Tiszteletreméltó,
többé-kevésbbé szerenesés. de célhoz
vezetni nem tudó egyéni kísérletek után
maga az egyházi főhatóság tette magáévá
az énekeskönyv ügyét. Dr. Szeberényi
János bányakerületi és dr. Jozeffy Pál
tiszakerületi szuperintendensek 1834-bcn
hathatós mozgalmat inditottak, mely
végül is célhoz vezetett. Érdemes fel-
jegyezni, hogy az utolsó símításokat ott
végezték el az énekeskönyvön, ahol
Tranovszky György, mint lelkész, hosszú
időn át működött, s ahol a Cithara is
keletkezett: Liptószentmiklóson.

Ez a körülmény pedig szimbólum. Az
új énekeskönyv egész építménye ugyanis
a régi alapokra kerül. Egy új friss haj-
tás csupán, melyben az öreg törzs nedvei
keringenek. "A régi énekeskönyv alapja
eme újnak .- olvassuk az előszóban -
s amannak kedvelője a kincsekből, ame-
lyekért azt becsülni tudta, semmit sem
veszít e másodikban sem". Természetes,
hogy a Zpevnik sem hagyhatta figyel-
men kívül azokat az ősi énekeket, melye-
ket a szlovák evangélikusság százado-
kon át szívvel énekelt úgy a templom-
ban, mint a szlovákoknál gyakori házi-
áhítatok alkalmával otthon is. Megma-
radtak a kürie-k, gloria-k. credo-k, a
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tánsok hamarabb hajlottak a vegyesházasságok kötés ére s ezeknek
elismertetéséért küzdeni akartak, hiszen mindíg több érzékük volt a
lelkiismereti szabadság és vallási türelmesség iránt, hasonlóképpen
ahhoz is, hogy magyar földön a magyarok egyenlő jogaiért küzdjenek.
Ez érdekük is volt. Minden józan ember előtt nyilvánvaló lehet azon-
ban, hogy ebben a korban csakis a katolikus egyháznak volt módjá-
ban olyan gyakorlatot honosítani meg, melyben írásos reverzálist
vehetett a vegyesházasoktól. A törvényen kívüli állapotban levő pro-

. testantizmus számára ez meggátolhatatlan katolikus kezdeményezés
volt, hiszen az: egész házasságjog a katolikus egyház érdeke és fel-
ügyelete alá tartozott. A cikk is be kell vallja, hogy az 1731-ben
kiadott Carolina Resolutió előírta, hogy minden vegyesházasságot
katolikus pap előtt kell kötni, Mária Terézia pedig 1768-ban úgy intéz-
kedik, hogy ilyen vegyesházasságokat csak a katolikus félnek adott
reverzális alapján lehet megkötni. Ez a történelmi fejlődés világosan
a római katolikus egyház igényeinek és törekvéseinek vonalán mozog
s lehetetlen elképzelni, hogy ezen biztos vonalú és nyilvánvalóan elle-
nünk irányuló jogalkotás alap-, indító-mozzanatait mi kezdeményez-
tük volna. Ez a korszak a mi fék nélküli elnyomatásunk kora s
ebben minden mozdulatunk csak arra irányulhatott, hogy ennek a jogi
fejlődésnek épen [orduíatot lehessen adni!

Ez a fordulat II. József Türelmi Rendeletében következett be,
mely szerint a gyermekek igazságosan a szüleik vallását követik
nemük szerint. Ezt a pillanatnyi fellélekzést azonban megint csak el-
nyomta a katolikus egyház világos törekvése, hogy a Mária Terézia
korabeli állapotokat helyreállítsa. A Türelmi Rendelet intézkedéseit
lehetetlenné teszik, s az 1790-iki törvénnyel a, fejlődés, világos kato-
likus érdekből, megindul visszafelé. Amint a katolikus egyház törek-
vése Mária Terézia haláláig ugyanaz volt, hogy t. í. az immár szokássá
váló vegyesházasságokból nyereséget szerezzen, II. József halála után
megint ugyanezt célozza. Az 1840-iki püspöki kari határozat, a Lam-
bruschini-féle instrukció jóváhagyásával megint csak lehetővé tette,
hogy "a katolikus plébánosok az egyházjoghoz tartva magukat,
továbbra is kivegyék a vegyesházasoktói a reverzálist", sőt hogy a
"gyermekeket megkereszteljék akkor is, ha azok államjogilag nem vol-
tak katolikusok". Ebben a helyzetben harcolt a protestantizmus való-
ban "tűzzel-vassal" azért, hogy a plébánosok házasságjogi mesterke-
déseit s az elkeresztelés ek lehetőségeit megszüntesse az állam a pol-
gári házasságkötés anyakönyvvezetés kötelező elrendelésevel s nem
tehettünk róla, hogy emellett a "vívmányunk" mellett arra már nem
futotta erőnkből, hogy a reverzálls lehetősége is eltüntethető lett
volna. Magyarországon minden gyerek tudja, hogya protestántizmus-
nak évszázados küzdelmébe került az, hogy a magyar házasságjogot
az állam kivegye a katolikus egyház kezéből. Ezt a történelmet úgy
állíta ni be, hogy azt mi kezdeményeztük, mcsolyogni való logikai halál-
ugrás. Mi Item a reverzális-törvényért harcoltunk, de a polgári házas-
ságjogért harcoltunk ekkor, ami a vallási egyenlőség törvényeinek
legalább megfelel.

A reverzális-szakasz énvényesülése pedig akkor, 1394-ben más-
ként festett, egészen addig, míg a világháború utáni. összeomlás ide-
jén a magyar vegyesházsosági törvényalkalmazásának a római kato-
likus egyház fordulatot nem adott. A cikk történelmi visszapillantása
itt persze megszakad s nem emlékezik meg arról, hogy a reverzális-
törvény csak azóta jelent Magyarországon 'társadalmi harcra indító
alkalmat, mióta a törvény alkalmazása éppen a katolikus eqyház be7.ső
rendelkezései alapján békebontó fordulatát felvette. Az 1894-e3
vegyesházassági törvény alapján apáink még egészen másként álltak
szemben másvallású menyasszonyaikkal, mint a világháború után ma
mi. Akkor t. i. a reverzálls megkötésére csak állami tonvény biztosí-
totta lehetőség volt, ma pedig ennek az állami. törvénynek lehetőségére
alapítva a katolikus egyház kötelező ereJű belső rendelete épül, amely-
nek alapján ma már a reverzálls megkötésére kényszer kötelezése áll
fenn azok számára, akik vegyesházasságkötés esetén katolikusok akar-
nak ma-radni.

A cikk nekünk szegezi a vádat, hogy mi tulajdonképpen nem a
katolikus egyház, de az állami törvény eil.en harcolunk, vagy izgatunk,
mikor a reverzális ellen. küzdünk. Jó lett volna. azonban, ha a Nem-



zeti Ujság nem csak, utalt volna a "huszonnégy év"gyakorlatára, de
meg is magyarázta volna, hogy ez a huszonnégy élVmiben jelent
eltérést az 1894-es törvénnyel szemben? Mert ez, ugyebár, már több
mint huszonnégy éves gyakorlat? Ki küzd az állam törvénye ellen?
Ai-e, aki azt (amíg meg van) úgy akarja értelmezni, ahogy .irva
vagyon? Vagyis . lehetőségnek tartja, vagy az-e, aki abból, az állami
törvényt messze meghaladó önálló és az állami törvény szellemével
merőben ellentétes belső rendelkezéssel kényszerűséget csinál? Az ál-
lami törvény nyilván nem azt célozta, hogy a katolikus egyház lélek-
nyeréséhez nyújtson segítő kezet, de azt, hogy állampolgárai között
békességet tegyen a vegyesházasság ügyében s lehetőrré tegye állam-
polgárainak házasságkötését annak ellenére, hogy nem egy hiten van-
nak. Mi éppen az 1894-es törvény komolyan vételéért küzdünk. Azért,
hogy .a csaknem ötven éves magyar törvényt ne rontsa meg a huszon-
négy éves pápai rendelkezes.

Ha pedig azt mondjuk, hogy a reverzálls-törvényt el kell törölni,
akkor azt ugyanolyan joggal mondhatjuk, mint bármelyik törvény
esetében moridhatja ezt· alkotmányos államban az állam kétharmad-
részét -kitevő társadalmi réteg, ha azt a törvényt a köz szempontjá-
ból idejétmúltnak s a viszonyok wáltozása miatt a törvény' intenció-
jával ellenkező, káros hatásunak ítélheti. A reformok út.ia alkotmá-
nyos államban szabad. Ki vitathat.ia el a három és fél milliós magya'f
protestantizmustól, hogy a magyar állam törvényes .iogvédeIméf várja
olyan kérdésben, amiben az állam is jót akar s a tö'rvénye csak azért
nem kívánatos már, mert a helyzet, amelyben érvényesülnie kell rajta
kívül álló okból megváltozott? ! Mi úgy látjuk, hogy ebben. a kérdés-

. ben ma rnár csak úgy lehet igazságot tenni, ha megszüntetjük a tor-
~ényt. ..A ~atolikus e~háztól ugyanis nem lehet várni azt, hogy ötven
e:vestorveny huszonnegy éves alkalmazási szokásrendszerében kiala-
kult előnyeiről lemondjon.' . .'

Elvi szempontból egyébként a vegyesházasságnal mi is helyesebb-
nek tartjuk a tiszta házasságot, de tisztában vagyunk azzal a ténnyel,
hogy ilyen kevert vallású országban, mint a mienk, ez ma követel-
hetetlen szempont. Teológiai szempontból pedig az a felfogásunk, hogy
ha már vegyesházasságot nem tudunk megakadályozni, akkor bízas-
sék Istenre, hogy a gyermekáldást ö ossza az ő tervei szerint az egy-
házaik között. A keresztények és keresztyének között kötött házasság
pedig sohase legyen a lélekhalászat, a lelki terror, a belső küzdelem,
a felek versengésének ádáz területévé, ne legyenek benne vallási áldo-
zatot hozók, azért csalódottak és magukat kifosztottnak érzők sem,
hanem bekéljenek meg Isten akaratában, aki maga tervei szerint
szaporítja a magyarságot s benne a felekezeteket is.

A Nemzeti Ujság nagyot kiált: "Soha!" Mi csak halkan kérdez-
zük: "Soha?" Dehogynem! Ha Istennek ereje volt ahhoz, hogya ma-
9yar protestántizmust I. Lipót, Ill. Károly, Mária Terézia törvényei-
ből kivegye s a nemzetet el.1uttassa 1848-ig s 1894-ig, akkor ereje lesz
ahhoz is, hogy méo tovább juttassa a békesség, a szeretet, a józan ész
útján. Isten elé hiába kiáltja bárki js a "Sohát!" Dezséry László.

Gyönyörü karácsonyi ajándék!
Az Egyetemi Luther-Szövetség jubileumi könyve:

"LÉLEK S SZABAD NÉP"
Valamenny; magyar evangélikus költő istenes verseinek gyűjteménye.

Sylvester Jánostól Reményik Sándorig több, mint ötven költö műve Dezséry
László összeállításában és tanulmányával, Raffay Sándor püspök előszavával.

Selyem díszkötésben 20.- P (fizethető négy részletben), lelkészeknek
25%-os' kedvezmény.

Lelkészeknek és tanároknak az eddig hozzáférhetetlen reformációs anyag
rniatt nélkülözhetetlen.

Az öntudatos evangélikus ember karácsonyi ajándéka.
A kőnyv jövedelme az Egyetemi Luther-Szövetség diákotthonáé.
Megrendelhető: Dezséry Lászlo, Budapest, VII., Jósíka-u, 26., vagy lapunk

kiadóhivatalában. '.

reggeli énekek 5 .mínden jóés kedvelt
ének, - igy folytatja az előszó -
melyeken csak a kikerűlhetetlenül szük-
séges javítások és változtatások eszkö-
zöttettek körültekintő gondossággaL"
Igy érthető, hegy a Cithara dús ének-
tárából 351 éneket őriz a Zpevnik is.

De, legalább főbb vonalaiban, meg-
őrizte az új énekeskönyv a Cithara szer-
kezetét is. Az egyházi esztendő ünnepei-
nek énekei, a reggeli és esti énekek s a
teljes egészukben átvett eschatologikus
énekek itt is a régi helyükön maradnak.
E vázat kiegészíti két új szakasz a főbb

, hitcíkkelyekr ö l, valamint a keresztyén
lelkület- és életről szóló új énekekkeL
És ha kezünkbe vesszük az új,Cho-
ván-féle szlovák partiturát. hamarosam
észrevesszük, hogy a Zpevník félezernyi
új énekét is majdnem teljes egészében a
Cithara dallamaira énekelteti, mert
mindőssze csak hat új dallamot teremtett.

Miért volt hát mégis szükség új éne-
keskönyvre? E, kérdésre könnyen -íelel-
hetünk, ha. meggondolju]c, hogy a
Zpevnik már fennakadt az addig. ál-
talánosan használt Cithara avult kifeje-
zésein, nehézkes rímelésén. százstrófás
lamentációin, sok helyütt. merev ortho-
doxizmusán, s hiányolta .a kegyességi
élet praktikus oldalainak .a Cithara. által
elhanyagolt ápolását. A Zpevník abban
különbözík a Citharától, hogy formában
és tartalomban egyaránt racionálisabb és
modernebb, de egyezik vele a hitvallási
iratokhoz való' hűséges ragaszkodásban,
bár ezt nem annyira a .hítcikkek hang-
súlyozásával, ismételgetésével és pontos
körvonalozásával, rnint inkább egész
szellemével fejezi ki. ,. .

Dr. -SziJády Jenő

Magyar Műemlékí Kiállítás címen a'
Nemzeti Szalónban építészeti műemlé-
keinkből bocsátottak a' közönség elé egy
csokorra valót. E kiállításnak· 'azonban
nemcsak a címe helytelen. - ki hallott
.műemlékt" kiállításról? vagy akár bori-
kiállításról? - (az "i" képző vagy hely-
határozó, va:gypedig csak képzős Sza-
vak után megálló, mint mező gazdasági,
iparművészeti sth.) hanem·ma.ga a ki-
állítás anyagának kiválasztása is. Hiszen
újat alig bocsát a közőnség elé és apom-

Szülök kérelme
Sok-sok, gyermekét, avagy gyerme-

keit a meleg otthoutól távol iskoláztató .
szülő nevében azon kéréssel fordulok
Országos .Luther-Szövetségünk hivatalos
lapja útján egyházi-világi nagyjainkhoz:
kegyeskedjenek a dec. lS-től jan. 31-ig
terjedő, karácsonyi szünidőnek minden
iskolára vonatkozó' egyöntetű elrendelé-
sét kieszközöln; az illetékes fórumnáL
A Pesti Hírlapban megjelent már erre
nézve egy k öz lemény az oktatók részé-
ről. Most pedig a szülők érdekét tekintve,
kérjük a fenti rendelet gyors kiadását.
Cipőtalp, bőrrel való takarékoskodás,
megerősödés, pihenés szempontjából kí-
vánatos ez a hosszabb, szénszünettel
kapcsolatos vakáció. Kertész Ferenc

vanyarci lelkész,
mint családapa.

Láttuk
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pás fényképfelvételek minden magyar
ember előtt ismeretes es könnyen hozzá-
férhető helyeket ábrázolnak. Ki ne is-
merné Esztergom, Visegrád, Aquincum,
Kassa, Székesfehérvár, Pécs ·kincseit?
Sokkal jobb lett volna, ha olyan mű-
emléknek minősített épületek képeit kö-
zölték volna a közönséggel, amiket ne-
hezebben közelíthet meg. Hiszen egy
nagy térképen bemutatja a kiállítás, hol
vannak hazánkban műemlékek, milyen
eldugott falvakban. Ezeket kellett volna
összeszedni és akkor elérte volna a ki-
állítás célját: megismertetni embereinkel.
hazánk rnúlt jának dicső emlékeivel. Igy
azonban ez nem sikerült, - egy-két új
templomkép ismeretlen helyről, még nem
ismertetés. Aztán: a belépődíj nagyon
drága: 2 pengő - így nem lehet propa-
gandát csinálni. A deáktéri templom
képén még mindíg ágo ev templom cím
díszeleg. Az ágo elmaradhatott volna,
mert így dupla hiba lett belőle. Ossze-
fog.Jalva: elnagyolt és hiányos a kiállí-
tás, kitűzött célját nem érheti el.

Tábori színház címmel mutatták be
a Kívánsághangverseny testvérfilmjét.
Ez is csak a könnyű szórakozást akarja
szolgálni, mint elődje, de ez is olyan
kedvesen és ügyesen csinálja, hogy mél-
tán tetszik. Tartalma nem sok, de test-
vérfilmjehez hasonlóan korjelenséget
dolgoz fel és -az utánunk jövő nemzedé-
kek számára bizonyára érdekes ku ltúr-
történeti adat lesz. -

A nagy árnyék, Heinrich George
filmje a jobb átlagfilmek közül való.
Igyekszik és sokat akar a rendező, de
valahogy nincsen a filmnek elég ereje,
szétfut és csak a végső jelenetekben éri
el azt a drámai eröt, amit eleitől fogva
elérni szeretne.

KultúrfiImek sorából nehézipari fil-
meket mutatott be az Uránia. Ezek a
Titanit nevű keményfém, a szén és a
"víz és acél" körébe eső dolgokat adták
elő. Szakemberek számára pompás fil-
mek ezek, kár, hogy hosszúságuk miatt
alkalmatlanok a híradó-mozikban való
bemutatásra. kp.

HíREK
Karácsonyfát katonáinknak! Több tá-

bori lelkésznek azt a kérését közvetítjük
kedves olvasóinkhoz: segítsenek abban a
munkájukban, hogya fronton karácsony-
fákat állíthassanak katonáinknak. Szük-
ségük van karácsonyfa díszekre, lehetőleg
olyanokra, amelyek nem törékenyek.
Legcélszerűbb ilyen diszekből. ezüstlánc-
ból, angyalhajból, hópehelyből és né-
hány karácsonyfagyertyácskából össze-
állítani egy-egy csomagot és a Protestáns
Tábori lelkészi hivatalnak címezni. A
protestáns tábori lelkészi hivatalok tábori
postaszámát lapunk nov. 14-i számában
közöltük, most ezek k özul külőnösen fi-
gyelmébe ajánljuk olvasóinknak ri 118/
20, 254/50, 254/51, 233/30, 235/54, 257/48,
293/10, 233/83, 216/24.

A tiszai egyházkerület hírei. Túróczy
Zoltán püspök a megüresedett püspöki
titkári állást Csákó Gyula kísvárdaí lel-
kés szel töltötte be. - Biszkup Sándort
jelenlegi tanári állásában való megtar-
tása mellett saját kérelmére a segéd-
lelkészi státusba visszavette s az olcsval
misszióban való segítés szolgálatával
bízta: meg. - Mikolcon elhúnyt özv. Csók

6

Az üvegkalitka lakója
A jótékony, öreg Rockefeller nagyon szerette volna megélni szá-

zadik életévét is s miután adományaival éppen az orvosokkal szem-
ben volt bőkezű, tőlük kapta azt a jótanácsot, hogy megöregedett testé-
nek legjobb orvosság a napfény. Nagyon élelmes amerikai vállalkozók
adták azután azt a jótanácsot neki, hogy óriási palotája tetejére épít-
tessen egy üvegkalitkát s abban élvén, a gyűjtött nap melegével éleszt-
gesse kihűlő testét. Rockefeller évek ig alkalmazta ezt a gyógymódot,
de százéves kort így sem tudott megélni.

Régi mondás szerint a mindenkori lelkész, még a minden oldal-
ról hermetice lezárt paróchián belül is úgy él, mintha ÜJvegkalitkában
élne: a hívek állandóan maguk előtt látják papjukat. Mikor a pápa
valóban a Vatikán foglya volt, akkor tudott Róma is és az egész világ
is legtöbb et róla. ,

Nem szorul magyarázatra, hogy a nyilvánosság miért érdeklődik
a lelkész magánélete után. Ujságolvasó ember csodálkozva olvassa nap-
jainkban, hogy amikor a cenzura még a legkisebb mértékben kifogá-
solható mondatokra is lecsap, nyiltszíni s erősen észrevehető helyeken
nagy cikkek számolnak be arról, hogy a pokol prófétája c. szekta

. alapító prédikátora milyen eszközökkel szerzett több millió dollár
vagyont. Hazai viszonylatban pedig napokon át édes hírek jelentek
meg arról, hogy egy őrült kis szekta még őrültebb prédikátora hogyan
gyilkolta meg gyermekét s hogyan ítéltetett halálra s hogy kért a
siralomházba mégis református lelkészt maga mellé s milyen formá-
ban .érdeklődött nála az örökélet felől. Utolsó kívánsága egy alma volt;
melyet elfogyasztott s azután nyugodtan lépett a bitófa alá. (Egy
katonalelkészi kiképzésen résztvett segédlelkész mesélte, hogy egy dél-
szláviai férfi kivégzése előtt ugyancsak almát kért utolsó kívánsága-
ként: abból egy cikkelyt megevett maga s a többi három cikkelyt fele-
ségének és gyermekének küldette haza. Talán évek mulva ebből a
paraszti gyakorlatból városi psychológusok valami új elméletet gyár-
tanak.) -, ,

A történelmi egyházak lelkészei, hála Istennek, rendkívül messze
vannak magatartás, lelkűlet és a szolgálat szelleme tekintetében a fen-

, tebb idézett férfiaktól, de tudjuk azt, hogy ha az idők szelleme csak egy .
kissé balra fordul, máris alkalom adódik arra, hogy a történelmi egyházak
lelkészeinek magánügyét is ugyanilyen feltálalásban állítsák a világ elé.

. Pedig mennyire más egy magyar keresztyén lelkész mai élete és
szolgálata! Mi mindennek kellett történnie, hogy a magyar ország-
gyűlés házában egy volt nyilas képviselő a honvédelmi költségvetés
érdekében történt megnyilatkozásában háborús közvetlen és személyes
tapasztalataként a legmagasabb elismerésre méltóknak ítélte a katona-
lelkészeket. Nem mondott el mindent, amit mi itthoni lelkészek
tudunk. Nem mondta el, hogy kötözőhelyek szolgálatát orvosok távol-
létében papok látták el, sokszor heteken keresztül, fogyóban levő
muníciót s egyéb hadiezereket papi kezek szállítottak a legelső vonalba
s nem egy helyen történt meg a mostani háborúban ugyanaz, ami
az előző háborúban is gyakori volt, hogy századok és zászlóaljak élére
katonalelkészek kerültek, akik imponáló bátorsággal tudtak ilyen vo-
natkozásban hősies szolgálatokat nyújtani, Az országgyűlés nyilvános-
sága bizonyosan örömmel értesült volna a katonalelkészek ilyen min-
den elismerést megérdemlő szolgálatairól is.

De nem kisebb örömmel ült együtt november 20-án a budapesti
Zeneakadémián sok jó református lelki pásztor azért, hogy egy nem
régen elhunyt református vallástanitó-Ielkész emlékének áldozzon. Bár
muzsikája volt az est. programmjának lényege, amelyet gyermekek,
nagyszerű kórusok és kiváló muzsikusok interpretáltak, mégis leg-
megindítóbb az volt, hogy a püspök osztálytárs vidéki városából fel-
jött a metropolisba s olyan melegen, a papi SZÍIV hűségével méltatta
a mindenkivel szemben jóságos lelkésztársa életét, hogy nemcsak be-
szédének bizonyságtevése alatt, hanem önmagában is méltó szolgálatnak
ítéltetett sokak szemében az Isten ügyéért vállalt elégő tevékenység.

Falusi lelkészeink jó része, akik a legégetőbb teológiai és magyar
problémákkal viaskodnak elsötétített ablakaik mögött a késő őszi éj-
szakákon, nappal kisgyermekeinkkel vannak együtt s ma szárnos he-



lyen a lelkész tanítja a betűvetést s vállalja hűséggel a hadba vonult
tanítók helyett a tanítói szolgálatot. Rideg szakpedagógusok talán titok-
ban ma is elmondják, hogy a pap nem ért a pedagógiához, de a
magyar élet ma inkább arra figyel fel, hogy gyermekeink nem marad-
nak iskola nélk-ül, a lelkész ott áll az iskola tornácában, a fali táblák
árnyékában s elismerésre nem várva, tanít, helyettesít s vezeti gyüle-
kezete ifjúságát a tudás felé. Ma, hála Istennek, kevesebb levelet írnak
lelkészeink a fronton katonáskodó magyaroknak, mint 27-28 évvel
ezelőtt, mert ma többen tudnak írni-olvasni magyar testvéreink, mint
akkor, de a bajtársi szolgálat lelkészi kezekbe letéve azt a megbízható
nyugalmat jelenti, hogy béke és szeretet fog terjedni ennek következ-
tében itthon és a fronton egyaránt s a hazatérő katonák nem fegyver-
rel a kezükben zörgetnek be az urak ajtaján, mint a mult háború
végén tették, hanem a köszönet és hála szavával viszonozzák majd a
sok megmutatott szerétetet. .

Hisszük, hogy az egész magyar közvélemény örül annak, hogy az
elhagyott magyar falvakban komolyan dolgozó papok fáradoznak.
Iratlan törvények szerint megy ez a munka s jó eredményei láthatók
mindenfelé. S amikor a hazai keresztyén lelkészek mindegyike kész e
munka érdekében még elégni. 'is s amikor minden a nemzet érdekében
való egység érdekében még áldozatokra is készek, némely egyházi em-
berek az együttműködés útjába állnak s a dolgozók, még pedig a mély
magyarság érdekében dolgozók felé kiáltják: soha és non possumus.
Nem kifejezetten nekünk szólt ez az üzenet, de a magyarság és a
felelősek hallották és olvasták ezt a két szót s azt a sok szót, ami
ezeket megelőzte és betetőzte s bizonyosan minden értelmes ember-
nek meg van a véleménye a tekintetben, hogy ki mit cselekedett jól
és mit írt le nem egészen szerenesés formában.

A történelem homokóráján peregnek ct szemek s a belső frontot a
magyar protestáns lelkészek a legdrágább áron is biztosít ani akarják,
de a maguk számára is állandóan azt prédikáljak: üvegkalitkában
élünk, mindent meg kell tennünk a nemzetért. Szerencse, hogy nem-
csak az emberek, hanem az élő Isten is belelát az üvegkalitkába.

Sok kezdő Író boldogtalan volna, ha első versében, vagy első
novellajában le nem írná ezt a szót: elefántcsónttorony. Szegény zsol-
táríró, amikor ezt a fogalmat megálmodta, nem gondolt arra, hogy
hány embernek ad alkalmat e _szóval való foglalkozásra. De
korunk embere, ha nem is filozófus, annyit tud erről a szóról s
ennek gyakorlati használatáról, hogy az elefántcsonttoronyban élők
nem hívei semmiféle kollektív gondolatnak s tele vannak excluzív és
szeparatista elgondolásokkal. Bizony, fel kell tennünk a kérdést, hogy
egyházainknak és lelkészeinknek nem jobb-e az, hogy üvegkalitkában
élnek csupán és nem elefántcsonttoronyban! G. L.

Luther-szóbor
A magyar Luther-szobor előmunkálatairól nemet egyházi és mű-

vészeti körökben már többször megemlékezett Thulin professzor, a
wittenbergi Luther-múzeum igazgatója, aki, mint meghívott szakértő,
több ízben személyesen részt vett a Luther-szobor bizottság ülésein,
Legutóbb nagy tanulmánya jelent meg a Luther-ábrázolás kérdéséről,
melyet 67 kép is díszít, Luther-képek és szobrok bemutatása gyanánt.
A sorozatot a mi Luther-szobrunk fejéről készített kép zárja. Ezt a
képet bemutat juk olvasóinknak. Erre a képre vonatkozólag Thulin
professzor tanulmányában a következőket olvassuk:

"A' magyar Luther-szabor pályázatra beküldött kb. 80 tervezetből
a bizottság Lux Elek tervezetét fogadta el. Ez a tenvezet az életnagy-
ságú modellig való kialakulása során nagyon elmélyült és a művész
korai halála előtt rövid idővel a kőfaragó számára a Luther fejet is
kivitelre kerülő nagyságban mintázta meg. A felelősség nagy komoly-
sága, Isten Lelkétől való belső megragadottsága, a határozottság és
mégis végső hitbizonyosság és feloldódottság árad erről az arcról, mint
a halálra megjelölt művész utolsó hagyatéka. A hatalmas alak külön-
ben csak szükséges realizmusból, mint szilárd torony áll egy ala-

Györg yné, volt miskolci lelkész özvegye.
Adventi esték Budapesten. A fasori

Ielk ész] körben minden szerdán este 6
órai kezdettel vannak ádventi esték "Mit
várhatunk?" közös címen. 1. A vilástól
2, Magunktól. 3, Istentől. Előadók: "'Ke-
mény Lajos, Pásztor Pál, Harmati
György. A X. kerületi lelkészi körben
ádvent 'minden csütörtökjén este 6 óra-
kor esti istentiszteletek vannak, Ezek az
istentiszteletek a két templommal rendel-
kező lelkészi k ör egybetartozásának
ápolása 'érdekében felváltva tartatnak a
kőbányai és a Símor-u, templomban. __o

Dec. 2-án kőbányai templom, (Dr. H.
Gaudy László.) Dec. 9-én. Simor-u, temp-
lom, (Kemény Péter.) Dec. 16-án kőbá-
nyai templom. (Pásztor PáL) - A kelen-
földi templomban szintén minden csü-
törtökön este 6 órakor vannak ádventi
ígehirdetések. Dec. 3-án: "Advent ígé-
rete és fenyegetése", (Ruttkay-Miklián
Géza szentetornyai lelk ész.] Dec. ID-én:
;,Advent követelése", (Jávor Pál hatvani
lelkész:) Dec. I7-én: "Advent evangé-
liuma és igazságtétele", (Wolf Lajos.]
- A bécsikaputéri templomban min-
den kedden délután 6 órakor adventi
est, melyek igehirdetöi Zulauf Henrik,
dr. Mády Zoltán, Benkóczy Dániel és
Zászkaliczky Pál. - Az óbudai temp-
lomban minden péntek este 6 órakor van-
nak ádventi ígehirdetések. Igehirdetök:
Botta István, Kemény Péter, Güttler Vil-
mos, Dezsérv László.

Háborús esküvő. Érdekes házasságkö-
tés történt a deáktéri templomban no-
vember 2:l-en délután, Nagy Anna római
katolikus menyasszony állott az oltár
elé és távházasságot kötött iglicz Ferenc
evangélikus vőlegénnyel, aki valahol
Oroszországban harcol A völegény táv-
házasságkötése néhány héttel előbb a
fronton történt. Ott az esketési szertar-
tást Tarján Béla, a deákéri templomban
pedig dr. Keken András lelkész végezte.
A megható és érdekes házasságkötés
szépszámú gyülekezet előtt folyt le, Ez
volt az elsö evangélikus tá vházasság-
kötés Budapeston.

Templomi estély. A Budapest IIL kerü-
leti egyházközség a Vöröskereszt támo-
gatására dec. -8-án, ct. u, 5 órai ke'zdettel
templomi estet rendez. Elöadást tart D,
Raffay Sándor püspök. Közreműködnek:
Zsámboky Miklós gordonkaművész, Dul-
Iien Klára hegedűmüvésznő, Basilidesz
Mária énekművésznö 'és a .Budapestr
Protestáns Énekkar Peskó Zoltán veze-
tésével.

Halálozás. Viczián Lajos ny. felvidéki
lelkész életének 76. évében, hosszú be-
tegség után november 25-én Losoncon el-
húnyt. Temetése november 27-én d. u.
volt a losoncí templomban tartott gyász-
szertartás után. Az elhúnytban Wiczián
Dezsö dr. hittudománykari dékán édes-
atyját gyászolja.

Sajtóhiba kiigazítás. Az Országos Lu-
ther-Szövetség kiadásában nemrég meg-
jelent "Az evangélikus közösség útján"
c, könyv 54. lapján, az 5" 6, sorban a
mondat helyesen ez: "Népszerűen tehát
ez a kérdés.,," .

Halálozás. Dr, Mohr Gyula nagyIom-
nici evangélikus esperes-Ielkész Bud i-

pesten, 58 éves korában váratlanul el-
húnyt, Dr. Mohr Gyula annak az idő-
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sebb .szepességi lelkésznemzedéknek volt
tagja, amely a kisebbségi élet 20 esz-
tendeje alatt vállvetve küzdött a Szlo-
vákiai Magyar Evangélikus Szövetség-
gel. A szepességi lelkészegvesűlet elnöke
volt. Mint tábori főlelkész a lelkészi
érdemkereszt et és a Vöröskereszt tiszti,
keresztjét nyerte el. Jeles egyházépítő
munkát .végzett úgy is, mint a tátraaljai
egyházmegye elnökségének tagja, úgyis,
mint pedagógus, Hittankönyveit ország-
szerte bevezették a népiskolákban. '-
Egészségét a legutóbbi események ásták
alá. Gyógyulás végett kereste fel Buda-
pestet, 'de már a>sikeresen végrehajtott
műtét sem tudta megmenteni. Temetése
nov. 26-án volt. A temetési szertartást
vitéz Sréter Ferenc és .Güttler Vi lmos
lelkész végezte. ·.Az elhúnytban dr. Moh r
Győző, a budai egyház tanácsosa és tan-
ügyi bizottságénak elnöke, Mohr Szilárd
ménhárd] és Mohr Gedeon kassai lelké-
szek .testvórűket, 'illetve nag ybátyjukat.
gyászolják.

Orgonazenét közvetített a rádió no-
vember 30-án, este 8,20-,8.4.5-ig a buda-
pesti ,fasori templomból. A közvetités
műsorát Peskó Zoltéri orgonamüvész, el
templom karnagya adta.' '

Kitüntetés. A kormányzó ÚF Hisnyay
Heinzelmann Bélát, a gömör-kishonti
egyházmegye másodfelügyelőjét gazda-
sági főtanácsosi CÍmmel tüntette ki.

Ifjúsági előadás. A zuglói KIE az el-
múlt vasárnapon' ,nagY sikerrel adta elő
a deáktéri leánygimnáziüm dísztermében
id.: Endreffy János lelkész "Jefte foga-
dalma" című megrázó erejű bibliai tra-
gédiáját. Az előadást szépszámú közön-
ség hallgatta végig.

A budapesti evangélikus leánygimná-
zium 'és népiskola lemondás folytán
megüresedett iskolaorvos-egészségtan ta-
nári állásra pályázatot hirdet. Evangéli-
kus és református orvosnők jelentkezé-
sét kéri. Elfoglaltság: heti hat hivatalos
óra és a leánygimn. egészségtanóráinak
ellátása. (Jelen iskolai évben heti 3 óra.]
Díjazás havi 120 P. Érdeklődni és okmá-
nyokkal felszerelt pályázatokat beadni
a leánygimnázium igazgatóságánál lehet
(Budapest, IV., Deák-tér 4.).

D. Kapi Béla "Olthatatlan fáklya"
című hatalmas történelmi életrajzregénye
december lS-re megjelenik. A 350 olda-
las 'nagy mű Bornemisza Péter magyar
reformátor hatalmas egyéniségét, hánya-
tott életét, hitvalló harcait tárj a elénk.
A könyv nagyon alkalmas karácsonyi
ajándéknak. Akik december lS-ig meg-
rendelik, azok 4 pengő ért kapják, amely
összeg 20 fillér, portóvalegyütt előre
beküldendő. A könyv holti ára 5,20 P
lesz. Megrendalhetö és a pénz beküld-
hető a 30.526-os csekklapon a Harang-
szónak. '.

"Világtörténelmi Időrendi Táblák" CÍ-
men-sajtó alá készitett munkájának elő-
fizetőihez dr. Jánossy István, fasori gimn.
tanár a következő értesítést küldi: "Mun-
kámat eredetileg 50 ívre terveztem, 180
pengős .árral. Kiadását máris biztosítja
volt tanjtványaimnak, akik tanári egyé-
niségemet .és munk ásságomat ismerik, és
azoknak az áldozatkészsége, akiket mun-
kám célja,' gyakorlatiassága ragadott
meg. Az 'én 'célom azonban nem az volt,
hogy párszáz megértő hívern kezébe ke-
rüljön csak könyvem, hanem az, hogy
a magyar könyvolvasó közönség minél
szélesebb rétegei s az iskolák könyvtá-
rai ,révén a. magyar tanulóifjúság ezrei
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csony talapzaton, amelyiken csak a reformátor neve látható. Tartóz-
kodó' szellemi erővel utal a jobbkéz a balkézben nyugvó nyitott Bib-
liára, mint amelyből felhatalmazását kapja és amelynek tartalmául
Krisztust tartja. A belülről üres félkör magyar írásban csak ezeket a
szavakat adja: Erős vár a mi Istenünk. Ez ennek az embernek szellemi
"területe". Ennek a lezáró falnak háta mutatja reliefekben, amelye-
ket Lux Elek rajzai. és első tenvei alapján Gregersenné Lux Alice készít
el, hogy Luther egyháza a Krisztusról szóló igehirdetés, és a kereszt-
ség és úrvacsora szentségének alapján nyugszik kettősen. Bibliafordí-
tás és biblianyomtatás vezet Wittenbergből Magyarországra és ennek
a reliefnek csaknem valamennyi alakja a magyar evangélikus egyház-
nak a jelenig nyúló harcban es üldöztetésben gazdag történetéből való.
Lutheri reformáció, evangélikus egyház és magyar történelem így
nyújtanak egymásnak kezet és teszik érthetővé, hogya magyar luthe-
ránusok mély Luther-tiszteletből és eleven lutheránizmusból a leg-
szegényebb egyháztagok hatalmas részvételével összehozták ennek a
hatalmas Luther-szebornak anyagi eszközeit, amelyik Luther-szóbor
előreláthatólag a magyar nemzeten túl is nagy jelentőséget nyer majd."

merítsenek belőle. Hosszú habozás után
beletörődtem tehát munkám anyagának
csökkentésébe. Kihagy tam belőle azokat
a részeket,amelyekre a kutatók, a spe-
cialisték tarthatnak igényt. Igy munká-
mat 200 helyett kb. 100 táblára .. 25 ívre
vonom össze. Ehhez járul teljes név- és
tárgymutató. A könyv ára ezzel 180 pen-
gőről 90 pengő re csökkent, amely egy-
szerre is" ívenként is (3.60 P) fizethető.

A munka az első ív megjelenésétől szá-
mított két éven belül, ívenként fog meg-
jelenni. A, mintatáblák kinyomtatása óta
a táblákon - használhatóságuk javára
- néhány technikai változtatást tettem,
nevezetesen az évszámokat a hasábokon
belűl megismétlem, a sort nem viszem át
a tábla jobboldalára. A munka nem a
mintatáblák papírosán, hanem erős, fa-
mentes papíroson fog megjelenni."
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Hállió, gramofon, zonoora~illenWüs ~armonita BUNDÁK, -. -SZŰRMÉK
elsőrangú kivitelben és legmegbíz-

- hatóbban _és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIlI. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~!lt·Gvöngvös, Kossuth-utca 3. szám.
ftu • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HAR ISB A ZÁR - K O Z 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek. kancsók.
csattok, hemutálak.

nászajándékok.

Zongorák, harmóniumok
:I:t!i: Mendölné hittestvérünk

zongoratermében
Bezerédí-u. lO. - Tel.: 146-411.

JANKURA ANDOR okI. vegyészmérnök
BUDAPEST, IX., Vaskapu-utca 1. Telefon: 142-832

Eredményesen ciánoz.

"Szigeti" ezüst
- 6 szem. evőkészlet kazettában, 47 drb. 1080.- P

Szigeti Nándor és Fia, Il., Olasz fasor 35

(~~;Z~~~8~t\.
@) EKSZER-EZUST-ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, izléses, szolid rnunka. Előnyös árak.

Bundék.
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
model szerinI.

Varsányi Laíos-nál IV., Múzeum-körút 7.••.~ .••••...
BIBOR ISTVÁN
könyv, zenemű kiadó éaIapterjesztö, papír, Írószer, töltőtoll,
jálékárú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, kirakatdiszítő, könyv-
kötészetí anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerű töltötollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

ZAY- MIHÁLY
Bpest, IV., Harls-köz 4. félem. Tel: 188-057

Nagy raktár lecúiabb modeliekböl.
Alakitásoket jutányosan vállal ok.

Peth" L· gyümőlcs-, zöldség- éso aJos tejtermék ek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker., Sülő-utca 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.
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S·_-'SI )iS TEL:386~091. 1;l;éDI1/J.'t'f't.fI. budapest IV.
. ~ÖI feherhajo-u.S-10.félemelet.

Regl ~özis,:"ert WST1y
me9blzha~oIfIN~ IITLU 1. ~slolo'" budapes!

. lJ. SlÖrrn IV krlstóf ler:~

•,1 É N •• 'üzök ülönlegességek
Tulaidonos : HJÉR i'J,,ó,NDORNÉ

BUDAPEST(Beh,áros), lV., Fehérhajé·ufca 8-10. $&.

Te le! on- 186-177. - Készít mindennemű tánc-,
sport- és gyógylűz óke! a legúiabb szabás szerint.
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VÁRIPÉTER
női szabómester
BUDAPEST

IV" Dalmady Gyözö-u. ll. sz.

•. $ .-f.. eeN-

BRAUN JENO'Pműhirnző és plissespeci-
'4 alista bérmunka üzeme,

VIlI., Aggteleki-u. 2 a. (Rákóczi-út sarok),
Telefon: 3H-637.

Azsúr. plissé, hirnzések. gombáthúzás ~~~~~~~~~.
és minden e szakmába vágó rnunkák -

szakszerű készítése.



"Szigeti" elüst
12 szem. evőkészjel kezettéban 90 drb. 1870.- P

Szigeti Nándor és Fia, II., Olasz fasor 35

DOLGOZÓ EMBER

számá ..ra pó+olhc LU .1.W vesate-
ség, ha - külünösen a nagy
nyári melegben - munkakedve
ellankad, izmaI elernyednek
é8 kimerültsége meggátolja
munkájának elvég2ésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
. nvakunkát, homlokunkat ll. hű-
sítő. 11'i~sítl;

Diana sósbor~z0s~zel
kenegetjii k. verej ',,;;:cző tes-
tünk lehűl, 1'('1vhüdt izruaiuk
megfesziilllck, vérkeringésünk
felélénkül, iuun k» hírúsunk
megduplá.zódik.

Egészségét féltő eu, ber soha-
sem megy munkú ba Diana-
sósborszesz nélkül.

Próbapalack .• 64 fillér
Kis palack ... 1.10 pengő
Közép palack • 3.20 pengő

ol Nagy palack • 5.90 pengő
M1ndeniitt kapható!

•••••••••••••

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasításí, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítássa-l és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

PUSITIlI'0IlRm&
4IIiMfIfWI·-.n •••

••••••••••••••••••••

Ajándékok, órakülönle-
gességek és órajavítások.

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sításí Alap" támoga!ásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Teleion : 38-20-87.

. '. ' '..) . . ' .~::-~

A Luther-Társaság

könyv-, pa ír- és írószerkereskedése
Budapest, Üllöi-út 24 A karácsonyi könyvvásár már megkezdődött.

Kapható a magyar evangélikus egyházi irodalom minden
terméke. - Szépirodalmi, tudományos és ismeretterjesztő
művek nagy választékban. - Énekes és imádságos kőnyvek
Papír- és irószerek.

A tArsas6g régi kiadvánvaib61 0le56 áron kaphalók:
Luther művei 6 kötetben, fűzve 36·-P. Weitbrecht: Mária
és Márta. Fordította: Pröhle H. fűzve: 2'50 P.. kötve : 4·-P.

Garab József kenyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 500' Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: J(EMÉN'X LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy Lászlo,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pásztor Pál, Peskó Zoltán,

Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damtanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László. .

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások akiadóhivatalba küldendök.
Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.
A szerkesztő ség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
Szegények karácsonya

,
Az egyházi szolgálat uj szempontjai

A népszerűtlen keresztyénség

Az .én karácsonyom

Egy hullt levél után

Kevesen tudják ...

Kevesen tudják

Krisztus-kép Oroszországból

Beszélgetés a papi ház asztalánál

Erdélyi Egyetemisták

Láttuk

Hírek

\

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1942. december 13.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Falvay Jenő
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Gádor András
Deák-tér 4. d. u. 6 Hernády Nándor
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. y~10Grünvalszky Károly
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Süle Károly
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-ú. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya _ d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. l/a 9 Eötvös Ferenc
Simor-utca 35: d. e. 11 Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Hernády Nándor
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/210 Dezséry László
üllői-út 24. d. e. II Kemény Péter
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Süle Károly
Mária Valéria-telep' d. e. :: Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay ELemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abcnyi-utca 21. d.c. II Balikó Lajos
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/! 9 Kara Pál
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tomory-úti leányiskola d. e. 9·- - ~ - '
Szent László-út 61. d. e. 9 Lámnek Vilmos
Bécsikapu-tér d. e. 11 Kemény Lajos
Torockó-téri ref templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Böszörrnényi-út 22. d. e. 10 vitéz Sréter Ferenc
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (német) d. e. 9 - - - -
Óbuda (ifjúsági) d. e . 10 Muncz Frigyes
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Danhauser Lá~z16
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr 'Henrik

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld d. e. 11, Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Benczúr László
Erdi-úton d. e. 10 -; - - -
Báthory László-u, 7. d. e. 1/211 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. 1/112 - - - -

Minden templomban úrvacsora osztás.



Szegények karácsonya
A legutóbbi tíz esztendőben

évenkint mindíg nagyobb és
nehezebb gondokat jelentett
minden egyházi egyesületnek
és a lelkészi hivataloknak az a
kérdés, hogy mit adjanak kará-
csonykor a gyülekezet szegé-
nyeinek. Nem is annyira a
pénzben való szűkölködés oko-
zott gondot, mint inkább a be-
szerzés. Mióta a háború tart,
ezek a gondok megnövekedtek,
mert hiszen a szegényeknek
éppen olyan dolgokra volna
szükségük, amiket a háború
idején az egyenlő elosztás elvé-
nek megfelelően csak jegyekre
lehet vásárolni: kenyér, cukor,
zsír, burgonya, cipő, ruha, tü-
zelő.

Ebben az esztendőben is a
tulajdonképpeni gond abban
van, hogy a szegények számára
összegyűjtött pénzen honnan és
hogyan lehet megszerezni azt,
amit ezek a szegények a leg-
jobban kérnek. A szeretetnek a
leleményességére és fáradha-
tatlanságára éppen ezért foko-
zott szükség van.

Érdekes, hogy ebben az esz-
tendőben sokkal kevésbbé vé-
dekeznek az emberek azzal,
hogy mi magunk is szegények
vagyunk, bármennyire szeret-
nénk másokon segíteni, nincs
módunk hozzá. A szegénység
és gazdagság határa valaho-
gyan eltolódott. Nem a pénz
jelenti a gazdagságot és nem a
pénztelenség jelenti a szegény-
séget. Rájönnek az emberek
arra, hogy ebben a válság os

időben már maga a megtarta-
tás Isten kegyelme és hogy
nagyon-nagyon gazdag ember-
nek számít az, akinek hozzá-
tartozói egészségesek a fron-
ton, itthonmaradottjaik kenyér-
szerző munkát végezhetnek és
a családhoz tartozók esténként
nyugodtan hálálkodó imádság-
gal hajtják álomra a fejüket.
Nagy tanítása ez a háborúnak
és jó, ha az emberek gondol-
koznak erről. Egészen máskép-
pen fogja hordozni a hétközna-
pok megpróbáltatásait is, a sa-
ját karácsonyi gondjait is és
másokkal szemben való kará-
csonyi kötelességeit is az a ke-
resztyén, aki ismeri Jerémiás
prófétának ezt a komoly sza-
vát: "Az Úr kegyelmessége az,
hogy még nincsen végünk".

Ezzel a felismeréssel egy-
úttal megkapjuk a választ a
karácsony körül szorgoskodók
kérdésére is, hogy mit adjanak
karácsonyra a szegényeknek.
Az eddigi karácsonyokon sem
volt elegendő az, hogy jól ösz-
szeállí tott élelmiszer-csomago-
kat, vagy meleg ruhát sikerült
számukra szerezni és hozzájuk
eljuttatni. Akkor is kellett
igyekezni azon, hogy bennük
az adakozás felébressze nem az
emberek, hanem az Isten iránti
hálát. Hiszen karácsony egyik
nagy jelentősége abban van,
hogy a mérhetetlen nagy isteni
szerétet a gyarló emberi szívet
is a szeretetben való erőfeszí-
tésekre ösztönzi, Isten felé for-
dítja és az igazán ajándékozó

és igazán segíteni akaró szívek-
ben valami csekély bizonyság-
tételt ébreszt fel arról, hogy
szemléli és hálás szívvel érzi az
Isten kegyelmes szeretetét,
mely testet öltött számára a
karácsonyi gyermekben.

December 6-án reggel egy
kisfiú jött az egyik lelkészi
hivatalba édesanyjával együtt.
Azt mondták, hogyakisfiúnak
annyi ajándékot hozott a Mi-
kulás, hogy szeretne belőle el-
vinni két olyan kisgyermeknek,
aki nem kapott semmit. Két
szegény család címével indul-
tak el a maguktól helyesen fel-
ismert szeretet továbbajándé-
kozó útjára. Mi jól tudjuk,
hogy nem sok gyermeket ne-
velnek ilyen helyesen, de mégis
nagy példát látunk ebben arra,
hogya karácsonyi ajándékból
is és a karácsonyi szeretetből
is mennyí juthatna az igazán
szomorú és elhagyatott szegé-
nyeknek akkor, ha sokan, so-
kan, mennél többen megérte-
nék, hogy ezen a karácsonyon
abból is lehetne ajándékozni,

Iamit nekünk ajándékoztak és
így belevonni másokat abba a
szeretetbe is, amelyben mín-
ket részesítettek.

Akik tehát szorgoskodnak
és töprengenek a szegények ka-
rácsonyának szinte megoldha-
tatlannak látszó kérdéseivel,
szorgoskodjanak nemcsak a
szeretetcsomagnak nevezett
ajándékok körül, hanem a sze-
retetnek éreztetésében és meg-
osztásában is. \
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Krisltus-té~ Oroslorslá~~ól
Advent első vasárnapja előtt a postás

egy nagy csomagot hozott. A csomagból
kifejtődött egy kép. Egyszerű, fára festett
Krisztus-kép, amilyent az orosz templo-
mokban ezelőtt százával lehetett látni
az oltárt elválasztó képes falon. A képen
a töviskoronás keresztjét vivő, szen-
vedő arcú Krisztus látható. Arcán ott
tükröződik a gonosz világ feletti mély-
séges bánata, mert ez a világ még ma
sem akarja Öt befogadni és szeretni.

A kép másik oldalán fába égetve e
sorok állanak: X. Y. ajándéka a nagy-
kátai fiókegyháznak Oroszországból.
Hogy hol és hogyan találta ezt a képet

. a front on küzdő testvérünk, nem írta
meg. De bizonyos, hogy nem ott, ahová
való. Nem a templomban, hanem vala- .
melyik ház padlásán vagy lomtárában,
mert ennek nyomai világosan látszanak
a képen.

Szenvedő Krisztus-kép a lomtárban!
Milyen mélyen és megrázóan példázza
ez az orosz nép Krisztus-hítét, de milyen
hűen mutatja a mai ember Krísztus-vá-
rását is, Milyen sok ember életében
csak ennyi Krisztus. Kikopott, elavult
kép. A róla tanultakat besorozza a többi
tanult, de szerinte nem praktikus isme-
retek közé és hagyja porosodni. Félre-
teszi, mint akinek már semmi köze és
helye sem lehet a modern ember lelki
berendezésében.

A kép küldője ott találta meg Krisz-
tust, ahol az emberek legkevésbbé hiszik
megtalálhatónak: a háborúk zajában, A
harcok, szenvedések és nélkülözések kö-
zött találkozott tekintete az érte keresz-
tet hordozó, szenvedő Krisztus reá-
sugárzó szomorú tekintetével. Észrevette
a bűnért való szenvedések mérhetet.len-
ségében, hogy minden keménysége elle-
nére is rhilyen kicsinyek az ő háborúban
való szenvedései, küzdelmei és fájdal-
mai. A szenvedő Krísztus-arc meglágyí-
tot a a kemény katona szívét. Megtalálta
azt a Királyt, akit itthon nem tudott
megtalélni. akit itthon ő is félretett s
oly sokan félretesznek.

Megtalálta s elküldte szeretetből ezt.
a képet nekünk, szórvány-híveknek, kik
közül sokan elhagyták az ősi templomok
Krisztus-képeit. Elküldte, hogy állítsuk
méltó helyre, a templomba. És állítsuk
lelkünk templomába. Allítsuk életünk
királyi székébe az érkező Király-Krisz-
tust újra még inkább e mai nehéz
időben. Tanuljunk tőle - másokért élni,
tűrni, küzdeni, áldozni, szenvedni és ha
kell, meghalni, mint ahogy kint szenved-
nek most hazánkért és az itthon-valókért
a mi katonáink.

Uzen a kép Oroszországbó!. Aki kint
megtalálta Krisztust, könnyebben hor-
dozza most már a terheket, kereszteket.
Minket pedig arra tanít: itthon is kön y
nyebb a szenvedés Krisztussal!

Maróti János.

Imaházszentelés. Dec. 13-án szenteli
fel Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök
a székelyföldi missziói egyházközség
első imaházát Sepsiszentgyörgyön, Az
imnházszenteléssel kapcsolatban az er-
délyi egyházmegye lelkészegyesülete
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen
vallásos ünnepélyt és lelkészgyűlést tart.
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Az egyházi szolgálat új szempontjai
Lehet húsz esztendeje annak, hogy a politikai életben új lendü-

letet vett az az irány, mely az- egyénről a tömegre helyezte a főhang-
súlyt. Ebben az időben újra felfedezték a tömeget. Tudósok kezdtek
fqglalkozni a tömeg élet- és lélektanávaL Mint mindennek az életben,
úgy ennek az iránynak is voltak olyan eredményei, melyek előtt
szemet húnyni vétek volna. Gondoljunk csak a közösségi életre, melyet
a múlt században, különösen annak utolsó évtizedeiben, nagyon el-
hanyagoltak.

. Az egyház sohasem tudta lezárni kapuit a különféle munkamód-
szerek előtt. Így egészen bizonyos, hogy az egyház munkásai között
akadtak olyanok, kik kissé irígykedve szemlélték azokat az erőket,
világnézeteket, tudatosan Iejlesztett munkamódszereket, melyek töme-
geket mozgattak meg, irányítottak, vezettek oda, ahova akarak. Sokan
kezdtek tehát foglalkozni a tömeg élet- és lélektanával, azzal a rejtett
gondolattal, hátha van olyan műhely titok, mely jó szolgálatot tehet
az egyház munkamezőin .. Akik ez tették, efelejtkeztek arról, hogy egé-
szen más a politikai irány és világszemlélet és más az evangélium.

Mégis kétségkívül bizonyos, hogy az egyházi szolgálat terén mutat-
kozott és mutatkozik is olyan elv, mely tömegekre, az egyén helyett
a sokra akar építeni. Ennek a munkamódszernek a kifejlődésében az
előbb említett hatás mellett voltak olyan komponensei is, melyek egy-
részt az új világból, másrészt az északi államokból érkeztek hozzánk.
Az utóbbiak az egyház szempontjából nagyobb áldást jelentettek.

Csak közbevetőleg akarom megemlíteni, hogy a tömegre való építés
rendszerint magával hozza az "elnagyolást", a külső szempontok
érvényesítését, a statisztikára való dolgozást stb.

Az elmondottak alapján induljunk ki abból, hogy egyházunk, annak
intézményei, szervei, egyesületei még soha annyi gyűlést, konferenciát,
összejövetelt nemtartottak, mint napjainkban. Szinte minden napra esik
valami. Minden nap kellene valahova menni. Nagy általánosságban pedig
az a helyzet, hogy a sok összejövetellel. konferenciával, gyűlésseI stb.
egyházunk tagjainak mindíg ugyanazt a rétegét vesszük munkába.
Városon és falun egyarár t az a helyzet, hogy vasárnap azok vannak
templomban, akiknek egyrésze hétköznapokon bibliaórára jön. Ugyan-
ezek lesznek azok, akik hétköznapi esti istentiszteletre is eljönnek, de
ugyancsak ezek lesznek azok, kik az evangélizációról sem hiányoznak.
Nőegyleti, leányegyleti, ifjúsági stb. szervekben is azokkal. találkozunk,
kik vasárnap a templomban is láthatók. Lehetnek és vannak is kisebb-
nagyobb eltérések, de az általános kép ez. Szakadatlanul azzal a ré-
teggel munkálkodunk, mely szíve szerint úgyis szívesen hllgatja Isten
üzenetét.

Nem' gondolok egy pillanatra sem arra, hogy most szüntessünk
meg minden konferenciázást, de álljunk meg egy pillanatra és gon-
doljunk egyházunk tagjainak arra a nagyobb rétegére, mellyel sem-
miféle foglalkozás nem történik. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy van
evangélizáció és ez éppen azt a célt szolgálja, hogy elérjük, felrázzuk,
megmozdítsuk és Istenhez vezessük egyházunknak ezen utóbbi, el-
hanyagolt rétegét. Kevés eltéréssel evangélizációra is azok mennek,
kik a templo~ban is ott vannak. Az is kevés mentség, hogy a külön-
böző konferenciákon megjelent nem papi rétegből önkéntes munka-
szolgálatosokat nyerünk, mret nagyon kevés helyen látjuk ezeket az
önkéntes belmisszioráriusokat. Azzal sem intézhetjük el ezt a nagyon
fontos problémát, hogy miénk a vetés, Istené az aratás, a Szeritlélek
munkája nem a mi kényelmünket fogja pótolni.



Kell tehát, hogy az egyházi szolgálat terén új szempontokat érvé-
nyesítsünk. Kell, hogy az egyház szolgái, mégpedig papi és nem papi
elem, személyesen elmenjen azokhoz, kik nem jönnek oda, ahol Isten
ígéjének üzenete hangzik. Helyezzünk legalább ugyanakkora hang-
súlyt az egyénnel, a családdal való foglalkozásra, mint amekkora erőt
viszünk a nagyobb közösségekkel való munkába.

Ha meggondoljuk, hogy egyházunk legkisebb egységei, azután
egyházmegyék, kerületek, maga az egyetemes egyház és ezeknek
küdönféle szervei, egyesületei, mozgalmai a lassan letűnő évben mennyi
ezer gyűlést, konferenciát, megbeszélést, összejövetelt stb. tartottak
és összehasonlít juk ezt a számot azzal, hogy hány személyes látogatás
történt az elmúlt évben, hány ajtón kopogtattak, nem tudom, hogy
az arány mit mutatna. Nem tudjuk, vagy nem akarjuk elhinni, hogy
milyen jelentősége van az egyház szolgái személyes látogatásainak,
még akkor is, ha ez a látogatás nem más és nem több, mint "vizit",
habár nem ennek kell lennie.

Mozgalmas idők, világégések, háborúk megszaporítják a munkát
és a gondot. Az evangélikus lelkészi kar még sohasem állt a nyilvá-
nosság elé, hogy panaszkodjék sok munkája miatt. Nem is teheti ezt.
Egyre kevesebb lesz azonban azoknak a száma, kik azt állitják, hogy
a "pap nem dolgozik". Az egyház nem papi jellegű szolgáinak is
rendkívül sok a munkája. Próbáljunk csendet teremteni magunk
körül, adjanak mások is időt, kíméletet, hogy ezt a szükséges munkát
is minél előbb és minél eredményesebben megindíthassuk.

Fülöp Dezső.

A népszerűtlen keresztyénség
A keresztyénség mindenképpen népszerűtlen jelenség a világban.

Akkor is, ha látszatkeresztyénség és akkor is, ha igazi keresztyénség.
Az igazi keresztyénség azért népszerűtlen, mert Isten ügyét kép-

viseli. Benne minden időben...,az élő Isten mondja el és valósítja meg
akaratát. Az örök emberne] pedig terhére van az élő Isten. Tettei és
parancsai ellenkeznek az em o, ,.. terveivel s cselekedeteivel. (Ha erről
az ellentétről beszélünk, ne "lto'lkiismeretem szerint való" vagy ne az
"én elgondolásom szerinti" Ist!dnre gondoljunk, hanem a teljes Szerit-
írás igéiben beszélő és JézU~risztusban emberré lett Istenre.)

De ragadjuk meg gyökerében az ellentétet. A keresztyénség köz-
pontjában Krisztus áll. A világ pedig Krisztustalan. Pontosabban így
gondolkozik a világ s benne az ember: "Tudnánk mi mit kezdeni
Krisztussal. Elfogadnánk negyvenkilencedik prófétának, de miért akar
Messiás lenni?" (Ez a zsidók véleménye Krisztusról.) De megbarát-
koznék a "keresztyén világ" is Krisztussal. Tekintené szívesen olyan
nagynak, mint Plátont, Buddhát vagy Kantot. De mire való azt taní-
tani róla, hogy Isten fia, meg azt, hogy meghalt és feltámadott? A vi-
lág ilyen állításokon minden időben megbotránkozott. Pál szerint a
művelt görögök csak bolondságnak tekintették la megfeszített s fel-
támadott Krisztusról szóló besz:édet. Korszerűen tudományos elméjük
ilyen logikátlan tanítást be nem fogadhatott. Sokkal inkább tudtak
gyönyörködni Pláton ideáiban és a jól terített asztalokban, mint ilyen
bolond beszédekben.

És a korai keresztyénség egyik feLe is szívesen fordult a teljes
Krisztus ellen. Ha nem is merték egészen detronizálni urukat, leg-
alább a trónfosztás első lépését ezerették volna megtenni. Ilyesmi zaj-
lott le a "homousion" és.ihomoiusion" vitában. Bebizonyítani, igaz-
sággá tenni, hogy Jézus Krisztus nem azonos az Atyával, csak hasonló
hozzá. Feszítette őket ez az indulat. Akaratuk lényegében véve krisz-
tustalanság volt. .

A középkor hatalmas egyházi aparátusa megint csak a Krisztus-
talanságban csúcscsodott ki. Volt abban sok és nagyszerű emberi in-

\

Beszélgetés a papi
ház asztalánál

(A hittanórákról hazajövet nézem alvó
kisfiamat és várom haza feleségemet, aki
védőnői munkáját végzi a faluban. Ebéd
kőzben beszélgetünk.)

~ Azt hiszem, ideje volt. hogy meg·
jöttél. hiszen alaposan átfázhattál és k i-
éheztél. Mi ujság a faluban?

- Soká időztem, hiszen kint jártam a
parcellákon. Egy kis újszülöttel szapó
rodott a nemzet! Sajnos, a család
olyan szegény, hogy sem fűtésre, sem
élelemre nincs pénzük. Fabódéban lak-
nak, ott szült tegnap az a szegény asz-
szony. A férje már három hete nem
tudott munkát találni és pénzt hozni a
családnak.

- Hogyan lehetséges ez? Ma inkább
munkáshiányról, mint munkanélküliség ..
ről lehet beszélni. Vagy teljesen tehetet ..
len az az ember, vagy naplopó!

- Egyik sem, hanem zsidó. Az asz-
szony különben evangélikus. A szom-
szédasszony sírva beszélt róluk, annyira
sajnálta őket. A kis csecsemőnek nem
volt csak három ingeeskéje, semmi
egyebe s ez is csupán kölcsön a szorn-
szédból. Az asszony ágya mellett a szé-
ken egy kis darab kenyér volt s egy
kevés' margarin. Rettenetesen nehéz
helyzetben vannak! Hogy a kicsinyt
megfüröszthessék, mivel fájuk nem volt,
a fél szekrényt tüzelték fel. Azon gon-
dolkodom, hogyan lehetne áldatlan hely-
zetükön . valamit segíteni.

- Úgy tudom, hogya védőn őnek nem
annyira a szociális segítségnyujtás, ha ..
nem inkább egészségügyi és szaktanács
a feladata.

- Ez igaz. - Hogyan adjak azonban
ott tanácsot, hol egészségügyi feltételek-
ről a szükség miatt beszélni sem lehet
s hogy szólhassak pl. étrendi tanácsok-
ról, hol nincs miből főzni? - Már ki-
küldtem a bábával egy csecsemőkelen-
gye készletet, 1 liter tejet is tudtam sze-
rezni számukra, de mindez semmi, csu-
pán egy csepp a tengerben. A társadalmi
Zöldkeresztes Fiókszövetség pedig ki-
utalhatna valami segélyösszeget átmene-
tileg, hisz' te vagy az ügyvezetője,
könnyen megteheted.

-- Hovvne. ez természetes. Ez nem
zsidókérdés, itt szükségről van szó. Ezen-
kívül ajánlom néked a női honvédelmi
munkaszolgálat asszonyait, kik felváltva
bizonyára szívesen segítenek munkájuk-
kal egy-egy napot ágyban fekvő asz-
szonytestvérüknek. Ott vannak még a
leánvleventék. ők is tehetnek valamit.

-- Ez mind nagyon jó lesz. Gondoltam
arra is, hogy ma délután lesz a vörös-
kereszt kötöző tanfolyama, melyre engem
is meghívtak. ott az asszonyok között
megemlítem ezt az esetet. Hátha nyílik
a segítésnek valami oly forrása, hogy
vél':leg kiiut nehéz helyzetéből ez a csa-
lád és akkor bátran jöhet az én egész-
ségügyi tanácsom is.

(Itt vége a beszélgetésnek. A papné a
kr isztus] szeretet mindeneken segíteni
kész tettrekészségével és reménykedő
szívvel már indult is újból hazulról. hogy
mint védőnő, mindent megtegyen egy
szerenoséjlen család érdekében.)

8-Í. K.
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Erdélyi egyetemisták
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Díákszervezet - diákélet

A kolozsvári Egyetem visszaszerzése
után a kultuszkormány úgy döntött, hogy
a csonkaországi diákszervezeteket nem
engedi be Kolozsvárra. Ezt igen jól tette,
mert ott sem lehetne akkor más világ,
mint a többi egyetemeinken,amelyeken
több mint száz diákegyesület szedi izekre
a hallgatóságot s alig valamelyikben ta-
lálható rendszeres munka. A kolozsvári
Egyetemi: Diákvédő Hivatal második ta-
gozata, a Diákszervezeti tagozat, .azonnal
szervezkedésbe fogott s megalakult az
egyetemi tanács és a kultuszmínisztérium
hozzájárulásával a Kolozsvári Magyar
Diákok Szövetsége, mint egységszer-
vezel ,

A KMDSz az egyetemen karonként
szervezkedik, hivatásrendi alapón, min-
den kari tagozatnak önálló tisztikarával,
szervesen kiépített munkarendjével s a
kari szervezetek csúcsszervezete a kari
elnököle közül választott ifjúsági elnök
és a tanárelnök vezetésével egybefogja.
az egész kolozsvári diákságot. A KMDSz
első elnökéül Kolosy Márton orvostan-
hallgatót választotta, aki részletesen tá-
jékoztatott a Szövetség munkájáról.

A Diákszövetséget munkaközösségekbe
szervezték. A kö.zműveJÖdési munka ..
közösség első elnöke Dányi Károly jog-
hallgató, 7a társadalomludományié Soó
Tamás közgazdaságtudományi hallgató, a
szov etkezeti és gazdaságtudományié Der-
zsi Ernő közg. hallgató, a néprajzi mun-
kaközösségé pedig Sándor Gábor böl-
csészhallgató. Mind a négy munkaközös-
ség elsősorban népi irányban működik.
Ez a' kolozsvárí egyetemisták számára
immár' hagyomány. A kisebbségi élet a
nép felé fordította ennek az ifjúságnak
a szernéts nemcsak népiromantikába haj-
totta, <;Iemegtanította a konkrét munka-
vállalásra is, Az egyetemi diákszervezet
munkaközösségei valóban a közösség
érdekében akarnak dolgozni. Hivatást
akarnak betölteni, "amely elől nem tér-
het ki nemzedékünk anélkül, hogy gyer-
mekeink és unokáink átka ránk ne zu-
dulna", ahogy Dány] Károly mondta. A
szervezet lehetetlenné akarja 'tenni azo-
kat, akiknek munkakerülő k~zei "igyeke-
zettel nyúlnak ki, mikor tandij-, lakás-,
étkezés-, vizsgadij-, ruha-, cipő-, fogcsi-
náltatási és másirányú segély van ki-
látásban." Annyit már elértek, hogy a
Diákvédő Hivatal csak azokat fogja tá-
mogatni, akik igazolni tudják, hogy dol-
goztak a .közösségért. Jó lenne ezt a
szempontot az egész országban figyel
lembe venni a diákjóléti intézmények-
nek. Persze ez csak olyan ideális hely-
zetben képzelhető el, ha egyrészt a diák-
szervezet egységes, másrészt a diákszer-
vezetek és a diákjóléti intézmények kö-
zött szoros és termékeny kapcsolat van.
Ehez persze csonkaországr viszonylatban
nemcsak a diák szervezeteket, . de a diák-

'jóléti intézményeket és szerveket is át
kellene szervezni, mindkettőt megfiata-
iítani s az egyiket egészen, a másikat
bizonyos tekintetben diákok kezelésére
bízni, vagy legalább is biztosítani azt,
hogyadiákjóléti juttatások szétosztásá-
ban a diákok is szerepet kapjanak.

A. közművelődési ' munkaközösség a
,,!lépi magyar közművelődési Ialadatokxt
helyezi előtérbe". Regős utakat szervez,
kiszállásokat tart s arra törekszik, hogy
tagjai minél jobban .elvegyüljenek a nép
között, képességükhöz mérten emeljék a
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tézmény, sok őszinte és emberi küzdelern az üdvösségért. Egyházi fe-
gyelem, filozófikus bölcselkedés" művészetpártolás, tudományápolás.
egyházpolitika akadt bőven, sőt rendszeresen is. Még a kicsi Jézus is
megvolt benne. De Krisztus, akiről a Szeritírás tesz bizonyságot, hiány-
zott belőle. A reformációnak kellett jönnie, hogy felfedezze a hiány-
talan, a teljes Krisztust. .
. A mai világ pedig megint csak itt tart. Nem tud mit kezdeni a
megfeszített és feltámadott Krisztussal. A hagyományosan szemérmes
része eltitkolj'a kételyeit. De hinni nem tud, mert nem tudja világnéze-
tébe beleilleszteni a Krisztusról szóló bizonyságtevest. A \gondviselő
Istenben, a bölcs tanító Jézusban még csak hisz, mert valaki csak
gondját viseli a világnak és bölcs tanítók valóban voltak és vannak
sokan. Olyanok is, akik életükkel fizettek tanításukért. .De olyan ta-
nító, aki feltámadott? Nem csak lélekben, tehát tanítványai hitében,
hanem test szerint is? Ilyesmit a XX. század civilizált emberével ne
akarjanak elhitetni. A radikálisan bátrak leszámoltak már minden
ósdi hittel és kimondják nyiltan: "A világtörténelem legélettelenebb
jelensége Krisztus. Ki kell' őt venni hitünkből és nevelésünkből. Az
ifjúság elé nem állítható olyan életideál, aki meghal mások bűnéért.
Az ifjúságót arra kell megtanítani, hogy győzze le és semmisitse meg
mindazokat, akik a kollektív érdekek útjában állanak."

Ilyen világban igazán nem lehet népszerű a Krisziuséhoz és önma-
gához hű keresztyénség. Mert neki mindenek ellenére az iqazsáqot, a
megfeszített és feUámadott Krisztust kell prédikálnia. És nem. állhat
meg ennél az egyszerű történeti ténynél. .Azt, is tanítania kell, hogya
feltámasztott Krisztust úrrá és királlyá tette Isten. Tehát Krisztus
nem marad meg a dogmák titokzatos, érthetetlen világában, hanem a
ma zajló életnek is fejedelme. Ura a fejedelmeknek, vezéreknek.
tudósoknak, képviselőknek és a sok millió névtelen, szürke embernek.
S kőzöttük- ura a hívőknek, a szemérmetes en kételkedőknek, SI az őt
nyiltan megtagadóknak is.

V égül pedig az igazi ke-fesztyénség követeli és munkálja Krjsz-
tus uralmát a mindennapi és köz~letben. Nem hatalmi vagy fegyve-
res eszközökkel, hanem értelmes beszéddel. Kötelessége a nyilt és
mindenki által érthető evangéliumi birálat az' élet minden jelensége
felett. Ez munkájának negativ része. Pozitiv része a Krisztushoz veze-
tés, igehirdetés, a szentségek szolgáltatása,szeretetintézmények léte-
sítés, lelkigondozás, egyházi sajtó, stb. által. Az élő kereszténség ilyen-
formán bele akar szólni és bele is szól a köz és magánélet minden
megnyilatkozásába. De aZJse csoda, ha a keresztyénség ilyen körül-
mények között népszerűtlen a/ világban, mert köz és magán élettel, köz
és magántervekkel kerül összeütközésbe. Nem saját érdekei miatt .van
meg az ellentét, mert Krisztus helyett beszél. De, megvan az össze-
ütközés és a népszerűtlenség. mert ellentét van Krisztus és a világ
között. Az ellentétnek ősi és igazi neve a bűn. Bűn, mert a világ a
maga. tervei szr'int, akar járni és nem akar Krisztusnak engedelmes-
kedni.

Megpróbálta már a keresztyénség jó egynéhányszor, !?:ogy az
ellentétet kerülő úton küszöbölj~ ki. A kerülő út: odaállni a legjobb-
nak látszó vagy saját. érdekeinek legjobban megfelelő világi törekvé-

. sek mellé. Odaállásával e törekvéseknek isteni. vagy egyházá tekintély
látszatát is sikerült adni néha. Igy lett a keresztyénségből államvallás.
Fejlődését logikusan tetőzte be a cári .Oroszország egyházában. Nép-
szerűtlenségét mindennél jobban mutatta a múlt orosz forradalom,
amely mindennel le a~a~t számolni, aminek keresztyénség a neve. ,

A népszerűségre törekvő protestantizmus a liberalizmussal kötött
kompromisszumot. A liberalizmus virágkorában jól is ment sorsa. De
ekkor is népszerűtlen volt a protestántizmus az antiliberálista körök-
ben. Népszerűtlensége Kőzép-Európában szinte egyetemes lett a közép-
európai liberalizmus bukásával. A bajon vajmi keveset segítettek a
protestántizmus antileberális megnyilatkozásai. Mert a liberálizmus
csak egy emberi eszmét képviselt a világban. Megbukott. jött helyette
más, de a keresztyénség vallotta, hogy Isten ügyét képviseli. S ha az

.Ú. n. új világ előtt a régi világ ittfelejtett emlékének látszik csak a
kereszfyénség, abban nem a liberalizmus, hanem a kompromisszumra
hajlamos látszatkeresztyénség volt a hibás.



·A keresztyénség ma újra válaszúton áll. 1. Vagy kompromisszu-
mot köt a mai világgal. Ezzel egy időre népszerű lesz a mai világ
előtt. De népszerűtlenné válik Isten szemében s egyre kevesebb
reménye marad, hogy lV'alóban Isten ügyét hordozhatja. Annál több
esélye lesz arra, hogy lassan-lassan hivatást veszítve egyetemes nép-
szerűtlenségre jut s munkáját másra bízza Isten. 2. Vagy egyedül
Urában bízva az evangéliumnak és az evangéliumból fakadó keresz-

. tyén életnek 'lesz megfélemlíthetetlen hordozójává. Ezzel népszerűtlen
Jesz.a mai világ és a mai emberek egyrésze előtt. De annál népsze-
rűbbé válik az igazságot őszintén kereső lelkek előtt. Népszerűségé-
ből tulajdonképpen Isten népszerűsége lesz. S ha a világban lesz is
megpróbáltatása, Isten alkalmas eszközeként megtartja őt.

Mórocz Sándor.

Az énkarácsonyom
- H~t te már ilyen korán készülődsz karácsonyra? - kérdik

tőlem az emberek csodálkozva, amikor egy-két hónappal karácsony
előtt már tele vagyok karácsonyi örömökkel-gondokkal.

- Miért csodálkoztok - mondom nékik - hát ha jól megfigyelem
azokat, akiknek örömöt szeretnék szerezni, ahhoz idő kell. Ilyenkor
könnyen kilesem vágyaikat, egy-egy megjegyzésükből kitalálom titkos
kívánságukat. Megnézem őket és keresem rajtuk azt, amire szükségük
van és nem vehetik meg maguknak, vagy azt, ami elérhetetlen vágy-
ként lebeg előttük és azt hiszik, sohasem szerézhetik meg. Nem is hiszi-
tek, mennyi mindent felfedez ilyenkor az ember! Igazán nem okoz
fejtörést, mivel is lepjem meg a 'másikat.

A karácsonyban éppen ez a szép, ez a nagy készülődés. Hetekig,
hónapokig benne élni a készülődés örömében, al legszebb, legtisztább
titkok rejtegetésében, a gyermekes tettetésben, mintha nem tudnánk,
.hogy karácsony jön, mintha a kisujjunkat sem mozdítanánk meg ,az.ért,
hogy a másikat meglepjük és közben ravaszkás mosoly húzódik meg
a szánk szögletében. Szép ez a nagy készülődés, ez a nagy ádventi
várakozás, heteken át egyetlen estét várni, ezért dolgozni, egyetlen
este tiszea, igaz, emberi melegéért sóvárogni, karácsonyestéjéért, mely-
nek gyertyái olyan jóleső meleget világítanak be az emberi szívekbe..

Az én karácsonyom, a mi karácsonyunk úgy él bennem, mint
egy rejtett kis sziget a végtelen tengerben, mint a világ karácsonyában
az én apró, drága karácsonyom. Én messze élek a szülői háztól. Kará-
csonyra hazautazom. A szívem csordultig örömmel, fejemben ezer kép,
- elmúlt karácsonyok emlékei ... kezemben koffer, csomagok, tele
ajándékkal. Ajándékokkal, melyeket részben magam készítettem, rész-
ben úgy gyüjtögettem rá az összeget sokszor egy éven áto És milyen
öröm ez a spórolás. Az ember mindíg félretesz egy keveset: ezt kará-
csonyra! Az ember valahogy egész évben érzi tőle a karácsony melegét.
És az benne különösen szép, hogy ez a spórolás nem jelent áldozatot,
lemondást, inkább örömöt. És az így vett ajándékért nem várunk vi-
szonzást, csak valami nagy jóság van bennünk, hogy adjunk, sokat,
sokaknak, hadd legyen öröm, boldogság, igazi karácsony.

... A vonat szinte repül a sineken, mintha szárnyat kapott volna
az örömtehertől. melyet magával visz. A máskor örökkévalóságnak
tetsző út most rövid. Már át is kell szállni. Kis vicinális sötét, levegőtlen
kocsija vár, mindenfelé ismerős arcok. Haza mennek. Karácsonyra
mennek. Karácsonyra haza mennek. Diákok, - most mennek a kará-
csonyi vakációra. Gyermek szülőj éhez siet, anya gyermekéhez. Embe-
rek sietnek egymáshoz, hogy közelebb legyenek egymáshoz.

falusi magyarság szellemi szinvonalát s
őket magyar élet-formájuk-ban, hitükben,
szokásaikban megtartsák. A nép között
végzett munka előkészítésére tanfolya-
mokat rendeznek s részben: önállóan,
részben más népmüvelési szervek mun-
kájában való önkéntes .részvétel útján
közösséget akarnak kialakítani a jövő
értelmisége és népi rétegei között. Tá-
bori színházat is akarnak szervezni, ma-
guk között pedig az ősi társadalmi és
szórakozési formákat igyekeznek meg-o
honosítani.

A társadalomtudomáuyj munkaközös-
ség a falukutatás és a settlement-munka
tudományos részét végzi. Célja a nép
tárgyi és szellemi műveltségállományá-
ból minél nagyobb értékeket átmenteni
a jövőbe. A népi kultúra tudományos
vizsgálatát gyakorlatilag is' végzik. Bál-
ványosváralján egész nyarat betöltő nép-
rajzi gyűjtésre berendezett tábort tartot-
tak s Kolozsvár külvárosában settlernent-
munkát végeznek.

A szövetkezeti és 'gazdasági munka-
közösség elsősorban arra törekszik, hogy
a gazdasági kérdésekben képezze az
ifjúságot és a szövetkezeti gondolatot,
mint a kisember egyetlen gazdasági ér-
vényesülési lehetőségét népszerüsítse. A
szövetkezeti gondolatnak a kisebbségi
életben nagyszerű 'gyakorlati ered-
ményei voltak s a diákság is gyakorlati.
formában élte a szövetkezeti életet'.

A néprajzi munkaközösség munkáját
a magyarságismereti proszeminárium for-
máj ában élte. Szerveztek biztosítási és
propaganda szakosztályL is s a külföldi
diáksággal is kapcsolatot igyekeztek
tartani.

Hazai viszonylatokban a diákegység .
országos mozgaImát támogatták sennek
létrehozásában a kolozsvári példa jó se-
gítőeszköz lesz. .

Fentiekből látszik, hogy a kolozsvári
diákság gyakorlati irányú s népi irány-
zatú munkaközösségekben akar élni s
erre a kezdeményezö lépéseket meg is
tette. Dányi Károly ezt' írja: "Annyit
mindenesetre elértünk már, hogy a kö-
zösségért végzett munkánk értéke nem
marad el az ország egyetlen egyetemétől
sem". Ez mindenesetre. igen szerény
megállapítás.

Vallási viszonylatokban örvendetesnek
tartjuk, hogy a katolikus, református és
unitárius teológiák ifjúsága bekapcsoló-
dott az egységszervezetbe. Persze külön
egyházi munka a régi keretekben ma is
folyik köztük. Igy pl. működik az
erdélyi nagymúltú IKE is.

A kolozsvári egyetemen kb. 60 evan-
gélikus egyetemista tanul. Ezekkel tar-
tott. első megbeszélésünk igen eredmé-
nyesnek bizonyult. Több mint negyvenen
jelentek meg az első meghívóra s el-
határozták, hogy heti összejöveteleken
a mi Luther-Szövetségeinkhez hasonló
munkát fognak végezni. A -heti össze-
jövetel mindíg bibliaórával és hitépitő
megbeszélésekkel, legalább havonta egy
összejövetel pedig társadalmi keretekben
fog lefolyni. Egvetemí Luther-Szövetség
szervezését még nem vettük tervbe. A
ko lozsvári egyetem rektoránál, dr. Kov-
rig Bélánál Járosi Andor esperessel
együtt tett látogatásunk alkalmával biz-
tatást és támogatás-ígéretet kaptunk az
evangélikus egyetemisták között végzett
egyházi munkához is. Ha Isten megsegít
minket, az ezidei Országos VI. Kongresz-
szusunkat Kolozsvárt fogju.k rendezni.

Dezséry Lász/ó.
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Láttuk
A Téli Tárlat kétségkívül a legjobb

és a legteljesebb az idei tárlatok közül.
Több mint 200 művész csaknem 400 mű-
vel szerepel és így a mai élő magyar
művészet -seregszernléjének tekinthető,
A művészek nagy számának köszönhető,
hogy rengeteg új próbálkozást, friss ki-
fejezésmódot láthatunk, Sajnos, hibák
most is vannak, Igy pl. több kép nem a
neki megfelelő keretben van, látszik,
hogy a művész ezzel már nem törődött,
Egy pár egészen értékes kép egészen
háttérbe szorult, (pl.' Polezer Lajos: Ta-
nulmányfej-e, ) mások, kevésbbé sikerül-
tek pedig egészen elsőrendű, főhelyekre
kerültek, A kiállításon a tájképek közü l:
Kárpáthi Jenő fínom színekkel festett
vízpartjai, Horváth Béla érdekes: Téli
hangulat a Dunán c. képe, Csallóközi
Farkas Lőrinc kisebb képei, Istókovits
Kálmán: Raguza temperája, Halasi Hor-
váth István pasztelljei, Meridl ik Lajos,
Kampis János vízfestményei, Reuter
Ágost -rajzai emelkednek ki. Nagyon ér-
dekes Rökk Károly: Jégzajlás-a, szépek
Háry Gyula kis képecskéi, Bánsági
Vince: Hóolvadás-a. Fényképszerű be-
állítású Pókasz Endre: Vízpart-ja. Az
élet- és genreképek közül Komáromi
Kacz Endre Stradivári nyomában, 'Dobro-
szláv Lajos: Bányászbaleset, Gaál Ferenc:
Rajkók című képei emelkednek ki.
Rakssányi Dezső: Szép dolgok boltja az
érdemes .művésznek értékes alkotása. Az
arcképfestők közül első helyen: Szemerey
Zoltán: v. Horthy István-ját kell kiemel-
-nünk, de mellette rögtön Sárkány Gyula
és Burján László képei következnek. A
szobrok közül van, egy pár egészen ki-
váló. Gády Lajos: Szovjetorosz hadifog-
lyai, Dankó János Vízhordó ja, Dabóczy
Mihály: Erdőölője, (ez a legerőteljesebb,)
Kótai Ferenc: Ifjú leánya. (egészen me-
rész mozdulat) Borbás István: Korsós
gyermeke a legjobbak. Egészében tehát
igen jó elreridezésű és áttekinthető kiállí-
tást kaptunk, bizonyára nem marad el
a sikere I sem,

A kútásó leánya c. francia film már
elég régen fut. Erőteljes mondanivalójú,
igen jól elkészített alkotás. Pompásan
kiválasztott szereplők, jó felvételek biz-

_tosítják a komoly mondanivaló művészi
tolmácsolását,

Vérbosszú, a Mediciek korát tárgyaló
jól elkészített olasz történelmi film.
Egyre jobban kifejezésre jut a drámai
erőre való törekvés és egyre jobb az
olasz történelmi film, Itt-ott még vonta-
tott, de több helyen nagyon biztat, hogy
nemsokára egészen kifogástalan törté-
nelmi filmet láthatunk. Jó film. kp.

Evangélikus Nap Szegeden, Az Or-
szágos Luther-Szövetség december 6-áll
Szegeden Evangélikus Napot rendezett,
Az ígehirdetések és előadások sorát mű-
soros adventi est zárta, melyen megnyi-
tót Benkóczy Dániel esperes mondott,
Bukovinszky László orvostanhallgató
Reményik-verset szavalt, Perényi Pál
zeneiskolai tanár hegedüszámokat adott
elő Sebestyén Albert kíséretével, vitéz
Solymossy Jánosné pedig Kertész Lajos
kíséretével énekelt. Nagyhatású ünnepi
beszédet' mondott Túróczy Zoltán tisza-
kerületi püspök. Az ünnepély Fodor
Jenő egyházközségi felügyelő szavaival
ért véget.
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A kocsiban mindenki a karácsonyról beszél.
I

- Karácsonyra mindí& hazrutazunk - magyarázza egy férfi.
- Édesanyámnál szoktam tölteni a karácsonyt, - mondja egy

asszonyka.
- Megyek a gyermekeimhez, - mosolyog egy őszhajú nagymama

és mindegyiknek ragyog az arca.
Az egyik sarokban megbújok. Hallgatom őket. A kocsiban a rosz-

szagú cigarettafüsttől, a zsúfolásig megtöltött fülkében az emberlélek-
zetektől vastag a levegő. Máskor nem is bírja az ember. Most azonban
mindez nem számít. Egy ismerős rámköszönt:

- Haza?
- Igen, a karácsonyi ünnepekre.
Számoljuk az állomásokat. Már csak egy van hátra, aztán haza-

érkezünk. A kis lokomotív nagyot fúj, aztán megáll. Hamar a csoma-
gokat! Jaj, megvan-e valamennyi, nehogy a drága ajándékból egy is
elvesszen, mert valamennyi annyira fontos, Ölelő karokba lépünk a
kocsiról. A hosszú viszontlátás örömétől nincs hangunk, csak ölelésünk,
csak csókunk. Aztán lényegtelen kérdések: Hogyan utaztál? Volt-e
helyed? Megviselt az út? Jaj, de sápadt vagy! Az ember csak úgy
futtában felel. Csak megfogja a másikat, szorosan belékarol és már
megyünk is az ismerős úton.

Mindenfelé kivilágított ablakok. Ott n:ár biztosan megérkezett a
Jézuska! Régi, ismert alakok jönnek szembe. János bácsi, az öreg
postás. Valaki nagyot köszön. Nini, a szomszédék Jóskája! Hogy meg-
nőtt! Jól esik, hogya rosszúl világított utcán is megismert. Betlehemes
gyermekek jönnek szembe. Most megszólal az evangélikus templom
harangja. Ott korábban van a könyörgés. Minden olyan ünnepélyes,
olyan más; az utca, az emberek, az egész falu. Vagy csak én látom így?

Már feltűnik a házunk. Meggyorsulnak a léptek. Belépünk a nagy
kafun. Valaki rámugrik. .

- - Bodri, Bodri kutyám! -körülugat, végigfut az udvaron, aztán·
megint vissza hozzám. Nem tudja, mit csináljon az örömtől. Jól esik
ez a hűség, ez a nagy ragaszkodás, az ember szeme könnyel telik meg.
És nem tudja, hogyan köszönje meg ezt az őszinte örömöt, csak meg-
fogja a fejét, magához szorítja:

- Bodrikám! ~ s az úgy néz szép, barna szemeivel, mintha meg-
értené, megérezné azt, ami bennünk végbemegy.

Már fordul a kulcs a zárban s a fagy tól nehezen nyíló ajtó meg-
csikordul. Itthon vagyunk. Az otthon szaga megüti az ember orrát.
Ledobom kabátomat s futok végig a szobákon. Mindenfelé fenyői1lat,
tisztaság, a: frissen súrolt padló szaga, a fehérre mosott ruháé, a fenyő-
és süteményszag összevegyül. A cse:-épkályhák felől kellemes meleg
árad. Egyetlen szoba ajtaja van csak csukva. Ott jön a Jézuska! Anyám
eltűnik. Én gyorsan pakkolni kezdek. Izgatottan dobálok ki mindent,
az ajándékokat szedem elő, beugrom a "tilos-szobába" gyorsan lete-
szem őket fa alá. Apámmal, testvéremmel beszélgetünk, mialatt anyám
a másik szobában gyújtja a gyertyákat. Látszólag nyugodtak vagyunk,
de a szemünk ragyogása elárulja belső izgalmunkat, elárulja fel-alá
járásunk is.

Végre csilingelés hallatszik. A szoba ajtaja kitárul. .Az ablak előtt
hatalmas karácsonyfa, lobogó gyertyáinak fényénél úgy állunk meg-
kövülten, mintha életünk legnagyobb csodája játszódnék le előttünk.
Édesanyám hívó szavára közelebb lépünk hozzá. Zongorához ülök s
felhangzik .az ének: Boldog örömnap derÜlt ránk. Vígadjon szívünk,
zengjen szánk, Az egész világ vígadjon, Istenünknek hálát adjon ...



Énekelünk. Anyám szép, lágy hangon, testvérem mély basszusán, ma-
gam is csatlakozern hozzájuk, apám pedig halkan kísér valamennyiün-
ket. Nem tanultunk össze, hamis hang is kerül az énekkarba és mégis
az egész olyan elmondhatatlanul szép, megható, ünnepi.

Apám már ott áll a karácsonyfa előtt. Szép, ősz haján ott ragyog
a gyertyák fénye. Ujjai imásan kapcsolódnak egymásba, tekintete a
karácsonyfán. Imádkozik. Úgy és azt, amit éppen érez. Megköszöni,
hogy együtt vagyunk, hogy lehet karácsonyfánk, hogy ... de nehéz ezt
elmondani, ahogy az ember olyankor nem is imádkozik szavakkal, csak
boldog, nagy könnycseppekkel, aztán egymás nyakába borul. Nincs
szebb dolog a földön, mint az ilyen nagy, boldog összeölelkezés a szere-
tet jegyében.

Aztán ki-ki odaadja azt, amivel a másikat boldogabbá akarja tenni.
Ilyenkor jövünk rá, hogy mennyire keveset" készítettünk, ebben a pil-
lanatban oda tudnánk adni mindent, amit talán egy élet fáradságos
munkájával szereztünk, oda tudnánk adni úgy, hogy nem fájna, hogy
úgy éreznénk, mintha mi kaptuk volna. Ezt neked, ezt neked készí-
tettem, Édesapám, ezt magának vettem. Ugye, örül neki? Ugye, szép?
És a házikabátot fel kell venni, a papucsba bele kell bújni és a töltő-
tollal azonnal írni kell, mindent azonnal kipróbálni, felvágjuk a könyv
legszebb részletét, felolvasunk belőle ... nincs a földnek az a drága
pénze, mellyel ezeket a perceket meg lehetne venni.

Asztalhoz ülünk. Ki nem fogyunk amesélésből és talán abba se
hagynánk, ha nem figyelmeztetne a holnap munkája. Még egy búcsú-
ölelés, aztán mindenki jóéjszakát kíván. Boldog jóleső, érzéssel hajtja
álomra szemét, imádkozni elfelejt - mert az ember boldogságában
sokszor megfeledkezik Istenről - maga előtt látja a fát, szeretteit,
édes, boldog megelégedettség önti el, egész lényét, mosolyog és úgy
alszik el, mosollyal az arcán.

Künn pedig talán lassú pelyhekben hullik a hó és mi azt álmod-
juk, hogy örökre olyan marad - mint ezen az ember-Iéptektől nem
zavart éjszakán - tiszta, hófehér, érintetlen, áldott. '

Gyarmathy Irén. ;
,

~~ -..",..,.".

(F. E. emlékének.)

S évek futottak ... itt apósta.
A legutolsó levele.
"Imádkozzon" s pár kusza szócska,
"Ösz van és hullok lefele".

Rövid levél, pár kurta szócska.
, Imákat kérő, halk "segélj".

Az írójáf de régen láttam,
együtt laktunk egy sárga házban
kilencszázharminc csúf telén.

I )

Én Istenem, be régen is volt!
Búcsúztattuk az életet.
Úgyemlékszem síró szavára:

"Én élnék még, de nem lehet".

Ennyi csupán és ~ alápergett.
Most tűnő, rozsdamart levél.
Utána nyúlnék, hol keressem?
Merre sod"'nrta el a szél?

Hiába írta: "tartson", nem volt
az imáimnak ereje ...
Szegény, rozsdamart kis levélke
miattam hullott leieíe,

Aztán futott a sárga házból,
futott szegény a fény után,
hajó mentette messze, délre,
hogy ott meggyógyul, hitte tán.

Jakus Imre.

HíREK---- ...•..•-I~or Béla. 1·Evangélikus egyhá-
zunk egyik kiváló munkása: beődi Zon-
gor Béla körmendi ny. lelkész, hosszú
időn at a vasi középegyházmegye espe-
rese, december 4-én Sopronban 61 éves
korában rövid szenvedés utánelhúnyt.
Mint . az egyetemes 'egyház 'egyházi fő-
jegyzője, igen fontos munkakőrt töltött
be. Egyik legtevékenyebb tagja volt az
1934/37. évi zsinatnak smint annak jegy- •
zője és bizottságok előadója tett szolgá-
latokat egyházi törvényhezásunknak. Kü-
lönösen nagy munkát végzett az új egy-
,házi törvények alapján készült szabály-
rendeletek szerkesztésében. Egy évvel
ezelött betegség támadta meg, akkor le-
mondott lelkészi állásáról, egyházi tiszt-
ségeiről és nőtestvérével együtt Sopronba
költözött. December .ő-án a Sopronban
történt temetés után a nagygeresdi te-
metőben helyezték nyugalomra nemré-
gen elhúnyt édesanyja mellé. Eltávozása
gyászt jelent egyházunknak, sokan fog-
juk emlékét szeretettel és megbecsülés-
sel őrizni,

A divat és a szépségápolás túlzásai
ellen szólalt fel Túróczy Zoltán püspök
egyik legutóbbi körlevelében. Hang-
súlyozta, hogy az egyházi iskolák tanár-
nőinek a reájuk bízott serdülő leányifjú-
ságot nem hivalkodó dámákká, hanem
hivatásuk magaslatán álló édesanyákk á,
általában a társadalom munkás tagjaivá
kell nevelni. Megállapít juk, hogy a püs-
pök ezt a felhívást a tankerületi főigaz-
gatóság kérésére bocsátotta ki, de mert
a világi lapok legnagyobb része ezt a fel-
hívást feltűnő helyen közölte s ezzel
szinte azt a látszatot keltette, mintha
helytelen magatartást kellene szóvátenni,
azt is megállapít juk, mint ahogy a püs-
pöki körlevél is teszi, hogy iskoláinkban
ebből a szempontból nincs kifogásolni
való.

Házasságkötés és eljegyzés. Tihanyi
János h. lelkész és Stráner Erzsébet-
nov, 26-án tartották esküvőj.üket a ka-
posszekcsői templomban.. Az esketést il

menyasszony édesatyja, Stráner Vilmos'
lelkész végezte. - Ugyanekkor Zoltai
Gyula kaposvári s. lelkész eljegyezte
Stráner Emiliát, SIráner Vilmos lelkész
másik leányát.

Evangélizáció. Advent- első hetében
egészhetes evangélizáció folyt Nyíregy-
házán, melynek szolgálatát vitéz Sréter
Ferenc budai-vár] lelkész láttél el.

Kitüntetés. Bányai Sándor tábori lel-
készt a kormányzó úr a kardokkal ékesi-
sített Signum Laudis-szal tüntette ki.

Születés. Dr. Korompaí Jánostés fe-
leségét, Kapj Klárát, ISten fiúgyermek-
kel áldotta meg, aki a szent keresztség-
ben János nevet kapott. Az újszülött
D. Kapi Béla püspök nyolcadik unokája.

Lelkészválasztás. Az ikladi (pestme-
gyei) egyházközség· december 6-án tar-
tott lelkészválasztó közgyűlésén egyhan-
gúlagmeghívta Farkas' Ferenc felvidéki'
menekült lelkészt.

A kiskőrösi egyházközség presbité-
riuma a Kiss György távozásával meg-
üresedett lelkészi állásra egyhangúan
Ponicsán Imre segédlelkészt jelölte.

Lelkészválasztás Budán. A budai-várj
gyülekezet most szervezett második li+
készi állására a lelkészválasztás décem
ber 13-án, déli 12 órakor lesz a temp
lomban.
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Csengőd. November 29-én, ádvent 1.
vasárnapján avatta fel Bakay Péter espe-
res a protestáns iskola IL számú tanter-
mét és tanítói lakását. Rövid öt év alatt
ez a harmadik épület, amelyet a kis
lélekszámú protestáns hívek szolgálatára
építettek.

Lelkészbeiktatás. Az újvidéki evangé-
likus magyar és szlovák társegyházköz-
ségek egyhangúlag meghívott lelkészét,
Endreffy Zoltánt, december 13-án iktatják
be hivatalába. A beiktatást Sostarécz Fe-
rene szabadkai lelkész végzi.

A fasori Luther-Szövetség és Nőegy ..
let a. szegények' karácsonya javára de ..
december l3-án délután 5 órakor a fasori
gimnázium dísztermében művészi hang-
versenyt rendez, melyen a Budapesti Pro-
testáns Énekkar Peskó Zoltán veszény-
lésévei . szerepel, k özreműködik Marjay

. Erzsébet operaénekesnő, Katona Lajos, a
m. -kir. Operuház tagja, továbbá ifj. Siki
Béla 'zongorán és Wiedemann Dénes he-
gedűn. A hangverseny bevétele a sze-
gényeké.

Önálló orgonaest Kolozsváron. A ko-
lozsvári:Nőegyletmeghívására november

. 29-én Peskó ZOltán orgonaművész hang ..
versenyt adott az evangélikus templom ..
ban. Műsorán barokk muzsika és magyar
orgonaművek szerepeltek. A templom
közönsége nagy élvezettel hallgatta az
értékes orgonahangversenyt.

CegIéd. Az '~gyháiköz;ég Luther-Sze-
.vctsége ádvent 1. vasárnapján Csengey
Gusztáv-emlékünnepélyt rendezett az
elemi iskola nagytermében. Dr. Oppel
Jenő c. gimn. igazgató ismertette Csen-
!~ey költészetét, Raffay Lajos és Kazai
Ilona szavalt, az e'gyházi énekkar és vi-
téz ,Magyar ',János" szegedi kántortanító
H. Egyed Aladár vallásos énekeiből ad-
tak elő. Közrernűködtek még: Pócsy Jó-
zsef (fuvola); Zsákay Mihály (cselló) és
.Egyed Aladár. -- 'Advent első hetében
minden este evangélizáló ígehirdetések
voltak H. Egyed Aladár, Ferenczy Zol-

. tán evangélikus, dr.Czeglédy Sándor,
Bük y Zsigmond és Czakó Jenő reformá-
tus lelkészek szolgálatávaL

Orgona-estélvek. A pápai evangélikus
Nőegylet november 30-án a szggény
gyermekek karácsonyára Bach János Se-
bestyén műveiből orgonahangversenyt
rendezett Fodor Kálmán győ ri karnagy
és orgonamővész, valamint Kalmár Mi-
hály zeneiskolai igazgató közreműködé-
sével. - A Budapest-kelenföldi egyház-
község dec. 13-án, este 6 órakor rendez a
hadbavonultak megsegítésére orgona-
estélyt. Kapi-Králik Jenő, a budai Zene-
akadémia tanára régi, külföldi és modern
magyar szerzők műveit .mutatja be. A
műsor - mely egyúttal belépésre is
jogosít - 1 pengőért kapható a he'ly-
színen.

Halálozás. Fábry László ny. nagyszo-
koly] evangélikus lelkész hosszú szenve-
dés után 54 éves korában a budakeszi-i
szanatóriumban elhúnyt. Temetése de-
cember 8-án volt Budapesten. Koporsó-
jánál a gyászbeszédet vitéz Sréter Ferenc
lelkész mondotta -,

Isten a mi oltalmunl{ címen front-
katonák részére az Uzenet imakönyvet
adott ki, malynek első kiadása teljesen
elfogyott. A .második 'kiadás néhány na-
pon belűl elhagyja a nyomdát, s így ez
a hiányt pótló kis imakönyv újra kap-
ható lesz az Uzenet kiadóhivatalában, •
Kecskeméten.
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Kevesen tudják ...
hogy az Egyetemes Gyámintézetet, mely ~a Gusztáv Adolf.nevét

viseli, 1860 október 20-án alapította Kolbenheyer Mór lelkész és Pálfy
József tanítóképzőintézeti igazgató.

hogy Sopronnak első magyar "protestáns" igehirdetője Szerem-
lyéni Mihály volt: 1551 és 1565 között. Neve a magyar irodalomtörté-
netbenis szerepel egy fennmaradt históriás éneke révén (1. Szilády:
Régi magyar költők tára II. 462). .

hogy 1674 február 28-án tiltották meg a soproni evangélikusok-
nak az addig használt templomok további igénylését. Ettől az időtől
kezdve hosszú esztendőkön keresztül az Ú. n. Eggenberg-házban tart-
ják istentiszteleteiket. Ezt a házat, udvarával és egykori szószékéveI
együtt, mind a mai napig - mint régi, szomorú multnak emlékeit -
kegyelettel őrzi az egyházközség.

Ebben az időben Lang Mátyás volt a soproni evangélikus hívek
lelkipásztora. Eggenberg hercegné, hogy a vallásgyakorlatot vala-
milyen formában biztosíthassa, Lang Mátyást évi 300 forintnyi fize-
téssel udvari lelkészéve hívta meg, megvásárolta a szomszédos Resch-
féle házat s ennek emeleti folyosója peremébe kőből faragott szép
szószéket csináltatott. Arról prédikált Lang Mátyás a ház folyosóin,
udvarán és kapuszínében összegyülekezett nagyszámú hivőseregnek.
Első beszédét 1674 április 1-én, husvét utáni 1. vasárnapon mondotta .
Lakbérét, évi 60 forintot, a gyülekezet fizette hálája jeléü1. Midőn
1678-ban pestisjárvány dühöngött Sopronban, Eggenberg hercegné
Rusztra költözött s udvarával együtt Langot is magával vitte, csak
1680 körül tért vissza Sopronba ~ ott pár hónap mulva elhunyt. Tetemet
1682 márciusában szállitották hazájába, Bayreuthba. Kollonics
Lipót bécsi püspök rendeletére Lang Mátyásnak nem lett volna sza-
bad a hercegné halála után istentiszteleteket tartania, sőt Sopront is
is el kellett volna hagynia, ha a szász választófejedelem ki nem eszkö-
zölte volna, hogyamíg a hercegnő holttestét Sopronból el nem szállít-

'ják, udvári lelkésze is Sopronban maradhasson. 1682 március 19-én
mondotta el Lang Mátyás búcsúzó-beszédét az Eggenberg-ház emlé-
kezetes szószékérőL Langot később a gyülekezet újra saját lelkészévé
választotta, ellenségei azonban a császár előtt újra és újra bevádol-
ták s kieszközöltek további működésének beszüntetését, majd szám-
űzetését. Istennek sokat szenvedett szolgája azonban még a száműzetés
megkezdése előtt elhunyt.

hogy a soproni liceumi Magyar Társaságot - szinte az első ilyét
az országban -'- Kis János püspök, mint soproni lelkész alapította.
Érdekes megemlíteni Kis Jánosról, hogy mint nemesdömölki tősgyöke-
res magyar lelkészt, az akkori magyar irodalomnak, egyik vezérét és
irányítóját, a soproniak német lelkésszé választották. Négy éven
keresztül hirdette német nyelven az Igét.

hogy evangélikus lelkész ültette át német nyelvre Arany János
Toldi Trilógiáját. A fordító neve: Kolbenheyer Mór, aki Eperjesen
kezdte meg irodalmi működését. Itt ismerkedett meg 1845 telén Petőfi
'Sándorral. Unokatestvére volt Görgey Arthurnak. Nagyon sokat fára-
dozott az 1858-ban megnyilt soproni tanítóképző intézet létesítése
érdekében. Ö volt egyik alapítója is. Lelkészi működésének 40. évében
1. Ferenc József a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

hogy Luther egyházi beszédeinek egy részét Zábrák Dénes sop-
roni lelkész fordította le magyar nyelvre.

hogy a budai-vári evangélikus gyülekezet megalapításában igen
nagy részt kért magának József nádor felesége, Mária Dorottya,
Württenbergből szárrnqzó főhercegnő. Mária Dorottya később nagyon
sok szolgálatot végzett a gyülekezetben. Bibliaórát vezetett s ezek
egyikén Széchenyi István, a legnagyobb magyar is résztvett. Egyéb-
ként Széchenyi Kossuth Lajossal együtt jelen volt a templom felszen-
telésének ünnepén is, 1847 szeptember 26-án.

Közli: Pásztor Pál.

. Megjelent az Országos Luther-Szövet.ség egyháztársadalmi kongresszusának
könyve "Az evangélikus közösség útján" címmel. Erdekes. okos, jelentős könyv.
Ára 1 pengő.
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I Választékos. ízléses, szolid munka. Előnyös árek .
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BIBOR ISTVAN
• könvv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papir, írószer, töltőtoll,

[átékárú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, kírakatdlszítö, könyv-
kőtészetí anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

. rendszerű töltötollak [avítását vállalja.
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Bárhol hirdetett könyv kapható:
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könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 133-395. •
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BUDAPEST, IV. ker, Sütő-utca' 1. szám.
Evangélikus gimnázium épületében.
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V4 Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Budapest, IV., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

I.ván!li és Thuro
selyem, szövet és női divatáruűk nagyban
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-U. 1

*

Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kammermayer Károlv-u. 8.

Telefon : 185-462.
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DOLGOZÓ EMBER

számára póW1l1d.lu dali veszte-
ség, ha - kü}önösen a nagy
nyári melegben - munkakedvs
ellankad, "izmai elernyednek
és" kimeriiltsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karlzmainkat, fejünket ••
nyakunkat, homlokunkat a hű-
sitó. fT'ip~..ftf;

Diana sösborszes~zel
keuegotj ;:k, ver ejté kezö tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszül nek, vérkeringésünk
felélénkül, nmnka bírásunk
megduplázód ík .

Egészségét féltő en, ber soha-
sem megy ru un k ába Diana-
sósborsassz nélkül.

Próbapalack .. /;4 fillér
KIs palack ,., 1,10 pengő
Közép palack • 3.20 pengő

" Nagy palack . 5.90 pengő
Míndenütt kapható"1

••.••.•...~ .••.
A Luther-Társaság

könyv- ,papír·, és írószerkereskedése

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen e'l!angélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk \ gyermekeinkről. ,

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő:

Az egyesület taglétszáma.: 24.500.
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Agyóba, pskamisba

rugós MATHACDT
kérje kérpitosától az EPEDA-üzem
eredeti jót állá si nyilatkozatát

HÉLYEGZŐK
zománctáblák,
vésések, jelvények.
névjegyek. címkékKOVÁCS LAJOS

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz, Tel: 423-327

A karácsonyi könyvvásár' már megkezdődött.
Kapható a magyar evangélikus egyházi irodalom minden
terméke. - Szépirodalmi. tudományos és ismeretterjesztő
művek nagy választékban. - Énekes és imádságos könyvek
f:apír-' és irószerek.

A tArsaság régi kiÍldvánW.ib61 0lcs6 áron kaphatók~:
Luther művei 6 kötetben, fűzve 36·-P. Weitbrecht: Mária
és Márta. Fordította: Prőhle H. fűzve: 2'50 P., kötve: 4'-P.

Budapest, Üllöi-&1t 24

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpáfol-tér 5., Evangélikus bazár.
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Alku nélkül
Azt vesszük észre, hogy a

közeledő karácsony ünnepe
előtt a keresztyén embereknek
a szent ünnepre való kedves és
meleg készülődései közé sok
alkudozás csúszik be. Máskor
is mindíg megpróbál a szeretet

, olyan erőfeszítéseket, amelyek
tulajdonképpen meghaladják
anyagi határait. Ismerünk
olyan esetet, amikor egy édes-
anya eléggé helytelen és sú-
lyos kölcsönzési ügybe kevere-
dett azért, hogy gyermekeinek
gazdag karácsonyt szerezzen.
A mai nélkülözéses világban
pedig sokfelé találkozunk an-
nak jeleivel, hogy a keresztyén
szülők ugyancsak a családi
ajándékozások érdekében el-
veikkel, sőt keresztyén gondol-
kozásukkal is összeférhetetlen
módon alkusznak meg. ,

Bizonyosak vagyunk abban,
hogy ez egyedül abból szárma-
zik, hogy az emberek kará-
csonyt az egymás megajándé-
kozásának ünnepévé rontották
és nem azt látják a karácsony

- ígazi jelentőségének, hogy a
bűnös emberi világ és abban
ők is milyen ajándékot kaptak
Isten Egyszülöttjében, a testet
öltött szeretetben és az Ö kö-
zénkjövetele által számunkra
nyújtott kegyelemben, hanem
elsősorban a saját magukat
gazdagító ajándékokban és
ajándékozásokban. Még addig
csak helyes úton jár ez a dolog,
amíg a gyermekeknek azt
mondjuk, hogy minden kará-
csonyi ajándék a gyermek Jé-
zustól van, mert hiszen ez a
keresztyén gondolkodás terén

így is van, de igen nagy baj
az, hogyafelnőttek azután
szinte egészen elmerülnek a Jé-
zuska nevében nyújtandó aján-
dékok miatti anyagi gondok-
ban. Ezért alkudoznak ezek az
emberek, hogy csak most jönne
még valahonnan valami pénz.
Vagy aggodalmaskodnak a-
miatt, hogy egyik-másik kigon-
dolt ajándékot még valahol be
tudják szerezni. Vagy pedig
gondolataikban alkudoznak ne-
hezen folyó, életükkel azon,
hogy talán ők mégis csak meg-
érdemelnének ebben az igye-
kezetükben valami égi segít-
séget.

Mi úgy érezzük, hogy ez az,
alkudozás kárára van a kará-
csonyi készülődésnek. Lélek-
ben kell készülni karácsonyra.
Hogy most sokkal nehezebb
karácsonyunk lesz, ennek mi
magunk vagyunk az okai. Meg-
nehezedett életünk semmiféle
dolgáért ne tegyünk szemre-
hányást senkinek. Önmegtaga-
dásra, lemondásra, szerény-
ségre és önzetlenségre kény-
szerítő életünket hordozzuk
legalább karácsony előtt és a
szent ünnepeken sokkal aláza-
tosabban. mint általában szok-
tuk hordozni. Legyünk bizo-
nyosak abban, hogy azok a
lelki áldások, amelyek látha-
tatlanul ott vannak minden ka-
rácsonyfa körül, nem ke-
vesbbedtek meg. Krisztus hoz-
zaés osztogatja közöttünk ki-
fogyhatatlan szeretetét. Isten
atyai szíve nincs bezárva sür-
gető 'és megnövekedett imád-
ságaink elől. Sőt éppen ezek a

nagyon megpróbáltatás os idők
nemcsak minden földi dolog-
nak,' de keresztyénségünknek
is a lényege felé akarják for-
dítani figyelmünket. Komo-
lyabb és mélyebb karácsony
várhat reánk, ha nem érezzük
magunkon tehernek annak sem
komolyságát, sem mélységét.

Most jelent meg. '"Kará- -
csonyfa körül" címmel egy
régóta hiányzó füzet, amelyet
evangélikus családok kará-
csonyestéjére írtak. Ilyen ko-
moly és ilyen mély karácsony-
estére van szüksége .ma a, ke-
resztyén családoknak. Ahol a:
családfőnek lesz szava az' ő

szeretteihez a karácsonyi szent
ige szellemében, ahol lesznek
együttes imádságok, ahol a
gyermekek és. felnőtt ek szíve
össze fog forrni az áhítatos
percekben, ott ki fog bonta-
kozni a lélek előtt, sok olyan

'ajándék, amelyik nincsenaka-
rácsonyfa alá rejtve és mégis
el van készítve számunkra.

Ez az, amit mindegyikünk-
kérni kellene. Ez az, amit
mindnyájan meg is kaphatunk.
Ne alkudozzunk tehát .keresz-
tyénségünkkel és ne attól te-
gyük függővé magunkra nézve
a szent estét, hogy mi mennyit
tud tunk' beszerezni és elosz-
tani hanem attól, hogy mi
mennyit tudtunk ajándékul át-
venni a világnak adott abból
az örök ajándékból, amelyik a
bethlehemi gyermek képében
ezen a megnehezedett karácso-
nyon is kinyilváníttatik ne-
künk. ';
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Két ~éttel ~arácsony elOtt
Karácsony előtt két héttel, alkonyra

hajló hétköznap délutánon kifelé tartot-
tam a nagyváros temetőjébe. Utunk felét
már majdnem megtettük s ví llamosunk
utasainak jórészét is le tettük kocsínk-
ról. Maradtunk még vagy nyolcan-kilen-
cen. Többnyire egyszerű emberek. Édes-
anyák, akik csak 'Kőbánya felsőig vagy
Rákosig jöttek s onnan vonattal mentek
tovább, hazafelé. Látszott arcukon a
fáradtság és a törődés. Hatalmas háti-
kosar.aikat üresen is alig-alig bírták. Vol-
tak ott édesapák, akik kenyerük javát
már megették s most egy-egy gyerme-
kük vagy unokájuk temetésére igyekez-
tek. S volt velünk egy vakációt váró
diákfiú, meg il kalauz ...

Egyszerű emberek nem állhatják meg
szó nélkül, különösen, ha azt sejtik, hogy
szavukat vagy beszélgetésüket folytatni
fogják útitársaik. Ezúttal nem a mai ne-
héz időkről, nem a háború kérdéseiről,
hanem arról 'folyt a kedveshangú be-
szélgetés, ami így. decemberben minden
földi gond és törődés közben mégis meg-
dobogtatja minden ernber szívét: a ka-
rácsonyról. Pár hét múlva újra itt lesz
a legszebb ünnep, -- mondotta az egyik
- s tele vagyok gondokkal. Mit is ve-
gyek, mit is tudok venni gyermekeim-
nek, rokone ímnakj Nagy gond ez, -
felelték a többiek. Nekem nehéz kará-
csonvom lesz, mondotta valaki, aki fia-
talon elhúnyt fiának temetésére érkezett
messze Dunántúlról. Egyik fiamat el kell
temetnem, kettő a fronton harcol, egy
súlyos beteg odahaza. Valaki ráfelel: Az
én fiam is beteg. Néhány nappal ezelőtt
szállítottuk éppen a kórházba. Alig 14
éves szegényke, súlyos mandulagyulla-
dásból szívbajt kapott. Nagy fájdalmai
vannak, sokat szenved, enni sem tud s
hosszadalmas betegséget jósol számára
az orvos. A karácsonyt biztosan bent
tölti a kórházl(,an. Milyen nehéz lesz nél-
küle ünnepelni. _A. karácsonyi ériekből
nem hallatszik ki ma'j'tJ.'az ő hangja s nem
fog csillogni ott az ő szeme a karácsony-
fa mellett, amíg örül 11 sok kedves és
szeretettel adott ajándéknak! Néhány
perces néma' csend következik. Mindenki
a fiút vesztett apára, a hős honvédekre,
a betegágy mellett szeretettel virrasztó
szűlőj szívre gondol meghatottan. Csak
a villamos zakatol és csilingel. Egyszeri-
ben -azonban az előbbi édesanya megtöri
a csendet s folytatja a beszédet. Mégis
meg van az én karácsonyi örömöm. A
fiacskám olyan csodálatos türelemmel vi-
seli betegségét, hogy szinte hihetetlen.
Az éjjel állandóan fájdalmak kínozták.
Nem tudott aludni egy percet sem. Es
egész idő ala'y;.imádkozott. Ma a Bibliáját
kérette. Nemi_nekünk Js,'€1I vigasztalnunk,
hanem ő vi@~ztal míriket, hogy legyünk
nyugodtak, mert Isten-őt is szereti, min-
ket is szeret és a betegséggel csak pró-
bálja hitünket. Kell-e egy édesanyának
nagyobb megnyugvás, mint az, hogy a
beteg fia ilyen erős hittel tud megnyu-
godni az Isten akaratábán'? Nem válaszo-
lunk rá, de belülről érezzük mindany-
nyian, hogy drága, nagyon drága kará-
csonyi ajárid·ékez. Már majdnem a te-
metőbe érkeztünk, amikor a másik asz-
szony is rríegszólal s mutatja, mit vesz
ő karácsonyi ajándékul a szomszédjában
lakó szegény árva gyermeknek. Meleg
télikabát, amit kirrőtt az ő fia s most
úgy alakíttatta át, hogy új kabát látszatát
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Isten áloreája
Nap mint nap halljuk, írjuk; olvassuk: "történelmi" időben élünk.

Értjük pedig rajta korszakunk tengernyi erőfeszítését, mély válságát,
véres harcait, új jövendő vajudását. Hogy mi közünk mindehhez nekünk
ma élő embereknek, saját magunkon tapasztaljuk. Szenvedjük. De mi
köze mindehhez Istennek? Az Orökkévalónak és Mindenhatónak? Vajjon
ő is szenvedi-e csupán az eseményeket? Vagy talán páholyból nézi az

I emberi bűn tombolását s mosolyog felette? Vagy nem bír vele s már
a lovak közé csapta a gyeplőt, hadd ragadják történelmünk szekerét a
végzet fekete paripái"!

Tudatában vagy tudata alatt minden k'eresztyén embernek nagy
kérdése ez ma: van-e köze Istennek a történelemhez?

Lutherrel felelünk: A történelem Isten álorcája! Larva Dei! Isten-
nek lárváj a.

Hogyan jutott Luther erre a meglepő gondolatra? Akképpen, hogy
sem keresztyén istenhitét meg nem tagadta, sem pedig a történelem
valóságos képét el nem tagadta. Mi sem tehetünk másként, mint hívő
keresztyének.

Keresztyén istenhitünk Istenről mint mindenható Úristenről tesz
tanuságot. Isten akarata mindent átfogó, mindent ható, munkáló, eleven
szabadakarat. Isten nem alszik, mindenben tevékenyeri részt vesz. Ha
bármit kivonhatnánk hatalmának köréből, máris megtagadtuk minden-
hatóságát. Éppen ezért· Isten a történelemből sem rekeszthető ki. Őád
hősöket, ő támaszt s ront meg népeket. Számára nincs történelmi meg-
lepetés. Mindent cselekszik mindenekben.

Ugyanakkor történetszemléletünknek is őszintének kell lennie. Nem
hazudhatjuk széppé a világfolyás rettenetes valóságát. Az emberi tör-
ténet külsőleg tekintve merő diszharmónia; örökös föl- és le; ádáz tusa
emberek, osztályok, népek, világrészek között. S ha egy kissé a belsejébe
is beletekintünk, meg kell látnunk azt is, hogya .jó és gonosz háborújá-
nak küzdőtere vagyunk. Már Augustinus világosan látta, hogy a földi
történet nem egyéb mint két birodalomnak, a Civitas Dei-nek és a
Civitas Diaboli-nak szörnyű' összecsapása. Metafizikai. és etikai háttere
van az emberi történet meghasonlottságának. Még a világi szemű Goethe
is vallotta, hogya történelem alapjában véve a hit és hitetlenség harca.

Nos, hogyan állhat meg egymás mellett ez a kettő: Isten minden-
hatósága és emberi történelmünk szennye, vére? Hol a helye Istennek
ebben a káoszban? Ki hihet még annyi évezred keserű tapasztalata után
is valamiféle derühozó fejlődésben, rnély majd egykor aranykorszakot
teremt? Vagy talán Isten akarata mindíg egybe esik a történelem akara-
tával? Schillernek volna igaza: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht,
azaz maga a történelem szolgáltat igazságot? Akkor az erősebbé volna
az igazság, akkor Isten a történelemben mindíg az erősebbnek segítene
is! Minő nagy kérdés!

Luther megoldása bölcs és helyes: a történelem Isten áloreája. Isten
munkálkodik benne, de csak mintegy belerejtőzötten. Elbábozza benne.
magát. Csak a .hátát mutatja visszásan. Játszik a népekkel, mint bábuk-
kal a bábos; mi csak a bábuk mozgását látjuk, a drótot rángató kéz
mögötte látatlan. Maszkban jára történelem Istene közöttünk. Sokszor

- éppen' az ellenkezőjének a látszatában cselekszik velünk. Lever, ha fel-
emelni akar. Az emberi történet természetes formája a ziláltság, a káosz.
az örök forrongás s befejezetlenség, titokzatosság s rejtelem. Istennek
ez az indirekt módon való munkálkodása teszi lehetővé egyáltalán, hogy
van emberi történelem, emberi történés.. hiszen ha ő közvetlenül csele-
kednék mindent a világban, nem pedig teremtményei által, mintegy
azok mögé rejtőzötten, -; akkor mi emberek tétlen kézzel ülhetnénk
kuckónkban. Márpedig Ő cselekvő embert akar.

Nézzünk Krisztusra, kiről rnindezt Luther is leolvasta. Isten csele-
kedett Benne, mint senkiben másban! S nemde elrejtőzködő módon:
jászolban született, keresztfán -halt meg; gyülekezete mindmáig szegény
várakozók serege. Ott, a Krisztus fáján derül ki Isten áloreában járá-
sának végső célja is: megváltást és üdvösséget szerez véle a világnak!
Krisztus nemcsak az egyháztörténet, de a világtörténet középpontja is.
O benne van meg az egysége, értelme s jó végének reménysége is. Nem
lassankint kifejlő emberi haladás hozza meg azt, hanem az Ő vissza-



jövetele. Akkor pattan fel majd a lárva s "száll ki belőle az új világ
pillangója. Az utolsó ádvent idején!

Ezekben a "történelmi" napokban felettébb szükséges hát ádventi
lélekkel várnunk az Urat; elviselnünk áloreájának ijesztéseit s bíznunk
igaz orcájának, atyai orcájának végső felragyogásában! .

Schoiz LászLó.

Aranyvasárnap
A városban élő keresztyénség JO része csodálkozással figyeli.

évről-évre azt a gyakorlatot, hogy az advent negyedik vasarnapját az
üzleti érdekeltségek szövetsége, vagy előttünk ismeretlen egyéb ható-
ságok engedélyezik lefoglalni a fenti megnevezéssei arra, hogy ezen a
vasárnapon Budapesten az üzletek jó része nyitva tarthat az istentisz-
teletek idején s ennek alapján az Úr asztalához esetleg járulni kívánó
alkalmazottak is evilág hatalmasaitói azt a parancsolatot kapják: ma is
adjatok el és gyűjtsétek a pénzt a mammon céljaira.

Amikor ezt a helytelen gyakorlatot szóvátesszük, fel kell emeljük
ezzel kapcsolatban szavunkat az ellen is, hogya mozgókép színházak
régi filmjeiket olcsó áron, matinék keretében mindíg vasárnap délelőtt
bocsátják a közönség elé. Úgy szintén kifogásolni való van azon is, hogy
legelőkelőbb irodalmi és tudományos testületeink épen úgy, mint szeré-
nyebb igényekkel indult társadalmi egyesületeink is vasárnap délelőtt
gyűjtik össze híveiket abból a célból, hogy nagyszerű programmjaikkal
építsék az összegyűlt hallgatóságot.

Tisztában vagyunk azzal, hogyakereskedések, irodalmi társaságok
és egyéb egyesületek, akik megvádolva érzik magukat sorainkkal, azt
fogják felénk kiáltani: az egyház munkássága legyen olyan intenzív,
erős és értékes, hogy a hívek inkább a templomot keressék fel, mint a
mi helyiségeinket! Megértjük és honoráljuk ezt a megjegyzést, mert ter-
mészetes és részben igaz is. Valóban az egyház dolga gondoskodni olyan
intenzív munkáról, hogy a hívek inkább a templomot keressék fel, mint
más helyiségeket.

De azok érdekében emelünk szót, akiknek nincs módjuk szabadon
dönteni ezekben a kérdésekben. Rengeteg alkalmazottról van szó, akik
egyszerű főnöki rendelkezésre kénytelenek vasárnapi munkát vállalni
és felolvasó üléseken résztvenni. Ezek a szegény alkalmazottak s azok
a vatta-emberek, akik nagyjaink irodalmi és művészeti alkotásait hiva-
talból kénytelenek végighallgatni, nem nyilatkozhatnak a tekintetben,
hogy ők inkább a templomba óhajtanak menni.

Nem utolsó sorban azonban azt is kívánjuk hangoztatni, hogya
székesfővárosi kereskedelem és ipar exponensei évek óta fennen han-
goztatják azt, hogy üzemi életükbe a keresztyén szellemet akarják bele-
vinni s mi tanoncnövendékeinktől és a fiatalabb. korosztályhoz tartozó
eladó alkalmazottaktói tudjuk, hogy keresztyén főnökeik jobban aka-
dályozzák őket az istentiszteleti élet gyakorlásában, mint a régi nem
árja főnökeik. Irodalmi egyesületeink exponensei az egyházak felé for-
dulva nem szűnnek meg hangoztatni azt, hogy úgy személyükben, mint
világnézeti mozgalmakban való részvételükkel erőteljesen keresztyén
alapon állanak, a gyakorlatban pedig az történik, hogy épen csak az
időket és alkalmakat tudják nehezen igzolni keresztyén magatartásuk
tekintetében.

A jelenlegi háborús helyzettől eltekintve helyeseljük az angol
puritánizmus idejéből való azon követelést, amely a vasárnap teljes
megszenteléséhez ragaszkodik. Egy Angliában tanult textilmunkás
növendékern beszélte, hogy az esemény nélküli vasárnapok borzasztóan
hatottak reá is. Az első hónapokban majd megbolondult azon és azért,
mert nem tudta vasárnaponként kedvére kiszórakozni magát, de a
helyzet konoksága annyira erősen megfogta őt is, hogy azután is úgy
várta a vasárnapot, mint régen Budapestet, de megváltozott énje: akkor
már az igehirdetők szavait leste, zenei áhítatok programmját olvas-
gatta egy héten át s ismerte valamennyi kisebb közösségi szónok vita-
üléseinek sorozatát és a végén odajutott, hogy mostani életében gazdag
vasárnapi programmja ellenére Budapest lett üres és unalmas várossá
előtte.

kelti. Mást bizony nem nagyon tudok
venni - folytatja. A magam gyermekei
majd csak járnak tovább is a régi, foltos
kabátokban. A mai nehéz viszonyok kö-
zött nem tudunk újat venni egyiknek
sem.

Megérkeztünk a végállomásra s úgy
indultunk el együtt a villamosmegállótói
a temetö kapujáig vezetö úton. mint régi
ismerősök. Most már én vettem át a
beszédet s a villamos ban elhangzottak
alapján megnyugtattam mindnyájukat
afelől, hogy Isten ebben az esztendőben
is boldog karácsonyt készíthet. Ha nem
is lesz olyan' szép és csillogó, mint más-
kor, ha kevesebb is lesz az ajándék, mínt
az elmúlt esztendőkben, mégis lehet
olyan me íeg, olyan bensőséges ünnepe
családjainknek és az egyéni' életünknek,
Es igyekeztem rérnutatnt arra, hogy Isten
éppen Ilyen nehéz esztendőkben és
súlyos próbatételeken keresztül figyel-
meztet a karácsony igazi lényegére.
Amikor kevés jut a földi örömökból.
még kevesebb karácsonyi ajándékból,
akkor tud igazán felfelé tekinteni az
ember. Isten felé, Ahonnan alászállott
az örök Szeretet. Ilyenkor tud az .ember
igazán várni ajándékot attól, aki kifogy-
hatatlan a szeretetben és az áldásban is.
Földi örömökben való bővelkedés és e
világi ajándékoknak halmaza eltakarja
szemeink elől azt, aki karácsonyt készl-
tett, azt, aki eljött egyetlen drága aján-
dékul, üdvösségre vezető Mesterűl, gyó-
gyító orvosui erre a világra.

Útjaink a temetőkapuban elváltak. Ki
tudja, találkozunk-e valamikor is az
életben egymással? Hiszem azonban,
hogy karácsony előtt két héttel mind-
annyian megerősödtünk karácsonyi hi-
tünkben s mindannyian megtanultuk egy-
más elbeszéléséböl. hogyan kell ezen az
ádventen is karácsony felé tekintenünk,

Legyen hát az idei karácsonynak ki-
sebb a fénye és a csillogása, mint más
esztendőkben, Osszák szét szeretetűknek
kincseit mindazok, akiknek nemcsak
övéikre kell gondolniok, hanem front-
katonáinkra és sebesült honvédeinkre
egyaránt. Legyenek kevesebbek az aján-
dékok, mint máskor. Egy a fontos: érezze
meg minden ember, hogy egyetlen szál
gyertya fénye ugyanúgy békességről be- .
szél il háborús világban, mint szemet
kápráztató hatalmas karácsonyfák. Az a
legfontosabb, hogy Isten ezen a karécso-
nyon sem felejtkezik el rólunk s ajándé-
kaiban most is gazdagon elhalmoz mind-
nyájunkat. Pásztor Pál.'

Mi van a kezedben?
"Mi' van a kezedben, Ábel?"
"Egy kis bárányka csupán, Uram. A

nyájból' hoztam. Szent áldozatnak szán-
tam a te oltárodra."

Oda áldozta Istennek és az áldozat
illata m'inden időre 'betölti a levegőt.
Azóta számtalan áldozat füstje száll föl
a szerétet ajándékozó Istenéhez.

'"Mi van a kezedben, Mózes?"
"Egy pásztorbot, csupán, amellyel a

nyá iat őrizem."
"Fogd szorosan kezedben és járj vele

az én szolgálatom útján", szólt az Úro
Úgy is tett és botjával több csodát

mívelt, mint amennyit Egyiptom királya
és népe valaha is álmodott.

"Mária, mi van a kezedben?"
"Egy kis elabástr omszelence, nárdus-
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kenettel, Uram. Ezzel akarom megkenni
a Szentet, aki az én Krisztusom."

Úgy is tett és a drága kenet illata be-
töltötte az egész házat. Ennek a szeretet-
szolgálatnak az emléke 'azonban szétáradt
az egész világba s ahol Isten Igéjét ol-
vassák, minden időben megemlékeznek
az asszony tékozló szeretetéről.
. "Te szegény özvegyasszony, mit tartasz
a kezedben?"

"Csak szegényes kétfillérest. Uram. Tu-
dom, semmi az, de nekem mindenem és
ezt vetem bele a perselyedbe."

Megtette. Áldozatának tanítása azóta
sok adakozó szívet érintett meg.

"Mi' van a kezedben, Dorkas?"
"Varrótű, Uram."
;,l;I.asználd az én szolgálatomra," szólt

az Ur. . .
Meglette. Nemcsak Joppe szegényei

kaptak ilyen úton ruhát, hanem a szere-
tetnek ez a példája mindmáig l~lkesít.

"Mi. van a kezedben?" Hogyan haszná-
lod azt? Az Urat szolgáId.

(Fordítás dánból.)

~~~~

Láttuk
A képzelt' beteg. Moliére víg iátéka,

valóban nagy és nehezen leküzdhető ver-
senytársat jelent a mai vlgjátékoknak
úgy, ahogy azt Márai !llegAlIapífotta ~
Pesti Hírlap egyik cikkében. Moliére ter-
mészetes, minden mesterkéltség nélküli
csípős hangj a, a vígjáték. elé és végére
tett elő- (VersaiJlesi rögtönzés) és utó-
játék (Doktorráavatás) újdonsága olyan
vonzerőt jelentenek, amikkel csakugyan
nehéz versenyezni. Ez II kis trilógia, bár
érezhető, hogy nem egészen összetarto-
zók a. tagok, mégis csak teljes valami és
így pompás felüdülést nyujtó estét je-
lent. A modern darabokkal való verse-
nyében pedig nemcsak klasszikus mí-
volta, hanem burleszkszerű elemeinek
modern tálalású kihangsúlyozása miatt
jelent komoly versenytársat. Ez a bur-
leszkszerű kilengés néhol erősen kiüt a
,darab hangjából és a színészek játéká-
ban, elsősorban a Képzelt beteg megsze-
mélyesítöjének -és feleségének latabáros
mókézásában, valamint a vőlegény jelölt
kísérteties degeneráltságában a Lipót-
város ízlése felé tesz' engedményeket.
Kár, mert a különbsn igen jó előadás,
fŐI.eg a pompás előjáték színvonala erő-
sen esik miattuk. Egy kis mérséklettel
olyan határozott lépést jelentett volna a
vígjáték ízlés javítása felé, amit már
'régen keresünk és amit ettől á nagy ter-
yekkel előálló magánszínháztóI el is
vártunk. Ez az előadás, összevetve a
pár év , vagy talán egy évtized előtt a
Nemzeti Színházban látott előadással
inkább a nagyközönség várakozását,
inintsem a' klasszikus vígjáték és első-
sorban Moliére hagyományait szolgálja.

Viharos éjszaka cimen ném et vígjáté-
kot . láttunk, amelyik aLapötletében egé-
szen új, de feldolgozásában olyan hang-
nak és feldolgozásnak ad teret, amelyik
erősen a jóízlés határán mozog. A határt
nem lépi át ugyan, de néhol szövege
igen kényes. Annál érdekesebb és eddig
nem látott szépségű a Magyar Híradó
harctéri jelenete, (csak gratulálni tudunk
érte) amelyik egy kisebb honvédegység
rohamát mutatja be. Lélegzetállító. -
Ugyanígy nagyon érdekes a német film-
mel együtt bemutatott és a megterméke-
nyülést mikrofelvételekben bemutató né-
met kultúrfilm is. kp.
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Ez az ember, aki nem tartozik egyik kegyes csoporthoz sem, ha
beszédhez tud jutni, rajongó papokon túl tesz a magyar rádió pro-
grammjának kritizálásában. Nehezményezi, hogy az a kevés tessék-
lássék egyházi programm, amit az istentiszteletek közvetítésével ad a
magyar rádió, csepp a tengerben s ezeken kívül azt követelí, hogya
rádió zenetermében állítson fel egy házi orgonát, amely alkalmas lesz
mindenféle a studióban tartható háziáhítatok közvetítésére, imaórákat
kellene tartani a reggeli órákban s szentírási igéket kellene felolvasni
magyarázatok nélkül minden este, hogy hazánk keresztény és keresz-
tyén tömegei Isten Igéje által megítéltetve, vagy megvígasztaltatva
térjenek pihenőre.

Tudjuk, hogy a magyar rádió sok programmjára való hivatkozás-
sal és pénzügyi elégtelenségére való utalással, legfőképen pedig a fele-
kezeti egyensúly megtartása míatt erre vállalkozni nem képes. de el-
ismerjük azt, hogy ez a követelés legalább annyi ember kívánsága,
mint az aranyvasárnap rendezését megkívánók száma, vagy az irodalmi
összejöveteleken megjelentek száma szokott lenni.

E sorok írója az elmúlt háború utolsó éveiben külföldön tartóz-
kodott s olyan országokban is volt, ahol a kormányok és a törnegek
gondolkodása eléggé eltávolodóban volt a keresztyénségtől sakkor
szobrok talapzatára álltak fel bibliaolvasó emberek s az üdvhadsereg-
ről soha semmit sem hallva s magukat azzal semmiképen nem azono-
sítva, rendszer nélkül s kenyérkereseti igény nélkül prédikáltak, éne-
keltek és imádkoztak Isten nevében.

Egy kis fáradtsággal néhány vállalkozó budapesti lelkész tudna
szervezni néhány emberből álló csoportot, akik egyházi énekeket
énekelve tudnának felvonulni a kereskedések előtt s a vásárolni
akaróknak. épen úgy, mint' az eladóknak Krisztus szavaival tudnák
megmagyarázni azt, hogya vasárnap az Isten napja.

Még mindíg nem határozta el országunkban rengeteg ember ezt:
tudomásul venni a világháború tényét. Eletünk még ugy folyik, mintha
testvéreink és fiaink százai nem vérezn ének és adnák életüket helyet-
tünk, érettük és miattunk is. Aki ezt érzi és vallja. az tudja csak igazán
megérteni azt a szegény francia evangélikus lelkészt, aki állama és
egyháza mai nagy háborús válsága közepette levelében csak azt a
kívánságát meri hangoztatni: csak szombat estén szeretném szobámat
kifűteni, hogy legalább igehirdetésem írása közben ne fagvnának le
ujjalm. De ezek az emberek nem tudják megérteni az angol Beveridae
úi indítványát, amely úgy látszik nemcsak Anglia polgárait fogja
érdekeini az életbelépés napján, 1945. január elsején, amikor a világ-
birodalom minden élőlénye egy keresztyén szellemű társadalmi, szo-
ciális, egészségügyi és nyugdíjügyi közös biztosítás tagjává válik,
amikor munkáspénztárak épen Úgy felszámolhatnak, mint az állam
által támogatott társadalmi nyugdíjintézetek és az lesz az egyetlen és
legfontosabb szabály, hogy a birodalom minden emberéről tökéletes
gondoskodás történjék.

Nálunk is erről van szó: egyetlen ef!Vmagyar és keresztyén 'ember
ne akadályoztassék meg abban, hogy eleget tegyen vasárnapi isten-
tiszteleti igényei kielégíthetésének s annak a lehetőségnek, hogy Isten
szeme reá tekinthessen. Ez nem kimondottan csak egyházi érdek,
hanem legalább olyan nagy mértékben állami érdek is.

Európában két-három állam van még, ahol megszorítások nélkül
lehet vásárolni. Hazánk eme kevesek közé "tartozik. Kereskedőink ví-
szont arról panaszkodnak, hogy igazí és tökéletes békeértékű árújuk
annvira fogy s annyira gyöngébb anyaggal tudják csak pótolni rak-
tárukat, hogy annak örülnének legiobban, ha nem is kellene kinvitni
boltjaikat s nem kellene eladni értékes árúikat. Ha ez így van, akkor
az aranyvasárnanon csak silány árúikat akarják esetleg eladni sakkor
kétszeres visszaélés történik az aranyvasárnapon.

Az egymás megajándékozásának konvencionalizmusa még retten-
tően uralkodik keresztyénségünkben, de ebben a cselekedetben az a
nem evangélikus álláspont diadalmaskodik: .adok, hogy adjál!

Jézus Krisztus ingyen adta vérét, Isten ingyen adta egyszülött
Fiát. Joggal kérheti, hogy egy napon mindenek pihenjenek: az Úr Jézus
Krisztus feltámadásának napján.

G. L.



Stockholm első püspöke
Régi törekvése már: a svédországi evangélikusságnak, hogy a tör-

ténelmi idők folyamán kialakult és megalapított tizenkét püspöksége
mellé megszervezze az ország fővárosában a tizenharmadik püspöki
kerületet. A szándék megvalósításához azonban a közelmúlt idők alkal-
mátlanoknak bizonyultak, Az elmúlt év őszén tették meg az első
komoly lépéseket ahhoz, hogy a külön stockholmi püspökség megszer-
vezése megvalósulhasson. Ügylátszik. a nehéz próbákkal teljes idő az
ország kormányzatában felébresztette' a fokozottabb felelősséget a
főváros lakossága iránt. Egy esztendő alatt a szükséges szervezési
rnunkákat el is végezték és ezév első ádventi vasárnapján már hiva-
talába is iktatták Stuckholm első püspökét, Björkquist Manfréd dr.-t.
November 29-én Upsala érseki székhely rég nem látott ünnepi pompába
öltözött. Az upsalai ősrégidóm volt a püspökszentelés székhelye. A svéd
egyház érseke avatta föl tisztségére az új püspököt és résztvett. az
ünnepségen az egy rádiószolgálatot végző Aulén Gusztáv püspökön
kívül az ország minden püspöke és jelen volt Finnország és Dánia
püspöki képviselője is. Az uralkodóház részéről három herceg vett részt
az < ünnepségen. '

Az új stockholmi püspökben magyarországi evangélikus egyhá-
zunk régi barátját köszöntheti. Björkquist Manfréd dr. a svéd evan-
gélikus egyházi életnek régi vezető alakja. 1909-ben a svédországi
nagy munkássztrájk alkalmával mint egyetemi hallgató néhány diák-
társát arra toborozta, hogy bejárják Svédország városait és a mun-
kásság előtt bizonyságot tesznek arról, hogy az ország jövője csak az
evangéliumi hittel összekötözve képzelhető el. Ebből a diákmozgalom-
ból született meg az úgynevezett ifjú keresztyén mozgalom, melynek
székhelye és erős fellegvára mindmáig az ősi svéd keresztyén misszió
első székhelye, Sigtuna. Az ifjú keresztyén mozgalom itt Sigtunában
létesített huszonöt esztendővel ezelőtt egy evangélikus népfőiskolát,
lelkészek számára pihenőhelyet, laikusképző iskolát és humanisztikus
gimnáziumot. Hatalmas arányokban fejlődött évről-évre a svéd egy-
háznak ez az egészen rendkívüli intézménye. Élén, mint igazgató, egé-
szen az utóbbi napokig Björquist Manfred állt. Irodalmi munkássága
is jelentős. Több műve német fordításban is közkézen forog.

A sigtunai intézetben ismerkedett meg Bjőrkquist. Manfréd sorban
magyarországi egyházunk Svédországot járt tagjaival. Legutóbb azt az
ajánlatot tette, hogy egy magyar-svéd teolózuscserét létesítsünk, ami-
kor is a svéd egyhái Sigtunában a:dna szabad lakást és ellátást egy
magyar teológus számára, magyarországi egyházunk pedig Budapes-
ten' kfnálna föl egy ilyen helyet egy svéd teológusnak. Ezévi lelkész-
egyesüíetünk ilyen értelemben határozatot is hozott.

Amikor tehát a svéd egyház örömünnepet ül, hogy új püspökségé-
nek az élére ilyen egészen rendkívüli kiváló férfiút tudott elhívni,
mi magunk is bizalommal telünk el, amikor a jövőre gondolunk.
Hisszük, hogy eljő azaz idő, amikor békésebb nemzetközi viszonyok
között újra felvehetiük a skandináv államok felé az egyházi kapcso-
latokat. Akkor :Stockholm püspökében egy egyházunk iránt melegen
érző, hűséges baráttal kötözhetjük össze jövő terveinket.

Wolf Lajos.

l'\ Gyönvörű karácsonyi ajándék!
Az Egyetemi Luther-Szövetség jubileumi könyve:

"LÉLEK S SZABAD NÉP'"
Valamennyi magyar evangélikus költő istenes verseinek gyűjteménye.

Sylvester Jánostól Reményik Sándorig több., mint ötven költő műve Dezséry
László öszeállításában és tanulmányával, Raffay Sándor püspök előszavával.

Selyem díszkötésben 20.- P (fizethető négy részletben), lelkészeknek
250/0-os kedvezmény. '

Lelkészeknek és tanároknak az eddig hozzáférhetetlen reformációs anyag
míatt nélkülözhetetlen. Az öntudatos evangélikus ember karácsonyi aj ándéka.

A könyv jövedelme az' Egyetemi Luther-Szövetség diákotthonáé.
Megrendelhető: Dezséry László, Budapest, VII., Jósika-u. 26., vagy lapunk

kiadóhivatalában. 1

-n sc~ész talártozi~ Istennel
Rövidesen megjelenik Reök Iván se-

bészfőorvos könyve. Nem orvosregény,
sokkal magasabb igénye van. Azokhoz a
vágyakozó, ker-eső emberekhez szól, akik
szeretnének hinni. de- műveltségük ter-
mészettudományos fundamentumára nem
tudják ráépíteni a Biblia isteni kinyilat-
koztatásának tanításait. Bizonyítja, hogy
.a hit és tudás között nincs ellentét.

A könyv fejezeteinek círnei- A sebész
találkozik Istennel. -- Mit morid az or-
vos a szeretetről? -- A bibliai' és a. kor-
szerü orvostudomány. -- A szenvedés
kérdése. - Lélekhasadás. - Istenkere-
sés. -- Utak és akadályok. - Normális,
vagy abnormís-e a világmindenség? -
Megválthatja-e az 'ember önmagát? -
A hitbö l való megigazulás. -- Elméleti és
gyakorlati keresztyénség. - Test, lélek
és szellem viszonya. - Hipnózis, szug-
gesztió és autoszuggesztió. - A spiritíz-
mus. - A harmadik misszió. - Indívi-
dualitás és ko llektívitás. - Egyéniség és
személyiség. - Hiszem testünk feltáma-
dását.

A könyv iránt mutatkozó érdeklődés
megállapítása érdekében és a tetemes
nyomdai költségekre való tekintettel 'a
kiadó előfizetési felhívással fordul a kö-
zönséghez.A könyv bolti ara fűzve 6.50
P, ,kötve 9 P lesz. Aki azonban december
25cig előfizet a könyvre, a postaköltséget
beleszámítva, liedvezményesen .iűzv e 5
P, kötve 7.50 P-ért kaphatja. Az előfize-
tés -összegét január la-ig az Evangélikus
Testvéri Szolgálat címén (Budapest, VIlI.,
Esterházy-u. 12.) vagy a. "Keresztyén
Igazság, Budapest," 7546. sz. csekkszám-
lán a cél megjelölésével ugyancsak az
ETSz részére kérjük befizetni. Az elő-
fizetés kedvezménye csak az összeg elő-
zetes beküldése esetén igényelhető.

December 25-én:
A "Deák-téri templomban d. e. fél 1(1

órakor (német nyelven) Güttler Vilmos,
11- óra 15-kor D. Raffay Sándor (rádiós),
d. u. 6-kor Keken András. .- A fasori
templomban d. e. fél l ü-kor Pásztor Pál
I l-kor Kemény Lajos, ugyanakkor a gim-
názium dísztermében Harmati György,
d. u. 4-kor Pásztor Pál, ő-kor. (német
nyelven) Güttler Vilmos. ~ Aréna-út 7.
sz. alatti imaházban d. e. 3/410...,kor Har-
mati György. - Kőbányán d.' e. í O-kor
Majba Vilmos, d. u. 4-kor Bagár Iván. -
A Simor-ll. templomban d. e. ll-kor
Majba Vilmos.- A Fóthy-úti templom-
ban d, e. Ll-ker és d. u. 5-kor Rimár
Jenő. - A Rákóczi-úti templomban d. e.
íü-kor (szlovák nyelven) dr. Szi1ády
Jenő, d. u. 5-kor (magyar nyelven) Plachy
Lajos. - Gyarmat-u. 14. sz. alatt d. e.
l Ovkor Ruttkay Elemér. -- Angol-u. 25.
sz. alatt d. e. l l-kor Scholz László. -
Ullőí-út 24. sz. alatt d. e. ll-kor vitéz
Virág Jenö. -- A Szvetenay-u. elemi is-
kolában d. e. í O-kor dr. Halász Kálmán.
- A budai-vári templomban d. e, Iü-kor
(nemet nyelven) Révész István, ll-kor
vitéz Sréter Ferenc. - A Toroczkó-téri
ref. templomban d, .eg-kor vitéz Sréter
Ferenc, - A Böszörményí-út] iskolában

Karácsonyi istentiszteletek
a budapesti templomokban
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d. e. 10-kor Lehel László. - Az óbudai
templomban d e. 9-kor (német nyelven)
Mohr Henrik, l l-kor Mohr Henrik, d. u.
4-kor Danhauser László. - A kelenföldi
templomban d. e. I l-k or és d. u. 5-kor
Wolf Lajos. - A Báthory Lészló-úton
d. e. fél l I-kor Zulauf Henrik. - A Szent
Lészló-úton d. e. 9-kor Plachy Lajos. -
Abonyi-u. 21. sz. alatt (protestáns katonai
istentiszteleten d e. 'I t-kor Soltész Ele-
mér prédikál.

December 26-án:
A Deák-téri .templomban d. e. fél 10

órakor (német nyelven) Güttler Vilmos,
ll-kor dr. Keken András, d. u. 6-kor
Gádor András. - A' fasor] templomban
d. e. fél 10-kor Harmati György, ll-kor
Pásztor Pál, d. u. 4-kor Harmati György.

Aréna-út 7. sz. alatti imaházban d. e.
3/410-kor Kemény Lajos. - Köbányán
d. e. lO-kor Szabó Aladár, d. U.· 4-kor
Bagár Iván. - A Simor-u, templomban
d. e. l I-kor Bagár Iván. - A Fóthy-útí
templomban d. e. ll-kor és d. u. 5-kor
Rimár Jenö. - A Rákóczi-úti templom-
ban d. e. l O-kor (szlovák nyelven) dr.
Szilády Jenő, d, u. 5-kor (magyar nyel-
ven) Harmati György. - Gyarmat-u. 14.
sz. alatt d. e. fél l l-kor (német nyelven)
Johnson Gisle. - Angel-u. 25. sz. alatt
d. e. I l-kor Ruttkay Elemér. -- Ullői-út
24. sz. alatt d. e. l l-kor Falvay Jenő, -
A Szvetenay-u. elemi iskolában d. e. 10
órakor dr. Halász Kálmán. - A budai-
vári templomban d. e. l l-kor Lehel
Lászlo. - A Toroczkó-téri ref. templom-
ban d, e. 9-kor vitéz Sréter Ferenc. -
A Böszörményi-úti iskolában d. e. 10-kor
vitéz Sréter Ferenc. - Az óbudai temp-
lomban d. e. l l-kor Danhauser László,
d. u. 4-kor Muncz Frigyes. - A kelen-
földi templomban d. e. l l-kor és d. u.
5-kor Botta István. - Rákosfalván d. e.
fél 12-kor Scholz László. -- A Tomorv-
úti leányiskolában d. e. 9-kor Muncz Fri-
gyes prédikál.

Templomainkban az istentiszteletek úr-
vacsoraosztással végz~dnek.

~~~

HíREK
Karsay püspök hamvainak exhumá-

lása. Győr városa a dunántúli egyház-
kerület volt püspökének és a győ ri egy-
házközség volt lelkészének: téti Karsay
Sándornak és feleségének, Soós Teréznek
a régi temetőben pihenő hamvait exhu-

"máltatta és az új temetőben díszsírhelyre
temettette. Az exhumálás december 4-én
kegyeletes ünnepség keretében történt,
melynek egyházi részét az összes győri
lelkészek jelenlétében D. Kapi Béla püs-
pök végezte.

Az erdélyi protestáns egyházak ve-
zetöi a közelmúltban közös tanácskozást
folytattak az együttműködés, valamint
közös érdekeik szolgálata és védelme
céljából. Az értekezleten elhatározták,
hogy mindhárom egyhaz elöterjesztést
tesz egyházkormányzati szerveinek er-
délyi protestáns közös bizottság meg-
alakítására.

Az Országos Luther-Szövetseg .mun-
kaközösségi munkája megindult. A ma-
gyarországi evangélikusság helyzetképé-
nek megrajzojására aJakított munka-
közösség vezetője, dr. Sólyom Jenő hit-
tudománykari egyet. tanár elkészítette és
szétküldötte a kitűzött feladat részletesen
kidolgozott munkatervét. Orömmel álla-
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Kis karácsonyfagyertya, Szép fehér,
Felül törött. Talán semmit se ér.
A belén észrevenni már, hogy égett.
S én mégse dobom el, mint semmiséget,
Nézem, elémbe állatom,
majd a kezembe' forgatom,
A cir6dáit, ferdeségét,
tÖ1'ött voltát, sok betegségét
mind tudom már, mind ismerem,
Igénytelen, értéktelen,
Szépsége, ékessége ára
nincs semmi. Mégse dobom eL
Félreteszem karácsonyfára.
Majd a lángjába néz szemem
s nem lesz nekem
igénytelen, értéktelen.
Sok betegsége,' ferdesége,
törött volta nem semmiség-e,
ha ott lobog az ágon,
s vezérlőm; világom,
útmutató fény Betlehem felé?
Tekintetem sugarát issza,
lelkem száll századokon vissza:
a nagy csodát csodálja újra
és megremeg belé.
.Magában semmi. Félredobnám.
De ha zöld fenyőről mgyog rám,
a szívem fölviszi az égig,
az eget meg lehozza hozzám.
Kezembe forgatom, 'nézegetem,
s valami egyre azt súgja nekem,
hogy ez a kis gyertya az életem.
Görbe, törött, beteg.
Valami, amit senki nem keres,
mert észrevenni nem érdemes.
V égigélni se volna érdemes,
ha nem lenne karácsony ...
ha ki nem gyúlhatnék sokadmagával
karácsonyesti csodálatos fákon."
ha Betlehem felé utat mutatva,
nem ragyoghatna, nem világolhatna,
végigélni se volna érdemes.

De van karácsony, s én úgy szeretem
kis gyertyaéletem.
Ameddig karácsonura vártam,
értelmét, célját soká nem találtam.
Míg egy szép. angyalénekes,
halk estén Betlehembe é1·tem,
s fel nem ujjongtam: "Most már értem!
Most már tudom, miért is élek
ezen a nagy, sötét világon:
hoqy viLáqítson kicsi gyertyalángom
előre, Betlehem felé
és megváltatlJan, Megváltóra VÚ1'Ó,
sok emberszív dobbanjon meg belé."

Kis karácsonyfagyeTtya. Szép fehér.
Feliil törött. Talán semmit sem ér.
De ha zöld fenyőről ragyog rtui,
a szíved fölviszi az égig,
ez eget meg lehozza hozzád,

Turmezei Erzsébet.



A megváltozott Credo
A mai magyarországi katolicizmust nagyjából két indulat feszíti.

Egyik a belső megújulás vágya. Másik a katolicizmus hazai, többségi
számarányának megfelelő vezető és hatalmi pozíció megszerzése.
Mind a kettőben figyelemreméltó eredményeket ért el. A diák-lelki-
gyakorlatoktól a katolikus vezető politikusok manrézájáig jól munkálja
tömegei egyházi érdekű beszervezését. Többségi mivoltából eredő ha-
talmi súlyát pedig már azzal is meg tudja mutatni, hogya szeretfalva-
dédai vasútvonalat megnyitásakor katolikus esperes áldja meg szentelt-
vízzel és könyvből felolvasott imával. A ,;Harmincadik" című igazán
magyar és valóban művészi filmben pedig egy fiatal katolikus káplán
jelenik meg a filmen, mint a megújuló magyar társadalom lelkiismerete
és előharcosa.

A hazai katolicizmus ezeket az eredményeket nagyon öntudatos
és nagyon előrelátó munkával érte el. Mennyiben alapulnak sikerei
anyagi, kezdettől fogva meglepő hatalmi bázison és mennyiben lelki
befolyáson, az most nem is döntő. Tény, hogy megvannak. És az ön-
tudatos katolicizmus tovább is épít. Minden katolikus embert be akar
szervezni céljai szolgálatára. Ezért változtatták meg a huszadik év-
folyamában lévő Credo eímű hitbuzgalmi lapot is. Ez a lap a Credo
Katolikus Férfiegylet hivatalos közlönye volt. Ma már minden kato-
likus férfi lapja akar lenni, "mely a katolikus magyar férfiakat készíti
fel a krisztusi jövőért induló küzdelmekre" (Mihalovics Zsigmond).
Ha így tesznek a katolikusok, jól teszik. Minden egyháznak kötelessége
és életérdeke, hogy erőit kifejtse és tagjait saját céljainak megfelelőerr
öntudatosítsa. Mi csak azért beszélünk róla, hogy lássuk; milyen ön-
tudatos és milyen célratörő a mai katolicizmus. De még inkább beszé-
lünk róla, mert a Credo minket megelőzve beszélt rólunk, illetve a
magyar protestántizmusról. "Protestáns testvéreink életének megnyil-
vánulásait mi a magunk részéről szeretettel, megértéssel akarjuk kí-
sémi." Nézzük, miben áll ez a szeretet és megértés. Mindenekfelett
Révész Imre debreceni református püspök kap katolikus részről szo-'
katlan elismerést: " ... remek történész, kiváló szellem, érzékeny lelki-
ismeret" - mondja a Credo. Elismeréssel regisztrálja azt is, hogy
Révész Imre sok megértést mutatott a régi egyetemes egyház iránt.
tr arról is, hogy a katolicizmust átható nagy belső megújulás átsugár-
zik miránk is. "A magyar protestántizmus a katolikus hitéleti erő
társadalmi megszervezésének és középpontosításának mintáit követi
akarva-akaratlanul. Most nem szólunk arról, hogy csendes óráikban
a katolikus lelkigyakorlat - legalább is - öntudatlan minta. Belmisz-
szióik: katolikus plébániai lelkipásztorkodás eredményein épülnek fel."
Végül valami közös utat is mutat: " ... kívánatosnak tartjuk, hogy pro-
testáns vonalon az következzék be, amiről a kitűnő katolikus történész,
Szekfű Gyula írt: hogy katolicizmus és protestántizmus egyelőre egy-
aránt belső hitéleti elmélyítéssei találják meg párhuzamos útjukat a
nemzet szolgálatában ... "

A szerétet és a megértés mindenkinek jólesik. Nekünk is. De a
szeretethez és a megértéshez hozzátartozik az őszinteség és tárgyils-
gosság is. Mi ezért őszintén válaszoljuk a Credo írójának, hogy téve-
dett. Révész Imre nem a katolikus értelmezésű régi egyetemes egyház
felé mutat megértést, hanem olyan egyetemes egyház felé, melyet
apostoli keresztyénségnek szoktunk nevezni. Az apostoli keresztyén-
ségnek pedig nem csak Révész Imre, hanem az egész protestántizmus
édes 5, ermeke. így nem csak megértést mutatunk a régi egyetemes
egyház felé, hanem mi magunk is az apostoli keresztyénség, a régi
egyetemes egyház folytatása akarunk lenni.

Hogy a katolicizmust átható nagy belső megújulás átsugárzik
miránk is? Nem szégyelnénk, ha így lenne. De a megújulas gyökereit
vizsgálva sokkal inkább beszélhetünk finn, német és angol protestáns
hatásokról, de katolikus hatásokról csak nagyon erőszakolva. S mi
ébredési mozgalmainkban nem ilyen vagy olyan hatást látunk, hanem
éljük és megtapasztaljuk benne a Szent Lélek Úrsiten újjáteremtő
erejét. És mi magunk mégis csak jobban ismerjük ébredésünk okozóit,
mint a jóakaratú, de kívülálló bíráló.

. Csendes óráinkban a katolikus lelkigyakorlat lenne a minta?
Aligha. Inkább az evangéliumból indulunk ki. Mert Krisztus ott arra

pítjuk . meg, hogy az egyháztársadalmi
kongresszus első eredményeként ez a
nagyjelentőségű munka megindul.

A Luther-Társaság közgyűlését az
ideiglenes elnökség e napokban hívja
össze Budapestre, január ld-ik napjára.

Templomi zeneünnepélyt rendezett a
Budapest-Ill. kerülatt egyházközség de-
cember 8-án d. u. az Országos Vörös-
kereszt javára. Az ünnepélyen megjelent
báró Radvánszky Albert egyetemes fel-
ügyelő, D. D. Raffay Sándor püspök, Fa-
binyi Tihamér ny. pénzügyminiszter, az
egyházközség felügyelője és a budapesti
pénzintézetek evangélikus vezetői. A
templomot zsúfolásig megtöltö közönség
felállással köszöntötte úgy az ünne-
pélyre érkező püspököt, mint a sebesült
katonák küldöttségét is. Az anyagiakban
is igen jól sikerült ünnepély gazdag
művészi műsortadott. Dr. Fabinyi Tiha-
mér egyházközségi felügyelő meleg sza-
vakkal köszöntötte a résztvevőket, külö-
nösen a sebesült katonákat. A műsorban
Peskó Zoltán orgonamüvész, Basilides
Mária, Zsámbokv Miklós, Dullien Klára
és a ..Budapesti Protestáns Énekkar mű-
vészetük legjavát nyujtották. Túrmezei
Erzsébet d. t. szép költeményeit olvasta
fel. Az estély középpontjában állott. D.
D. Raffay Sándor püspök ünnepi beszéde,
rnelyben ádventnek a társadalomra és az
egyházra kötelezö intéseiről szólott.
"Vállalja-e a keresztyénség Krisztus
igaz képviseletét a földön -- mondotta
a püspök - ezen fordul meg a keresz-
tyénség jelene és jövője. Nemcsak az a
világ, nagy kérdése, hogy vannak bol-
sevistákés vannak szekták: azon fordul
meg a sorsunk, hogyakeresztyénség
valóban krisztusi lesz-e".

Zongor Béla temetése, mint már je-
leztük, december 6-án volt a sopron-
megyei Kisgeresden. A sírnál vitéz Ba-
logh Ernő lelkész imádkozott. A temeté-
sen képviseltette rnagát az egyetemes
egyház, jelen volt D. Kapi Béla püspök,
Mesterházy Ernő egyházkerületi fel-
ügyelő, a vasi középegyházmegye részé-
ről Rónay B. Gyula esperes, Kovács
Béla alesperes és az egyházmegye lel-
készi kara majdnem teljes számban, a
körmendi gyülekezet részéről Farády Mí-
hály lelkész és Kluge Pál felügyelő veze-
tésével népes küldöttség, dr. Ajkay
István egyházmegyei felügyelő, Bertha
Benő dr. egyetemes törvényszéki bíró,
dr. Rásó Béla, Rupprecht Antal és még
sokan mások. Vas vármegyét dr. Nagy
János föszolgabíró képviselte.

Felügyelőbeiktatás Balassagyarmaton.
Advent 1. vasárnapján iktatta be Kar-
dos Gyula püspök dr. Sztranyavszky
Sándor egyházközségi felügyelő örökébe
Fabinyi Tihamér dr. ny.· pénzügyminisz-
tert, valamint a megüresedett másodfel-
ügyelői tisztségbe Draskóczy Béla árva-
széki ülnököt. Igehirdetést Rónay Zoltán
püspöki másodlelkész végzett. Istentisz-
telet után közgyűlést tartottak, melyen
Laszkáry Gyula kerületi felügyelő, Bér-
ces Lajos iskolaigazgató mondottak üd-
vözlö szavakat. Az új felügyelők meg-
hatottan mondottak köszönetet a kere-
setlen szavakért s Fabinyi Tihamér töb-
bek között igy szólt: "Nem azért kell
segítenünk egymást, mert egyenlők
vagyunk, hanem mert nem vagyunk
egyenlők. A gyengébb testvért az erő-
sebb jogán kell a nagyobbnak felemelnie
és segítenie."

Lelkészválasztás. A budai-várt egy·
házközség december 13-án tartotta lel-
készválasztó közgyülésát, melyen a
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most szervezett második lelkészi -állást
töltötte be. A választás két jelölt között
folyt le. A több óra hosszat tartó szava-
zás után az egyházmegyei elnökség ki-
hirdette· az eredményt Eszerint nagy
többséggel Danhauser László budapesti
valléstanító-lelkészt választották meg.

Gőmdrpa.nyit. Az Országos Luther-
Szövetség december 13-án Evangélikus
Napot rendezett a gyülekezetben. Pász-
tor Pál budapesti s. lelkész d. e. és d. u.
i~:entiszteleten szolgált, majd a gyüleke-
ze~ ifjúsága, leányegylete és felnőtt tag-
jai c: "tt külön-külön előadásban ismer-
tette a Szövetség munkáját. Az Evangé-

_ likus N~po{ a református testvérekkel
közösen rendezett vallásos ünnepély
zártá be.

Lelkészbell- tatás. A lévai egyházköz-
ség új lelkészét, Komjáthy Lajos volt
enyingi lelkészt december 6-án iktatta be
hivatalába Csengödy Lajos dr., a nóg-
rád-hont-barsi egyházmegye esperes-
helyettese. - A beiktató közgyűlés az
új lelkész köszöntése mellett hálás sze-
retettel emlékezett az egyházközség nyu-
galomba vonult lelkészének , Bándy
Endre esperesnek hosszú szolgálatáról s
az új lelkészről való hiánytalan gondos-
kodás mellett a lelkészi lakást továbbra
is rendelkezésére bocsátotta

Időszerű evangélikus' dogmatikai kér-o
dések címen Dezséry Lászl6 egyetemi
lelkész az 1942-43 tanév második felé-
ben a Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti karán, mint megbízott előadó
előadásokat fog tartani. Az előadások az
egyetemi tanrendben a "Közérdekű elő-
adások" között szerepelnek. Időpontja
minden csütörtökön d. e. 12-1 óra. Helye
később' kijelölendő tanteremben. Lapun-
kon keresztül is kérjük a hallgatókat.
hogy ezt az előadást leekek önyveikbe
vegyék fel s szorgalmasan lát()gá.,~;sák.

A Lutheránia Vegyeskar ádvent IV.
vasárnapján d. U. 6 órakor' 'a Deák-téri
templomban karácsonyi áhitatot rendez.
Karácsonyí énekek kerülnek előadásra.
Igét hirdet dr. Keken And] ás lelkész.

< Jláz~sságkötés. dezserí Dezsérv László
egyetemi lelkész és káposztotalv i Lányi
Judit testnevelő tanár dec- .nbr [ 19-én,
szombe tnn eole 6, órakor tartja esküvőjét
a Is sor i ternp'r.n.bz.«.

Tisztújítás. 'A budafoki egyházközség
december l3-án tartott közgyűlésén 30

,tagú presbitériumot választott, továbbá
örökős tiszteletbeli felügyelőjévé válasz-
totta Macskássy Sámuelt, első felügyelő-
jévé dr. Szánthó Gyulát és másodfel-
ügyelőjévé Jóbi Frigyes Vilmost

Magyarbánhegyes. Döntő találkozás
címen november 29-WI december 6-ig
Kajos János és Csepregi Béla lelkészek
evangélizácíós előadássorozatot tartottak
a magyarbánhegyesi missziói körben.

Karácsonyi. hangversenyt tartott- ·de-
cember l3-án a fasori Evangélikus' Nő-
egylet és Luther-Szövetség, Ez alkalom-
mal a Budapesti Protestáns Énekkar mu-
tatkozott be igen nagy sikerrel. A 60
tagból álló pompás együttes rövid idő
alatt kitűnő összmunkáról tett bizonysá-
got. Az elhangzott nagyrészt karácsonyi
rnűsor ékesen bizonyítja, hogy az épek-
kar vezetői: Adám Jenő és Peskó Zoltán
odaado és eredményeS-munkát végeznek.
Bizonyos, hogy ez az együttes rövidesen
az ország első énekkarai közt foglal
helyet. Műsorát Peskó ZolLán vezényelte
igen színesen és biztosan. Katona Lajos
é~ Marjay Erzsébet" operaáriáival, .Sikl

.Béla-szép zongorajátékávál és.Liederriann
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tanít, hogy mikor imádkozunk, menjünk be a mi belső szobánkba és
ott csendben, elmélyülésben találkozzunk Istennel. Ebből a krisztusi
parancsból nőtt ki az evangélikus csendes óra. Ha a katolikus lelki-
gyakorlat is Krisztus parancsából és nem Loyolai Ignác utasításaiból
ered, akkor csendesóráink gyökere valóban közös. :

Belmisszióink sem épülnek fel a katolikus plébániai lelkipásztor-
kodás eredményein. Mert Nasmith, Francke, Wichern, Tessedik Sámuel,
stb. Krisztus szellemétől megragadva végezték belmissziói munkájukat,
s vajmi keveset tudtak az abban az időben nem is létező plébániai
lelkipásztorkodásról. S a legkorszerűbb, legmagyarabb belmissziói
munka mégis csak a népfőiskola. Nagy tarcsán pedig már régen állt az
első evangélikus népfőiskola. amikor a hazai katolicizmus az evan-
gélikus példa nyomán megindította népfőiskolai mozgaimát. Igy tehát
fordítva áll az eset. Nem követők vagyunk, hanem kezdeményezők.

Két dologban azonhan feltétlenül egyetértés van közöttünk. Egyik
az, hogy belső" hitéleti elmélyítéssei kell szolgálnunk hazánkat. Evan-
gélikus és katolikus részről egyaránt. Bármiker örömmel beszéljük meg
ennek útjait és módjait akár szóban, akár írásban. Azért volna ilyen
megbeszélésre szükség, hogy úgy folyjék a munka, hogy abból ne a
többségi egyházra, de még csak ne is a kisebbségire, hanem egyedül
Isten nevéré származzék dicsőség. .

A másik, hogy Szekfű Gyula valóban kiváló katolikus történési.
Ezzel legalább nem mi, hanem egy katolikus lap mondta ki Szekfű
Gyula felett az ítéletet, hogy Szekfű nem az egyetemes magyarság,
hanem a hazai katolicizmus történetírója. Nagyon jó, ha kérdések és
problémák, így tisztázódnak. Mi már régen vallottuk, hogy Szekfű
Gyulá nem tud az egyetemes magyarság életérdekeiig felemelkedni'.
Allításunkat most katolikus oldalról is 'megerősítették. M. G.

egy-egy egyházközségnek, akár egyház-
megyének nyomtatásban megjelent' tör-
ténetével rendelkeznek, vagy ugyancsak
nyomtatásban megjelent canonica visi-
tatiós jegyzökönyvekröl tudnak, küldjék
el számomra, ill. jelezzék egy lapon, hol
lehet azokat megszerezni. Különösen ké-
rem erre a felvidéki és délvidéki lel-
késztestvéreket. Szívességüket előre is
hálásan köszönöm: Pásztor Pál S. lelkész,
Budapest, VII., Damjanich-ú. 28/b.

Gondoljunk katonáinkra! "Isten a mi
oltalmunk" címen az Uzenet harmadik

I
kiadásban jelentette meg a frontkatonák
imakönyvét, mely újra kapható az Uze-
net kiadóhivatalában, Kecskeméten, 40

,filléres áron.
A csabacsüdi templomépítö alapra

újabban a következő adományok érkez-
tek: Szebenyi Pál, Konstentinovics Ml-
hály presbiterek 100--100 pengő. A helyi
.Luther-Szövetség adománya 250, a Nő-
egyleté 100 P. - Egy házasulandó pár
- eljegyzése alkalmával 100 P, Podany
János 25 P, dr. Podany Pál 100 P. Az
egyházközség ezúton is hálás köszönetet

"mond az adományok ért.
Adventi és karácsonyi traktátusok.

"Advénti tanítás" 4 oldal, 100 darab 1.50
P, "Karácsonyest Wittenbergben" 8 ol-
dal 100 darab 3. -P, "Az Ö képe" 4
oldal, 100 darab 1.50 P, "Akire szüksé-
günk van" 4 oldal, 100 darab 1.50 P. -
.Megrendelhető: Református Traktátus
Vállalat, Budapest, VIlI., Kisfaludy-u.

o 28/a. Ill. a. Csekkszámla száma 1729.
"Maradj velünk, mert beestéledik"

címen december közepe táján jelenik
meg Göde Lajos lelkipásztor kb. 20 íves
beszédkötete. Előjegyezhető kedvezmé-
nyes áron december 5-ig a kiadóná!.
Kedvezményes ára fűzve 5.80 P és 20
fillér portó. Bolti ára ennél magasabb
lesz. Megrendelhető: Református Trak-
tátus Vállalat Budapest, VIlI., Kísfaludv-
utca 28/a., Ill. 2"

Dénes lendi.íletes .heg'edüjátékával egy-
aránt kiérdemelte a közönség elisme-
rését.

A csömöri egyházközség december hó
20-án délután fogja ünnepélyes keretek
között beiktatni egyházközségi felügye-
lői - tisztébe csömört dr. - gróf Zay Imre
székesfőz'érosi tanácsjegyzőf, a polgár-
mesteri hivatal vezetőjét. .A beíktatást
Zászkaliczky Pál esperes fogja végezni.

Zenés áhitat. A kőszegi egyházi ének-
kar december 13-án zenés áhítatot ren-
dezett Vönőczky Endre, Kósa Sándor és
az énekkar közremüködésével, karácso-
nyi müsorral.

Karácsonyfa körül c. rendkívül ügye-
sen összeállított fűzetet karácsonyesti
családi áhitat céljára adott 'ki a Harang-
szó könyvtár, Osszeállította Dedinszky
Gyula békéscsabai lelkész. Ugyanebben
a kiadásban megjelent a frontok karácso-
nyára egy másik füzet Lukács István
szerkesztésében "Orömöt hirdetek nék-
tek" címen. Megrendelhető a' Harangszó
kiadóhivatalában. Egy-egy füzet ára 20 f.

Krfsztus Urunk születésének törté-
nete. A jóljgrnert "Passió" vagy..e "Hús-
véti történet" mintájára gyülekezeti éne-
kekkel váltakozva, melyben folytatóla-
gosan hallhatja a gyülekezet Isten mes-
siási ígéreteit, majd pedig az ígéret
beteljesedését: Krisztus Urunk születését.
Osszeállította Danhauser László. Kará-
csony II. vagy vízkereszt ünnepén, adé]",
utáni istentisztelet keretében, a legkisebb
gyülekezetben is könnyen felhasználható.
Időtartama közel egy óra. Egy füzet ára
- portóval együtt - 50 fillér. 1O füzet
megrendelésénél 1 ingyen példány.

Halálozás. H. Egyed Mór ny, tanító,
egyházi presbiter Szolnokon, november
28-án elhúnyt. - Benzing Istvánné, sz.
Nagy Mária november 27-én, 63 éves
korában Budapesten meghalt.

Kérelem a lelkészek hez. Szeretettel
.kérem .azokat a 'lelkészeket, akik már
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Telefon: 181-282. BUDAPEST. V., Nádor-utca 3.
Választékos. iz léses, szolid munka. Előnyös árak.
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, ". bolerók, ezüstlókák, nerzek nagy választékban
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:, > .'~ \ " rr,od.el,sz.erml '. ,"
Varsányi Laios-nál IV., Múzeum-körút 7.

Rádió, gramofon, lDngora~illent,üs ~armonita'
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Józ sef-körút 37. szám.

. Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

lera~at·Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
n. . Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

KISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARlSBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak.

nászajándékok.

" RÉN" ~ülökÜIÖnlegesséClek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST eBeiváros), IV., Fehérhaió.ulca 8-10. sz.
Tel e ton: 186-177. - Készít mindennemű tánco,
sport- és gyógviűzőket a legújabb szabás szerint.

" .BRAUN JENOm~him~ő és plisséspeci-
alista bermunka uzeme,'

VIlI., Aggteleki-ú. 2/a. (Rákóczí-út sarok],
Tel e fon: 344-637.

Azsúr, plissé. himzések,gqmbáthúzá,s e •
és minden e szakmába vágó munkák -
. szakszerű készítése.

"Szigeti" ezüst
6 szem. evőkészlet kazettában, 47 drb. 1080.- P

Szigetí Nándor és Fia, 11.,Olasz fasor 35

BIBOR ISTVÁN
I ,A

kőnyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, Írószer, töltőtoll,
játékárú, bélyeg, beszélőgép, lemez, tű, kirakatdlszítő, könyv-
kötészetí anyagok plasztikus figurák kereskedése. Az összes

'rendszefü' töltötollak javítását vállalja. . .

BUDAPEST; .d~rlóczy-utca :9; szám' 'al~t.t.

Bárhol hirdetett könyv kapható:

5cholfz fBStVBPBh,
könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 133-395. •
P th " L· gyűmőlcs-, zöldség- ése O aJos tejtermékek kereskedése

.BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca l. szám.
Evangélikus \gimnázium épületében.

. . .
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M.át-yás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Bu d a pe s t.. IV., Deák F.-tér 4.
Telefon :181-175. ~,~~~.~~~~~

Divaf-zsebke'nd(j
Budapest, V., Kammermayer Károly-li.· 8.

Telefon: 185-462.

VÁRIPÉTER



"Szigeti" ezüst
12 szem. evőkészlel kazettában 90 drb, 1870.- P

Szigeti Nándor és Fia, II., Olasz fasor 35
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számára pótcrha ca ,wu vesz te-
s~. ha - kü!önösen a nagy
nyári .melegben - mnnkakedve
ellankad, izmai elernyednek
éli kimeriiltsége meggátolja
mnnkáfáaak elvégzésében.

Ha kar izmai nkat, fejün~et.
nvakunkat, homlokunkat a hű-
sítő, tri"sit/;

Diana sösborszesszel
• keaeg",tjük, verejtékez;ő tes-

tunk lehűl. petyhüdt tzma iak
megksziilnek, vérkermgésüak
feléM1Ikiil, mnnkabir-ásnnk
lIlegduplázódik.

lilgészségét féltő eniber soha-
selB megy munkába Diana-
·s~kYl!2ICsz nlifkül.

PTóbapa}acID " 64 flUél'
Ins palacl{ ... 1.10 ~ngii
Kijzép palack • 3.20 pCng6

., Nagy paJaok .• 5.!l0 }t0Dri

MÚldenMt ka~hatól co
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetkor temetkezési segély folyósitásával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén. gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset lés szava tossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 24.500,
Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással . és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szornbat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

, , ,
~:' '.:, ,. ...~;'J ',~

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
ge s s é ge k és órajavítások.

Létesült a ,.Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatésával.

Híttestvéreknekárengedmény

Telefon: 38-20-87.

A Luther-Társaság

könyv-, papír- és írószerkereskedése
A karácsonyi könyvvásár már megkezdődött,
Kapható a magyar evangélikus egyházi irodalom minden
terméke. - Szépirodalmi. tudományos és ismeretterjesztő
művek nagy választékban. - Énekes és imádságos könyvek.
Papír- és irószerek.

Budapest, Üllői-61 24

A tirsasAg régi kiadvánvaib6,1 0lc56 6ron.kaphatók:
. :Luther művei ts kötetben, fűzve 36'-P Weitbrecht: Mária

és Márta. Fordüotta :Prőhle H. fűzve: 2'50 P., kötve : 4'- P:
Ganb József könyvnyomdája, Ceg-léd, Arpád-tér 5., EvangélikWl bazár.

•
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A lapot küldi : . .

Cím: _

Tábori posta száma : _

1942. DECEMBER HÚ 26.



lYANG~lIKU~~lITX. ÉVFOLYAM, 52. SZ.

Deák-tér 4. (ífjúsági) d. e. 1/4 9 - - - -
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Gádor András
Deák-tér 4. d. u. 6 Plachy Lajos
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. }'210 - - - -
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 8/410 Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Bagár Iván
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. l/l 9 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Pásztor Pál
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Gádor András
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Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abonyi-utca 21. d.e. II Balikó Lajos
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/! 9 Dr. Finta István
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Obuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes
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Mi történt karácsonykor?
Először azt feleljük rá, hogy

Isten megalázta magát. Meg-
alázta, mert emberré lett. Ez
az esemény karácsony kifejez-
hetetlen nagy csodája. Mélysé-
gét és nagyságát még hasonlat-
ban sem érzékeltethetjük. Mert
ha az ember a világ legutolsó
teremtményében valami
csúszómászóban - öltene tes-
tet, akkor is végtelen messze-
ségben lenne Isten megaláz-
kodásától. Ebben az esetben az
történnék csak, hogy egyik te-
remtmény a másik teremt-
ményben öltene testet. Isten
emberré léielébeti azonban a
teremtő lett olyanná, mint a
teremtmény. Nincs a világnak
több ilyen felmérhetetlen cso-
dája.

Isten emberré lett, de a "vi-
lág nem fogadta be őt". Már
emberi testbe öltözésekor is ki
akarta taszítani magából. Nem
adott neki helyet az emberek
között. Krisztusnak így istálló-
ban kellett megszületnie. És ké-
sőbb is: hozzátartozói idegen-
kedve néztek rá. Földijei még
azt se hitték el róla, hogy pró-
féta. Halálakor megint csak ki-
taszították a tisztességes embe-
rek társaságából. A világ söp-
redéke, két cégéres gonosztevő
között kellett meghalnia.

A világnak tehát nem kellett
és ma sem kell az igaz Isten.
Miért nem? Mert Isten gondo-
latai és tervei keresztezik em-

beri akaratainkat és álmain-
kat. A gőgös ember ilyesmit
nem tud elviselni. Ezért inkább
Istenről mond le, de saját ter-
veihez és reményeihez konokul
ragaszkodik. Aki ezt hallja és
gondolkozik a kérdés felett,
annak máris döntenie kell, hogy
a többséggel halad-e együtt,
amely Krisztust kitaszította a
saját társaságából vagy a ki-
sebbséggel, amelyik imárakul-
csolt kézzel és hallelujázó szív-
vel fogadta az emberré lett
Istent.

Isten megalázta magát: em-
berré lett. A világ-nem fogadta
be őt. Miért vállalta Isten mégis
a megaláztatást? A választ egy
nagyon egyszerű kis szó mondja
el: mert szeretett, sőt szeret.
A mai embernek a szeretni ige
azonban nagyon keveset mond.
A világban ezt hazudják egy-
másnak ragozva és ragozatla-
nul. Farizeus módon ezzel az
igével csapják be egymást az
ernberek. Isten azonban ezt az
igét is halálosan komolyan ve-
szi. Az Ótestámentom Isten
szeretetéről beszélve Isten sze-
retetét az édesanya szereteté-
hez hasonlítja: "Avagy elfelejt-
kezhetik-e az édesanya az ő
gyermekéről. És ha elfelejtkez-
nék is, én terólad soha el nem
felejtkezem", - mondja az Úr··
isten Ézsaiás szavával.

Most talán jobban megért-
jük, milyen nagy és csodálatos

Isten szeretete. Csak édes-
anyánk szeretete hasonlítható
vele össze. Mert édesanyánk
szült meg bennünket fájdalom-
mal. Dolgos keze mosott, vasalt
reánk. Ő virrasztott először és
legtöbbet betegágyunk felett.
Ö imádkozott először értünk s
ma is ő imádkozik legtöbbet
gyermekéért. És minden ember
közül ő adná habozás nélkül,
sőt örömmel is oda vérét és éle-
tét is édes gyermekéért.

Ilyen csodálatos és ilyen
megfoghatatlan Isten szeretete
is. Igaz, hogy érdemünk nincs
rá. És mégis szerét. Halálosan
szeret. Ezért halt meg Krisztus
a kereszten.

Minderre mit válaszoljunk?
Csak azt, hogy a szeretetet csak
szeretettel lehet viszonozni. Ha
édesanyánknak azt mondanánk,
hogy neki adunk egy csodála-
tos, békés birodalmat valahol
tündérországban, de nem sze-
retjük többé, beleszakadna a
szíve. Isten szeretetét se fizet-
hetjük meg pénzzel se, jóté-
konysággal se, munkával se,
hanem csak cselekvő és hűsé-
ges szeretettel.

Karácsony után és újév előtt
fel kell készülnünk az új esz-
tendő programmjár~. És a pro-
gramm szíve-közepe csak ez le-
het: "Szeressük Öt, mert Ö
előbb szeretett minket."

M. S.
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f~~~arácsonyllőlti úrvacsora
Vnnepek közeledtével - karácsonykor

is, husvétkor is -- évről évre beállít lel-
készi hivatalunkba egyik kedves hivünk.
Mindíg ugyanaszt a kérést tolmácsolja.
Megkér, menjünk el egyik közeli utcá-
ban lakó öreg nőtestvérünkhöz és még az
ünnepek előtt rnenjűk el hozzá úr-
vacsoraosztésru. Az elmúlt vasárnap
reggel már hatodszor voltam itteni szo l-
gálatom alatt abban a szerenesés hely-
zetben, hogy ilyen kedves hívásra sze-
retettel elmehettem. Jólismert arcok fo-
gadtak. Az öreg néni ünneplőbe öltözve,
énekeskönyvet tartott a kezében, a ház
asztalén égő gyertyák, oltárként feldi-
szített kis asztal íeszülettel, Bibliával,
mellette térdeplő zsámoly. Hosszú per-
cekig szorongattuk egymás kezét. Hála
Istennek, az Vr mindezideig megtartott
.- mondotta az öreg nénike. Sok már
bizonyára nincsen hátra, hiszen 88 esz
tendö nyomja a vállamat. Boldogan
mosolygott. Arcáról sugárzott az öröm-
nek fénye. Ö most a legboldogabb em-
ber a világon. Ebben az ünnepi órában
Krisztussal van találkozása. Hozzákészü-
lődöm az úrvacsorához. Kirakorn a szent
edényeket, ezalatt ő fellapozza az éne-
keskönyvet, melyből vagy egy fél év-
századdal ezelőtt még a Szepességnek
valamelyik kis gyülekezetében, apró
templomában énekeltek. Remeg a keze,
mégis egykettőre meglalálja az úrva-
csorai éneket. Rámutat és így szói: Ennek
egy.versével kezdjük meg az úrvacsorai
istentiszteletet Elénekeljük. Bűnbánattal.
könnyezve, de szívbeli örömmel és
Isten iránti hálaadással. Gyermekek és
unokák -- kik nem a mi egyházunk
tagjai - csendesen magukba mélyedve
hallgatják úgy az éneket, mint az egész
szertartást. Az egyik meg is jegyzi test-
vérkéjének: légy türelemmel, nagy-
mama úrvacsorát vesz. Milyen szép és
példátadó a viselkedésük. Még a cseléd-
leány is csendesen jön be ezalatt a nagy
szobába. Ö is hatása alatt van annak,
amit az egész család érez most: nagy-
mama úrvacsorát vesz. Felolvasom az
újtestámentom legdrágább üzenetét: "Úgy
szerette Isten a világot, hogy az Ö egy-
szülött Fiát adta .. ," s beszélek arról,
hogy Isten a hozzá hittel és bizodalom-
mal közelgő bünöst el nem taszítja. A
megtérőnek kegyelmet és bocsánatot ad.
Látom, itt nem hull hiába az ige magve-
tése. A szemek könnybelábadnak. G.
J.-né átérzi, milyen kibeszélhetetlen
Istennek irgalmassága és milyen végére-
mehetetlen Istennek szeretete. Imádko-
zunk, a szereztetési igéket mondom s
velem együtt mondja fennhangon, áhita-
tosan ő is. Kiosztottam a szent jegyeket,
megáldottam az Úr öreg szolgálóleányát,
elénekeltük az utolsó énekverset is.
Vége volt a szertartásnak. Ö azonban
még perceken keresztül térdenállva
imádkozott, magába mélyedt és hullot-
tak a könnyei. Azután megszólalt: Maga
lesz, aki el fog temetni engem?, .. Ö
már lélekben ott volt a mennyei sereg-
ben, az üdvözültek -között s talán arra
a találkozásra gondolt, amelyet Isten ké-
szít majd nemsokára néki Krisztussal,
ele nem itt a földön, hanem a mennyek-
nek országában. Alig tudtam szóhoz
jutni. Elbúcsúztam tőle, kívánva áldott
karácsonyi ünnepeket s egy utolsó szo-
morú földi találkozás helyett még sok
ilyen kedves találkozást ünnepek
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Az ,.
UJ koronaőr

D. báró Radvánszky Albertet, a magyarországi evangélikus egyetemes egyház
felügyelőjét koronaőrré választották.

December 18-án a magyar országgyűlés két háza, a képviselőház
és a felsőház együttes ülése ült össze, hogy hagyományos ünnepi for-
mák között betöltse az egyik megüresedett koronaőri méltóságot. Tör-
vényeink szerint a magyar szent koronának őrzését az ország két vá-
lasztott koronaőrre bízza, akiknek egyike mindíg protestáns. Az or-
szágház kupolacsarnokában folyt le a választás az országgyűlés együt-
tes ülésén, melyet felváltva gróf Széchenyi Bertalan felsőházi elnök és
Törs Tibor képviselőházi elnök vezetett. A Kormányzó Úr a koronaőri
méltóságra első helyen báró Radvánszky Albertet, a felsőház örökös
tagját, ez idő szerint alelnökét, evangélikus egyetemes egyházunk fel-
ügyelőjét jelölte. Az együttes ülés egyhangúlag, közfelkiáltással báró
Radvánszky Albertet választotta koronaőrré.

Országos egyházunkat ez a választás örömmel tölti el, mert az új
koronaőr valóban méltón képviseli ebben a magas, zászlósúri méltó-
ságban a magyar protestánsokat. Személyében jelképesen ott áll őr
gyanánt a szent korona mellett a magyar protestántizmus, hogy védel-
mezze és jövendő évszázadok számára is megtartsa mindazt a drága



célt, hivatást és jövendőt, mely a nemzet életében a magyar korona
képében összpontosul. D. báró Radvánszky Albert személyében a ma-
gyar protestántizmus a komoly magyar keresztyén férfit, az istenfélő
és hazájáért minden áldozatot mindenkor készségesen teljesítő és egész
életével minden vonatkozásban mindíg csak építeni kívánó férfit vá-
lasztotta ki. Személye a legteljesebb és legáltalánosabb megbecsülést
és tiszteletet ébreszti, aminek az egyhangú megválasztás is bizo-
nyítéka.

A koronaőr választás előírt rendje szerint a választásról azonnal
értesítették a Kormányzó Urat! aki megjelent at országgyűlés ülésén
és az új koronaőr esküjét az országgyűléssei együtt hallgatta meg.

D. báró Radvánszky Albert megválasztását. megindultan köszönte
meg. Beszédében többek között ezeket mondotta:

- A Kormányzó Úr Ö Főméltésága kezébe imént letett esküm,
melynek az országgyűlés két házának itt egybegyült tisztelt tagjai élő,
az országháza csarnokának falai pedig néma tanúi voltak, elhangzott.
A szó elrepül, de az érzés, amelyből fakadt, tovább él és mindaddíg
élni is fog énbennem, amíg a reám ruház ott koronaőri tisztet betölteni
szerenesés leszek. ,

- Komor a kor, amelyben élünk, nemzetünk fiai ismét a harc-
tereken küzdenek, hogy megvédjék hazánk létét, a keresztyén hitet,
a kultúrát és a családot a kelet felől fenyegető, nemzettipró, isten-
tagadó és családromboló irányzattal szemben.

- Ez az idő komoly magunkbaszállásra int és ha ma itt megis
ünnepi külsőségek között gyültünk egybe, az ünnepi dísz és hangulat
kizárólag annak a magasztos érzésnek megnyilvánulása, amellyel a
Szerit Korona, mint nemzeti függetlenségünk, nemzeti összetartozá-
sunk, alkotmányos szabadságunk és területi egységünk szirnbólumát
jelentő, legfőbb nemzeti kincsünk iránt viseltetünk.

- A valóság és a remény ez a két hatalmas tényező, amely az
ember életét betölti. Az előbbi egyenlő a multtal és ,a jelennel, az
utóbbi pedig - hitünk szerint - a boldogabb jövendőt rajzolja lelki
szemeink elé: A jövőnek a remény -reflektorfényében minden magyar
ember lelki szeme előtt megjelenő képe pedig nem lehet 'más, mint az

, erős és boldog Magyarország, melynek jelképe a benne inkorporált
nemzeti erővel a Magyar Szent Korona.

Megválasztása alkalmából a Magyar Értesítő nyomán .életrajzi
adatait a következőkben közöljük.

Családja a Felvidékkel a reformáció kezdetétől fogva az evangé-
likus egyházzal' forrott össze s a Radvánszky-nemzetség egyik őse,
Radvánszky György 1687ben, Caraffa eperjesi vértörvényszékén már-
tírhalált halt magyarságáért és hitéért. E Radvánszky-vértanú fia,
János, kincstárosa, bizalmas embere volt II. Rákóczi Ferenc fejede-
lemnek. Radvánszky Albert nagyatyja, Radvánszky .Antal báró az
evangélikus egyházban viselt egyetemes felügyelői tisztséget, nagy-
bátyja, Radvánszky Béla báró pedig ugyancsak a Magyar Szentkorona
őre volt. Közeli atyafiságban állolt Tisza István gróf miniszterelnökkel.

Radvánszky Albert báró most mult 62 éves: 18~O. szeptember
ll-én született a Hatvan melletti Puszta-Óvarsányban. Édesatyja Rad-
vánszky János báró, Zólyom vármegye főispánja, édesanyja sz. Rad- I

vánszky Sarolta bárónő. Besztercebányán és Budapesten végezte kő-
zépiskoláit, a budapesti tudományegyetem jogi karán államtudomá-
nyi vizsgát tett samagyaróvári gazdasági akadémia előadásait hall-
gatta. Majd pusztavarsányi birtokán gazdálkodik s azt nagy odaadással
mintagazdasággá fejlesztette. 1905-ben örökös jogon tagja lett a fő-
rendi háznak és bekapcsolódott a vármegyei közéletbe.

1906-ban kezdődik evangélikus egyházi, magasra ívelő pálya-
futása: galgagyörki egyházfelügyelőből gyors egymásutánban lesz
pesti-magyar egyházközségi másodtelügyelö, a budapesti egyházmegye
felügyelője, azután a krisztusi szeretetmunkát végző Evangélikus Egye-
temes Gyámintézetnek és a Luther-Társaságnak világi elnöke. 1923-
ban a magyarországi evangélikus egyház első tisztviselőjévé: egyete-
mes felügyelőjévé emelte a közbizalom. 1926-ban megalapította a refor-
mátus egyház vezetőségével együtt a protestáns egyházaknak a világ-
protestantizmus tájékoztatására német és angol nyelven is megjelenő
sajtószolgálatát, amely a belföldi nyilvánosság s a külföldi egyházi kö-

előtt. Magam is meggazdagodtam ennek
a mélységesen egyszerű és hittel teljes
úrvacsoraj közösségnek áldásaival. S
míg ennek történetet leirom, egyúttal
kérem Istent, adjon ünnepek előtt is,
ünnepek alatt ls minél több testileg be-
tegnek és egészségesnek, fiatalnak és
öregnek boldog találkozást az úrvacso-
rában Krisztussal. Pásztor Pál.

Né~a ne~éZ'a szeretet·
Pár évvel ezelőtt történt karácsonykor

az egyik evangélikus lelkész otthonában,
ahol négy gyermek várta a karácsony-
fát. Néhány nappal azelőtt érkezett Ú]
testvérkéjűk és a karácsonyi angyal azt
üzente a gyermekeknek, hogy ebben az
évben a karácsonyfát az édesanya szo-
bájába fogja hozni, hogy ő is láthassa
a gyermekek örömét. Lassan telt el a
délután, nehezen múltak az órák, bees-
teledett és az angyal csengője még mín-
díg nem szólalt meg. Volt valami sürgés-
forgás, majd nagy csendesség a másik
szobában, de még hosszú idő telt el,
míg kinyílott az ajtó és a gyermekek
beléphettek a fényes karácsonyfa elé
Felcsendült a karácsonyi ének és kerá-
csonyi imádság, azután mindenki meg-
találta a feldiszített fenyőfa alá helye-
zett ajándékokat és örömmel és ujjon-
Réssal töltötte meg a szobát. Egyszer
csak a kislánynak eszébe jutott: "Hát a
pólyás kis testvérkének mit hozott a
Jézuska?" "Alszik a kis testvérke - fe-
lelte nekik édesatyjuk. Jobb volna
hogyha majd ti is összeszednétek a já-
tékokat és átmennétek a másik szobába,
mert anyuka is fáradt és pihennie kelL"
fgy is történt. A gyermekek csak más-
nap tudták meg, hogy akis testvérke
éppen akkor halt meg, amikor a kará-
csonyfa gyertyáit kellett volna meg-
gyujtani. Másnap tudták meg, hogy
akkor este a karácsonyfát hozó angyal
a halál angyalával együtt lépett be ott-
honukba és hogy ezen a karácsonyon
nem csupán az öröm könnyei csillogtak
édesapjuk és édesanyjuk szemében,
amikor a karácsonyfa alatt az ő örven-
dező arcukra tekintettek.

Néha nagyon nehéz a szeretet, de
ezek a gyermekek megtanulták, hogy a
szeretet mindent elbír, még az örömöt
megkeserítő bánatot is... B.

~~~

A jótékonykodásról
Mindazt, amivel felebarátaink megse-

gítését szolgáljuk: jótékonyságnak ne-
vezzük. A jótékonykodás az igaz szere-
tet megnyilvánulása.

Sokféleképen történhetik. A rászoru-
lónak adhatunk: pénzt, ruhát, élelmet,
munkaalkalmat, stb. Adhatunk házunk-
nál, elvihetjük a szemérmes szegénynek.
saját hajlékába; eljuttathatjuk valami-
lyen intézetbe, elküldhetjuk postán, meg-
bízott útján is továbbíthatjuk; adomá ..
nyunkat elhelyezhetjük templomainkban
kitett perselyekbe, bejegyezhetjük a
hozzánk küldött gyűjtőívekbe.

Evangélikus egyházi intézményeink
közül a gyámintézet, az árvaházak, a
szegényházak azok, amelyek kimondot-
tan a megértő szívek adományaiból tart-
ják fenn magukat. Közel és távol, min-
denütt várják azok segítségét, akik-
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nek az Isten sokat, vagy többet adott,
mint amennyire maguknak szüksége van.

A jótékonykodásnak fontos szerepe
van nemcsak a külső világban: állam-
ban, egyházban, társadalomban, de a
belső világban is: a lelki élet terén. A
hívő és hitetlen ember kiábrázolása a
jótékonykodás gyakorlása, vagy megta-
gadása által legkönnyebben történhetik.
A jótékonykodás a hit édestestvére, a'
benső vallásosság megnyilatkozása.

A jótékonykodás igazi mestere Jézus
Krisztus, ki állandóan jót tett a szegé-
nyekkel és betegekkel, sőt a gazdagok-
kal és egészségesekkel is.

Krisztus példaadása nyomán a mai
kor gyermekének is van bőségesen al-
kalma gyakorolni a jótékonykodást. Sok
a könny, sok a nélkülözés, sok a bánat
és a fájdalom. Aki a mostani élethalál
harcokban segítségére van az ember-
társának, istenes dolgot cselekszik, mert
a szeretet oltárán áldoz.

A jótékonykodás terén a magyar tár-
sadalom csodá latos erőről tesz bizony-
ságot. Nagyon sok adakozó a maga
szájától vonja el a falatot, vagy ruháján
és egyéb szükségletén takarékoskodik,
hogy rászoruló embertársának segítsé-
gére legyen! Milyen megható esetek
sorozatát lehetne feljegyezni csak a mos-
í.ani, karácsonyi jótékonykodás megfi-
gyeléseként is.

Egyik budapesti lelkészi hivatal a
multévi szegény-névsor alapján értesí-
tette azokat a híveket, akiket segélye-
zésre méltónak gondolt, hogy jőjjenek
a karácsonyi szeretet-ajándékokat át-
venni. Az értesítési lappal a kezében
megjelenik az egyik és könnyezve kö-
szöni meg a róla való gondoskodást,
majd mosolyra vált ajakkal jelenti ki,
hogy azonban ő mostmár dolgozik, ren-
des keresete van, nem kér adományt,
sőt elhozta a maga és családja egyheti
zsíradagját, hogy ezzel szerezzenek ka-
rácsonyi örömet egy olyan családnak,
ahol betegség miatt az apa ma sem dol-
gozhat. Mások többheti krumpliadaju-
kat hozták el: adják oda ct náluknál sze-
gényebbeknek.

Esztendők óta a zuglói egyházrészben
gyűjtőívekkel járnak tanítványaim evan-
gélikus hiveinkhez adományt gyűjtve
karácsonyi szegénysegélyezés céljaira.
Ezek a gyűjtőívek mindegyike valóságos
történetet beszél el. Látom belöle a ta-
nuló egész egyéniségét: szorgalmát, hű-
ségét, lelkesedését; látom környezetének
egyháziasságát, áldozatkészségét, feleba-
ráti szeretetét. De hallom az üzenet.eket
is: családapáktóI, akik örülnek hogy
gyermekük szeret.i a vallástani óra lá-
togatását; édesanyáktól, akik imádságok
megtanításáért mondanak köszönetet,
vagy a gyűjtők által régi tanítványaim
üdvözletüket küldik. A hűség és ragasz-
kodás megnyilvánulása megható érzése-
ket vált ki az ember szívében ..

Evangélikus népünk lelki világára
milyen szép fényt áraszt a Luther-sz.o
borra való gyüjtés eredménye. Egy ho-o
nap alatt együtt volt. százezer pengő,
pedig csak negyvenezerre lett volna
szükség.

A jótékonykodás maga sokoldalú. Le-
hetséges az eltévelyedés is. Itt van pl.
a farizeusi-forma. Vannak, akik csak
.azért adnak, hogy a nagyharangra k ős-
sék a nevüket. Közhirré tenni az ujsá-
gokban és hirdetésekben, hogy ők jó-
tékonykodó emberek. Ezért- pedig elől-
ülés, elismerés és kitüntetés jár - az
emberek részéről. Milyen más ezzel
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rök informálását a "Magyar Értesítő" keretében látja el. Meghívására
1927-ben Magyarországon tartotta' üléseit a Lutheránus Világkonvent
Végrehajtóbizottsága, 1928-ban pedig nagygyűlését a Protestáns Világ-
szövetség. Az 1929-es kopenhágai Evangélikus Világgyűlés tanácskozá-
sain ő is elnökölt. 1931-ben (magyar evangélikus részről négyszáz év
óta a külföldön először) hivatalos látogatást tett a németországi evan-
gélikus egyháznál, viszonozva a német egyházi elnök itteni útját és
ez alkalommal Hindenburg birodalmi elnök sajátkezűleg aláírt fény-
képével ajándékozta meg. A németországi "Evangelischer Bund" a
protestantizmusnak tett szolgálataiért az arany Luther-érmet ítélte
oda neki. '

Az országgyűlés felsőháza, ahol. egyházi méltósága alapján foglal
helyet, - 1935. május 1-én választotta Radvánszky Albertet elsőizben
alelnökéve és ezt a bizalomnyilvánítást azóta még kétízben is megúji-
totta. A Kormányzó Úr a Magyar Érdemrend nagykereszt jével tüntette ki
és a magyar kir. titkos tanácsasi méltóságot adományozta Radvánszky
bárónak. A pécsi tudományegyetem Sopronban székelő evangélikus
teológiai kara a hittudományok tiszteletbeli doktorává avatta. Cs. és
kir. kamarás, a Johannita-rend lovagja és a magyarországi osztály
helyettes kommendátora. Az Evangélikus Országos Zsinat elnöki szé-
kében ugyancsak teljes megbecsülést vívott ki. Elnöke a protestáns
egyházak Baldácsy-alapítványának és a Protestáns Kőzös Bizottságnak.
Egyik irányítój a, illetve vezetője a Magyar Vöröskereszt-Egyletnek, az
Országos Gyermekvédő Ligának, az Erzsébet királyné-szanatóriumnak,
a Fehér Kereszt-Egyesületnek és a Nemzeti Kaszinónak, tagja 11
Magyar Nemzeti Bank főtanácsának, a Felvidéki Egyesületek Szövet-
ségének díszelnöke.

A béke ,es a háború
Budapest legsötétebb kerületében karácsony hetében egy modern

vándorkintornás járja a házakat. Hátán könnyű harmonika s ahogy
udvarról-udvarra jár, egyszerű, de elfogadhatóan meleg harmonizálás-
sal kíséri szép férfi hanggal és bizonyságtevéssel elmondott énekét:
Mennyből az angyal... Az ember nem akar hinni a füleinek. Csak
ennyi az egész repertoire. IS ezzel a "szent" énekkel szépen keres.
Asszonyok, nyugdíjasok és cselédek dobálják az emeletről a kis papí-
rosdarabkákba csomagolt pénzeket. Ettől az embertől ezt a keresetet
senki sem irígyelte.

Ilyen élmény után s ennek a hatása alatt az ember leül a vasárnap
reggeli ujságok mellé s kezd lapozni bennük. Miután napjainkban min-
den ujságolvasó adagolva kapja a jó és rossz híreket, a skeptikus
ember bizalmatlanságával böngészi a hazai és külföldi lapokat, hogy
egy-egy elrejtett hírben, vagy meg nem másított fényképfelvételben
hol mered elénk a csupasz igazság. E szorgos kutatásnak is csak annyi
az eredménye, hogy valóban háborúban él a világ.

A napi pihenőre térés előtt van olyan bátor lélek is, aki ördöngős
rádió mellé mer ülni s elkezd játszani a fínom gépen. Keresi a kíváncsi
ember a különböző európai és más és más felekezetek istentiszteletei-
nek adását s az a feleletre váró szomjúság hajtja az embert, mit
hirdetnek ma norvég, vagy francia nyelven a 'háborúról és békéről?
Az eredmény valóban nagyon sovány s amit hallani lehet, majdnem
a semminél is kevesebb.

Ennyi negativ tapasztalat után az igehirdető lelkész megpróbál
lelkileg megjelenni sok pályatársa íróasztala előtt s nézi, hogy milyen
tartalommal és hogyan készülnek az igehirdetők a negyedik háborús
karácsony igehirdetésére s mi a meditációban az első szó: háború,
vagy béke?

Hozzáértő ember rendelkezik annyi képzelő erővel, hogv .Eidem
svéd evangélikus érsek predikációjának részleteit el tudja képzelni,
Tudjuk róla azt, hogya ném et-svéd társaság ülésén Berlinben novem-
ber hónapban résztvett, részére különlegesen vendégszerető fogadá-
sokat rendeztek s a különben sokkal rezerváltabb érsek, mint elődje,
Sőderblom volt, észrevett mindent, feljegyzett magában minden él-
ményt és tapasztalatot s magunk előtt látjuk, ahogyan megírja kará-



escnyi predikációját s beszél benne a háborúról és békéről, harag és
nemzetek ellen nem lázító, szenvedélymentes hangjával. Megállapítja,
hogy valóban háborúban él a mindíg békés szándékú svéd nemzet, de
az a míssziója, mely az első háborúban épen a béke akciók miatt híressé
tette nemzetét és egyházát, ma is időszerű s követelése majdnem
ugyanaz: folytatni kell ezt a küldetésszámba menő munkát neki is,
egyházának is és nemzetének is. Hallgatói s azok, akik igehirdetéséről
majd híreket hallanak, elfogadják álláspontját s itt is mind többet és
többet beszélnek majd a békéről és a háborúról.

Barcelona evangélikus közönsége új templomának egy havi jubi-
leumi ünnepségére gyűl össze a karácsonyi ünnepekre s az igehirdető
evangélikus lelkész karácsonyi beszédében nem hagyja ki azt a lehető-
séget, hogy országának s az ott élő keresztyénségnek különleges hely-
zetéről érdekes en beszéljen. Könnyű helyzetben van. Abban az
országban, ahol majdnem egy fél évtizeden át nem lehetett evangélikus
istentiszteletet tartani, az evangélikus egyház elleni nagy harc a béke
győzelmével végződött: ismét szabad az Ige Spanyolországban. Ez a
lehetetlennek hitt eredmény a hit vakmerőségeire is reménykedve mer
gondolni s a barcelonai lelkész csak azt hirdetheti az ünnepek alatt:
a háború legerőteljesebb jelenlegi ütemében is lehetséges az, hogy a
béke angyala megkopogtat ja a vaspántokkal lezárt s a hadviselés miatt
megkeményedett szíveket és mind többen és többen imádkozzak azt:
béke, béke ...

Amerika legmarkánsabb lelkésze s Coughlin páter után a leg-
komolyabban értékeIt embere Knubel evangélikus teológiai tanár, az
amerikai evangélikus mozgalmak vezető lelkésze. Szikár, magas ember.
Magatartásában csendes, de amikor beszél, szavai melegíteni kezdenek
s nincs szív hallgatói között, mely bátor szókimondásai alatt össze nem
roppanna. ,Roosevelt hadi elhatározása előtt egyházi látogatókat kapott
s az elnöknél látogatóban járt lelkészek közül (az előbb említett rádió-
páter akkor már hallgatni kényszerült s népszerűsége azóta ködbe is
veszett) Knubel volt az, aki az öntudatos keresztyén emberiesség ne-
vében a martirok kiálló erőivel mutatott rá, hogy Amerika milyen
veszélyes akciókat kezdett. Karácsonyi predikációjában, akár New-
Yorkban, akár Washingtonban, akár Buffalóban akar predikálni, lesz
annyira bátor, hogy igazmondó szavaiban nem fog fukarkodni a kriti-
kai mondatok éles kihangsúlyozásaival. Amit mond, azt majd nemcsak
evangélikus hallgatói teszi.k magukévá, hanem az amerikai keresztyén":
ség izolációs táborának milliós tömegei is és e világrész lelkiismeretben
élő emberei bizonnyal utána fogják szívükben mondani: inkább a béke,
rnint a háború.

A francia katholicizmus püspökeinek szerepét majd az utókor fogja
tisztázni. Mindenesetre Petain és Laval pontosan tudják azt, ami mi
távolállók csak sejtünk, hogy Darlan szerepkörét és elgondolásait mi-
képen inscenálták és helyeselték a püspökök mindaddig,' amíg a gon-
dolatból nagyobb baj nem lett. De ezeknek a püspököknek is kell
predikálni s itt az fog megtörténni, hogyaszellemesen, könnyedén
és önfeledt gyorsasággal beszélő francia püspökök éspapok ezen a

, karácsonyon minden kimondandó szót nagyon megfontolnak és nagyon
komolyan fognak kimondani. Hiszen most igazán érezni fogják azt,
hogy a kezdeményezett akcióknak milyen Jcövetkezményük lehet. S a
hallgatók is érezni fogják azt, hogy ez a két szó: háború és béke,
országuk és népük számára: Scilla és Karibdis.

Adolf Keller svájci professzor sokak örömére a karácsonyt ottho-
nában töltheti. IS bizonyára a hetvenéves lelkész kötelességének érzi
azt, hogy karácsony alkalmával prédikáljon. Emlékei fogják majd adni
igehirdetéséhez az illusztrációkat, azt a rengeteg tapasztalt anyagot,
amit személyesen tapasztalt meg az utolsó évben amerikai keresztyén
testvérei között s" az eléggé viszontagságos és mégis szerenesés haza-
utazása közben. O talán mindnyájunknál jobban tudja azt, hogy mi
a hadiállapot előnye s a biztosan eljövö békének sok nemzet szempont-
jából milyen tragikus és nem is sejtett következményei lesznek s
beszélni fog tudományosan, hívő módra s a raffinált diplomácia munka-
módszereit jól ismerve, talán kissé dodonai módon, de ő is és hallgatói
is érezni fogják azt, ami az igehirdetés alatta templomban minden-
kiben élt: itt mindenki katona. akart lenni, kicsiny országát meg-
védelmezni, harcra kész állapotban töltött fegyverekkel élni s milyen

szemben az a keresztyéni eljárás, hogy
. nem tudja a balkéz, mit cselekszik a
jobb. Alázatosan meghajlik, amikor
hallja: éheztem és enni adtál, szomj az-
tam és inni adtál, ruhátlan voltam és
felruháztál _.. így szól: Uram, mikor?
Ha tehettem, akkor is csák a Te neved-
ben cselekedtem!

Az egyházi jótékonykodás mellett a
kűlönböző hazafias egyesületek is fog-
lalkoznak jótékonykodással: cserkészek,
leventék, vöröskereszt, Gyermekvédö
Liga, stb. Milyen sokat tanulnak a gyűj-
tők, nemes érzés fáradni másokért,
mégha el is utasítanak. Nagyon kedves
jeleneteket láthatunk a főváros utcáin,
amikor szépen dekorált katonák hordják
a szenet, a fát harctérre vonult bajtár-
saik kis családjához. De igaz is, ma
mindenkinek szolgálatot kell vállalnia a
harcosok és azok családjai körűl.

Ne panaszkodjék senki, hogy sokat
zörgetnek és sokat kérnek tőle. Az a
boldog, aki másoknak szolgál, másokról
gondoskodik. Még az se keserítsen el,
hogy nincs időnk a saját dolgainkkal
foglalkozni. Az a boldog, aki idejét is
ITI ásoknak áldozza oda!

Bár a reánk köszöntő uj esztendőben
még tőbb szeretetből még tőbb jót te-
hetnénk mindannyian!

Szuctiov szkv .Gv ula.

Láttuk
Műtermi kiállításokat általában kará-

csony kőrnyékén szoktak rendezni mű-
vészeink. A műalkotásoknak természe-
tesen nem mindíg kedvez az, hogy nem
megfelelő keretben és helyen találkozik-
velük az ember, másrészt viszont szava-
Irihetöbb képet adnak magáról az alkotá
művészről, törekvéseiről, próbálkozásai-
ról. Két műterm] kiállítást tekintettünk
meg. Az egyik Szabó Dezső műterme
volt (Sziget-u. 24. IV.). ahol egy eddig
eléggé fel nem ismert sokoldalú művész-
szel találkoztunk. Szabó Dezső nem a
műkereskedőnek dolgozik, ezért a nagy-
közőnség előtt nincsen meg az a rek-
lámja, ami megilletné, - a szakértők
azonban legjobbjaink kőzé sorolják.
Erről tanúskodik a Balló-díj is, melynek
egyik évben a nyertese volt, valamint
az, hogy úgy a főváros, valamint az
állam több képét már a nyilvános kép-
tárak számára megvásárolta. Mint mű-
vész, érdekes egyéniség, a festészet va-
lamennyi ágában jelentőset alkot. A
Balló-díjat figurális kompozíciával nyerte,
míg a képtárakban tájképei, magánhá-
zakban viszont pompás portréi láthatók.
Teljes kidolgozásra, befejezett munkára
törekvő müvész. aki inkább az igénye-
sebb közőnség szám árá dolgozik. Mű-
termi kiállítása kiforrott művészt mutat
be. - A másik Roisz Vilmos (Szoridy-u.
84., V.) kiállítása. Ez a fiatal művész a
Németbirodalmi Iskola tanára és ilyen
minőségben rengeteg elfoglaltsága mel-
lett sem hagyja abban hivatásából szár-
mazó foglalkozását. Erőssége inkább
grafikai téren van, ahol számottevő
eredményt mutat fel. Nagy freskótervei
egyelőre csak kisebb méretben vannak,
hely szűkében. Balatoni .képei sokat
igérők.

Styx kapitány ujabb német vigjáték,
ezúttal bünügyj történet keretében. Fel-
építése k issé naiv, de szereplői jók és
előadásmódja kedves. Szórakozásnak jó,
egyébként igénytelen. kp.
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Óév esti és újévi istentisztelete~
a ~u~apesti templomo~~an

December 31-én:
A Deák-téri templomban este 6 órakor

dr. Keken András, 7 órakor Hernády Nán-
dor. A Iasori templomban este 5 órakor
Kemény Lajos, 6 órakor dr. H. Gaudy

. László. Aréna-út 7. sz. alatti imaházban
este 10 órakor Kemény Lajos. A kőbá-
nyai templomban este 5 órakor Majba
Vilmos. A Simor-u. templomban este 5
órakor Szabó Aladár. A Fóthy-úti temp-
lomban este 5 órakor Rimár Jenő. A
Rákóczi-úti templomban este 5 órakor
(szlovák nyelven) dr. Szilády Jenő, fél
7 órakor (magyar nyelven) Pásztor Pál.
Gyarmat-u. 14. sz. alatt este 5 órakor
Ruttkay Elemér. Angol-u. 25. sz. alatt
este 5 órakor Scholz László. Ullöí-út 24.
sz. alatt este 6 órakor Gádor András.
A Szvetenay-u. elemi iskolában este 5
órakor dr. Halász Kálmán. A budai-vári
templomban este 6 órakor vitéz Sréter
Ferenc. A Böszőrményi-u. iskolában este 6
órakor Lehel László. Az ób~ai temp-
lomban este 5 órakor (német nyelven)
Mohr Henrik, fél 7 órakor (magyar
nyelven) Danhauser László. A kelen-
földi templomban este· 5 órakor Wolf
l.ajos prédikál. Protestáns katonai isten-
tisztelet est.e 5 órakor lesz Abonyí-u. 21.
sz. alatt (Eötvös Ferenc).

Január l-én:
A Deák-téri templomban d. e. fél 10

órakor (némel. nyelven) Gűttler Vilmos,
II óra 15 perckor (rádiós) D. Raffay
Sándor (úrv.], d. u. 6 órakor dr. Keken
András. - A fasori templomban d. e.
II órakor Pásztor Pál (úrv.), d. u. 4 óra-
kor Harmati György. Aréna-út 7. sz. ima ..
teremben d. e. 3/410 órakor Pásztor Pál.
A kőbányai templomban d. e. 10 órakor
Bagár Iván (úrv.), d. u. 4 órakor Bagár
Iván. A Simor-u. templomban d. e. II
órakor .. Majba Vilmos (úrv.). A Fóthy-
úti templomban d. e. 11 órakor Rimár
Jenő (úrv.), d. u. 5 órakor Rimár Jenő.
'A Rákóczi-úti templomban d. e. 10 óra-
kor (szlovák nyelven) Dr. Szilády Jenő
(ú rv.), d. u. 5 órakor (magyar nyelven)
dr. Szilády Jenő. Gyarmat-u. 14. sz. d. e.
10 órakor Scholz László. Angol-u. 25. sz.
d. e. II órakor Ruttkay Elemér (úrv.)
Ullői-út 24. sz. d. e. 11 órakor Hernády
Nándor (úrv.). A Szvetenay-u. elemi
iskolában d. e. 10 órakor dr. Halász
Kálmán. A budai-vári templomban d. e.
1 n órakor (német) Révész István, d. e.
11 órakor vitéz Sréter Ferenc (úrv.). A
Toroczkó-téri ref. templomban d. e. 9
órakor Révész István. Az óbudai temp-
lomban d. e. 9 órakor (német) Muncz
Frigyes, d. e. 11 órakor Móhr Henrik
(úrv). A kelenföldi templomban d. e. 11
órakor Wolf Lajos (úrv.), d. u. 5 órakor
Botta István (úrv.). Abonyi-u. 21. sz.
(protestáns katonai istentisztelet) d. e.
11 órakor Asbóth Gyula prédikál.

Bolta l stv án.

A testvéregyház körébő!. A dunántúli
református egyházkerület a Medgyaszay
Vince püspök nyugalombavonulásával
megüresedett püspöki székbe Győry Ele-
mér győ ri lelkészt, egyházkerületi fő-
jegyzőt választotta meg.
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JO, hogy erre nem került sor és nem is kerül sor: béke, béke, hála
legyen az Istennek, hogy itt mégis megmaradt a béke.

De bizonyosan predikálnak majd egyéb metropolisokban és szá-
munkra érthetetlen nyelvü európai, ázsiai és amerikai kisebb városok-
ban és falucskákban is s mindenütt tele lesznek igyekezettel kicsinyek
és híresek abban, hogy a béke és háború nagy kérdéseiben nagyszerü
emberi szintézist hozzanak létre. Talán Isten meghallgatja ezeket az
emberi óhajtásokat és könyörgéseket.

Mindenesetre azok a férfiak és asszonyok a boldogok, akik ezeken
a napokon templomban lesznek és Isten Igéjét úgy hallgatják, ahogy
az hívő keresztyénekhez illik: úgy hallgatják, mint az emberi világ
legnagyobb és legkomolyabb tudni és megtartani valóját. Mindennél
fontosabb az, hogy Istent helyezzük a háború és béke fölé, vallván azt,
hogy megérdemeltük a háborút s könyörögvén azért, hogy meg és ki-
érdemeljük a békét, de azt is bizonyosan ismét csak kegyelemből.

G. L.

Könyvtárban
1. Magyarság-élmény könyvei.

.Az elmúlt négy-öt év alatt a magyar tudományos irodalomban
egészen új hangként szólalt meg a magyarságért égők és élők hangja.
Azt követelték egyre szaporodó könyveikben, hogy nézzünk egyszer
saját életünk és életformánk mélyére, ismerjük meg magunkat, nem-
zetünket, múltunkat és jövendőnket.

Ezek a könyvek először demagóg hangon szóltak és a magyarság-
ról inkább tudósításokat írtak, mintsem tudományos értekezéseket,
amiknek adataiban jobban megbízhat az ember és amiknek alapján
állva magyarság-képét kijavíthatja vagy ha nincsen, (mert a legtöbb-
ször nem volt és nincsen a müvelt társadalom nagy hányadának ma
sem) akkor megszerezheti. Ahogy tudományosabbak lettek és mély\:i.l-
tek, úgy nőtt a táboruk is annyira, hogy ma már van "piaca" a
magyarságtudományi könyveknek és lassan "üzletté" lesznek, már
vannak egyes kötetek is, amik második kiadást értek meg, vagy első
kiadásuk immár teljesen elfogyott.

Az első lépések után csakhamar megjelentek a nagyobb átfogó
munkák is, amelyek a magyar élet egy-egy kérdésében a legszélesebb
távolságon tárgyalták a kérdéseket. Ezek az összefoglaló művek a leg-
hitelesebb értekezések, amelyek a nagyközönséghez közvetítik a min-
den magyar számára kötelező ismereteket.

Az elmúlt évek terméséből most már lassan ki.bontakozik annak a
pár könyvnek mondanivalója, amelyik méltó arra, hogy minden ma-
gyar könyvtárban a magyarságtudományt és a magyar önismeretet
képviselje. Ezeket a könyveket annak idején egyenként csaknem mind
megtárgyaltuk és ismertettük, most csak emlékeztetőnek és figyelmez-
tetőnek írjuk ide címüket. Olvasóinkat bizonyára érdekeIni fogja, hogy
ezek a könyvek azok, amelyeket mindazoknak a figyelmébe kell aján-
lanunk, akik külföldiekkel érintkeznek, mert ezek ismeretében bizo-
nyos, hogy hazánkról, múltunkról és magyar mivo1tunkról nem adunk
a külföldieknek hamis képet. Ezek a könyvek a következők:

1. Győrffy: Nemzeti művelődés
2. Kovács 1.: A kivándorlás
3. Kerék M.: A magyar földkérdés
4. Rézler Gy.: A magyar gyári munkásság
5. Erdei: A magyar város
6. Deér: Pogány magyarság-keresztyén magyarság
7. Szabó 1.: A magyarság élettörténete
9. Úr és paraszt a magyar élet egységében
9. Erdély és népei
10. A magyarság és a szlávok.
Ez a tíz könyv méltán képviseli a magyarságélmény elnyeréséhez

szükséges tárgyi adatokat. Nincsen közöttük egy sem, amelyik bár-
milyen irányban a pártpolitika vagy egyes társadalmi osztályok irá-
nyában elhajolna. Nem soroltuk közéjük a parasztságból megújulást
kereső népi irodalom könyveit. Nem mintha munkájukat és tör ek-



véseiket nem tartanánk csakugyan nemzetmentő munkának, - hanem
mert itt először a problémáknak nagy távlatokban történő megnyitásá-
ról beszélünk, nem pedig olyan belügyeinkről, amelyeket még nem
intéztunk el magunk között, mert nincsen hozzá sem alkalmunk, sem
bátorságunk. Bizonyos azonban, hogy a fenti tíz könyvből minden
olvasó előtt kibontakozik a magyar nép nagy drámája, romlásának és
szerencsétlenségének okai és a kiút, ami felé indulnia kell.

E könyvekről tájékoztatásul csak annyit jegyzünk meg, hogy az
első, (Győrffy) az egész nemzeti művelődés alapjait rakja le, a második,
(Kovács) legújabbkori nagy vérveszteségünk okait, a harmadik (Kerék)
a magyar nép és magyar föld legnagyobb kérdéseit, az ötödik
(Erdei) magyar településünk kiváló alkalmazkodóképességét, a hatodik
a magyar társadalmi rendszer kialakulásának múlt ban gyökerező szá-
lait, a hetedik (Szabó) Magyarország nemzetiségi állammá való válását,
míg a három utolsó, a Magyarságtudományi Intézet és a Történeti
Társulat kiadásában kultúránk társadalmi osztályokra való széttagol-
hatatlanságát, (8) Erdély helyzetét (9) és a szláv tömbben elfoglalt
helyzetünket tárgyalja (10).

Minden további magyarázat helyett ezeket ajánljuk olvasásra és
tanulmányozásra. Ott kell lenniök minden művelt magyar könyv-
tárábarr. Úgy érezzük, hogy e sorsdöntő időkben a magyar ember
olvasni és tudnivalói között e könyvek a legelsők közé tartoznak.

Kemény Péter.-..." ....
Újév küszöbén

Testvérek találkozója a Szilveszter. Meghitt összeölelkezés. Múlt,
jelen és jövő, a három testvér egy pillanatig itt borul egymásra. Nagy
érzésük itt olvad össze, amikor szembetalálkoznak. Egyébként csak
egymás hátába látnak, amint egyhangú libasorban menetelnek végig a
századokon. De most ünnepiesen végzik el szertartásukat a családi ha-
gyomány szerint. Valami történik közőttük, amit csak ők ismernek és
amit kifelé féltőn meg is őríznek. Talán gúnyát cserélnek. A legifjabb
leveti viseltes gúnyáját és a középső testvér közvetítésével átadja a
múltnak. A legifjabb az elkényeztetett. Ilyenkor mindíg új köntösbe
öltözik. S a múlt magára ölti a viseltes gúnyát, Könnyen és vidáman
csomózza át derekán, a többi ezernyi ezer fölé, melyek lassan áttetszőn
foszlányossá rongyolódnak. Vagy talán titkos szavakat váltanak egy-
mással, melyek bűvös erejű varázslattal elégítik meg őket újabb hosszú
esztendőre. Talán csak szokásból állanak meg. Mindegy, körbefogóz-
nak a földkerekség körül és egy pillanatra elnémítják a zokogó panaszt,
a kétségeskedők jajszavát, az ágyúk állhatatos morajlását, leszállásra
késztetik a bombákkal megrakott harci gépet, és zöldes-rózsaszínű haj-
nalpirkadással hintik szét az annyiszor pótanyagnak bizonyult remény
varázsszerét. Bódult, hajszoltan víg, csillogó éjszaka.

De jó, hogy ebbe az éjszakába is józan szó kiált. Az Isten szava.
Különben elhinné az ember, hogy övé mind a három testvér. A két
idősebb el nem sokat gondol, de a legifjabbat akarja. Azzal frigyre lép.
Ezen az éjszakán megy végbe a jegyváltás. S ugyan kinek jutna eszébe,
hogy a jegyváltás egyoldalú, hogy ifjú mátkáját soha el nem éri. Mert
a jövő mindíg jövő marad.

Isten jegyesül mást rendelt az embernek. A második testvért: a
jelent. Mindhalálig hűséges élettárs csak Ő. Aki a tüdőbe robbanó első
lélegzés csodáján lép hozzánk és az utolsó lehelettel tűnik csak el.
Leteperhet a múlt selkápráztathat a jövő, de boldog önfeledtségünket,
gyászunkat és bánatunkat, szenvedéseinket, a csalódást és leverette-
tést, a győzelmet és újraéledest csak ő osztja meg velünk. Ö az, aki
munkánkban is aggódó izgalommal hajol fölénk, aki mindig mell ettünk
van s mindenüvé elkísér. Hiszen ami érték van a múltban, az ő segéd-
letével született s ami értéket a jövő kínál, valósággá csak benne érhet.
Igen, a jelennel kell frigyre lépnünk.

• Az Isten mondja ezt, a múltnak ura, kinek a kétezeresztendős szent
karácsony óta nyilvánvaló tündöklés sel nyílt ki hatalma a földön. Ha-
talma ott ragyog egyszülött Fiának életén, aki dicső és magasztosult
halált adott az agg Simeonnak, aki alázattal hajtott fejet a Keresztelő

HíREK
A soproni népszavazás ünnepe. Dec.

lJ-án, a soproni népszavazás 21. évfor-
dulóján az összes társadalmi egyesületek
bevonásával nagyszabású emlékünnepel
rendeztek Sopronban. Az ünnepi beszé-
det D. Kapi Béla püspök, Sopron dísz-
polgára mondotta. -

Születés. Gütt:!er Vilmos budapesti lel-
késznek és feleségének, Farkas Juditnak
leánya szülctctt, aki a szent kereszt-
ségben Krisztina nevet kapott.

Új felsőházi tag·ok. Vas vármegye fel-
sőházi képviselőjéül Mikola Sándor c.
[öigazgatót, a fasori gimnázium ny. igaz-
gil!óját, a Pázmány Péter tudományegye-
tem bölcsészettudományi kara dr. Domo-
novszky Béla gazdasági fötanácsos!, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem D
Prőhle Károly hittudomány kari egyet.
tanárt, az Országos Képzőművészeti Fő-
iskola pedig Radnay Gyula főiskolai ta-
nár, festőművészt választotta meg.

Halálozás. Szentmártoni Radó Lajos,
volt országgyűléSi képviselő, vármegyei
törvényhatósági bizottsági tag, a vasi
közép egyházmegye volt felügyelője
december 9-én súlyos betegség után 62
éves korában Szombathelyen elhunyt.
December l I-én temették el Répcelakon.
Az ősi családi kúria udvarán felállított
ravatala mellett Kapi Béla püspök mon-
dott halotti beszédet, majd a szinte vége-
láthatatlan s az egész vármegyéből egy-
besereglett tömeg kivonult a temetőbe,
ahol Rónay B. Gyula esperes a vasi kö-
zép egyházmegye nevében mondott bú-
csúszavakat, végül Smidéliusz Ernő rép-
celaki lelkész imája és áldása után
Szentmártoni Radó Lajos koporsóját el ..
helyezték a családi sírboltban nyugvó
ősei mellé.

Lelkészmeghívás. Az enyingi missziói
egyházközség a megüresedett lelkészi
állásra egyhangú lelkesedéssel Buthi
Dénes, eddigi helyettes-lelkészt hívta
meg. Beiktatása december 27-én lesz az
enyingi templomban.

Felügyelőválasztás. A komáromi egy'
házközség dr. Pataky László városi kór-
házi főorvost választotta meg új másod-
felügyelőjévé. .

Tanyai istentisztelet. A szarvasi egy-
házközség megkezdte tanyai hivei-
nek istentiszteleti gondozását. A ta-
nyán levő egyháZi iskolákban esetről-
esetre a lelkészek kiszállást fog-
nak végezni s istentiszteletekre gyüjtik
össze azokat, akiket a nagy távolságok
elválasztanak Isten házától. Legutóbb
Kiss György lelkész, az Ú. n. Siratói nép-
iskolában végzett istentiszteletet, melyen
a szőlőbeli és a tanyai hivek igen nagy
számban vettek részt. .

Idősb dr. Szabó Aladár ny. budapesti
ref. lelkipásztor, a "magyar belmisszió
atyja" december 13-án töltötte be életé-
nek 80; esztendejét. Ez alkalommal igen
sokan keresték fel jókívánataikkal.

Eljegyzés. Görög Tibor balassagyar-
mati s. lelkész (Görög Ernő nagyvelegi
lelkész fia) eljegyezte Podhradszky Már-
tát, Podhradszky János tordasi esperes-
lelkész leányát. (Minden külön értesítés
helyett.)
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Salgótarján. Az Evangélikus Nőegylet
és Leányegylet dec. 12. és 13. napjain
karácsonyi kiállítást rendezett az üveg-
gyári olvasó egylet nagytermében, amely
-1500 pengő tiszta jövedelemmel végző-
dött. A Moticska Nándorné és Pántyik
Arpádné nőegyleti és dr. Csengődy La-
josné leányegyleti elnöknők vezetése
alatt nagy odaadással közreműködők so-
rából külön kiváltak Köntzey Ferencné,
Weszelovszky Nővérek, Wiesinger Ká-
rolyné, Medzidhradszky Márta és még
számosan. A kiállítást dr. Csengődy
Lajos esperes-lelkész nyította meg. Az
előadásokon közreműköd tek a Forgács-
utcai óvodások, Hollesch Emma óvónő
vezetése alatt, a Kerényi Testvérek és a
gimnázisták az élő karácsonyfán kívül.
Az esti előadások közt az elsö közép-
pontjában Horváth Györgyi tanárnő elő-
adása állt, mellette közreműködtek Ta-
kács Andor, a harmóniummal kísért
L.eánykar, Csákváry László, Csákváry
Jenő, Szlivka Károly, Sturmann Jenő,
Fábry Anna, Gregán Éva, Csány Lóránl
és az _Uveggyári ülvasóegylet zenekarn
voltak.. megnyitót Polony Zoltán hitok-
tató segédlelkész tartott. Az egyház ár-
vái és özvegyei, valamint a reászoruló
hadbavonultak családjai részesednek él

[övedelernből.
Lelkészváiasztás. A gyóni egyházköz-

ség Ruttkay Mik lián Géza szente tornyai
lelkészt választotta meg, lelkészévé.

Békéscsaba. Az Evangélikus Kie dec.
13-án a Kisgazdák Székházában ádventi
délutánt rendezett. Előadásra került a
"Csa1ádi élet itt-ott" c. szinmű. - Ad-
vent IV. vasárnapján a Melanchton Kör
rendezett vallásos délutánt, melyen a
tagok az "Uzennek az ünnepek" c. dara-.
bot adták elő nagy sikerrel. Közreműkö-
dött a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és
a Melanchton Kör vegyeskara Baukó
Mátyás karnagy vezetése mellett, ve la-
mint Mekis Adámné zongoratanárnő. -
Erzsébethelyen dec. 24-én este szent esti
liturgikus istentiszteletet tartottak a hi-
vek nagy érdeklődése mellett.

A budapesti evangélikus leánygimná-
ziumban decernber l-én d. VIlI. osztály
bemutatta Vörösmarty Csongor és Tün-
déjének összefüggő részleteit sikerült
előadásban, a Vlb. o. finn-estet rende-
zett, melyen a finn követ is megjelent.
Végül a IVa. osztály vendégül látta il

Gömb-utcai kórház 80 sebesültjét. Eljöt-
tek Komjáthy -Béla evangélikus lelkész
vezetésével és hálásan fogadták a ven-
déglátást. - Rendezett az iskola két
Mikulás-hangversenyt, melynek közel
2000 P-s bevétele lehetővé tette, hogy
karácsonykor, a mostani körülmények-
hez képest, bőségesen megajándékozza
növendékeit és szegényeit. A Diákszö-
vetség ádventi estje pedig úrvacsoréhez
készítette elő a tanulókat és tanárokat.

A tápiószelei Nőegylet december 20-án
harcoló honvédeink és szegény hozzá-
tartozóík javára szépen sikerült szeretet-
vendégséget rendezett. A szeretetven-
llégségen Harmati György bpesti s. lel-
kész tartott előadást: "Akarsz-e Krisz-
tussal vacsorálni?" címen. Énekszámokat
adott elő Pál Béláné és Magócs Ká-
rolyné. Szemlyan Pálné : és Békési Edit
pedig költeményeket szavaltak.

Halálozás. Farkas József dohánygyári
gondnok 53 éves korában dec. ll-én Bu-
dapesten elhunyt.· - Ozv. Laurenczy
Jánosné sz. Matheidesz Margit, elemi is-
kolai tanító özvegye 'Szarvason, 66 éves
korában elhunyt.

előtt, aki nem ismert gyógyíthatatlan sebet és bánatot, aki a keresztfán
üldözőiért imádkozott, aki a gonosztevő töredelmes szívét magával vitte
a bűnön és halálon aratot diadalútra. Azután ott ragyog boldog vér-
tanúk ezrein, akik átszelleműlt arccal mosolyogtak a máglyán, a forró
olajban és oroszlánok marcangolása közt. Ott ragyog az embereken,
akik hinni tudtak s megbocsátani. Embereken, akiken az Isten
kegyelme dicsőült meg, akik áldássá lettek véres borzalmak között és
áldássá lettek lüktetőn lázas háborúk kihült lávatömbjein.

Ö a múlt és jövő ura, mégis a jelenbe állít. Nem engedi, hogy két-
ségbe ejtsen akár az egyik, akár a másik. Nem engedi, hozy elringasson
a múltad, sem azt, 'hogy a jövő tüzijátékában megperzselődj. Józan,
világos hívással szól hozzád ezen az éjszakán: "Ha valaki énutánam
akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét és kövessen
engem". Most és itt, ahol vagy, kell élned az életet. Nem menekülhetsz
a múltba, vagy jövőbe. Most és itt kell választanod. Hiszen mindíg is
félreérthetetlenül csakis erről van szó. Vállalod-e a jelent? Vállalod-e
a harcot? Vállalod-c a lemondást, az áldozatot, a bizonyságtevést? Ne
nézd a múltadból gúnyosan legyintő csalódásaidat, ne nézd a jövőben
elédsorakozó döntések, harcok kilátástalan láncolatát. Most csak ezt
és csak ennyit kell megtenned. S meg is teheted, mert az erőt maga
Isten adja hozzá.

Bátran indulhatsz így a virradó újesztendő küszöbéről. Talándisz-
telen az élettársad. Talán több kell neked a sápadt arcú jelennél.
Lehet. De mégis így van jól, mert Isten így akarja. Mohr Gedeon.

Kevesen tudják ...
hogya magyarországi hosszú török uralom, a felszabadító háború

és a Rákóczi-féle szabadságharc után pusztán, műveletlenül állott egész
Békés vármegye, hazánknak ez a gazdag és bőven termő vidéke. Mikor
a keresztyén seregek az ország egyes részeit vísszatoglalták a töröktől,
a feiszabadult területeket a kincstár bekebelezte s magáénak tekintette
mindaddig, míg annak tulajdonosa Bécsben nem jelentkezett. Szarvast
báró Harruckern János György hadiélelmezési biztos kapta meg a
spanyol örökösödési háborúban szerzett érdemeiért. Harruckern szor-
galmas és törekvő ember volt s igyekezett benépesíteni a kezeibe
kerülő birtokokat. Csabáról, Nógrádból, Gömörből, Zólyomhól és Turóc-
ból hívott telepeseket. Ezek többnyire tót anyanyelvűekés evangé-
likus vallásúak voltak. A Felvidékről ISza-rvasra sereglett evangéliku-
sok Hrdina András vezetésével jöttek le. Letelepülésük első feltételéül
a vallásszabadságot kötötték ki maguknak s minden pihenés nélkül
megkezdték templomuk építését. Először vályogból és az ott talált
török épületek maradványaiból építkeztek s munkájuk nem is volt
hosszú életű. 1759-ben, letelepedésüket követő 37 év múlva már a
harmadik templomot építettek. Ez' sem tartott sokáig. Tessedik Sámuel
építtette fel ennek a gyülekezetnek évszázadokra szóló hatalmas temp-
lomát. Ez méreteiben, valamint külső-belső formájában ma is az
Alföldnek egyik leghatalmasabb temploma.

hogy Kuzmics István surdi (Somogy m.) lelkész volt az, aki a
magyarországi vend evangélikusok használatára lefordította az Újtes-
támentomot vend nyelvre. 1755-1779-ig szolgálta Surdon az Urat.
Működése alatt hatalmas terület tartozott Surdhoz, mint artikulá-
ris gyülekezethez. Lelkészei ebben az időben nagy feladatot teljesi-
tettek. Elmentek maguk is keresztelni, gyóntatni, temetni Babócsáig és
Zalaszentivánig, - sokszor titokban, sokszor gyalog, legtöbbször éjnek
idején. Ünnepnapok alkalmával a zalai vend vidék hívei ide jöttek
istentiszteletre s itt időztek napokon keresztül a templom környékén.

hogya kis zalamegyei barlahidai missziói gyülekezet templomát
tíz évvel ezelőtt az egész ország evangélikussága építette. Oltárképét
az akkori lelkész bátyja festette Tatán, a feszületet Zalaistvándon
ajánlották fel, az oltárterítőt győri és hatvani leányok szőtték. Ennek
a gyülekezetnek a hívei szegények is, kevesen is va-nnak, mégis olyan
templommal dicsekedhetnek, mely nagyobb falvaknak és gyülekeze- •
teknek is díszére válnék. Ezt a templomot a "csodák templomának"
nevezik mind a mai napig. Közli: Pásztor Pál.
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Rá~ió, gramofon, zongora~illent~üs~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest. Vili. kerület. Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok. Kossuth-tér 1.

lar!lI'!It. Gyöngyös. Kossuth-utca 3. szám."unu . Mohács. Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény

KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak.
gyűrűk. serlegek,
ékszerek. kancsók.
csattok. hamutálak.

nászajándékok.

rugós MRTHi1CDT

(~~;Z~;~8~1\
@) .EKSZER-EZUST -ARANY @)

Telefon: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.
Választékos. iz léses, szolid munka. Előnyös árak.

Bundék,
belerők. ezüstrókák. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
model szerint.

Varsányi Lajos-nal IV., Múzeum-körút 7.

BIBOR .ISTVAN
könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő. papir. írószer/ töltőtoll.
játékárú. bélyeg. beszélőgép. lemez. tű, kirakatdiszítő. kőnyv-
kötészeti anyagok. plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltőtollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlóczy-utca 9. szám alatt.

Bárhol hirdetett kőnyv kapható:

Scholtz tEstverEb
könyvkereskedésében,

i Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
! Alapítva: 1906. Tel: 330-618. •

Evangélikus gimnázium épületében.

Regi ~özis~ert ',(11ST1-y
megbizhato 1"'",y Il .TIU 1'~s%aIO" budapesl

. . lJ. S%Örl'l' IV krisl6f ter.6

Mátyás

I Divat-zsebkendő
II' Budapest, V., Kammermayer Károlv-u. 8.

Telefon: 185-462.

, "

HELYEGIOK
xovxcs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY.ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zománctéblák,
vésések, jelvények,
névlegyek. címkék

Zongorák, harmónium ok
eladása M e n dő I ' hittestvérünk
v éte 1e non e zongoratermében '

Bezerédi-u. 10. - Tel. :140-352.
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DOLGOZÓ EMBER

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-'
kerületek Jóléti Egyesületét?

. Mert az egyetlen o ~vangélikus intézmény, mely
halalesetkor temetkezésí segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

o o Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
reven gondoskodhatunk gyermekeinkről.

..~z egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betores, baleset es szavatessági biztosításainkat
elő~.yös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
keruleteknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő,

Az egyesület taglétszáma: 24.500.
Fennállása óta 1413alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítássalés tájékoztatással szolgál az:

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
v~lamiIl:t a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs~
var, Ml~k.ol~i Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, ÚJvldeK, Ungvar. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

számára pÓtolha.tatlan veszte-
ség, h. - JriUónösen a nagy
nyári melegben - munl;akedve
ellankad, izmai elernyednek
éli kimerültBége meO'gátQlja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
sítő. frissítő

Diana sósborszes!\zel
kenegetjük; verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszülnek, vérkeringésünk
felélénkül, munka bírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő eurbar soha-
sem megy munkába Diana-
sósborszeaz nélkül. o

Próbapalack .• 64 fillér
KIs palaek '" 1.10 peng/!
Közép palack • 3.20 pengő

o, Nagy palaek . 5.90 Pengő
Mindeniltt kaphatóI...._----',.

••••••••
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1áIIiEmI·*ma4r.

Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s órajavítások.

Létesült a •.Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A LUTHER TÁRSASÁG kőnyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetöle .a
következő régebbi kiadványok: ./

Dr. Luther Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Égyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- századbeli magyar fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4.- " módon.) Fűzv.e. "
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apoloqia. Fuzv:e. . . "

D K - S - d P t té t ok É ték Dr. Masznyik Endre: Evangeilkus doqmaiika.. ovacs an or: ro es ans es e. re es Fűzv 90
elöadások gyűjteménye hatalmas, 688 01- R Pf u . e d f' K' .. . . . '. -. ::;'
d I köt tb III köt t F" 3 50 . enrngs or. t isztus a modern szellemi

., a .as o e en.. . ooe: uzve ." életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ..
Gyory VIlmo~.: Frank1m BenJamm elete. 170 01- Or. Szelényi, Ödön: A vaJJás helyzete a jelenkor

dal. Fuzve 1.- " szellemi életében. Fűzve ..
Stromp László: Magyar o evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.

történeti emlékek a Prónay-nemzetség Fűzve
acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve. . 5.- " Dr. Wiczián Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. Fűzve ..

D. Raffay Sándor: Máté evangéliuma (magya- Kapi Gyula: Magyar éneklő kar. (90 vallásos
rázatos.) Fűzve .. .. 1.-" ének férfikarra.) Fűzve ..

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vollésűqv i törvény Paulik János: lsten felé. (Prédikációk) 510 oldal
története. Fűzve .. .. 1.- " Fűzve 1.- "
Siessen megrendelni a kiválasztott müveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésűnkre! .

Budapest, vm., Ullőí-út 24.
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Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.

~.~.~.~.~.


