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·Mtt fogunk felelni?
Karácsonykor itthon járt az I nökből Jézus felé menekülő

orosz frontról egy magyar tiszt. vágyakozásokat? Annyit fogunk
Meglátogatta nemcsak az ün- csupán örvendezve mondani
nepi templomokat, hanem lel- nekik: hála Istennek, hogy
kipásztorát is. Azt mondotta, megmaradtatok és most már
hogy ő mély megdöbbenéssel csendesen és nyugalomban- él-
indul vissza újból a frontra. hetünk együtt, - vagy pedig
Szíve mélyéig megrendítette az, azzal fogjuk-e őket fogadni,
hogy itthon nem látott eléggé hogy egész életünkben nem
imádkozó embereket. Azt mon- tudjuk majd meghálálni Isten-
dotta: "Odakint mi mindnyájan nek, amit Ő velük tett és amit
imádkozunk. Hallom az embe- ezzel mivélünk is tett?
reimet esté és reggel és éjszaka Rendkívül nagyjelentőségű
és roham előtt és támadás után kérdés ez. Éppen móstariában
néha suttogva, néha hangosan, egyre-másra olvastuk az ujsá-

'.néha valósággal kiabálva imád- gokban, hogy ellenségeink ve-
kozni. És mi ott azt hisszük, zetőemberei milyen tervekkel
hogy idehaza is megsokasodott foglalkoznak, hogy képzelik el
az imádság. És amiképpen mi a háború utáni térképeket.
rájöttünk arra, hogy milyen hány államot akarnak mea-
hallatlan ostobaság és könnyel- szüntetni vagy visszaállítani,
műség volt eddig imádság nél- nemkülönben olvasunk- arról
kül éln~ és meg ~em vallani is, hogy már komolyan foglal-
naponkent Isten elott azt, hogy koznak hozzáértő tudós embe- I

"Uram, a Te kezedben va- rek a háború utáni termelés és
gyok" , akármit csinálok, az fogyasztás, munkaalkalom és
csak annyit ér, amennyit Te is I munkanélküliség kérdéseivel:
akarsz belőle és én a magam I Mindezek bizonyára megoldást
erejével semmit nem tudok, igénylő problémák lesznek a
Veled azonban mindent meg- háború utáni rendbehozatal és
tehetek, - mi azt hisszük, hogy újjáépítés ideién de ennek az
itthon is így gondolkoznak, így imádságokat ker~ső katonának
élnek és így imádkoznak a sze- a mezállanítása odaállít ja a
rettein~" . . . kérdések ~ellé az imádságnak,

Mit felelhetünk ennek az illetve a hitnek a kérdését,
imádkozó katonának? Mit fo- amelynek fontosságát mi bár-
gunk felelni, ha majd Isten I milyen időszakban sem enged-'
kegyelméből visszajönnek? Ha f jük alábecsülni és amelyet
véget ér a háború, ha kezdődik I éppen ezen a panaszkodáson
.újra a jobb élet és ők keresni és I keresztül a háború utáni idő
igényelni 'fogják a maguk szá- egyik legeslegfontosabb kérdé-
már a az imádkozó otthont, az ,sének tartunk.
Istenben bízó életet, a nyomo- Az első világháború végén
rúságokat legyőző erőt, a bű- minden hadviselő nemzet kato-

nal nyugtalanul, fáradtan, és
elkeseredetten . tértek. haza.
Még a győztes országokban is
nagy társadalmi bajok, ijesztő
munkanélküliség, békételen lel-
kek lettek úrrá. Valami 'egé-
szen felmérhetetlen nagy kü-'
lönbség lehetősége mutatkozik
meg abban, hogy ha imádkozó
katonák hazatért 'é~ újra' 'kez-
dődő itthoni életükben 'elsŐ':
sorban az imádságokat keres-
nék és hatalmas bizonyságot
tennének arról, hogy életük
nagy törvényének Jogadták ' el
Krisztus szavát: "Keressétek
először Isten országát és annak
igazságát és ezek mind meg-
adatnak néktek". Akik imád-
kozó szívvel jönnek vissza nagy
háborúkból, azokból áldott 'ka-
tonái lesznek a békében való
életnek is.

Mit fogunk felelni? Csak azt
íelelhetjük: nem szabadcsalód-
niuk, meg kell találniuk az
imádkozó otthonokat. A hábo-.
rúban megpróbált, de megerő-
sített szíveket. Erős munkáraés
még- erősebb szeretetre felké-
szült életet. Mi nagyon komoly
figyelmeztetésnek vesszük ezt a
panaszkodást és kérve kérünk
minden keresztyén otthont,
hogy sok imádsággal készüljön
fel .háborúból hazatérő szeret-
telnek fogadására. Mert ebből
a háborúból nem csak az igaz-
ságukért küzdő nemzeteknek,
- közöttük magyar népünknek
is - hanem a keresztyénségnek
is győzelmesen kell haza tér-
niök. . . K. L.
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A béke dicsérete
Úgy szeretem a békét! Szeretem a bé-

két adó csendet, a nyugalmas téli éjsza-
kákat, amikor csak a szüzfehér hó s a
letompftott lámpafény ölelkezik önfeled-
ten az utcasarkokon. Szeretem az orgona
búgását, az imába csendesült templo-
mot, szeretek mindent, ami békét áraszt
maga köré.

Menekülök minden elől, ami háború-
ságot szül. Fülemet sérti a hangos be-
széd, idegenül érzem magam lármás tár-
saságban, félek a vitáktól, kerülöm a
nézeteltéréseket, nem vagyok a látvá-
nyosságok barátja, a hirnév, a siker
embere, menekülök minden elől, amit
nem tudok csenddé. a lélek és élet bé-
kéjévé vé ltoztatní.

A ma harcoló fiai és leányai háború-
ban születtek, még 'alig ismerhették meg
a békét, nem vált még vérűkk é, fülük-
ben még a világháború harci zaj« muzsi-
kál, megszokták a zajt, a nagy szavakat,
a rohanást, a tempót -- hozzátartozik
az életükhöz -, ma pedig meglett em-
berekként' még mindig a háború zaját
hallják.

De ahogy lassan fogy az erő a karok-
ból, ahogy kifáradnak az idegek, ahogy
elfásulnak az elszakitott szivek, ahogy
nagyobbodik a harci lárma, úgy indul
el a vágy mindnyájunk lelkéből egy
csöppnyi pihenés után, egy percnyi
megállásért, egy csendes estéért. ami-
kor odabújhatunk a k ál yha melegéhez,
egy nyugodalmas félóráért, amikor sze-
münket lehúnyva kikapcsolódhatunk a
köznapokból, egy kis reményért, egy
kis jövőért, melyre épíihetünk, egy kis
gondatlanságért, egy kis csendért, egy
csöppnyi olajágért, egy kis békéért. O.
nem a kukoricakenyér miatt, nem a hús-
jegyért, nem azért, "mert apróbb-nagyobb
nehézségeink vannak, nemcsak mert
kívánjuk azt a békét, amelynek képe a
lelkünkben él, amelyet mi még nem is,
merhettünk meg. Mi még nem tudjuk,
milyen az, ha mindan másképpen lesz,
mint ahogy azelőtt volt, milyen az, ha
senki sem lesz elégedetlen, ha minden-
kinek .lesz munkája, milyen az, ha héke
vans vajjon ez él béke is olyan lesz,
mint amelyet apáink úgy emlegetnek:
Hej, a régi szép békeidők! .

Talán önzőnek tűnök, ha ma, amikor
a világ békéjéért folyik a harc az én
békérnről, az egyén békéjéről mertem
beszélni. De a társadalom, a nemzet, a
világ is egyénekből tevődik össze, És ha
az én, a te, a mindnyájunk lelkében,
élefében béke honol, akkor elül a harci
zaj az egész világon s egy csőppnyi
fehér galamb játszi könnyedséggel át-
repül a lelkeken, mert mindenki várja

Harcolunk. Naponként újra meg újra
nekilendül a karunk. Osszeszorított fo-
gakkal, elszánt tekintettel meovünk
előre, talán azt hisszük, ez az ádá;'kü~-
delem sohasem ér véget, hogy mmdíg
rosszabb lesz, 'hogy már nincsen több
erőnk .. " pedig, ha gondoktól fátyolos
szemünket körülhordozzuk, ha jobball
megfigyeljük az élet apró jelenségeit,
akkor látjuk, hogy ezekben a hideg,·
téli napokban virágok nyílnak, Apró
piros virágok, az újra sarjadó életkedv
hírnökei, szerény fehérek, a béke út-
törői. Hideg van, tél van, kevés a tüze-
lőnk, a hideg' befúj gyengén fűtött tes-
tünkig, hótakaró borít el mindent, meg-
kérgesedett szívektő l kong a világ, és
mégis itt-ott felbukkan egy csöppnyi
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Kevés a hómunkás
_ Már nem is emlékszik korunk gyermeke arra az időre, amikor a
.napilapok állandó rovata volt a meteorológiai jelentés. Annak idején
gazdák ésvárosi emberek sokat bosszankodtak, de talán még többet
mosolyogtak jelentésein. Hiszen ez természetes is volt. Leheteden volt
hazánkban pontos időjárásjelentést adni, mert mióta a Balaton vize
nagy kincse a magyarságnak s mióta a Mátra és a Bükk hegysége
emberi dallal van tele (hogy az ·erdélyi yízválasztó hegységekröi ne IS
beszéljünk.) lehetetlen volt minkét területre megjósolni az időjárást. A

, meteorológiai jelentések idején kevesebb csillagászati spekuláció volt,
ma viszont Időjárásjelentés hiányában mind többet foglalkoztatják az
embereket, még a különben nagyon is értelmes embereket az írásba
foglal horoszkópok.

De akármilyen pontosan értesült is egy főváros arról, hogy mikor
várható nagy .havazás, soha tökéletesen nem _tudott felkészülni a szép
hóra a köztisztasági hivatal. A háború negyedik évében sokan őr-ültek
a fekete karácsonynak, mert akkor már sejtették azt, hogy hómunkára
kevés munkás jelentkezik.

Á hoviszonylatra is el lehet mondani azt, hogy sokkal több az el-
végezendő munka, mint a munka elvégzésére alkalmas munkás.

Nem lehet megérteni, hogy hová lesz az a rengeteg ember rnetro-
pólisainkban? Nemzetközi vonatkozásban az a helyzet, hogya fő és
világvárosok lélekszáma óriási és nem várt méretekre dagadt fel s
az elővárosok közönsége sok helyen megkétszereződött, vagy meg-
háromszorozódott. A hadiüzemek a városba tódulók nagy részét alkal-
mazták s ez a városi könnyű érvényesülés, mint hír, a rádiónál is gyor-
sabban terjed el. Lassan az lesz a helyzet, hogy fővárosunkban nem
lehet villanyosra ülni, mert a sokkal sürübben járatott kocsik sem
elegendők az utazó közönség befogadására s a szórakozó és mulattató
és étkező helyiségek annyira igénybe vannak véve, .hogy mindenkit
kielégíteni teljes lehetetlenség.

Kapós lett az embers ha ma összeállítanák nemzetközi viszonylat-
ban a különböző európai országokban élő emberek életstandardját, azt
a meglépő megállapítást kapnók a statisztikai kimutatásokból, hogy
hazánkban olyan nagy mértékben emelkedett a kétkezi munkások ke-
resete, amilyennel ők maguk sem számoltak.

Lassan megszokjuk azt, hogy a Bszkrt hirdetése idegmegnyugtató
hatással lesz valamennyiünkre s megértjük, hogy egy villanyos kala-
úznő kezdő fizetése 170 P. Ugyanakkor halljuk, hogy középiskolai és
egyetemi végzettségű fiatalabb és idősebb korosztályú férfiak és nők
mind arra várnak, hogya máskor és régebben nagyraértékelt fix fize-
tésű és nyugdíjas állásukat felcserélik a gazdasági és ipari élet sokkal
jobban fizetett állásaival.

A sok új világot prédikáló beszédnek tehát már megvan az első
eredménye: egyszerü, igénytelen, kevesebb javadalmazású állásra és
munkára nem marad ember. Néhány évvel ezelőtt még túlnépesedés-
től félt a világ és hazánkban is túl sok volt a munkanélküli, ma pedig
hazánkban is és más országokban is szaporodnak az üres állás ok és
minden újságban mind hosszabb az a rovat, amelyben embereket ke-
resnek alkalmazásra.

Ez a második roham a .főváros felé a földmüvelés szempontjából
sokkal veszedelmesebb lesz, mint az első volt. Mezőgazdasági szakértők
fennen hirdetik, hogy a mezőgazdasági munkában a kézi munkaerőt
nagyszerűen pótolja a gépi munka erő, de elfelejtik azt, hogy az euró-
pai és amerikai háború miatt olyan veszteség éri mindkét földrészt a

,húsállatok szükséges kOilltingense tekintetében, hogy a békében az
egyik legfontosabb kérdés éppen ez lesz il. mezőgazdasági munkálatok
komplexumában: megindítani a fokozottabb állattenyésztést. Falun is
aZI lesz lassan a helyzet, hogy ott sem igen lesz hómunkás és istálló-
munkát végző kétkezi munkás, mert aki egyszer falusi múltja után
megkóstolta a várost, az nehezen csábítható még egyszer vissza faluba.
és falusi. munkára. Nem szabad elhallgatnunk azt sem, hogy amennyire
városba tódulnak a falusi kétkezi munkások, éppen olyan izgalommal
harcolnak a hivatalnok és kultúrpionír hivatást betöltő intellektuellek
is a városok és Budapest felé.



Az őskeresztyénség gondolatvilágában, mint tisztességes és egyet-
len foglalkozás a földművelés és állattenyésztés nyert bibliai értelem-
ben is polgárjogot. A reformáció keresztyénsége kiegészítette ezt a két"
foglalkozást, a tőzsdei manőverektől irtózó tiszta kereskedelemmel és
iparral.

A keresztyén magyarság nem írígyli egyetlenegy tagjának sem
nagy keresetét, vagy búsás jövedelmét. Nem is áll útjában sem az
állam, sem az egyház a tehetségek érvényesülésének. De amíg az állam
állami életet akar élni, addig nemcsak miniszterekre, egyetemi taná-
rokra és színészsztárokra, vagy ujságírófejedelmekre építi fel állami
létét, hanem az állami életben szükséges mindennemű munkálatra: ke-
vés jövedelmű, tisztességes, de sokszor nem kívánatosnak látszó mun-
kára. Minden élettevékenység egészét és részleteit hűséges emberek-
kel kell ellátni, akik alkalmasak arra, hogy á nemzet létét a rájuk bi-
zottakon keresztül fejlesszék, védelmezzék és gazdagítsák.

Hazánkon kívül minden ország, akár demokratikus, akár naciona-
lisztikus alapokra is építette fel jelenét, 950/o-ig kollektiv szellemben
él. Az állam e gondolat jegyében intézkedik s az állampolgárok e gon-
dolatot megértve végeznek minden munkát s elégednek meg a leg-
kisebbnek látszó existenciával.

Az régen volt, amikor hazánkban a létminimum alatta volt az em-
beri élet igényeit kielégítő megélhetésnek. Ma ismét a nagy kereseti
lehetőségek időit éljük s az' is a belső front kérdéseihez tartozik, hogy
mindenki azt 'a munkát végezze el, amelyre adottsága, fizikuma, lelki-
ereje ezerint alkalmas s ezt pontosan tudja az állarn és legyen ereje
arra, hogy ezt meg is értesse.

Meg kell vallani azt, hogya városba zúduló tömeg, miután már
otthonában is elszakadt többé-kevésbbé templomától, itt ezt a szakítást
tökéletessé teszi. Talán megfizeti az egyházi adóját azért, hogy a lakó-
társai előtt rendezett körülmények között levőnek láttassék s személye
iránt a bizalmat ezúton is megszerezze, de csak az adónyugta az; amely
kötelék az egyház és közötte. ~z evangéliumi munkásszövetség bizo-
nyosan helyes intencióktól vezettetve indult meg újabb, feltámasztott
formájában s ha lankadatlan tempóban megy a munka és terjeszkedik
mind szélesebb munkamezőkre, sok embert el is ér, de ezek a leg-
újabban beszivárgottak, akik valamikor a hólapátelással vertek gyöke-
ret fővárosunkban, nehezebben érhetők el. Egyetlen céljuk van csupán:
megvetni a lábukat a városban s gyermekeikből, unokáik ból nagyobb
urat nevelni, mint amilyent az egy emberöltővel előbb elindultak
neveltek.

S így lassan egy őszinte vallomás hatalmasodik el személyi és kő-
zösségi vonatkozásban: a falusi nagyezülők elvesztik unokáikat, falusi
menyasszonyok vőlegényeíket, falusi gyülekezetek megkonfirmált tag-o
jaikat, városi gyülekezetek a természetes szaporodáson kívül a beván-
dorlókkal erősödő új tagokat s a város elveszíti egy két évtizedig a vá~
ros fejlesztésére alkalmas tömegeit az új lakósokban. Mindenki veszit í

De ki nyer? . G. L.

A második nemzedék
- Hősi halált halt ifjú kortársaim emlékezetére -

Szekfű Gyula annakidején sokat támadott könyvében három nem-
zedékről beszélt. Akkor, a könyv megjelenésének idején, senki sem
sejtette még, hogy Európában olyan átalakulás következik be, amelyik
minden nemzet életében új időszámítás alapja lehet. Azóta, hogy nap-
ról-napra látjuk az európai gondolat fejlődését és alakulását, szemünk
megnyílt egy másik fajta látásra is. Ez a látás közvetlen és közelmul-
tunkból táplálkozik és amit szemlél: a jelen és a jelenben. önmaga. Ön-
magát pedig' minden szemléletmód, "amelyik korszerüségre tart számot,
úgy tekintheti csak, mint második nemzedéket.

A második nemzedék háborús nemzedék. Születése idején az első
világháború, vagy az összeomlás viharai tomboltak. Szinte reá illik a
Biblia szava: "ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból ... " Szinte
mindenben csak a nehezet, a rosszat élték meg. Gondterhes szülők
gyermekei mind, akik számítanak ma és akik építenek. Mikor megszü-
lettek,' nem kaptak meg mindent amit a. boldog béke bősége megadott

karcsú, zöld füszáL Hitetlenkedve nézed.
Azt hiszed holnapra megfagy. pe nem,
már másik is bújik mellette. Egymásra
mosolyognak. Segítik egymást. Bs majd
lassan-lassan, ahogy fordul a nap mín-
díg újabbak csatlakoznek hozzájuk, míg
egy reggelre kizöldül az alvó élet.

Járok az emberek között. Szeretern
őket. Figyelem őket. .

Valaki segítséget kér.
- Segítsünk rajta - mondja az, aki

eddig elzárkózott minden kérés elől.
Társaságban vagyok. Mesélek.
- Ma megint m-igtapesztalte m, hogy

érdemes jónak, emberségesnek lenni. --
mondom. Rámnéznek Bs egyszerre min-
denkinek eszébe jut valami.

- Igen, igen hangzik innen is,
onnan is - Isten valamilyen formában
mindig megjutalmazza az embert - Es
a máskor reggelbe nyúIó fE.!színes dis-
kurzusból reggelig tartó vallomás lesz
az emberszeretet 5 isteni kegyelem meg-
tapasztalásáról. '

Nem kaptam meg kenyéradagomat,
későn jöttem ki a hivatalból, e lkéstern iJ.'

bevá ltássa l Egy ismeretlen felémnyújtja
az övét. De hát nem isvismerern c-> mon-
dom zavartan _., hogyan adjam meg?
Legyint. Majd beoszt juk. Mankós katona
áll . az út kereszteződésénél. A lámpa
vált. Ketten is odaugranak segitségére.
Olyan jók az emberek! Csak segítsd
őket át az első lépésen. ..

Katona jön haia szabadságra .. Beszé-
lünk valakiről. Felelőtlenül megjegyzést
teszek rá, .

- Az is ember ~ figyelmeztet.
Ott künn a fronton, ott tudja meg az
ember, mi az a felebarát. Ott tanultam
meg imádkozni- mondja. Ime, a há-
borúban is megszületik a béke Istene ~
gondolom.

Háború van, tél van. De nézz körül.
Apró virágok nyílnak, az eljövendő
béke hírnökei, s itt-ott meglátod egy-
egy füszál reménykedő zöldjét is. Be-
kérgesedelt szívünkön enged a fagy s
a közöny hótakarója alól Isten' belénk
plántált virágai bimbóznak. Emberszere-
tet, jóság, hit, istenfélelem, türelem,
meg-értés ... Oh, talán ilyen lesz a béke.
Talán tavaszra kizöldül a világ, talán
tele lesz virágokk.al, azokkal a virágok-
kal, amelyek mintha most birnbódzná-
nak az: emberi" szívekben.

Gyarmatl1y "hén.

Legyen már
egyszer'vége

annak a balhiedelemnek, hogyalelké·
szek nem dolgoznak. Legyen már vége,
mert ez szörnyü félreismerése munkánk-
nak és mert igazSágtalan. .

Kőzvetlen az ünnepek előtt telefonon
felhívott egy vidéki gyárigazgató, hogy
neki sürgősen anyakönyvi kivonatokra
van szüksége. Bs amikor azt mondtam
neki, hogy már csak az ünnepek után
'tudom elkészíteni, azt felelte: óh, igen,
értem, szóval az urak akkor - dolgoz-
nak, amikor mi pihenünk! De ebben a
megjegyzésben benne volt az is, hogy
viszont mi lelkészek akkor pihenünk,
amikor ők dolgoznak. .

Az egyszerű emberek közül sokan
még ma is azt gondolják, hogy könnyü
a papnak, megtanult a teológián 52
prédikációt, S csak abból áll a mun-
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kája, hogy vasárnaponként elmondja
azokat. Az intelligens emberek már tud-
ják,hogy távolró l sem így áll a hely-
zet, de a lelkész igehirdető szolgálatán

. kívűl .ők sem látják meg sok egyéb'
munkáját.

Nem értékeli eléggé az állam. sem a
lelkész munkáját. Amikor kötelességek-
ről van szó, úgy bánik vele, mint köz-
tisztviselőval. de amikor jogokról van
szó, nem teleinti annak. Nem különös-e,
hogy az állam még mílldíg nem talált
fedezetet arra, hogyalelkészeknek is
megadja, legalább saját személyükre
vonatkozólag ,l"' vas uti kedvezményt,

. holott legtöbbször a köz érdekében utaz-
nak, fá radoznak.

Nézzünk azért szemébe nyiltan' ennek
a kérdésnek, hogy valóban olyan
kőnnyű-e a papnak? Bátran kijelenthe-
tern, hogy ma már nincsenek henyélő,
dologtalan papok, sőt pihenésre sem
igen jut idejük nékik. Amíg más' em-
bernek vasárnap, vagy ünnepnap pihe-
nője van, addig a lelkésznek akkor még
fokozott mértékben kell dolgoznia. Gyak-
ran' előfordul, ~hogy egy vasárnap 4-5
funkciónk is akad. Azt pedig ma már
illik' tudni mindenkinek, hogya lelkész
munkája nemcsak addig tart. ameddig
a funkcióját végzi, hanem már előtte is

.bizony sokszor napokon keresztül ké-
szülnie kell egy-egy funkcióra. Minden
lelkésznek ugyanis, ha hűségesen végzi
igehkdető' szolgálatát, feltétlenül ké-
szülnie kell rá, mert aki azt mondja,
hogy készülés nélkül is tud prédikálni,
az valótlant állít. Mmdenki, aki már tar-:
tott nyilvánosság előtt beszédet, az
tudja, tapasztalhatta, hogy bármennyire
el is készült rá, ez nem könnyü dolog.
Csak a magam példájára hivatkozom.
Gyülekezetem nem tartozik a nagyob-
bak közé, szórványokkal együtt 1500 lel-
ket számlál, mégis az elmult esztendő-
ben több, mint 200 prédikációs funkciót
végeztem. Ebből az egy adatból nyilván-
való, hogy mi lyen munkát jelent a lel-
késznek. csak az igehirdető szolgálat is.

De a lelkésznek nemcsak ez a mun-
kája. Van a legtöbb lelkésznek heten-
ként 10-15 óra vallástanítása é's 3-4
bibliaóra, ez utóbbiak azonban legalább
2-2 órát vesznek igénybe, mert ilyen-
kor szokás megtárgyalni a különböző
egyesületek ügyes-bajos dolgait is. A
kettő tehát összesen heti 18-20 órát
jelent. .

Rengeteg munkát ad azután a lelkész-
nek ma már az a sok-sok adminisztrá-
ció is. A mult évben 1348 drb .. ügyiratot
intéztem eJ. Azután a lelkész család-
látogatásokat végez, gyülekezeti szám-
adásokban segít, résztvesz a községi
munkákban is, mint a szoci é lis és kul-
tűrális bizottságok tagja, S' ezenkívül
mindíg rendelkezésre áll minden nem-
zeti és népi múnkában, Vöröskeresztben.
levente egyesületben, stb. És hol van
még 'az önképzés, továbbtanulás, melyre
éppen a lelkészi munka érdekében min-
díg meg kell' találni az időt és lehető-
séget?

Hányszor végzünk azután olyan mun-
kát, am; a világiak szemében nem éri
meg, nem fizetődik ki. Hadd említsem
meg, hogy nem egyszer 72. km-t kellett
motoroznom esőben, sárban, szélben és
hidegben azért, hogy a szórványomban
egy keresztelést elvégezzek. Ezért bi-
zony nem jár napidíj. De nem törődünk
azzal, hogy fogy a benzin, ruhánkat
tönkre tesszük, egészségünket kockáz-
tatjuk, csak megyünk, mert a szolgálat

·4

szerencsésebb elődeiknek. Mikor gyermekkoruk játékait játszották, kép-
zelőtehetségük .varázsolta elő azt, amit régebben csak kívánni kellett
és megvolt. Mikor iskolába kerültek, sokukat csak az iskol~ táplálta.
Mikor kikerültek az "életbe", az állástalanság, az Adob, a Hóman-boy-
ság gondolatával.kellett megbarátkozn:iok Ha nősülni akartak: várniok
kellett, míg mind a fiúról, mind a lányról lekopott az ifjúság és meg-
fáradtak mind a ketten.

De ez a háborús: nemzedék mégis nagyon erős nemzedékké lett.
Mivel semmijük sem volt, amit az élet ingyen, vagy könnyen adott
volna, amit megszereztek, kemény munkával szerezték meg. Állás, tu-
dás, bizonyítvány, mind hosszú évek nélkülözéseinek eredménye. Akik
külíöldre kerültek közülük, ott is folytatták nyomorúságaikat, hogy
megszerezzék a tudást, a bűvös kulcsot e föld kincseihez. Akik itthon
maradtak, nappal íróasztal mellett, éjjel a könyvek fölött .dolgoztak,
OP. nem adta fel egyik sem a munkát. Akik más pályára kényszerültek,
mint amire készültek, nem szűnő .vággyal tekintettek céljuk felé és
törekedtek érte. Van ebben a háborús és mégis erős nemzedékben va-
lami nagy-nagy erő, amelyik kitermelte a nyomorúság esztendői alatt
a kötelesség embereit, akik csak előre és csak a kötelesséare néztek és
merték áldozni életüket lehetetlennek látszó célok érdekében.

Ez az erőfeszítés, ez a munka nem maradt eredmény nélkül, Nem
is maradhatott, hiszen hittel teli. munka volt. Ez a nemzedék fedezte
fel újra Istent, mint életűnk urát. Az első világháborúba menő első
nemzedék sok mindennel együtt Istent is elfelejtette akkor. Mi persze
ezt még nem tapasztalhattuk, de apáink, az akkor meg fiatalok így
mond iák. Tőlük csak ritkán halljuk azokat, ami. bennűnket, a máso-
dik háborús nemzedéket ifjúságunk alatt ért. Innen gondoljuk és innen
tapasztaljuk, hogy más nemzedék az, amelyik most, mint egykor apái,
ugyanazok ellen ment harcolni. Ez a most harcoló nemzedék újra meg-
töltötte a kiűrülő templomokat és be tudta vinni a világháború után
fdnövő nyomorúságos évek ifjait ts. Csak 'kérdezzünk meg ezv-ezv
vallástanárt, mind bizonyítani tudja, hogy iparostanoncai mekkorát
változtak rövid húsz esztendő, vagy akár rövid tíz esztendő alatt js, -

A megcsonkított országnak pedig szüksége volt erre a nemzedékre.
Ok ugyanis észrevették (senki más, csak ők, a ,.nagy nyomorúságból
jövők" vehették észre) azokat, akik még jobban elhagyottak, még nyo-
morulta bbak, mint ők. A második nemzedék gyűjtötte össze az ország
erőit, állította talpra és állította sorba az ország ifjúságát. Belőlük nőtt
ki a levente mozgalom, ők játszottak katonásdit, mint cserkészek és ké-
szűltek elő arra a viharra, amelyet éreztek és amelyben nem akartak
elbukni úgy, mint az első nemzedék, amelyik nem a nvornorúsáaból,
hanem evilág" iavaiból ment a nyomorúságba. Materiálisari szólva: a
második nemzedéknek nem volt és nincs is mit véderr'e, hiszen az élet

••nem adott meg neki még semmit. De nem is erre néz, hanem az ál-
mokra, amiket a szebb jövendőről álmodott és amit ha nem a maga,

_ne a mások számára meg akar szerezni.
A második nemzedék harcai. kőzenette nő már a harmadik nem-

zedék is. Ezek is háborúban fozantattak és háborúbarr ezűlettek. Ezek
is nvomorúsázban nőttek fél. Nekik sincsen meg mindenük. mint a má-
sodik nemzedéknek sem volt. De bizonvos. hogy a második nemzedék
áldozata és példaadása nem lesz bennük hiábavaló. Ha evilág anvazi
javait nem is élvezhetik, nyitva áll előttük a második nemzedék
szellemi javainak. lelki erőinek kincsesháza Olvashatják szellemi
eredményeit, hallhatfák napról-naora való hőstetteiket. megalkuvást
nem ismerő maaatartásukat és feltekinthetnek rájuk, szézvenkezés és
belső szemrehányás nélkül, mert idejük alatt nem veszett el semmi.
sem abból, ami volt, csak több lett, csak gyarapodott.

A második nemzedék most kinn a harctéren és itthon 'a belső arc-
vonalban állja a helyét. Nem magáért. hanem a rövendőért. Nem (,~='lk
egy országért, hanem egész Eurónáért. Nem egvedül, hanem eg:viiH
azokkal a fiatal népekkel, ahol a háborúban ma elsősorban a második
nemzedék, a közös nvomorúsáz nemzedéke áll őrt. Csodálatos sorskő-
zösség ez, a második nemzedékek, a nvomorúsázból jöttek sorsközös-
sége. De erős közösség: szellemi. erőn énült fel. Olyan erőn,' amelvík
mezszerzí a győzelmet az ut.ána iővő szintén erős és elszánt harmadik
nemzedéknek és mínden újabbnak is, ami utána kővetkezik ...

Kemény Péter.



Vajúdó korunk jövőjének bármelyik lehetőségét szemléljük is,
arra a megállapításra jutunk, . hogy az önkéntes munkaerőkre egy-
házunk nak szüksége lesz, mintahogy eddig is szüksége volt. Elisme-
réssel kell adóznunk azért a munkáért, melyet ezek a munkaerők
végeztek. Másrészt azonban az egyháztársadalmi kongresszus irány-
szabásával, továbbá a nap-nap után felhangzó egyházhatósági meg-
nyilatkozásokkal egybehangzóan meg kell állapítanunk, hogy a jövő-
ben még több munkásra lesz szükség. Ezért foglalkozunk sorozatosan
azokkal az akadályokkal, melyek gátolják az erők munkábaá11ítását.

A férfiak munkábaállításának legsúlyosabb akadályát kétségkívül
a külső okok alkotják. Bizonyítéka ennek az a nagy terület, ame-
lyen ezek az okok elhelyezkednek s az irodalom, mely velük foglal-
kozik. Éppen azért, hogy ismétlésbe ne essünk, egy átfogó szempontot
választunk, amelynek hatósugara alatt vesszük szemügyre a külső ok-
csoportot. Ezt az átfogó szempontot a mai életmódban jelölhetjük meg,
mely előidézője a vallási közönynek, ez pedig akadályozója az egyház-
társadalmi :tevé~enységnek.

Alig akadunk foglalkozásra, amely hitbeli kételyekbe, erkölcsi
küzdelmekbe ne sodorná a férfiakat. Mikor az egyhangú akár nehéz
testi, akár szellemi munka után könyvet vesznek a kezükbe, avagy
a társaságot, közösségi életet keresik fel, kiki rangjának és rendjének

. megfelelően, a moderrr élet levegőjét szívják magukba. Ez az élet br. MednyánszliY Lászlé válogatott
egyrészt a leggondosabban sterilizálva van minden vallásos gondolat műveiből rendezett kiállítást a gr: Al-

rés indítás csíráitól, másrészt annál bujább talaja lehet a közönynek mási- Teleki. Éva vezetése alatt álló
és az erkölcsi meggyengülés bacillusainak. képzőművészeti intézet. Az 1919-ben

elhunyt nagy művész képeinek első
A mai életben igen nagy és igen komolya-megélhetés gondja. összefoglaló kiállítása ez. Egyszerre

A lelkiismeretes és elővigyázatos férfiakra is szinte végzetszerűen mutatja be a közönség által ismert táj-
nehezedik a megélhetés, még akkor is, ha éltekintünk a háborús idők- képfestőt, a műb írálók által' magasztalt

figurális művészt és a múlt világ-
tőL A megélhetés olyan hajszolt munkára kényszeríti a férfiakat, háború egyik legkiválóbb háborús raj-
hogy alig jut bármi másra idő. Ha ehhez. hozzászámítjuk még a zolóját. A sokoldalú rrrűvész sajátságos
vagyonszerzést, a meggazdagodás utáni vágyat, mely ha nem a takar é- lelkületű alkotásait a halála 'ótu eltelt
kosságból nyer kielégülést, akkor az ember minden erejét munkában esztendők a klasszikusok közé emelték,

anélkül azonban, hogy elmult idők ernlé-
őrli fel, me ly feltétlen kihatással van a szellemi életre is, csak így kévé is lett volna egyúttaL Sajátságos
magyarázható meg elegendőképpen az a szomorú tény, hogy nagyon ,1 színkev'arése, a sötét alapból sokszor
sok férfiú van, akinek jóakaratában, harmonikus lelkiéletében, ethikai ·1 alig kiemelkedő, félig típussá érett alak-
tiszta. felfogásában nem kételkedhetünk, s mégis a komolyabb vallási jai ma is szinte irányt szabók. A szem-

. lélők benne mindenképpen olyan mű-
élet, különösen pedig egyházi önkéntes munka számára hozzáférhe- vészi mondanivalóval· rendelkező mű-
tetlen. Hosszú éveknek minden magasabb lelki igényét lenyesegető, vészt ismernek meg, akinek mondani-
robotoló hétköznapi munkájában annyira elhanyagolták lelki szükség- valój ára ma is figyelnünk kelL Kár,
Ieteiket, hogy szinte kiveszett belőlük minden vallásos érzék. Nem hogya kiállító helyiség termei rosszul

világítottak és sok híres kép élvezetét
ellenségei ők a vallásnak, csak előkelő idegenek vele szemben. Ez a megakadályozzák, A sok helyt szeny-
fáradt ember nem igen alkalmas munkára, különösen, nem anyagiak- nyesnek ható falak és a piszkos ab la-
kal nem járó önkéntes egyházi munkára .. Sőt több esetben fínom kok egyáltalán nem adnak méltó kere·
tapintatot igényel, hogy fáradtságát kipihenhesse. Itt persze nem elég tet a világhírű művész alkotásainak

k ká Bengázt, ez a sokat emlegetett éscsa a testi munkásra gondolni, hanem a szellemi mun asra is. Míg szenvedett afrikai olasz város csak szirn-
ugyanis a testi munkásnak inkább fizikuma, addig a szellemi munkás- bólum a hasonló című Jilmben. -Szimbó-
nak lelki energiái a merül ki. Test és lélek szoros egysége következ- luma a háború szenvedéseínek, annak,
tében mindkét tábor férfiai egész valójukban fáradnak el. Ennek a hogya szenvcdések elviselésében mu-
f' d f - fi kl' d '1' k ll' '11 - .. k tatkozik .meg az ember ereje, szereteté-ara t . er tu na csa a i e etere e meg egy pl antast vetnun . nek, hűségének valódisága és mélysége.
A családi fészek volna hivatott arra, hogy fáradságát kipihenhesse S Az egyszerű, de művészi eszközökkel
némi felüdülést nyerve, kedvet kapjon magasabb életigényeinek megrajzclt történet hősei mind embe-
kielégítésére. A modern élet családi közösségével naojainkban sokat rek, akik valóban hőssé lesznek, mert

1 k dll' nem maguk ért szenvednek, .hanem hazá-foglalkoznak. Elsorolják a bajokat, ame ye a csalá i é et gyöKeren jukért és a győzelemért. A főszerepet
rágódnak. Ezeket mindenki ismeri, de meg kell említenünk mégis játszó Tasnádi-Fekete Mária pompás
annyit, hogy régebben az anya vallásossága pótolta a kenyér utáni drámai alakítást nyújt, miatta is érde·
szaladgálásban elmerült férfiúét s így az atya vallási .közönvét majd- mes megnézni ezt a helyenként kissé
nem hogy semlegesítette. Amióta azonban a feminista törekvések vontatott, de mindvégig nagyszerű mű-

vészi eszközökkel készített filmet. .
lehellete_ végigperzselt a nők lelkén, a férfiú feladata gyakran még A hégyek lánya Tormay Cecilé regé-
a nő megtéritésével is kibővült. - nyéből készült magyar film. Első azok

Asszonyaink fényűzése komoly gondokat okoz a férjeknek, akik sorában, amelyek a franciás stílusú, de
a filmet mindíg számításba vevő mű-

vagy munka halmozásával, vagy tisztességtelen úton keresik me-g a vészi, kifejező játékra helyezik a súlyt.
fényűző kiadások összegét. A legjobb esetben végleg és kese- Bár hibái itt-ott vannak (pl. nehezen

Férfiak élet sodrában -az
Ill. ..•

vezet, Vajjon melyik díplomás ember
csinálna ezt utánunk?

S végül azért nincs pihenője a lel-
késznek, mert mindenki szamara .van
ráérő ideje. Mindenkit meghallgat és jó
szívvel mindenkinek tanácsot osztogat.
S nem különös-a, hogy ma már rninden
munkásnak, sőt tanoncnak is megvan a
fizetéses szabadsága, de a lelkésznek
n~ncs meg, mert ha beteg, vagy szabad-
sagra akar elmenni, saját költségén
kénytelen helyetteséről gondoskodnia,
mert kicsiny egyháza azt fedezni nem
tudná.

Hát csakugyan olyan könnyű-e a pap-
nak? Vagy ha olyan könnyü, miért van
az, hogy ifjaink nem akarnak tolongani
erre a "könnyű" pályára? Miért van az,
hogy rendszerint csak pap, tanító: és
földmíves gyermekek mennek a teoló-
giára, viszont az előkelő családok, gyá·
rosok, földbirtokosok és magasállású
tisztviselők nem kívánják gyermekeik-
nek ezt a könnyű pályát biztositani?
Valószínűen azért. mert érzik, hogy
mégsem lehet olyan könnyű annak a
papnak! Dr, Bányai Béla.~."-"",_._-"~

, Láttuk
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fedezi fel az ember a játékból a cselek-
mény helyét, hol IS játszódik mindez),
de egészében véve erős művészí mon-
danivalókkal teljes. Va lamenn yj szereplő
nagyszerű alakítast nyújt, Hosszú Zol-
tán és Fényes Alice játéka pedig helyen-
ként egészen felejthetetlen. Kár, hogy
a rendezésben néhol a kűlfőldi filmek
reminiscenciái érezhetők. - kp.

Új könyvek
Pukánszky Béla:

Erdélyi szászok és magyarok.
Danubia, 1943, - 196. Iap.

Ez a kőnyv hézagpótló szerepre vál-
lalkozott, amikor Erdély és vele egyűtt
a szászság egy részének v.isszatérte után
az erdélyi szászok és magyarok együtt-
élésének tőrténetét tárja fel. Mind a két
irányban ritka őszinteségre törekvés jel-
-Iernzí. Világosan elénk tűnik :belőle a
történelmi változások minden fénye es
árnya: a szászok megtelepedésétől egé-
szen napjaink sok nyitott kérdéséig. A
szászok kezdettől fogva való elkülönülési
törekvései, it magyarság bizonyosfokú
beolvasztási kísérletei, amelynek első lé-
pése mindenkor a szász kiváltságok meg-
szüntetésére való törekvés, mind mint a
múltnak jelenig ható árnya tárul fel
előttünk. Könnyű és állandóan lebilin-
eselő világos okfejtéssei halad végig a
szerző az évszázadok folyamán, hazánk
népeinek egyik eddig fel nem tárt kérdé-
sét világítva meg. A magyar haza 'egy-
sége és népeinek egymásrautaltsága a
végső eredmény, amely leszűrődik e
pompás könyv olvasása után, A szászok
is eljutottak, és el is kell, hogy jussa-
nak azok, akik még nincsenek itt közü-
lük: - állapítja meg a szerző --, mert
elszakadni nem tudnak sohasem e föld-
től, ez a hazájuk, amelyben nekik is
élniők és halniok kell. kp.

. .

~~~~
,

HIREK
Az Országos Luther-Baövetség orszá-

gos választmánya január 26-i'm d. u. 5
órakor IV., Bástya-u. 12. sz.. alatti helyi-
ségében ülést tart, melyre a választmán y
tagjait az elnökség ezúton is meghívja.
Megelőzőleg d. u. fél 5 órakor tisztik é ri
értekezlet.

Érdekes. Nem szemelvnek szólt és
nem levélben jőtt. Egyszerüen a befize-
tési lap szelvényének a hátára írta va-
laki. Nem felkérésre történt. Csupán egy
olvasónk vetette egyszerű papírnak el-
dugott részére a következő sorokat:
" ... Ogy érzem én is, hogy mint olvasó,
az előfizetési díj beküldésén túl még
valamivel tartozom: elismeréssel a mun-
katársak szép munkájáért. Hálás köszö-
net a szívet-lelket nemesítő és a krisz-
tusi hitben erősítő vallásos munkálko-
dásukért". Aláírás. Nem dicsekedni aka-
runk ezekkel a sorokkal. Aki elolvassa,
sem fogja annak tekinteni. Csak meg-

. köszönni olvasóink nyilvánossága előtt.
"Emberé a munka, Istené az áldás!" De
az ilyen szavak jól esnek és tovább ser-
kentenek a -munkára.

Csomagok küldése munkatáborokba.
. A honvédelmi miniszter engedélyezte,
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rűen kerülik a családi tűzhely tájékát. A családi élet mostohaságá-
nak pedig. a jövő dédelgetett nemzedéke fizeti meg az árát. Ezzel kap-
csolatban megemlíthetjük azt a. szomorú valóságot is, hogy van-
nak gyermekek, akiknek atyjuk ?s, anyjuk is él, de mással él. .

A munka férfiakra nehezedő súlyának különös jellege lép fel a
szaktudományok hivatásos és igen tiszteletreméltó művelőinél. A tudo-
mány hihetetlen mérvű széttagozódása nemcsak a polihisztorságot tette
lehetetlenné, hanem a tudományos kutatás területének nagyarányú
parcellázasa által megneheziti az egész fölötti átnéz etet. Minden tudós-
nak, hogy valami újat alkothasson, szinte be kell magát zárnia saját
tudományszakába, annak is egy-egy speciális kis ágába. Egyik tudo-
mányág nem törődik a másikkal. Az atomízálásig hajtott elemzés és
szétszedés lehetetlenné teszi az összefogó világkép kialakítását. Igy
azután a modern ember valósággal rabszolgájává lesz hivatásának.
/\. mai munkafelosztás és részletkutatás, mely kitünő scepialistákat
nevel, túlságosan egyoldalúvá tesz. "Úgylátszik - írja Jerusalem, a
kiváló bécsi bölcselő -, hogy az a szigorú tárgyilagosság, amelyhez a
kutató munkájában hozzászokott, könnyebb é teszi neki, hogy felül-
emelkedjék erkölcsi kételyeken és saját előnyét ép oly érzéketlenül
ismerje fel svédelmezze, mintahogy tudományos kutatásaiban nem
fordul meg tudományos körökben, egyre csak csodálkozással látja,
mennyi nyiltan bevallott önzést, mennyi kicsinyes hiúságot, mennyi
kegyetlen figyelmetlenség et lehet ott találni." (Id. Platz: Zeitgeist
23-24. old.) El kell ismernünk, hogy az emberiség tudáskincse a
részletmunkák által nagyban gyarapodik, de viszont a kutató egyén-
ben könnyen lelki elszáradásnak lehet okozójáva. A részlettudomá-
nyokba elmerülő specialista, aki csak a kicsit, a részt, az egyest látja,
nem rendelkezik a nagyot, az egészet átfogó tekintettel. Tudósaink-
nak szemét folyton csak a részlet jelenségek kötik le. Tekintetük
előbb csak elszokik, de utóbb képtelenné válik a végtelen távlatnak.
a földi látókör alacsonyságaiból kimutatható örök isteni igazságok elvise-
lésére. Pedig minden életismeret, élettevékenység visszavezetendő a
nagy Egységre. Az anyagi világot Isten teremtette, éppen ezért jó és
jelentőségteljes. Ez nem az ember, hanem magának a Teremtőnek
11 megdönthetetlen megállapítása. Az Ö rendelkezése, hogy a világ a
léleknek és céljainak alá legyen rendelve: "Minden szabad nekem, de
semminek rabszolgája nem leszek". (I. Kor. 6:12!b.) "Akár esztek,
akár isztok, akár bármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére
cselekedjetek." (I. Kor. 10:31.)_ Pál is mindennek a nagy Egységre
való visszavezetését kívánja. Az a baj, hogy hiányzik az emberekben
az az átfogó tekintet, mely az események és jelenségek sokféleségét.
mint egyetlen nagy harmonikus egészet tekinti. Ezt a nagystílű össze-

_ gezést Pál szerint csak az evangéliumi keresztyénség tudja elvégezni.

A mai életmód erősen kidomborodó vonása a rosszul értelmezett
türelem a másvallásúakkal szemben. A különböző vallású emberek
egymásiránti polgári türelmét természetesen követelnünk kell,. rnert
evangéiumi alapja van. Ezt elsősorban az evangéliumi keresztyénség
nyújtja mindenkif elé, de éppen ez a magatartása igényli is ezt az

ú. n. polgári türelmet. Enélkül a türelem nélkül nincs nyugodt állami
élet, nincs békés állami közösség. Ezt főként akkor érezzük, mikor
nz álam nehéz gondokkal küzd és létét külső veszélyek fenyegetik.
Igy. van ez napjainkban is. A veszély érzete sürgeti a polgári türel-
met, mely az együttmenetelésnek nélkülözhetetlen előfeltétele. Ünne-
pélyes és magas helyekről éppen az elmúlt napokban történtek ebben
az irányban megnyilatkozások. Európa országai közőtt Hollandia
mutat erre szép példát. Vállvetve dolgoznak protestánsok és katoli-
kusok politikai és társadalmi téren anélkül a z o n'b a n, hogy val-
lási elveikből a legcsekélyebbet is feladnák. Ebbe az
irányba igazodott Kapi Béla püspök válasza Kelemen Krizosztom
pannonhalmi főapát felhívására. Reméljük, hogy Hollandia példája
nálunk is követésre talál. Megjegyezzük azonban, hogy Hollandiában
a protestánsok vannak számbeli fölényben és ők voltak azok, akik a
felekezetek közti helyes türelem gyakorlását a kisebbségben levő kato-
likusokkal szemben megkezdték.

A mai életmód összetevőinek eredője a vallási közöny, mely bár-
mennyire szomorú is, de nem katasztrófális, mert megvan a lehetőség
arra, hogy Isten igéje a hideg közönyt felolvassza munkás hivő keresztyén



életté. A rosszul értelmezett türelem és a vallási közöny correláció-
bán vannak egymással, amennyiben az esetek többségében nem a
közöny származik a rosszul értelmezett türelemből, hanem megfor-
dítva. A modern embernek nincs erős indítéka vallási téren, mert Isten
igéje nem tud hozzájutni s itt van nekünk sürgős tennivalónk és
szilárd alappal bíró reményünk. A modern embernél a rosszul értel-
mezett türelem elernyedt nemtörődömség' és éppen ezért könnyű
megalkuvásra szorítani. Ugyanakkor azonban elfogultsággal és bizal-
matlansággal áll szemben az evangéliummal, mivel annak isteni tényei
(~skövetelései nem ismernek megalkuvást.

A külső okcsoportban nem foglalkoztunk a férfiak háborúban
való helyzetéveí, de szándékosan hagytuk el, mert ezzel külön próbá-
lunk foglalkozni. Annál is inkább, mert a mult ,világháború vallásos
életmegnyilvánulásait eltúlozták, amire azután a forradalmi idő rész-
ben rácáfolt. Ennek előrebocsátásával is nyugodtan állíthatjuk, hogy
a férfiak mai életmódja a vallási közönynek bélyegét hordja magán.

Dr. Halász Kálmán.

Levél Mezöberényböl
D. Raffay Sándor bányakerületi püspök az 1942. évi kerületi köz-

gyűlés elé terjesztett püspöki jelentésében megemlékezett a német-
nyelvű evangélikusok különválási törekvéseiről is. Az elkülönülni
szándékozókról szólva, többek között ezeket mondotta: "Ha vannak,
akik az elkülönülésre szervezkednek, miért nincsenek olyanok is,
akik a százados együttélés folytatására szervezkednek? És ha vannak
az evangélikus egyházban, akik az evangéliumot a politika eszközévé
alacsonyitják, miért nem tömörülnek azok is, akik a magyarság és
németség természetes egymásrautaltságából le tudják és le merik
vonni azt a következtetést, hogy a mai világformáló időkben nem az
elkülönülés, hanem a minél szorosabb összefogás e két nép természe-
tes és józan kötelessége"!"

A közelmultban levél érkezett a püspökhöz Meiőberényből. Ez a
levél a válasz a felvetett kérdésre. Örömmel vesszük tudomásul, hogy
ez a válasz teljesen igazolta a kérdés felvetésének jogosságát. Egy
l észletét közöljük:

"Felháborodva és keserűen nézi a hazai németség egy részének
hálátlan magatartását a mezőberényí németség jobbérzésű része is,
amint azt a mellékelt Nyilatkozat is bizonyitj a, amelyet eddig 1679
németszármazású, de magyar érzésű testvérünk írt alá.

Mivel a mezőberényi németség is teljes egészében evangélikus
egyházunk tagja, mi alulírottak magyar evangélikus anyaszentegy-
házunk iránti kötelességünknek tartjuk, hogyamellékelt Nyilatko-
natot másolatban Püspök Urunkhoz eljuttassuk, talán mint kará-
csonyi ajándékot Főpásztorunk számára, hogy ami Püspök Urunk
lássa: . vannak ezen a sokat szenvedett, de szent és drága magyar
Iöldön olyan németek is, akik jól tudják, mivel tartoznak annak a
magyar nemzetnek, amely nekik a hontalanság idején biztos és meleg
otthont, a kenyértelenség keserű napjaiban puha, fehér kenyeret
juttatott szívesen és ingyen. .

Abban a reményben vagyunk, hogy a mezőberényi nérnetszár-
mazású magyarok becsületes állásfoglalása jobb belátásra fogja bírni
azokat a megtévedt testvéreinket, akik - miért, miért nem? - ma
még botorul azt hiszik, hogy ők származásuknál fogva olyan kivéte-
les emberek, akiknek mindenkivel szemben csak jogaik vannak, de
senkivel szemben nincsenek kötelességeik. Ha ez a reménységünk'
valóra válik, hisszük, hogy Egyház és Haza úgy fogadja őket, mint
a jóságos Atya- a fiút".

Helvettes-Ielkészf megbízatás D. Raf-
fay Sándor püspök a: gyomai gyüleke-
zetbe Szabó Kálmán volt gyulai s.-Iel-
készt küldötte ki helyettes-lelkészi mí-
nőségben.

Szü!eiés. Ruzicska László budapesti
vallástanárnak és feleségének, Daubner
Erzsébetnek kisfiúk született, aki a ke-
resztségben a László, Imre, Andor nevet
kapta.

hogy munkatáborokba behívott zsidó-
származású, keresztyén vallású, egyének-
nek f. évi január hó 31-éig téli ruha-
neműt, takarót, melegítőket tartalmazó
csomagot lehessen névreszólóan küldeni.
A csomag ~:llyhatára 12 kg. A csoma-
gokat vászonzsákba kell kötní és arra
nemcsak a 'címzett nevét és pontos cí-
mét, hanem a feladó nevét, lakását, to-
.vábbá a csomag tartalmának pontos lel-
tárát is fel kell tüntetni. Ezek d csoma-
gok közvetlenül a postán nem adhatók
fel, hanem azokat a Magyar Szent Ke-
reszt Egylet (Budapest, VIlI., Múzeum-
körút 10.) vesz] át, juttatja rendeltetési
helyére. Ilyen csomag csak olyan mun-
katáborosok részére küldhető, aki hozzá-
tartozóinak értesülése szerint téli ruha-
neművel nincs elegendően ellátva.

Orosz haranggal lepte meg g'yüleke-
zetét karácsonykor a mohácsi misszióí
kör egyik írouton küzdő, szabadságra
érkező tagja. Istállóvá átalakított temp-
lom bagolyfészkes, omladékos tornyának
homályában fedezte fel és 2000 krn-es
úton hozta magával a mintegy negyed-

- mázsa súlyú, tiszta csengésű k is har=,n-
got, hogy magyar földön, az épülő mo-
hácsí templom tornyából hirdesse majd
a hit győzelmét a hitetlenség felett.

A tiszai kerület gyülekezeteinek ado-
mánya a készülö mohácsi templom ré-
szére. Az ősszel engedélyezett és elindí-
tott iskolai gyűjtés során eddig a k ö-

vetkező gyülekezetek járultak hozzá az
épülő s immár tető alatt lévő mohácsi
szórványternplom költségeihez: Lekenye
13.49, Szörény 15, Sajógömőr 42, Mik ol-
csány 17, Jákfalva 9.62, Kölcse 22, Rima-
szombat 65.18, Perjése 14.12, Süvete
37.60, Balogpádár 23.20., Miglészpataka
9.40, Gömörhosszúszó 33.46, Komádi
93.96, Diósgyőrvasgyár 100, Hernád-
vécse 17, Eger 46.49, Fancsal 5 Pvvel.

11 honvéd családok megsegítésére a
budapesti evangélikus lelkészek, vallas-
tanító-lelkészek és segédlelkészek 1500
pengőt ajánlottak fel, mely összeg előre-

. láthatólag még emelkedni fog. /
Nagy adomány a Protestáns Árvaház-

nak. Saguly Károly ny. Máv. főtaná-
csos, budapesti lakos, aki mult év nov.
I-én hunyt el, végrendeletében a Pro-
testáns Országos Árvaháznak hagyomá-
nyozta Mezöberény hatéréban fekvő 35
hold szántóföldbőJ álló birtokát, to-
vábbá budapesti egyemeletes házának
felerészét és budapesti fő ldszintes házá-
nak nyolcadrészét feleségének sz. Czebe
Irérinek életfogytiglan tartó haszonélve-
zetéveI és illetve másodsorban kereszt-
leányának, Saguly Lenkének haszonélve-
zetéve!. Az Országos Arvaegylet mult
héten tartott választmanyi ülésében há-
lával fogadta ej a hagyományt, mely je-
lentősen segíteni fogja a nemes hiv a-
tású intézményt céljai szolgálatában.

Lelkészi meghívás. A kisvárdai egy-
házközség a Csákó Gyula püspöki titkár
lemondásával megüresedett lelkészt ál-
lásra egyhangúlag Békés József kőrmendi
missziói s-Ielk észt hívta meg. Az új lel-
készt január 31-én iktatja be állásába
Túrmezei Sándor, cr tiszavidéki egyház-
megye esperese.

Györ, Vízkereszt napján külmissziói
nap volt a gyülekezetben. A. délelőtti
istentiszteleten igehirdetést, az esti ün-
nepélyen előadást Járosí Andor kolozs-
vári esperes tartott. A vallásos estélyen
Fodor Kálmán művészi "'orgonaszámok-at,
Haniffel Emma diakonissza testvér Re-
ményík-verseket adott elő. Szabó József
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igezgató-Ielkész és 'Huber Etelka díako-
nissza főnöknő pedig imádkozott.

Mezötúr. Az egyházközség belmissziói
szerveinek karácsonyi akciója szép siker-
rel járt. A gyüjtés - természetbeni hoz-
zájárulásokat nem számítva - _pénzben
több, mint 500 pengőt eredményezett. A
gyermekek számára két műsoros kará-
csonyfaünnepélyt tartottak. Egyet a vá-
rosban. Ott 70 gyermek részesült szere-
tetvendégségben. Egyet a külterületi
egyházi iskolánál. Ott 60 gyermek kapott
szeretet csomagot. A szegények ruha-
neműt, tűzifát és élelmiszert kaptak.
Orosz földön fegyverben álló honvé-
deinknek karácsonyfadíszeke,t és újtestá-
mentumokat küldtek.

Szerétetvendégség A Deák-téri Luther-
Szövetség jan. 29-én, d. u. 6 órakor a
feánygimn. disztermében szeretetvendég-
séget rendez. Előadó: dr. Farkas Mária
diakonissza-int. "főnöknő:

Nagyvárad. A nagyváradi egyházköz-
séget január' 9-én és lO-én a székely-
földi missziói egyházközség felügyelője
és lelkipásztora Both ár. L. Vilmos vezér-
igazgató és Kovács László lelkész láto-
gatták meg, kik a délelőtti istentisztele-
ten, a délutáni vallásos ünnepélven. az
ifjúság, a presbiterek és a férfi egyház-
tagok számára tartott összejöveteleken
szóltak a szórványkérdésről, -az evangé- .
likus presbiter felelősségéről, valamint
a székelyföldi missziói egyházközség
helyzetéről és feladatairól. A nagyvá-
radi egyházközség ez alkalommal a per-
selypénzből, önkéntes adományokból és
a Nöegylet adományából 360 pengőt
Juttatott a székelyföldi ,missziói egyház-
község támogatására.

Házasságkötés: Molnár Rudolf evan-
gélikus lelkész, ki Finnországban a bel-
missziói munkában vállalt szolgálatot,
december 19-én tartott esküvőjét Élmi
Helkiővel Heisinkiben. - Dr. Maráczy
Jenő, a celldömölki közkórház belgyó-
gyász-főorvos a január 3-án vezette ol-
tárhoz a soproni templomban Tasch Édit
ok l. tanítónőt.

Tanügyi főtanácsos. Molitor Gusztáv
miskolci tanítóképző-intézeti igazgatót
tanügyi főtanácsossá nevezték ki.

Halálozás. Ozv. Schermann Edéné sz.
Ringhofer Róza 80 éves korában Kősze-
gen elhunyt. Temetése január 4-én volt
a kőszagj temetőben. Az elhunytban
Schermann Sándor balfi leikész édesany-
ját gyászolja.

Losungen und Lehrtexte der Herrn-
huter Brűdergemeínde, 1943. 'Magyar-
országi kiadása -kapható a Wehr und
Waffe kiadóhivatalában, Győr, Rónay
Jácint-u. 3. Ára fűzve 80 fillér, kötve
1.80 P. Viszonteladóknak legalább, 10
példány rendelése esetén 100/0 kedvez-
ményt adnak.

Új ltönyv jelenik meg február elején:
Harmati Béla ősagárdi evangélikus lel-
késznek: A lélek halhatatlanságá-ról írt
munkája. A jelenlegi protestáns teo-
lógia mind tüzetesebben foglalkozik a
végső dolgokkal: a halál, feltámadás, -íté-
let, örök élet nagy kérdéseivel. Kü líöl-
dön e foglalkozás kapcsán veszedelmes
tévtan ütötte fel a fejét, t. i. il lélek
halhatatlanságának tagadása. Halasztha-
tatlanul szükséges a kérdés biblia-teo-
lógiai tisztázása. Erre a nem könnyü fel-
adatra vállalkozott a fenti könyv írója,
aki' 4 évi kutatás és keresztyén elmélye-
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Négy rendelkezés
1. Több oldalról érdeklődnek a lelkészek, hogy az államtól nyert

járandóságuk milyen emelésben fog részesülni. A 6500/1942. M. E. sz.
rendelet 13. -§-ának 3. pontja kimondja, hogy a lelkészek, segédlelké-
szek és hitoktatók részére járó családi pótléknak az állami tisztvise-
lők felemelt családi pótlékának mérvére való kiegészítése iránt a
VKM. külön rendelettel fog intézkedni. Ez a rendelkezés azonban eddig
még nem történt meg. Igérete van továbbá a kongruás lelkészi karnak
arra vonatkozólag, hogy korpótlékukat 1943. január 1-től kezdődően
250/o-kal emelni fogja az állam. Etekintetben' sem történt még meg
az intézkedés. . .

2. A felvidéki területsáv és Kárpátalja hazatért nyugalmazott
egyházi alkalmazottai magyar állampolgárságuk megszerzését igazolni
kötelesek. Az erre rendeletileg kitűzött határidőt a VKM. 64.8l:J7lII--
1942. sz. rendeletével 1943. jún. 30-ig meghosszabbította.

3. A VKM. 31.900/1942. sz. rendelete fegyelmi felelősség terhe
alatt kötelezte az iskolai hatóságokat arra, hogy minden gyermeket az
államí szül. anyakönyvben foglalt bejegyzésnek megfelelő vallásokta-
tásban részesítsenek. A 33.104:jVII. 1-1942. sz. VKM. rendelet most
az 1942-43. tanév alatt lehetőséget ad arra, hogy ha a gyermekek
vallásos nevelését a törvény szerinti vallásától eltérő en kezdték meg
és azt az iskolában is hosszabb időn keresztül ebben a vallásban akként
folytatták, hogy a gyermekben már határozott vallási felfogás is ki-
alakult, a gyermek törvényes képviselője kérelmet terjeszthet elő,
hogy a gyermeknek törvényes vallásában való neveltetését a hatóság
ne követelje. A hatósági beavatkozás kivételes mellőzésére irányuló
kéreimeket a f. iskolai éven túl már nem szabad előterjeszteni. A f.
tanévben is a miniszter magának tartotta fenn a döntés jogát. A ren-
delet megjelent a Hivatalos Közlöny f. é. 1. számában. Ahol ilyen
kérelemre szükség van, az okmányokkal felszerelt és kellően indo-
kolt kérelmet a miniszter úrhoz címezve az illetékes püspöki hivatal-
hoz kell felterjeszteni.

4. A felekezeti iskolák jóresze a hadbavonult tanítók helyettesí-
tésevel járó költségeket nem bírja, mert hadbavonult tanítójának -
aki a polgári illetményt választotta - a tanítói helyi javadalrnat
kiszolgáltatni köteles. Ezért az iskolákban szárnos helyen a lelkipász-
tor tanít, vagy pedig szünetel a tanítas. Most a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter megengedte, hogy a tanítóhiány enyhítése végett a
tanítóképzők V. éves növendékei tanítói gyakorlatra mehessenek. A
gyakorlatra bocsátast az ötödéves növendék írásban előterjesztett ké-
résére a miniszter rendeli el s az ifjúnak nevét közli azzal a kir. tan-
felügyelővel, akinek népoktatási területén a növendék részére tanítói
gyakorlatra kijelölt népiskola működik. Az ily gyakorlatra bocsátott
növendék állásának elfoglalása napjától kezdve kapja a helyettesítés-

, sel ideiglenesen megbízott tanítói ilietménynek megfelelő járandóságot
és 1943 szeptemberében tesz tanítóképesítő vizsgálatot. Díjazásukat a
kultusztárca viseli. A püspökök felkérték valamennyi egyházi iskola-
széki elnököt, hogy ahol a hadbavonult tanító helyettesítése nincs
kellően ellátva, a hivatalos út betartásával sürgősen jelentsék be a
miniszternél kérésüket, hogy ilyen tanítói gyakorlatra bocsátott növen-
déket küldjön ki a tanítás ellátására.

dés eredményét fenti munkájában hozza
nyilvánosságra. A könyv a legmegbíz-
hatóbb tudomány módszerek szarint ké-
szült, mégis mindenki számára érthető,
mert szerző a szakkifejezéseknek pontos
magyarázatát -nyújtja. A munka vázlata:
9 vonatkozó ószövetségi és 25 újszövet-
ségi hely magyarázata, az eredeti héber
és gör.ög kifejezések megjelölésével. Ki-
váló írásmagyarázók, mint Schlatter,
Feine, Dachsel stb. hozzászólásat. 20
Luther idézet bizonyságtétele. Melanch-
ton, Kálvin, Bengel. Gerock, Spurgeon

és más nagy keresztyének állásfogla-
lása. A lélek haláláról szóló tévtan ere-
detének felkutatása. Áttekintés a böl-
cselettudomány történetén. A világi tu-
dományosság mai álláspontja. A spiritiz-
mus helyes bibliai megvilágítása. A le-
szűrt eredmények összegezése. A háború
hozza magával, hogy a könyv iránti ér-
deklődés máris igen nagy. Olvasóink-
nak melegen ajánljuk. Előjegyzési ára
február 6-ig 2 P, bolti ára 2.50 P lesz.
Cím: Evangélikus Lelkészi Hivatal, Ös-
agárd, u. p. Keszeg, Nógrád megye. •
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~állió, gramofon, zonuora~illent~üs I ~armonita Bárhol hirdetett könyv ka:ható:

:;e~:k~!:~f~stbbn:~MA~NITZ ~~:;szer-I_Scholtz tEstvErEh
'Budapest, Vili. keru let, József-körút 37. szam. lk" k k dé ,b

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1. 1. onyveres e ese en,
ler!l'/!lt· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. I Budapest, IX., Ferenc krt. J 9/21.

uftu • Mohács, Szent-István-utca 49. sz.
Evangélikusoknak árengedmény I Alapítva:. 1906. Tel: 330-6/~8.

kegyszerek, ezüsttálak. I
gyűrűk, serlegek, !
ékszerek. kancsók. I .
csattok, hamutálak. I P th ,"p L· gvürnölcs-, zöldség- és

nászajándékok. leo alOS tejtermék ek kereskedése
••, i BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.

, .
Evangélikus gimnázium épületében.

•
ICISI FERENC

O T V Ö STA N,Á R
BUDAPEST

HARlSBAZÁR-KÖZ 3.
TEL.: 384-447 .

BIBOR ISTVÁN
kőnyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, írószer, töltőtoll, !
[átékárú, bélyeg, beszélőgép. lemez. tű, kirakatdiszítő. könyv- I
köté szeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes j

rendszerű töltötollak javítását vállalja. I

BUDAPEST, Gerlóczy-utca- 9. szám alatt. I
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vétele e.~ O ne zongoratermében 'Or d ö hM' t '
1IWll& Bezercdl-U. 10. - Tel.: 140-352.. i r O g. a y a s

I órásmester preciziós órák és ékszerek
,,, raktára.

- '0 [ LY E C ID K zománctáblák, Bd" ..1 ' , k . lvé k II a pe s t , V., Deak F.-ter 4.
vesese , Je venye • , . ~~~~~~~~~x o vxcs LAJOS névjegy~...:. címkék I Telefon: 18'1-175. == .

VII., KÁROLY KIRÁLY.ÚT 7. sz. Tel: 423-327 ~ ~.~~~~~!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!~
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i BundáM,I bolerok, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

I
Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatok a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Átalakítás eredeti
model szerint.

Lajos-nál IV., Múzeum-körút 7.

Agyába, rshamiéba

rug·ós mAT'BACOT
kérje kárpitosálól az EPEDA·üzem
eredeti jót áll á s i nyilatkozatát
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Divat-zsebkendő
Budapest, V., Kamrnermayer Károly-u, 8.

Telefon: 185-462.

Miért táDiogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűzr
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-o

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.

DOLGOZÓ EMBER

azá.má.ra l)OlOifi •._i..ul.LaU y~s~to-
!létr. ha - kiUönösen & nan
nyári melecben - munl:akedve
ellankad, iunal elernyednek
éli kimediltsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyak un kat. homlokunkat a hü-
sítő, frlR~ítií •••••••••••••••Diana sésbarszessze:
kene&,etjük, verejtékező' tes-
tiink lehűl. petyhüdt izmaink
megfeszü)nek, vérkeringésilnk
felélénkül. mnnkabírásunk
megdnplázódik.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
!lÓ8borsz68z nélkül.

Próbapalack ,. 64 fillér
Kis palaek . " 1.10 penl'/!
Közép palaek • 3.20 pengő
Nau palack . 5.50 pengő

Mindenit« kapható!

PUSlTlllBRnTll&
fIIIáI.iIfJla ••• ,",, __

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

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

. - Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.•••••••••••••••
A LUTHER TÁRSASÁG' könyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetők a

következő régebbi kiadványok:
Dr. Luther Márton művei. I-VI. kötet. Fűzve 36.- P Dr. Masznyik Endre: Egyesség könyve. (XVI.
Weitbrecht: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- sz~zadbeli ~agyar fordítás eredeti írás-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4.- " modon.) Fuz,:e . .. 1.50 "
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer Endr.e: Apoíoqta. Fuzv:e ... . 1.50 "

K - S - d .P . .'. Dr. MaSznYlk Endre: EvangelIkus áoqmatika.
D. ov~cs. an or:.. ro~estans estek. Ertekes Fűzve . . -.90 "

eloadaso~ gyuJtemeny~ hatal~as, 688 01- R. Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi
dalas kotetben. m. kotet. Fuzve 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ..

Györ.y Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Dr. Szelényi Ödőn: A vaJJás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- " szellemi életében. Fűzve .. . .

Stromp László: .Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom .Ienő« Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzet"ég Fűzve 1.80 "
acsai levéJtárából. 686oldal. Fűzve. . 5.-" Dr. Wiczián Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. Fűzve . . 1.50 "

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

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

Budapest, vm., Ullói-út 24.

-.60 "
P

-.60 "

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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['IANG~LlKU~~lrr
EGYHÁZTARSADALMI, KULTURALIS, BELM1SSZIOI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP

AZ ORSZl\GOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László,
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., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895 .
.Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiadó: Dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 2.0.412.

TARTALOM
A kiöntött víz

A háborús Németország vallási törekvései

Forrás

Mintegy 170 pengő

Segítés

A sajtó a lelki közeledés szolgálatában

Kevesen tudják

A kárpátaljai szórvány

Névtelen levélírók

Láttuk

Levél a másik oldalról

Könyvismertetés

Hírek.

1943. JANUÁR HO 30.

,.1

Budap~sti istentiszteletek sorrendje'
1943. január 31.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Kemény Péter
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos

d. e. 11 Szteh16 Gábor
d. u. 6 Dr. Kekerr András
d. e. ~;10 Süle Károly
d. e. 11 Darnai Ferenc
d. u. 4 Pásztor Pál
d.u. 5 -.- --
d. e. 3/410 Harmati György

. d. e. 10 Pásztor Pál
d. u. 4 Bagár Iván
d. e. 10 Eötvös Ferenc

.d. e. 11 Majba Vilmos
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Dr. Keken .András
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. 11 Süle Károly
d. e. 10 Csaba László
d. e. :: Halász Kálmán dr.
d. e. 1/211 Johnson Gisle
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d.e. 11 Göndöcz László
d. e. 10 Tomcsányi László
d. e. II Rimár J enő
d. u. 5 Rimár Jenő
d. e. 9 - - --
d. e. 9 -- - - -
d. e. 9 vitéz' Sréter Ferenc
d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 10 Danhauser Lászlé
d. e. 10 - - - _.
d.e. 9 - - --
d. e. 10 Gádor András
d. e. 11 Gádor András
d. u. 4 Mohr. Henrik
d. e. 9 Benczúr László
d. e. 11 Botta Istváa
d. U. 5 Wolf Lajos
d.e 10 - - --
d. e. '/!ll - - - -
d. e. 1/112 - - - -

Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.-
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Gyáli-út 17.
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-6t 24. (egyetemi)

• üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Mária Valéria-telep
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 21:
Gömbös Gy.-út 25.
Fóti-út 22.
.Fóti-út 22.
'I'omory-úti leányiskola
Szerit László-út 61.
Torockó-téri ref templom
Bécsikapu - tér

Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (német)

Obuda (ifjúsági)
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca l.

Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva



lVANGQI~US[lIT-

A kiöntött
Akármilyen nehéz most ez I

a tél és akármennyi gondja és
baja van ma idehaza minden-
denkinek, ezekben a napokban
mégis mindenki úgy gondol
arra, hogy vajjon a hadba vo-
nult honvédek családtagjainak
felsegítésére megindult mozga-
lom milyen eredménnyel fog
járni, mintha ez a legszemélye-
sebb ügye volna. És ez így is
van jól. Igy is kell ezt érezni.
Nagyon komoly és nagyon ne-
héz dolgok tanítják erre ma a
magyar földön élő embereket
és örülünk annak, hogyha ez a
gyűjtés most mindenkit ráta-
nít, hogy az ország minden dol-
gát a sajátmaga dolgának
érezze.

Az utóbbi esztendőkben sok-
szor nyílt meg a magyar szív
segítő és megértő adakozásokra.
Gyűjtöttünk két ízben is az ár-
vízkárosultaknak, gyűjtöttünk
a Vöröskeresztnek, gyűjtöttünk
a finn gyermekek javára.
Mindegyik gyűjtésben meg tu-
dott nyilatkozni a magyar sziv,
mely hibái ellenére is jóságra
és segítő szándékokra készsé-
ges tud lenni. Most azonban
úgy érezzük, hogy valóban
egész szívvel és számolgatás-
nélküli bőkezűséggel, sőt áldo-
zatok és lemondások árán is
egészen meg kell nyílni a szí-
véknek és mindenkinek úgy
kell erre a célra adakozni,
mintha sajátmagának adna és
úgy kell mindenki másnak az
adományára tekintenie, mintha

az őneki magának szólna. Arról
van ugyanis szó, hogy ez az
adakozás igen nagy alkalom
annak teljes és világos megér-
téséhez, hogy egyenként mind-
nyájan a nemzet nagy közössé-
géhez tartozók, annak tagjai
vagyunk, de olyképpen, hogy
azt is tudnunk kell, hogy mi
pedig együttvéve magunk al-
kotjuk ezt a közösséget. Még
ha senki sem vonult volna be
a hadrakelt sereghez valame-
lyik családból, akkor is család-
tagjai neki mindazok, akik
c0akint elhullanak vagy akik
onnan sebesülten térnek haza,
mert ezek mindannyian a mi
testvéreink és a mi barátaink.
Egészen odáig kell nekünk, az
itthonvalóknak megérteni ez-
zel a gyűjtéssel kapcsolatos
kötelességünket, hogy itt nem
önmagunkról,' hanem a velünk
szemben teljesített áldozatho-
zatal viszonzásáról, hanem
egész nemzetünk egyik legmé-
lyebb kötelességéről van .szó.
Nemzeti kötelesség gondos-
kodni a nemzetért harcolók
családjáról.

•Az elmult vasárnapoken az
evangélikus templomokban
mindenütt buzdították a híve-
ket ebben a gyűjtésben való
buzgóságos és keresztyén em-
berhez illő részvételre. Ennek
a buzdításnak a hatása alatt
mindenütt .Icétszeres, három-
szoros, sőt ötszörös összeg gyúlt
össze a perselyekbe annak bi-
zonyságául, hogy ezt a gyűjtést
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mindenki első hallásra megérti
és helyesli. Kell is, hogy az
egyházak, egyházi egyesületek,
Luther-Szövetségek mindenütt
teljesítsék . .azt a kötelességü-
ket, hogy ebben a gyűjtésben
forró szeretettel és fáradhatat-
lanul vegyenek részt.

.Azt olvas suk Sámuel II.
kőnyveben, hogy amikor Dávid
királyt egy sziklavárban kö-
rülzárta az ellenség, egyik na-
pon azt kérdezte: Kicsoda
hozna nekem vizet a kútból,
amelyik a kapu előtt van? Ek-
kor három vitéz keresztültört
az ellenség táborán és vizet
hozott a kútból. Mikor azon-
ban Dávid rátekintett a sebe-
sülten .visszatért hősökre, így
szólt: Távol legyen tőlem, hogy
ezt tegyem: avagy azoknak az
embereknek a vérét igyam-e
meg, akik életüket halálra adva
mentek el a vízért? És kiönté
azt az Úrnak. Szól ez a szent-
írásbeli jelenet mindazoknak,
akik nem tudják megérteni,
hogy azért van itthon' kenye-
rük és vizük, mert vannak oda-
kint, akik életüket halálra ad-
ják ·a mi nyugalmunk ért és
életünkért. Milyen sötét hálát-
lanság volna ezt meg nem ér-
teni!

Bizonyosak vagyunk ennek
a gyűjtésnek teljes sikerében,
mert azt reméljük, hogy min-
denki szíve egész teljességével
megbecsüli katonáink nehéz és
áldozatos küzdelmeit.
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A kárpátaljai
szórvány

Január elején a soproni teológusok egy
csoportja bejárta Kárpátalja szórvány-
evangélikus vidékét, felkeresve a na-
gyobb evangélikus szórványgyülekezete-
ket. Mindenütt, a missziós lelkész veze-
tésével, istentiszteleteket, vallásos este-
ket tartottak, az egyes helységekben lakó
magyarság számára pedig regős-magyar
esteken hívták fel a végvári magyarság
figyelmét sajátos magyar népi érté-
keinkre; ezeken a városok és kőzségek
lakossága igen nagy számban vett részt.
Erről az útról szól az alábbi beszámoló:

Első állomás: Nagytárkány. Kis falu a
Bodrogközben, kb 100 evangélikus él itt
a nagy idegenségben. Legközelebbi evan-
gélikus gyülekezet Ungváron van, jelen-
leg onnan jár ki a lelkész. A felekezet-
közi helyzet igen rossz a faluban, mégis
ez a maroknyi evangélikusság a cseh
megszállás keserves éveiben is tudott
Isten dicsőségére szép kis evangélikus
templomot építeni. Az istentiszteleten
98-an voltunk a templomban. Hogy ho-
gyan volt ez lehetséges, nem tudjuk
mert hiszen az egész csöpp gyerekeket
nem hozták el. Bár ilyen lenne a temp-
lombajárás minden gyülekezetünkben!
Egyetlen vágyuk, hogy úgy, mint tavaly,
újra kapjanak missziós lelkészt. aki a
kőzségben lakik.

Munkács. A négy vármegyére kiter-
jedő hatalmas missziói egyházkőzségnek
kö.zpontja, "anyagyülekezete". Itt él, egy
városban a legtöbb evangélikus, kb
250-300 lélek Mikor nyolc főből álló
csoportunk bement a "parókia" egyetlen
szobájába, alig fértünk el. Milyen nagy
volt a meglepetésünk, mik or megláttuk,
hogya gyülekezet tagjai tudtukori kívül
vacsorát és reggelit hoztak őssze és tet-
ték le a "parókia" egyetlen asztalára,
mert valahogyan megtudták. hogy fél-
nappal előbb érkezünk. A gyülekezet sze-
retete itt alig ismert határt. Szeretettel
zártuk m] is szívünkbe ezt a kis gyü-
lekezetet, amely oly nagy örőmmel várta
az ország tulsó végéről idejqvő teológu-
sokat. .

Beregszász. Itt már kevesebb az evan-
gélikus, mégis szép számmal összejöttek
a gimnázium egyik tantermében, ahol
megtartottuk istentiszteletünket és vallá-
sos estünk et. Buzgón éneklik a liturgiát,
amelyet nemrégen vezetett be. a lelkész.
Bizony, itt is csak az utóbbi időben lát-
tak lelkészt, régen a reformátusokhoz
jártak és csakhamar elvesztek volna
egyházunk számára. Ma már minden va-
sárnap van istentisztelet, minden héten
hittanórák, sőt gyülekezeti bibliaóra is.

Nagyszi5lJős. Itt talán 30--·40 evangé-
likus van, de mér .a magyarság is idegen
nemzetiséggel él együtt. Itt közösen tar-
tottuk vallásos estünket a reformátusok-
kaI. A nagy terem zsúfolásig megtalt.
Itt voltak az evangélikusok, a reformá-
tusoktói igen sokan, sőt még sok kato-
likus is eljött. Pedig igehirdetésünket,
vallásos estünket az egyetemes imahéttel
xapcsolatos közös imaóra követte, előtte
pedig 2 órás regős-bemutatón vett a hí-
vek többsége részt. Igy 3-tóI fél 8-ig,
négy és fél óra hosszat voltunk együtt
velük. Es ki tudták várni türelemmel
ezt az időt is. Íme, ahol a magyarság
nemzetiségekkel él együtt, jobban össze
tud fogni és nem keresi mindíg azt, ami
magyart a magyartóI elválasztja.

2

A háborús Németország vallási
törekvései

Rövid riport Kurszktól Kiévig a kórházvonaton.
(i<::ztaz érdekes cikket a Sárospataki Református Lapok

f. é. 3. számából vettük át.)

A közelmúltban általában sokat szoktak beszélni a keresztyénség
helyzetéről Németországban a nemzeti szocializmus uralomrajutása
után. Bizonyos hírek keringtek arról, hogy a régi pogány germán
valláshoz tért vagy tér vissza a német nép, vagy arról, hogy van egy
irányzat, amelyik ezt a kérdést erősen felszínen tartja.

Nekem volt alkalmam beszélni erről a kérdésről Wiedemayer János
német századossal, aki csodálatos módon szabadult meg egy bomba-
támadás alkalmával, amely tartózkodási helyünket érte, Éjjel fél 12
órakor négy német tiszt a magyar vonatparancsnokságról távozott,
alig köszöntek el, amikor a felettük járó orosz bombázó ledobta bombáit.
A bomba süvítését hallották, a magyar parancsnok és két német tiszt
levágta magát a földre, míg a másik két német az út közepén nevetve
állt meg. A következő pillanatban a bomba a közeli házra esett, repeszei
az álló két tisztet megölték, Wiedemayer és társa könnyebben meg-
sebesült, a magyar tisztnek nem történt baja.

A kórházvonaton együtt jövünk, kellemes útitárs, vallási meg-
győződése és általában anémet. keresztyénség jelenlegi formája és
megnyilvánulása felől kérdezem, A polgári életben kereskedő Hanno-
werben. Mint laikus, hivő egyháztag felel kérdésemre. 48 éves,

Milyen vallású?
- Evangélikus.
- Igaz-e, hogy anémet keresztyénség a krisztusi keresztyénség-

től elfordult és inkább a germán mithológia szerint alakítja vallását?
- Vannak törekvések német ker. vallást alapítani, hogy a szét-

szóródott szektákat összegyűjtsek egy közös német vallásban, de föl-
tétlen keresztyén alapon. A régi mithológia inkább gyermekjáték
némelyek részéről elszigetelten, de semmi komoly alapja nincs, Min-
denki azt a vallást követi, amelyiket akarja. A fiatalság közül sokan
vannak, akik istenhivőknek tartják magukat, akik azonban a jelenlegi
vallásos formákat nem tartják időszerűeknek és új vallási formát keres-
nek keresztyéni alapon, Most vajudnak egy új vallási forma után.

-- Mi a véleménye Jézus Krisztusról, a zsidó nép fiáról?
- Három felfogás van. Először: megütközik ezen 'és zavarja

keresztyén hitében, hogy Jézus zsidó volt, - másodszor: árjaszárma-
zásúnak tartja, - harmadszor: túlteszi magát mindenen és nem zavar-
tatja magát. A papságra vár a szerep a kérdés megoldásában. Szerinte
a keresztyénség ahogy volt, a mai nyelven hirdetendő.

Milyen a vallásos felfogása?
Istenfélő, de nem misztikus.
Személyes megváltását hogyan, ki által gondolja?
Isten kegyelme által.
Igaz-e, hogy Németországban vallástalan irányzat terjed?
Nem terjed, csak azokat a vallási dogmákat akarják kikap-

csolni, melyek ellentétben állanak a nagy népi közösséggel és intéz-
méríyekkel.

- Rosenberg, mint teoretikus, kikapcsolta-e a keresztyén vallást?
- Rosenbergnek semmi köze a valláshoz és mint vallásújító nem

jöhet számításba.
- Erősíti-e a nemzeti szocializmus a keresztyén. vallást, vagy

gyöngíti?
- Van nálunk egy szólásmód, amely szerint a nemzeti szocializ-

mus nem más, mint gyakorlati keresztyénség.
Lelkészek állami fizetést élveznek-e?

-- Igen. Volt egy gondolat, hogy a hívek fizessék.
. - Maga a párt nem gördít-e akadályokat az ifjúság vallásoktatása

elé, nem vonja el onnan?
-- A párt nem gördít akadályokat az ifjúság vallásoktatása elé,

sőt megengedi, hogy szabadon gyakorolja vallását.
Tovább nem kérdezem, látom, hogy fáradt. A feleleteiből és a



hozzáfűzött rövid magyarázataiból világosan meglátszik, milyen a
német evangélikus egyház jelenlegi vallásos felfogása és gondolkozás-
módja. Csakugyan vajudik most, de én szilárdan hiszem, hogy a háború
tisztító tüzéből kikerülve jobban rátalál Istenre, Krisztusra, úgy mint
régen a nagy reformátor, Luther. Hiszem, hogy amint .a század ural-
kodó koreszméje, a nemzeti szocializmus Európa s talán a világ többi
népeit felrázza, úgy az evangéliumi keresztyénség fogja valójában a
nemzetiszocializmust megtisztítani, hogy csakugyan ne legyen az más,
mint az ő nyelvükön szólva: gyakorlati keresztyénség a Krisztus fősége
alatt. Soltész Pál. t. tábo lelkész.

Forrás
A napokban megnyílt Szaksajtó Kiállítás kultúrális életünk egyik

igen érdekes jelenségéről ad számot. Arra a jelenségre gondolunk,
amelyet pár esztendővel ezelőtt nagyon sokszor követeltek: kultúránk
decentralizálására. Vidéki városainkból ugyanis Budapestre áramlik
mindaz az erő, amelyik a kultúra terén különlegesebb alkotásokra
képes, (még az is, amelyik semmi újat sem mond) és szinte teljesen
kiüriti a vidéket. Budapesten kívül alig találunk hazánkban egy-két

, várost, ahol friss, elevenen lüktető kultúrélet folynék, olyat pedig ahol
feljegyzésre méltó történnék: még kevesebbet. Annál érdekesebb, hogy
ez a nagy centralizáció bizonyos mértékben mégis csak szétárad. Szét-
árad nevezetesen a szaklapokban.

Magyarországnak jelenleg kb. 1200 szaklapja van. Minden foglal-
kozási ág, minden irány, minden politikai megmozdulás tart fenn
magának egy-egy folyóiratot, úgy hogy míg Németországban pl. átlag
25-30.000 lélekre esik egy folyóirat, addig hazánkban minden lO.OOO-re.
Naivabb lelkek most örvendezhetnének ezen, mondván, hogy íme milyen
nagy a szakirányú érdeklődés hazánkban, a mélyebben látók azonban
megállapíthatják: szellemi életünk gazdag ugyan, de tel iesen irány-
talan és egység nélküli. Mert nyilvánvaló, hogy lehet bármilyen érdekes
is egy-egy szaklap, valószínű, hogy rengeteg olyan mondanivaló is fel-
színre kerül benne, amit ha közösen szerkesztenének egy rokon szak-
mával: akkor is el lehetne mondani. Nincsen tehát szükség arra, hogy
életképes mondanivalóval rendelkező folyóiratok tengődjenek ugyan-
akkor, amikor jelentéktelen irányúak gondtalanul megélnek.

Nyilvánvaló, hogy" ebben a helyz.etben kettős a teendő: egyrészt
megszüntetni a szaklapok túltengését és közülük egyeseket összefogni,
másrészt pedig öntevékenységre serkenteni a vidéket és belekapcsolni
az ország eleven vérkeringésébe. Megszövegezetlenül, de kiolvashatóan
ezt tűzte ki céljául egyik legújabban megjelent irodalmi és kritikai
folyóirat, a "Forrás".

Ezt a havonkint kis nyolcadú könyvalakban megjelenő, (128 o.)
folyóiratot a Kultúrális Egyesületek Szövetsége adja ki. Összefogásra
törekvő célkitűzése igen rokonszenves. Meg akarja szólaltatni hasábjain
mindazokat, akik a magyar szellemi és kultúrális életben hangadó sze-
repet töltenek be. A különböző pártokra és tömörülésekbe szakadt
szellemi vezetőréteget szeretné összegyűjteni. A népi beállítású értelmi-
ségnek a polgári írókat, apolgáriaknak népieket. az össze-vissza olva-
sóknak az egész magyar szellemi és irodalmi életet törekszik bemutatni.
Nem lehetetlen gondolat: Karácsony Sándort adni azoknak, akik eddig
legfeljebb Márai publicisztikai kultúrtörekvéséig jutottak el és '8zent-
mihályiné Szabó Máriát és Harsányit azoknak, akik szándékosan be-
csuktak a szemüket minden előtt, ami nem kezdő és nem népi. Ha
egyik irány sem fog majd behódolni a másiknak, (ez nem is volna
jó, mert elveik feladását jelentené, a kultúrában nem lehet megegyezni,
csak vagy győzni, vagy eltűnni a sűllyesztőben) de meg fog ismerkedni
mind a kettő azzal, ami. a másikban érték. Hiszen kétségtelen úgyis
mindenki előtt, aki csak egy kissé is világosan néz és lát, hogy van
érték mind a két oldalon és ezeket az értékeket fenn kell tartani,
sőt kőzkinccsé kell tenni. _

Ezekben a törekvésekben az első "menetek"-ben valószinűleg a
népi írók jutnak előnyökhöz. Nevezetesen abban, hogy olyan közönség
elé jutnak, amelyik elé eddig nem jutottak el. A polgári írók szervezett

Máramarossziget valaha anyagyüleke-
zet volt és lelkészt is el tudott tartani,
de az oláh megszállás alatt elsorvadt,
mint anya gyülekezet. Nem régóta tar-
tozik a gyülekezet a missziói egyházköz-
séghez és ez bizonyos mértékig meg is
látszik rajta. Még nem járta át a hívek
egy részének lelkét a. misszióí öntudat,
ami oly határozott evangélikussá teszi
a szórványban másutt talán fásult evan-
'gélikusokat. De a jelek már mutatkoznak.
Regős estünk megszervezésében evangé-
likus ügyet láttak a szigetiek és szinte
órák alatt minden nehézség ellenére meg
tudtuk itt is szervezni és tartani regős-
estünket, sőt átmehettünk Aknaszlatinára
is, ahol a bánya vendégeiként ugyancsak
regősestet tartottunk.

Rahó/ volt utolsó állomásunk. Itt 20-
25 evangélikus van, akik talán elvesz-
nének egyházunk számára, ha nem vol-
nának a lelkésznek olyan lelkes munka-
társai, mint amilyenekkel itt találkoz-
tunk. Pedig mennyi veszélynek vannak
kitéve idekerült híveink. Nemcsak a más
felekezethez való bekapcsolódásokra, el-
keresztelésre, vallási közönyre kell gon-
dolnunk, hanem arra, hogy az, evangéli-
kusság számukra külső forma marad.
Néha látnak evangéiikus lelkészt, néha,
igc>ll ritkán van csak istentisztelet; arra
elmennek, már azért is, mert falun az is
esemény, másrészt örülnek, ha a nagy
idegenségben magyar szót hallanak. De
nem lesz' az Evangélium számukra az a
kenyér,. amely nélkül nem tudnak meg-
élni. és nem érzik szükségét annak, hogy
lelkész nélkül is, családi körben, vagy
egyénileg olvassák Isten Igéjét. Ma már
más a helyzet. Rahón szinte minden hé-
ten van evangélikus Istentisztelet. A lel-
kész elindul vasárnap Munkácsról. Meg-
teszi azt az utat, amelyet mi is megtet-
tünk. hirdeti minden helyen Isten üze-
netét éspéntekenként elér Rahóra, ahon-
nan azután siet vissza, hogy szombatra
megérkezzék az "anyagyülekezetbe",
Munkácsra, elvégezze ott a vallastani-
tást, megtartsa a bibliaórát, elintézze fl

hivatalos dolgokat és az egyheti postát,
megtartsa a vasárnapi istentiszteletet és
máris indulion el újra missziói körút jára.
Igen. a rahói istentisztelet nemcsak a
helybeli evangélikusoknak jelent sokat,
hanem annak az ott 'katonáskodó igen
sok magyar evangélikus fiúnak, akik
dunántúli kis falvakból, nagy alföldi gyü-
lekezeteinkből kerültek oda a Kárpátok
közé és akiket felettes parancsnoksá-
Quk mindíg nagyon szívesen elenged az
istentiszteletre.

A szór vánvok evangéliumi egyházunk
véováre í. Ké rnáta l+a az északkeleti vég-
vár. Károátaliától sem északra. sem
keletre nincs már evangélikus gvüleke-
zeti igehirdetés. csak itt-ott misszioná-
ríusok vagy tábori lelkészek ajkán.

Egyházunk számára -igen fontos, hogy
állianak végváraink. Gondoljunk szere-
lettel és imádságokkal az ott élő test-
vérekre. Pósfay György.

Üj kórházi lelkész. A pesti evang éli-
i(US egyházközség kórházi lelkészi állást
szervezett, amelynek feladata a pesti ol-
dalon lévő- székesfővárosi közkórházak
evangélikus vallású betegeinek lelki gon-
dozása és ezzel kapcsolatban kórházi
istentiszte letek tartása. A presbitérium

. ezt az állást meghívás útján kívánja be-
tölteni és a választó közgyűlésnek egy-
hangúlag Vargha Sándor meghívását ja-
vasolja.
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mNC{lII<UJfLfT
A névtelen levélírók

Az elmúlt hét folyamán több komoly
napilapunk emelte fel szavát a napjaink-
ban mindjobban elszaporodott névtelen
levélírók ellen. Valamenny] abból a tény-
ből indult ki, hogy az utóbbi időben
egyes felelőtlen és felületes gondolko-
dású egyének illeték es helyekre eljutta-
tott névtelen leveleikkel a honvédség
egyes intézkedéseit kifogásolták, illetve
tették bírálat tárgyává. Már a napisajtó
is a legszigorúbb an elítélte viselkedésü-
ket. Megmondotta, hogy eljárásuk ellen-
tétben áll a magyar ember észjárásával
és nyílt, őszinte kiállásával. Komoly
időkben különösen félre kell tenni min-
den rosszindulatú .bírálatot, gyanusítást,
bántást és felelőtlenséget. Ezek a névte-
len levélírók céljukat nem fogják elérni.
Minden soruk elolvasás nélkül kerül-
jövőben apapírkosárba.

Mi, egyházi sajtó, kőszönjük a határo-
zott hangot. Mi is a leghatározottabban
elítéljük ezeket az embereket. Mi azt
akarjuk, hogyha valakinek valami pa-
nasza van embertársa ellen, mondja el
őszintéri. nézzen annak a szemébe bátran
és egyenesen s kérje az orvoslás-t biza-
lommal. Ne rejtőzzék a "jótékony ho-
mályba"r hanem álljon napvilágra, mint
akinek nincsen sem Isten, sem az em-
emberek előtt semmi rejtegetni valója.
Komoly és nehéz időket élünk. Valljon
színt nyíltan míndenki.

Mi csak egyfajta névtelen levélírót tu-
dunk elismerni. Olyat, aki nem azért
rejtőzik el, hogy kivonja magát a felelős-

. ségrevonás alól, hanem azért, mert nem
tart igényt egy-egy jócselekedete vagy
fáradozása után a dícséretre és a kősző-
netre. Aki azt vallja, hogy: jobb adni,
mint kapni, s azt, hogy ne tudja a te
jobbkezed, mit cselekszik a bal. Hála
Istennek, m] szép számmal "ismerünk"
ilyen levélírókat is. Vannak köztük öz-
vegyasszonyok, akik kétfillérüket adják
oda, vagy ötszáz pengős végrendeletüket
helyezik le névtelenül a jótékonyság asz-
talára. Vannak köztük idős férfiak, a.kik
egy életen keresztül forgatott és köny-
nyeikkel áztatott ímakönyveiket vagy
Bibliájukat hozzák el a lelkész; hivata-
lokba ~ örökségül másoknak. Legutóbb
egyik lelkész adott hírt gyülekezeti lap-
jában 2 arról, hogy egy névtelen levél
olvasása milyen jóleső és nemvárt
melegséggel töltötte el a szívét. A CÍ-
mére küldött 'névtelen levélnek ez volt a
szövege: "Mélyen tisztelt Nagytiszteletü
Úri Itt küldök 50 (ötven) pengőt a harc-
téren küzdő honvédek közt terjesztendő
imakönyvek és szentírás céljára. Egy
anya a bibliaórák közösségéből. Nekem
is a harctéren van a fiam. Nagytiszteletű
Úrnak tisztelő híve," Annak is, aki kapta,
annak is, aki most olvassa, ugyanaz le-
het az érzése. Ezt a névtelen levélírót
ismeri az Isten. És Isten felírta az ő nevét
az Életnek kőnyvébe.

Érdekes, hogy a kétféle névtelen levél-
íróról szóló ujságcikkek csaknem egy-
időben jelentek meg a lapokban. Azok-
nak sunyi, gyáva és alattomos viselkedé-
sét hasábos cikkek ítélgették és kárhoz-
tatták. Erről a névtelen levélíróról, a
bibliaközösségi anyáról csak annak a kis
lapocskának a rövid cikke emlékezett
meg, Adná Isten, hogy azoknak viselke-

. dése elrettentő például szolgálna minden
:magyar evangélikus ember előtt sennek
áldott példája nyomán pedig minél több
lélek indulna el a segítő szeretet, de az
emberek előtt való névtelenség boldog
útjára! Pásztor Pál.
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állásaikat és arcvonalaikat erősen tartották és közkedvelt folyóirataikon
keresztül elzárták a polgári közönség nagy részét a népi irodalomtól.
A népi írók és olvasótáboruk azonban ismerte (ha legtöbbször nem
becsülte is) a polgári írókat, mert hiszen az ő táborukból szökött meg
és futo~t át, -túltelítetten és mégis éhesen a másik táborba. Később,
h~ a harc egyenlő lehetőségek és fegyverek mellett folyik majd,
konnyen lehetséges, hogy ebből a kísérletből az egységes magyar
kultúrszemlélet és egységes helyes irodalmi műveltség nő ki.

Egységes kultúrszemléletet pedig joggal várhatunk ettől a folyó-
irattól első száma alapján. A kultúrális élet minden területét és minden
megnyilatkozását számon akarja tartani nagyszámú rovatában. Igaz,
hogy egyelőre nagyon is előnyös en akar bemutatkozni és ezért sok
cikket hoz, (ezeket azonban nem egészben, hanem csak "befejező"
közlemény következik" zárszóval) később azonban valószinűleg ki-
egyenlítődik mostani egyenetlensége. (Be akarja mutatni a külföldi
irodalom termékeit is, ebben a számban német, olasz, francia szerzőktől
hoz novellát és költeményt, a jövő számban bolgár, horvát és szlovák
novellát vett tervbe.) Addig nézzünk jóakaratú várakozással elébe.

A Forrás, mint vállalkozás, természetesen csak akkor felel majd
meg vállalt hivatásának, ha mostani célkitűzéseit maradéktalanul meg
is valósítja. Ha mondanivalójával, gazdag tartalmával egész seregnyi
teljesen felesleges szépirodalm:i folyóiratunkat felszívja, olvasótáboru-
kat magához vonzván. Mert ha ezt nem lesz képes végrehajtani, akkor
csak egy lesz a többi között és mivel a legigényesebb, a legelhagyatot-
tabb is. Harca tehát, amelynek célkitűzéseit figyelemmel és rokon-
szenvvel kísérjük: a magyar kultúra egységesitésének sikerét vagy
bukását és ezzel további, újabb szétdarabolódását fogja jelenteni.

Kemény Péter.

Mintegy 170 pengő
A Beszkárt kalauznőket keres hadbavonult férfi?lkalmazottak pót-

lására s a plakáton, mely különben azt a benyomást kelti, hogy a
Beszkárt pánikszerű igyekezettel sem tud elég kalauznőt szerezni, -'
mintegy százhetven pengős havi jövedelmet ígér a vállalkozóknak.
A plakát, mint mondjuk, elég szerencsétlen atmoszférát áraszt, egyálta-
lán nem a normális munkaajánlat, hanem a munkáscsalogatás, majdnem
a munkáscsábítás hangját használja.

. Első pillanatban örültünk a plakátnak. Az ember utazik a villa-
moson, unalmában, s a lassú utazás tehetetlenségében mindent össze-
olvas, amit csak elé);' a szeme a hirdetéseken, a szomszéd ujságjában,
vagy az utcán. Először csak tudomásul vettük. Sőt, helyeseltük. Azt
mindnyájan tudjuk, hogy a kalauz munkája különös en ma igen nehéz
és idegőrlő, fáradságot hozó szolgálat. Korai kelések, késői fekvések,
hosszú gyaloglások a munkahelyre, egész napi talpon lét a zsúfolt
villamos tolakodásában, közben állandó beszéd, számolás, vitatkozás,
szóval legalább átlagos intelligenciát igénylő szellemi munka is. Nőknek
különösen nehéz lehet. Örvendetes, hogy legalább meg is fizetik ezt a
munkát. De aztán utánagondotunk a munka-ajánlatnak.

Ez a "mintegy szézhetven pepgő" kinek szól tulajdonképen?
Szól elsősorban a háztartási alkalmazottaknak. A házicselédeknek, .

akiknek a nagyon megnőtt fizetésigényei nem állanak arányban már
ma sem az általános fizetésemelkedésekkel. Ma olyan mindenes, aki
főzni épen hogy tud valamit, aki mosást nem vállal, fűtőanyagot nem
hord és sorbaállni nem akar, 70~80 pengős igényekkel lép fel, a főzni
tudók pedig a százpengőkkel kacérkednak. Ezek az igények átlagosan
ötven 'százalékos emelkedéseket mutatnak a háborúelőttiekkel 'szem-
ben, amivel szemben az általános fizetésemelkedés messze elmarad.
Mondják, hogyacselédválság mindíg jó jel, mert a szociális jólét kisérő-
jelensége. Allítólaga nyugati országokban már nincs cseléd, mert senki
sincs rászorulva erre az életmódra. Nálunk azonban ez még semmiesetre
sem jó jel. Ma még legfeljebb háborús konjunktúrákról beszélhetünk
s semmiesetre sem általános szociális jólétről, ami tartósnak és időálló-
nak ígérkeznék. És ma még azok a háztartások, amelyek .háztartási
alkalmazott számbavételével épültek, semmiképen nem tudnak áttérni
valami amerikai életrendszerre, amelyben a házi automaták sora végzi



el a háziasszony ezek nélkül elvégezhetetlenül sok munkáját. A család-
védelemnek egyik része az is, hogyatisztviselőréteg családját is védeni
kell. Ahol gyermekeket kívánunk s ahol az asszonyokat máris külön- Kiállítások elég sűrűn nyílnak Buda-
böző háborús szolgálatokra használják fel, (legtöbbször ellenérték pesten. Érdekességük, hogy a művészek
nélkül.)' ott gondoskodni kell arról, hogy a háztartási alkalmazottak maguk választják és bérli4 a kiállítási
igényei arányban maradhassanak ennek a rétegnek a lehetőségeivel. helyiségeket és ott azokat a műveiketállítják ki, amiket maguk ítélnek jónak.
Hangsúlyozzuk, nem a kalauznők nehéz munkában megérdemelt száz- A kívülről szemlélő műbtr áló helyett
hetven pengőjét irígyeljük, de akkor a társadalmi rend egész vonalán tehát a művész maga a mérték. A közön-
fenn kell tartani az általánosfizetésrendezés elvét. ~ég annyiban jár jól így, hogy a művész

Mert ez a "mintegy százhetvenpengő" szól a diplomás leányoknak sajátos gondolkozását ismerheti meg. De
A éppen ezért a bírálatnak sokkal -szrgorúb-is, akik sokszor önmagukat s családtagjaikat is maguk tartják fenn. z ban kell megnyilatkoznia ezekkel a mű-

érettségizett leányok, hacsak különleges nyelvtudással nem rendelkez- vekkel 'szemben, mínt a bíráló-bizottsá-
nek, legyenek akár irodai erők, akár pedagógusok, átlagban így keres-o gon átmenő müvekkel, hogy a művészt
nek. Vagy inkább alacsonyabb an kezdenek. Egészen jól fizető vállalatok esetleges eltévelyedésével még ideje-

k k bb ká t korán figyelmeztesse. __oA Műterembennyujtanak ennyit iskolázott leányokna . Nem önnye mun aer. (Kossuth Lajos-u.) Belányi Viktor állított
Postatisztviselőnők, vasúti alkalmazottak, közszolgálatban álló nők, vagy ki. Hosszú müvészi múltjának eredrné-
pedagógusok megkétszereződött munkában élnek mind.yNem a kalauz- nyeit mutatják kiforrott képei. Ez az erő-
nők százhetven pengőjét irígyeljük, de akkor gondoskodni kell ~zekről teljes kifejezési eszközökkel dolgozó mű-

l k '1 . vész az évek folyamán sok figyelemre-
a tanu t leányo ro IS. méltó képet festett. Mind csendéletein,

De szól ez a hirdetés a férfiaknak is. A "jól fizetett" budapesti mind egyéb tárgyú képen megtartja ele-
káplánok kezdőfizetése ez. A vidékiek sokszor emögött vannak hosszú ven, pompás színeit. A Műbarátnál, (Má-
szolgálatokkal a hátuk mögött. '»: kezdő tanárok itt állanak. És jól r.ia Valéria-u.) három müvész szerepel.
f k 'l f Hangai Szabó j\'liklós francia irnpresszio-izető vállalato na is az érettségizettérfi-munkaerők ilyen sziriteri nistákra emlékeztető képei könnyed
állnak. De beszél ez a hirdetés a férfi és női munkaerők közötti eltoló-ecsetkezeléssel, készültek, kár, hogy té-
dásról is. Napokban beszéltem egy 'vasúti távirdában alkalmazott mái sokszor erőltetettek, sőt néha egé-
fiatalemberrel, akinek négy középiskolája van. Az egyik nagy város szen visszatetszők. Fáber Gobrietla kép-

, sorozatát inkább "borongás, mint vidám-állomásán hosszú, terhes szolgálatban, teljes szaktudással épen ennyit ság _jellemzi,pedig az aquarellhez a vi-
keres. Ugyanakkor pedig a Honvédelmi Minisztérium által fizetett, dámság lényegesen közelebb áll. Színeí
ugyanoda beosztott, semmi iskolai végzettséggel nem, bíró s ma még tompák, de fínomak és kiegyenlítettek.
semmihez nem értő női munkaszolgálatosok kb. 190 pengőt keresnek. Dabóczy Mihály (k inek Erdőölő c. szobra

Ahhoz már apáink hozzászoktak s nozzászektusú: mi is, mai értei- a Téli Tárlat egyik meglepetése volt)igén erőteljes, jó meglátású és jó tárgy-
miségiek, akik tisztviselő-életet választottunk, hogy a háború a terme- választású szobraíval igen gyönyörűséget
lőknek és szabadfoglalkozásúaknak, tőkéseknek kedvez. A nemzethez szerez a szemlélőnek.
<,aló tartozásunk minden társadalmi rétegnél szellemibb és lelkibb feI- Rembrandt, a nagy németalföldi festő
fogása alapján, mint szúleiett szegények, akik halálig való szegénysé- életét mutatja be egy hasoncímű film.

, giinket apáinktól felvállaltuk újra, lelkesen áldozunk a hazának meg- Langbehn óta, aki .Rcmbrandt als Erzie-
feszített munkát, leron.Gyolódást, anyagi és seeüemi erőJ+e[őrlődést. Tu- her" c. könyvében a nagy művészt első-. sorban mint nevelőt állította kora elé
domásul vesszük a háborús "értékkülönbséget" a termelők és tiszt- példának, kevés alkalmunk volt róla
viselők között. De a tisztviselő'k között legalább tartsunk igazságot. . ilyen jellemző és jó képet nyerni. Művé-
Legalább a közszolgálatban ne legyen igazságtalan eltolódásokból , szi, komoly eszközökkel elkészített, jól
szükségtelen elkeseredés .. Mindennek vége pedig az, hogy ha az élet játszott \ film ez, amelyik a szenvedésekközött megérő és felmagasodó müvészt
azt mondja, hogy a villamoskalaúznőnek legalább százhetven pengőt mutatje, be. A helyenként kissé lassunak
kell fizetni, hogy érdemes legyen a munkavállalása akkor a magasabb ható film igazi élmény.
végzettségűeknek. a f~rfiaknak és a felelőségteljesebb munkásoknak A Vörös vihar a finn-oresz háuorú után
ugyanilyen arányban el kell ismerni az életkényszereit, s emelni kell megszállt k arjalai területek szenvedéseit
a fizetését, mert nem juthatnak hátranyosabb helyzetbe csak azért, és bátor harcát mutatja be. A megszállo
mert ők a békében vállaltak fel a munkájukat. dyl, ellen dolgozó Iinnek harcát eposzi han-. ' \ gon, de nagyon vontatottan moridja el.

Jó szereplők, jó játék, egy pár egészen
új ötlet teszi ezt a svéd filmet érdekessé,
Kár, hogy az Omnia közönsége vereke-
dős filmet remél benne, és művészi játé-
kot kapva, állandóan zavarja az előadást.

kp.
Segítés

Egy nagy amerikai egyház lap, melynek százezres olvasótábora
van, körkérdést intézett ölvasóihoz, melyben megkérdezte, hogy az
olvasók miben és hogyan 'érzik magukhoz legközelebb az Istent.
A válaszok legnagyobb része arról számolt be, hogy Isten itt a föl-
dön az ő segítségével van hozzánk legközelebb. Ha nem is vagyunk
hívei az Ú. n. körkérdéseknek, mégis érdekes az olvasók megnyilat-
kozása. Isten az ő segítségével van hozzánk legközelebb. Ezt a gon-
dolatot egyik igen szép énekünk így fejezi ki: "hol a szükség leg-
nagyobb, segedelmét ott kapod".

Olvastunk már harcoló kat.onáról, kit sziven talált volna az ellen-
ség golyója, ha szíve fölött nem hordja az édesanyjától a bevonulás
alkalmával kapott kis bibliát. Hallottunk már inségben élőkről, kik
szinte az utolsó pillanatban kapták meg a darab kenyeret, a f'ütő-
anyagot, vagy a gyermekeknek ruhát. Bizonyára magunk is átéltünk
nehéz, súlyos napokat, mikor úgy éreztük, hogy nem bírjuk tovább

Láttuk

levél' a mási~ ol~alról
Nagy visszhangja van a magyar ke-

resztyénségben a keresztyén egyházak
egymáshoz való közeledése gondolatá-
nak. Lapunkhoz- is sok buzdítás és he-
lyeslés érkezett. Ezek közül kőzüljük az
alább i érdekes, mindenesetre szívből jött
levelet. ,

"Kedves Szerkesztő Or! Nem vagyok
író, még evangélikus sem vagyok, csak
egy egyszerű katolikus magyar asszony,
aki évek óta a keresztény egységen dol
gozom, ,mindenütt hirdetem, .amerre j á-
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rak. Nagy érdeklődésseI olvastam egyik
számukban, az Evangélikus Életben, Ke-
lemen Krizosztom pannonhalmi főapát
karácsonyi .hirlapi cikkére a válaszukat.
(Sajnos, a főapát sorait nem olvastam.)
Ma megint átnéztem az Evangélikus :ele-
tet és első'" oldalon megpillantottam a
lelki egység helyreállításáról című cik-
ket. ürömmelolvastam el és boldogan
állapítottam meg. hogy ez az írás is
közelebb hoz minket egymáshoz, szegény
elszakadt kereszténységet! (Ha úgy
akarj.a: keresztyénséget.) Kedves Szer-
kesztő Úr, életem főcélja ez az unió! :es
.mtnden erre vonatkozó' kedvező hírt bol-
dogan olvasok el. Tegyenek meg to-
vábbra is mindent a közeledés előmozdí-
tására! - Arra kérek mindenkit. hogy
szeressűk egymást, keressük meg egymás
testvéri kezét, hiszen a m] Urunk Jézus
is ezt várja tőlünk. Ö mondta, hogy
arról ismernek meg minket, hogy az Ö
tanítványai vagyunk, ha szeretjük egy-
mást. Hisnyay-Heinzelmann Béláné,"

Új könyvek
Meszlényi An/al:

Magyar sorsunk őrei l','ioháestól
'I'ríanonig.

Budapest, Szt. István Társulat, 400 lap.

Magyar sorsunk őreinek Mohácstói
Trianonig terjedő időre szorítkozó tár-
gyalása eleve elárulja a szempontot:
magyar sorsőröknek valók csak abban
az időben élők voltak, akik a magyar'
sorsot a katholicizmussal együtt őrtzték.
"Életük gyertyafény a vallás és haza ol-
tárán ... " mondja az előszó, és ezek után
csak katholikus sorsőrök következnek.
Ez a különleges szűkkörű beállítás abból
a szempontból mindenesetre érdekes,
hogyahithűségben a hazaszeretet egyik
kritériumát találja meg. De érdekes még
azért is, mert betekintést nyerhetünk a
rk. részről a reformáció és ellenreformá-
ció korában lefolyt l1arcok során elle-
nünk felhozott vádakba is. Egyebekben
azonban elfogult, bár tárgyilagosság lát-
szatát kelteni akaró könyv, amelyik sem
a történeti igazság megtalálását. sem
pedig a felekezetek közti békességet
nem munkálja, . kp ..

HíREK
Papírszükséglet. Lapunk január 9-iki

lapszámához postai befizető lapot mellé-
keltünk az előfizetési díj beküldésére.
hi előfizetési díj 8 pengő Kérjük la-
punk olvasóit, szíveskedjenek lehetőleg
az egész évi előfizetést beküldeni, rnert
a papírárak gyakori emelkedése szüksé-
gessé teszi az évi papírszükséglet mí-
előbbi biztosítását.

Az Országos Luther -Szövetséa január
26-án országos választmánví "ülést tar-
tott, melyen az egyháztársadalmi munka
sok fontos kérdését beszélték meg. A
rzokésos jelentéseken kívül behatóan
tárgYéllta a 'választmány az egyháztársa-
dalmi munkaközösség feladataival ösz-
sze függő kérd eseket.

Sajtókiállítás. Az első magyar orszá-
gos szaksajtó-kiállítást, melyet az Orszá-
gos Magyar Sajtókamara lll. szakosztálya
rendez, január 26-án nyílt meg a ·váras-
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és éppen akkor kopogtatott be ajtónkon Isten szelídarcú segítő-
követe, letörölte arcunkról a bánat és aggodalom keserves könyeit,
imádságra tette össze a két kezünket, felfelé mutatott: Isten az ő
segítségé vel van hozzánk legközelebb.

Vártak már az emberek segítséget e földön mindentől és minden-
kitől. Várták a segítséget a tudománytól. Ma azonban könnyeink
között tanulgatjuk, hogy a tudomány nem tudja az emberiséget alap-
vető módon megsegíteni. A tudomány igen nagy dolgokat produkált,
de ez még nem minden. Lehet, hogy tudom a vitamin jelentőségét,
a mirigyek működését, az átörökléstanban a gének szerepét, a sejtek
különféle kóros elváltozását, ha azonban a testem halálos betegséget
hordoz, meg kell halnom. A hanghullámot ráültethetem az elektro-
mos hullámra és hangomat hallhatják az óceán tulsó partján, kutat-
hatom mélységek és magasságok titkait, csak arra a kérdésre nem
tudok választ adni, hogy meddig élek, mi lesz velem, hova jutok,
honnan jöttem és hova megyek? Az élet alapvető kérdéseire nem tud
választ adni a materiális élet egyetlen ága sem. Mindezek eszközök,
mégpedig lehetnek nagyon értékes eszközök az életben, de mindeze-
ken felül és túl Isten kezében van az életünk, Ö méltatott bennünket
arra, hogy megszólít, figyelmébe vesz és segít rajtunk Érezhetően,
kitapinthatóan, megfoghatóan segít rajtunk __Mindennap és minden
órában és minden percben ő segít rajtunk O a legnagyobb segítség!

Éppen a mai idők azonban egy igen fontos figyelmeztetést monda-
nak el nekünk. És ez az, hogy az Isten nem úgy segít rajtunk, aho-
gyan mi gondoljuk és nem akkor segít rajtunk, amikor azt mi jónak
véljük. Szinte mindennap felsír az égre a könyörgés: Most segits
rajtunk Istenünk, most vess véget a háborúnak, most csendesitsd le az
égig érő hullámokat. Most mutasd meg, hogy ki vagy, mit tudsz tenni!
Isten ilyenkor rendszerint hallgat. Isten nem bűvészek módjára
mutatja meg hatalmát, hanem úgy, mint aki szuverén Úr és mégis
úgy, mint akihez így imádkozhatunk: Mi Atyánk, ki vagy a mennyek-
ben. Ennek magasztos nagyságát és mélységét pedig csak a hit tudja
átélni és felfogni. Isten akkor segít, amikor jónak tartja a segítést
megadni.

Segít hát rajtam az Isten? Igen!
Mindíg segít az Isten? Igen!
Hiszen akkor a büntetés is segítség? Igen!
Isten segítésének van tehát egy a bün által nem látott titka. az

t. i., hogy Isten kezében a büntetés is segítés lesz. Úgy van ez, ~int
amikor az édesapa megvesszőzi a gyermekét, mert megérdemli és
különben nem lesz belőle egész férfi. _

Mindennap velőt rázó kiáltások sikoltanak az égig: Segíts rajtunk
Istenünk, mert elveszünk Hajtsuk meg egyszer bűnbánattal a fejünket
és mondjuk el csendben: Uram, ne büntess minket érdemünk szerint.

Fülöp Dezső.

A saitó a lelki közeledés
szolgálatában

Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát karácsonyi bátor kiállása
a magyar katolicizmus és protestantizmus lelki közeledésének szüksé-
gessége mellett, kell, hogy minden tisztán-látó, elfogulatlan és jóaka-
ratú ember szívében örömteljes visszhangra találjon. Míg a közös
ellenség a közös várfalak at döngeti, nem engedhetik meg maguknak a
különböző keresztyén felekezetek azt a luxust, hogy az ostromlott
várfalakon belül egymás ellen forgác.solják el azt az erőt, amelyet a
maguk megerősítésére és a támadók ellen kellene felhasználriiuk. Ezért
van szü~ség míelőbbi lelki közeledésreés találkozásra. Sokan ugyan
azt vallják, hogy a magyar katolicizmus és protestantizmus csak a

.katakombákban fognak majd találkozni. - "Bevallom - mondotta
Kelemen Krizosztom -, hogya kriptákban való találkozást én kissé
elkésettnek vélem. Én azt remélem, hogy még jóval a temető előtt,
az élet országútján fogunk összetalálkozni."

Ott kell találkoznunk,. ahol emberek élnek és dolgoznak egymás
mellett. A szószékeken, a katedrákon, az iskola padjaiban, az Íróasztalok



mellett, a hivatali szobákban, a műhelyekben, a kórházi ágyak mellett,
a bányák mélyén és a magyar mezőkön. Városokban és falukban. Az
élet országútján. Nem "dogmatikai, kultuszéleti és szervezeti" kőzelebb-
jutásról van szó, hanem lelki közeledésről. Arról, hogya keresztyén
felekezetek papjai és tagjai mindenütt, ahol a nehéz magyar élet zajlik,
a türelem, a megértés és egymás megbecsülésének szellemében: lelki
egységben, tudjanak munkálkodni egymás mellett.

Ennek a lelki egységnek a megvalósítását a keresztyén felekezetek
hivatalos képviselőinek jóakaratú megértésén és támogatásán kívül egy
olyan közszellem kitermelése mozdíthatja elő, amelyben az elfogultság
és türelmetlenség helyett a jóakaratú megértés és a keresztyéni türelem
uralkodik és amely közszellem bírói eljárás nélkül is megbélyegzi a
lelki közeledés akadályozóit és a lelki egység megbontóit.

E forrón óhajtott egészséges közszellem megszületését és növeke-
dését semmi sem segítheti úgy elő, mint egy olyan sajtó, amelynek
egész mondanivalójából, Ievegöjéből és minden sorából sugárzik a lelki
egység megvalósításának szükségessége. A sajtó nagy hatalmát nem
szabad kiaknázatlanul hagynunk, amikor a magyar katolicizmus és a
magyar protestantizmus megbékélését és lelki közeledését előmozdító
egészséges közszellem kitermeléséről van szó.

Olyan könyvekre van szükség, amelyek tárgyilagosan és őszintén
reámutatnak a felekezeti háború vérnélküli, de annál fájdalmasabb
áldatlan testvér-harcaira s egész szellemükkel és minden betüjükkel
hirdetik a lelki egység megvalósításának szükségességét. Nagy magyar
íróink mindíg éles szemekkel látták meg a magyar élet betegségeit.
Csodálatos, hogy még nem vették észre, vagy ha észrevették, nem volt
bátorságuk megírni, egy-két esettől eltekintve, hogy a fele-
kezeti türelmetlenség és gyülölködés éppen úgy rágja és pusz-
títja a magyarság életfáját, mint pl. -az "egyke". Mert hiába
szökik fel az egyke esetleges megszünésével a magyarság születési
statisztikája, ha a megszületett és felnövekedett magyárok erejüket
egymás elleni harcban fecsérlik el, ha a katolicizmus és protestantizmus
legjobbjainak tehetségüket arra kell elpazarolniok, hogy ügyesen kivéd-
jék a másik felekezet támadásait és éles elmével, jó felkészültséggel
ellenérveket kovácsoljanak az ellenfél érvei ellen, ahelyett, hogy közös
erővel minden tehetségüket a nemzet szolgálatába állít anák. Csodálatos, '
hogy még nem volt magyar író, aki odakiáltotta volna az egymással
ban, a másik vesztes marad és ebből a veszteségből a nemzetnek is csak
harcoló keresztyén felekezetekhez, hogy akármelyik győz is a harc-
vesztesége lehet. Hiszen a legyőzöttek is a nemzettest élő tagjai.

Milyen jó volna az is, ha a magyar egyházi sajtó sokszor egészen
bántó hangja is megváltoznék. Irá eltűnnének az egyházi lapokból azok
a nagy hanggal megírt cikkek, amelyeknek célja mindíg a másiknak
való ártás mellett, az egymás ellen való uszítás volt. Hanem ezek helyett
magunkra eszméltető, a magunk hibáit megláttató cikkek jelennének
meg. "Az egymás felé való tapogatódzás - írta Kelemen Krizosztom -
csak úgy sikerülhet, ha elismerjük változékonyságunkat, emberi gyarló-
ságainkat, hogyannál igazabb és alázatosabb hódolattal hajtsunk fejet
az isteni igazság előtt. Ez a hódolat és ez a magunkbaszállás a Krisztus
lábai előtt nem jelent sem győztest, sem legyőzöttet, csak testvéri ölel-
kezest." Ennek az alázatos hangnak kellene úrrá lenni egyházi sajtóink-
ban. Talán akkor könnyebben lehet egymáshoz közeledni ...

Jó volna, ha egyházi lapjainkon kívül a politikai napilapjainkban
is megjelenék egy-egy cikk, amelyik meggyőződéssel hirdetné egymás
keze megkeresésének múlhatatlan szükségét. Ha a napilapok még az
egészen apró egyházi hírek közlésénél is azt tartanák szem előtt, hogy
miképpen munkálják a lelki egység megvalósulását.

. Igy lehetne a sajtó a magyar katolicizmus és magyar protestan-
tizmus.Ielkí közeledésének szolgálatában drága és alkalmatos eszközzé.
Így tudnánk nem a kriptákban, hanem az élet országútján találkozni,
Es így épülhetne fer olyan új Magyarország, amelyben csak emléke
volna meg az egykori ádáz felekezeti harcnak. Káldy' Zoltán.

A Templomozó K.áté második kiadása .
megjelent. Dezsérv László kitűnő k öny-
vének első kiadása egy hónap alatt tel-
jesen elfogyott. Második kiadása most

jelent meg. Ara 1 pengő 20 fillér. Kap-
ható az Uzenet kiadóhivate láb an, Kecske-
mét, Luther-palota. Olvasóinknak leg-
melegebben ajánljuk.

ligeti Műcsarnok termeiben. A kiállítás
hatalmas anyagot mutat be. Evangélikus
egyház. sajtónk érdekes összeállítások-
ban szerepel. A kiállítás részletes ismer-
tetésére még visszatérünk.

Új egyházmegyei elnökség. A Nógrád-
Hont-Barsi egyházmegye Kardos Gyula
püspök és Laszkáry Gyula egyházkerü-
leti felügyelő helyére 'új elnökséget vá-
lasztott. Uj esperessé az. összes gyüleke-
zet egyhangú bizalma dr. Csengődy Lajos
salgótarjám lelkészt választotta. Egyház-
megyei felügyelő szintén egyhangúan vi-
téz jászói Purgly Lajos keszegi földbirto-
kos, ősagárdi egyházfelügyelő lett. Az új
egyházmegyei elnökség beiktatása a k ö-

zeli napokban/ Salgótarjánban lesz.
A testvéregyház körébűl. Horthy Ist-

ván egyköri erdélyi református püspök-
nek szobrot emel Nagybánya városa. A
szobor le lep lezésre a város a kormányzó
urat kéri fel. - Szórványmissziói célra
ötezer pengős alapítványt tett 'egyik
győri presbiter. - A budapesti reforrná-
tus egyházmegye é: sajtómunka' végzé-
sére külön lelkész] állást szervezett,
melyre Ba lia Árpádot választotta meg.
Az új sajtólelkész beiktatása január tize-
dikén volt.

A budapesti istentiszteletek sorrendje
múlt számunktóI kezdve két új istentisz-
teleti hely feltüntetésével gazdagodott.
Közöljük a IX. kerület, Gyáli-út 17 sz.
és a XIr. kerület, Gömbös Gyula-utca
25. sz. helyőrségi kórházak istentisz-
teleteit is. -Mindkét helyen szíve-
sen látják egyházhiveinket is. Az isten-
tiszteletek időpont ja vasárnap és ünnep-
nap d. e. 10 óra. Külön felhívjuk az ér-
deklődők figyelmét arra, hogya Gömbös
Gvula-k órházban tartandó protsetáns is-
tentiszteletekre a polgári hívek külön
aj tón, a Böszörményi-úton járhatnak be,
me ly minden vasárnap délelőtt nyitva
van.

üj korrnányfötanácsos. Smid István
rozsnyó] lelkészt, a gömor-kishonti egy"
házmegye esperesét a kormányzó úr
kormányfő tanácso si CÍmmel tiintette ki.

Lelkőszbeiktatás. A kiskőrösi gyüleke-
zet egyhangúlag meghívott új lelkészét,
Ponicsán Imrét, február 7-én iktatja be
lelkés li állásába Bakay Péter.. a pesti
alsó egyházmegye esperese.

Új tábori telkész. Egyed Aladár eeg-
lédilelkészt, tb. esperest, aki már az
elmúlt világháborúban két ízben "is, mint
ezredIeIkész szolgáIL, katonai szolgálatra
hívták be és egy, a harctéren küzdő had-
osztályhoz osztották be tábori lelkészi
szolgálatra.

Halálozás. Kubacska Pál nyug. MÁV
tisztviselő, a sátoraljaújhelyi egyhezköz-
s'ég presbitere, 75 éves korában elhunyt.
Rendkívüli kötelességteljesítéséveI s lel-
kiismeretességével százaknak mentette
meg életét az 1914-18. világháború és
a kommunizmus idején élete kockáztat'á-
sával.

Békésesaba. Az 1942. évben született
és kereszteltetett 651 gyermek; házassá-
got kötött evangélikus templomban 14',
tiszta és 76 vegyesvallású, összesen 223
pár. Reverzális köttetett egyházunk já-
vára 45, kárára 41 esetben. Konfirmált
356 gyermek. Úrvacsorával élt 8438.1élek.
Meghalt 517 egyháztag. Kitért 3, betért
15 egyén. PI. gyülekezet lélekszáma ter-
mészetes szaporodás révén 134, betérés
révén 12, összesen 146.

Meghívó. A Magyarországi Evangéli-
kus Misszióegyesület február 2-án, el. c.
9 órakor az Ul lői-úti imateremben (VIII.,
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(yANGQIKU~blIT
Ullői-út 24., udvrai épület, II. emelet)
tanácsülést, utána 10 órakor ugyanott
misszió] istentiszteletet, majd 11 órakor
közgyűlést tart.

-Névmagyarosítás. Schuller Odön nagy-
bányai lelkész nevét belügyminiszteri en-
gedéllyel .Deákv-re magyarosította.

Pályázat. A M. Kir. Erzsébet- Tudo-
mányegyetem' evangélikus hittudományi
karán (Sopronban) betöltésre kerül egy
jogvégzetlséghez (jog- és államtudomá-
nyi oklevél) kötött fogalmazó-gyakornoki
állás. Részletes pályázati hirdetmény il

Budapesti Közlöny J943. évi január 16-i
számában. Pályázati határidő: február 10.

Orgonaavatás. A pestszentlőrinci egy-
házközSég új, modern orgonát szereltetett
fel templomába sannak felavatását ja-
nuár 31-én végzi Kemény Lajos buda-
pesti esperes. .Ez alkalommal az Igét
Scholz László zuglói lelkész - .hirdeti, az
orgonát pedig Peskó Zoltán orgonamű-
vész mutatja be.

Középiskolás konrercncía a Székely-
földön. Január 16. és 17-én a Székely-
földi misszió középisko lás konferenciát
rendezett külön fiúk és leányok részére
a Pro Christo Diákszövetség kiküldötteí:
Németh Margit és Sólyom Károly egye-
temi hallgatók vezetésével. A'Székel yföld
különböző városainak szórványban élő
evangélikus középiskoláse í közül 15 fiú
és' 13 leány gyűlt össze kétnapos áldott
elcsendesedésre. A konferenca jól sike-
rült vallásos ünnepéllyel végződött ..

MŰWl'OS est. A Budapest-fasort Kon-
fírmáltak Köre január 23-ánjól sikerült
műsor os estet rendezet t, melyen az ifjú-
SQg egy csoportja előadta Borgulya
Endre: "Az örvény szélén" c. vallásos"
hitépítő színdarabját. A müsoros estet
Novák György teológus írásmagyarázata
vezette be, majd szavalatok következtek.
Pásztor Pál s. lelkész zárószavakat mon-
dott. Az est igen szép anyagi és erkölcsi
sikerrel zárult. A résztvevők teljesen
megtö!tötték nemcsak a gyülekezeti ter-
met, hanem a lelkészi hivatal helyisé-
geit is.

Halálozás. Rozsnyai János, a százdi
gyülekezetnek 44 éven át volt lelké sze
hosszú szenvedés után 74 éves korában,
lelkéssze szentelésének 50. évében január
2-án elhúnyt. Ravatalánál a vígasztalás
evangéliumát dr. Csengődy Lajos espe-
res és Péter Henrik nagybörzsönyi lel-
kész hirdette. A gyülekezet nevében
Gyekiczki J áll os tanító mondott meleg
szavakat. A t.emetésen megjelentek a
környék Jelkészei és előkelőségei igen
nagy számban s jelen volt a helybeli
róm. kat. plébános is.

A budafoki egyházközség új tisztikarát
és presbitériumát, melynek megválasztá-
sáról már hírt adtunk, január 24-én ik-
tatta be Kemény Lajos esperes.

Az Országos Közeg'é:;;zségügyi Tanács
elnökévé a kormányzó úr dr. Scholtz
Kornél ny. államtitkárt nevezte ki.

. Szegény, sokgyermekes család örökbe
adja vagy gondozásra bízza egyéves,
egészséges fiú gyermekét. Érdeklődök for-
duljanak a hódmezővásárhelyi evangé-
likus lelkészi hivatalhoz, ahol a közeleb-
bieket is megfudhatják.

Kegyelem és eleveelrendelés címen
Mayer Pál ny. lelkész 27 lapos hitépítő
füzetkét adott ki. A füzet a két fontos
kérdést egyszerű és építő formában tár-
gyalja. Kiadásával' jó szolgálatot tett
épitőirodalmunknak. A könyvecske meg-
szerezhető a szerző címén: Bonyhád,
Rákóczi-út 138. Ara 50 fillér. A vételár
egyes példányok rendelése esetén posta-
bélyegben is leróható.
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Kevesen tudják ...
Magyarországon Egyházaskozár (Baranya megye) evangélikus temp-

loma volt az első, mely a türelmi rendelet korában királyi engedéllyel
tornyot is építhetett meglévő temploma mellé.

Ez a virágzásnak indult gyülekezet templomával együtt 1800-ban
leégett s lelkésze, Bene József sajátingóságait feledve az anyaköny-
veket mentette meg elsőként, míg maga súlyos égési sebeket szenve-
dett. A tűzvészokozta kár 370 ezer forint volt. Ehhez járult azonban
az is, hogy a jégverés ugyanebben az évben az egész termést elverte
s dögvészben 350 szarvasmarha pusztult el s a szörnyü tél éhinséget
és végveszélyt hozott a gyülekezetre. Isten kegyelméből azonban jobb
napok is virradtak itteni híveinkre.

Egyházaskozár ma Baranya megye legnépesebb gyülekezete a leg-
r::.agyobbtemplommal, melynek fagerendázatát a katolikus herceg Ester-
házy ajándékozta az újjáépítésnéL Itt vannak a legrendezettebb családi
törzskönyvek, indexes anyakönyvek.

Hódmezővásárhely területén a törökdúlás előtt 17 virágzó község
állt templomokkal, önálló egyházi szervezettel. A reformáció. idején ez
az egész vidék elfogadta az evangéliumi hitet. Első reformátora a 16.
század közepén Szegedi Kis István volt, aki a feljegyzések idején már
vitázik a szegedi gvardiánnal. A törökdúlás alatt sorba elpusztultak
ezek a falvale A nép a Hód tava nádasaiba bujdosott s ott várta az
idők jobbrafordulását. Két templomának romjai maradtak meg: egyik
a csomorkányié, melynek hatalmas falai ma is állanak, másik a Hód
városi volt, amelyik 1733-ban omlott bele a Hódtó vizébe, A törökdúlás
után lassan szívárgott vissza a lakosság, bár két földesúr igyekezett
kedvezményeket juttatni nekik, mégis féltek a martalócoktól és lassan
népesült be a Hód tava vidéke. 1713-ban egy templom építésére enge-
délyt is kaptak. A következő évben el is készült a torony, majd maga
a templom. A torony homlokzatába a város kőből faragott címerét
illesztették ezzel az idézettel: "Erős torony az Úrnak neve, ahhoz
folyamodik az igaz és bátorságos lészen, Krisztus születésének 1713. és
1714. évében, Isten jóvoltából. Nem nékünk, hanem Istennek adjad a
dicsőséget!"

*A templomépítésnél még a legszegényebb lakosság sem maradt ki
az adakozásból. Aki csak tehette, gyalogos vagy fuvarszolgálatot telje-
sített. Mint az egykori feljegyzés említi: gyermekek kalapjukban hord-
ták a földet, asszonyok a kötényükbe rakták az építőanyagot és így
segítettek a templomépítés szent ügyénél. A váci püspöki helynök óvást
is emelt az erős építkezés miatt, de Schlick generális, az egyik földesúr,
megvédelmezte az épí tkezőket. .

Vásárhely leghíresebb lelkésze Szőnyi Benjámin volt. Énekeit mi
is jól ismerjük s nagyon kedvelt egyik éneke: "Jövel Jézus, lelkem
hő szerelrne ... " sokakban azt a gondolatot ébresztette, hogy talán
evangélikus lelkész volt. Mint életének érdekességét említik ma is a
testvéregyház körében, hogy legelőször 1740 húsvétján fordult meg a
városban s az öreg templomban beszélt, mint legátus. Úgy megszerették,
hogy néhány év múlva meghívták lelkészüknek.

- ~...•
Szőnyi Benjámin azonban nemcsak igehirdetése és énekei által

írta nevét kitörölhetetlen betűkkel a magyar protestántizmus történet-
könyvébe. 1753-ban néhány vásárhelyi legény belekeveredett abba a
mozgalomba, melynek emberei új kuruckorszakot akartak. Túlzásukért .
a császári ház le akarta romboltatni Vásárhelyt, a népet pedig
el akarta űzni a környező pusztákba. Ekkor Szőnyi" Benjámin
- akinek "Szentek hegedüjé"-t ma is áhítattal olvassa imaóráiban sok
hivő keresztyén - verses instanciát írt Mária Teréziához és azt Őmaga
adta át, küldöttség élén a császárnénak. Leírta "benne, hogy mennyit
szenvedett a nép töröktől-tatártól, de hüségét mindíg megőrízte az
uralkodóház iránt. Ezen az alapon kérte_ és meg is kapta a kegyelmet.

Hódmezővásárhely első templomának, a református óternplomnak
toronyablakában ma is ott van Rákóczi fejedelem csengetyüje, melyet
1725-ben az ecsedi kastélyból hoztak Vásárhelyre.

Közli: Pásztor PáL,
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Telefon: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.
Váleszlékos. izléses, szolid munka. Előnyös árak.

Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
so ri lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. TeL: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60). . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P
"En Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatok.

Bárhol hirdetett kőnvv kapható:

Scholtz tSStVBfSh
könyvkereskedésében, .
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/2 J •

'Alapítva: 1906. Tel: 330-6~8. •
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Budapest, V., Deák'F.-tér 4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

Bundák,
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti
model szerint.

Varsányí Laios-nál IV., Múzeum-körút 7.

IVÁRIPÉTER
női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Gvözö-u. 11. sz.

BARUN JENO"műhimző és plissespeci-
alista bérmunka üzerne,

VIlI., Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok),
Tel e fon: 344-637.

Azsúr, plissé, hirnzések, gombáthúzás .•
és minden e szakmába vágó munkák -

szakszerű készítése.
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Tuleidonos : FFJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST CBelváro$), IV.:' Fehérhajó·utca 8-10. sa.
Te 1e fon: 186-177. - Készít mindennemű tánco.
sport- és gyógylűzőket a legúiabb szabás szerint.
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Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-
kerületek Jóléti Egyesületét?

DOLGOZÓ EMBER

uá.nuira pó\,ollialU \la u v t~S:l.to-
aéfr. ha - kiU6nÖBen a nain'
nyári melecb811.- munl.akedve
ellankad. izmai elernyednek
éa kimerliltsége meggátolja
munkájának elvégzésében_

Ra karizmainkat, fejünket,
nyakunkat. homlokunkat a hű-
sítő. frissít/í

Diana sésberszessze:
kenegetjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszi.iJnek, vérkeringésünk
felélénkül, m nn ka bírásunk
megduplázódik.

Eg6szségét féltő eniber soha-
sem megy munkába Diana-
sósborsaesz n(,JkÜJ.

Próbapalack .. 64 fillér
Kis palaek ••. 1.18 penlrő
Közép palaek • :UO pengő

() Naa palack . 5." penlrŐ
Mindenil" kapható!

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

Kihttzasítási,tanulmányi, neveltetési segélye.
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűzr
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.
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Ajándékok, -ó r a k ú l ö n l e-
gességek é s órajavításo.k.

Létesült a ..Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásaval.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltiában igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok:

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

rik. Fűzve 2.50 P. kötve .. 4.- •• módon.) FŰzv,e. " 1.50 ••
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer End~e: Apologw. Fuz,:e .. •. 1.50 ••

DK' S' d P té 'k E ék Dr. MaSznYlk Endre: Evangehkus dogmaLlka.
. ov~cs, an or;,. ro~es ans este. rte es Füzve. . .. -.90 ••

eloadas~~ gyuJtemeny~ hatal~las, 688 01- R. Pfennigsdorf:Krisztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve .. 3.50 •• életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve .. ..

Győry Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Dr. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Füzve' 1.- " szellemi életében. Fűzve .•

Stromp László: Magyar evangéliklIs egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nemzet.ség Fűzve 1.80 "
acsai levéJtárából. 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 .. -.90 ••

Zsilinszky Mihály: Az 1848. valJásügyi törvény Paulik János: Isten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
totténete. Fűzve .. 1.- s t Fűzve 1.- ••
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, vm., Ullói-út 24.

-.60 ••
P

-.60 ••

1.50 ••

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár. /
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Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. január 3.

EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIÖI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETS:ÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEM:ÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy Lászl6,
Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pásztor Pál, r !1eskó Zoltán,

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

\

Megjelenik minden szombaton
. .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Damjanich-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 szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésére sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
Mit hozhat?

Svájc elnököt választott

A finn követség köszönete

"Valaki járt itt ... "

Könyvtárban

Viharban IS

Túrmezei Erzsébet

Kevesen tudják

Az ó-év margójára

A külmisszió és a háború

Új könyvek

Láttuk

Hírek

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e.J/4 9 - - - -
Deák-tér 4. (nérnet nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Plachy Lajos
Deák-tér 4. d. u. ·6 Dr. Keken András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1210 - - - -
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Fasor (német nyelven) d. u. 5 - - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. 1/. 9 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Plachy Lajos
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/210 - - - -
Ullői-út 24. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Gádor András
Mária Valéria-telep d. e. :: Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 Scholz László
Abonyi-utca 21. d.e. II Dr. Finta István
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/! 9 Makay Miklós
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tomory-úti leányiskola d. e. 9 Harmati György
Szent László-út 61. d. e. 9 - - - -
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. 1/412 Budaker -Os.zkar
Torockó-téri ref templom d. e. 9 Révész István
Böszörményi-út 22. d. e. 10 vitéz Sréter Ferenc
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 Borbás Antal
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e. 10 - - - -
Obuda, Selmeci-utca 1. d. e. ·11 Danhauser Lászl6
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 - - - -
Kelenföld d. e. 11 Benczúr Lászl6
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Erdi-úton d. e. 10 Botta István
Báthory Lász16-u. 7. d. e. 1/!11 Zulauf Henrik
Rákcsfalva d. e. 1/112 Szuchovszky G3I'Ula

Minden templomban úrvacseraesetás.



Mit hozhat?
Az új esztendő elé ezzel a

kérdéssel lép minden gondol-
kozó ember. Aki nem jár be-
húnyt szemmel, aki a saját
maga által elvégezhető munkát
nem bízza másra, aki tudja,
hogy az életben vannak erőn-
kön felüli és hatalmunk alá
nem tartozó, de vannak nekünk
juttatott feladatok és munkák
is, az nem várakozik tétlen-
kedve és a jó szerencsében bi-
zakodva, hanem igyekszik szá-
molni erőivel, feladataival és a
valószínűségekkel is. Az ilyen
ember megkérdezheti: mit hoz-
hat magával az újesztendő? A
keresztyén embernek ezt meg
is kell kérdeznie.

De 'ne kérdezze e világtól. Az
nem tudja megmondani. Ne
kérdezze emberektől. Vagy va-
kon reménykedő, vagy nagyon
sötét és szomorú választ kap
tőlük. Kérdezze egyedül a hit-
től. A hit majd Istenre mutat
és azt fogja felelni: amit Isten
akar ...

Igen, így kell kezdeni az új-
esztendőt. Háború idején még
kevésbbé szabad emberi gon-
dolatok szerint kontárkodni a
jövő alakulásának a kérdése kö-
rül. Valahol felszállha tegy
repülőgép; városod, otthonod
fölé érkezhetik s akkor igazán
nem tőled függ, hogy mit hoz-
hat neked az a perc, amely.ik
elej ti a romboló bombát felet-
ted. Valahol felloboghat egy
hatalmas láng valakinek a szí-
vében és elkezdi keresni nagy
akarattal a béke útját s nem

tőled fog függni, hogy célhoz
jut-e? Az is lehet, hogy reád
nézve minden majdnem válto-
zatlanul marad, de köröskörül
minden megromlik és elnyomó-
rodik s te nem tehetsz semmit
ellene. És az is lehet, hogy té-
g~d mar egyáltalán nem fog ér-
dekelni ez a kérdés, mert már
ez az egész esztendő úgysem jut
neked.

Jeremiás könyvében olvas-
suk: "Ezt mondjad e népnek:
Ezt mondja az Úr: Ime, én elő-
tökbe adom néktek az élet útját
és a halál útját." E kettő között
járunk, szüntelen. Olyan esz-
tendő jön, amikor nem szabad
megfeledkezni erről. Úgy is
túlságosan sokszor feledkez-
tünk meg eddig róla. Ai ember
rendszerint úgy tervezget, úgy
okoskodik, úgy szeret, sőt úgy
gyűlöl és úgy botladozik,
mintha nem lenne vége soha
semminek, ami itt az életéhez
tartozik. Pedig az első tudni-
való, ami szerint mérlegelni
kell az életünket, az, hogy
Isten mind a kettőnek: az élet-
nek és a halálnak az útját
elénkbe adta. Nem a mulan-
dóság szempontjából, hanem
a megmaradás szempontjából.
Mert hiszen a halál nem meg-
szűnés. Ezt csak hitetlenek gon-
dolják. Számukra nem is lehet
más, mert hol, miért és milyen
formában, vagy milyen törvé-
nyek között éljenek tovább,
vagy éljenek újra, ha sem a te-
remtésben, sem a megváltásban
nem hisznek? Az egyetlen, ami-

ben minden hívőnek először
kell hinni: a megmaradás bi-
zonyossága. Vagy életre, vagy
halálra, de megmaradunk. Mert
Isten minket kezdetben meg-
teremtett. Aztán az idők tel-
jességében megváltott. Most
már ezen nem változtat, hogy
mi hogyan gondolkozunk róla:
sötétséggel, vagy világossággal.
Az sem, hogy békében éljük-e
esztendőinket, vagy háborúság-
ban. Az sem, hogy melyiket
választ juk-a kettő közül: az éle-
tet, vagy a halált. Mert mínd a
kettő a teremtésnek a formája.
És mind a kettő a mi részünk.
Megtartatunk az életben és
megtartatunk a halálban. Vagy
kegyelemben, vagy ítélet-
ben ...

Jaj, -milyen szánalomra mé 1-,
tó ember az, aki élet alatt csak
földi életet ért. Ha csak addig
tartana az élet, amíg hozzá lép
a halál, nem kellett volna az
Atyának elküldeni az ő Egy-
szülöttjét a földre. Azért jött a
Megtartó, hogya bűnös emberi
világot meg tartsa az életre. Szí-
vünket karácsony fényességei
közül fordítsuk bátran a földi
esztendők bizonytalanságai felé.
Aki Krisztust választja, az éle-
tet választotta. Annak nem
évekig tart az élete és nem attól
függ az élete, hogy ez, vagy az
az esztendő mit hoz, hanem
egyedül attól, hogy mit akar az
Atya az Ö gyermekeinek adni
és juttatni örökéletre való meg-
tartásukért .. ' K. L.
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Az óév margójára
Orök nyugtalanság ég bennünk.

Szinte lázasan hajszoljuk az idő múlá-
sát. Reggel az estét, hétfőn a szomba-
tot várjuk, télen a tavaszt, ősz után az
első hópelyhek hullását - örökké siet-
tetjük a perceket, órákat, napokat ...
aztán hirtelen riadtan megállunk: és
mintegy varázsütésre szeretnénk min-
dent visszaforgatni, de lassan, nagyon
lassan, hogy soká tartson.

Eddig még sohasem vettem észre ezt
a furcsa, nyugtalanító valamit, amely
engem is hatalmában tart. De most, hogy
az év utolsó napja előtt állok és nem-
sokara az új esztendőbe lépek, most én
is magamra döbbentem: hova sietek?
Miért sietek? Miért lapozom ideges
ujjakkal a naptárt, miért tolnám az óra
mutatóit, ha közeleg a megbeszélt ta-
lálka? A napokat zavarnám, hogy minél
hamarabb ünnep jöjjön, a januárt egy-
szerűen kitörölném a naptárból, hadd
jőjjön a farsang... most látom csak,
hogy én gyermekkorom óta siettetem az
életem múlását. Hat hova sietek én, te,
mi, valamennyien?

Gyermekkoromban a gyermekdélutá-
nok miatt siettettem a napokat. Diák-
koromban csak az a nap számított, ame-
lyet piros festékkel nyomtak a naptárba:
az ünnepnap. A többi nap nem bírt előt-
tem értékkel. Eldobtam magamtól, mint
egy rossz gondolatot, kellemetlen érzést,
nehéz sóhajt. Csak az ünnepnapoknak
éltem. Később a vakációt vártam. Azt a
pillanatot, amikor szüleimet viszontlá-
tom, azt a percet, amikor ideálomat újra
megpillanthatom. Ezeknek a találkozá-
soknak éltem, ehhez mértem az időt.
A közbenlévő hónapokat, napokat el-
toltam magamtól, mint valami kellemet-
lent, ami útját állja őrőmeimnek.

És így ment ez éveken keresztül. Pa-
zarló kézzel dob tam el magamtól napo-
kat, hónapokat, éveket. Nem sajnál-
tam. Nem ismertem az értéküket. Aztán
még szebb idők jöttek. - Kikerültem az
életbe. Vége a tanulásnak ... és az em-
ber elindul a maga lábán. Minden perc,
ami szép, boldogító, az megmaradt ben-
nem, a többit kegyetlen kézzel kiirtot-
tam magamból. Új szépségekre vágy tam ..
S amikor megismertem élettársamat,
attól a pillanattól kezdve csak az az idő
bírt előttem értékkel, amelyet vele től-
töttem. Az esküvőt elválasztó időt sze-
rettük volna átugrani. Életünk legszebb
órái integettek felénk. De a házasság-
kötés ideje is elmúlt, bárhogy igyekez-
tünk meghosszabbítani. Már más célok
álltak előttünk, másért siettettük az időt.

Verset szeretnénk írni, tervezetet ké-
szíteni, előadásra készülünk, program-
munk van, jó volna már nekikezdeni,
igen ám, de még ott ülünk az iskolá-
ban, a hivatalban, amelyhez ragaszkodni
kell, mert különben nem lesz ember
belőlünk, mert különben nincsen ke-
nyér. Idegesen nézzük az órát. Legszí-
vesebben földhőz vágnánk. Miért má-
szik olyan lassan? Es így siettetjük, pa-
zaroljuk megint a drága időt, míg végül
elégedetlenkedve tesszük le a tollat és
úgy érezzük, mintha a világ minden
gondja, súlya ránknehezedne, mintha az
élet minden kőtelezettsége a mi vállain-
kon nyugodna - pedig nem is tettünk
mást, mint azt a kis időt, amely a böl-
csőtől a koporsóig terjed, igyekeztünk
minden erőnkkel megrővidíteni.

Sietni, sietni, sietni, ősztökél bennün-
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Svájc elnököt választott-
Az elmúlt 1942_ esztendő tele volt eseményekkeL Nem volt a

világnak olyan országa; vagy fejedelemsége, amely az elmúlt ~v
folyamán nagy horderejű eseményeket ne élt volna áto Az azutan
társadalomtudósokra és szakértőkre tartozik a történészeken kívül, hogy
megmérjék és lemérjék összehasonlítás okából is az esem~nyeket s
megállapítsák azt, hogy melyik területen történt, vagy zajlott le a
legnagyobb jelentőségű esemény. . ". , .. .."

Egyházi emberek nem tudnak kivetkőzni egyházi jellegükböl. H~
világi ujságokat olvasunk s olvasás közben emberi, vagy egyéb zaj
is zavar szemünk a felületes olvasásban is rávetítődik pont arra a
szócskár~, vagy betűre, amely egyházi vonatkozású eseményt emli~.

Érthető, hogy a magyar evangélikus embert érdekli a most le~~J-:-
lott svájci elnökválasztás. Azok, akik köeülünk ismerősö~ a svajci
egyházi ujságok területén, nem csodálkoztak azon, hogy a kis semleges
állam, bár többségében még mindíg protestáns, mégis katolikus vallású
elnököt választott ismét.

Az egyik magyar protestáns hetilapban köz~lt rége?bi hossza?b
cikkemben tettem említést arról, hogy a református Svájc ~ennyIre
elveszíti református jellegét állami vonatkozásban. Erre a cikkernre
erős válaszokat kaptam néhány református lelkésztől, ny'~lv:~n.olya-
noktól, akik diákéveiket vagy Bázelben, vagy Genfben toltott~k, de
az ő helyreigazító közleményük mitsem változtatott azon a ten~en,
hogy Svájc életében mind nagyobb jelentőségre jut a katolikus
politika.

Nyisztor Zoltán érdekes sorokat ír a Nemzeti Ujság karácsonyi
számában erről az eseményről: "... s végül ne hallgassuk el a leg-
érdekesebb et, hogy az 570/0-osprotestáns Svájc hat év alatt már másod-
szor nemcsak egyéni életében, hanem pártállásában is aktív katolikust
választott elnökének. Ez elsősorban dícséret a svájci protestánsoknak,
akik a haza közös érdekeit mindenek fölé tudják emelni, de minden-
esetre' jele annak is, hogy a katolikus politikai eszmény Svájcban ie
elismerést talál".

Talán az új elnök, Celio Henrik, mint volt ujságíró beszerezteti az
összes sajtóhíreket, 'amelyek az ő személyével foglalkoztak s meg-
győződésén kívül épen a sajtó akaratlanul is irányító hatásának
engedve, tudomásul veszi azt, hogy őbelőle katolikus politikust csinál
a közvélemény. Viszont azt is meg kell tudnia, hogy elődje, aki szintén
katolikus vallású elnök volt, épen egyházpolitikai nyilatkozatai miatt
sokszor és kelleténél többet szerepelt a svájci protestáns egyházi saj-
tóban, mondanunk sem kell, hogy nem olyan előkelő méltatással, mint
amilyent Nyisztor Zoltán a protestánsoknak általában imputáL

A különben érzelmileg angol-amerikai álláspontot valló svájci
protestántizmus legutóbb, amikor a francia katolikus főpapok poli-
tikai események kapcsán odanyilatkozott, hogy a katolicizmus még
a politikai meggyőződésen is túl általában az egyház hatalmának dia-
dalát igyekszik elfogadtatni. Ugyanaz a sajtó abból az időből, amikor
Ausztriából menekültek Svájc felé nem a zsidók, hanem az osztrák
katolikus papok és jezsuiták, ezeknek az emigránsoknak befogadása
ellen tiltakozott, viszont napjainkban a zsidók beözönlését humánus
szempontból teljes mértékben helyeselte. Érdekes a feljegyzésre az is,
hogy az a protestáns Svájc, amely ma függetlenségének biztos exisz-
tenciáját élvezheti, talán világviszonylatban is a legkiválóbb teológu-
sokkal rendelkezik. Nem kell neveket említenünk, szakértők és olva-
sóink bizonyosan ismerik a neveket és a mozgalmakat is: az öntudato-
sított s a dialektikai teológia által elbensőült svájci protestántizmus
elvonatkoztatta magát az élettől sevilággal semmit sem törődik. Majd-
nem ugyanaz a helyzet itt, mint Skandináviában egy-két évtizeddel
ezelőtt volt, hogy kivirágzott az ebredési mozgalmak dicsőséges sok
mozgalma s olyan lelki átalakulások történtek a személyek, intézmé-
nyek és mozgalmak életében, mint még soha, de ezek a protestáns
tömegek nem mentek a szavazó urnák elé akkor, amikor szavazatukkal
is bizonyítani kellett volna azt, hogy elbensőült keresztyén életük
protestáns keresztyén állampolitikát óhajt megvalósítani nemzetük
számára.

Évekkel ezelőtt lapunk két munkatársa vasárnap Genf utcáin



sétálgatott. Sok látnivaló volt ;1Z utcákon. Politikai felvonulások töme-
gei énekelték bele naphosszat meggyőződésüket a semlegesse vált
állampolgárok füleibe. A nap különböző időszakaiban a különböző
pártok emberei időt kaptak arra, hogy demonstrációs agitációjuknak
eleget tegyenek. Délután két óra után indult. a vörös front a gyűlés
színhelyére. Megdöbbentő volt az, hogyamíg a polgári pártok a maguk
természetes állampolgári nyugalmukkal vonultak végig a főutcákon,
addíg a vörösök párt ja ha. nem is volt túl hangos, plakátjaikkal.
zászlóikkal s nagy táblás felirataikkal olyan feszítő erőt vitt bele
a néző tömegbe, melynek hatása elől a svájciaknak nehéz volt meg-
szabadulni. Akkor az volt mindkettőnk impressziója, hogy dacára :a
nagy svájci kultúrának, itt is az a helyzet, hogy itt is minden ember
megdolgozható s minden azon múlik, hogy a párt a maga programmja
s a maga emberei érdekében mennyi .energiát tud belefektetni törek-
véseibe.

A magunk részéről teljesen azonositjuk magunkat Nyisztor Zoltán
kartársunk azon véleményével, hogy az állami és nemzeti élet veszé-
lyeztetettsézei idején az arravaló ember a fontos, és nem a felekezetét
kell nézni. Ezt nem azért mondjuk, mert protestáns kisebbségű orszá-
gunkban már többször az volt a helyzet, hogy Istentől küldött protes-
táns lelkek tudtak óriási szolgálatokat végezni hazánk érdekében.
hanem amióta magunkat protestánsoknak és evangélikusoknak nevez-
hetjük, ezt az egyetlen helyes álláspontot valljuk helyesnek. Mégis
azt az értékítéletet nem hallgathat juk el, hogy a svájci protestántizmus
amennyire kiváló értékeket termelt ki hierarchikus vonalon, úgy látszik
küriarchikus vonalon munkáját nem lehet. eredményesnek nevezni.

Arról lehet sokat beszélni, hogy az egyház, vagy Isten országa
szempontjából mi a fontosabb: kiváló egyházi férfiak, nagynevű püs-
pökök és martírságra kész sezédlelkészek bősége mutatható-e ki az
egyhá;: "életébe~" va.,gy, hallg~t~st vállaló ige:Ur?et.?k me}lett, fény:ss
csenzesu nagy Irok es államférfiak 'puszta tekmtelyükkel es nepszeru-.
sézükkel emelik magasba egyházaikat. Legyen nyitott kérdés ez, hiszen.
eldöntése megtörtént eseményeken úgy sem változtathat, de minden
egyháziasságnak megoldandó feladata az: gondoskodni papokról és
világiakról, akik a világítási legapróbb szolzálattól kezdve fel a leg-
főbb papi méltóságig mind meg vannak s alkalomadtán rendelkezésre
állnak hazájuknak és egyházuknak.

, A háború kellős közepén már nem jelszó, hanem komoly valóság
az, hogy minden pap egyben nemzeti szolga is s minden kormányfő
egyben legfőbb világi egyházi laikus apostol is. 'S csak arról van é,s
lehet szó, hogy az egyházak egymással nemesen vetélkedhetnek abban,
hogy melyiknek tábora adott több odaadó s a nemzetet és egyházat
oltalmazó férfiút a legszentebb és legmagasabb polcok tisztének telje-
sítésére. Ma az a helyzet, hogy Svájcban a legkisebb nemzet: az olasz
s a kisebbségi sorsban élő katolicizmus volt gazdagabb ilyen fér-
fiakban. G. L.

un

ft finn tüvetsé~ töszönete a Lut~er-Szövetsé~ne~
Olvasóink" emlékezni fognak, hogy a finn-gyermek akció során

nagyobb pénzösszeg gyűlt egybe, melyet - miután a finn gyermekek
ideutazása akadályokba ütküzött - Dr. báró Radvánszky Antal, 'a
Luther Szövetség alelnöke - átadott a finn követnek. Most az Orszá-
gos Luther Szövetséghez a következő köszönő-Ievél érkezett:

"Hivatkozással báró Radvánszky úr látogatására, amikor is abban
a megtiszteltetésben és örömben részesültem. hogy a Magyar Evan-
gélikus Egyház ajándéka gyanánt P 34.000-et átvegyek, közlöm, hogy
a vonatkozó finn szervezetet erről értesítettem. Felkértek arra, hogy
a Luther Szövetségnek és minden egyes adakozának mélyen átérzett
köszönetünket tolmácsoljam. Evvel a jelentős összeggel iényeges mér-
tékben lehet c háború által sujtott családok nyomorát enyhíteni. -
Ezen túlmenően azonban, ebben az áldozatkészségben mcgnyiJvánul
a két evangélikus egyház amúgyis mély barátsága. Végül is ez a gyűj-
tési akció, amely oly jó eredményhez vezetett, a két testvérnemzet
kapcsolatában jelentős cselekedetként értékelendő. Kiváló tisztelettel:
Aarne Wuorimaa s. k. finn követ."

ket valami... s mi vakon hallgatunk
szavára. Egyszer azonban eljön életünk-
ben az az idő, amikor megállunk: hova is
sietünk tulajdonképpen? Hiszen mi állan-
dóan megcsaljuk önmagunkat!.Azt hisz-
szük, hogy az életünk meghosszabbodik
azzal, ha az időt megrövidítjük? Keserű
öncsalás!

Hogy elmúlt az idő! - ocsúdunk fel
egy napon. Az idő azonban nem szól.
Egyedülálló, megingathatatlan egyfor-
mán lépked, amióta Isten a világot meg-
teremtette, egyenletesen pontosan: egv-
kettő, egy-kettő. Mellettünk lassan fél-
nő~ek a gyermekek. Akik ma még pó-
Iyaban voltak, meglett emberekké ser-
dülnek, karriert futnak be, igen, be kell
ismernünk, hogy lassan túlszárnyaln ak
bennünket és mi csak nézzük őket: ho-
gyan, hát ilyen hamar elmúlt az idő?
Hogyan, hát így repül az idő? És akkor
fájdalmasan felsírnak bennünk az el-
sietett órák, napok, évek, az életünkbő.l
olyan könyörtelen kézzel kitörőJt na-
pok, évek. És mindez miért? Hogy ha-
marabb elérjük ezt, vagy amazt?
. Orök nyugtalanság ég bennünk. Egy
ele~en át hajszoljuk az idő múlását, hogy
a:ztaIl egyszer kétségbeesetten könyö-
rögjunk meghosszabbításáért

Mi ez bennünk, ez a furcsa sietni vá-
gyás, ez a lázas törtetés? Vágyódás egy
ú!' ismeretlen élet után, vagy átok, mely
rank nehezedik? Hová sietünk? Talán
egy belső ösztön hajt bennünket, hogy
helyet adjunk az utánunk jövőknek, mert
érezzük, hogy a halál és újjászületésben
sohasem lehet megállás?

Gyarmathy Irén.

A külmisszió
és a háború

A -Misszióegyesület 1942. évi
jelentéséből.

A Ínisszió általános helyzete a háború
negyedik évében éppen úgy megnehe-
zedett, mint ahogy minden hosszú há-
ború megpróbáltatásokat hoz a mísszíó
nagy ügyére is. A háború egyre ki-
szélesedett és olyan területekre is el-
érkezett, ahol csak a madár vagy leg-
feljebb a misszionárius járt eddig. Előt-
tünk sohasem ismert területek kerültek
az érdeklődés előterébe, és a mi .szivün-
ket míndíg "megdobbant ja a szorongó
érzés: vajjon mi történt az ott munkál-
kodó misszionáriusokkal? Afrika, India,
Kína, Madagaszkár, Borneó, Egyiptom,
Piti lu és a sok sziget, missziói terület,
ha senki szemében sem jelent kincset,
de nekünk az, mert ott talán egy fárad-
sággal meg,épitett templom, missziói is-
kola vagy állomás omlik porba.

Míg a háború első esztendeiben egyes
misszionáriusok a helyükön maradhat-
tak, ma már alig beszélhetünk erről. A
legtöbb internáló táborokban van. Után-
pótlásra, csomag- és levélszállításra gon-
dolni sem lehet. Kórházak és állomások
árván állnak, kevés az ember és mind
odakint, mind itthon a misszió sokak
szemében hitelét veszti. .,Erre azután
igazán nincsen pénz, emberanyag sin-
csen" - mondják sokan, a gyengébbek
meginognak, sokan a nélkülözésben
meghalnak.

Ezek általános dolgok, de végig me-
hetnénk valamennyj missziói társulat je-

I lentésén és szornorúan lehetne látni,
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hogy ezek mögött a súlyos adatok mö-
gött milyen nehézségek vannak. Erről ír
Ihmels igazgató évi jelentésében. Jelen-
tése szinte a munkatáborok helyzet-
rajza. De ezt olvashatjuk a norvég, a
finn, az angol és amerikai jelentések-
ben is. Hiszen Kunos Jenő is Wuchang-
ban sokáig egy árván maradt missziói
állomást vezetett.

És még sem kell kétségbeesnünk vagy
aggodalmaskodnunk. Isten a csendben
felmagasztaltatik!

Lássuk a nehézségek mellett Isten biz-
tatását is.

Azt olvassuk, hogy az Internálótábo-
rokban elhelyezett misszionáriusok egész-
ségi élete kielégitő. Tanfolyamokat ren-
deznek, képezik magukat. Könyveken
és fordításokon dolgoznak. Kelet-Afri-
kában a. benszülött lelkészek számára

. rendezett tanfolyam nem szűnt meg. In-
diában is újabb tanítókat képeztek ki. A
japánok is nagy lojalitást tanúsítanak
az elfoglalt területeken. Erről ír a Báseli
misszió, de erről biztosít minket a buda-
pesti japán követség is. Dél-Afrikában,
Transvaalban a nagy misszionáriushiány
mellett is folyik a munka. Egy ben-
szülőtt lelkészt avattak fel. Neukirrcheni
misszió újabb 63 felnőtt megkeresztelé-
séről ir. A wiesbádení misszió mohame-
dán munkása, RafIa effendi is tovább
végzi a munkáját a koptok és mohame-
dánok között, Togo, volt nyugatafrikai
német gyarmaton, hol az első magyar
misszionárius, Böhm Sámuel (1858-59)
dolgozott és meghalt, jún. 7-8. ünne-
pelték a 106. évi ünnepélyt a ewe nége-
rek.

A tamul egyház is folytatta ifjúsági
konferenciáit. Január 14-én 4 jelöltet
avattak lelkésszé. bár igen sokat beso-
roztak és frontra vittek.

Isten gondoskodik a nehézségek köze-
pette is és okot ad a hálaadásra. Ebben
az esztendőben ünnepelte a norvég misz-
sziói társulat 100 éves évfordulóját. Leg-
régibb missziói területe Dél-Afrika és
Madagaszkár. ürömmel olvastuk, hogy
14-15.000 helyi egyesület működik. Kü-
lönbözö területeken 2000 gyülekezetben
kb. 200.000 lelket számlálnak. Évenkint
1200 embert kereszteltek, 700 iskolájuk-
ban pedig kb. 30.000 gyermeket neveltek.

Van ok tehát a hálaadásra és .Jsteti
felmagasztaltaUk a nemzetek közölt".

Ugyanezt látjuk, ha az egyes emberek
életét nézzük. Mekkora hűséget és áldo-
zatot látunk a fiat.al gyülekezetek és
benszülöttek életében. Gondoljunk csak
az előkelő indiai Atistam Dávid család-
jára. Kis gyülekezetének, hogy a temp-
lomépítés körul előállott adósságot eny-
hitse, havi 100 rupiát fizetett, felesége
pedig ékszereit adta el, hogy a templom
elkészüljön. És amikor a templom el·
készült, 19 tagú családjával kocsin me-
nekült a bombatámadás elől. Nem vette
igénybe előkelő hivatali tiszte után járó
repülőgépét, hanem egy akart maradni
övéi vel. Útközben egyik városban ért
bombatámadás áldozata lelt családjával:
úgy találták meg, amint bibliát olvasott.
Halála nagy veszteség a tamul evangé-
likus egyháznak. De hűsége és hite annál
többet jelent azoknak, akik mögötte ál-
lottak.

Németországban is nagy megp.róbálta-
t.ásokon mennek keresztül a mísszíóí
gyülekezetek és társulatok. Mindazon-
által Rostokban szép missziói ünnepélyt
tartottak és Lipcsében is megtartották
szűkebb keretek között az idei missziói
ünnepélyt.
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"Valáki járt itt ... "
Wells írja valahol egyik vidám ujsagiro alakjáról, hogy amikor

egy borús, ködös reggelen végig ment a körúton, egyszerre kisütött a
nap, szomorú emberi arcokon mosollyá símultak a gondbarázdák, fáradt
fejek felemelkedtek, mint ahogy a tavaszi napfényre boldogan ráhajol-
nak a meghajtott virágfejek. Önkéntelenül is a fényhordozó tavaszi
lélek jutott az eszembe, amikor a napokban végignéztem J erome misz-
tériumát, amelynek olyan találó címe van: "Valaki járt itt ... " Egy
angol penzióban - meséli J erome, - szomorú emberek élnek. Embe-
rek, akikből az életharc kiölt már minden szépet es nemeset. Akik
már nem tudják, mi a tiszta öröm, mert csak kétes értékű élvezeteik
vannak; nem tudják mi a művészet, mert csak üzletet kötnek, nincs
békéjük, nyugalmuk éf' boldogságuk, mert az életük állandó robot-
rohanás a pénz után. A szeretet és a szerelem ismeretlen előttük. Az
élet szomorú hajótöröttei ők, akik a penzió néhány szál deszkáján
veszekednek és mint a cella-lakók, teszik elviselhetetlenné egymás
számára az életet. Ahol egy darab kenyérért mindent odaadnak, becsü-
letet, tehetséget, fiatalságot, az élet mosolygó tavaszát és megszépítő
őszét. Sátáni levegő száll végig rajtuk és mindenki arcára ráfagyászt
egy hazug álarcot, hogy így megvegyenek egy szegényes mát és egy
még szegényesebb holnapot. Ebben a penzióban egyszer jár valaki. Egy
titokzatos, Krisztusarcú idegen, aki maga a jóság, aki mindenkit ismer,
aki mintha mindenkinek a jobbik énje lenne. Ez a titokzatos idegen
csendes, szép szavakkal leveszi a hazug álarcokat és egy meleg érin-
téssel, egy biztató tekintettel új világok új utai felé indítja el az
embereket. Jelenlétében minden megváltozik. Emberi arcok és tárgyak
egyszerre megszépülnek. Valami tavaszi áramlat lengi át a szobát és
amikor elmegy, minden lakó boldog vallomása remeg a kis cselédleány
rajongó szavában: " ... de jó, hogy itt járt!"

Feszült figyelemmel hallgattam ezt a misztériumot és szerettem
volna, ha valami csoda folytán az egész világ leülhetne ide a nézőtérre.
Szerettem volna csendet parancsolni a világnak, hogy ebben a csend-
ben mindenki meghallja ezeket a szép szavakat: lJ". a szépség a fel-
szín alatt van és az a művész, aki a szépet felhozza a mélyből ... " Igen,
nyugtalan életünk hullámos felszíne alatt, valahol a mélyben egy
csöndesen dobogó meleg szív van, szenvedéseink és gondjaink kemény
kagylójában valahol benne van az élet szépségének örökszép gyöngy-
szeme. Csak Valaki kell hozzá, aki felfedezi, és megmutatja nekünk.
Talán valami nagy öröm, vagy valami nagy 'szomorúság, vagy talán,
- éppen egy ilyen misztérium. Hiszen ma az egész világ sötét tónusú
penzió, rendetlen dolgokkal és eltorzult arcokkal. Cél és értelem nélkül.
Aggodalommal és remény nékül. De kellene ide ez a titokzatos idegen,
hogy leül ve ahhoz az asztalhoz, ahol a világ sorsát intézik, csöndes,
de meggyőző szavával közbeszóljon és új, igaz, és őszinte utakra indítsa

. el az eltévedt és megtévedt világ szekerét. Milyen jó lenne, ha talpig
fegyverben álló ellenfelek, amikor közös mozdulattal felveszik az
elejtett munka eszközeit, egyszerre mondanák. békésen, boldogan:
"Valaki járt itt ... " - " ... de jó, hogy itt volt!"

De ne küldjük ezt a Valakit ilyen messzire. Először hívjuk el
magunkhoz. Hiszen a mi országunk, a mi városunk, a mi otthonunk
af: a hideg penzió, ahol sokszor világok választják el egymástól az
embereket: Ahol hazug álarcban járunk és ahol a rosszabbik én
keresztül gázol mindenen és mindenkin, hogy uralkodjék, hogy ki-
harcoljon egy darab kenyeret. Ahol sokszor minden eladó, néha még
a szív is, amit pedig még egyetlen egyszer sem tudtak megfizetni ezen
a világon.

Minden élet szép, minden életnek van egy napfényes oldala, min-
den szívnek van egy gyönyörű hajtása. Ezt a jobbik részt mutassuk
meg egymásnak és önmagunknak. Vegyük le az álarcokat. Dobjuk el
a durva és hazug szavakat, tettek-et. Ma reménykedő, munkás, áldozat-
kész, komoly és napfényes lelkekre van szükség, Wells és J erome
álmainak szép hősére, a Valakire, aki jó, nemes, aki önmagát, aki a
szívét adja és mutatja, hogy a kőszívek megmozduljnak és éljenek.
Több örömben, több fényben és több tavaszban. Ma szivre van szükség,
jóságra és szeretetre. Hadd lássák mindenek, hogy ebben a városban,

ebben az otthonban "Valaki járt ... " Friedrich Lajos.



Könyvtárban
2. Háborús könyvek.

Háború van, ez a tény kell, hogy helyet kapjon az
irodalomban is. Egyelőre még nem tartunk ott, hogy a hábo-
rúnak szellemtörténeti hatásait mérnék fel íróink leírásokban és
regényekben, egyelőre még csak magának a háborúnak leírásánál
tartunk. A háborús könyvek ezért egyrészt tudósítások, másrészt pedig
életképek, amelyekben már nem annyira az esemény játssza a fő-
szerepet, mint a tudósításokban, hanem az ember és az a fontos, ami
vele és ami benne történik.

Úgy látszik, a közönséget leginkább a nagyot fejlődött fegyvernem,
a légierő érdekli, ezért a legtöbb háborús könyv a repülőkről szól.
Azután rögtön a romantikus hős hadvezér, Rommel következik, aki-o
nek személyén keresztül harmadszorra szerephez jut a páncélos
haderő is. Ezeken túl a konjunktúrára való tekintettel szólnak a
háborúról, és vagy nem erről a háborúról szólnak, hanem még a régi-
ről, (csak a mostani háború kitűnő alkalom arra, hogy üzleti sikert
lehessen aratni vele), ilyen a különben nagyszerű könyv: W. Beurnel-
burg: Bosemüller című könyve, - vagy pedig szenzációs cím alatt
lepergetett történeti regényként hitelességet hazudnak eleitől végig,
hogy a végén azután a szerző színt valljon és egy őszinte percében
odaírja a könyv végére: Az elbeszélés némely adata és valamennyi
szereplő személy neve költött ... (mint a Jean de Baroncelli: Dünkir-
chenben végződött c. könyv végén).

A háborús könyvek közül kétségtelenül a legkiválóbb az, amelyik
a ,,6 haditudósító a vörös harctéren" címet viseli. Sok-sok apró
életkép, riport ez a könyv, amelyiknek érdekessége nem a történeti
események nagyságában, hanem jellemző, emberi mivoltában van. Azt
a címet is lehetne -adni neki: Emberek a viharban ... de ez túlságosan
is giccses és szentimentális lenne. Józan és okos könyv ez, bizonysága
annak, hogy az emberek közül sok van olyan, akinek ereje, bátorsága
éf; hite nem akkor látszik csak, amikor nincsen semmi veszély, hanem
éppen akkor a legnagyobb és akkor tűnik ki, amikor lehámlik róla
minden, ami az otthoni élethez köti.

A többiek közül Th. J. Aengner: Rommel páncélosai c. könyve
ragadja meg figyelmünket. Ez a könyv a legfiatalabb fegyvernem első
hősi eposza. Itt is, mert a könyv jól szerkesztett, elsősorban az emberek
látszanak és alakjukon túl, mögöttük a vezér: Rommel. Sajnáljuk,
hogy nem olyan egyszerű és reális a stílusa, mint a magyar hadi-
tudósítók könyvének, a német nyelv által megkövetelt bonyolultságok
a magyar ember számára fellengzős en hatnak.

A repülőkönyvek között van egy pár egészen jó. Pados Pál: Szov-
jetoroszország felett és Tomor László: Harcok az orosz égen az emlí-
tésre méltók. Mind a kettő főleg őszinteségével tűnik ki, aki olvassa
őket, érzi: amit ezek leírtak, azt nem szépítik, hanem úgy írják le,
ahogyan átélték. Ez az őszinteség azután feledteti főleg a nem író-
ember Tomor László kifejezésbeli nehézségeit és helyenkénti pon-
gyolaságait is. Mindenesetre mind a kettő hiteles tudósítás arról, amit
átéltek és amit nem mindenki élhetett át, hanem csak így könyvekből
értesül róla.

Természetesen ne feledkezzünk meg a konjunktúráról sem.
Repü1őregényeknél járunk, kezdjük hát velük. Czillei Géza: Riadó
Afrika felett c. regénye csalódást okoz annak, aki a hangzatos cím
után indulva megvette. Amikor olvassa az ember, egyre csak azon
tűnődik: mikor jön már valami izgalmas? És amikor a végére ér,
kiábrándultan teszi le, mert sem az izgalmat, sem pedig a komoly
tudósítást nem kapta meg tőle. Amolyan háborús tucatirodalom eh,
üzletnek talán jó, de olvasni nem.

A konjunktúra másik terméke pedig a fent már említett két
regény. Bosemüller nagyon érdekes, reális, irodalmi eszközökkel meg-
írt, erkölcsi tartalommal rendelkező könyv. De mostani kiadása két-
ségtelenül a konjunktúrának köszönhető. Ha nem lenne háború.
magyarul nem jelent volna meg, mert az irodalomnak ez a faja é~
ez a hangja a magyar közönségtől mindíg távol állt. A Dünkirchenről
szőlő könyv pedig éppúgy mást ad, mint amit igér, mint Bosemüller.
Mert amíg az egyik a múlt világháborúról beszél, addig a másik koholt

Svédországban a misszió változatlan
erővel működík, sőt az árván maradt kül-
földi állomások és gyülekezetek gondja
IS, ott ahol erre mód van, a svédekre ne-
hezült. Krisztusban egyek vagyunk ez
a misszió frontján valósul meg telj~sen.
A svédeknek van egy missziói társula-
tuk, mely az oroszországi missziót hor-
dozza szívén. Most tartotta 30. éves köz-
gyűlését. Ennek és a finneknek hasonló
missziói munkájából kell megszületn] az
eröteljes oroszországi missziói munká-
nak, melybe mi magyarok is bekapcso-
lódhatunk majd annakidején.

Kunos Jenő misszionáriusunkkal meg-
szakadt minden postai kapcsolatunk.
Hosszú ideig nem kaptunk életjelt felőle.
Október 20-án érkezett tőle a Maoyar
Vöröskereszt útján egy 25 szavas l;véL
melynek szövege a következő: "Mind-
hárman jól vagyunk. Hazulról nem kap-
tunk levelet egy éve. Anyagiakban
egyelőre nincsen hiány. Küldhet a
misszió havonta 150 márkát. Hankaui
német bankba. Udvözöljük összes roko-
nainkat, ismerőseinket. Isten velük".

Időközben azonban távirat is érkezett
ezzel a szöveggel: "Feleségem maláriá-
ból felépűlt. pénzt kérek".

Kunos Jenő feleségével és gyermeké-
vel Hankau melletti Sekow községben
von és az evangélikus missziók szerní-
náriumában benszülött lelkészek részére
előadásokat tart. Sajnos, újabbat nem
tudunk felőle. Az emlí tett levele 1942
júl. 3. keltezésű. Annyi bizonyos, hogy
a tartaléktőkéje .elfogyott, munk áját a
japánok nem zavarják.

Nagyon sok imádságra van szükség,
hogy idegenben ezer megpróbáltatás
között az Istené maradhasson. Az imád-
ságon kívül egyelőre más összekötteté-
sünk nincsen vele. Kunos Jenő haza-
jövetelétől sok indíttatást várunk.

De hordozzuk imádságainkban Isten
ügyét, bárhol jutott is háborús bajok
és akadályok közé. A próbáltatások után
újból meg fog nyílni a fokozott munka
lehetősége mindenütt, megint nagyon sok
lesz az aratni való és a misszió munká-
sai már most kérik az Urat. hogy küld-
jön majd bőséggel munkásokat az Ö
aratásába. . . Danhauser Lászlo.

r»: Új könyvek
Incze Gábot i

"Nincsen saját igazságom"

Budapest, 1943. Bethlen Gábor Irodalmi
és Nyomdai Rt. 160 lap.

Közel húsz év lelkipásztori szolgálata
igehirdetö és kazuális tevékenységének
anyagából válogatott a szerző. Olvasunk
olyan prédikációkat, amelyek Nagybá-
nyán hangzottak el s olyan beszédeket
is, amelyeket Bécsben élő evangélikusok
hallgathattak magyar nyelven az ottani
református templomban. Majdnem mind-
egyik beszéd tematikus. Nemcsak a be-
szédek címei azok. hanem minden be-
szédnek mondanivalója is az. Értéke
mindegyik beszédnek az, hogy készítője
és elmondója egyformán kiforrott, vilá-
gos gondolkodású teológus volt 19.26-ban
és 1942-I;Jen is.

A kötetben található előadások, arc-
képek és nekrológok, amelyek reformá-
tus összejöveteleken hangzottak el. vagy
a hazai református egyházi sajtóban lát-
tak napvilágot, mind azt mutatják,
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hogy szerzőjük az idő aktualitását ma-
gáévá tette s ha sohasem írt naplót
arról, hogy mit és hogyan látott, cikkei
és előadásai valóságos memoirek arról,
hogy szerzőjűk hol élt és mit és hogyan
látott. .

A k.önyv teljes egészében élvezetes és
mínt olvasmány is gyönyörködtető a
művelt protestáns nagyközönségnek.

G. L.

*Takáts Károly:
Százötvenöt év

A pacsen református egyház története.
1786-1941. Budapest, J 942. Bethlen
Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt. nyomása.

87 lap.
Másfélszáz év előtti település történe-

tét kapja a magyar református, de a
magyar népi mozgalmak érdeklődő em-
bere is. A szerzö bő forrásanyag birto-
kában minden érdekes részletre való te-
kintettel megír mindent őszintén. Magunk
előtt látjuk azt, hogy 200 család mi-
képpen veszi kezébe a vándorbotot Kis-
újszálláso.n 1786-ban s pappal és k án-
torral. mint vezetőkkel elindulva a nyu-
galmas otthonból, hogyan építik meg
Bácsér vidékén Pacsér református színe-
zetű nagyközséget. Regényíró hősi eposzt
írhatott volna a forrásanyagból, egyházi
ember pedig a mindig küzdelmes hit al-
kotó tevékenységeire és képességeire
mutat rá, melyeknek eredményeképpen
Pacséron virágzó magyar református
egyházközség épül bele úgy a magyar-
ságba, mint a magyar református egy-
házba.

Nem könnyű feladat e~y gyülekezet
monografiáját megírni, de mindenesetre
nagyon is dícsérendő feladat. Milyen jó
volna, hogyha ez az értékes könyv s
ennek megismerése közülünk is sokakat
inspiráina gyülekezeteink monografiáj a
megírásának gyönyörüfeladatához.

G. L.

Láttuk
Lidércfény cimmel színesfilmet muta-

tott be egyik filmszínházunk. A darab
először még 1938 tavaszán színdarab-
ként került a közönség elé Berlinben,
Die goldene Stadt címen. Filmen mintha
megszépült és kiteljesedett volna, ere-
deti mondanivalójából csak annyit en-
gedett a rendezö a közönség vágyának:
hogy boldog véggel vagy legalább is
valami hasonlóval végződjék a darab.
Ez a kis engedmény azonban nem vesz
el semmit sem a darab értékéből. mon-
danivalóját sem másítja meg. Jó film ez,
komoly tárgyú és lelkiismeretes kidol-
gozású. Világosan beszél olyan kérdé-
sekről, amikről különben ilyen komoly an
nem szoktunk beszélni. PI. hogy a go..
noszság megöli a szeretetet, a bűnnek
büntetése pedig nem az ember, hanem
az Isten kezében van, mert ahol az em-
ber akar ítélkezni, ott mindíg megítélte-
tik ő maga is. A kiváló rendező munká-
ját nagyszerüen kiválasztott szereplők
teljesítik.

A nagy király. Nagy Frigyes életé-
nek egyik fontos időszakát tárja szemünk
elé. A népéért élő, annak jövendőjéért
mindent oda áldozó király markáns alak-
jával találkozunk benne. "Pompásan ren-
dezett és fényképezett csatajelenetek,
kiváló kabinetalakitások emelik ki a"
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történettel áll elő. Még szép hogy beismeri. Igaz, hogy csak a végén és
nem mint a filmeknél szokás: az elején.

A háborús könyvek közül lesznek majd egypáran, amelyek a
harcok végén és évek múlva emlékeztetőkké nemesednek, kortörténeti
bizonyságok lesznek. Ezeket ajánlhatjuk. A többit, mint a konjunktúra
egyéb termékeit is, elmossa az idő és a feledés. Jobb, ha nem is
beszélünk többé róluk, miután magát az eljárást bírálat tárgyává tettük.

Kemény Péter.

Viharban is
Surányi pap volt jó édesapám,
Papi földje kint volt a Lazonyán.
A falutól a föld messze esett,
Egyszer, - rekkenő nyáridöben,
Búzanézésből hazatérőben "
Történt velem az alábbi eset.

Még messze volt a faluszéle.
S édesapám fogott beszédbe.
"Fiam, a zivatartól nincs mit félned,
Villámcsapás derült égből is érhet."
Hogyan? Kérdeztem meglepetten,
Edes-apám megállt mellettem, .
"Látod ott a legelésző nyájat?
Baja támad a juhászkutyának,
Reádrohan, veszetten mar beléd,
Tán meg" sem éred másnap reggelet.
S odanézz a delelő csordára,
Ott fekszik a jószág szép sorjába,
Felpattan fektéből a vad bika.
S kit megtapos, az a halál fia.
Hej. jól vigyázz! Ládd ez a gyors fogat
Majd elgázolt! Mit példázzak sokat:
Halandó ember hiába halad
Napja fogytáig derült ég alatt,
- Porba kell térned! '- így van megírva,
Napsütésben is eljut a sírba,
Ha Isten úgy visz] élte sorát."
Apám elhallgatott. Mentünk tovább.
De éreztem, hogy nehezül a léptem,
A gyermekkorból embersorba léptem.

Lehettem úgy vagy hétéves legény,
A nap delelt már az ég tetején,
Ott lépegettem apám oldalán,
Es az ebédrő l beszéltünk talán,
Meg, hogy milyen kedves most hazamenni.
Az égen nincsen felhő egy szemernyi,
Most nem kell úgy, mint multkor félni,
Mikor a vihar kezdett el zenélni,
Mikor a fákat forgatta a szél,
Villámlott már, s még messze volt acél.
És béborult az ég északtól délig,
Villám hasitott a közepén végig,
S dörgött utána félelmes nagyot,
Szívem verése is ki-kihagyott.
Esni kezdett, s mire a falu szélen
Záporban és vakitó villámfényben
Elértük a legelső házat, •
Facsarni kellett a ruhánkat.
Mert a valót is be kell valIanom:
A zivatar nagy gond volt vállamon.
Egzengéskor a szívem remegett,
S ha fény cikázta át amennyeget,
Azt gondoltam gyermek-balgatagon,
Ég villáma. mind engem sújt agyon.

Azóta sok vihar zúgott felettem,
Kicsiny gyermekből meglett férfi lettem,
Aki kenyere javát már megette,
De a lelkem e tanítást nem feledte.
S bár villám cikáz is fejem felett,
Egzengesböl is szól az üzenet:
Halandó ember, soha ne feledd,
A viharban is Isten van veled!

Szlancsik Pál.

Turmezei Erzsébet
Payr Sándor, ez a derült lelkű, mély érzésű nagy tudós, Hárfa-

hangok címmel gyűjtött össze vallásos anthologiát. Semmi se fejezi ki
olyan tisztán a vallásos líra hangulatát, mint a hárfa, ez a légies
fínomságú, elmélyedésbe ringató hangszer.

Ennek a zengését hallom, valahányszor 'I'urrnezei Erzsébet versét
olvasom. Reményik Sándor az orgona, Turmezei Erzsébet a hárfa. Az
a százszázalékos keresztyén férfi. Ez ugyanolyan arányú salakmente$'
keresztyén nő.

A lírában van meg leginkább a művészetnek az a tökéletessége,
mely Madách szerint: úgy elbú, hogy észre sem veszik. Benne az
egyén és a kor lelke csodálatos ötvözetté forr össze, Az egyén Iáklyává
gyullad és vezeti a kor embereit a cél felé, amerre a lelkek szomjúsága
kívánkozik. Azért üdülés, vigasztalás, gyönyörűség.

Egyházunk tavaszának virága ez a két költő. Reményik első
orgonás verseit Raffay püspökünk közli Csonka-Magyarországnak a
megdöbbenés áhítatával hallgató népével. Turmezei evangélikus pap-
lakban fejlődik nemes ízlésű költővé. Mégsem felekezeti egyik sem.
Mert evangélikus egyházunk nemzeti jelentősége abban van, hogy
vallásossága egyetemes keresztyénség, mely az Isten magasságában
nem emel kerlátokat. A szentistváninak "nevezett nemzetiségi meg-
értésnek is példája és ápolója.

A hite által megszentelt lélek: az evangélikus ember. A magyar-



ságot nem egyszer sorvasztotta el az erkölcs általános hanyatlása és
vitte válságokba Mohácstól Trianonig. De amikor meghallgatta az
evangéliom hirdetőinek szavát, a mohácsi nemzedék nyomán a
szabadságharcok hősei születtek. A magyar hazafias költésnek nagy-
értékű része az evangéliomi vallásos költés Balassi "Oceánum mellett"
írt versének Istenhez való megnyugvásától Reményik "Eredj, ha tudsz"
lángoló hitvallásárg.

A ma vallásos lelkületének Turmezei Erzsébet a kifejezője. Nagy
vagy, Uram, a nagyokban és nagy vagy a kicsinyekben. A kis dolgokat
a nagyság ereje emeli magasokká. A lélek erejének nagysága az élő
szeretet, mely életet érez abban, amit szeret. Ez az evangéliomi keresz-
tyénség, mely nem tagadja meg a világot, de megnemesíti, amint Jézus
a repülő madarakban és a mezők liliomában Isten gondviselését látja.

Amit Turmezei Erzsébet szeretettel emel föl, azon a meghatottság
könnyei csillognak. A tartózkodás nélkül kitárt őszinte szív könnyei.
Nem tagadja meg evilágot, de a gyermek ártatlan örömével üdvözli.
E világ nem idegen, nem ellenség neki. Nem fél attól, hogy a világ
eltéríti Istentől. Hiszen Isten szeretete él teremtményeiben és ennek a
szeretetnek meglátása Isten tisztelete. A 1élek {virágos kertje az ..--egész
világ.

Keresztyén leányaink kiváló nevelő mcsterének nézem Turmezei
Erzsébet költészetét. 'Oktatóink jót teszr zk növendékeikkel, ha ezt a
költészetet megismertetik, megértetik és méltatják. A sokféle szeren-
csétlen külső hatás között épüljön ki" lelkükben egy szent hely, ami
megoltalmazza őket, mert megerősíti, megtisztítja őket. Egyházunk
jövőjét az ilyen női lelkek menthetik meg. Hamvas József._ ..•

Kevesen tudják ...
hogy egy-egy gyülekezetünk alapját nagyon sokszor alig néhány

hívő lélek áldozatkészsége veti meg. Békés vármegye legdélibb pontján
fekszik Pusztaföldvár. Ez a ma csaknem 2000 lélekszámú virágzó gyü-
lekezetünk az J 860-as évekig csak mint szórvány tartozott az orosházi
egyházközséghez. 1861-ben szervezkedett, mint filia, 18 családdal. Az
első istentiszteletet 1862. november 16-án tartotta Győri Vilmos akkori
fiatal orosházi lelkész. A hívek száma ettől kezdve hihetetlenül emel-
kedett. Nagy szerepet játszott az a körülmény, hogy az 1876-ban és
1884-ben parcellázásra kerülő kincstári ,birtokokat orosházi evangé-
likusok szállták meg. Az így megerősödő leányegyház 1896-ban már
anyásulni tudott. '

hogy Bolla Mihály miniszteri tanácsos, a pusztföldvárt gyüleke-
zet történetében nagy szerepet vitt Bolla-család nagy fia emlékét ne-
mesen egyszerű emléktábla jelöli az ottani templom falában. Az
említett Bolla Mihály mérnöki oklevéllel állami szolgálatba lépett s a
födmívelésügyi minisztérium építési osztályának vezetője lett. Magas
állásában, nagy elfoglaltsága mellett sem feledkezett meg szülőföldje
gyülekezetéről. Hosszú időn át a felügyelői tisztet is betöltötte. Temp-
lomépítésre biztatta gyülekezetét s amikor a hívek áldozatkészségükről
már bizonyságot tettek, mint telepes községnek, 50.000 korona állam-
.segélyt szerzett s a két éven át folyó építkezést személyesen ellen-
őrízte.

hogy Noszlopi Eleorióra dukai (vasmegyei) földbirtokos vagyoná-
nak egy részét, mintegy 35 hold földet és kastélyát az ottani evan-
gélikus leányegyházra hagyta s vele ennek a régigyülekezetünknek
anyagi megerősödését is nagyban elősegítette.

.hogy Bakonyszentlászló evangélikus templomának alapfalai még
a XIII. századból valók. Valamikor a pálosok temploma volt s a temp-
lom alatti kriptában is az ő hamvaik nyugosznak. Egy alkalommal a
község leégett s akkor elmenekültek a faluból. A templom bejáratának
kövei ma is az eredeti kövek s azokra Rómer Flóris régész külön fel
is hívta a kutatók figyelmét. Ez a templom a törökdúlás idején sokáig
romokban hevert. Amikor Eszterházy János győri várkapitány bizta-
tására felépítették, a vármegye nem engedte rendes tetővel, hanem
mennyezetes, úgynevezett stukator tetővel ellátni. Ez ma is egyik
érdekessége.

hogy dunántúli gyülekezeteink javarésze evangélikus földesurak

~ANGfllKU~~l~
filmet az átlagfilmek sorából. Kár, hogy
helyenként kissé lassú és igy nem tart
végig feszültségben. Nagy Frigyes sze-
mélyét azonban nagyszerü vonásokkal
mutatja be. A király nem törődik a
fáradtsággal, ·nem törődik családjával,
semmivel, csak népének él. Megszökik
az ünneplés elől. mert nem felejti el,
hogy amikor vereség érte, gún yolták.
Átlát az embereket megtévesztő csele-
kedeteken is. Felejthetetlen az a jelenet,
amikor lefokozásra ítélt, csatából meg-
futott ezredese főbelövi magát a királyt
éltetve és ezt hírül viszik neki. A királv
íg'y szól: Nem téveszt meg, gyáva volt
a hősi halálra, gyáva az életre is. - Pom-
pás kép a film közepén, amikor a győz-
tes csata után gyülekező hadsereg egy
domboldalon lefelé vonulva a Jer, dicsér-
jük Istent ... c. korált énekli. De a leg-
jobban meglepő, hogy a hitetlenségével
kérkedő királyt a végén a. charlotten-
burgi templomban látjuk, amint népe
sorsán gondolkozik. kp.

A kassai polgárokat, Márai Sándor
színművét is láttuk a Nemzeti Színház-
ban. A kritika nagyon ellentétesen nyi-
latkozott róla. Mi azokkal értünk egyet,
akik kifogásolják a színdarab elejétől-
végig tartó, erőltetett páthoszát. Min-
denk] olyan nagy bölcseségeket és válo-
gatott igazságokat mond, hogy helyen-
ként szinte kong. Kimagaslóan jó a kas-
sai tanácsülés jelenete. Ezt érdemes volt
látni és hallani. kl.

HíREK
Lopunk kedves olvasóinak, előfizelői-

nek és lapunk barátainak Ifjlenlől áldá-

,sokal hozó újesztendői kívánunk.

Szegények karácsonya. Nehéz volt az
1942. esztendő karácsonyán szegényeink-
ről gondoskodni, hogy nemcsak pénzt,
hanem örömöt is juttassunk nekik. A lel-
készi hivatalok és a nőegyletek minde-
nütt serényen dolgoztak azon, hogy ezt
a nehéz feladatot megoldják. Több felől
kapunk hírt arról, hogy a viszonyokhoz
képest a szegények karácsonyi megaján-
dékozása meglepően jól sikerült. Nem-
csak jóval magasabb pénzösszeg gyűlt
össze mindenütt, hanem sok olyan gon-
dosan összeállított szeretetcsomagokat
kaptak készen a lelkészi hivatalok és az
egyházi egyesületek, melyek a mai idő-
ben pénznél is többet értek. Jól esik
hírt adni arról, hogy evangélikus csalá-
dok sok helyen maguktól is rájöttek arra,
hogy a nélkülözőkön akkor segitenek a
legjobban, ha a karácsonyi Gyermek
nevében lemondanak saját igényeik ról
és éléskamrájukból maguk állítanak
össze olyan csomagot, amelyikben van
egy kis cukor is, liszt is, zsír is, tészta-
nemű ésmás ennivaló. Itt-ott néhány
melegebb ruhanemű is akadt és azért a
szegények karácsonyfáját ebben az év-
ben is fel lehetett díszíteni . és Istennek
hálákodó szívvel meg lehetett gyújtani
zöld gaJlyain a gyertyácskákat. Adja
Isten, hogy mindazok, akik jó . szívvel
adakoztak és örömöt tudtak szerezni,
ebből maguk is .tanulják meg, hogy a
jócselekedet mindí.g megtalálhatja a leg-
nehezebb feladatok megoldását.

Lelkészbeiktatás Budapesten. A budai-
vári egyházközség most rnegszervezett
második (hegyvidéki) lelkészi állására
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megválasztott Danhauser László buda-
pesti vallástanító-Ielkész beiktatása jan.
10-én d. e. II órakor lesz a Bécsikapu-
téri templomban.

Kedves levelet hozott a posta egyik
előfizetőnktől, melyet ezúton köszönünk
meg küldőjének. Azf írja benne: "Most
lesz két esztendeje, hogy az Evangélikus
Elet mutatványszámát kézhez vettem s

- ószintén megvallom. hiányát érzem, ha
az esedékes szám késve érkezik: Cikkeit
végigolvasom, nem egy közülük gondol-
kozóba ejt; valamennyit jellemzi azon-
ban az az egyenes, haladó, bátor szel-
lem, amellyel minden időszerű vagy
egyébként érdekes kérdést tárgyal. Úgy
érzem, hogy mint olvasó az előfizetési
díj beküldésén túl még valamivel tarto-
zom: elismeréssel a munkatársak szép
munkájáért. Részint a tartozás. .tudata,"
másrészt meggyőződésem indítanák arra,
hogya lapot hittestvéreim körében min-
denkinek ajánljam. További szép mun-
jukhoz Isten áldását kérve, hozzáfűzöm
a boldog magyar újesztendőt óhajtó jó-
kivánságaimat is". '

Iklad. Az egyházközség új lelkészét,
Farkas Ferenc volt parlagosí (felvidéki)
lelkészt karácsony harmadnapján iktatta
hivatalába Zászkaliczky Pál esperes. Az
ünnepi, beiktató istentisztelet után .köz-
gyülést tartottak, melyen többen üdvö-
zölték az új lelkészt.

Vízkereszti istentiszteletek a buda-
pesti templomokban. A Deák-téri temp-
lomban d. e. '1210 órakor (német nyel-
ven) Gü.ttler Vilmos, Ll-ker dr. Keken
András. - A fasori templomban d. e.
ll-kor és d, u. 4-kor Pásztor Pál. - Az
Aréna-út 7. sz. alatt 3/4IO-kor Pásztor Pál.
- A kőbán yej templomban d. e. l Ovkor
és d. u. 4-kor Eagár Iván. - A Simor-
utcai templomban d. e. l I-kor Majba Vil-
mos. - A Rakócz.í-úti templomban d.
e. Iü-kor (szlovák) dr. Szilády Jenő, d, U.

5-kor Harmati György. - Az Ullöi-út 24.
alatti ima teremben d. e. ll-kor Csaba
László. - Gyarmat ..u. 14. sz. alatti nor-
vég imaházban d, e. 10 órakor Scholz
Lászlo. - Az Angel-u. 25. ~Z. iskolában
d. e. ll-kor Ruttkay Elemér. - A F6ti-
úti templomban d, e. ll-kor és d. u. 5-
kor Rimár Jenő. - A Szvetenay-u. elemi
iskolában d. e. 10-kor dr. Halász Kál-
mán. - A Bécsikapu-téri templomban
d. e. l l-kor Revész István. -- Az óbudai
templomban d. e. ll-kor Mohr Henrik.
- A kelenföldi templomban d. e. ll-kor
Wolf Lajos, d. u, 5-kor Botta István
prédikál.

Halálozás. Media Gyula, a bábolna-
pusztai egyházközség felügyelője, ura-
dalmi jószágigazgató Budapesten el-
hunyt. Vagyonát a sziráki gyülekezetre
hagyta. Ott is temették el nagy részvét
mellett. - Jánossy Károly min. taná-
csos, a komárornl egyházközség 'felügye-
lője december 16-án elhunyt. A trianoni
egyház kiépítésénél s a visszatérés után
a két egyházkőzség egyesitésénél vég-
zett igen értékes munkát. Szárnos tiszt-
séget viselt a fejér-komáromi egyház-
megyében és a dunáninneni egyházkerü-
letben. Nagy részvét mellett december
19-én temették el Komáromban.

Halálozás. Jungmann Irrna, a fóti
Jungmann Árvaház megalapitója. sok
kis árva szeretösztvű gondviselője éle-
tének 82. évében rövid -szenvedés után
csendesen elhunyt. Földi maradvánvatt
december 22-én délben temelték .a fóti
evangélikus templomban tartott gyász-
szertartás után a fóti temető családi sir-
boltjába.
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ádvent II. vasárnapján iktatta be tiszt-
ségébe Csákó Gyula püspöki titkár, a
gyülekezet volt lelkésze. - Ugyanakkor
az egyházközség presbitériuma a lemon-
dás folytán megüresedett lelkészi állásra
egyhangúlag Békés József körmendi
missziói s.-leikész meghívása mellett fog-
lalt állást.

Felhívás. Építő vallásos irodalmunk
egyik szorgalmas munkása, Szerb Anna
a fordításában -és kiadásában meg-
jelent még kapható művekbő l elő-
fizetőinknek és barátainknak rend-
kivüli' kedvezményt nyújt: "Krisztus
által elrejtett élet az Istenben." 3.90 P
(4.70). A ker. hitélet drága gyöngysze-
mei (új, II. kiadás). .Btumhardt János
Kristóf életrajza:' 9.80 P (13.80). Hatal-
mas három kötetes mű, Az "igazi hit"
és mentö szeretet példaképe. "Gyógyu-
lás útja." 3.- P (3.90). Hiterősítő mű be-
tegek és szenvedők számára. "Édes-
anyám." -.50 P. Útmutató a gyermek-
nevelésre nézve. E könyveknek nincs
szükségük ajánlásra. Mindannyian is-
merjük. Aki olvasta, nagy hálával fo-
gadta és sok-sok lelki áldást nyert. Ha
a könyvajándékozásnál szem előtt tartjuk
az illető lelki javát is, akkor nyugodt
lélekkel választhat juk bármelyik művet.
A legtöbb műből már csak igen kis
készlet van. Megrendelhetök: Szerb
Anna, Siófok. Befizethető a 44.940 sz.
csekklapon Szerb Anna, Budapest.

Felszólítás és kérelem. Id. dr. Szabó
Aladár dec. 13-án töltötte be 80-ik élet-
évét. Régi tanítványai, lelki gyermekei,
tisztelő] azzal lepték meg, hogy emlék-
sorokat irt ak, hálával és szeretettel em-
lékezve meg az általa nyert áldásokról.
vagy valamely vele kapcsolatos élmé-
nyükről. A lapokat összegyűjtve, mű-
vészt kiállítású, könyv alakú dobozban
nyújtották át neki. Lehetnek olyanok,
akik kimaradtak, bár talán szivesen részt
vettek volna. Kérjük az ilyeneket, hogy
hogy írja meg kiki a maga mondaníva-
lóját s küldje el egyenesen nagy tiszt. id.

- dr. Szabó Aladár, Gödöllő címre. Félív
rniniszterpapíros egyik oldalára kell írni
S azt,',rössze nem hajtva, egyenesen, két

'kartoIrlap között küldení el. Alulírott
még q.rra is kéri az illetőket, hogy küld-
jék el irásuknak másolatát az ő címére.
Ezt már akármilyen papíroson lehet
írni s összehajtva borítékba tenni. Az
eddig beérkezett 180 szöveg mindegyiké-
nek másolata már megvan nála, hogy az
érdeklődöknek hozzáférhető legyen az
egész érdekes gyűjtemény. - Szeretet-

'teljes üdvőzlettel özv. Vargha Gyuláné,
Budapest, XII., Fészek-u. 7.

oltalma alatt a reformáció első századában csodálatos virágzásnak
indult. Igy volt ez a győrmegyei Beziben is. A Pokyak és az Ostffyak
oltalma alatt már a XVI. század elején van lelkészük és tanítójuk is.
1618-ban azonban Bezi Pázmány Ferenc és Pázmány Péter birtokába
jutott. Megkezdődött. az elnyomás, melynek utolsó akkordja az volt,
hogy 1689-ben a falut teljesen elpusztították. Érdekes megemlítenünk,
hogy néhány évtized múlva, amikor a mai területen az új falut fel-
építették, híveink nem kaptak külön lelkészt, csak a Dunántúlon több
helyen ismeretes licenciátusok, eskető és keresztelő mesterek működ-
tek itt is.

hogy országos .viszonylatban is jelentős helyet foglal' el a balássa-
gyarmati gyülekezet szerétetháza. Egy nemesszívű úrinő, báró Prónay
Róza alapította 1931-ben, nővérének: Prónay Irmának emlékére 230
ezer pengő költséggel, hagyott elaggott, munkaképtelen és támasz
nélküli nők meleg otthont nyerjenek. Az intézmény hatalmas, saját
otthonában végzi áldásos munkáját. Közli: Pásztor Pál.

Halálozás. Vadászülési Móritz Gyula
magánzó életének 63. évében december
24-én hirtelen elhunyt. .- Ewald Her-
mann gyárigazgató, a pesti német nyelvű
egyházközség presbitere december 23-án
90 éves korában hunyt el.

Lelkészválasztás. A kiskőrösí egyház-
község december 27-én a Kiss György
távozásával megüresedett lelkészi állásra
egyhangúlag meghivta Ponicsán Imre
eddigi segédlelkészt. Beiktatása a közef-
jövőben fog megtőrténni.

Pályázat. A Budapest-II!. kerületi
egyházközség pályázatot hirdet egy pol-
gáriiskolai fokozatú lővárosi vallas-
tanító-lelkészi állásra. A pályázatok
pontos személyi és működésí adatokkál
1943. jan. lS-ig adandók be la lelkészi.
hivatalnál: Ill., Dévai Biró Mátyás-tér 1.

Pályázat. A szarvasj Vajda Péter-gim-
názium pályázatot hirdet egy magyar-
Pályázhatnak evangélikus vallású ma-
gyar-franciaszakos, esetleg német-
franciaszakos helyettes tanári tanszékre.
franciaszakos kőzépiskolai tanárok.

Nyolcvan pirosbetüs nap lesz az új,
1943-as naptárban. Az új év pénteki nap-
pal kezdődik és pénteki nappal végző-
dik. Dupla ünnep aiig van az új eszten-
dőben, a farsang 74 napig tart: január
6-tói március 9-ig, Hamvazószerdáig.

Palotay Gyula hartai lelkész a tavasz-
szal nyert két aranyoklevélen kivül az
idei országos irodalmi és zenei pályáza-
tokon a következő dijakat nyerte: 1. A
"Trilla" orsz. irod. és zenei pályázatán:
aranyokIevelet és diszoklevelet. 2. A
"Magyar Gondolat" irod. és zenei pályá-
zatán az 1. díjat nyert dalát hanglemezre
vették, több dalával pedig ezüst disz-
oklevelet nyert.

Keressük Kosztolány] Johanna kereszt-
levelét. Születési éve 1855. Szüleinek
neve: Kosztolány] Dániel és Kotasz
Mária. Nevezett Bács-Bodrog megyében
született. A keresztlevelet kérjük után-
vétel kiadóhivatalunkba küldeni, Bpest.
VII,. Damjanich-ú. 28/b.

Gyermekruha-bolt. Evangélikus tulaj-
donosok a hittestvérek figyelmébe ajánl-
ják jól felszerelt gyermekruha-boltjukat:
IV., Fehérhajó-u. 8-10.

Eljegyzés. Dr. Varsányi Mátyás ny.
evangélikus lelkész leányát, Évát, kará-
csony estjén eljegyezte Lágler Béla
porrogszentkirályi lelkész, ki jelenleg az
orosz [ronton, mint tábori lelkész-Iőhad-
nagy teljesít szolgálatot. - Petor János
nemeskajali missziói s.-Ielkész eljegyezte
Tóth Judit tanítónőt Szarvasról.

Kisvárda. Az egyházközség új fel-
ügyelőjét, Oltványi Gyula gyógyszerészt
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órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.
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Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.

Választékos, iz léses, szolid munka. Előnyös árak.

női szabómester
BUDAPEST

IV., Dalmady Győzö-u. ll. sz.

Iványi 6s Thuro
selyem, szövet és női divatáruk . nagyban
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-ú. 1.

Bundllk,
bolerók, ezüstrókák.

Átalakítás eredeti
model szerint.

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

BIBOR ISTVÁN
, .,~ - BRAUN JENŰm~him~ő és plisséspeci-

, ah sta bermunka uzeme,
VIli., t\ggteleki-u. 2/a. (Rákóczi-út sarok),

Tel e fon: 344-637.
Azsúr, plissé, hímzések, gombáthúzás ~~~~~~~~~
~s minden e szakmébe vágó munkák -

szakszerű készítése.

könyv, zenemű kiadó és lapterjesztő, papír, írószer, töltőtoll,
játékárú, bélyeg, beszélögép, lemez, tű, kirakatdiszító. könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltőtollak javítását vállalja.

BUDAPEST, Gerlócav-utca 9. ssém alatt.



"Szigeti" ezüst
12 szem. evőkészlel kazettában 90 drb. 1950.- P
Szígetí Nándor és Fia, ll., Olasz fasor 35 Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-

kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-
révén go;ndoskodhatunk 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 sz6rványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

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

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.

DOLGOZÓ EMBER

Ir&ámá.ra póio.Ihatatlau veezte-
Me••• - ~D a DIle
Dn.rt ••••• - mllllkakedve
ellaDksa. ismal elernyednek
Mi' kim&l'ültsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
siM. frissítö

Diana sósborszesszel
kenlliretjük, verejtékező tes-
tünk lehűl, petyhüdt izmaink
megfesZÜlnek, vérkeringésünk
felélénkül, runnka bírásunk
megdupláz6dik.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Dí ana-
s6sborszesz nélkül.

Próbapalack " 64 fillér
Kis palaek '" 1.10 pengő
Közép palaek • 3.28 pengő

.) Nau palaek • 5." pengő
Mindenlltt kapható 1
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Ajándékok, ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s órajavítások.

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

Híttestvéreknek árengedmény

Teleion: 38-20·87.

A LUTHER TÁRSASÁG könyvesboltlában igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok:

Dr. Luther Márton művei. I-VI. k9.tet.Fűzve 3l1<- P Dr. Mas~nyik Endre: Egyess~g, könyve .. (~YI.
Weitbrecht: Mária és Márta. Ford.: Prőhle Hen- századbali magyar fordítás eredeti iras-

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4.- •• módon.) FŰzv,e. .. 1.50 ••
Alkalmas karácsonyi ajándék! • Mayer Endr.e: Apoloqia. Fuzv:e. . . •. 1.50 ••

DK' S' dP' 'k E 'k Dr•. MasznYlk Endre: EvangelIkus doqmatika.
. ov~cs, an or:.. ro~estans este. rte es Fűzve -.90 ••

eloadaso.k gyuJtemeny~ hatal:nas, 688 01- R. Pfennigsdorf: Krisztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. Kotet. Fuzve .. ,50 •• életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ..

Győry 'Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Or. Szelényi Ödön: A vallás helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- •• szellemi életében. Fűzve ..

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
történeti emlékek a Prónay-nem.~tség Fűzve 1.80 ••
acsai levéltárából. 686 oldal. F.ŰZV8oo,.·. 5.-.. Dr. W~mán Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. • ';. •. " Fűzve 1.50 t t

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

Zsilinszky Mihály: Az 1848. vuttásúqv! törvény Paulik János: Isten felé. [Prédikaclok.] 510 oldal
története. Fűzve .. .. 1.- •• Fűzve 1.- ••
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik csak kis számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, VIlI., Ullői-út 24.

-.60 ••
P

-.60 t t

Garab József könyvnyomd~ja, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry Lász16, dr. Gal.tdy László,
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, VI!., Damjanich-utca 28/b. Telefon: 222-895
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. - Felelős kiad6: Dr. Fritz László.

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

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM
Világ magyarjai

A honvéd családokért

Ünnepek között

Lelki közeledés

Igénytelen közönség: rossz színház

Szlovák irodalom

Kevesen tudják

Újévi körlevél

Szegény magyar nyelvünk

Új könyvek

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. január 10.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d. e. 1/4 9 Ruzicska László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. (rádiós.) d. e. 1/412 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Gádor András
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1210 Pásztor Pál
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Harmati György
Fasor (német nyelven) d. u. 5 Güttler Vilmos
Aréna-út 7. d. e. 3/410 Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Bagár Iván
Simor-utca 35. (katonai) d. e. l/S 9 Göndöcz László
Simor-utca 35. d. e. 11 Bagár Iván
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. 11210 - - - -
üllői-út 24. d. e. II Pásztor Pál
Szvetenai-u. el. isk. d. e. 10 Dendely Károly
Mária Valéria-telep d. e. ~ Halász Kálmán dr;
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Angel-u. 25. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Abonyi-utca 21. d.e. 11 Balikó Zoltán
Fóti-út 22. (katonai) d. e. 1/! 9 Dr. Finta István
Fóti-út 22. d. e. 11 Sztehló Gábor
I'óti-út 22. d. u. 5 Rimár Jenő
Tomory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent László-út 61. d. e. 9 Rimár Jenő
Bécsikapu-tér (lelkésziktatás) d. e. 11 Kemény-Danhauser
Torockó-téri ref templom d. e. 9 - - - -
Böszörményi-út 22. d. e. 10 - - - -
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - - -
Óbuda (német) d. e. 9 - - - -
Öbuda (ifjúsági) d. e. 10 Muncz Frigyes
Óbuda, Selrneci-utca 1. d. e. 11 Muncz Frigyes
Óbuda,' Selmeci-utca 1. d. u. 4 Muncz Frigyes

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 _ - - -
Kelenföld d. e. 11 Benczúr Lászl6
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 _
Báthory László-u. 7. d. e. l/z11 _
Rákcsfalva d. e. 1/112 -- - - -



Világ magyarjai
Néhány esztendő óta a Ma-

gyarok Világszövetsége az esz-
tendő utolsó napján a rádió
útján szokott szólni a világban
szétszórt magyarokhoz. Szép és
meleg gondolat ez: alkalmat
adni a földön sokfelé szétszó-
ródott magyaroknak arra, hogy
hazulról üzenetet halljanak,
rájuk való gondolást érezzenek
és amikor önkéntelenül is szá-
molgatni kezdik, hogy hány
esztendő óta vannak már távol
a magyar hazától, a messziről
még jobban megszépült anya-
földtől, szülőotthontól, bizony-'
ságot kapjanak arról, hogy itt-
hon gondolnak rájuk és szá-
montartják őket.

Most nem akarunk szólni ar-
ról, hogy milyen körülmények
miatt nőtt fel időnként ijesztő
méretekre a kivándorlás. En-
nek politikai, gazdasági, meg-
élhetési vonatkozásait már sok-
szor feldolgozták tudományo-
san és részletesen. Meg kell
azonban állapítanunk azt, hogy
a legalaposabb megokolás sem
csökkenti azt a veszteséget,
amelyet a kivándorlás oko-
zott népünknek. Elkerülhetet-
len, hogy bele ne fájduljon a
magyar ember szíve, amikor
arról olvas, hogy Bukarestben
vagy Varsóban vagy Buffaló-
ban és az amerikai Betlehem-
ben milyen nagy tömegekben
élnek magyarok, milyen hiába-
való módon vágyakoznak haza-
felé és milyen nagy nehézségek
között tudják megőrízni már a
második nemzedékben a ma-

lVANGQI~U~~lEI
'" -

gyarsághoz való tartozás érzé-
sét. Még ha nem volna háború
és pillanatnyilag nem is érez-
nénk azoknak a hiányát, akik
messze kerültek hazájuktól,
még akkor is fájdalmat kellene
érezni azon, hogy máshol van-
nak, másnak dolgoznak, más
közösségeket tartanak fenn,
mintha idehaza volnának.

Nekünk, evangélikus magya-
roknak még külön fájdalmunk
az, hogy akik elszakadnak ha-
zulról, evangéliumi vallásuk
gyakorlásában is nehéz körül-
mények közé jutnak. Nem lehet
megindultság nélkül lapozgat-
ni, olvasgatni egyik-másik ame-
rikai kicsiny evangélikus gyü-
lekezetnek írógépen készített,
sokszorosított egyházi értesítő-
jét, gyülekezeti levelét, amely-
lyel a széthulló kévéket össze-
kötözgetni és egybetartani pró-
bálgatják.

Igen nagy tanítást hozott eb-
ben a kérdésben is a Trianon'
utáni két évtized. Egyszerre
egészen közel jött hozzánk,
egyszerre egyénileg és erősen
kezdett fájni az országhoz tar-
tozó magyarok elszakítása tő-
lünk, hazájuktól. Megdöbbentő
kiegyenlíthetetlenség állt az
'egy családból való emberek
közé: az egyik azért adózott és
katonáskodott, hogy megerő-
södjék és megint nagyobbá le-
gyen az ország, a másik pedig
azért, hogy megmaradjon az el-
választó határ. Éles megvilágí-
tással mutatott rá ez a helyzet
arra a nagy tanításra, hogy aki

hazáján kívül él, hiába szereti
forrón, a régi hazát, akármikor
arra kényszerül, hogy egysze-
rűen amott való életével támo-
gatja az ellenséges szándéko-
kat. Mély lelki összeütközések,
meghasonlások származtak eb-
ből. De ez nem is lehet máskép-
pen. Isten törvénye ellen cse-
lekszik, aki hazát cserél. Ha
szenvedő lélekkel kénytelen
engedelmeskedni, akkor leg-
alább nem az ő felelőssége. De
ha magától szánta rá magát,
senkire nem háríthatja a fele-
lősséget.

Most, ebben a nagy háború-
ban, élet-halál harcban .mi is
érezzük és bizonnyal mindazok
érzik, akik messze szóródtak,
hogy nincsen ez jól. És ha má-
sok úgy is mondják, hogy a vér
és a, faj jogán tartozunk egybe
és együtt kell hordoznunk múl-
tat és jövendőt, mi nemcsak
ugyanezt mondjuk, hanem en-
nél még többet is mondunk
akkor, amikor azt a meggyőző-
dést valljuk, hogy Isten nem-
csak test és vér szerint, hanem
lélek szerint is teremt és amint
a testnek a tagjai a testhez tar-
toznak, úgy a léleknek a tagjai
a lélekhez. Ezért a világ ma-
gyarjaihoz küldött testvéri sza-
vakhoz mi is hozzáfűzzük a ma-
gunk sóhajtását és mi is kérjük "
Istent, hogya világ minden
tája felé szétszéledt tagokat lé-
lekben és szeretetben tartsa
együtt addig is, amíg majd újra
egyesíteni fogja őket.
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Újévi körlevél
(D. Raffay Sándor bányakerületi püspök

körleveléből.) Az Isten kegyelméből reánk
virradt új esztendő kűszöbén igaz testvéri
szeretettel köszöntöm evangélikus anya-
szentegyházunk és kiváltképpen kerüle-
tünk lelkészeit, tanárait, tanítóit, felügye-
lőit, presbitereit és összes híveit. Köszön-
töm azzal a jókívánsággal, vajha ebben az
esztendőben derülne reánk az Isten jó-
kedvének áldott esztendeje, és a háborút
békesség, a gondot megnyugvás, a bajt
öröm és az aggodalmat bízó reményke-
dés váltaná fel. Mert bizony nehéz idő-
ket éltünk át az elmúlt pár esztendőben.
Csak az Istenbe vetett bizodalom tar-
totta meg lelkünk egyensúlyát és szívünk
reménykedő nyugalmát. Vajha ez a bi-
zodalom az új esztendőben megteremné
gazdag gyümölcsét népek kibékülésében,
közjólét visszatérésében, vallásosság erő-
südésében, erkölcsösség tisztulásában.
anyagi javak zavartalan élvezésében és
lelki kincsek okos gyűjtésében.

Természetes, hogy nekünk evangéliku-
soknak nyilván fel kell ismernünk azt a
kötelességünket, hogy nem elég várnunk
ajándékképpen a jót, hanem azt minden
erőnkkel és igyekezetünkkel munkálnunk
is kell. Mi még az áldást is fáradozásaink
jutalmául és hüségünk koronájául sze-
retjük kapni az áldások örök Istenétől.
Ezért az új esztendőben is teljes .hű-
séggel és evangéliumi alázatossággal kell
munkálnunk egyházunk, hazánk, csalá-
dunk és a magunk jóelőmenetelét. A tét-
len ember nem várhatja, de nem is
érdemli a megáldatást. Évszázadok óta
tapasztaljuk, hogy mi evangélikusok, a
jó Istenen kívül csak önmagunkra tá-
maszkodhatunk. Mí mindazt nélkülözzük
ezen a világon, ami a nyugodt és gond-
talan. életet biztosíthatná. Nekünk nin-
csenek hatalmas barátaink. Felénk nem
igen hangzik testvéri szív szerető szava.
Ha beszélnek is néha szeretetről, meg-
értésről, testvériségről, ha elhangzik is
néha egy-egy ünnepi megnyilatkozás
arról, hogy az emberj szellem méltóságá-

.nak pecsétje a megértő testvérszeretet,
tudjuk, hogy mindez csak 'üres beszéd,
ünnepi kiállás és ilyenkor mindíg éle-
sebb en tűnik szemünkbe az apostol meg-
állapítása: Nem beszédben áll az Isten
országa. Nem beszédben, hanem a lélek
erejének megmutatásában. És hogyha
minket beszélő egyháznak neveznek, be-
szédünkben meg kell látszania, hogy
minden beszédet az erős lélek terme It .
ki és minden szóban, amellyel a Krisztus
igazait hirdetjük és a magunk igazait
védelmezzük. a léleknek erői munkál-
kodnak. Az ~gész keresztyénség válsága
az evangélikus egyház válsága is. Ezt a
válságot diadalmasan kell átélnünk.
Megmaradásunk és diadalunk attól függ.
mennyi bennünk az evangéliumi hűség,
milyen erős az evangéliumi lélek, milyen
acélos a' kitartás és· milyen önzetlen a
szolgálat. Az új esztendőben ezekről kell
bizonyságot tennünk, ezekben kell meg-
mutatnunk, hogy mi az Isten népe va-
gyunk és az Isten gyermekei maradtunk.
Hűségünkön, kitartásunkon, tisztaságun-
kon és önzetlenségünkön meg fog erő-
södni evangélikus anyaszentegyházunk.
Egyházunk erősödése pedig nemzetünk
és hazánk, családunk és önmagunk bol-
dog gyarapodás ának is biztos funda-
mentuma.

"*
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A honvéd-családokért
A kormányzó hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz

Az áldozat és a kötelesség jogán hívok minden igaz magyart
újabb áldozatokra.

Negyedik esztendejében jár a világszerte tomboló háború s
hazánk immár második éve résztvevője, szenvedője, de minden meg-
próbáltatás ellenére is a nemzet örökkévalóságában hivő harcosa j a
népek sorsát eldöntő küzdelemnek. A háború, amelyet az Úristen
akaratából egyideig polgári nyugalomban. szemlélhettünk, immár a
mi életünkben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül,
akik nekünk a legdrágábbak. Sok anya velem együtt tudja, milyen
súlyos az a kereszt, amelyet hordozunk; meglátogatott bennünket a
Mindenható s mi mindnyájan egyek vagyunk a fájdalomban, mi érez-
zük legjobban, mi az, magyarnak lenni.

Éppen ezért most, amikor arról van szó, hogy meggyógyitsuk a
háború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővel meg lehet gyó-
gyitani, jogunk van kérni, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk érinteni
a sziveket, egyenként szembe szeretnénk nézn.i mindenkivel s hozzá-
intézni a kérdést: "Felelj! Megtetted-e te is kötelességedet a hazáért,
enyhítetted-e azoknak a bánatát és gondját, akik hozzátartozójukat,
atyjukat, fiaikat, testvéreiket, családjuk támaszát és reménységét, vagy
pedig egyetlen kenyérkeresőjüket veszítették el a becsület mezején?
Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is
odakünn harcolnak a mi biztonságurikért és életünkért?"

Válaszoljon erre a kérdésre mindenki becsülete és lelkiismerete
szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangoztatásával, hanem
némán: cselekedetekkel.

Amikor ez év augusztusában azzal a kéréssel fordultam a társa-
dalomhoz, hogy adjon mindenki tehetsége szerint téli holmit, messze
orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra talált.
Most még többet, még bensőségesebben kérek: a hadbavonultak család-
jainak, az emberfeletti áldozattal harcolók itthonmaradottainak. _

Január 17-étől február 7-éig országszerte minden eddiginél na-
gyobbarányú gyűjtést rendezünk a harctéren lévők itthonmaradottai-
nak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehetősektől ezreket és szá-
zakat, a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk.

Sok könnyet akarunk letörölni, a gondok áradatát feltartóztatni,
tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom támogatását. Gondol-
junk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó
nélkül soványabb kenyérrel, aggodalommal és önmegtagadással áldoz
naponként a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk
fennmaradásáért harcol vagy szolgál. Gondoljunk katonáinkra, akiknek
fegyvereit megacélozza, bátorságát és hősiességét fokozza az a tudat,
hogy itthon mindenki részt vállal családjának gondjaiból.

A létünkért és népünk igazságáért folyó harctól függ minden. Az
állam ezért minden fillért a háborúra áldoz és a lehetőség határain
belül gondoskodik a harctéren lévők itthonmaradottairól. De ez még
nem elég! Szükséges, hogy maga a társadalom vegyen részt az áldo-
zatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően osszuk meg s ennek az emberi
harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: a jó szívvel adott fillérek
és pengők tömege.

Ez a gyűjtés több, mint jótékonykodás, több, mint emberi együtt-o
érzés megmutatása. Most látjuk majd, mennyire szereti népünk minden
rétege, lakosságunk minden egyes része családját és azt a nagy közös-
séget, amelynek tagjai vagyunk s amellyel együtt élünk vagy pusztu-
lunk ebben az országban. ,

Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmat nemzeti
áldozatkészségünk legszebb ünnepévé! Adjatok, hogyalegtöbbet áldo-
zók hozzátartozóit, gyermekeit minél erősebben és melegebben ölelje
át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, hogy az elkövetkező nem-
zedékek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik a .szeretet és a jóság
erőit is mozgósitan.i tudták!

Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljöveteléért imád-
kozunk! .

Budapest, 1942. december hó 31. napján.
Horthy Miklósné.



Ünnepek között
Az ünnepi szolgálatban kifáradt lelkészek s a sokat hallgatott

gyülekezeti tag azonos kívánsággal sóhajt fel: hála Istennek, vége van
már a sok ünnepnek. Anyugateurópai keresztyénség világi, vagy
egyházi tagja csak történelmi feledékenységében teheti meg ezt a
nyilatkozatot. Azok a keresztyén lelkek, akik hazánk, vagy általában
Európa keleti részein éltek hosszabb, vagy rövidebb ideig, gyermek-
korukban ismerték ezt a kifejezést a karácsonyi ünnepek után: "az
oláh Jézuska még nem jött el", ami a valóságot jelezte, egyszerűen
azt a tényt, hogy a körög keleti keresztyénség a mi vízkereszti ünnep-
ségeinkkel kezdi karácsonyi ünnepségeit.

Nem akar beszélni sem az európai, sem az amerikai keresztyénség
és általában a kultúrvilág a görög keleti keresztyénségről. Nem állít
számokat, amelyek rnegjelölnék a mozgalom tömegerejét, nem ad
jelentéseket belső történésekről, amelyek akár faji jelentőséggel bír-
nak, akár pedig teológiai, vagy lelki megújulásokról szólanak. Egy
évtizeddel ezelőtt még egyházi lapjaink tele voltak Berdjajev Párisban
tanító menekült orosz görög keleti teológiai tanár könyveinek ismer-
tetésével, napjainkban alig hallunk róla, könyveiről és iskolájáról.
Pedig egészen bizonyos az, hogy a keleteurópai görög keleti keresz-
tyénség ma is él.

Sok olyan magyar egyházi tanítót ismerünk, akik egyháztörténeti
gondolkodásukban sokat foglalkoztak azzal a lehetőséggel, hogy mi
lett voIna a magyar keresztyénség sorsa, ha hazánkban először és
általános an a görög keleti keresztyénség tett volna hódítást. Szellemes
és érdekfeszítő gondolatmenet születik meg mindíg ebből a meditáció-
ból, hibája ennek az elgondolásnak csupán az, hogy a görög keleti
egyháziasság faji vonatkozásaival nem számol komolyan, aki ezt a
kérdést felveti, vagy tárgyalja. Számunkra, bár az ifjúság legszebb
éveit román tenger között élhettük, örök rejtély mai szemmel nézve
az, hogya romániai románság miért lett görög keleti keresztyénné
s ha az lett, miért maradt meg annak? Még kevésbbé érthető számunkra
ma is, hogy az akár hazánk terül etén belül élő, akár más országban
található szlávság, amelyik különben anyugateurópai keresztyénség
tagja, miért tekintett li múltban is és a jelenben is, mint megbűvölt,
a nagy szláv görög keleti keresztyénség felé?

Az anglikán keresztyénség legerősebb időszakaiban legkedvesebb
elgondolásának azt tartotta, hogyegyesüljön a görög keleti keresz-
tyénséggel vallási alapon. Ez a gondolat sok anglikán keresztyént
foglalkoztatott s ez a múltban ismert tény nagyon alkalmas arra, hogy
ez a régi vonzalom összehasonlíttassék a mai angol keresztyénség
vezetőinek megnyilatkozásaival, amelyeket az orosz keresztyénség felé
intéznek. Európai evangélikusok között a legutóbbi évtizedben virág-
zott ki az a gondolat, hogy a második világháború előtti európai orosz
határ mentén élő görög keleti keresztyének között missziói munkát
végezzen az egyház. Ebbe a tevékenységbe, bár ez kimondottan evan-
gélikus hitvallási alapon indult meg s ezért voltak az igazi mecénások
németek és svédek, később belekapcsolódott a savájci református
keresztyénség is, református hitvallási alapon fejlesztve ki munkáját.
Protestáns keresztyének előtt is ismeretlen Rómának azon bel- és
külmissziói elgondolása, hogy az orosz görög keleti keresztyénséget
meggazdagít ja Róma igazságaival. IS bár politikailag Moszkva és a
Vatikán egymástól a lehető legtávolabbra távoztak el, elképzelhető egy
olyan időpont ja, amikor a közeledés egészen fantasztikus módon indul
meg a két antipólus között.

Mondjuk és merjük állítani azt, hogy okosan meggondolt tervek-
kel állottunk szembe a fenti elgondolások és munkásságok idején. De
ma, amikor már kissé történelmi távlatból nézzük ezeket il kezdemé-
nyezéseket, azt is kell látnunk, hogy itt nem annyira egyházi, mint
faji kérdéssel állunk szemben. Annak idején, amikor a jelenlegi bolgár
király házasságot kötött a mai olasz király leányával s az esküvő
egyik része Rómában folyt le, sokan mint nagy eseményt jegyezték
fel azt, hogy íme megtört a varázs: a görög keleti ritusú császár mégis
a nyugateurópai egyház gondolata szerint kötött házasságot. Deez
az önfeledt boldogság csak néhány óráig tartott. Addig, amíg a bolgár
távirati iroda tudtul nem adta a világnak, hogya bolgár királyi pár

(Túróczy Zoltán tiszakerületi "püspök
körleveléböl.j Én is hálásan köszönöm
Istennek mindazt, amit egyházkerületünk
életében az 1942. esztendőben. büntörlő
kegyelméből, gondviselő szeretetéből,
vezérlő akaratából megmutatott. Hálásan
köszönök munkatársaimnak is minden
értem mondott imádságot, feladataim
megoldásában megmutatott segítséget s
az egyházi élet igazgatásában irántam
tanusított engedelmességet.

Úgy érzem, hQgy az újesztendőben
nem kérhetek számunkra drágább és idő-
szerűbb ajándékot, mint a békét. Azt-
is, amelyik véget vet majd a világhébe-
rúnak, de azt is, amelyre itthon addig
is nagy' szükség van, míg odakünn a
harctereken eldől a béke sorsa. Legyen
hitt békesség itthon az 1943-ik eszten-
dőben! Legyen békesség mindenekelőtt
a lelkészek között, hogy összhangban
tudjunk együtt munkálkodni; a lelkészek
és pedagógusok közt, hogy életpéldánk-
kaI le ne rontsuk azt, amit nevelő mun-
kánkban szavunkkal építünk. A közös
oltár körül egyakarattal tudjanak for-
golódni az egyházi világi vezetők az
oltáron az Isten tüze. Ha az egyház
vezető rétegében áldozatok árán is meg"
valósítjuk a béke szolgálatát, ebből a
megbékélés üdítő folyama fog kiindulni
az egész gyülekezet, a község, sőt a
nemzet életébe is. Az évforduló határán
azért imádkozom, legyünk békességben
itthon, hogy megadhass.a Isten nékünk a
várva-várt békét. Ezekkel a gondolatok-
kal=kívánok egyházkerületünk népének,
lelkészeinknek, felügyelőinknek, taná-
rainnak, tanítóínknak áldott újesztendőt!

Sze~ény ma~ya~nyelYün~
Egészséges nyelvérzékkel megáldott

(vagy megvert?) magyar ember fájdal-
mas tevékenységei közé tartozik az uj-
ság, reklám és hasonlók olvasása. Mert
fővárosi sajtónk, reklámjaink és jófor-
mán minden más írásbeli megnyilatkozá-
sunk duzzad a magyartalanságtóL

Egyszerűen érthetetlen, hogyan tűrhe-
tünk el Magyarországon ilyen figyelmez-
tető feliratokat: "Kéretik az ajtót be-
tenni". Vagy "Ha leszállni óhajt, figyel-
meztesse a kocstvezeuü", E két idézet
csak két vízcsepp magyartalan felira-
taink óceánjából. De ha az írástudat-
lanok még ma is írhatnak ilyesmiket s
ha írástudóink mindezt zokszó nélkül
elviselik, minek jártunk iskolába? Miért
tanultunk magyar nyelvtant? Miért
van a magyar nyelvnek sajátos magyar
természete, mely megköveteli, hogy nyel-
vünk belső törvényeinek megfelelő ki-
fejezéseket használjunk?

Nézzük például a reklámvilágot. Ebből
is a kultúrához közeleső megnyilatko-
zást. Budapest ·utcáit ma többemelet ma-
güsságban a kővetkező lepedőnagyságú
reklám díszíti: "Gyávaság Szeleczkyvel
a Rádiusb an". Hát mit jelent ez? Próbál-
juk elemezni! Allítmány: Gyávaság. Az
alanyt nem tették ki a szerzők. Kivel
gyávaság? Szeleczkyvel. Hol Gyávaság?
A Rádiusban. Aki nem ismerős a mozi-
világban, könnyen gondolhat arra, hogy
máshol nem gyávaság, csak a Rádiusban.
Bizony reklámainkat is sokkal jobban és
magyarabbul kellene megfogalmaznunk.

Nem csoda azonban, ha ilyen pongye-
lák, lehetetlenek és magyartalanok min-.
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dennapos megnyilatkozásaink. Az átlag-
ember kultúráját 90 százalékban napi-
lapokból meríti. S mit művel napisaj-
tónk? Hátborzongató dolgokat. A leg-
jobbnak tartott jobboldali napilapunk va-
sárnapi vezércikkében is. (1943. jan. 3.)
ilyen mondatokat ír a főszerkesztő: "Mi
határozza meg, mi befolyásolja, mi irá-
nyítja egy család életét, amely születík,
elindul az ismeretlenség homályából s
aztán évszázadokon át folytatja, fenn-
tartja magát s egy nagy hivatástudat
birtokában történelmet csinál, a saját
maga és népe történetet". Ha az ember
már meg is értette ezt a körmönfont
mondatot, okvetlenül azon kell gondol-
koznia, hogy eredetileg is magyarul
Iogalmazték-e már meg, vagy idegenből
fordították magyarra? De tartalmilag is
csodálkozhatik a nyájas olvasó a vezér-
cikk ilyen állításain: "Nincs minden
végzetszerűség, hogy az Árpád-uralkodók
háromszáz év alatt alig házasodtak ma-
gyar családból s egyikőjük se emelt
magyar nőt maga mellé a királyi székbe.
Mintha valami külön gőg, a kiválasztott-
ság, a magasabbrendűség külön, lenéző
tudata tartotta volna vissza őket az
ilyen messzaliánsztól". (Ejnye, ejnye, hát
egy Árpád-házi hercegnővel való házas-
ságot nevezhet-e akárki és akármilyen
vonatkozásban messzaliansznak?) Ugyan-
ennek a lapszámnak a 17: oldalán a
következő nagybetűs cimet olvassuk:
"A Bácska visszatérte". Mert a magyar
nyelv nem szereti 11 nevelőket és tulaj-
donnevek előtt csak a legritkább eset-
ben tűri el használatukat.

Úgy látszik azonban a magyartalanság
újabbkori sajtónk mestereinek életeleme.
Mert a magyar "írófejedelem", (Hercegh
Ferenc) akit rajongói ujságíró fejedelem-
nek is tekintenek, szintén bőségesen
szolgáltatja ilyen íráshoz az anyagot és
példát. Szerinte a "kunok üstökbe vág-
ták a hajukat". Igaz, hogyakunnak is,
meg a magyarnak is van üstöke. De ha-
jukat semmiféle üstbe vagy üstökbe
bele nem vágták soha. Ugyancsak ő írja,
hogy "az ispán jobbkezén Tasziló pap
lovagolt". Hát Tasziló pap vagy lovon
lovagolt, vagy az ispán jobbján, de jobb-
kezén sehogyan sem., Folytassuk-e a
kiabáló példákat tovább? Kár lenne a
pap iré rt. Akik még szeretjük a magyar
nyelvet, követeljük a jövőben egysége-
sen, hogy íróink - ha magyar írók
akarnak lenni -- tanuljanak meg magya-
rul. S ne vegyék kicsibe a kérdést. Mert
mégis csak a szív teljességéből szól a
száj. S ahol a magyar írás és magyar
beszéd körül baj van, baj van ott a
magyar szívben is.

Ha egy dzsessz vagy cigánybanda ha-
misan muzsikál, elkerüljük őket, a ha-
mis magyarsággal írt ujságokat, felira-
tokat és reklámokat pedig lelkesedéssel
viseljük el. Sőt büszkék vagyunk rájuk.
Hát ősi kincsünk, magyar nyelvünk
ügyében nem tudunk annyira sem ön-
tudatosak lenni, mint szórakozásainkban?
Isten őrízzen ettől bennünket! . M.. .

Nemeslelkű adomány. Bothár Vil-
mos kézdivásárhelyi takarékpénztári 'Ve-
zérigazgató, a székelyföldi missziói egy-
házközség felügyelője korán elhúnyt
nejének, Demény Margitnak emlékére
3000 pengőt adományozott az 1943. nya-
rán felépítendő kézdivásárhelyi evan-
gélikus szórvány templomra.
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a szófiai székesegyházban is házasságot kötött. Ugyanezt tették anémet
császári vérből származó román királyok és családtagjaik is. A boldog
béke emberei sokat hallottak arról, hogyaromán királyi család tagjai
titokban és nyílt an is milyen szimpátia-nyilatkozatokat és cseleke?e-
teket végeztek anyugateurópai keresztyénséggel szemben, ezek mind
megtörténhettek, de hivatalból gondosan kellett ügyelniü~ ar:a, hogy

- a tömeg és a nép vallásos kegyeletét valahogy meg ne sertsek, vagy
fel ne izgassák nyugateurópai keresztyén magatartásukkal.

Keleti és szláv kérdésről van itt tehát szó. Remélni merjük azt,
hogy legnagyobb történészünk is (Sz. Gy.) látja ezeket a kérdéseket
s a mai helyzet látása mellett szeretné megváltoztatni azt a meg-
állapítását, hogy hazánkban különösen a múltban nyugati és keleti
magyarok voltak. Olyanok, akik nyugati gondolkodásúak voltak, Bécs-
hez húztak s intranzigens katolikusok voltak s a keletiek voltak azok,
akik Bécsbe be sem kukkantottak, hű protestánsok voltak s császár-
hűségről még álmukban sem álmodtak. De ezek a keleti magyarok
ennek ellenére sohasem gondoltak pl. semmiféle, a görög keleti
keresztyénséget megismerő tevékenységre. Egy erdélyi származású
követségi ember, aki Szentpéterváron szolgált hosszú éveken át,
mindíg hazajött a magyar karácsonyra s amikor rövid szabadságáról
visszatért állomáshelyére s hivatalból néha részt is vett az orosz
karácsonyi ünnepségeken, mindíg azt vallotta, hogy a nagy cári pompa
és részvétel ellenére is mindíg azt érezte ezeken a kimagasló ünnep-
ségeken, hogy ezt a magyar ember nem érti meg.

Néhány nap, vagy hét .múlva nemzetközi táviratok, rádióhírek·· s
esetleg hozzánk eljutó újságcikkek majd arról fognak számot adni,
hogy milyen bensőséges karácsonyi ünnepségek voltak: Athénben,
Szófiában, Bukarestben és esetleg a mai Oroszország több nagyobb
városában is. Bizonyos az, hogy az első három városban (még az elég
sok kommunistával rendelkező Szófiában is) látványos, fényes, sőt
bensőséges karácsonyi ünnepségek lesznek. Még arról is meg vagyunk
győződve, hogy amint a Reuter-ügynökség néhány héttel előbb jelen-
tette, "a mélyen vallásos orosz lélek" is nagy elragadtatással ünnepli
meg esetleg a legfőbb szovjet hatóságok engedélyével a szent kará-
csony ünnepét, de mindezek az események, amelyeknek hallásakor,
vagy olvasásakor sokan könnyen gondolnak arra: íme ott is él a
keresztyénség, komoran látókban azt az érzést keltik, hogy a Luther
Wartburgban elmondott szavai: "Ihr habt einen anderen Geist" nap-
jainkban jobban vonatkoztatható a görög keleti keresztyénségre.

Az utolsó ünnepen, Vízkereszt napján mi, nyugateurópai keresz-
tyének imádkozunk a külmisszió sikereiért és áldozunk is erre a célra,
a görög keleti keresztyének a havas folyó, vagy álló vizekbe egy
keresztet dobnak bele s mindíg van a veszélyekkel nem törődö ifjú,
aki csupasz testtel beúszik érte. Nálunk imádság és pénzügyi áldozat-
hozatal, a másik oldalon pedig fanatizmus fekszik a mérlegben.

Kortársaink közül bizonyosan sokan megérik a rnostani háború
végét s élvezni is fogják annak eredményeit. De addig nem lesz meg
a teljes európai béke, amíg a szláv gondolatnak a görög keleti keresz-
tyénségbe is bele merevített életét nyugat valahogy fel nem oldja
és meg nem oldja. Naptáregyenlősítést csinálni egy tollvonással is
lehet, de olyan értelemben pacifikálni az európai lelket, hogy a keleti
és nyugati keresztyénség valóságban is egy legyen, nagyobb eredmény

G. L.

Meghívó a Luther-Társaság közgyűlésére. A Luther-Társaság
1943 január 19-én d. u. fél 6 "órakor, a Deák-téri leánygimnázium
dísztermében közgyűlé st tart, amelyre a társaságnak az alapszabályok
15. §-a értelmében jogosult tagjait és az érdeklődőket tisztelettel
meghívja az Elnökség. Budapest, 1943 január 1. Dr. Konkoly Elemér
.világi elnök s. k., Kemény Lajos egyházi elnök s. k.

A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2, Alapszabálymódosítás.
3, Jelentés a Társaság vagyoni helyzetéről. 4. A Luther-könyvtár és Múzeumnak
az egyetemes egyház részére átadása'. 5. A tisztviselői kar és a választmány le-
mondása, új választás. 6'. Számvizsgálóbizottság választása. 7, Az elnökséghez az
alapszabályszerű időben benyújtott indítványok.



Lelki közeledés
Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát a Pester Lloyd kará-

csonyi számába bátor és világos, félre nem magyarázható cikket írt
arról, hogy a magyar katolicizmusnak és a magyar protestántizmusnak
a mostani sorsdöntő időben meg kellene találnia az egymás megérté-
sének útját. A nagy feltűnést keltő cikket minden részében az a lélek
hatotta át, amelyről mindenki meggyőződhetik, aki csak egyszer is
végigmegy a pannonhalmi főapátság hosszú és csendes folyosóin, ahol
minden egyes ajtó fölött ott van a Benedek rendet eltöltő szellemnek
a jeligéje ebben az egy szóban: "Pax" (Béke). Egyházunk részéről
az első választ D. Kapi Béla dunántúli püspök, egyházegyetemünk
egyházi elnöke adta, aki az újév alkalmából tisztelgő egyházi küldött-
ség előtt erre vonatkozólag a következő kijelentést tette:

"Karácsonyi harangkondulás volt Kelemen Krizisztom pannon-
halmi, főapátnak a Pester Lloydban megjelent s a keresztyén lelket
és lelkiismeretet ébresztő cikke, amely a katolicizmus és a protestán-
tizmus közeledésének lehetőségéről és nemzeti jelentőségéről mond
örökérvényű igazságokat. Magyar evangélikus egyházunk va~óban korá-
csonyi üzenetnek tekinti ezt a megnyilatkozást. Szívében áment mond
1eá és szent komolys'ággal hajlandó a lelki közeledésre.

Csakugyan találkoznunk kell az élet országútján. Dogmatikai,
kultuszéleti és szervezeti közelebbjutásról csak fantaszták beszélhetnek
bár, de a lélek és életvalóság területén való közelebbjutásról hivő
keresztyén lélek sohasem mondhat le. Hivő lélekkel meg kell látnunk
a keresztyénség közös alapját, Istentől adott közös feladatát és a
keresztyén egyházakra nehezedő közös felelősséget. Az élő Krisztus
királyságához közelítve, közeledünk egymáshoz. Komoly önvizsgálat
és Krisztusban való elmélyedés egymás kölcsönös megismerésére vezet.
Az egymáshoz közeledés nem önmagunk feláldozását vagy meggyőző-
désünk megtagadását kívánja, hanem egymás' megbecsülését és közös
rendeltetésünk elismerését Keresztyénség és nemzet számára tehát
igazán karácsonyi hangot szólaltatott meg a Szent Benedek rend tudós
és apostoli lelkű főpapja".

Igénytelen közönség: rossz színház
A most elmúlt esztendő december havában egyszerre az érdeklődés

középpontjába került a Nemzeti Színház. Igazgatóját, Németh Antalt
ugyanis egyszerre több támadás érte. A Felsőházban megtámadta igaz-
gatóságában megbukott elődje és ebből az alkalomból vehemens táma-
dásokat intézett ellene a sajtónak csaknem kivétel nélkül: baloldali
része. A többi lap csak regisztrálta az eseményeket, de egyik sem
kelt Németh Antal védelmére, holott egyik-másik előzőleg egy párszor
alaposan magasztalta.

Ez az egységes támadás, amelyik szinte azt mondhatnók: személyi
ellentétből támadt, összefoglalta mindazokat a bírálatokat, amiket
eddig nem ez az oldal mondott, de most mások után összegezett.
Lapunk és hasonló folyóirattársaink birálataiból táplálkozott és sze-
mélyesedett el ez a támadás. Persze csak az igazgatóra vonatkozó
részekből merített, akár tudatosan, akár tudatlanul, de elfelejtette,
ami bírálatainknak nagyobbik és megítélésünk szerint fontosabb részét
alkotta: a közönség bírálatát. Mert, lehet hogy tévedőnek bélyegeznek
érte, - de a mi meggyőződésünk az, hogy nem csak a színigazgató
neveLi a közönséget, hanem a színigazgatót is a közönség, azzal, hogy
egy bizonyos irányú és erényű darabokat követel, azoknak hoz sikert
és buktat meg másokat. A színigazgatót pedig végeredményében a
siker érdekli és tudja, hogy könnyebb a közönséget kiszolgálni, mint
nevelni.

Úi könyvek
Ferdinandy Mihály:

Az IStenkeresők.
(Az Árpádház története.)

Budapest, 1943. Rózsavölgyí. 252, oldal.

A szerző könyvében nem az Árpádház
uralkodásának történeti esemén yeit
gyűjti össze, hanem arra tesz kísérletet,
hogy az Árpádok családjának lelki
alkatát és az ebből folyó következmé-
nyeket rajzolja meg. Ezért elsősorban
felvázolja mindazokat az összefüggése-
ket, amikből e család belső, lelki képe
megrajzolható. Részint történet-, részint

. valláspszichológiai kutatásmódja sok ér-
dekes és eddig érthetetlen részletre vet
világosságot, - általánosabb érvényű
megállapításai pedig egész nemzeti éle-
tünk megértés éhez adnak értékes út-
mutatásokat. A történettudománvokból
már ismerős nomád uralkodói elvnek fej-
lődése a Szentkoronára való átszállása,
kelet és nyugat feszűltségei között hány-
kódó, majd ezt a keresztyénségben meg-
oldó és egészen az életszentségig eljutó
nomád uralkodóház sorsa bontakozik ki
ebből a műbő l, Üjszerű szemléletmódja
egyelőre nehézségeket okoz, ennek
megoldását nem könnyíti meg néhol
misztikum felé hajló terminológiája és
epikus nyelve. Azonban másik· oldalról
éppen ez a beszédmódja okozza azt,
hogy unalmassá sohasem válik, sőt, főleg
a könyv vége felé, az egybefoglaló és
elveket kifejtő fejezetekben egyenesen
feszülően izgalmas. A könyv utolsó feje-
zete, ahol felfogásától kissé eltérőleg
több teret ad II már ismert történeti ese-
ményeknek is, ezeket azonban újszerű
szempontjai miatt érdekessé teszi, rnu-
tatja meg, hogy mi lett volna akkor. ha
egyes részeket jobban összefogja s az
egész Árpádház történetén kronológiai
sorrendben végigmenve megmutatja és
bizonyítja, .amít felfedezett és amit a fel-
fedezök lázas izgalmával tesz közzé.

kp.

Szlcuicsik: Pál pusztaföldvári lelkész
hitvalló költemények et adott ki "Erős
várunk nékünk az Isten" címmel. A kö-
tet egyik költeményét lapunk múltheti
számában k özöltük. Ebből a mutatvány-
ból is láthatták olvasóink a szerző ver-
selési készségét, tiszta nyelvezetét, mély
mondanivalóit. Sajnáljuk, hogy a füzet
vékony és mégis azt kell észrevennünk,
hogy több esztendő termése. Úgy érez-
zük, hogy az ilyen talentumot többet
kellene forgatni. A szerző kiadásában
megjelent füzet lapunk kiadóhivatalában
kapható, Ára 1 pengő. Kl,

'Kelenföld, Vízkereszt napján a temp-
lomi igehirdetést Kovács László székely-
földi' m, lelkész végezte, aki aznap este kü-
lön előadásban számolt be a székelyföldi
testvérgyülekezet életéről. - Ugyan-.
ekkor Zongor Endre vetítettképes elő-
adást tartott FinnországróL - Jan. 9-én
a Nőegylet teadélutánt rendez, Ezen
Balikó Zoltán tábori lelkész az előadó,

A Budapest-Ill. ker. Nőegyesület víz-
kereszt Ünnepén teadélutánt rendezett,
amelyen dr. Vladár Gábor m. kir. titkos
tanácsos. egyházmegyei felügyelő tartott
előadást. Közreműködött Stefanides Ká-
roly zeneszerző, tanár és Faust Lujza
ifj, szövetségí tag.
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Láttuk
Karácsonyra és újévre 7 magyar fil-

met mutattak be. Színvonaluk azonban
nem nagyon emelkedett. Legfeljebb a
sajtójuk vette át dícsérő jeIzői közé azo-
kat a szavakat, amiket eddi g követel-
ményként hangoztattunk.

A szép csillag Móricz Zsigmond "Be-
tyár" című regényéből készült. Vale-
mennyi között talán ez a legjobb, mert
sablónmentes, látszik mögötte Móricz
igényes és mondanivalókkal teljes regé-
nyének jelenléte. A film azonban nem

. elégít ki mégsem teljesen, itt-ott erős
törések mutatkoznak. Helyenként vi-
szont erős drámaiságra való törekvés
látszik. Mindenesetre végig feszültség-
ben igyekszik tartani a közönséget, nem
mindennapi és ,előre nem látható fordu-
lataival.

Gyávaság a címe MatoJcsy Andor azo-
nosnevű könyvéből készült filmjének.
A regény sok érdekes fínomságát, vívó-
dását rövidebb lélegzetű, oda csapott je-
lenetekkel igyekszik érzékeltetni. Ezt
ugyan csak akkor lehet észrevenni, ha
az ember figyelmét az "Egyedül va-
gyunk" cikke felhívja rá, de maga a
törekvés míndenesetre érdekes. Ez a film
azonban jóindulatú kisérletnél és ircdal-
miságra való törekvésuél többre nem
méltatható. Szereplői igyekeznek meg-
tenni mindent, kár, hogy egyik-másik
közülük meglehetősen színtelenül mozog,
mint pl. a férfi íőszereplő is. A regény,
mint eddig csaknem minden regény, a
fiImesítés közben inkább veszít, mint
nyer. .

Szerető fia: Péter újabb Páger pa-
raszt szerep, folytatása, szinte "testvér-
fiJm"-je András, Bors István, stb. c. előd-
jeinek. Hiába szerepel benne azonban a
parasztság, hiába van benne egy-egy
szociális ízű mondás, nem fogadhatjuk
el parasztságot ismertető, új, úttörő film-
nek. A HarmincadiktóI, a Negyediziglen-
től, a FöldindulástóI olyan .messze van
mondanivalóban, mint a füzetes regény,
vagy a szépirodalmi giccs a. komoly szo-
ciológiától. Mert ez sem más, mint el-
érzékenyítésre törekvő, kivételesen nem
magasabb társadalmi körben történő
drámapótIék, csak éppen parasztok a
szereplői.

A kis kakuk c. bravúrosan fényképe-
zett oktatófilmecske volt egyébként a
magyar' filmek szenzációja. Altala olyan
világba és olyan titkokba pillanthattunk
bele, amit eddig nem is sejtettünk, vagy
ha tudtunk is,' nem láttunk ilyen döbbe-
netes erővel megnyilatkozni. Minden el-
ismeresünk alkotójáé.

Újra megnéztük a Corvin képeit, ez-
/' úttal az utolsó tárlat katalógusával ke-

zünkben, hogy meg.állapítsuk, kik szere-
pelnek itt a tárlati festők közül, Egyik
festő ismerősünk szerint a Téli Tárlaton
ott volt 'mindenk i, aki "számit" , ez indi-
tott erre a vizsgálódásra. Való igaz azon-
ban, hogyaCorvinban meglehetősen jó
képek láthatók, látogatják és szemlélik
is őket elegen, úgyhogy művészetre ne-
velés szempontjából a vállalkozást di-
csérnünk kelL A kiáHítóknak több mint
a fele szerepel a Tárlaton is, ez a Corvin
k iállit.ásénak színvonalét bizonyítja.
Egyébként pedig, ha az ide való váloga-
tás olyan szigorúan megy, mint ahogy
azt a Müvészeti Tanács neve ígért. akkor
e helyből még lassan egy kis "elődöntő"
alakulhat ki és végül a fiatal művészek
bemutatkozó helyévé fejlődhetik ki. En-
nek pedig csakugyan volna jelentősége,

kp.
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Ez a helyzet azonban szükségessé teszi most egy pár Kérdés
tisztázását. Szükségessé teszi azért, mert a Nemzeti Színház egész
igazgató-válságából kicsinyben a magyar nemzeti színjátszás, a magyar
színházi és irodalmi műveltség és a mai közönség válsága tűnik ki.

1. Németh Antalnak, amikor 1945-ig tartó szerződését aláírta,
három nagy feladatot kellett vállalnia. Először: a Nemzeti Színházat
megtölteni közönséggel, - másodszor: eltávolítani a zsidókat mind a
szerzők, mind a színészek közül, - harmadszor: fejleszteni a magyar
közönség ízlését és ha lehet, igényesse tenni. E három feladatból
Németh Antal azóta megoldott teljesen kettőt. A színházat megtöl-
tötte közönséggel, (most nem számít, hogyabérletrendszerben kifogá-
sokat találtunk,) - és eltávolította a zsidókat. A harmadik feladatba
pedig belekezdett és hogy eddig nem tudta megvalósítaní, az egyelőre
csak az idő rövidsége miatt van.

2. Nem tagadhatjuk azonban azt sem, hogy eddigi sikereihez
meglehetősen nagy mértékben külső körülmények összejátszása segí-
tette. Nevezetesen: a közönséget akkor szerezte, amikor színházi
konjunktúra ütött be és a közönség egyszerre megrohamozta a szín-
házakat. A zsidókat pedig akkor távolította el, amikor a nemzeti
szocialista világnézet és a zsidók kikapcsolására való törekvés ebben
segítségére sietett.

.... 3. ~étségen ~ívü.li azonban, hogy eddig még nem tudta a magyar
kozonseget felsegíteni arra a kultúrális fokra, amelyre bizonyára sze-
rette volna. Pedig eleget megpróbált érdekében. Igaz, hogy nem lehet
egyik napról a másikra újjá tenni azt, amit egy zsidó üzleti szellemtől
és világnézettől megrontott "kultúra" kiárasztott magából. Nem lehe-
tett egyik napról a másikra megváltoztatni a hangot sem mert a
zsidótlanított Nemzeti Színház új szerzőinek nagyobbik része ugyan-
azon a hangon írt ugyanazokról a dolgokról, mint zsidó elődeik. Azon-
ban becsületére legyen mondva Németh Antalnak, hogy ezek mellett
helyt mert adni Tamásinak, Kodolányinak, Németh Lászlónak is sőt
hogy állotta az ezek miatt reázúdult ugyancsak baloldali támadásokat.
Ezen kívül jó és a mai ember számára is élvezhető külföldi klassziku-
sokon próbálta meg a már csaknem-teljesen eltompult drámai érzéket
kicsiszolni.

4. Németh Antal sikertelen próbálkozásaiban nagyon nagy száza-
lékban a közönség a hibás. A közönség ragaszkodott a könnyű műfaj-
hoz, tapsolta és jobban élvezte, mint az igazi drámát. A közönség
szórakozni akart akkor is, amikor nem valami kabaréban, hanem a
Nemzeti Színházban ült. A közönség ízlését kiszolgáló napilapok is
tapsoltak, ha a közönségnek szolgált és nem az igazi kultúrának. Hiába
fütyültük ki mi, az értelmiség és az igazi kultúra nevében, 'laptár-
sainkkal együtt, emberileg nem csodálkozhatunk azon, ha a tapsnak
hitt, mikor a füttyöt elnyomta a taps.

5. Mondjuk ki tehát: Németh Antal csak abban hibás, hogy nem
tud mindíg százszázalékban ragaszkodni ahhoz, amit pedig lát és érez.
Nevelési elve azonban, amelyről körülbelül két éve írtunk, teljesen
helyes. Ebben támogat juk is. Amiben pedig eddig is bíráltuk, az nem
csak neki szólt, hanem az Írónak: miért ír ilyet, (de inkább Márai
még így is, mint Andai,) és a közönségnek: ha már az író ilyet ír,
miért fogadja el a közönség csak a név iránt érzett tiszteletből? Amíg
a közönség .nem érti meg, hogy ez a mai műveltsége, kultúrája nem
műve,ltség és kultúra, mert nem egységes, nem átfogó, hanem csak
részlettudásole halmaza, addig nem rem'énykedhetünk még abban sem,
hogy Németh Antalnak sikerül nevelési tervét végrehajtania. Addig a
Nemzeti Színház nem lehet jó színház és nem lehet nemzeti színház
sem, hanem csupán egy lesz a szórakoztató "intézmények" sorában, 'de
távol fog állani attól, hogy magyar kultúrát sugározzék ki.

, Kemény Péter.

Születés. Veöreös Imrét, a dunántúli I
egyházkerület missziói lelkészét és fe-
leségét, Macher Jolánt, Isten leánygyer-
mekkel ajándékozta meg, aki a szent
keresztségben Ildikó Mária Jolán nevet
kapott,

Személyi hír. Túróczy Zoltán püspök
dr. Ottlyk Ernőt a rozsnyói gyülekezetbe
küldötte ki további szolgálattételre se-
gédlelkészi minőségben.

KönyVtárban c. cikksorozatunk 3. ré-
szét Újjászületett klasszikusok címmel
kővetkező számunkban közöljük.



Szlovák -irodalom
Ezen a címen figyelemre méltó könyv jelent meg a magyar könyv-

piacon Sziklay László tollából újabb jeleként annak az érdeklődésnek,
mellyel a magyarság a környező nemzetek s azok múltja, műveltsége
és irodalma felé fordul. S ha már' eddig is szólhattunk olyan politikai,
földrajzi és gazdasági egységről, mely a szlovákság és magyarság között
a múltban fennállott, most egy újabb olyan fogalommal ,ismerkedünk
meg Sziklay könyvében, mely a szlovák-magyar együttélés letagad-
hatatlan nyomait hirdeti, és pedig a szlovák íróknál míndenütt fel-
bukkanó '"hungarus lelkület", a magyar irókkal lépten-nyomon ki-
mutatható "közös lelki magatartás" fogalmával. A szlovák nép a
magyarévai közös ezeresztendős sorsa folytán lelkileg olyan közel
került a magyarsághoz, hogy irodalmának sok jellegzetessége rokon
a magyar irodalom sajátságaival és íróinak lelki magatartásával.
A.. könyv, amikor úttörő erőfeszítéssel, nagy irodalmi tájékozottsággal
feltárja a szlovák irodalom előttünk eleddig ismeretlen területeit, ennek
bebizonyítására is törekszik. Ez sikerül is a szerzőnek.

A latin nyelvű kultúrából kibontakozó szlovák szellemi fejlődés
alapjait a protestántizmus veti meg. A fejlődés történelmi jellegű
szépirodalommal, vallásos költészettel kezdődik, a XVII-XVIII. század
fordulóján pedig elindul a tudományos irodalom is. E műfajok ápolása
cseh nyelven történik ugyan, (a kralici biblia és a szlovák írókra nagy.
hatással levő cseh énekszerzők nyelvén) de íróik saját problémáikról
énekelnek és saját mondanivalóikkal foglalkoznak, melyek mind a
hazai közös sorsban gyökereznek. Egy az élmény s így általánosságban
egy a tartalom is. Hasonlót mondhatunk a katolikus irodalomról is,
amelyet Pázmány lelke inspirál és éltet. Itt azonban a rokonlelkűség
már nemcsak tárgyban és tartalomban nyilatkozik meg, hanem nyelv-
ben is, mert a katolikus vitairatok már nem a liturgikus cseh nyelven
íródnak s így e tekintetben is hazai talajon maradnak. Egyébiránt sem
egyebek, mint Pázmány írásainak fordításai. S a sorsközösség lelki
és irodalmi hatásai fennmaradnak akkor is, amikor a rendi nemesi
patriotizmus eszmevilágát az izzó nemzeti gondolat váltja fel. A kul-
túr pánszlávizmus nagy képviselőjének szlováknépdalgyűjteményén
lépten-nyomon kiütközik a hungarus-szellem, hiszen tele vannak ma-
gyar és török szavakkal s a dallamok is cserélődtek a közös múltban.
Kollár verselésének stílusa és szelleme emlékeztet a magyar roman-
tikusokra, Vörösmartyra, Kölcseyre, Berzsenyire, Csokonaira és Kis-
faludy Sándorra. Az önálló népi nemzeti gondolat vezéréről, Stúr
Lajosról és iskolájáról is azt tudjuk meg, hogy óriási szakadék van
költői gyakorlatuk és politikai programmjuk között. Sladkovics (Bra-
xatoris) András "Marinája" rokonságban van Kisfaludyval s a Himfy-
versszakkal, "Detvan"-jával pedig érintkezésbe kerül a XIX. század
negyvenes éveinek magyar népi es irányával. Petőfi szabadság-versei
is hatással vannak költőí működésére. A magyar klasszicizmus ter-
mékenyíti meg a századvég kimagasló szlovák költőjét, Hviezdoslavot.
Higgadtságában, népiességében, az élet reális rajzolásában, a lélek
mélységeinek ábrázolásában egészen Aranyhoz hasonló. Ö a politikai
harcok ellenére is mély lelki közösségben maradt klasszikusainkkal,
amit csak az évszázadok folyamán kialakult hungarus-lélek egységévei
lehet megmagyarázni.

Világos tehát, hogy azt a lelki egységet, melyben a szlovákság
és magyarság a XVIII. század. vége előtt élt, a XIX. század legádázabb
faji gyűlölete sem tudta .megtörni. Tovább rezgett az a harmónia, mely
a magyarság és szlovákság kultúrális életét a XVI. századtól kezdve
mind a XIX. századig jellemezte.

Az 1918 utáni szlovák irodalmon már meglátszik az államfordulat,
a cseh demokrácia és az ennek megfelelő irodalmi szellem felé való
átorientálódás, amely körülmény a múlttól minden tekintetben való

. elszakadást jelentett. De ugyanakkor figyelemre méltó jelenség a
szlovák írónemzedék háború utáni Ady-kultusza, melyről Rudo Uhlar
szlovák irodalomtörténész is elszakíthatatlan sorsközösségre következ-
tetett. Szerzőnk is. megállapítja, hogy "a merev magyar-ellenesség
mellett, az írói lelki magatartás a f-Imúlthoz képest nagymértékben
fordult a magyar irodalom felé". Vajha teljesednének szerzőnk remé-
nyei is, amelyeket így fejez ki: "Hisszük, hogy a régmúlt szellemi

HíREK
ELÖFIZET Es. Lapunk mostatii szeme-

hoz postai beiizeto lapot mellékelűnk az
előfizetési díj beiizetésére. Az évi elő-
fizetési díj 8 pengő. Kérjük lopunk: olva-
eoit, szíveskedjenek lehetőleg az-egész
évi betizeiést megküldeni, mert a papír-
árak gyakori emelkedése szükségess é
teszi az évi papírszükséglet mielőbbi biz-
tositását.

Újévi üdvözlés. Az esztendő-fordulás
alkalmából egyházunk vezetőit a máskor
szokásos nagyobb k üldöttségek helyett
gyülekezetük és közvetlen munkatársa.ík
képviselői keresték fel jókívánataikkal.
D. báró Radvánszky Albert e gye ternes
felügyelőt, D. Kapi Béla dunántúli, D.
Raffay Sándor bányakerületi, Túróczy
Zoltán tiszakerületi és Kardos Gyula
dunáninneni püspököt munkatársaik kö-
szöntötték bizalomteljes' szavakkal. Egy-
házvezéreink v álaszukban megfeszített
munkálkodás ra, hűséges fáradozásra és
Istenben bízó, egymást támoga,tó egyet-
értésre hívták fel munkatársaikat.

Dollárkölcsön. Felhívjuk azoknak az
egyházközségeknek a figyelmét, ame-
Iyeknek dollárkölcsöneik vannak, hogy
a január 4-től június végéig terjedő
időben a pénzügyminiszter engedélyezte
a kölcsönnek kedvező átszámítási alapon
való teljes kiegyenlítését. Ajánlatos az
erre vonatkozó tárgyalásokat a legsür-
gősebben megind.ítani, mert lehetséges,
hogy a későbben jelentkezők hátrányt
szenvednek.

Evangélizáció. A közel 4000 lelket
számláló visszatért bácskai községben,
Pincéden, december l3-20-ig nyolcnapos
evangélizáció volt külön a magyar és
külön a szlovák hívek részére. A szolgá-
latot Csepregi Béla és Balczó András
lelkészek végezték. Az érdeklődés mínd-
két nyelvű hívek részéről nagy volt és
folyton fokozódott. Az utóösszejövetelek
is szepen látogatottak voltak.

ötven sebesült katonát hívott meg az
Aréna-úti gyülekezet és szeretetvendég-
séget rendezett részükre.

Eljegyzés. Darnai Ferenc népfőiskolai
lelkész és Strpka Erzsébet (Pitvaros) je-

. gyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
- Halálozás. Nagy Gyula nyug. MFTR
tisztviselő dec. 24-én, életének 66. évé-
ben hosszú szenvedés után elhúnyt.

Lajoskomárom. Az egyházközség szép
ünnepség keretében vett búcsút 40 éven
át volt igazgató-tanítójától, Szende Ernő-
tő l. Ugyanakkor iktatta be újonnan vá-
lasztott tanítóját Záborszky Kálmán sze-
mélyében. Ez alkalommal az istentiszte-
letet Hering János alesperes végezte,
aki az istentiszteletet követő közgyűlésen
megható szavakkal méltatta a nyuga-
lomba vonuló igazgató-tanító munkás-
ságát.

Kitüntetés. Mühl Nándor tart. honvéd-
főhadnagyot, a soproni egyházközség és
a dunántúli egyházkerület pénztárosat
a kormányzó úr a hadiszalaggal díszített
Sígnum Laudis-szal tüntette ki az ellen-
ség előtt teljesített kitűnő szolgálataiért.

Kultúresték Győrött. A győri Protes-
táns Kör kultúresték rendezését vette
tervbe, melyeken protestáns nagyjainkat
fogják sorozatos előadásokban ismer-
tetni. Az első kultúrestély december
27-én volt, melyen Bornemisza Péterről
D. Kapi Béla püspök tartott előadást,
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A testvéregyház köréből. A vizsolyi
kis gyülekezetet, mely maroknyi, 180-as
lélekszámával hősies küzdelmet folytat
létéért, testvérgyülekezetévé fogadta a
Budapest-Szabadság-téri egyház azzal,
hogy a vizsolyi Biblia születési helyén
ki ne húnyjon az evangéliumi hit lángja.
- A vértesaljai egyházmegye gyüleke-
zetei a Darányi Kálmán Diákház céljaira
eddig 11 ezer pengőt ajánlottak meg. A
gyüjtés ez idő szerint még tovább folyik.

Orgonazene a rádióban. A kassai rá-
dió és Budapest II. dec. 29-én Peskó Zol-
tán orgonajátékát közvetítette a kassai
evangélikus templomból. Műsoron Bach:
Kis preludium és fuga F dúr, Guilmant:
Cantiléne pastorale, Perényi: Pastorale
angelica, Antalffy: Karácsonyi dal és
Duboís: Fiat Lux szerepeltek.

Halálozás. Ozv. Krattschnitt Antalné,
ev. főesperes özvegye, 75- éves korában
jan. 3-án Baján elhúnyt. Az ottani temp-
lomban tartott gyászszertartás után he-
lyezték nyugalomra.

Egyházzenei hangverseny a rádióban.
Hírt adtunk már lapunkban arról, hogy
a Lutheránia Vegyeskar, valamint neves
művészek a Deák-téri templomban elő-
adták Bach: Sírás, rívás-kantátáját, az
Evangélikus Leánygimnázium énekkara
pedig kétszólamú gyermekkarra bemu-
tatta Schein: Krisztus, ki vagy világos-
ság c. szerzeményét. A rádió ezt a hang-
versenyt január 4-én este Budapest 1.
műsorán hangfelvételről sugározta hall-
gatóinak. Közreműködtek: Zalánfy Ala-
dár, a Zenemüvészeti Főiskola tanára
(orgona). Oravecz Edit, Záhony János,
Kristofcsák Ernő imagánszólamok). Ve-
zényelt Weltler Jenő tanár.

Pályázat. Az ágfalvi evangélikus egy-
házkőzség a megüresedett lelkészi állásra
pályázatot hirdet. - Az állás javadalma:
6 szobás szabad lakás és a hozzátartozó
235 öl kert és udvar, 306 öl nagyságú
konyhakert, 2211 és 328 öl szántó és
867 öl kaszáló. A fenti ingatlanokra eső
évi adóterhet a gyülekezet viseli. - Évi .
293 ar. P és 600 P. - Havi 19.50 ar.
korona kongruasegély. - 1420 kg búza,
1147 kg rozs, 544 -Iiter bor folyó áron
pénzben megváltva, 68 liter úrvacsorai
bor, melyet az egyházközség pénztára
pénzben fizet ki. - 8 öl (24 m) kemény
hasábfa, 2 öl (6 m) vegyes hasábfa és
200 rőzseköteg házhoz szállítva és kí-
vánságra tetszésszerinti időben felvágva.
- Stólák: keresztelés ért 2 ar. P, eske-
tésért 5 ar. P, temetésért igehirdetéssel
5 ar. P, igehirdetés nélkül 3 ar. P. Ke-
resztelési, esketési, halotti anyakönyvi
kivonatért, valamint egyéb hivatalos iga-
zolványért 2 ar. P. Családi értesítő ért
4 ar. P. Nem gyülekezeti tagok az anya-
könyvi kivonat ok ért 1 ar. P-vel, a csa-
ládi értesítőért 2 ar. P-vel többet tártoz-
nak fizetni. - Az igehirdetés nyelve
német. - A lelkész tartozik az al).ya-
gyülekezet összes funkcióin kívül a
brennbergi fiókgyülekezetben évenként
legalább négyszer istentiszteletet tartani.
Fuvart a fiókgyülekezet állít ilyen alkal-
makkor. - Pályázati határidő ezen hir-
detés megjelenésétől számított 14 nap.
- Akik ezen álJás elnyeréséért pályázni
óhajtanak, pályázatukat a Lelkészválasz-
tási Szabályrendelet 28. §-a alapján fel-
szerelve a fent megjelölt időpontig küld-
jék be a soproni felső evang. egyház-
megye esperesi hivat alá hoz, Sopronba.

Gyermekruha-bolt. Evangélikus tulaj-
donosok a hittestvérek figyelmébe ajánl-
ják jól felszerelt gyermekruha-boItjukat:
IV., Fehérhajó-utca 8-10. szám.
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közössége a politika szeszélyes játékától teljesen függetlenül egyszer
c$ak helyre fog állni s a két nép önálló nemzetként, de a keletközép
európai sorsközösség parancsát szem előtt tartva fogja kialakítani
szellemi életének jövőjét". Dr. Szilády Jen.ő.

Kevesen tudják. • ••

hogy 1747-ben a helytartótanács az orosházi evangélikusok temp-
lomát le akarta romboltatni, de Harruckern János a rendeletet nem
hajttatta végre, csupán lepecsételtette az Úr hajlékát. A hívek véde-
keztek s amikor erőnek erejével el akarták venni tőlük az imaházat,
nők és gyermekek egyaránt a templom védelmére siettek s a vármegye
embereit kikergették a községből, A politikai község és az egyház a
továbbiakban támogatta egymást. Csak evangélikusokat engedtek le-
telepedni s ezt a maguk közül választott "benépesítő" ellenőrízte.

hogya sopronmegyei Bükön született 1841. április 27-én Gyurátz
Ferenc volt dunántúli püspök. Egyszerű, szegény család gyermeke volt.
Taníttatását a gazdagabb hívek segítették elő. Szülőházán emléktábla
jelzi annak emlékét, aki mindvégig megmaradt egyszerű, igénytelen
embernek. Püspök korában is sokszor haza-hazament falujába. Egykori
kortársait mindíg megbecsülte s velük mindíg kedvesen és szeretettel
beszélgetett. .

hogy 1743-ban néhány evangélikus szabadköltöző magyar jobbágy
család a tolnamegyei kis Zomba községből az Alföldre vándorolt. Ott-
hagyták előbbi uraikat: a Dőrieket, mert azok nem engedték meg szá-
mukra a szabad vallásgyakorlatot. Harruckerntől három évenként meg-
újítandó szerződés alapján pusztát kaptak művelésre. Megtelepedésük
első évében, 1744-ben, azonnal templomot építettek maguknak. Sárból
és sövényből hevenyészve építették. Harangot még Zombáról hoztak
magukkal.

A szécsényi ferences zárda kéziratos történetéből tudjuk, hogy a
törökök 1544-ben foglalták el a szécsényi várat, 1594-ben azonban a
keresztyének újra visszahódították tőlük' s ugyanakkor a várban lévő
zárda temploma a lutheránusok kezébe került. 1607-ig volt az ő tulaj-
donuk. Innen 1643-ig a szécsényi evangélikusokról semmit nem hal-
lunk. Mocsáry D.: "Nógrád megye ismertetése" című munkájában
1826-ból a következőket találjuk feljegyezve: "Itt lutheránusoknak is
szabad volt istentiszteletet tartaniok, úgyhogy 1595-ben a török hosszas
jármától ezen város is megszabaduiván, a papjaik így jegyeztettek fel:
1643-ben Petri János, 1648-ban Götz Mihály ... De Thököly Imrenek
a törökökkel való pusztítása, valamint ezen egész vármegyében, úgy
itten is mindeneket elszélesztett s ezen városnak visszavétele után az
evangélikusok vissza nem állíttattak, hanem a tolerancia időszakában
az itten találtatott evangélikusok a kis-zellői anyatemplomhoz affiliál-
tat tak. " ,

hogy Szombathelyen, a csaknem tisztán katolikus népességű püs-
pöki városban az elenyésző lélekszámú protestáns hívek 1861-ben
kezdtek szervezkedni. Gyülekezet alakítására az első indítást Selle
.Takab 200 forintos végrendelete adta. Istentiszteleteiket egyelőre
magánházaknál tartották. Többnyire Koltai Vidos Lászlőnál jöttek
össze, aki erre a célra két szobát rendezett be, oltárt és szószéket
emeltetett. 1895-ig összesen 80 ezer forintot gyűjtöttek templomra.·
Gyorsan hozzákezdtek a felépítéséhez s már a következő évben, a
millenium évében Gyurátz Ferenc evangélikus és Antal Gábor refor-
mátus püspökök át is adták a hatalmas és gyönyörű templomot ren-
deltetésének.

Ez a templom 1928-ig szolgálta az evangélikus és a református
híveket.

hogy a -vanyarci templomban emléktábla jelöli Veres Pálnénak,
a nőnevelés protestáns úttörőjének emlékét. Az emléktábla szövege
a következő: "Veres Pálné, született Beniczky Herminnek, magasabb
nőnevelésünk úttörőjének, a mintaasszonynak, Nógrád vármegye örök
büszkeségének emlékére állította a vármegye közönsége a Nógrád-
vármegyei Tanítóegyesület kezdeményezésére. 1902. szept, 27."

Közli: Pásztor Pál.
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kerületek Jóléti Egyesületét?

. Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker 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-
kerü1eteknek 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 fogla lkoztat férfi és női tagszerzőket.,

DOLGOZÓ EMBER

számára P<ít.olliöl,.al.La,.l.i vesz te-
ség, ha - kiI.lónösen a nagy
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lÍítö, fri~~ítf; •...•...•...•...•...-
Diana sósborszes~zel

kenegetjük, veredtékozö tes-
tünk lehűl, petyhüdt· izmaink
megfeazüInelr, vérkeringésünk
felélénkül, rnnnka bírásunk
megduplázódik.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Diana-
IlÓSborszesz nélkül.
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A lelki egység helyreállitása

l'IANG~lI~U~~LfI
t

Hírt adtunk arról, hogy Ke- i képviselt igazságok érintetle-
lemen Krizosztom pannonhalmi
főapát karácsonyi hírlapi cik-
kében a keresztyénség lelki
egységének helyreállí tásáról
nagyjelentőségű és nagy fel-o
tűnést keltő szavakat mondott.
Lapunk múlt heti számában
közöltük D. Kapi Béla püspök-
nek az evangélikus egyház ne-
vében erre vonatkozólag tett
kijelentéseit. Azóta ismerete-
sekké váltak a református egy-
ház vezetőinek-nyilatkozatai is.
Megállapítható, ~ogy az összes
válaszok hangja baráti és meg-
nyugtató. Mindenki elismeri
FCelemenKrizosztom őszintesé-
gét, jószándékát, mindenki bi-
zalommal fogadja szavait és
mindenki készséges tovább be-
szélni erről a kérdésről. Ez már
magában véve olyan nagy je-
lentőségű tény, amelyik ki-
kívánkozik az érdekelt egyhá-
zak határai közül és joggal ke-
rül a közérdeklődés terére.

Nézetünk szerint éppen ab-
ban van a kérdés súlypontja,
hogy ez nem az egyházi em-
bereknek és nem az egyházi
közösségeknek, sőt nem is csu-
pán maguknak az egyházaknak
a kérdése, hanem annak a tár-
sadalomnak és emberiségnek,
amelyik állandóan keresztyén
életsíkon akar elhelyezkedni és
e törekvése közben folyton a
keresztyénség részeinek ellen-
mondásaiba ütközik. Meg va-
gyunk ugyanis győződve arról,
hogy az egyházak az általuk

nül hagyása mellett, tehát vi-
tatkozás és alkudozás nélkül,
megkereshetik és megtalálhat-
ják a gyakorlati egység útjait.
Ez pedig annak a mindenkori
keresztyén embe~nek a számára
életbevágó kérdés, aki a földi
világban él. A gyakorlati ke-
resztyén élet szempontjából
tehát elsőrendű kérdésről van
szó.

Ilyen kísérlet már gyakorta
történt. Néha bátortalanul,
néha nyiltan. De eddig mindíg
eredménytelenül. Sőt inkább
azt lehetne mondani, hogy a
sikertelen kísérletek nem hasz-
náltak, hanem ártottak. Sem-
mit sem használna most sem,
ha az eredménytelen kísérle-
tekért bárkit is kárhozhatnánk.
Úgy kell hozzákezdeni, mintha
még soha meg nem próbálták
volna és úgy kell megpróbálni,
mintha a kísérlet nem is vég-
ződhetnék eredménytelenül.

Éppen ezért' erről a dologról
csak előre felé lehet beszélni.'
A múlt érdekében már nem te-
hetünk semmit, de a jövő ér-
dekében elmulasztani nem sza-
bad semmit. Bármilyen sokszor
mondogattuk és koptattuk azt
az igazságot, hogy ezen a mi
földünkön a magyar jövő és a
keresztyén jövő egybetartozik,
a keresztyén lelki egység hely-
reállítása érdekében úgy kell
erre-az igazságra tekintenünk,
mintha most mondanánk ki elő-
ször. Szent meggyőződésünk és

mindíg is mezzvőződésünk volt,
hogy a magyarság és a keresz-
tyénség /együtt lenne nyertes,
ha a magyar földön élő keresz-
tyénség vezérei és egyházai
egymást megértenék.

Ezért érthető, hogy most már
a világi lapok is forró érdeklő-
déssel fordulnak a kérdés felé
és szinte lelkendezve kommen-
tálják az egymást követő nyi-
latkozatokat. Az idő valóban
alkalmas. Mikor a háznak a
sarka ég, abba kell hagy-
ni a házban a veszekedést.
Mikor ellenség áll a vár körül,
nincs odabent helye az egymás, ~
elleni lovagi viadaloknak. A
nehéz idők félretolják a kisebb-
nagyobb ellentéteket és rá-
l~ényszerítik az emberekre,
.hogy egymás mellé álljanak.

Bizonyos, hogy mindenki
örülne a keresztyén egyházak
komoly barátságának és test-
véri, lelki egységének. Mert
mindenki akarja. És ámbár ez
is igen nagy dolog, még na-
gyobb az, hogy maga Isten is
akarja. A testet tagokból te-
remtette és egy testnek a tagjai.
tagok ugyan, de nem külön
testek. A keresztyénség pedig
egy test ezen a világon. A bűn-
ből a megtérésre, hitbe és sze-
retetbe átvezető nagy közösség.
Ennek egysége felmérhetetlen
jót jelentene az emberiségnek
és felbecsülhetetlen jót jelen-
tene magyar keresztyénségünk- .
ben - keresztyén magyarsá-
gunknak . . . K. L.

1



Drá~á~~lett a pon~Ya
Azok közé tartoztunk, akik a mult év

nyarán nagy örömmel fogadtuk azt a
kormányrendeletet, amelyik eltiltotta az
o!csóárú ponyvaregények, füzetek meg-
jelenését. Minden józan ítéletű ember
borzadva látta a- ponyvaírodalom elbur-
jánzását, mert az valóban olyan ará-
nyokban nőtt és terjedt, mintha valaki
elhanyagolja virágoskertjét és hagyja,
hogy abban csodálatos gyorsasággal és
erővel megnövekedjenek mindenféle vad
hajtások. Mi nemcsak a nemes irodalom
szeretetéből, . hanem erkölcsi szempont-
ból is veszedelmesnek és károsnak ítél-
tük ezt a ponyvairodalmat, amelyet te-
hetségtelen emberek gyártottak, revol-
verhősöket eszményítettek és miután
ötven vagy száz oldalon keresztül jófor-
mán minden szereplőt kiirtottak, végül
a hőst és a hősnőt egymás karjaiba he-
lyezték és ezzel megvédték az erkölcsi
világrendet. Ezekből a 16, 20 és 50 fillé-
res vagy esetleg egypengős füzetekből
a kiadók nagyszerűen meg tudtak gaz-
dagodni.

Amikor mi a ponyva megszüntetésén
örvendeztunk. mindjárt kifejeztük azt az
aggoda munkat, h,ogy az üzleti élelmes-
ség ne fog egykönnyen lemondani
erről as' te kockázatnélküli nagy
haszonról, vagyonszerzésj lehetőségről,
hanem majd kitalál valamit, amivel a
renlieletet kijátszhatja és eJ- rövid időn
belul csakugyan be is következett. Tu-
lajdonképpen nagyon egyszerű dolog is
volt. Miután a rendelet -azt mondotta,
hogya 3 pengőn aluli könyvekre vonat-
kozik a tilalom, kézen fekvő volt, hogy
meg kell próbálni pl. az 1 pengős köny-
veket ezentúl 3 pengő ért adni. Tisztes-
ség kedvéért volt ugyan közben egy
kis szünet, de csakhamar megjelentek a
régi félpengős és pengős regények rit-
kább szedésseI, küisőleg vastagabb lát-
szattal, belül azonban a régi terjede-
lemmel és hogy ne legyen feltűnő (de
hogy még több legyen a haszon) 3 pengő
és 20 fillérért bocsátották közre. Lénye-
gében tehát csak annyi történt, hogy
az apró füzetek tűntek el, de a semmi-
vel vagy nagyon kevéssel jobb ponyva '/
most már háromszoros áron továbbra is
megjelenik és kínálkozik. Kénytelenek
vagyunk ezt a visszaélést szóvátenni és I
megmondani azt, hogy itt tulajdonkép- ,
pen a helyes rendelkezésnek a végrehaj- I
tásában van valahol a hiba. Elvégre
nem az a ponyvairodalom, amelyiket 20
fillérért lehet megvenni, hanem ponyva
az a kétkötetes nagy regény is, amelyet
pl. a mult hetekben olvastunk, 18 pen-
gőbe került, de ocsmány és nemcsak
erkölcstelen, hanem irodalmi színvonal
nélküli könyv is. Úgy érezzük tehát,
hogyaponyvairodalom kiirtását nem
lehet az eladási ár meghatározásával el-
intézni, hanem árra való tekintet nél-
kül ki kell irtani a magyar könyvpiacon
megjelenő és a magyar nép kezébe jutó
könyvek közül mindazokat, amelyek a
ponyva szellemét árasztják és ponyva-
tartalmúaknak minősíthetők. Nem tud-
juk, hogy van-e erre a célra egy külön
illetékes irodalmi bizottság, mert ha van,
nem vesszük észre munkáját, ha pedig
nincs, érezzük a szükségét.

Elfogulatlanság érdekében meg kell
állapítanunk azt, hogy nemes és építő
tartalmú olcsó füzetek valóban megjelen-
nek és ha nem minden tekintetben
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Thezaurálés
Mégis, mi lenne, ha a keresztyénség életformájának kialakítása

érdekében szemügyre vennénk a Jézusét? Korunk az emberi élet
megszervezésében annyira túlment az apostoli koron, hogy szinte
nevetséges erre hivatkozni. De korunk mind égetőbb közösségi kér-
dései teszik parancsolóvá, hogy komoly an vegyük a magunk prédiká-
cióját. Az csak nem kétséges, hogy Jézus életformája számunkra
parancsoló példa. _

Sőt, figyelmeztetni szeretnék arra, amit nem szoktunk figye-
lemre méltatnL Az ótestámentomi prófécia nemcsak Krisztus üdvös-
ségszerző munkáját, isteni mondanivalóját készítette elő, hanem Isten
a Jézus Krisztusra felkészítő kijelentésében előkészítette a vilá-
got Jézus Kr is z t u s életformájára is! Jézus előtt Keresztelő
János járt, aki határozott formában szembefordult a világgal. Meg-
vetette a világ javait s pusztába vonult, erdei mézen és sáskán élt,
arról prédikált, hogy akinek két kabátja van, egyikét adja oda adnak,
akinek egy sincs s életét áldozta csak azért, hogy útmutatója legyen
egy népnek, amelynek legnagyobb büne volt, hogy mindig jobban
szerette és igazabban imádta a Mammont, mint az élő Isteni. De
Keresztelő János előtt is az előkészítő kijelentés minden prófétája
éppen így élt, Mózesnek és Áronnak aranyborjút kellett törnie, s
Illés és Elizeus éppenúgy a remeteéletre kényszerült, mint Jónás,

I vagy Jeremiás és mind, akik Isten szolgálatába állottak. Lehetetlen
észre nem venni, hogy nem egyébről van szó, minthogy Isten Jézus
életformájára is előkészítette a világot.

A választott nép hivőit nem is lepte meg, hogy Jézus Krisztus a
szegények közé született. Aki a Messiást a kijelentés jeleire figyelve
várta, azon lepődhetett volna meg, ha gazdagnak születik. Jézus sorsa
azonban a betlehemi szálláskereséssel kezdődött, az istálló szaimáján
nyílott s az egyiptomi menekülés az első életre szóló élmény benne.
Haláláig sohasem tudta, mit eszik holnap, egy ruhája volt s valóság-
gal Isten kezéből élt. Élete nagy próbája, megkísértetése legdöntőbb
mozzanatában, a világ javai és lsten szolgálata közötti döntésévé lett
s ezek mellett egészen természetes a prédikációja, hogy a "gazdagok
nehezen mehetnek Isten országába". Keresztelő Jánost valószínűleg
az nyugtatja meg végleg Krisztus felől, hogy a halottak feltámasztása,
betegek meggyógyítása mellett azt .üzente meg neki Jézus, hogy a
"szegények evangéliumát" hirdeti. Az egész isteni kijelentés nem
egyéb, mint a szegénység dícsérete s benne az Isten embereinek félre-
érthetetlen és egységes életformája a világ javairól való lemondás.

Akinek még ez nem elég, az gondoljon arra, hogy Isten a válasz-
tott népen kívül, a keresztyenségen kívül az egész világon ugyanígy
nyilvánvalóvá tette az értékkülönbséget a szegénység és a gazdagság
élete között. Az, hogy Keleten úgy születnek a vallások, hogy király-
fiak elosztják, elhagyják a vagyonukat s remetévé lesznek, csak jel
csupán. Egy bizonyos. Az egész világ minden vallásában, filozófiájá-
ban, világnézetében egységes az állásfoglalás ebben a tekintetben.
Az önként vállalt szegénység magasabbrendű életforma a világ javai-
nak kívánásánál és gyűjtésénél. Ezt az értékítéletet kétségtelenül Isten
maga kényszerítette rá az emberre

Krisztus után pedig megnyílik a keresztyén történelem. Eleinte
ez azonos az egyház történelmevel. Az első gyülekezet a Cselekedetek
könyve szerint félreérthetetlenül a vagyonközösség alapján él. Ananiás
és Safira meg kell haljon, mert kikívánkoztak a Krisztus életformá-
ját elvállalók közül. Az első keresztyén gyülekezet életformáját nyilván-
valóan befolyásolta az is, hogy ők a világ végét, Krisztusnak még az
ő életükben való visszajövetelét várták. Azt azonban vegyük észre,
hogy ezek az ernberek .vílágosan Istennek akartak és tudtak enge-
delmeskedni akkor, amikor megvetették a világ javait, Istent válasz-
tották s "mindenük köz vala". A vagyonközösség ben élő gyülekezet
szétoszlott ugyan, mihelyt ennek a gondolatnak tarthatatlansága nyil-
vánvaló lett, az emberek visszatértek földjeikre, munkájukhoz s
küzdöttek a földi megélhetésért, de a szemléletük nem változott! Az
Isten kezéből való élet elvéből Isten kialakította a munkából becsü-
lettel élők szemléletet. Isten .Jcezévé" a becsületes munka lett, ami
arra kell, hogy életünk lehessen. Ehhez a munkához keresztyén gon-



dolkozásmód és hit szerint mindenkinek joga van, a munka jövedel-
méhez is ugyanígy, de vagyon gyűjtéséhez ma sem és sohasem volt
"joga" senkinek, aki Istent ismerte.

Azt hiszem, nem fog senki sem kételkedni abban, hogy ott, ahol
keresztyénség volt, akármikor ebben a világban, ott feltétlenül Save-
narolák szűlettek és Wald Péterek, Assisi Ferencek, Lutherek, skót,
vagy holland puritánok, germán parasztok, vagy finn népi élet, Apácai
Csere Jánosok, Kőrösi Csoma Sándorok, a magyar protestáns törté-
nelem diákjai, koldus papjai, tanítói, Mikó Imrék és Szigethy Lajosok,
akik egy élet munkájával egy nemzet- és egyházboldogító alapítvány
filléreit koplalták, s akár itt éltek, akár máshol, akár így éltek, akár
úgy, egyűtt hirdették a szegénység dícséretét, sőt a szegénység dicső-
ségét egy magáról elfeledkező világ kellős közepén, harácsolók, gyűj-
tők, Mammon-irnádók és ezek hiányában lázadozók között.

Nem kétséges, hogy ahol keresztyénség volt, ott munka volt,
becsület, áldozat, lemondás, hősi aszkézis, szegénység ét, puritánizmus
s a másik oldalon volt mindennek az ellenkezője. A keresztyénség
véleményét így ebben a vonatkozásban adódó kérdésekről egyszerűen
lehet megfogalmazni, s nem kell szégyenlenünk, sőt nagyon komolyan
kell azt hirdetnünk és élnünk.

A keresztyénség nem vitatkozik azon, melyik a legigazibb élet-
forma az államok számára. Mindenféle államformában el tud helyez-
kedni, de rokonszenve mindenütt a szegények mellett van s állás-
foglalása mindenütt világos: a munkából élők, a becsületben áldozók,
a szociális igazság hősei mellett van. S megállapítja ezek mellé, hogy
az e1SŐ keresztyénség, amely még Jézus teljes hatalmában élt, vagyon-
közösségben élt. Ezt ma is nyugodtan és öntudattal hirdethetjük
anélkül, hogy a kommunizmussal valami közösséget is vállalnánk.
A keresztyénség hősi lemondását nem lehet összetéveszteni a kommu-
nizmussal. Marx is, Lenin is, Sztalin is igen jól tudják, hogy a
keresztyénség egészen mást akar ezzel, mint ők. Különben nem kap-
csolnák össze a kommunizmust a keresztyénség üldözésevel.

A magyar keresztyénség tehát elképedve tanulja meg ezt az új
háborús szót: "Thezaurálás." S elképedve hallja, hogy ez is problé-
mánk, sőt egyik legnagyobb problémánk. A keresztyén Magyarorszá-
gon thezaurálnak! Gyűjtenek, güzülnek. harácsolnak seldugnak,
lezárnak, hevertetnek milliókat. Az evangélikus pénzügyminiszter a
"munkanélküli tőke" ellen beszélt s a gyűjtők lelkiismeretére apel-
lálgatott. Hogy itt nem a keresztyének működnek, az csak természetes.
Ez egy idegen nép életformája, idegen hit kifejezésformája s a
törvények is, amelyek a thezaurálást lehetővé teszik, a keresztyénség
gondolatvilágától és életformájától távolálló hitű világban születtek.
Törvény által védett névtelenségben s törvényes hozzáférhetetlenség-
ben nevetnek ezek a lezárt safek az élet-halálharcot küzdő, teljes
megfeszítettségben dolgozó és végsőket áldozó magyarság szemébe.

Ilyen időkben nincs mit várni a thezaurálók lelkiismeretétől.
Törvény kell, mely lehetetlenné teszi, ,hogyatőke névtelenségben és
hozzáférhetetlenségben buj hasson meg a páncélszekrényekben. Min-
denkinek be kelljen vallania, hogy mije van s mit csinál vele? S ha
be lehet hívni hadi szolgálatra az emberi munkát, sőt az emberi vért,
akkor lehessen behívni safek lógósait is! Nem akarjuk ezzel a "magán-
tulajdon szentségét" támadni, de lehetetlennek tartjuk, hogyaliberális
kapitalizmus legszélsőségesebb, legjellegzetesebb, legfelelőtlenebb lehe-
tőségei is nyitva álljanak minden hazaáruló számára. Aki előírt idő
alatt hejelentett vagyonát fel nem használja, a nemzeti munka és
termelés szolgálatába be nem állítja, azt kezeljük úgy, mint a katona-
szökevényt. A magyar édesanyák bejelentették igénybevételre a fiai-
kat, a kincsüket ! . . . Dezsérsj László.

Kevesen tudják c. rovatunk vezetője I
kéri a lelkészeket, hogy gyülekezetük
mult jának nevezetességeit és érdekessé-
geit - melyek valóban kevesek előtt
ismeretesek csupán - írják meg néki
egy-egy levélben vagy levelezőlapon,
hogy ebben a rovathan a lap részére
felhasználhassa. Cím: Pásztor Pál, Bp.,
VII., Damjanich-u. 28fb.

Szarvas. Az egyházközség 1942. évi
statisztikai adatai a következők: keresz-
teltek 400 gyermeket, konfirmáltak 244
gyermeket, eltemettek 329-et. Eskette-
tett 149 pár. Úrvacsorát vett 2879. Be-
tért 9, kitért 10. Reverzális egyházunk
javára 11, kárára 15 esetben. Az egy-
házközség lélekszáma 22.908.

eléggé változatosak - és eléggé kifogás-
talanok is, mégis megbecsüljük a jó-
szándékot és beszámít juk a kezdeti ne-
hézségeket. De úgy az egész ügynek,
mint ennek a pozitiv oldalnak a szem-
pontjából kívánnunk kell, hogy a pony-
vát tiltó és gyomláló intézkedéseket
megfelelően hajtsák végre. R. A.

lut~er és Melanc~ton
Nincs még egy példa a világtörténe-

lernben arra, hogy két eltérő lelkialkat
oly tökéletesen egészítette volna ki egy-
mást, mint Luther és Melanchton és hogy
két lelkialkat integrációja oly tökéletes
harmóniaként jelentkezett volna a fel-
vállalt közös feladat elvégzésében.

Luther Márton nem volt teoretikus és
nem volt ex asse humanista. Valamely
lelki mozgalmat nehezen lehetne ered--
ményesnek elképzelni akkor, ha nem
iJJeszkednék bele egyszersmind a kor
általános szellemi irányába. A reformá-
ciónak, mint lelki mozgalomnak, az ered-
ményességét is nehezen lehetne elkép-
zelni akkor, ha az nem illeszkedett
volna bele korának általános szellemi
irán yába, a humanizmusba.' Aminthogy
az isteni Gondviselés nyilatkozott meg
abban, 'hogy a keresztyénség keletkezé-
sekor nem csatlakozott sem az akkor
már dekadens zsidó müveltséghez, sem
az akkor már hanyatlásnak indult görög-
római antik művelődésbe, ugyanúgy az
isteni Gondviselés keze volt abban, hogy
a reformáció belekapcsolódott korának
általános művelődési irányába, a huma-
nizmusba Melanchton Fülöp által.

Luther jól ismerte, komoly és tréfás
kijelentéseiben nem egyszer kifejezésre
isiuttatta a kettőjük lelkialkata között
lévő különbséget. .,Engem - úgymond
- kicsiny dolgok. az élet aprólékos-
ságai nagyon fel tudnak izgatni és erő-
sen tudnak foglalkoztatni, nagy dolgok,
nagy gondok kevéssé, ilyenkor azt gon-
dolom: meghaladja az erődet ne törődj
velük; Pülöpöt az élet mindennapi jelen-
ségei hidegen hagyják, nagy dolgok
azonban. az állam, az egyház, a társa-
dalom gondjai erősen foglalkoztatják és
a>!'!asztják." A kettő iük dialektikája kö-
zött fennálló különbséget érzékelteti
Luther következő megállapítása: "Fü-
löp is tud szúrn] a vitatkozásban. a szel-
lemi küzdelemben, de csak tűvel és
árral. ezek is fájó és nehezen gyógyuló
sebeket e itenek. ha azonban én szúrok,
én disznóölő nyárssal szúrok (ich steche
mit Schweinspiessen)." Hasonló értelmű
az a megjegyzése is, hogy ő - t. í.

Luther - öregéből faragja meg az erdő-
ben kidöntött törzset, Melanchton gyalú-
val dolgozza ki fínoman a deszkát. De
hozzáteszi. hogy: "aber auf einen groben
Klotz gehört ein grober KeiJ". Egy-
ízben a következő négy formulát írta
fel krétával az asztalra: .Res et verba;
verba sine re; res sine verbis: nec res
nec verba". Az első Melanchtont je-
lenti. vagyis Melanchtont mind a gon-
dolati gazdagság, mind a kifejezésbeli
készség jellemzi; ezzel szemben benne,
vagvis Lutherben csak a gondolati vas-
kosság van meg. vagvis reá a harmad-k
helven felírt formula vonatkozik; a
második formula Erasmust jelenti. vagvis
Erasmus gondolat nélküli szószátyár. az
utolsó formula Karlstadtra illik, mert
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Karlstadtnak sem gondolatai nincsenek,
sem kifejezésbeli készsége nincsen.

Fenntartás nélkül elismeri Melanchton
Fülöpnek szeIlemi fölényét. "Ö a kor
legkitűnöbb tudósa (ein Doktor über
Doktores). Amit a szellemtudományok-
ból és az igazi bö!cseletből tudunk, azt
neki köszönhetjük. Nincs még egy ember
a Nap alatt, akit annyi isteni adomány
ékesítene, mint Melanchton Fülöpöt." S
elismerése nemcsak Melanchton szemé-
lyének szól, hanem műveinek is. A
"Loci communes't-ről. a reformációnak
Melanchton által készített első dogma-
tikai rnűvéről így nyilatkozik: "Az apos-
tolok óta nem írtak ennél jobb könyvet;
ezt kell irányadónak venni az egyház-
ban. Ebben a müvében Philippus tanító-
mester, vitázó művész és triumfátor
egyaránt. Hu az egyházat.yák összes
írásait egybeolva5ztanók, akor sem ke-
letkeznék olyan mű, amely a "Loci
communesv-szel feleme".

Dr. Vladár Gábor Luther-serleg-
beezédébisl.

Láttuk
A Sellő Giraudoux francia író német

eredeti után készült mesejátéka a Nem-
zeti Szinház legújabb darabja. Külön-
leges költői hangú és hangulatú darab,
a modern és elrontott színházlátogató
szinte értelmetlenül áll előtte. Mély
költöi szépsége, ősi emberi' eszmények-
ről szóló beszéde nagy figyelmet kö-
vetel. Az örök, sohasem változó, telje-
sen odaadó szerelem gondo lata zsong
benne,. egy kis szarkasztikus mellékzön-
gével: az ilyen szerelem nem való az
embervilágba, nem való az embernek.
Az ember inkább a változatosságot sze-
reti, a haragot és 'a gyűlöletet, mely be
kell, hogy következzék és amelynek el-
múlta után csak a végső számadás előtt
tudja majd felmérni: mit vesztett a sze-
relem elárulásával. Ez a költői alap-
gondolat azonban csillogó meseszövedék-

. kel van körülvéve. Annyira csillog a
szövedék (és a rendezés ezt a csillogást
csak hangsúlyozza), hogy a fénye itt-ott
elvakít és fáraszt. Csak a leegyszerűsödő
utolsó jelenet üti meg aztán az egész
mesejáték tulajdonképpeni hangját.
Könyvalakban bizonyára jobban élvez-
hető lesz szépsége.

A sors beleszól címen francia filmet
mutatták be. Laza keretbe szorított
novellák ezek, szinte Ilem is filmszerüek.
A képek sötétek, az egészből csak egy-
egy színészí alakítás csillan néha ki.
Szellemességét nem élvezhetik azok, akik
nem értik a francia nyelvet, azok pedig
akik értik, inkább szellemeskedönek,
mint szellemesnek mondják. Gondolata
mindenesetre érdekes, akkor sem vesz-
tettünk volna sokat, ha nem látjuk.

A Műterem kiállításán Ogonovszky,
Orbán és Rácz festőművészek szerepel-
nek. Valamennyien fiatalok, ezért a ke-
vésbbé megkötött, nagyvonalú stílus
hívei. Erős színekkel dolgoznak, ami bi-
zonyos távolságról szemlélve olvad csak
egységbe. Tehetségük azonban nyilván-
valóan sugárzik képeikről, friss felfogá-
suk és meglátásaik nagy jövőre adnak
reményt. kp.
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Ásító rotációsok
Sokkal több embert foglalkoztatott az a hír, amely egyik szem-

szédállamból jutott el hozzánk, mint azt maga a híriroda is gondolta.
A híranyag mindössze az volt, hogy papiroshiány miatt néhány ujságot
az állam kénytelen volt beszüntetni. A beszüntetett lapok 'között a
hírközlő iroda néhány római katolikus egyházi lapot név szerint is
megemlitett. Nem kétséges, hogy a fenti rendelkezés evangélikus egy-
házi lapokat is sújtott.

Nem új és soha nem hallott intézkedés ez. A múltban, amikor
más és hasonló intézkedésekkel már sujtottak több egyházi és így elég
sok evangélikus egyházi lapot, magunk is felszisszentünk, Annál is
inkább meg kellett tennünk ezt, mert ilyen intézkedésekkel szemben
eleve jól informált körök olyan indító okokra mutatnak, amelyek azóta
sem bizonyultak igaznak, de alkalmasak voltak arra, hogy könnyen
hivők hamis irányba tévelyedhessenek el.

Rémhírterjesztő jó barátaink főképpen attól tartanak, hogya pa-
piroshiány miatt hazánkban is megtörténhetik a lapkorlátozás szüksé-'
gessége s ha ez bekövetkezik, nyilván nálunk is az lesz a helyzet, hogy
először az egyházi lapokat fogják az átmeneti hiányok idejére szüne-
teltetní.

Egy emberöltővel ezelőtt az nem is volt igazán fővárosi ember,
aki tejszínhabos kávéja mellett nem olvashatott ki két-három reggeli
lapot. Ez az idegmegnyugtató reggeli testi és lelki táplálkozás volt a
legmegfelelőbb preludium a délelőtti, vagy az egész napi munkára.
Ahogy Budapesten ez volt a szokás, hasonló volt Párizsban és London-
ban is. A különbség csak az volt, hogy a magyar ujságok kisebb mére-
tűek voltak, az angol és francia lapok pedig olyan nagyok voltak, hogy
a Themse, vagy a Szajna partján a lakástalan munkanélküliek éjsza-
kára az eldobott ujságokkal takarózhattak.

A napilapok magukkal hozták az irodalmi és szaklapok elterjedé-
sét, mert valóban szükség is volt ezekre alapokra, de a hiúság is erő-
szakolta az .irodalmi és szaklapok megszületését, hiszen a "szerkesztő
úr" címzés valamikor majdnem egyenlő, vagy több is volt a méltósá-
gos címnél. Természetesnek tartotta az egyházi közvélemény azt, hogy
ebben a szellemi versengésben még az elvilágiasodás vádja esetÉ>nis
fel kellett vállalni az egyházi sajtó szolgálatának felelősségteljes mun-
káját. Lelkészeink ifjú korukban szívesen voltak titokban itt-ott szín-
ház kritikusok is, de amióta odamódosult a lelkipásztori tevékenység,
hogyasajtószolgálatot is egyházi tevékenységnek lehet nevezni, olyan
új mozgalom van megerősödőben egyházunkban, amelyre más feleke-
zetek és a világi sajtó is állandóan felfigyel. A huszadik század elején
városi és vidéki parókiáikon esetleg egy-egy porosodó, vékony egyházi
lapocska pihent felbontatlanul a lelkész asztalán, amelybe ha a lelkész
·bele is nézett, családja, vagy felügyelőtársa, vagy esetleg a presbiter
bele sem tekintett. Ebben a korban az volt a hiedelem, hogy amit a
papok egymásnak írnak, az nem érdekelheti még a hivő nyilvánossá-
got sem.

Több erdélyi református kollégiumban meg volt az a szokás, hogy
az iskolai önképzőkör napilapokat járatott az ifjúság politikai nevelése
érdekében. Amikor a híressé vált Az Est megindult s boulevard lapok
megmételyezni akarták a székely protestántizmust, az ifjúság vallás-
tanári felhívás nélkül önként határozta el a Szövétnek megrendelését
és olvasását. Ezzel kezdődött s az első lapot követték a többiek. Ebben
az iskolában azóta az lett az eredmény, hogy a gimnáziumot végző
tanulók közül minden évben legalább tíz fiú iratkozott be a teológi-
ákra.Ma pedig .azt lehet örömmel megállapítani, hogy egyházi ujságot
olvasó híveink és barátaink, ujságjainkon keresztül sokkal elevenebb
összeköttetésben vannak az egyházzal, mint azt maga a hivatalos egy-
ház hinné.

E sorok íróját az egyik budapesti orvosprofesszor minden beszél-
getés alkalmával az egyházi sajtó még elevenebbé, még nagyobbá té-
tele érdekében ostromolja. Jobbnál jobb indítványokkal agitál csak
azért, hogy legyen ennek a mozgalomnak nálunk is teljes eredménye.
Olyan lapot szeretne, amely állandóan kezében lehetne s minden
evangéliumi és magyar kívánságát kielégíthetné.



Magunkat sem vígasztal meg egy cseppet sem az a tény, hogy ha-
zánkban minden 10.000 emberre esik egy-egy szaklap, nekünk is van
legalább ennyi olvasónk, tehát a statisztika szerint nunden rendben
volna. Valami olyanféle vágyálom foglalkoztat, hogy egyházi sajtónk
olyan jó, olyan nélkülözhetetlen s olyan sok igényt kielégítő legyen,
hogy annak fennamardása érdekében hazánk felelős embe-rei is min-
dent megtenni akarjanak.

Sajtóviszonylatokban más időket élünk, mint egy-két évtizeddel
ezelőtt. Az első világháború idején a németországi Akademische Lese-
hallékban minden további nélkül s főképpen befestett cenzurázások
nélkül olvashattuk a svájci lapokat. Emlékezetünk szerint annak ide-
jén csak egy cseppet volt barátságosabb a svájci semleges sajtó, mint
papjainkban. Megváltozott a világ a tekintetben is, hogy maga a kö-
zönség is megneveltetett. Ismerek olyan embereket, akik öt évvel ez-
előtt boldogtalanok voltak, ha a Weltwoche c. lapot nem olvashatták
még nyomdafriss állapotban és szomorúak voltak akkor, ha más idegen
nyelvű s velünk nem nagyon barátságos lapokat legalább hetenként
nem tanulmáryozhatták áto Ezeknek hatását lelki átalakulásunk meg-
szüntette s mindjobban kialakult hazánkban az a megoldás sajtó vi-
szonylatban is, hogy rá kell térnünk a teljes önellátás gyakorlatára.

Valószínü, hogy Japánban is, ahol állítólag fejkvóta szerint is a
legtöbb és legnagyobb terjedelmű lapok jelennek meg, olvasnak ne-
met, vagy francia, vagy keresztyén szellemben írott lapokat, de ahogy
Ázsiában is mind erőteljesebb ázsiai szellemű l-apok és irodalom építése
a cél, hazánkban és egyházunkban legalább olyan természetes a kiván-
ság: jó evangélikus lapokat adni gyülekezeti tagjaink számára, oly'a-
nokat, amelyeket joggal vár minden szombaton minden előfizető.

Mert pl. melyik lapnak van joga megírni. azt a hírt, hogy Olasz-
országban az elmúlt évben mennyi evangélikus istentisztelet volt s az
ott katonáskodó evangélikus lelkészek és teol"ó~sok Palermóban
éppenúgy végeztek istentiszteleti szolgálatot, mint Rómában; vagy ML
lánóban, S melyik más lap írhatja el előlünk azt, hogy a német római
nagykövet melyik evangélikus istentiszteléten m'Iyen alkalomból és
miért vett részt. Ez a jelentés ma még csak egyházi hír, amelyre lelki
állapotunk szerint így vagy úgy reagálunk, a béke jövőjére vonatkoz-
tatva azonban olyan egyháztörténeti adalék, amelyre építeni lehet s
amelvből értékes munkát lehet megindítani.

Úgy szintén csak az egyházi sajtónak s főként az evangélikus egy-
házi sajtónak lehet és szabad megírni azt, hogy az a Rosenberg, aki
megírta a Huszadik szárad mitosza c. sok tekintetben egyházellenes
könyvét, napjainkban, mint a keleti területek megbízott minisztere
Rizában a lett görög keleti egyházi papi ainak átadott 126 mezporoso-
dott Bibliát, egyházi könyveket és értékes kéziratokat, további meg-
őrzés és kezelés, vagy tudományos használat céljaira. Mindkét hír
megjelenhet napilapokban is s mindkét hír kommentálható lapjaink
pártállása szerint, ami lapjainkori keresztül pedig ujságolvasóink előtt
azt lehet érzékeltetni, hogy Isten ügyeit nem lehet megállítani. sem
országoknak, sem embereknek, sem egyházellenes keroknak.

Tudjuk, hogy hazánkban az egyházi ujságok értékét világi ujsáa-
írók éppenúgy elismerik, mint állami saitószervek, hivatali hatóságok
és maga az egész keresztyénség. Az értékelés jólesően befolvásolta.
eddigi munkásságunkat. De ezen túlmenően reméljük azt is, hozv a
magyar nyilvánosság a ponyvairodalom mezszűnte után azon a véle-
ményen lesz. s ez állandó mazatartása marad, hogy ha a lapok fenn-
maradása érdekében klasszifikálni kell a tekintetben, 'hogy hánv ujsáa
megjelenését kell átmeneti időre beszüntetni, lesz annyi bátorság
minden felelős lélekben, hogy leaelsősorban a majdnem ponyvaszám-
bamenő sajtótermékeket kell leállítani s csak a legvégén, amire időben
sor amúgy sem kerülne, lehetne nálunk az egyházi sajtó leállitásáról
gondolkozni. G. L.

.Lelkészbetktatás. A gvóni egyház-
község ú i lelkészét, Rultkay Mik liá n
Géza volt szentetornyai lelkészt január
24-én iktatja be lelkészi állásába Bakav
Péter, a pesti' alsó egyházmegye espe-
rese.

A Luther Társaság közgyűlése, mely-
nek meghívóját mult számunkban kö-
zö ltűk, ülését nem január 19-én, hanem
január 28-án fogja tartani a már közölt
tárgysorozattal.

Új könyvek
Eöttevényi Olivér:

Ferenc Ferdínánd.

Budapest, Egyetemi Nyomda, 392 lap.
A szerző a volt Monarchia húsz éven

át trónvárományosáról, 'Ferenc Ferdi-
nándról akar egészen lárgyilagos képet
festeni. Ez a tárgyilagosságra törekvés
meg is látszik minden során és néhol
szinte az önkínzó tartózkodásba torkollik.
Olvasás közben, amikor lépten-nyomon
magyar-eUenes nyilatkozatokat közöl
velünk, amelyek a' trónvárományos és
köre véleményét tükrőztetik, egyre in-
kább méltánylandónak tünik fel szerzöi
tárgyilagossága. Ferenc Ferdinándnak
azonban ez a tárgyilagosság sem állit
jobb emléket, mint ami az általános
közfelfogásban és történetszemléletünk-
ben honos, sőt megerősíti a vele szem-
ben mindenkor fennmaradt ellenszen-
vet. Pedig a szerző kétségen kívül ro-
konszenvvel kíséri ennek a fanatikus
Habsburgnak életét és észrevehetőleg

.hatása alá került a főherceg erős egyé-
niségének, emberi kiválóságainak. A
könyv vissza is tükrözteti, a szerző nem
is takarja el ezt a tényt. Pontos és gon-
dos vizsgálódásainek egyes eredményei
azonban többször, több összefüggésben
is szerepelnek a könyvben, ami egy- /
részt elősegíti ugyan tárgyát, másrészt
azonban túl is telíti. Legnagyobb tanul-
ságát azonban kétségen kívül a trón-
várományos magatartásában megnyilvá-:
nu ló általános Habsburg-felfogás és a
magyarság kérdéseivel szembeni állandó
tartózkodás, majdnem ellenségeskedés
jelenti. Ez abban foglalható össze, hogy
a világháború számunkra győztes befeje-
zése sem jelentette volna nemzeti ön-
állóságunkat és egyenjogúságunkat, sőt
talán rosszabbította volna addigi helyze-
tünket. Idegen uralkodóháztói, amely--
nek első dolga a saját dinasztikus ·érde··
kek megvédése és nem a koronája alá
tartozó nemzetek igazi boldogulása,
mást bajosan is várhat egy-egy nemzet.

kp.

Magyar református templomok.

(Két kötet, 734 lap. Szerkesztő: Kovács
J. István. Kiadó: Vass János.)

A karécsony; könyvpiacnak egyik leg-.
nagyobb meglepetése és értéke ez a
maga nemében egyedülálló és hatalmas
mű. A magyar református templomokat
mutatja be - mint címe is mondja -
tudományos értékezesek. művészettörté-
neti tanulmányok és több ezerre menő
mélynyomású kép kíséretében. Első kö-
tete szól a különböző templomstílusról,
a református templomok egyházkerüle-
tenkénti küzdelmes történetéről, a kö-
zépk or í eredetű templomokról és temp-
lomerődökről, a templom belsejéről, úr-
asztali terítőiről, a harangokról, a temp-
Iomvilágítás kérdéséről és jövőbeli
templomépítészetük főbb irányelveiről.
Bevezetőben Ravasz Lászlo dunamelléki
püspök tanulmányát hozza a. református
templomról. Hangoztatja ez a rész, hogy
bár nincsen külön református stílus, az
utóbbi időben bizon vos elvek szem előtt
tartásával épülnek templornaik. Ennek a
résznek a tanulmányozása során a nem
református ember sok olyan kérdésre
kap feleletet, me ly sokszor foglalkoz-
tatja a református templommal, isten-
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tisztelettel és kuJtuszi .élettel kapcso-
latosan.

A 'mű második része képekben és rö-
vid ismertetésekben a hazánkban lévö
ref., templomok nagy részét bemutatja.
Megtaláljuk közöttük nagyon sok erdélyi
és bácskai templomunkat is. Sajnos, sok
olyan templom maradt ki belőle, me-
lyet a templomokkal foglalkozó ember
méltán hiányol. Csak egyre akarok itt
rámutatni. A kunhegyesi templom épí-
tészeti szempontból igen. figyelemre-
méltó. A kötetben azonban nem találjuk.
Vele együtt egészen biztosan sok olyan
templom közlése maradt el, amelynek
közlése nagyban emelte volna a mű ér-
tékét. Meg kell állapítanunk, hogy eb-
ben nem a szerkesztők a hibásak. Mint
az előszó mondja: il lelkészek, illetve az
egyházközségek nagyon sok helyről is-
mételt felhívásra sem küldték be ada-
taikat. Egy legközelebbi ilyen irányú
munkáb an azonban a szerzők hiányta-
lan anyagot fognak nyújtani.

A hatalmas munka megjelenését a
mai nehéz viszonyok között biztosította
az, hogy már előjegyzésben ötezer pél-
dány fogyott el belőle s a szükséges
fínom papírt a nyomda ;még idejében
beszerezte. Ára csinos és erős vászon-
kötésben 62 pengő. Tisztelet illesse a
szerkesztőt, aki hatalmas gyűjtő-mun-
kának eredményét tette most közkinccsé
s a református tudományos és művé-
szeti értékek megszólaltatásával. és
munkába állításával a mai nehéz körül-
mények között ilyen nagy vállalkozást
meg tudott valósítani. Ez a könyv csa-
ládi album és a református birtokállo-
mány számbavétele. Vajha mi is rövi-
desen dicsekedhetnénk hozzá hasonló
munkával! Kincseink e téren nekünk is
bőven vannak. A magyar református
templomok megjelenése serkentsen arra
illetékeseket a mi sorainkban is szor-
galmas és meg nem lankadó munkás-
ságra. P. P.

'*A megáldott kút
(Irta: Friedrich Lajos. - 159 lap.

Uzenet kiadás,
Friedrich Lajosnak, az ifjabb lelkész-

nemzedék egyik legtermékenyebb' író-
janak újabb kötetét figyelemmel olvas-
tam végig. Méltó folytatása volt ez a
Vasárnapok-nak. Cikkei, előadásai és
igehirdetései egyaránt mindíg tudnak.
újszerű meglátást nyújtani. Friedrich
Lajosnál nem az köti le az embert, amit
mond, hanem ahogyan mondja. Beszé-
deiben és irésatban nincsen sablon, egy-
formaság. Mindegyiken elevenség ta-
pasztalható. Már a círnei is megka.póak.
(Angyaljárás a templom k örűl, Egy tér-
kép, amit nem ismerünk, Gyilkos betűk ,
stb.) Némelyik azonban talán éppen a
lúlzott újszerüségre való törekvés miatt
furcsa és nem igehirdetés címnek va ló.
(Pl. Fény esett egy gyufaszálra.) Gondo'
latai mindenesetre bőven vannak. Nagy
baja, hogy sokszor elhalványodik igehir-
detésében a lényeg: a legdrágább: az
evangélíum,

A könyv megrendelhető az Uzenet
kiadóhivatalában 6.60 P-él t. Tiszta jöve-
delme a szórványsajtó céljait szolgálja.

P. P.

6

Könyvtárban
3. Felújított klasszikusok.

A háborús korlátozások egyre több esti óránkat teszik szabaddá.
Sokan vannak, akik az elsötétítések miatt nem szeretnek 8 óra után
az utcán járni és inkább otthon maradnak, színházba, moziba délután
járnak. De még azok is, akik felkeresik a szórakozóhelyeket, számukra
viszonylag korai időpontban érnek haza. Marad tehát szabad' idejük,
amit valamivel ki kell tölteni. !

Már a háború kezdete óta emelkedik egyre fokozódó mértékoen
az olvasási láz. Nagy tömegek olvasnak, sokkal nagyobbak, mint az
elmúlt esztendők bármelyikében. Mindenfélét olvasnak, mert az egyik
felfedezi magában a természettudományok, a másik a történelerri., a
harmadik a földrajz és egyéb tudomány iránti rokonszenvet. Az eddigi
olvasmányok, a ponyvaregények pedigmegdrágultan, három pengőn

1 -.

Iölüli kiadásban lassan kimúlnak, ---.:kell tehát pótlékról gondoskodni.
Mióta a ponyva elpusztult, vagy csak drága áron kapható, sokan

vannak,akik 'gy okoskodnak: miért vegyek két-három ponyvát 10
pengő körüli áron, amikor ezért az árért már rendes könyvet is
kaphatok. A mai mammutregényes viÍágban pedig az így gondolkozó
terjedelem szempontjából is kb. egyforma mennyiséget vásárol. (Nem
tréfa: a ponyvánál szokta meg az olvasó, hogy egy pengőért kb. két-
annyi terjedelműt kapjon, mint félpengőért! Az árat tehát a terje-
delemmel mérik ittis.) A mammutregények pedig legtöbbször eléggé
"ordulatosak, hosszú idő történetér beszélik el, legyen az 'egy ember,
vagy egy egész család élete és sorsa. Ezért aztán kis átalakulással a
kritíkálatlanabb olvasó hamarosan a jobb könyvek rajongója lehet.

A vastag "bestseller"-ek, vagy a nagy hírveréssel forgalomba"
hozott regények irodalmi színvonaláról egyelőre inkább ne beszéljünk.
Úgyis tudja azt mindenki, aki egy kissé kényesebb ízlésű, hogy ezek
között mennyi 'van, amelyik nem érdemli meg a vászonkötést és mennyi
az olyan, amit a fent emlitett kényesebb ízlésű ember, ha már egyszer
megvett és elolvasott,' önmaga előtt szégyenkezve, könyvtárában
második sorba; az első háta mögé rejt el. Számunkra most nem is ez
a fontos, hanem inkább annak a ténynek kutatása, hogyan kerültek
a klasszikusok a sok rossz könyv közé.

. A könyvpiacnak és az olvasóközönségnek. megfigyelésébeneddig
a következőket állapíthattuk meg: 1. fellendült az olvasókedv; 2.·meg-
fogytak a ponyvaregények; 3. a könyvvásárlás elsősorban a testesebb
könyvek felé fordult, amelyek az egyszerre kiadott nagyobb összegért
tartósabb szórakozást ígértek. E három eddigi megállapítás pedig döntő. \ - . -
érvként szólal meg a továbbiak során is. . .

A nagy keresl et azonban csakhamar megmutatta, hogya. mai.
irodalom teljesítőképességét felülmulja. A magyar könyvpiacon ugyanis
nem lehet a szükséglet kielégítésére nagy példányszámban kevés
könyvet kihozni, hanem sok könyvet kell kiadni, kevesebb példány-
számban. Tekintettel pedig a "vastag" könyvek iránt megnyilvánuló
előszeretetre, sok. vastag könyvet kell a piacra dobni. Vastag könyvet
azonban nem lehet egyik napról a másikra írni, tehát a könyvpiacon
a kereslet lassan nagyobb lesz, mint a kínálat.

Valószínű, hogy innen eredt az a gondolat, hogy klasszikusokat
kell adni a közönségnek, ezek egyrészt készen vannak, másrészt szerzői
tiszteletdíjat sem kell már fizetni értük, (ezért "klasszikusok") har-
madszor pedig vastagok és a kevésbbé művelt közönség nem is veszi
majd észre rajtuk, hogy nem új, hanem nagyon is régi könyvek.
A klasszikusok tehát piacra kerültek, egyik a másik után. A leghíre-



sebbjéből volt olyan, amit egyszerre két kiadó is megjelentetett,
(Karenina Anna) de a többi is szépen fogyott. Apuleius: Arany sza-
mara, - Lagerlöf: Az Antikrisztus csodái c. könyve, A Don Quijote,
Manzoni: Jegyesek-e, .Keller: A seldwylai emberek c. regénye csak a
nevesebbek ebből a csoportból.

Bármennyire is szégyenletes dolog, hogy a klasszikusok felújí-
tásával kapcsolatban a fentieket az igazság kedvéért el kellett mon-
danunk, e dolog még sincsen haszon nélkül. A haszon ugyan egyelőre
nem látszik még, de ha szabad reménykednünk, nemsokára meg fog
látszani. Lehetetlen ugyanis, hogy a klasszikusok, amelyek így, szinte
"véletlenül" kerülnek az olvasnivalót kereső közönség kezébe, ne
javítsák a közönség ízlését és ne tegyék követelőzőbbé, igényesebbé
irodalmi téren. Hiszen aki csak egyszer is olvasott 'életében olyan
könyvet, amelyik nem csak történetének érdekessége, lhanem előadá-
sának különös varázsa folytán mintha vérébe ment volna, - soha se
fog elfogadni olyan valamit értéknek,ami nem az. Másszóval: akinek
csak egyszer is volt életében irodalmi élménye, az magának egész
életére szóló mértéket szerzett. Ha pedig több klasszikuson művelte .
már ki magát, ízlését, igényét, egészen bizonyos, hógy a jövőben
sem alkuszik meg, és igazgyöngyök helyett talmit nem fogad el. Az
ízlésváltozás és fínomodás pedig újra komolyabb, igényesebb munkára,
nemes versenyre sarkalja most meglehetősen elkényeztetett íróinkat,
és az ízlésváltozástói remélhetjük a magyar irodalom megújulását is.

Éppen ezért örömmel l~tjuk a piacon újra a régieket és biztatunk
mindenkit, hogy velük tegye "súlyosabbá" könyvtárát, Ezek' nem
kilókban, hanem szellemben jelentenek súlyt, nem úgy, mint mai
elfajzott mammututódaik. Kemény Péter.

Kevesen tudják ...
hogy regr es sárgult iratok beszélnek a nagytarcsal gyülekezet

múltjáró1. 1690-95 között lakatlan volt a mai Nagytarc sa területe.
Az 1821-ből, Lovics Adám szuperintendens idejéből való egyházláto-
gatási jegyzőkönyv megemlíti, hogy itteni híveinknek 1762-íg nád-
fedeles imaházuk volt s leányegyházként szerepeltek. A hívek egészen
a türelmi rendelet megjelenéséig nagyon sok megpróbáltatást szen-
vedtek. Turdek nevű tanítójukat stólaügy miatt (ugyanis híveink nem
akartak a kerepesi plébánosnak stólát fizetni) Vácra idéztek, kihall-
gatták, majd botbüntetéssel sujtottak, 1761-ben Eszterházy Károly
gróf váci püspök minden vallásgyakorlatot megtiltott. A gyülekezet
templomát lerombolták s helyébe a községházát építették fel. A 19.
század is a megpróbáltatások ideje volt. 1839-ben leégett a tanteremmé
alakított imaház s újból fel kellett építeniök a tanítói lakással egy
időben. 1913-ban újabb tűzvész pusztított a gyülekezetben ..

hogy a szombathelyi evangélikus templom építéséhez Ferenc
József, Magyarország akkori királya is küldött 200 forint adományt
kedves levél kíséretében.

hogy egyszerű, nádfedeles kis falusi paplakon, a pestmegvei Gyó-
non született az első világháború tüzeslelkű magyar: költője: Gyóni
Géza. 1884. június 25-e az a dátum,mely életének indulását, 1917.
június 25. az a dátum, mely életének végét jelzi. Ugyanazon a napon
született, amelyiken elhúnyt. Emberi és költői értékeiről nagyon sokáig
megfeledkeztek, ma azonban a róla elnevezett irodalmi társaság azon
fáradozik, hogy hamvait hazahozza és az itthoni földben helyezze el
végső pihenőj ére.

hogyabalassagyarmati gyülekezet már a 17. században virágzó
anyaegyház volt a hozzá tartozó zahorai és szelestyéni leányegyházzal.
Papjaikat is ismerjük: Niger Lőrinc, Vankó János, Cabarius Illés,
Hrdina András, Hojcsiusz János. Ennek a korszaknak az utolsó lelké-
szét 1705-ben hívták meg, de már csak 1717-ig szolgálhatott. .Ekkor
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Papírszükséglet. Lapunk multhctí lap-

számához postai befizető lapot mellé-
keltünk az előfizetési díj -beküldáséra.
Évi előfizetési díj 8 pengő. Kérjük la-
punk olvasóit, szíveskedjenek lehetőleg
az egész évi előfizetést beküldeni, mert
a papírárak gyakori emelkedése szüksé-
gessé teszi az évi papírszükséglet mi-
előbbi biztosítását.

A dunánínnení egyházkerület hírei.
Kirchner Rezső püspökitickár és ker.
missziói lelkész sámsonházi lelkésszé
való megválasztása miatt 35 éven át vi-
selt tisztségéről lemondott. Helyébe.a
püspök Limhacher Zoltán kisterenye-
pásztói lelkészt hívta. meg, aki hivata-
lát jan. 1-ével el is foglalta. - Kardos
Gyula püspök a kisterenye-c-pásztót egy-
házközségbe helyettes lelkészi minőség ..
ben Gartai István. tatabányai s.lelkészt
küldötte ki.

Lelkészbeiktatás Budapesten. A bu-
daí-várí egyházközség buda-hegyvidéki
területe részére új lelkészi kört állított
fel' es ezzel kapcsolatban második' rel-
készí állást szervezett, melyre Danhauser
László budapesti val lástanító-Ielkészt
választotta meg. Beiktatása január lO-én
volt a Bécsikapu-téri templomban. A be-
iktatást Kemény Lajos esperes végezté.
Az új lelkipásztor Luk. 2:41--52. alap-
ján tartotta beköszöntő beszédét. Az
istentisztelet utáni közgyűlésen, miután
dr. Vladár Gábor egyházmegyei felügyelő
átadta meleg szavak kíséretében a
híványt és a díj levelet, az egyházközsé-
get és az új lelkipásztort sokan k öszön-
.tötték. D. Raffay Sándor püspök jókivá-
natait Kemény Lajos esperes, az egyház-
megye és egyházközségei köszöntését
Mohr Henrik alesperes, a pestmegyei
felső egyházmegye üdvözletét Zászka-
liczky Pál esperes, a budapesti egyház-
megye lelkészegyesületének és vallás-
tanítási testületének. üdvözletét dr. Gaudy
Lászól vallástanításiigazgató adta át.
Az Országos Luther-Szövetség köszön-
tését dr. Gyimesy Károly, a Szövetség
lelkésze tolmácsolta. Udvözlö szavakat
mondottak még a Missziói Egyesület, a
Testvérszolgálat és a népfőiskolák, a
helyi vallástanárok és iskolák, nöegye-
sület, ifjúsági egyesület, a református
egyház. A gyülekezet üdvözletét Sajó-
hely; Rezső gondnak, a buda-hegyvidé-
kiek köszöntését Kun Gyula mondotta
és meleg hangon üdvözölte új lelkész-
társát vitéz Sréter Ferenc, a gyülekezet
lelkésze is. Levélben és táviratban is
sok üdvözlet érkezett. Közöttük az egye-
temes egyház elnökségének, a székesfő-
városnak, a Hittudományi Karnak és
vidéki egyházaknak üdvözletei. Az új
lelkész hosszabb beszédben válaszolt az
üdvözlésekre és munkáját a felajánlott
emberi támogatásokon túl Isten kegyel-
mes segítségébe. ajánlotta. _

Egyetemes imahét. Közel száz esz-
tendő óta az Evangéliumi Vilé gszövet-
ség az összes keresztyén egyházakat
arra kéri, hogy minden esztendő első
teljes hetében egyetemes imahetet tart-
sanak és ez alatt az idő alatt a világ
minden részén a legkülönbözőbb egy-
házi összej öveteleken közösen imádkoz-
zanak az emberiség és a keresztyénség
egységéért. Ebben az évben január 4--
10. közötti héten rendezte meg a Ma-
gyar Evangéliumi Szövetség ezeket az
összejöveteleket. Budapesten gazdag
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programmal folyt le az imahét. Január
4-én a fasori ref. templomban, majd a
következő napokon a Wesselényi-utcai
baptista imaházban, a Pozsonyi-úti ref.
templomban, a Nap-utcai baptista temp-
lomban, a Szabadság-téri ref. templom-
ban és a Deák-téri evangélikus templom-
ban. Evangélikus részről előadó volt
vitéz Sréter Ferenc és dr. Keken András.

Zombor. Az egyházközség átalakított
templomát és új oltárát 1943 január 3-
án istentisztelet keretében avatta fel
Sirka Sámuel, a bácsi egyházmegye es-
persee. Istentisztelet után Sirka Sámuel
esperes és Maczák Mátyás egyházmegyei
felügyelő elnöklete alatt lelkészválasztó
közgyűlést tartottak, melyen egyhangú
közfelkiáltással hívták meg lelkészükké
Stovicsek Gusztáv eddigi h.-Ielkészt.

Eví jelentés. A pesti evangélikus egy-
házközség 1942. évi adatai a követ-
kezök. (Zárjelben a. mult évi számok.)
Keresztelés: 1041 (777). Konfirmálás:
310 (371). Esketés: 343 (320) Tiszta pár:
72 (85). Protestáns 43 (50). Vegyes: 228
(181). Reverzális javunkra: 133 (83).
Temetés: 514 (534). Betérés: 305 (258).
Kitérés: 55 (59). Úrvacsorát vett: 21.306
(18.002). Offertórium: 11.328.37 (9262).
Adományok: 29.039.14 P (14.698 Pl. Lé-
lekszám: 37.500.

Halálozás Dr. Pósch József, a , volt
rend. tan. Rozsnyó utolsó magyar pol-
gármestere, a gömör-kishonti egyház-
megye felügyelője, a rozsnyói egyház-
községnek 18 éven at tényleges, majd
örökös tiszteletbeli felügyelöje életének
68. évében, vízkereszt napján elhunyt.
Január 9-én délelött temették a rozsnyói
templomból.

A budapesti eg-yházmegye Lelkész-
egyesiilete január 12-én ülést tartott,
melyen Scholz László olvasott fel tudo-
mányos dolgozatot a Jelenések köny-
véröl.

Leány-télitábor Vönöckön. A kerne-
nesaljaí egyházmegyei leányainak mint-
egy 50 tagú 'csoportja Jeány-télitábort
rendezett Vönöckön. A leányok 15 falu-
ból sereglettek össze s egy héten ke-
resztül részesültek a táborozás áldásai-
ban. A vönöcki gyülekezet szeretettel
fogadta a táborozókat és ellátásuk-
róI a mai nehéz időkben is nagyszerűen
gondoskodott. Előadók voltak: Nagy
István, Ludván Sándor, Kiss Gyula,
Egyed Irma és többen mások. A tábor
utolsó napján ádventi templomi ünnep-
séggel búcsúzott a leánysereg s közö-
sen járult az Úr asztalához.

Gyermekruha-bolt. Evangélikus tulaj-
donosok a hittestvérek figyelmébe ajánl-
ják jól felszerelt gyermekruha-boltjukat:
IV., Fehérhajó-u. 8-10.

Felhívás. Kedves olvasóinknak figyel-
mét felhívjuk a rövidesen megjelenő
Modersohn könyvre: Grdög igézetében.
Modersohn nevét hazánkban is jól isme-
rik. Ez a könyv német eredetiben 45.000
példányban jelent ,meg. Ez. a szám is
bizonyítja, hogy a könyv igen fontos
felvilágosításokat, inléseket tartalmaz.
Fejezeteinek címe: Hogyan jutottam e
gondolatra? Mit mond a Szentírás? Ho-
gyan történik? Mik a következményei?
Jövendőmondás és .kártyavetés és azok
következményei. Mibe sodor a spirítiz-
mus? Hogyan szabadulhatok meg? - A
könyvet Petry Margit fordította. A könyv
előfizetést ára 2.50 P. Aki január 20-ig
10 példány árát beküldi, egy ingyen
példányt kap. Megrendelhetö a "Boldog-
ság Útja" kiadóhivatalában, Kassa, Alsó-
szoros 19. Csekkszám: 70.341.
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gróf Balassa földesúr a papot és a tanítót elűzve, a templomot - mely
ott állt, ahol most a katolikus lelkész kertje van - elfoglaltatta. Ezzel
az egyházi élet egy időre meg is szűnt. Híveink csak titokban látogat-
hatták a szomszédos szügyi templomot. "A földesuraság hajdúi a róm.
kat. templomba hajtattak". Gyermekeiket ott kereszteltették, halot-
taikat a plébános temette el. Isten kegyelméből 68 év után újraéledt
a gyülekezet.

Baltik Frigyes püspök, aki hosszú ideig az egyetemes egyház
lelkészelnöki tisztét is betöltötte, egy negyed évszázadon keresztül volt
a balassagyarmati gyülekezet lelkipásztora. (1894-1919-ig.)

hogy pestmegyei, Domony nevű gyülekezetünk 1681 táján alakult.
Első lelkészéről csak annyit említ enek a régi feljegyzések, hogy valami
névtelen fehér barát volt. A gyülekezet egy későbbi le1késze: Hrdina
András, népes hivősereggel az Alföldre vándorolt és Szarvason, 1722
táján községet, majd gyülekezetet alapított.

A domonyi gyülekezet építkezéseit egyetemes felügyelőnk egyik
őse: özv. Platthy Lászlóné, sz. Radvánszky Mária Ágnes földbirtokosnő
indította meg. A falu neve valamikor Baltás volt. Valószinűleg a
régebbi idő óta meglévő és nagyterjedelmű erdőségről nevezték el így.

A templomban emléktábla jelzi a jóltevők és a lelkészek neveit.
Áldják a domonyi Domony-esalád és Glück Frigyes emlékét. Ez utóbbi
1900-ban a templomot egymaga teljesen megújittatta. Mint felügyelő
annak idején jövedelmi forrást szeretett volna létesíteni és egy harang-
játék beszerelésén fáradozott. Terve azonban nem sikerült. A gyüle-
kezet felügyelőinek díszes sorában foglal helyet mostani egyetemes
f'elügyelőnk édesatyja: báró Radvánszky János (1899-ig.)

Salgótarján várost úgy emlegetik, mint aminek jelene és jövője a
föld mélyében elrejtett kincsekkel van biztosítva. Az itteni evangélikus
gyülekezet keletkezése és küzdelmes időszaka összeesik a két salgótar-
jáni vállalatnak, az acélgyárnak és a bányatársulatnak a keletkezésével.
Támogatója és első segítője az a földmélyében szunnyadó sok-sok érték,
amit éppen ezekben az időkben kezdenek kibányászni. A vállalatok
munkásainak javarésze Felvidékről költözött ide.. zöme evangélikus
volt. Kezdet kezdetén még Lucfalvához tartoztak, a nagy távolság és
a járhatatlan utak azonban arra késztették őket, hogy anyaegyházzá
szervezkedjenek. Weissenbacher János kereskedő és Gömöry Sándor
vasgyári bányaigazgató kezdeményezésére 1872. szeptember 27-én ki-
mondották az önálló egyházközség létesítését.

A többnyelven végzett lelkészi munka nehézségeiről és a kezdet
kezdetén tapasztalt segítő támogatásról így emlékezik meg Ruttkay
Sándor, a gyülekezetnek alapvető lelkésze: "Itt akkor még se temp-
lom, sem parókia. A bányatársulat szívességéből kaptam ideiglenes
lakást és tüzelőt. Az acélgyári iskola egyik tantermében végeztük a
vasárnapi istentiszteletet. Az iskola félóra járásnyira volt a lakásomtól.
Igen fárasztó volt a feladatom, kivált sátoros ünnepek idején, midőn
már hajnali hét óra után kellett hazulról indulnom, hogy ott 8-10
óra közt a szláv istentiszteletet végezzem, kántor híján az énekvezető
harmóniumot is magam kezeIve. 10 órakor azután a magyar nyelvü
istenszolgálatra került a sor, hasonló renddel. Délután pedig már két
óra előtt újra visszatalpaltam a német ajkú hívek templomi áhítatának
kielégítésére.' ,

A hívek támogatásával és a két bányatársulat jóvoltából 1882-re
elkészül és felavatást nyer a templom.
. hogya salgótarjáni templomhoz 63 lépcső vezet fel. A,? Úr házába
induló hívőt az Irásnak ezek a szavai fogadják: "Felment a hegyre,
hogy imádkozzék". Ha valahol, úgy éppen itt, fönt a hegytetőn áll a
legmegfelelőbb helyen Istennek temploma. A gyárak füstje s a hatal-
mas gyárvárosnak minden idegőrlő nyugtalansága, békétlensége,
kavargása eloszlik odalent. Itt egész évben színpompás a természet,
innen gyönyörű a kilátás, bent pedig csend honol.

hogy a salgótarjáni templomnak nevezetessége az a vasból készült
keresztelő medence, melyet Ádám fia születésének emlékére, 1900.
július 28-án Clark Simon, a Lánchíd építőjének fia adományozott a
gyülekezetnek. A keresztelő medence a salgótarjáni acélgyárban
készültt. Közli: Pásztor Pál.
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[átékarú, bélyeg, beszélőgép. lemez, tű, kirakatdiszítő, könyv-
kötészeti anyagok, plasztikus figurák kereskedése. Az összes

rendszerü töltötollak javítását vállalja.

BUDAPESt, Gerlóczy-ufca 9. szám alatt.

Evangélikus lakásba
Evangélikus képet!
LÜHNSDORF KÁROLY
művészi rézkarcai olcsón kaphatók a fa
sori lelkészi hivatalban: Budapest, VII.
Damjanich-utca 28/b. Tel.: 222-895.
LUTHER MÁRTON (75X60) . . . 3 P
Három KRISZTUS-FEJ:
"Én vagyok az út, az igazság és az
élet" (60X33) 1 P
"Én Istenem, én Istenem, miért hagy-
tál el engemet!" (60X33) . . . . 1 P
"Elvégeztetett" (60X33) . . . . . 1 P
Ugyanezek levelezőlap alakban 10 fillér-

ért kaphatók.

Bárhol hirdetett könvv kapható:

Scholtz tBstvBrBk
könyvkereskedésében,
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 330-618. •

Evangélikus gimnázium épületében.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

Budapes , V., Deák F.-tér 4.
Telefon: ,181-175. ~~~~~~~~

2

I
I

VÁRI PÉTER
női szabómestet
BUDAPEST

IV., Dalmady Gyöző-u. ll. sz.

Bundék.
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

~
,.;~~._.

Átalakítás eredeti ~ ~ __
model szerint. _ " -~ -. ,..

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

BARUN .JENO"műhimző é; plisséspecí-
alista bérrnunka üzerne,

VIlI., Aggteleki-u. 2/a. (Rákóczi ..út sarok);'
Telefon: '344-637.

Azsúr, plissé, hirnzések, gombáthúzás_ •
és minden e szakmába vágó munkák -

szakszerű készítése.



"Szigeti" ezüst
12 szem. evőkészjet kazettéban 90 drb. 1950.--="P

Szigeti Nándor és Fia, IL, Olasz fasor 35
~ .~.;.- ' .. ~-' -c- ~ --'. .

DOLGOZÓ EMBER

8Zálli<i.ra PÓtOl1.li.llU cruu veszte-
ség, ha - killlinösen a nagy
nyári melecbeo - munkakedve
ellankad, iana!. elernyednek
éli kimerii.ltsége meggátolja
munkájának elvégzésében.

Ha karizmainkat, fejünket,
nyakunkat, homlokunkat a hű-
lIítő, frJ.'sít/í

Diana sósborszes~zel
kenegetjük, verejtékező tes-
tiink lehűl, petyhüdt izmaink
megfeszül nek, vérkerlngésünk
felélénkül, munkabírásunk
megd uplásödík.

Egészségét féltő ember soha-
sem megy munkába Dlana-
söeborseese nélkül.

Prób:tpalack .. 64 fillér
Kis palaek . .. 1.10 pengő
Közép palaek • 3.%8 pengő

'1 Nagy palaek . 5.!I' pengő
MIndeniltt kaPható!

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház .•
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, mely
halálesetker 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 szprványokban 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,

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

Létesült a ••N~mzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A LUTHER TÁRSASÁG könvvesboltíában igen olcsó áron beszerezhetők a
következő régebbi kiadványok:

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

rik. Fűzve 2.50 P, kötve .. 4.- " módon.) Fűz-:e . .. 1.50 "
Alkalmas karácsonyi ajándék! Mayer E~dr.e: Apoloqia. Fuzv,e . . . 1.50 "

DK' S' dP' .'. . Dr. MasznYlk Endre: EvangelIkus dogmalJka.
. ov~cs. an or:. ro~estans estek. Ertekes Fűzve. . . . -.90 "

eloadaso.k gyuJtemeny~ hatal~as, 688 01- R. Ptennígsdorr: Ki isztus a modern szellemi
dalas kotetben. Ill. kotet. Fuzve 3.50 " életben. Ford: Hajts Bálint. Fűzve ..

Győry Vilmos: Franklin Benjámin élete. 170 01- Dr. Szelényi Ödön: A valJáll helyzete a jelenkor
dal. Fűzve 1.- " szellemi életében. Fűzve .. .. ..

Stromp László: Magyar evangélikus egyház- Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
. történeti emlékek a Prónay-nemzetség Fűzve 1.80

acsai levéltárából. 686 oldal. Fűzve .. 5.-" Dr. Wiczián Dezső: Luther mint professzor.
Kevés példány van. _ Fűzve 1.50 "

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

Zsilinszky Mihály: Az 18413. vallásügyi törvény Paulik János: lsten felé. (Prédikációk.) 510 oldal
története. Fűzve .. . . . . . . . . . . 1.-" . Fűzve . . . . . . 1.- "
Siessen megrendelni a kiválasztott műveket, mert egyik-másik .csak kis számban áll rendelkezésünkre!

Budapest, VIlI., Ullői-út 24.

-.60 "
P

-.60 "

Garab József könyvnyomdája, eeg léd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.


