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Saitövasárnapra .
Kezdjük egy közhellyel: a

sajtó nagyhatalom. De lássuk is
meg, hogy el sajtó által valóban
hatalmas dolgok történtek .a
világban. A sajtó által lett a
keresztyénség Európa népeinek
közkincsévé a reformációban.
A mi magyar népünk is a -sajtó
útján jutott a reformáció, he-
lyesebben Isten igéihez. S ezzel
egy időben indult el népünk la
kultúra útján is. Megjelent a
vásárokon a "ponyva". Földre
-terített ponyváról kínálta ma-
gát könyvek formájában az
emberi és : magyar szellem a,
kultúrára 'éhes embereknek.
Tulajdonképen ezzel indult
meg a magyar nép aművelődés
útján és igen nagy százalékban
a sajtónak köszönhetjük, hogy
az 'ázsiai -puszták zabolázatlan,
harcos népe európai kultúr-
nemzetté vált. És' azóta is és
ma is: sokkal nagyobb és sok-
kal áldottabb dolgok törtennek
a világban a" sajtó, mint pl. a
hatalom és, fegyverek által.
Mert az emberi szellem minden

, mélysége és szépsége, a tudo-
/ mányok milliónyi felfedezése

és jótette Oasajtóban. kapta meg
a széles, akár az egész világra
szóló nyilvánosságot s lett fel-
fedezés, intézmény, könyv, or-
vosság, gyógyítás formájában
az emberiség jótevője. Így aki
nagyot akar cselekedni, csele-
kedete döntő eszközei között
ma is első helyre állítja a saj-
tót. A politikai mozgalmak, új
élet és világtörekvések fő pro-
pagandája újra és újra a sajtó.
Ezért van,' hogy ma új és új

napi, heti és időszaki 'sajtóter-
mékek kínálják a különböző
politikai, társadalmi' és szellemi
mozgalmak lelkét és világnéze-
tét. És csak a legértékesebbjére

'mutassunk rá: a' magyar népi
gondolat is írás formájában ju-
tott el a magyar közvélemény .
elé, és lett a mai magyár,
élet egyre erősödő tényezőjévé.
Avagy egyházi téren: a pár hó-
napos új katolikus, egységmoz-
galern is egy 'folyóirattal, az I

"Egység útjával" tette meg a
kezdő és a mai napig legfonte-j
sabb lépéseit., ~

De amilyen 'nagy és áldott ~
dolog a sajtó egyik ,oldalról,
nézve, épen olyan átkozottá is 1
tud válni :a másik oldalon -
mondjuk ki így - az ördög ke-
zében.' Nagyobb és alaposabb
erkölcsi destrukciót aligha vég-
zett közöttünk valami az el-
múlt évtizedekben az Ú. n. sza-.
bad sajtőnál. Az' indulatok és

'a szenvedélyek szabadraeresz-:
tésében, Isten, család, haza,
Inemzet, hivatásában való hit
destrukciójában, a világfi' és
jampec, a sztár és démon élet-
stílus kialakításában igen nagy
szerepe volt a közelmúlt sajtó-
jának. És a történelmi magyar-
ságot, a magyarság öntudatát
is alaposan aláásták a feltőrtető
új szellemi és politikai irányok
sajtotermékei. Itt persze egyi-
künk a szélsőjobb, másikunk a
szélsőbaloldalra gondolhat saját
beállítottsága szerint. .Legvaló-
színűbb azonban, hogy mind a
két beállítottság fején találja a'
szöget.

Ha valóban így áll 'a helyzet,
hogy a sajtó áldás is, átok is
lehet, mi hát a teendő? Mert
áldásra nagy szükségünk van.
Átokra annál 'kevésbbé, hiszen

'úgy is van rajtunk belőle elég.
Talán a cenzúra mondja ki,
hogy rni az áldásos és mi az
átkos sajtó? Aligha. Azt el kell
ismernünk, hogy nagy nem-
zeti erőpróbák idején; mint a
mai is, teljes szükség : van a
cenzúrára, De az is biztos, hogy
a válságos idők elmúltával a
sajtónak ismét szabaddá Kell .
válnia, mert csak a szabad sajtó '
mellett lehet normális előre-
haladás, fejlődés és a meggyő-
ződések gyümölcshozó kicséré-
lése.

Mit kell tehát mondanunk?
Azt, hogya sajtóban is álljunk
ismét történelmi gyökereinkré,
A XVI. században Magyar~
Qrszágona sajtá Isten propa-
gandaeszköze volt. Nemcsak'
lelkipásztori, istenes írások köz-
lésében, hanem istenes, világot
és önmagukat ismerő tudósok

.munkáiban is. És ebben igen
nagy feladat vár az egyházakra

° és a keresztyénségre: neveljünk
olyan új generácíókat.iamelyek-
nek kezében a toll többé nem
az emberí szabadosság,' felelőt- '
len szószátyárkodás eszköze,
hanem sokkal inkább megszen- •
telt munkalehetőség arra, hogy
minden írás - legyen, az ter-
mészettudományos, vagy val-
lásos, napi vagy százados jelen-
tőségű - hirdesse a teremtőés
megváltó Isten dicsőségét. ' .

- M. S.
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Egy hadinaplóból
Húsvét vasárnapja volt. - A nap

aranyló kévéi vegJ gcsókolták az eső
után sóvargó uk ran rorereket és könnyű
szellő horuta szemünkbe az út porát.
Templomna igyekeztunk. Lelkünkben a
nagypemeki szomoruság fájdalma és egy
vegteien nagy vágyakozás felszabadult,
boieeg Ieltamadásunnep után. Urvacso-
rát igert a tegnapi parancs és ez ígéret
boldog remenyeve1, bunbánó lélekk el
siettünk a korhazzá átalakitott iskolába,
meíynek egyik termét templonimá va-
rázsolták a katonakezek. Egy rozzant
zongora kísérte az énekbe togralt halle-
lujat, melyet meggyötört 'lelkű honvé-
dek zengtek az bgeK Urának. Reformá-
tus tábori lelkész hirdette az ígét és mi
úgy ittuk mmden szavát, mint szomjas
föld a hajnali harmatot. Elszállt gondo-
latunk városaink és falvaink jólismert
templomaiba, ·imánk·. összefonódott ott-
hon levő szeretteink imájával és együtt
szállt az Úrhoz egy: boldogabb, szebb
jövendöért. Majd mikor megfürdött a
lelkünk az isteni ígéret kristályvizében,
közösen mondtuk el a Mi Atyánk-ot.
Megszoktuk már, hogy az ilyen közö-
sen mondott Mi Atyánk-ot, a katolikus
többséggel együtt fejezzük be: "Szaba-
díts meg a gonosztól. Ámen". De nagy
volt csodálkozásom, amikor a reformá-
tus lelkész. elkezdte az Udvöz légy Má-
riát. A katolikusok keresztet 'vetettek
és kórusban mondták utána. Feleszmél-
tem imádságomból és zavartan néztem
körül. . Hogyan? Nincs itt valami téve-
dés? De nem volt semmi. Az oltárrá át-
alakított as~t-alon magas feszület állt,
virágok és gyertiák között, mögötte
református palástos honvédegyenruhás
lelkész a l-elki ajándékot osztók elhiva-
tottságával olvasta fennhangon: "Asz-
-szonyunk, Szűz Mária". - Aztán a ka-
tolikusok. a zongora köré csoportosul-
tak, . helyet adva a protestánsoknak,
hogy azok az Or. asztalához járuljanak.
Először mi evangélikusok vettük az .Úr
valóságos testét- és vérét, azután a re-
formátusok járultak az Úrvacsoréhez.
Míközben lelkünk megteltaz Úr közel-
ségének érzésével, a katolikus legény-
ség saját egyházi énekük szárnyaló qal-
Iamával járult hozzá az áhítatos percek
nagyszerűségéhez. .Három egyháznak,
háromféleképpen nevelt fiai közös aka-
rattal, közöss hittel segitették egymást
közelebb az. Úrhoz.

Ez történt egy kís ukrán községben,
a feltámadás ünnepének elsö napjári.
Hazafelé menet úgy éreztem, hogy szeb-
~en ragyog a napsugár és az Úrvacsora
által megkönnyebült lelkem még köze-
lebb került Krisztushoz, mert közelebb
segített hittestvéreim imája mellett két :
más felekezet· könyörgése is. Elgondol-
koztam azon, hogy míg otthon ezer aka-
dálya van annak, hogy különbözö fe-
lekezetűek együtt dícsérjék az Istent,
addig itt ez természetes volt és magától _
adódott. Eszembe jutott Kapi Béla püs-
pökünk újévi szózata, melyben Kele-
men Krizosztom főapátnak válaszol:
"Az egymáshoz közeledés nem önma-
gunk feláldozását, avagy meggyőzödé-
.sünk megtagadását kívánja, hanem egy-
más megbecsülését és közös rendelte-
tésünk elismerését". '

Távol a hazától, egy' ukrán község-
ben, a háború ezer veszélye közt 80-.
100 magyar megvalósította azt, amit Iő-
pásztoraink karácsonyi és újévi szóza-
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Négy szám' után
időszerűnek érezzük, hogy az "Egység útja" szerkesztőinek és olva-
sóinak jóakarattal elmondjuk, amit érzünk. Talán nem lesz a moz-
galom kárára, ha a kedves magyar ferences -atyák arról értes ülnek,
'hogy rnit érez egy evangélikus ember, amikor lapjukat olvassa? A lap
t. L mcst kerül majd a legnagyobb válság útjára, amikor már kime-
rülnek az általánosságok, a barátságos üdvözletek és elvi hozzájáru-
lások s lassanként el kell kezdeni a konkrét egység munkát. Amikor
a részletkérdések, a valóságos eszmecserék szakadékes útjaira kell
rátérnie. A magunk elvi csatlakozását már többcikkhen megtettük.
Köszönjük az Egység útjának, hogy olyan barátsággal és örömmel
.kőzőlte őket. Elsők akarunk lenni. azok közül is, akik a további tár-
gyaLás(:k lehetőségeit és IE'vegőjét próbáLják ttieqterenüeni, Egyedül ez'
a cé1 vezet a következők megállapítására:

. 1. Egyetemistáink kolozsvárí kongresszusa 21 pontos deklaráció-
jában található igen markáns ntegfogalmazásbanaz a gondolat,
mely elsőnek jelenkezik bennünk. Az Evangélikus Elet xr. évf. 17. sz,
szerint egyetemístáink 4. pontja így szól: "Megállapít juk, hogya fele-I

kezetí békességre való felszólítást római katolikus I részről szerzetesek
tették meg s erre protestáns részről a hivatalos egyházak feleltek.
Várjuk a hivatalos római katolicizmus megszólalását." Meg kell álla-
pítanunk, hogy az "Egység útja" eddig megjelent négy számában
egyetlen egymagyarkatolikus főpaptól (esperestől felfelé) vagy theo-

. logiai tanár tól sem lehet olvasni még csak általános jellegű szimpátia-
nyilvámtásokat sem. Á néhány megnyilatkozó plébánostól .eltekintve
a katohcizmus :csak a halottaival vonul _fel az egység útjára, ami a
hivatalos egyházat illeti. Igen fontosnak tartanánk, hogy a dolog ko-
molysága kedvéért az "Egység útjá"-nak szerkesztői megkísérelnek
nyilatkozatra birni a római katolicizmus aktív vezetőit. A protestan-
tizmus megérdemli ennyi készség után, amit mutatott, (az "Egység-
útja" oldalszámra idézte már protestáns püspökök, theologiai tanárok
kedvező nyilatkozatait) hogy tisztában legyen azzal is, hogy azok, akik-
nek ezek a nyilatkozatok szóltak, mílyen álláspontot foglalnak el? A hi-
vatalos egyház részéről eddig csak a hercegprímás beszédének rész-
lete került az "Egység útjá"-ba, melyben 'a következetességről elmél-
kedett s melynek a protestantizmus iránti merex álláspontját az
"Egység útjá"-nak szerkesz.tőjealig győzte érthetővé tenni. Ed-dig
muulenesetre a pro.testantizmus vette komoLyabban ezt a bék:eajánLatot,
bar nem tőlünk indult ki'.. A további, a konkréturnokra menő tárgya-
lásokban azonban már' semmi újabb előterjesztésünk nem lehet, míg
azéddigi mondatainkra Illetékes válasz nem érkezett.

Ilven egyházpolitikai helyzetben mire gondoljon a protestáns em-
ber? Gondolhat arra, .hogy az egység katolikus munkásainak megbíza-
tásuk van erre a munkára. Ha megbizatásuk van rá, miért nem kap--
nak hozzá hivatalos támogatást? Miért beszél akkor az egyház feje
arról a következetességről, mely épen ennek a munkának az útjában
áll? Vagy az "Egység útjá't-nak épen ez a -megbizatása, hogy ennek
a következetességnek a szolgálatábar» álljon?

De gondolhat a protestántizmus arra is, hogy ez. nem a hivatalos
római katolicizmus mozgalma, csak néhány jámbor kereszténye, aki-
ben Jézus főpapi imája megfogant. Ez esetben azonban a protestan-
tizmusnak csak ezekkel a jámbor keresztényekkel van dolga. A jámbor
keresztényekkel azonban eddig sem volt semmi vitánk!

2. A protestantizmus legnagyobb örömmel azt a tervet fogadta,
hogy imatábort szerveznek iaz egység-rnunka mögé. Ez az .egyetlén
keresztyén realizmus, az imádságban. való bizalom. talajára helyezte
volna a közős munkánkat. Közös munkánkat, mert benne közösen
imádkoztunk volna. Az "Egység útja" első száma ugyanis még azt
engedte remélni, hogy ez az imatábor valóban közös lesz s így közös
lesz a munka is, amiért az imatábor megszervezödik, ;,Nagy a remé-
nyünk, hogy mogalmunkhoz a másvallású keresztény hívek is csat-
lakoznak. Az imatábor tagja lehet mímden keresztény hívő." Már,
ebben az első imádkozásra való felhívásban is idegen hangokat hal-
lottunk. Az imádkozásnak olyan különös római katolikus színt adtak,
ami előttünk ismeretlen . Jócselekedetek, szenvedések, imádságok bizo-
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nyos célra, vagy "szándékra" való Ielajánlását mi nem ismerjük. Erre
a harmadik szám bizonysága szerint protestáns részről fel is hívták
a szerkesztők figyelmét, Erre azonban váratlim válasz érkezett: "Leg
jobb ienne, ha protestáns oldalon ugyancsak meg+nditanának külön
imatábort, hogy saját hitük,módjuk szerint imádkozhassanak egy-
ségért." Oszintén mondjuk, hogy ez végtelen magy csalódás a' szá-
munkra. Ha a katolicizmus a gyakorlati kegyességnek még ilyen vég-
telen szabad mezőin sem akar vagy tud megegyezni velünk, rri'nt az
imádság, akkor miben bízhatunk? Az imádkozásnak, melynek óriási
olyan területe van, .ahol bármelyikőnk elvfeladása nélkül találkozhatunk.
teljesen ielesleges volt ilyen felekezetiszínt kölcsönözni.' A protestan-
tizmus nem indít új imatábort az egységért, mert évről-évre csak-
nem gyülekezetenkínt megtartja az' imahetet érte s istentiszteleteken,
személyes ájtatosságban és bibliaórákon szüntelen könyörög érte, de
meg kell mondanunk, hogy ebből az új imatáborból egyenesen kiközö-
sítve érezzük magunkat s ez annál súlyosabban esik latba, mert ezen
a teriiceten. aztán egyáltalán nem vártunk akadályokat a gyakorlati
keresztyénségben való egyesülés·útján. .

3. Az a széleskörű szemlézés, amivel az "Egység útja" összegyűjti
az egységmunkához felhasználható anvagot, teljeselll egyoldalú. Tud-
juk, hogya lap első célia a katolikus közvélemény felvilágosítása, első-
sorban afelől, hogy valamelyes keresztyénség nálunk is lenne. Fel-
tétlenül fontosnak tartanánk azonban azt is, hogya lap azokat a ked-
vező megnyilatkozásokat is gyűjtse, melyeket a katolikusok tesznek
mifelénk. Kicsit látni szeretnénk abból is, amit az első szám így ígért
meg: "Küzdeni fosrunk sok ferdeség, túlzás és oktalanság ellen, mint
amilyen hibák katolikus oldalon is, egyeseknél, előfordulnak. miáltal
megtévesztik a másvallású testvéreinket. Igy pl. a külsőségekhez való
ragaszkodás; túlzások a szentek tiszteletében, stb." Mert ezek nélkül
mi elé~ furcsán érezzük magunkat. Ezv kicsit feszenzve, m'rit az exo-
tikusak, akiken a fehéremberek csodálkoznak, hogy nini, ezek is em-
berszabásnak. A katolicizmus felé kedvező meznyilatkozásainkba néha
a nagy lelkesedés belemazvarázásokat eszközöl, ahol pedig a sajátos
protestáns hangokat rögzítik le, ott mindíg kapunk néhány m;yan'
kedves, de mégis eléggé érthető kioktatást is. A jámbor protestáns ol-
vasó úgy érezhetné ma.gát, míntha mi protestánsok a mazunk sok
tévedése, vagy féligazsága tekintetében most négyszáz év multán bizo-
nyos tapogatózó lépéseket tennénk visszafelé s amikor megtaláljuk az.
igazságot, akkor ime máris benne lennénk a .római katolicizmusban
Az ember úgy érzi magát, mint a gyermek, akit a jóságos nagynéni
bíztatgat nyájas dicsérettel, vagy mosolygós korholással minden újabb
lépésére. Ilyeumódon ugyan tudomásul lV'ettük azt, hogy az egységet az .
"Egység útjá" -ban nem a mi feltétel nélküli visszatérésünknek kép-
zelik el, de gyakorlatilag mégis az történik. Mert, ha igazságot kere-
sünk s ott akarunk találkozni, ahol az igazság van, az rokonszenves és
talán inkább a protestáns szellemiségnek megfelelő volna. De hogy azt
keressük, hogy a protestántizmus miben tudja megérteni s elismerni
(sOkSZ(,"1bűnbánattalj a katolikus álláspontot s ugyanakkor a másik
irányból ez soha meg ne történjék, az mégsem megnyugtató munka
s minden bizonnyal ait eredményezi, hogy ezentúl feszélyezni fogjuk
magunkat s hem merünk majd szimpátia-nyilatkozatokat tenni, mert
az "Egység útját-nak szemét. fogjuk magunkon érezni s arra gondo-
lunk majd, hogy ezt a nyilatkozatunkat is fel fogják használni, dc
valami lélektaní tévedésből mindig úgy, hogy mi nem a testvéri üd-
vözletel fogjuk kiérezní belőle, de egy nagyon rriodern akciót, ami. a
protestáns hittudatot és öntudatot épen a magunk szavaival bontogat ja.
Az "Egység útja" szeressen. minket annyira, hogy óvjon meg ettől az
érzéstől, hátha akkor mi is fogjuk tudni őt úg-v. szerejni, hogy semmi
meIlékgondolatot nem tulajdonítunk a munkásságának.

(Még csak annyit, hogy olyan bárgyu kis meséket, mint amilyene-
ket Károlyi Károlyné sz. Fel1ner Rózsa a református papékról és a
házmesternéről mesikélt "Hídépítés" .címen, a. jóízlés nevében ke-
rűljünk.)

. Egyébként majd megpróbálunk Innen olvandránvú szemlézést
folytatni, mely az "Egység útja" munkásságát ~ másik oldal felé ki .
fogja egészíteni. Dezséry László.

. '

taiban óhajtanak.· A háború nemcsak öl,
pusztít és rombol, hanem épít is.- Kö-
zelebb viszi a lelkeket Istenhez és az
embereket. egymáshoz. Nem hiszem,
hogy a főpásztori felhívásnak engedve
ünnepeltük meg közösen a húsvét ün-
nepét, hanem mindnyájunk lelke meg-
telt vágyakozással, hogy dícsérhessük
Istent és ez hozta létre a közös isten-
tiszteletgondolatát. Es milyen [ól meg-
Iértünk egymás mellett. Egymás buz-
góságából, hitéből' merítve, a közös
ima szárnyán szálltunk az Úr lábaihoz
és úgy éreztük, hogy az ablakon be-"
özönlő napfénnyel áldását küldi az Úr
erre a ritkán látott gyülekezetre. A hús-
véti feltámadás megnyugtató és ujjongó
érzésével, az úrvacsora utáni csendes
boldogsággal hagytuk e( az. egyszerű
épületet, mely -- bizonyára - Istennek
tetsző cselekedet színhelye volt.

Merész Károly ihdgy.
Tp. 291/09.

Napoleon gondolatai
Az ifjúker minden elpazarolt órája

egy-egy sorscsapás a· jövőben.
Az olyan párt, mely idegen szuro-

nyokra támaszkodik, előre elvesztette a
küzdelmet.

Semmit sem alapítottak pusztán kard-
dal. ,

A legnagyobb szónok. a siker..
Az emberek olvanok, mint a szérnok.

Értékük a" helytől függ, amit elfoglal-
nak.

A bátorságot nem 'lehet utánozni. Ez
az az erény, ahol nincs álszenteskedés.

Aliadsereg, amit nem újítanak meg
állandóan; megadja magát.

Csak kétféle haditerv van: jó és
rossz. A jó majdnem mindíg csődöt
mond az előre nem. látott helyzetek
miatt és gyakran diadalmaskodik a rossz.

A legnagyobb veszély a győzelem
piHanatában van.

Az önkényuralomban egyetlen akarat
elég a visszaélés elnyomásére. a pár-
lamentben ehhez ötszáz kell.

Az uralkodó bocsássa meg a hibákat,
de ne feledje el.

Tűn lesd ki a szélhámost és úgy fog'
viselkedni, mint a becsületes ember.

Aa elkerülhetetlen háborúk mindíg
igazságosak.

Vakmerőséggel mindent el lehet kez-
deni, de nem lehet mindent befejezni.

A vallásos nemzetet össze lehet rázni,
de nem lehet szétdaraboIni.

Sohasem hasznos felgyúj taní 'a gyűlö-
let fáklyáját.

A sors olyan 's~á!p.ítás eredménye,
aminek nem ismerjük összes adatait.

Fölfelé menet megállhatunk. Esés
közben nem.

Mindent az igazság nevében követe-
lünk, de .az erő nevében csinálunk.

A politikában vannak' nehéz esetek,
amikből csak hibák· elkövetéséveI me-
nekülhetünk ki.

A béke a történeti rendszerek jól át-
gondolt következménye legyen. Alapul-
jon a különböző országok valódi érde-
kein és megtisztelő legyen mindenik fél
számára és ne tarta1mazzon se feltét-
len megadást, se fenyegetést. (H.)
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Láttuk
Érted címmel mutattak be egy új

bécsi filmet. Műfajára nézve dráma
akar lenni és mindent meg is tesz, hogy
ezt a benyomást keltse. Története azon-
ban annyi hasonlóságot mutat fel egyéb
filmekkel, hogy mindenriek nevezhető,
csak újnak nem. Erőssége inkább a
színészek kiváló játékában rejlik, akik
valóban elsőrendűt nyújtanak. Maga a
történet romantikus és szentímentális,
bár egyik ilyen jellegű jelenetet sem
nyújtja hosszúra és igyekszik bölcs ön-
mérséklettel határon belül maradni.
Olyan film' ez, amit komolynak nevez-
hetnénk, ha nem látszanék rajta, hogy
a közönség Ízléséhez alkalmazkodik és
az ü~let az első a számára. Van egy
bántó mondata is. A főhőst mérsékletre
inti kőnyvelője az Irás szavaival: rosz-
szal rosszért ne fizess! Mire ,,:Z így vá-
laszol: ezt olyan valaki mondhatta, aki
nagyon rászorult erre'. - A közönség
nevet a jelenetnél ...

Az istenek kedvence címen Mozart
életéről mutattak be igen jól sikerült
ésjól rendezett filmet. A szerző látható
áhitattal és megértéssel -riyúl Mozart
életéhez és lecsökk'entve a bántó kilen-
géseket, vagy. zavaró mozzanatokat első-
sorban Mozart zenéjével fejezi ki éle-
tét és rajzol róla szavahíhetö és elfogad-
ható képet. Komoly és tartalmas film
ez, ha a művészi életrajzfilmek bevárt
eszközeivel dolgozik is és sok újat ren-
dezésben. nem is hoz. kp.

'Hí.~EK
A második hadsereg hazatérése. Má-

jus l-én örömmel és meleg ünnepléssel. . "-
fogadta az ország fővárosa az orosz.
frontról hazatérő második hadsereget s
annak vezérét: vitéz Jány Gusztáv ve-
zérezredes, 'hadseregparancsnokbt,' akit
hazatérése eiőtt Hitler Adolf, a nérriet
birodalom kancellárja anémet Vas- .
kereszt lovagkeresztjével tüntetett ki
személyes bátorságáért is és a honvéd
hadsereg hősies harcaért vajamint ki-
váló . teljesítményeiért . is. A hazatérő
hadseregperancsnokot Kállay Miklós
miniszterelnök üdvözölte a kormány
tagjainak, a 'tábornoki karnak és az or-
szággyűlés mindkét háza tagjainak ie-
lenlétében. Vitéz .Jánv Gusztáv a szíves
köszöntést a hazatért hadsereg nevében
hálásan fogadta és kegyelettel áldozott
a hősi halottak emlékének.

Téves számozás. Felhívjuk olvasói~k
figyelmét arra, hogy lapunk multheti
számának borítéklapján tévedésből az
előző heti számozás maradt meg s így
annak kijavitása szükséges 17. számról
18-ra, április 24-ről május l-re.
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Nincsen hitetlen' ember
A modern ember számára a hit és a tudás között látszólag feszült-

ség van. A kérdés megvizsgálása kapcsán kiderül, hogy a' tudás a
múltra vonatkozik, hitével pedig a jövőnek feszül neki az ember. Azu-
tán tudásunkkal az anyagi világról szerzett tapasztalatainkat foglaljuk
össze, hitünkkel pedig a szellemi világ értékeit és eszményeit ragad-
juk meg. Hasonlóképen a közösségí életben is nélkülözhetetlen a hit,
Ilfert a másik embert, ,akiben megbízunk, soha nem ismerjük annyira,
hogy tudhassuk, hanem hiszünk benne. A hit és a tudás nem ellen-
tétes, hanern kiegészítik egymást és úgy összetartoznak, rnint a nap
sugarainak melege és fénye. De ezeken kívül különös méltóság illeti
meg az ember életében a hitet, mert cselekvéseinkhez az erőt, il koc-
kázatok vállalását, a célok megvalósítására törő erőfeszítést a hitből
merítjuk. .

A hit tehát valóságos biológiai. szükségesség. Élni annyi, mint hinni.
A sebész' nem vehet kést a kezébe, az ember semmiféle vállalkozásba
nem foghat,. ha nem hiszi azt,' hogy ,fáradozása nem lesz hiábavaló,
hanem sikerre vezet. Nyilvánvaló tehát, hogy minden ember tud és
hisz és.-ez a két lelki képesség egyformán nélkülözhetetlen és pótol-
hatatlan előfeltétele az ember életének. ' .

Ennek az Ú. n. általános hitn-ek, amely a jövő felé feszül, az esz-
ményeket iparkodik megragadní, a másik ember fel~ irányuló' biza-

.\, lom táplálója és a biológiai életlendület kiapadhatatlan forrása,az
elfogadása még nem' oldja meg a modern ember sorskérdéseit. Minden.

" embernek ezen az általános híten kívül van még vallásos hite is, ami-I vel ft természetfölötti világba kapaszkodik. Ennek oka az emberi sors
, bizonytalanságának az elhordozhatatlansága. A modern lélektani kuta-

tás kimutatta, hogy az emberi lélek alapvető érzése az aggodalom.
A korszerü egzisztenciális filozófia Heidegger munkáiban kimutatja,
hogy az emberre rátörő rémület kinyilvánítja a semmit, amibe egész
létünkkol, teljes egzisztenciánkkal belé vagyunk dobva. Az' emberi élet
olyan mélységek és szakadékok között vezet, hogy szédülés nélkül nem
járhatunk rajta.'

Availasos' hit elválaszthatatlan az emberi mivolttól. Nincsen hi-
tetlen ember. Mindenki hisz valamiben vagy valakiben ós hitének
tárgya és logikm végiggondolhatósága dönti 'el az illető emberhez méltó
vagy rnéltatlan gondolkodását. Idézzük emlékezetünkbe a primitív em-
berek tárgyimádasát és be fogjuk látni, hogy az anyagelvű bölcseletben

I hívő ember hite ép oly értéktelen, mint a primitív emberé. Mind-
I ketten természetfölötti tulajdonságokat imputálnak az anyagnak. A má-

j
'sodik fokozat a szublimált, az eszményesitett hit, amikor az ember
valamilyen rendszerben, törvényben, principiumban hisz.' Russel; a

I nagy fizikus és matematikus vizsgálat tárgyává tette a természet-
tudósoknak a hitét és kifejtete, hogy az végeredményben nem egyéb,
min a természet egyformaságába, a folyamatok megismétlődésébe ve-
tett hit. Szigorú logikával nézve azonban, nem sokkal több ez a ba-
romfiudvar csirkéjének hitenél. amely összefüggést ismer fel a gaz-

.dasszony ajtónyítása, megjelenése és a kőzéjük szórt kukorica élvez-
hetősége között. A folytonos megismétlődés képezi a hit alapjait, ami
azonban végül mégis csak megcsalja a benne bízót, mert a gazdasz-
szeny egy nap kukorica helyett kést hoz. Rendben, törvényben nem
lehet tehát hinni, hanem fel, kell tételezni, .hogy ezek mögött van
valaki, aki ezeket .Iétesiti és fenntartja. Rend é13 törrvény, principium
.túlvezet önmagán és törvényhozóra, rendezőre szorul. A következete-
sen gondolkodó embernek el kell jutnia tehát tisztán ésszerű módsze-
rekkel is a személyes Isten fogalmához.

Ez az Isten-fogalom azonban, amit a logika tár az ember elé. üres
és tartalmatlan. Es. ezen emberi erővel nem tudunk változtatni Hiába
hajtja az embert az aggodalom, a lét bizonytalanságától való mene-
külni akarás, Isten természetet, mivoltát, velünk való szándékait' meg
nem ismerheti. Ez az ember igazi tragédiája. Nem élhetünk Isten nél-
kül, -de .sem a természetből, sem a magunk eszéből kiokoskodni, meg-
ismerni nem tudjuk. .

Amikor a "nem lelhet", de "muszáj" feszültsége elhordozhatat-
lanná válik: Isten csodát tesz. A megismerhetetlen, kifürkészhetetlen



lsten 'lehajol az emberhez és Ö maga mondja el velünk való terveit,
szándékait és a Jézus Krisztusoan testet öltve megmutatja magát a
maga teljes isteni valóságában.

Ezt belátva, .érthetetlenné válik számunkra, hogy amikor az ember
eIbirhatat1anBelső szükségletből keresi Istent és Isten a kereső számára
kinyilatkoztatja magát, mégis milyen kevés embernek van helyes Isten-
fogalma, mennyivel többen hisznek magukfaragta bálványban vagy
kiagyalt "rendszerben". Es ez alól nem mentesek még a Bibliát olvasó
és magukat keresztyéneknek vallák sem. A választ Krisztus adja meg:
János 14. 22-23. "Manda néki Judás (nem· az Iskáriotes): Uram, mi
dolog, hogy nékünk jelented ki magadat és nem a v~lágna~? Fele~e
Jézus és mondá neki: Ha .valaki szeret engem, megtartja az en beszé-
demet: és az en Atyám szeréti azt és ahhoz rpegyünk és annál la-
kozunk." .

A modern ember hitbeli problémáinak megoldását annak alázatos
beismerésétől remélhetjük csak, hogy. nem elég Isten-fogalmat alkotni,
hanem azt a fogalmat azzal a tartalommal kell mcgtölteni, amit a
Bibliában jngyenajándékképen nyerünk és így eljutni ahhoz a szinté- .
zishez, melyet a világtörténelemben először Pál apostol alkalmazott:
Tudom, kinek hiszek és meg vagyok győződve arról, hogy. Isten hűsé-
ges és nem hagyja el a benne bízókat.

A hit és a tudás eme szintézisét ném oldhatjuk meg az ésszerű-
ségnek, a logikának a síkján, mert az végső fokon a szerétet feladata.
Vegyünk néhány gyakorlati példát. Gondoljunk a zenei dallamok szép-
ségére és arra, hogy a zenei érzékkel nem biró ember előtt ezek örökre
rejtve maradnak. Mind ismerjük a hangvillát, amely néma és süket
marad mínden hangorkánnal szemben, de azonnal teljes egészében
megrezdül. cseng .és bong, ha azt a hangot ütik meg, amelynek fel-
fogására alkotva lett.

Isten szeretet, olvassuk a Bibjiábó] és.ezért a helyes Isten-ismeret ..
az emberhez méltó hit, egyedül csak a szerétet hullámhosszán bonta-
kozhat ki. Aki meg akar menekülni a szívét szorongató aggodalomtól;

.aki a rémület feloldá:sát tkeresi, az :olvassza le szívéről Q. jégpáncélt,
ébressze föl szívében a szeretetet. Nem elég azonban szeretni a .házas-
társat, a vérrokont; a munkatársat, hanem meg kell tanulni szeretni
minden embert, aki Isten képét és hasonlatosságát hordozza önmazá-
ban és az 'emberi szívben fellobbanó parányi kis melegségre Isten
szeretetének, jóságának .sugárözöne, kegyelmének bősége és kimerít-
hetetlen gazdagsága felel. D. Reök Iván.

Válasz egy hozzászólásra
. .

Arra a hozzászólásra szeretnák válaszolni, amelyet dr. Levius
Ernő írt az ElV. Elet április 17~i számában, igyekezvén eloszlatni azo-
kat a félreértéseket. amelyeket az érettségi rendeletról szóló cikkem-
nek egyik mondata kelthet az olvasóban. Ha ilyen félreértések való-
.ban támadtak, akkor azoknak. az eloszlátását magam is szükségesnek
tartom. Tehát én sem adok igazat annak a fajta egyoldalúságnak,
amely szerint .esetleg "a természettudományok, mint a mennyiségtan,
természettan, vegytan; élettan, nem kívánatos tárgyak a középiskolá-
ban." Abban a kritikus mondatban nem ezeknek a nélkülözhetetlen

. tudományoknak a tanítása ellen til takozom, hanem egy bizonyos világ-
nézet "lélekölő, egyoldalú uralma ellen olyan területeken, ahol a lélek
elevenségének kell uralkodnia". Ilyen terület az irodalmi nevelés is,
ahol helytelen dolog a túlzott adathalmaz közlése és számonkérése, az
elméleti ismeretanyag mennyiségére való egyoldalú törekvés, mert ez
elfojthatja a lélek eleven érdeklődését az irodalom iránt. Ez az egy-
oldalúság, amelytől ma már a középiskola más tantárgyakban is sza-
badulni igyekszik, részben az ősidők óta dívó memorizálásnak (anyagi
képzés) volt a folytatása, de nyilvánvaló ösztönzést merített abban a
pozitivista-materiális vi1ágnézetből is, amely főleg a múlt évszázad'
hatalmas technikai fejlődésével kapcsolatban alakult ki. Nyilvánvaló,
hogy ebből a technikai fejlődésből sok jó származott és remélhető,
hogy az Istenhez közeledő· emberiségre még kevesebb átok és még

\ .

~ANGQI~U~~LU
Új szabályrendeletek. Az egyház-

egyetem kiadásában a következő új sza-
bályrendeletek jelentek meg: 1. Sza-
bályrendelet az egyetemes presbitérium
hatásköréről és müködéséről. 2. A ma-
gyarországi evangé!ikus egyházegyetem.
diakonissza-képzési és képesítési sza-
bályzata. 3. Szabályrendelet a magyar-
országi evangélikus egyházegyetem
nyugdíjintézetéről. 4. A magyarországi
evangélikus egyházegyetem Luther-Ott-
honának szarvezeti szabályzata, 5. A
magyarországi evangélikus egyházegye-
tem alapítványi szabályrendelete. 6. }\
magyarországi evangélikus egyháiegye-
tem egyházművészeti tanácsa építészeti
osztályának szabályzata.

Az Országos Luther-Szövetség or-
szágos választmánya Budapeslen, IV.,
Bástya-u. 12. sz. alatt az OLSz helyisé-
geiben május l1-én d. u. 6 órakor iilést
tart.

Az unitárius egyház új szervezete.
Eszak-Erdély visszatérésével a magyar-
országí unitárius egyház püspöki viká-
riátusa megszűnt Azóta a székesfővá-
rosban az unitárius egyház· legfelsőbb.
hatósága az Erdély visszatérése elötti
csonkaországot felölelő en a Duna-
.Tiszamentl Unitárius Egyhátkör espe-
resi hivatala (címe: Bpest, IX., Hőgyes ..
Endre-u. 3. Telefon: 380.088). Esperesi
Dr. Csíky Gábor m. kir. korrnányfötaná-
csos,

Tavaszi KIE konferencia volt május
2-án a fasori gimnázium dísztermében,
melyen ·budapesti és pestkörnyéki KIE-
tagok igen szép számmal vettek részt.
A konferenciát reggel 9 órakor nyi-
totta meg dr. Teleki László gróf, a I<IE-
szövetség Ü. v. elnöke ígen érdekes, a
konferencia főtémáját beállító beszéd-
del. Megnyitás után a konferencia
tagjai a szomszédos evangélikus temp-
lomba vonultak át, ahol az istentiszte-
leten Kemény Lajos az oltári szelgála-
tot, Szabó Imre :református esperes az
igehirdetést végezte. A konferencia dél-
előtti részét vitéz Szőuvi Sándor tan-
ügyí főtanácsos előadása töltötte ki, aki
eleven és meggy<Sző·· képet festett a
magyar KIE-mózgalomniik az ébredés :
szolgálatában végzett munkásságáról.
D. u. Kovács Bálint vallástanár tartott
előadást az ifjúság, lelki ébredés ének
akadályairól, majd. vitéz Sréter Ferenc
budavári lelkész evangélizációs előadása
következett: Lesz-e magyar lelki ébre-
dés? CÍmmel. Végűl· igen érdekes KIE-
parlament következett a beadott lelki
kérdések alapján, melynek keretében
érdekes kérdések és válaszok hangzot-
tak el.. A szépen sikerűlt konferenciiil
Sztehló Gábor egyházker. m.-lelkész be-
fejező áhítata zárta be.

Evangélikus napnek konferenciája.
A régi nagy békési esperességből alakult
három egyházmegye: a békési, arad-
békési és csenádcsongrádí május 5-én
egésznapos. konferenciát rendezett a
papnék számára, Szarvason. Előadást
tartottak: vitéz Sréter· Ferenc, Bakay
Péterné,· Dedinszkv Gvuláné és Farkas
Mária. Este az o-templomban evangéli-
zációs estély volt. Ezen Zulauf Henrik,
a. Fébé diakonissza anyaház lelké sze és
vitéz Sréter Ferenc budavári lelkész
szolgáltak, .. Közreműködött a Luther-
tanítónőképző énekkara Fasang Arpád
karnagy vezetésével.

.Bibliahét. F. évi május 10-20. kőzött
a Magyar Bibliatársulat. a konfirmálók-
nak olcsó Bibliával való ellátása érde-
kében Biblia-hetet rendez. Ez alkalom-
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mal a lelkipásztorok által közvetlenül
rendelt és a konfirmálóknak szánt Új-
testámentumok után a Magyar Biblia-
társulat 40010 engedményt ad. Az össze-
get megrendeléskor, tehát előre kell be-
Iizetni. Újtestámentom és zsoltárok ára
keménykötésben darabonként postakölt-
ség felszámításával 80 fillér. Éljünk a
kedvező alkalommal! Rendeléseinket
tegyük meg minél előbb, hogy a köny-
veket idejében megkaphassuk!

Halálozás. Báró Láng Boldizsár ny. al-
tábornagy, felsőházi tag, az Interparla-
mentáris Unió magyar tagozatának el-
nöke, az Országos Tüdőbeteg Szana.tó-
rium Egyesület elnöke, a pesti egyház-
község képviselőtestületének tagja 67
éves keréban. Budapesten elhunyt. Te-

.metésén a' miniszterelnök vezetésével d

politikai és 1) társadalmi élet kiváló-
ságai közül igen sokan jelentek meg,
A temetést Kemény Lajos esperes vé-
gezte. - J ánosy Imre székesfővárosi
iskola-igazgató, a pesti egyházközség
képviselőtestületének tagja, S'1 éves ko-
rában, hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetésén, me ly igen na-gy részvét
mellett folyt le, a szolgálatot dr. Gaudy
László vallástanítási igazgató végezte.
_. Marik Ernő kormányfőtanácsos, a Fu-
tura volt ü. v. igazgatója, a budai egy-
házközségnek volt felügyelője 70 éves
korában, hosszú betegeskedés után halt
meg. Temetése május 1-én volt az Új

.köztemetőben.
Evangélikus Nap Egerben. Az Orszá-

gos Luther-Szövetség május 9-én, Eger-
ben Evangélikus Napot rendez .. D. e.
istentiszteleten Kemény Péter budapesti
vallástanító-Ielkész hirdet igét, majd
külön férfiK'onferencia, asszonykonfe-
rencia és diákösszejövetel lesz, melyen
dr. Reök Iván kórházi főorvos és Ke-
mény Péter szolgálnak. D. \1. fél 6-kor
vallásos ünnepély lesz a. templomban.
Előadást tart dr. Reök Iván. Énekszá-
mot ad elő Németh Dezsőné.

Házasságkötés. Dr. Gyalog Dezső min.
s.-titkár május 9-én d. u. fél, 7 órakor
vezeti ohárhoz Hegedűs Mária gyógy-
pedagógiai tanárnőt a bpesh-fasori
templomban.

Kiilmissúói Napok Nyíregyházán.
Evangélikus Misszióegyesületünk május
22-23-án, Nyíregyházán országos kül-
missziói konferenciát rendez. Részvételi
dij (szállás, étkezés és jelentkezési díj)
6--8 pengő. Jelentkezni lehet Rőzse
István lelkész címen, Nyíregyházán vagy
Danhauser László titkárnál: Bpest, VI.,
Bajza-u. 45. (T.: 112-722.) Részletes mű-
sort bárkinek szivesen kü Idenek.

A györi Evangélikus Ifjúsági és
Leányegyesület május 2-im ünnepelte
fennállásának 20. évfordulóját. Ez alka-
lommal az egyházmegyei testvéregye-
sületekkel közös ünnepi összejövetelt
tartott, majd templomi vallásos estélyt
rendezett.

Felügyelőbeiktatás. A gyóni egyház-
kőzség május 16-án iktatja be új fel-
ügyelőjét: Posch Gyulát, a Magyar
Nemzeti Bank elnökét.
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több áldásfogbelőle származni. De a tényeknél maradva mégsem ta-
gadható, hogy az a technikai vívmányokkal együtt kialakult világ-
nézet érveit elsősorban a természettudományokból merítette. Erre a
világnézetre kellett gondolnia dr. Levius Ernőnek, amikor megálla-
pította, 'hogy a természettudományos alapra támaszkodo világnézeti
tipusok közül: "Az egyik az istentagadó, ez nem ismer el a fizika-
matematika- stb. törvényein kívül és felül semmi tekintélyt. A másik
a nagy technikai eredmények elérésében látja az mberi élet legmag~sz-
tosabb célját." Erre gondoltam én is, amikor ezt a világnézetet a kifo-
gásolt mondatban materialista-természetudományos-pozitiviJSta világ-
nézetnek neveztem. Azonban én is készséggel ismerem el és erősítem
meg, hocry tényleg van a, természettudományos gondolkodásnak egy
harmadik típusa is: ,. A harmadik a természet törvényein keresztül
meglátja és megismeri az Alkotót, aki e törvényeket létrehozta." Mivel
pedig .,megállapítható az is, hogy új szellemi áramlat \Tan kialakul~-
ban az új fizikus-matematikus nemzedék között, 'olyan, amely a re-
gebbí korok téves világnézeteit előbb-utóbb el fogja tüntetni", örö-
mest helytelenitern magam is a "természettudományos" szót annak
a nem kívánatos világntézetnek a jelzői között., hadd legyen egysze-
rűen csak materialista -és pozitivista. Ezzel tartozom a természettudo-
mánynak, amelyet sem Iebecsülni, sem megsérte~i n:~ akartam. Es
tartozom az igazságnak, amelynek nem csak 2. hirdetésére, hanem az
elviselésére is mindnyájan kötelezve vagyunk.

Sajnos, az említett Hozzászólás fejtegetéseivel mégsem tudok tel-
jesen egyetérteni. Aki meg van győződve az emberi lélek széttéphe-
tetlen egységéről, S' ennek követelményeit a középiskola nevelésében
is érvényesíteni akarja, minden egyoldalúság kerülésével, az nem ha-
nyagolja el a mennyiségtan és a természettan kiváló észképző hatását,
s bizonyára nem helyesélne olyan szellemi áramlatot. amely ezeket a

. tárgyakat háttérbe kívánja szeritani. De hogyha valóbrun elfo-
gadjuk az emberi léleknek, a gondolkodásnak, az egész emberi
tudománynak a szerves .egységét, s hogyha a középiskola egy-
oldalú emberek helyett tényleg művelt magyar embereket akar
nevelni, fogékonyakat miriden igazság, szépség és jóság iránt, akkor
nem nyugodhatunk bele a Hozzászólásnak abba a megállapításába,
hogy' aki egyszer természettudományos' beállítottsa.gú,az ."sohasem
tanúsit különösebb érdeklődést az irodalmi kérdések iránt - és for-
dítva." Az em.beri gondolkodás hősei épen többirányú érdeklődésükről
tettek tanuságot. Gondoljunk p. o. Aristotelesre, vagy Goethere! És itt
van minálunk Mátyás, király, Zrínyi, a költő, hadvezér és államférfi,
itt vannak a reformáció nagy prédikátorai, az ezermester Bethlen
Gábor, az enciklopédista Apáczai Csere János, Fazekas Mihály (Ludas
Matyi és Debreceni Füvészkönyv!) egész írói, baráti körével, itt van
Bolyai Farkas, Kemény Zsigmond vagy akár a ma élő Németh László.
Éppen a magyar példáknak feltűnő nagy száma bizonyítja egyrészt
azt, hogy a magyar ember nem szívesen tekinti magát olyan skatulyá-
nak, amelyben csak egy bizonyos szaktudománynak vagy mesterség-
nek az ismeretei férnek el, másrészt pedig, hogy aki ezen a nehéz tör-
ténelmű földön, a változatos veszélyek és tennivalók közt igazán hasz-
nálni akart, annak sok mindenhoz kellett értenie. Nevelesünket nem
sZ}3.bha~j~ a kiemelkedő magyar koponyákra, hanem csak az átlagos
képességűekre. De nem lenne magyar az a nevelés, amelyik elhanya-
golná a magyar léleknek legn.agyj2.inkban megnyilatkozó, sajátos ter-
mészetét és' történelmi sorsunk rendkívüli követelményeit. A magyar-
ság természete és történelmi helyzete ebben a tekintetben nem igen
változott, inkább elmélyült és tudatosult. Egyik színmagyar vidéken
lé-vő, alföldi gimnázrumunkból, egy osztályból, tíz fiú közül négyen
mentek. a műegytemre. Ha eddigi tanulmányi eredményeinket to-
vábbra is ~egtartják, akkor kitűnő mérnökök lehetnek. Pedig ők vol-
tak nyolcadikos korukban az önképzőkör tisztviselői és legszorgalma-
"abb munkásai, az irodalmi érdeklődés ma sem esett ki a: szívükből, sőt
egyetemista társaik körében, főiskolai diákotthonukban még nagy el-
foglaltságuk ellenére is szakítanak időt hasonló irodalmi érdeklődés
felkeltésére. És biztos vagyok benne, hogy ezt az érdeklődest csak a
szaktudományukba való elmerülésnek a komoly szándékával együtt
lehetne kiölni belőlük. Iskolánk önképzőkörének az idei ifjúsági d-
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-ke odaadá, komoly elmélyedéssel foglalkozik az irodalommal: Diák-
. közt, iskolai ünnepélyeken és falusi népművelő előadásokon tesz

úságot a könyvekben rejlő szépségekről, de 'ugyanakkor komolyan
oglalkozik a természettudománnyal is, és saját bevallása szeránt ye-

észmémök akar lenni. Hasonló sokoldalúságot és hasonló mélységet
em várhatunk minden fiatalembertől. De legelső nemzéti tárgyunk-

ert, nyelvünkért és irodalmunkért való felelősség, az iránta való fo-
ékonyság alól nem mentesíthet senkit sem az, hogy ő nem az iroda- .

.lomnak a tanára lesz, hanem olyan komoly szaktudás megszerzésére
törekszik, amihez fölösleges az "irodalmi alapokon nyugovó lelkese-
dés." Persze, a magyar tanárnak valóban ügyelnie kell, hogy az, amire
nevel, és amire példát ad, nyelvünk és irodalmunk szeretete, ne legyen
puszta lelkesedés, hanem legyen mindenkire tartozó, nélkülözhetet-
lenül komoly dolog: tudatos ragaszkodás ahhoz, ami viharos százado-
kon át nemzeti mivoltunk kifejezője és megtartója volt. Mert há lehet
aggódni. egy nemzetért, amelynek nem volnának repülőgépeket szer-
kesztő mérnökeí, akkor lehet aggódni azért a nemzetért is, amelynek a
polgárai a maguk hivatásbeli foglalkozása mellett nem ápolják elég
fogékonyan az eleven kapcsolatot népünk irodalmával. Hiszen abból
ismerhetnek meg nyugalmas időkben és nagy megpróbáltatások óráján
is népük természetének jellemző vonásait, lelkének legmélyebb vágyait
és drága kincseit, mindazt, aminek a megtartásáért és továbbfejleszté-
séért érdemes a nemzet hasznos polgárainak lenni: jó mérnöknek, jó
iparosnak, jó gazdálkodónak. Az ilyen nemzetnek a polgárai a komoly
történelmi kérdések felmerülése idején valóban csak lelkesedni tud-
nának, felületesen és meggondolatlanul, mert lelkesedésük indítékait
nem meríthetnék az irodalomban megőrzött nemzeti hagyományokból.

Helyszűke miatt .csak röviden jegyzem meg, hogy a természet-
. tudománvok feladata nem' a világnézetalkotás, hanem a ténvek ismer-
tetése és' a törvényszerűségek feltárása.' Éppen ezért nem k~ll a maté-
riával (anyaggal) dolgozó természettudománynak sem okvetlenül mate-
rialistának (anyagelvünek) lennie. Ezért lehetséges az, hogy művelője s
túlutaljon a természeti világ megszámlálható vagy mérhető jelenségein,
s kialakítson magában is, másokban is olyan világnézetet, amely °nem
téveszti össze a Teremtőjével a teremtett dolgok imádatát. Sőt ~ég az
is lehetséges, hogy a természettudós, épen. úgy, mint az irodalmár,
vagy az írástudatlan ernber is, eljusson a természetfölötti kijelentés
megértéséhez, az evangélium kulcsához, a Jézus-Krisztusban való. hit-
he~. Persze ezáltal a természettudományos gondolkodás épen úgy, mint .
az Irodalom, vagy ennek elmélete, nem lesz "evangélium;i alapon nyugvó
filozófiai irányzat", mert ilyen filozófiai irányzat .nincs. Az evangelium
Istennek az örömüzenete és üdvözítő hatalma (Róm. 1 : 16.), a filozófia
pedig a világi tudományok alap vetése és betetőzője, szaktudományaink-
kal együtt nem megvetendő, nem is nélkülözhető, de mégis csak emberi
dol.og.Az igazság teljességéhez, az egyetlen Igazsághoz; csak ennek a
felismerése árán juthatunk el, bármelyik oldalról. ' Szíj as Pál.

Azonessági ,szam

Új igazgatók. D. Kapi Béla dunán-
túli püspök a vasi középegyházmegye
három érdemes. tanítóját: Rózsa Lajos
uraíújtaluí. Széles Gyula köszegdoroszlói
é:, Balikó Mihály püspöktamásií . tanítót
több, mint három évtizedes hűséges és
eredményes nevelői .munkásságuk el-
ismeréseként az igazgatói címmel tűn-
tette ki.

Jubileum. A gyékényesí gyülekezet
április IS-án ünnepelte lelkésze. Horváth
Lajos esperes szolgálatának 25 éves
for dulój át. ,Ez alkalommal az egyház-
megye részéről dr.: Ittzés Zsigmond egy·
házmegyei felügyelő, lelkésztá rsai és a
tanítóság nevében FU:chs. Pál 'egyház·
megyei főjegyző üdvözölte. Agyüleke·
zet részéről Jam brich Béla felüg yelő,
utána a nőegylet, ifjúsági egyesület és

. iskolai kisgyülekezet fejezték ki jó-
kívánataikat.

Kölcse.. Az egyházközség tisztujitó-
közgyűlése úgy határozott, hogyasors·
döntő időben valamennyi tisztviselőnek
a helyén kelJ maradnia. Csupán az el-
haltak helyébe' választott új presbitere-
ket. Nevezetes eseménye volt az egy·.
házközségnek az .elmúlt bőjti időszakban
kebelében megtartott egyházmegyei l~l·
készé.rtekezlet, melyen résztvett s a gyü·
lekezet részére ·rendezett vallásos estén
előadást is tartott Túróczy Zoltán püs-
pök.

Eljegyzés. Obál Edit és Csaba Elemér
m. kir. utászfőhadnagy jegyesek ..

A bánvakerületi papnek legkőzelebbi
összejövetele május 12·én,szerdán d. u.
4 órakor lesz Budapesten, Ríriiár Jenőné-
nél (VI., Fóthy-út 22.). Megközelithető a
Nyugati p. u-tól a 90., 91. is 92-es. vil-
lamosokkal. Leszállni a Lőportár-utcánál
kell.

Műsoros délután: A Budapest-fasori
Ifjúsági Luther Márton Kör máju's 9·én,
d. u. 5 órakor. a fasori gimnázium dísz-
termében (VII., Vilma királynő-út 17.)
műsoros délutá nt rendez. Ennek kerete-
ben az ifjúság műkedvelő -csoportja be-
mutatja a .Krasznahorka büszke vára"
című háromfelvonásos színművet. A mű-
sort szavalatok és zeneszámok egészítik
ki. A fasori ifjúságnak erre az első na-
gyobbszabású bemutatkozására felhívjuk
olvasóink figyelmét.

Halálozás. Kr ing Odön ny. tanító éle-
tének 69. évében Bonyhádon elhúnyt.
Temetése családi sírbeltjuk helyén,
Gyönkön volt. Itt teljesített szelgálatot
egy emberöltőn keresztül. - Ormosi
Edéné, .sz. Pados Karolina, ev. tanító öz-
vegye, Püspöktamásiban se éves korában
meghalt.

Házasságkötés. Pater Gusztáv koJbzs.
véri m. s. lelkész házasságot kötött
Miriszkay Jolánnal.

Személy] változások. a tiszai egyház-
kerületben. A kormányzó úr dr .. Hacker

A vallás- és közoktatásügyí miniszter 73.400-1943. II. 'szám alatt
megkeresést intézett az egyházi főhatóságokhoz, hogy az állami anya-
könyvezésben eddíg is használt azonossági szám a felekezeti anyaköny-
vekre is terjesztessék ki. Az állami születési anyakönyvekbe bejegyzett .
egyének azonossági számmal való ellátását a 70.3001937. B. M sz.
rendelet tette kötelezővé. A püspöki hivatalok el, miniszteri megkeresés
alapján elrendelték, hogy 1943. május 1-től .kezdve minden olyan ke-
resztelési anyakönyvi kivonaton ésértesítön (lelkészi bizonyítványon),
amelyet az 1870. január 1. és 1895. október 1. közé eső időben vezetett
keresztelési anyakönyvből állítanák ki, a címfelirat felett tüntessék fel
a gyermek azonossági számát. (PL: Azonessági szám: 0720.31.88.0015.)

Az azonossági szám tizenkét számjegyzől áll és pedig 4-2-2-4
csoportosításban.

a) Az első négy szám egyezik annak' az állami anyakönyvi kerület-
nek a. sorszámával. amelynek közigazgatási területén az egyházi anya-
könyvi állomás működik. . .
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Ervin jogakadémiai tanárt a debreceni
tudományegyetem j.og- és államtudomé-
nyi karára a büntetőj.og"· és eljárásjog
tanszékére egyet. ny. rendes tanárnak
névezte ki. Megbízást kapott a jogaka-
démián helyettesítő előadások tartására
dr.' Bartus Rezső ügyvéd, egyházkerületi
ügyész, dr. Dienes István. ügyvéd és dr.
Koppányi Dénes kir. ügyész. - Gr eschkó
Gizellát, a rozsnyói polgári iskolához be-

.• osztott állami polgéri iskolai tanárt a
miniszter szolgálatí érdekből a petrőci
szlovák polgári iskolához helyezte át. -
Kiss János nyíregyháZi tanító, az ottani
KIE eg,Yik lelkes vezetője állásáról le-'
rnondott s egyházhatósági engedéllyel
állami tanítói állásra nyert kinevezést.
A minisztérium állami tanítóként a KIE
szolgálatába állította,

A pesti egyházközség képviselőtestű-
lete május 4-én tartott ülésében végle-
gesítette Falvay -Jenő, Kemény Péter és
Süle Károly valJástanító-Ielkészéket és
részükre a meghívó-levelet kiadta. -
Ugyanezen az .ülésen az egyházközség
kántorává választotta Weltler Jenő kö-.
zépisk. tanár, eddigi kelenföldi kántort.

Hazánk egyetlen evangélikus leány-
líceum a és tanítónoképzöje Szarvasen
van. A felvételt június hó I-íg kell kérni.
Erettségtzett : folyamodók kűlőnhőzeti
vizsgával az V. osztályba léphetnek
Mindennemű felví lágosítést az fgazga tó-
ság ad.

A rozsnvőí evangélikus kereskedelmi
középískola most már teljes négy osz-
tállyal működik. Mindkét tagozata (fiu-
és leány)' az idén tartja első érettségijét.
Az iskolával kapcsolatosan külön fiú- és
leányinternátus működik. Tájékoztatót az
igazgatóság érd~klőciőknek szívesen küld.

Uj imakönyv jelenik meg nők részére
az Evangélikus Nőegyletek Országos
Szövetsége egyházvédelmi szakosztályá-
nak kiadásában. Az imakönyv, nyomás
alatt van. Kétféle kiadásban- fog napvilá-
got látni. A befolyó tiszta jövedelmet-
teljesen az evangélikus hadiárvák neve-
lésére juttatja 'd Szövetség. Igen alkal-
mas lesz konfirmációi ajándéknak! Már-
most felhívjuk rá a lelkészi hivatalok
és a hívek figyelmét.

Cikkek
Beszédek

Előadások _

Kapható:

Üzenet
kiadóhivatalánál

Kecskemét
6.60 P-ért.
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b) A következő két számjegy közül az első a vallásfelekezetet jelöli
meg. Nevezetesen:

O latin szertartású római katolikus,
1 görög és örmény szertartású római katolikus,

-2 református, -
3 evangélikus, -
4 unitárius,
5 görög keleti,
6 izraelita.

_ / E csoport második számjegye megkülönbözteti egymástól az ugyan-
annak az állami anyakönyvi kerületnek területén működő azonos
vallásfelekezetü anyakönyvi állomásokat. Például a mezőberényi 1. és
II. ker. egyházközségnél a mezőberényi 1. egyház első hat számjegye:
0303.31, a mezőberényi II. egyház első hat számjegye pedig: 0303.32.
Ugyanígy történik az egy körjegyzőséghez tartozó kisközségekben mű-
ködő azonos vallásfelekezetü anyakönyvi állomások megkülönböztetése
is. Például az acsai egyház első hat számjegye: 1656.31, a csővári egyház
első hat számjegyepedig: 1656.32. _

c} A következő két számjegy a bejegyzést tartalmazó keresztelési
anyakönyvi évfolyam két utolsó számjegye. Évfolyamnak számit egy-
egy évben január 1. és december 31. közt bevezetett keresztelési be-
jegyzés. Tehát nem a születés, hanem az anyakönyvi bejegyzés év-
folyamát kell figyelembe venni. Vagyis aki 1875. december 15-én szü-
letett, de 1876. január 6-án kereszteltetett .meg s· így az 1876-i anya-
könyvben szerepel, annak azonessági számában a harmadik számcsoport
nem 75, hanem 76. .

-d) Az utolsó négy számjegy a születési anyakönyvi bejegyzés folyó-
száma. Ha az egyes bejegyzések nem volnának folyószámmal ellátva, a
folyószámozás évfolyamonként újrakezdve a keresztelési esetek margó-
jan pótlandó,
_ Amennyiben az a) és d) jelzés alatt tárgyalt számcsoport négynél
kevesebb számjegyből áll, 'annyi zérus írandó _eléje: míg négy szám-
jegyüvé nem válik. Pl. annak a gyermeknek azazonossági száma, aki a
szentesi evangélikus egyházközség keresztelési anyakönyvének 1890.
évfolyamában a ~. folyószám alatt van bejegyezve: 0720.31.90.0009.

Megjegyezzük, hogy vannak olyan egyházközségek is, amelyeknek
]870. január 1. és 1895. október 1. között van ugyan- keresztelési anya-
könyvük,. de egyelőre nem használják az azonossági számot, mert a
VKM még nem állapította meg annak első két számcsoportját. Ezek az
egyházközségek tehát várnak a _további rendelkezésre.~~-~-

Kevesen tudj ák ••• .
Előző cikkünkben megemlékeztünk Petényi Salamon volt cinkotai

.Ielkészről, a magyar ornithológia megalapítójáról. Feljegyezzük még
róla a' kerepesi temetőben lévő sírjára emelt síremlék feliratát, melyet
Székács József szerkesztett: "A kijelentésnek volt s a természet Urának
párosan hű s avatott papja s barátja, míg élt. Annak adá tavaszát és
nyert érette szerencsét, élte nyarát ennek s nyerte a nélkülözést.
Áldozatul annak 'bemutatta imáit. Emennek oltárára jutott őmaga
áldozatul" .
. Sopron megyében Rábaszentandrás az egyetlen jobbágy-gyüleke-
zet, amely újjászületett a türelmi rendelet kiadása után. Katolikus
földesuraik alatt is megmaradtak _Isten különös kegyelméből az evan-

. gélium hívei. 1783. december 19-éri, ádvent IV. vasárnapján tartotta
meg Perlaky Dávid szuperintendens az első evangélikus istentisztele-
tet. -Igaz, hogy templom híján. akkor még az egyik gazda pajtájában.
A megkívánt 100 családot nagynehezen tudták csak három községben
együttesen kimutatni, 'sikerűlt azonban engedélyt kapniuk templom-
építésre és további szérvezkedésekre. Néhány év alatt saját erejükből
iskolát és paplakot is emeltek, bár még jó ideig fizettek adót aszom- -
szedos szanyi plébánosnak is. "Kegyetlenül megcsapatnak- hangzik
az erős dorgálás - feléjük -amennyiben Diem fizetik -a párbért."
De ők szinte erejükön felül eleget tesznek kötelességeiknek. -A paplak
fundusát azzal a kikötéssel kapják, hogy minden gazda köteles 40, min-
den fogatos zsellér 20 mérő búzát szállítani- az uraságnak Egyedről
Sopronba. Akinek fogata nincsen, 15 napot köteles gyalog szolgální.
Szívesen megteszik s boldogan köszönik meg az ilyen szolgálat fejében
kapott adományt.· - Közli: Pászto?' Pál.
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Budapest. vili. kerület. Jözsef-körút 37. szám .
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KISS FERENC
ÖTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARIS2AZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.
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gyűrűk. serlegek,
ékszerek, kanesők.
csattok, hamutálak, '

nászaján dékok.
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fianínól, zongorát., vagy ~armó'niumotvennét
vidékről is

Mendölné
Bezerédl-u. 10. - Tel.: 140-352. :.••.•...••.••.••:
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I selyem .. szövet és 'női divatáruk nagyban
és kicsinyben. .

Budapest, IV., Sütő-u. 1.

Divat-zsebkendő
Budapest, V.,' Kammermayer Károly-ú-. 8..

.. Telefon: 185-462.

'lYANG~lIKU~~LU

Bárhol hirdetett könvv kapható:

5cholfz fBStvBl'Bk
.könvvkercskedésében,
Budapest, IX., Ferenckrt. 19/21.
Alapítva: 1906. Tel: 330-648 .. '.
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eredeti jól áll ás i nyilatkozatát

P th ;" L s. gyümölcs-,zöldség- ése -.o, aJos teítermékek kereskedése
BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca l. szám,

. Evangélikus gimnázium épületében.

ÖrdöghMáfyás
. órásmester preciziós órák és ékszerek

raktára.

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



Gyurátz-ferenc Evang.leányn~YelOintézet és leányuimnázium

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, rnely

a to-18 éves korra terjedő leényok .
nevelése terén minden igényl kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola. '
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert. játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

-Az 1943-44. évi feltételek folya-
matban. Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt. .

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 biztósitásainkat
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 es fogialkoztat férfi és _ női tagszerzőket.

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

Létesült _a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árenged~ény

Teleion : 38-20-87 ...

A Luther-Társaság könyvesbolt ja
a lelkészi hívataloknak. szülőknek s keresztszülőknekkonfirmációi ajándékozásra

ajánlja D. R a f f a y S á.n dor püspök
"

Ola k _ ..on y vét.
Ára vászonkötésben 4.- P. műbörkötésben 14.- P, puha bőrkötésben 22.- P,

kemény bőrkőtésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

Konfir.mációi ajándékkönyvek:
D. !Kapt Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve·. 5.20 P Fűzve 2.50 P,kötve . 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék- . Vitéz Virág Jenő: Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- P, kötve. 4.- P Fűzve 60·fillér, kötve 90 fill.
A Luther-Társaság közismerten szép őtszínű mélynyomásos ko~firmációi emléklapja

három nyelven, magyar, német és szlovák nvelverrkapható.: Ára ·darabonként 1.- P. ...
Szlovák nyelven kisebb méretű színes emléklapunk isI van. Ára darabonként 30 fillér.

Mindenféle könyv megrendélhető ! Pontos postai szállítás!
8 u d a pes t V fl 1., Üllő i -ú t 2 4., s z á m

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.

, '"
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
, r

AZ ORSZAGOS 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 Lászl6.

Elófizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előiizetések és címváltozások a kiadóhivatalba 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

A világ pedig örül ...

Keresztyén egység, evangélikus hűség!

Két sapkaszám

Az igehirdetés körül

Kevesen tudják ...

Polihisztor vagy szaktudós

Petényi, Cinkata és Csömör

. Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
• 1~43. május 16;

Deák-tér 4. (ifjúsá,gi) d. e.1/. 9 Kemény Péter
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 010 Güttler Vilmos
Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (nérnet nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Gyál i-trt 17. (h. ő. kórház)
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
üllői-út 24. (egyetemi)
üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 21.
Gömbős Gy.-út 25. (h. ő. k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
'I'orockó-térí ref templom
Bécsikapu-tér (ifjúsági)
Bécsikapu-tér
Böszörményí-út 22.
1., Váralja-u, 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német) .
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmecí-utca' 1.
KelEmföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
Érdi-úton
Báthory László-u, 7.
Rákosfalva

d. e. II Lehel László
d. u. 6 Dr. Keken András
d. e. 7'210 Grünvalszky Károly
d. e. 11 Kemény Lajos
d. u. 4 Harmati György
d.u. 5 - - --
d. e. aldO Pásztor- Pál
d. e. 10 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d. e. 10 Fejérváry Zoltán
d, e. II Szabó Aladár
d. e, 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Kaposvári Vilmos
d, e. 1/210 Dezséry Lászl6
d. e. II Lamnek Vilmos
d. e. 10 Dr. Kekerr András
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Scholz Lászl6
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d.o. II Göndöcz László
d. e. 10 Tomcsanyi László
d. e. 11 Rimár Jenő
d. U.- 4 Révész István
d. e. . 9 Révész István
d. e. 9 - - - -
d. e. 9 Danhauser László
d. e. 9 Hüttl Armin
d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 10 Danhauser László
d. e. 10 Borbás Antal
d. e. 8 Gádor András
d. e. 9 Muncz Frigyes
d. e. 11 Muncz Frigyes
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Benczúr Lász16
d. e. II Botta István
d. u. 5 Benczúr László
d.e. 10 - - --
d. e. t/Ill Zulauf' Henrik
d. e. 1/212 - - - -



A világ pedig örül
A most következő vasárnap

evangéliumi szent igéjében
fogjuk hallani János evangeliu-
mából Jézus szavát: "Bizony,
bizony, mondom néktek, hogy
sírtok és jajgattok ti, a világ
pedig örül". Ezeket a szavakat
Jézus az ő szenvedésével és ha-
lálával kapcsolato san mondotta
tanítványainak, de mint Jézus
minden szavának, úgy ennek is
van időfeletti. minden időben
új vonatkozásokat nyerő, lé-
nyegében azonban változatlan
értelme.

Változtat talán valamit Jé-
zusnak ezen a szaván az, hogy
akkor Jézus ártatlan szenvedé-
sei miatt kellett bánkódni és
szomorkodni a tanítványoknak,
ma pedig a keresztyénség I
szenvedésein és próbáltatásain?
Amit akkor, Jézus korában je-
lentett a világ szó, az ma is
ugyanúgy viselkedik a keresz-
tyénséggel szemben, mint an-
nak idején Jézussal szemben. !
Legszívesebben keresztre feszí-
terré. Vannak, akik néhány
ezüstpénzért ma is elárulják,
vannak, akik kezeiket mosva
ártatlannak mondják ugyan, de
elítélik és vannak, akik szerte
keresik a hamis tanúkat ellene,
hogy elveszíthessék. Nem irígy-I
lésreméltó ma e földi világban
a keresztyénség sorsa. Sok jó
komolyságú keresztyén szívnek
nagyon keserű problémája az,
hogy becsületes hittel hogyan
éljen az evangelium legelemibb
parancsaival teljesen szembe-
fordult világban.

Nagy feladata lesz a mostani

háború utáni időriek, hogy mé-
lyenjáróan feldolgozza és mé-
lyenfekvő tanulságaiban hasz-
nosítsa azokat a helyzeteket,
amikbe elég hitetlen szívvel, de
ott azután hivővé komolyodó .
szívvel jutnak olyan sokan a
fronton küzdő férfiak közül.
l~s alakban és más próbák kö-
zött az itthonmaradottak lelki
életében is felütköznek ezek a
vívódások. Majd meglátjuk, mi-
képpen tud megküzdeni velük.
De igazán azt a kifejezést kell
használnunk, hogy. égbekiáltó
ellentét van a világ és a keresz-
tyénség viselkedése között,
amikor ellenséges bombák el-
pusztítanak apró gyermekek-
kel tele iskolákat, sebesültek-
kel zsúfolt kórházhajókat, vagy
amikor feltárnak egy-egy tö-
megsírt, amelyben fegyverte-
.len foglyok, vagy polgári sze-
mélyek tömegben egymásra ől-
dösött ezrei feküsznek és nap-
világra kerülve szőrnyű vádat
emelnek gyilkosaik ellen. Ha
legalább mellét verve mea-cul-
pázna emiatt a világ és meg-
tagadná a .lelki kőzösséget
ezekkel a módszerekkel, még
csak megértenénk, de szorong-
va és szégyenkezve olvassuk és
halljuk, hogy az ellenséges tá-
bor természetesnek és a győze-
lernhez vezető útnak tartja ezt
is, tehát e szörnyűségekre is rá~·
illik Jézus szava: A világ pedig
örül ...

Mindenki számol azzal, hogy
a háború még hátralévő ideje
alatt nem enyhülni, hanem sú-
lyosbodni fognak ezek és az

•
eddigiekhez hasonló szörnyűsé-
gek. Nincs ehhez semmi köze a
keresztyénségnek. A háború
ugyan nem törődik vele, hogy
hol érinti vagy hol gázolj a ke-
resztül a keresztyénséget, ezt a
nemtörődömséget azonban a
keresztyénség nem veheti áto
Nem is vállalhatja benne a ré-
szességet. Ha már lsten ránk-
bocsátja az ilyen nehéz időt és
mint ahogya -Jelenések könyve
mondja: adatik a hatalom a
háborúságok, tüzek, kínoztatá-
sok és halál különböző színű
lovasaínak, a keresztyén szív-
nek keresztyén szívnek kell
maradnia. Ehhez nem is kell

. az evangéliumból keresni az
utasítást. Tőle messze azt ol-
vashatjuk Mohamed tanításá-
ban, hogy ha valami ellenkezik
lsten akaratával, változtassad
azt meg cselekedettel; ha nem
tudod, változtassad meg szó-
val; ha azt sem tudod, változ-
tassad meg szívedben - vagyis
tagadd meg vele a közösséget.

A· világ pedig örül... Ön-
magát ítéli el ezzel az öröm-
mel. Visszaesik olyan mélysé-
gekbe, ahonnan már nehezen
és lépésről-lépésre feljebb tu-
dott kerülni. Szakadék szélén
áll Krisztus keresztje. Aki át-
öleli, elkerülheti aszakadékot.
Luther ezt mindíg jellegzetes
szavaival így mondotta: "Ez
az ördög-fattyavilág semminek
sem örül úgy, mint ha a Krisz-
tust hanyatlani, övéit pedig
szégyenletes en kár hoz a tb a
veszni látja ... "
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Poli~isltorYa~,sla~tu~ás1
- Válasz Szíjas Pál feleletére -

Az igazság kedvéért - amelynek hir-
detésére és elviselésére mindnyájan k ö-

telezve vagyunk --- csupán ennek az
igazságnak a kedvéért kell az alábbiakat
megjegyeznem:

Szíj as .Pál nem ért egyet velem tel-
jesen abban, hogy aki természettudo-
mányos, beállítottságú, azt sohasem ér-
deklik .különösebben az irodalmi kérdé-
sek és fordítva. Nem ért velem egyet,
mert amint írja, az emberi gondolkodás
hősei épen többirányú érdeklődésükről
tettek' tanúságot s szerinte különösen
áll ez a magyar emberre, aki' nem szí-
vesen tekinti magát olyan skatulyának,
amelyben csak egy bizonyos tudomány-
nak, vagy mesterségnek az ismeretei fér-
nek el. Való igaz, hogy a kiemelkedő
szellemi nagyság nem egyetlen területen
nagy. A magas intelligencia többé-ke-

, vésbbé bárhol megállja a helyét, de a
legkíválóbbat mégis csak egyetlen irány-
ban képes 'alkotni. Pl. Bolyai 'Farkas
ezért világhírű mint matematikus és br.
Eötvös Lóránd. mint fizikus lett világ-
nagyság, nem mint jogász, aniinek ere-
detileg készült. De a szellemóriások túl-
nyomó többsége megmaradt a szellemi
működés egyetI-en területén. Gauss, Euler,
Riemann, Hilbert, Pasteur, Semmelweis,
br. Eötvös Lóránd, Liszt, Beethoven, Bach,
Kodály és még' sokan mások, akik ne-
vüket kitörölhetetlenül beleírták szak-
tudományuk, .vagy művészetük annále-
seibe, egész életükben egyetlen irány-
ban dolgoztak. Az átlagembernél úgyanez
a helyzet. Kevés kiyételtől eltekintve
mindenkiben megnyilvánul valami iránt
való -fokozottabb érdeklődés. A gyön-
gébb, vagy átlagos intelligenciájú ember
érdeklődésének megfelelő irányban ki-
elégítő, vagy nagyon jó eredményeket
mutat fel, míg más irányban korlátozot-
tabb képességei miatt gyötrelmes mun-
kával is .csak keveset érhetne el. Termé-
szetes tehát, hogy az ilyen irányokban
nem nyilvánulhat meg mélyebb érdeklő-
dés, Ezek egyébként közismert tények
még nálunk magyarok között is, valamint
az is" hogy az irodalmi és természet-
tudományos érdeklődés nem szokott
együtt járni., Természetesen kivételek
mindíg akadhatnak. Az a tény, hogy van-
nak kiváló írók, művészek, akik emel-
lett orvosi, mérnöki hivatást is teljesi-
tenek, ezt nem cáfolja meg. Az' ilyen
jelenség oka vagy az, hogy az illető
pályaválasztás előtt anyagilag nem 'látta
biztosítottnak a müvészí, vagy írói pá-
lyjtt s igy a biztos megélhetést igérő pol-
gári foglalkozás után nézett, vagy pedig'
az, hogy csak elkésve bontakozott ki
benne, az igazi elhivatottság. De ok lehet
pl.' a szülők akarata is, amely nincs mín-
díg tekintettel gyermekük képességeire.
Apáczai Csere János enciklopédiáját meg-
írhatta az ő korában. Ma bármelyik szak-
tudomány egymaga olyan méretű isme-
rethalmazt tárt fel, amit egyetlen ember
teljesen magáévá alÍgha tehet. Ma egyet-
len tudomány enciklopédiáját is egész
sereg szaktudós írja mozaikszerűen. Az
alkotó tudósok kivétel nélkül mind spe-

'cialisták, akik tudományuk egy-egy szü-
kebb területén dolgoznak. Az ezermcs-
terek s a polihósztorok kora lejárt, az
ilyesmi ma csak felületességre vezet-
hetne. Az 'egyén és a nemzet szempont-
jából pedig nagyon fontos az, hogy min-
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Keresztyén egység,
evangélikus, hűség ?

- A Deák-téri Luther Szövetség kiadványai sorozatában jelent
meg ez az időszerű tárgyi füzet, mely írója személyére való te-
\ kintettel is különös érdeklődésre tarthat számot. '-

Nagy lendülettel jn dult meg a keresztyénség egységesíté-
sére irányuló törekvés. 'Pannonhalma - tudós főapát ja, Kelemen
Krizosztom történelmi munkát végzett, amikor karácsonyi szó-
zatát megírta. Jelentőségében és célzatában , nem kisebb értékű ez
Deák Ferenc híres húsvéti cikkénél, mepyel a kiegyezést megindította.
Legutóbb külön lap is indult a keresztyén egyházak egységesítését

-célzó munka szolgálatában. Az e lapban és e kérdés körül a hír-
lapokbán és a felekezeti folyóiratokban napvilágot látott cikkek nyomán
a magyar közönség minden rétegében bizonyos izgalom és remény-
kedő bizakodás támadt a keresztyén egyházak egységesítését illetőleg.
Azt hiszem, az ügynek szolgálok, ha a kérdés mibenlétéről tájékoztatom
egyházunk közvéleményét.

A keresztyén egyházak egységesítésének kérdése történeti tény-
leges állapotok megváltoztatását célozza. A keresztyénség egységének
megbonnása nem a 400 évvel ezelőtt történt reformációval, hanem a
keleti és nyugati keresztyénség szétszakadásával indult meg. Azóta is
százszámra keletkeztek a különböző elnevezésű keresztyén felekezetek
és csoportosulások. A történelmileg különböző időben és különböző
okokbóllétesült szakadások megszüntetése, illetőleg a: keresztyénség
egyesítésének munkája tehát semmiesetre sem könnyű feladat. Mert
minden egyes szakadás mögött olyan lelki tényezők is vannak, amelye-
ket nem lehet egyszerű személyi törekvéseknek, vagy egyéni félre-
értéseknek minősíteni. Amit a történelmi élet folyamata kiterrnel, az
mind törvényszerűséggel történik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
ha ezekneka termelvényeknekkáros voltát belát juk és eltávolításukra
megnyugtató módot találunk, ne igyekezzünk a jobb és áldásosabb
helyzet megteremtésére.

Énegész életemen á~ abban a meggyőződésben voltarn és vagyok,
hogyakeresztyénség felekezetekre való t-agolása az egész keresz-
tyénség minősíthetetlen kára és hátránya. Ezért a keresztyén egyházak
testvéries közeledésének és a messzejövőben elérhető egységesítésnek
munkája szerintem a legkívánatosabb s a legszűkségesebb munkák
egyike, Viszont azonban az egységesítést sem kényszerítéssel, sem
térítgetésekkel, sem külső, sem lelki erőszakolásokkal elérni nem lehet.
A kényszerházasság soha sem termette meg a: békességet és a bol-
dogágot. Ha századok eltérő szokásai és gondolkodása választják el
a lelkeket egymástól, senki sem kívánhatja, hogy máról-holnapra akár
forradalmi úton, akár bölcseleti elgondolásokkal, akár elveket feladó
megalkuvásokkal ezt a történelmileg adott állapotot megváltoztathas-
suk. Mégis a megváltoztatásra törekedni szabad, sőt a megváltoz-
tatásra irányuló jóakaratot és belátást érlelni kötelessóg is. Ezért voltam
egyik alapítója a székesfővárosi Keresztyén Községi 'Pártnak, valamint
egyik elnöke az Egyesült Keresztyén Nemzeti Ligának, mert abban a
meggyőződésben élek és éltem mindenkor, hogy a keresztyén egyházak
testvéri összefogásán, megbecsülésén és tervszerű erősítésén fordul meg
nemcsak a keresztyénségnek. hanem magyar nemzetünknek a sorsa is.
Ebben a vonatkozásban a keresztyén egyházak testvéries ősszesimulásá-
nak az ügye .egyúttal kornoly ~s sorsdöntő nemzeti ügy is. '

Az első ~világháború után, 1920 nyarán, Genfben folytatódott a
keresztyériegyházak egyesítésének az a munkája, amelyet még a világ-
háború előtt jóakaratú és nagy gonqolatokkal is megbirkózni hajlandó
emberek megindítottak. Ezt a sanct-beatenbergi tanácskozás követte,
melyen a Nemzetközi Jóbarátságnak az egyházak útján való 'megterern-
téseés a Hit és Szervezet-egységesítése alapján magának a felekezetekre
bomlott keresztyénségnek az egysége volt a tanácskozás tárgya. A ta-

-nácskozáson úgyszólván az összes jelentősebb keresztyén egyházak
képviselői megjelentek. Rórna nem vett részt hivatalosan a tanácskozá-
son, hanem .csak megfigyelőket küldött, akik azonban' a háromhetes
tárgyalás folyamán semmi kérdéshez hozzá nem szóltak, Megvallom.
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zinte csodálkozással figyeltem azt a törekvést, mely a hitvallás és az
gyházi szervezet egységesítését célozta. Hiszen az egész keresztyén-

ségnekvan három közös egyetemes hitvallása, amelyeket legfeljebb újra
fogalmazhatnak meg, detartalmábanés célzatában meg nem másit-
atnak. A szervezet dolgában .pedig olyan óriási és áthidalhatatlan az

egyes keresztyén egyházak között az eltérés, hogy azt egységre juttatni
emberileg merőben lehetetlennek látszik. Mindazonáltal az e fölött való
tanácskozást egészen a második világháború kitöréséig folytatták.

De még jobban feltűnt nekem ezen a konferencián annak a kérdés-
nek a felvetése, amelyet ugyan nyilvánosan nem igen tárgyaltak, de
amelyről nekem, mint a választmány tagjának tudomásom volt, hogy
mely történelmi egyházak tekinthetők apostoli eredetűeknek. A világ-
gyűlés három oszlopos vezére: Gore nyugalmazott oxfordi püspök,
Germanos érsek, az alexandriai patriarcha helyettese és Söderblom
upsalai érsek azt vitatták, hogy apostoli eredetüeknek csak azok a
keresztyén egyházak tekinthetők, amelyekben a kézfeltétel az apostolok
óta megszakadás nélkül folyamatban van. Ezek az egyházak a keleti
ortodox, a római és az .ókatolikus egyházak, továbbá az anglikán egyház
és a svéd evangélikus egyház. Engem ez a felfogás semmikép sem
elégített ki, mert a Szeritírás világos megállapítása szerint, akiben a
Krisztus lelke van, csak az az övé. Maga Jézus nem kézfeltételle! avatta
szent hivatásukba az apostolokat, hanem azzal, hogy a maga Leltkét
beléjük adta. És amikor utol-jára velük együtt volt, akkor is nem testi
érintkezéssel, hanem azzal az ígérettel becsátotta ki őket szent hiva-
tásukra, hogy venni fogják a Szeritlelket és az Úr tanubizonyságai
lesznek Jeruzsálemtől kezdve az egész világon.

Teljesen igaza van az "Egység útja" című buzgó és nemes törekvésű
folyóiratnak, hogy az egység szent és nagy célját nem a történelmi
folyamat jelenségeinek. szűkségének, vagy fölösleges voltának feszege-
tésével, vagy áldozatul dobásával, hanem egyedűl csak a minden ke-
resztyén egyházat közösen átható és vezető jézusi szellem megtalálásával
érhetjük eL

A Szentírásból kitűnik, hogy a Krisztust követő hivők legelső
vallástétele az volt, hogy Jézus a Krisztus és pedig a bűntörlő halálból
diadalmasan feltámadott és örökké élő Krisztus. Ha pedig él és igaz,
hogy ő velünk van mínden napon a világ végezetéig, akkor az ő teste,
amelyben igazgat, vezet és szakadatlanul tanít, az ő teste Pál apostol
megállapítása szerint az egyház. Az egyházban tehát Krsiztusnak kell
élnie, beszélnie, kormányoznia, mert Krisztus nélkül az egyház csak
puszta forma, keret, amelyben nincsen éltető Lélek." Az éltető Lélek
pedig az Üdvözítő Igéje, amely által a Szentlélek beszél hozzánk.

A keresztyénség egyetemes hitvallása szerint csak egy az egyház,
amelybe mindazok beletartoznak, akik igazán hisznek a Krisztusban és
megtartják az ő parancsolatait. Az igazánhivők összetartozását, egységét
és egymással való közösségét biztosítja az egyetlen Üdvözítőben és
Közbenjáróban való közös hit. Külsőleg az igazánhivők lehetnek külön-
böző fajúak, nyelvűek, nernzetiségűek; élhetnek a föld bármely részén,
bármely emberileg vagy történetileg alakult közösségben, azért mégis
az egy közönséges, tehát minden hivőt magábanfoglaló egyház tagjai
maradnak. Maga az Úr Jézus Krisztus, mint jópásztor állapítja meg,
hogy neki sok akolban vannak juhai, de azt akarja, hogy legyen egy
nyáj és egy pásztor. Tanítványaitól való búcsúzása órájában azt is meg-
mondotta, hogy az ő Atyjának házában több hajlék van ~s azért megy
el, hogy megkészítse azok számára, akiket az Úr neki adott. Főpapi
imádságában is arra kéri az Atyát, hogy tegye az ő nyáját olyan egysé-
gessé, mint amilyen egységben él az Atya a Fiúval. A Krisztusban
hivőknek a történelem folyamán való szétszakadása tehát nem Isten
ellen lázadó jelenség, hanem a történelem folyamán szűkségszerűleg
tialákult adottság, amelynek 'a visszaforrasztására irányuló' törekvés vi-
szont Istennek tetsző munka, amelyre minden hivőnek őszintén töre-
kednie kell.

Vigyáznunk kell azonban, hogy ebben a munkában emberi gyarló-
ságból túl ne lőjjűnk a célon és meg ne zavarjuk a dolgok mivoltában
tájékozatlan közönség lelkiismeretét. Amikor Söderblom upsalai érsek
a huszas évek első esztendeiben Helsingörben összegyűjtött bennünket,

denki képességeit a legjobban használ-
hassa. Ez] már világszerte elismerik -
erre mutat a tehetségvizsgálatoknak vi-
lágszerte történő rendszeresítése. Viszont
mindemellett ellene voltam s leszek is
az egyoldalú nevelésnek.

Azt nem állítottam, hogya tanulókat
ne neveljék irodalmi és történelmi ala-
pon erős nemzeti öntudatra - sőt! Aki
Szijas Pál eredeti cikkét s az én meg-
jegyzéseimet elolvassa, az maga is meg-
győződhetik erről, valamint arról is,'
hogy még valamit nem írtam. Nem írtam
azt, hogya természettudományok feladata
a világnézetképzés, csupán azt, hogy ha
van világnézetképző hatásuk, úgy az
többnyire "jó (ezt főleg a fizika új fej-
Iődési iránya okozza). Igaza van, Szíj as
Pálnak ebben:. nincs evangéliumi alapon
nyugvó filozófiai irányzat. Tényleg ezt.
írta, bár a "filozófia" szó helyett a "vi-
lágnézeti" felelt volna meg legjobban
annak, amit mondani akartam s az eIírást
már későn vettem észre>.

Nem vagyok hivatva ugyan ilyen meg-
állapításra, de én nem helyeslem azt,
amikor a filozófiát saszaktudományokat
emberi dolgoknak minősítik. Ezeknek
igazságai nem emberi alkotások, hiszen
érvényesek voltak már az ember meg-
jelenése előtt is. Isten alkotásai ezek is,
mint minden más, az ember csupán fel-
ismerte és tudatosította őket. Bár bizo-
nyos szempontból ugyan használhat juk
ezt a jelzőt, de a személyes vonatkozáso-

'kon . túljutott egyetemes szempontból
. nézve nem tehetünk ilyen megkülönböz-

tetéseket, hiszen minden, ami van, kivé-
tel nélkül Istentől ered. Emberi legfeljebb
az bennünk, amit bűnbeesett mivoltunk-
ban, korlátozott képességeinkkel meg-
hamisitva, elferdítve adtunk vissza.

Feladatunk mindezek mellett csak egy
lehet: egymást megérteni, támogatní. a
gyöngéket gyámolítani, tőlünk telhetőleg
mindenkinek segédkezet nyújtani a
végső célra irányuló igyekezetben. Ezzel
a gondolattal zárom soraimat s a magam
részéről ezt a vitát is lezártnak 'tekintem.

Dr. Levius Ernő.

Peténví, Cinkota
és Csömör

Az "Evangélikus Elet" f, évi 18. számá-
ban Pásztor Pál azt közli idézőjelben,
hogy Petényi 11 évet töltött el mint
múzeumőr. Ez talán sajtóhiba, mert Pe-
tényi 1834-ben került a Múzeumhoz, ott
érte 1846-ban a kitüntetés, hogy az Aka-
démia levelező tagjává választotta, s ott
működött haláláig. Igy a múzeumi szol-
gálata 21 esztendőre terjed.

Petényi szenvedélyes természetvizsgáló
volt. Azért hagyta el jójővedelmű lel-
készi állását, hogy egészen a természet
kutatásának élhessen. 1833 május 19-én,
húsvét utáni 6. vasárnapon, - illetéke-
sek megítélésa szerint klasszikus tót
nyelven megszerkesztett beszédben -
búcsúzott el cinkotai híveitől, alapigéit
vevén a 104. és 105. zsoltárból. Beszédét
1834-ben Pesten ki is nyomatta. Magyar
nyelvre néhai Linder Károly békéscsabai
lelkész fordította le.

Schenk [Vönöczkv] Jakab, a Madártani
Intézet későbbi főnöke, bevezetést írt
Petényi lefordított beszédéhez. steljes
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szövegében közraadta "A Természet" c.
folyóirat 1926. évi Ill. és IV. számaiban.
Érdemes elolvasni mindenkinek, mert
megbizonyosodunk belöle, hogy Petényi
nemcsak kiváló természettudós volt, ha-'
nem jó keresztyén, jó pap is, aki csak
útnak indult, hogy Istent a teremtés
munkáiból dicsérje.

Petényi idejében Csömör valóban Cin-
kota filiája, de ebbe a függőségbe nagy
megpróbáltatás juttatta. A XVIII. század
-első évtizedeiben Csömör önálló egyház-
község volt tótajkú hívekkel. Az 1739-
40 években Budán öldöklő pestisjárvány
utóbb Csömörre is átcsapott. Talán
11 család kivételével valamennyi evan-
gélikus lakos áldozatul esett a fekete ha-
lálnak, velük a lelkész és a kántor. Az
elnéptelenedett, gondozó it vesztett gyüle-

• kezetnek akkor elvették a templomát.
DI. Doming Henrik.

Láttuk
A haditudósító kiállítás azt a célt szol-

gálja, hogy megismertesse a közönséget
a haditudósítók munkájával. Képekben
és fényképekben, számokban és adatok-
ban tárj a ezért elénk mindazt, ami érde-
kes és jellemző. Egy pár gyönyörü fel-
vétel és beállítás a fényképek közül, egy-
egy jó rajz és kép a képzőművészet kö-
réből mcssze kiemelkedik a különben
meglehetősen egybehangolt átlagból. A
legtöbb képnek természetesen aktualitásá-
ban rejlik hatása, de igazi értékét a
mögötte rejlő emberi teljesítmény, az
adott helyzetben való jelenlét adja meg.
Nagy hibának éreztük a nem egészen
megfelelő' elhelyezést és környezetet,
amelynél mind az anyag, mind pedig
az alkotó többet érdemelt volna. A ki-

. állítást érdemes megnézni.
Rosmersholm, Ibsen darabja áliandóan

telt házak előtt fut. Érdekes, csak a lelki
történésre felépített igazi dráma ez,
amelyben mai mértékkel mérve nem tör-
ténik semmi és mégis belefér az egész
ember és az egész élet. Az önmagát, a
saját szabadságát kereső lélek vívódása
ez a darab, amelyik megrázó erővel mu-
tat arra, hogy nincsen olyan ember, aki
meg tudná találni a szabadságot önmagá-
ban. Teljesen szabaddá nem lehet soha-
sem, mert még akkor is, amikor mindent
elvet, amit az emberi közösségek mínt

-megkötöttséget állítanak fel tagjaik szá-
mára, ezek emléke visszajár és továbbra
is hilincsében. tartja az embert. Meg lehet
próbálni, hogy elszakadjon és felszaba-
duljon, hogy elvesse magától még Istent
is de ei a kísérlete csődben és· össze-
o~lásban végzödik, ameiynek végén csak
az öngyilkosság áll mint a szabadulás
utolsó és egyetlen lehetősége. - Szá-
munkra a darab sok tekintetben idejét
múlta, a nagy harc szabadelvű és kon-
zervatív között már a múlt szelleme csu-
pán. De a dráma, a lélek harca még most
is közel áll és állandó feszültségben tud
tartani. Orök az a tanulsága is, hogy nem
lehet elszakadni mindattól, amivel Isten
együtt teremtett, - az Előtte való meg-
hajlást még politikából is megkövetelik
azok, akik különben a lelki Ielszabadulás
harcosai. Kissé nehéz eledel ez a' darab,
de érdemes megpróbálni rajta: meg tud-
juk-e még érezni, mi is. az igazi dráma,
az igazi lelki-történés. kp.
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akik a keresztyén egység munkáját komolyan akartuk, de
óvatosan kezeltük' és ott az Elet és a Munka közössége jel-
szavát állította az egyesítésre irányuló törekvés tengelyébe.
akkor ezzel a nemes' célkitűzéssel a Nemzetközi Jóbarátság-
nak inkább politikai, a Hit és Szervezet szövetségének inkább elméleti
természetü munkáját akarta helyes mederbe terelni. Ennek az úgy-
nevezett stockholmi mozgalornnak az volt az elgondolása, hogy a ke-
resztyén egyházak a testvéri összeforrást és esetleg egyesítést csak úgy
érhetik el, ha az élet krisztusi szelleme hatja át őket, és ha a történelmi
egyházak munkájuk igazi céljának az Isten országa valósítását tekintik.
Ebben minden keresztyén egyház testvériesen együtt munkálkodhatik
és nem fogja zavarni őket az a különbség, hogy az egyik ilyen kön-
tösben, a másik amolyanban. az egyik márvány templomokban, a másik
pedig meszelt falak között végzi ezt az életformáló, istenes munkát.

Az "Egység Útja" című lap több cikke utal is 'már arra, hogy az
egység nem tantételek formulázásából és dogmák felett való vitat-
kozásból, nem is a meglévő történeti birtokállomány áldozatuladásából
születik meg, hanem olyan. lelki egységen indul, amely elsosorban egy-
más kímélését, egymás megértését, egymás testvéri eltűrését, szóval a
krisztusi szeretetet kívánja meg a Krisztusban hivők közösségétől. Ennek
azonban tettekben kell igazolódnia. A testvéries összesimulásnak s vég-
eredményében az egységnek első feltétele és az óhajtott sikernek kezdő-
vége az, hogya történelmi keresztyén egyházak értsék meg" és becsüljék
meg egymást. Ismerjék el kölcsönösen egymásról, hogy történelmi
hivatást töltenek be és ugyanazon Krisztusnak megváltottai, ugyanazon
isteni kegyelmek részesei. Mindaddig azonban, míg a keresztyén egy-
házak főpapjai még a minisztériumban sem akarnak egymás mellé
leülni a mindnyájukat közösen érdeklő közérdekü kérdések megbeszé-
lésére; mindaddig, míg a vegyes házasságok körül ma fennálló gyakorlat
a keresztyénségben csak keserűséget és gyötrelmet okoz; mindaddig,
míg tankönyveinkben egymás vallásos meggyőződését tiszteletlenül tár-
gyaljuk; mindaddig, míg nem tudunk testvéri együttérzéssel és köteles
tiszteletadással résztvenni egymás istentiszteleten; mindaddig, míg a
közhivatalok betöltésénél, városok vagy vármegyék kormányzatában
felekezeti egyoldalúságokat igyekezünk érvényesíteni; mindaddig, míg
bármely kereszty~n egyház kizárással bünteti, vagy lelkében korbácsolja
meg azokat a híveket, akik legalább a család körében igyekeznek a
jézusi szeretet alapján az egység megteremtésére és fenntartására: az
egységre való törekvés minden ékes beszéde csak zengő érc és pengő
cimbalom és minden buzdítás csak tetszetős szólam marad.

Minden egyes magyar család legyen a kölcsönös vallási türelem,
testvéri megértés, a Jézusban való hit megbecsülése alapján is az egység
'tüzhelyévé és otthonává .• így lassanként talán eljutnánk ahhoz a lelki
egységhez, amelyet sem erőszakolással, sem elméleti fejtegetésekkel
elérni soha nem tudunk. .

Döntő jelentőségűnek tartom azonban az evangéliumhoz való fel-
tétlen ragaszkodást. A'J, evangelium közös kincsünk és bizonyos az, amit
Pál apostol mond, hogy az Isten az örök ítélet napján mindnyájunkat
az evangélium szerint ítél meg. Luther soha sem akart elszakadni a
római katolikus egyháztól és még a- 95 tétel kíszögezése után két esz-
tendővel is könyörgött a pápának. hogy értse meg az ő törekvéseit,
amelyek nem az egyház megbontására, hanem egyedül csak az Isten
Igéjének minden téren való érvényesítésére igyekeznek. Csak amikor
kiátkozták az egyházból, akkor kényszerült új utakra térni. A wormsi
gyűlésen is azért nem tudott visszavonni tanításából semmit, mert kötve
éreste magát az Isten Igéjével- az ő lelkiismeretében. Ma is ezen
fordul meg az egységesítés kérdése. Mi evangélikusok kötve vagyunk
lelkiismeretünkben az Isten Igéjével. Mi akarjuk az egységet és szívesen
munkáljuk is azt, de mindennél jobban akarjuk az Isten Igéjének
érvényesülését az egyházi, a társadalmi, az egyéni és a közéletben, egy-
aránt. Evangélikus hűségünkben minket nem ingathatnak meg a legjohb
szándékú törekvések sem, ha azok nem az Isten Igéjének egyedül való
uralmát akarják biztosítani. Mert ha a világ Megváltója ma is él és
közöttünk is él, ha a mi Mesterünk ma is szól és hozzánk is szól, akkor
csak az ő Igéjében élhet közöttünk és csak az ő Igéjével szólhat hozzánk.
Ezért az Igéhez való ragaszkodásunk nekünk életkérdés nemcsak e
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földi életre, hanem az örökéletre vonatkozólag is. Nem is lehet a
keresztyén egyséft munkáját Ige nélkül végezni, annál kevésbbé meg-
valósítani. Nagyon helyeslem, ha az Ige lelkével és az Ige diadaláért
imádkozik minden keresztyén ember Istennek ama kegyelméért, hogy
egységbe tömörítse ismét Krisztus híveit. Mert vallom, hogya keresz-
tyén egység nem emberi munka, hanem Isten kegyelmének ajándéka
lesz és lehet egyedül, amelynek befogadására mi csak a szívünket tár-
hatjuk ki. Imádkozzunk mind ezért az isteni kegyelemért.

D..Raffay Sándor
püspök.

Két sapkaszám
A nagyvárosi ernber életének jó részét a villamoson tölti. Két év-

tizeddel ezelőtt jobb ruhás városi ember finnyáskodva várta a közvetlen
kocsit s kényelmesen felszállt az első kocsira, mert abban jobb közön-
ség szokott ülni. Ma már hiú reménység volna arra várni, hogy üres
kocsit találunk az állomáson. A nap minden szakában zsúfolt a villa-
mos s a kényelmes utazás reménysége csak a legboldogabb békeidőben
térhet vissza.

Épen ezért a villamosokon mutatkozik meg férfiak és nők keresz-
tyén magatartása is. Ha ma még-megengedhető volna a párbaj szokása,
akkor a Bszkrt elmondhatná belső történetet megörökítő naplóiban,
hogy vonalain és kocsijain naponta többszáz párbaj oka született meg.

Hála Istennek, ennek a párbajozó mániának már vége van. Vészont
a felelőtlen gorombaságok gombamódra elszaporodtak az utazás nem
egészen üdülést jelentő kocsijaiban. Annyi türelmetlenség, udvariat-
lanság, szeretetlenség, amennyit napjainkban utazás közben tapasztalni
lehet, szinte azt a félelmet kelti az emberben, hogy a keresztyén Ma-
gyarország igen keresztyeninek mondott fővárosában a türelmes ke-
resztyének lassan elhalnak, vagy regényekben élő alakok lesznek
csupán.

Ilyen ezernyi tapasztalat után üdítő élmény volt, amit most el-
mondunk. A Rákóczi-úton halad a villamos. A vezető melletti térségen,
ahol az előírt szabályok szerint csak 7 vagy 11 embernek volna helye,
legalább 27 ember szorong. Mindenki siet s mindenki fáradt. Az első
tavaszi meleg napsugár némi boldogságet csalt 'az arcokra, de a tavaszi
derű hamar ráncokba fullad, amikor valaki elszólja magát: ismét nem
tudtarn a húsjegyemet beváltani. S erre a szóra, a láthatatlan karmes-
ter intésére egyszerre mindenki beszélni kezd s mindenkinek megvan a
legjobb helyről szerzett véleménye arról, hogy miért nem kapható
Budapesten ez vagy amaz s ki táplálkozik ma is bőségesen S mikor
mindenki a másikat nézi, hogy ki a kövérebb s a kalauz dühösen 1e-
csengéti a villanyost a "Rókusznál", a (Vezető mellé furakodik alázat-
tal egy állami egyenruhás férfiú, akinek a sapkáján szám jelzi azt,
amiről felismerheti és f'eljelentheti őt mindenki S ez a második sap-
kaszámú ember egészen a vezető mellé szorulván, elővesz egy össze-
gyűrt pénztárcát, odacsempészi a vezető keze mellé, amely a motor
mellett egy kis szabad téren van s azt mondja: A "Rókuszi" felszállónál
rúgtam bele ebbe a pénztárcába, valaki úgy vesztette el, hogy felszállt.
vagy leszállt 2. villamosról. Most már közösen nézik nagy figyelemmel
a talált tárgyat s megállapítják, hogya pénztárcában 27.98 pengő van,
egy szakiparos hölgy egy heti keresete s a vezető azzal a nyugalommal,
ahogy becsületes ember minden dolgot kezel, leveszi a sapkáját,
odaadja 3. becsületes megtalálónak s índítványozza, hogy írja fel a
számát s járjon utána annak, ha akar, hogy pontosan leadta-e a vég-
állomáson a talált pénztárcát teljes összegével. A második sapkaszám
előveszi a ceruzáját, kényelmesen megnyálazza, mintha egy vétívet
akarna aláírni s feljegyzi a sapkaszámot. Ezután pedig ő veszi le a
fövegét s átnyujtja az első sapkaszám tulajdonosának a maga hiva-
talos sapkáját s az is feljegyzi 'a becsületes megtalálo nevét.

A közönség látja és szívében megbecsüli, ami itt csendben történt
s bár nincs taps, nincs nyilvános ováció ezért a nagyszerű tettért s
nincs közöttünk bár ujságíró, aki színes riportot írna a becsületes kis

HíREK
Kitüntetés. Prick.ler János karmán v-

főtanácsosnak, a soproni gyülekezet fé'l-
ügyelőjének, a Soproni Takarékpénztár
üv. igazgatójának közhasznú tevékeny-

. sége elismeréséül a kormányzó úr a
takarékpénztár 100 éves jubileuma al-
kalmából a Magyar Erdernrend tiszti-
keresztjét adományozta. \

Sopronkőhidának, Sopron k is szór-
ványgyülekezetének- mely egyrészt az
orsz. fegyintézet tisztviselöíböl. azok
családtagjaiból, másrészt it letartózlatás-
ban lévőkból áll - a magyarhoni Gusz-
táv Adolf Gyámintézet mintegy 5000 pen-
gőt kitevő összeget juttatott templom-
építésre. Erre a célra most a soproni gyü-
lekezet egyháztanácsa 500 pengőt szava-
zott meg. A templomépítés tulajdonképeni
kezdeményezője Ziermann Lajos soproni
esperes. Az eddig rendelkezésre álló
összegből és a m. kir. igazs'agügyminiszté-
rium támogatásával remélhetőleg rövide-
sen felépülhet ezen a szórványhelyen is
Istennek háza. .'

Sopron. Az 1942. évi számadás szerint
az egyházközség évi bevétele 452.672 P
volt. Ebből egyházi adó címén 83.411 P
folyt be. A kiadás 450.085 P volt. A ni'c'g-
növekedett 'kiadások ellenére is elkerül-
hető volt az eddigi s ma is érvényes 22
százalékos pótadó emelése. A gyülekezet
alapítványi pénztárának bevétele 50.070 P
volt s ez az alapítólevelek értelmében
került felhasználásra.

Kitüntetés, A kormányzó úr a minisz-
terelnök előterjesztésére dr. IllyeIalvi La-
jos kormányfőtanácSosnak, a székesfővá-
rosi statisztikai hivatal igazgatójának ha-
zafias buzgósággal végzett értékes mun-
kásságával, különösen a statisztikai tudo-
mány fejlesztése körül szerzett érdemei
elísmeréséü! il Magyar Érdemrend közép
keresztjét adományozta. - Görgey József
ny. huszárőrnagy, földbirtokost a haiai
mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett
érdemei elismeréséül a kormányzó úr
gazdasági főtanácsosi címmel tűntette ki.

Lelkészbeiktatás. A szentetornyai egy-
házközség meghívott lelkészét: Koszorús
Oszkárt, május 9-én iktatta be hivatalába
Zeman Mihály, a békési egyházmegye
alesperese. Beiktatás után közgyűlés
volt a templomban, melyen tőbben k ő-

I szöntötték a gyülekezet új lelkészét.
Passiőelőadás Losoncon. Virágvasárnap

délután zsúfolásig megtelt templom kö-
zönsége előtt 120 szereplővel, főle,g kö-
zépiskolás diákokkal, mutatták be Lo-
soncon az ú. n. győ ri feldolgozású Máté-
passiót. Az ősi egyházi énekek, szavala-
tok, szavalókórus és szóló-részek tették
színessé és elevenné az előadást. A be-
tanítás nehéz munkáját Benyik Béla
elemi iskolai igazgató, karnagy végezte.
Segítségére volt Benczúr Zoltán, a Diák-
szövetség vezető tanára.

Esküvő. Szabó Lajos kissornlvói lel-
kész május 4-én vezette oltárhoz a kis-
baboti templomban Ihász Magdolnát,
Ihász László. kisbaboti lelkész leányát.

A Budapesti Protestáns Énekkar má-
jus 9-én, vasárnap délben egyházzenei
h\ngverseny keretében mutatkozott be
fasori templomunkban. Müsoron Bach,
Praetorius, Schütz, Héndel. Goudimel és
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alkalmazottakról. e sorok írója elhatározta, hogy pontosan utánajár
a ,dol,ogvégének. .Sik~rült is megállapítani, hogy a szegényasszony. aki
penzet elvesztette, visszakapta, meg is köszönhette a két sapkaszám-
nak becsületességét, halnem azt is kikutatta, hogy ki 'Volt ez a két
férfiú. .

A fiatalabbile Budapesten született, harminc körül járó ifjú. Fele-
sége és egy gyermeke van ..Az asszony is jár munkába. Kettőjük jöve-
delme 300 pengőn belül van. Rendes évi béres lakásban laknak. A ház-
ban egy szoba-konyhás lakásuk van, nem tartoznak a fűszeresnek sem
a fásnak. A férfi nem iszik. Rendes templomos család. Külteleki' ele-
miben és polgáriban tanult a férj és feleség is és a rossz főváros eddig
nem tudta megrontani. Politikai pártnak 'nem tagja, magakészítette
rádiója van, a házban légoltalmi helyettes p~rancsnok. Mindenki be-
csüli és szereti őt. Nem lázít senki ellen/pedig a házban lakó gaz-
dagabb lakók közül hárman vannak letartóztatásban. Egy bankár, egy
kereskedő és egy hivatalnok Mind a három a magán- és közvagyon
hűtlen kezelése miatt került a vádlottak padjára. A háborús év alatt,
mint légoltalmi vezető, senkit, sem jelentett fel. Világnézete derűs, ko-
molyan vallásos lélek, még pap barátja is vian. ,

A másik sapkaszám tulajdonosa sokkal idősebb férfiú. Két fia van
a harctéren. A kedvesebb. fiáról január tizennyolcadika óta nem tud
semmit. Hét gyermekéért sokat fáradozott eddig is. Mindegyiknek ke-
nyeret akar a kezébe adni s nincs más vagyona, mint az a becsület,
amelyet még faluról hozott magával, amelyet nem zárt e-l, hanem
gyermekein keresztül is próbálja belevinni a magyar életbe' a becsü-
letes élet tapasztalatainak élményét. Megelégedett ernber. Vagyona
nincs Három köböl földje volt valamikor, amikor. Budapestre indult.
'A hátra lévő .négy szolgálati évét úgy akarja eltölteni, hogy amint
eddig sem részesült hivatali f'eljebcvalóitól dorgálásban, ezt a nehány
évet is tisztességben tölthesse ki s amint maga mondja: úg:", mchessek
uraimhoz kérni, hogy ismérnek engem s amikor gyermekemet aján-
lom, tudják, hogy kit ajánlok '.

Amit eddig a sorok elbeszéltek azt több helyen és több fajta em-
bernek mondtam el. Ahány pappal közöltem a történetet. mindegyik
azt kérdezte, milyen rviallásúak voltak a férfiak s erre csak azt felel-
hettem: pont ezt az egyet szánt szándékkal elfelejtettem megkérdezni.
Politikusok megkérdezték, hogy melyik politikai párt nevelte meg ezt
a két nagyszerű emberpéldányt. Falukutató barátaim azt hangoztat-
ták: íme, a magyar falu nagyszerű nevelése még a bűnös Babylonhan
sem rontható le s egy okos öregasszony csak annyit mondott: mindkét
embernek derék édesanyja és derék felesége lehetett.

Lehet, hogy az ösztönök szerint ítélő asszonynak volt igza minden
más .megítélővel szemben. De azt meg kell vallanom; hogy arra ki-
váncsí voltam, hogy milyen volt gyermekkoruk vallásos neveltetése.
S csodák csodájára a vidéken és Budapesten született ember, rnajd-
nem aZOlDDS szöveggel mondták: egy áldott lelkű pap tanított engem,
akire ma is hálásan gondolok vissza. Nem tudom már, amire tanított,
csak jó ember volt és én is olyan szeretnék lenni ...

I-stennek méltatlaniszolgái prédikálás és előadások közben látják
az elsősorban ülő dámákat, a befutott nagyságokat s prófétai kíváncsi-
sággaJ tekintenek a reménydús ifjúságra, vajjon -mi lesz ezekből? Ho-
gyan tudnám felhasználni őket az egyház szolgálatában? S a sok derék

.jó ember mellett.. akik szintén megbecsülendő férfiak és nők, gyakran
gyorsan siklik tova még a lelkész szeme is az ilyen emberekene akik-
nek egyetlen ismertető jelük a sapkaszám.

Az 1910-es években a keresztyénség tanítása, világnézeti elvi ál-
lásfoglalása nem hatott üdítőleg sem a fiatalság többségére, sem a meg-
élemedettebb idősebbek tapasztalt társaságára. De viszont mindkét cso-
port fennen hangoztatta, hogy a keresztyén mosált minden áron fenn
kell tartani., Napjainkban pedig a tudományok szívese udvarolnak a
kereszty énségnek s örülnek, ha az egyház akármelyik tudományágnak
megadja a keresztyén jelzőt. 'Ejsza:kai imádságokban mindenki bevallja'
magától, kertársaaról és koráról is,' hogy borzasztó messze került a
moráltól. Ha a budapesti börtön-lelkészek ma megírhatnák azt, hogy
milyen nem régen híres emberek ülnek pénzügyi hűtlenségele miatt,
kínosan szísszenne fel igen sok magyar család.

Liszt kórusai szerepeltek.' A kitűnő hang-
anyagú, mintegy 60 tagú énekkar külö-
nös~n Schütz: "Én Uram, csak Benned
bíztam" c. motettájában bizonyította be
azt, hogy protestáns egyházi muzsikánk
legméltóbb megszólaltatója és jogosan
várhatjuk tőle Bach és Handel nagy ora
tóriumainak és k aní.átáinak megszólalta .
tását. Az énekkart Peskó Zoltán vezé-
nyelte lendületesen és szakavatott kéz-
zel, aki néhány orgonaszámmal is be-
bizonyította orgonaművészi képességeit.
Énekszólóval közreműködtek: az értékes
hangú Zimmermann Mária és·a nagy-
tehetségű Várhelyi Endre. A tiszta töve-
delem a fasori hadbavonultak családtag-
jáinak segélyezésére szolgá1.

Százéves jubileum. A lévai egyház-
község május 2-án' ünnepelte a gyüle-
kezet megalakulásának és a templom
felszentelésének százéves jubileumát. A
jubileumi ünnepségen megjelent Kar-
dos Gyula dunáninneni püspök is. A
hálaadó i:;tentiszteleten igehirdetést vég·
zett. Este a százéves templomban vallá-
sos ünnepély volt. Itt az alkalmi beszédet
dr. Csengődy Lajos esperes mondotta. Az
ünnepélyen részt vett Túróczy László fő-
ispán, dr. Hetényi Rezső alispán, valamint
a református és a róm. kat. egyházközség
töb.b vezető] cr·Kimondotta a gyülekezet, '
hogy - mihelyt a viszonyok meg~nge-
dik ~ új templomot, Ielkészlakást .és
kultúrtermet fog ~épít~ni .

Eljegyzés, Sternbergi Stojalowskv Sa-
rolta és lovag Alth Guidó dr. jegyesek.

A Országos Bethlen Gábor-Szövetség
a fővárostóI telket kapott Bethlen-székház
építésére,

Dr. Wellmann Oszkár egyetemi tanár,
a .Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagja, a felsőház volt tagja, hosszú
időn át egyházunk presbitere, európai
hírű tudós, hosszas szenvedés után 67
éves korában elhúnyt. Megáldós és a
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Állatorvosi Szakosztályának disztermében
történt bűcsúztatás után holttestét Jákóra
szállították és ott a- családi sírboltban he-
lyezték nyugalomra.

Síremlékavatás. Szent-Ivany Józsefnek,
a felvidéki magyarság "másfél . évvel ez-
előtt ~Ihúnyt kiváló vezető-férfiának, a
gömör-kishonti egyházmee;ye volt fel-
ügyelőjének síremlékét múlt héten avat-
ták fel a Kerepesi-temetőben. A felava-
tást Kemény Lajos budapesti esperes vé-
gezte. Kegyeletes megemlékező szavakat
mondott Smid István rozsnyói esperes,
Mayer Béla sajógömöri lelkész és a fel-
vidéki magyar párt egyik képviselője,

Születés, Kühn Ernő aszódi vallástanárt
és feleségét, Oppel Évát, Isten leány-
gyermekkel áldotta meg.

Sajókaza. Május '2-án a borsodmegyei
Sajókazán a tiszakerületi Luther-Szövet-
ség nagyszabású Evangélikus Napot ren-



A börtönökben is elmondtam a két sapkaszám itt megírt törté-
netét, Nem is nagyon érzelmesen. hanem csak az anyagi tisztesség
őszinte elismerő kiemelésével és férfiak és nők megkönnyezték a be-
csületesség névtelen két emberét. G. L. t

Az igehirdetés körül
(Hozzászólás.)

Az Evangélikus Élet f. év április 3-i és 10-i számában .:Gonc\<;.>la-
tok és benyomások az igehirdetés körül" címmel cikk jelent meg. ~gy
látszik, a "szent elégedetlenség" íratta azt meg. Örüljünk n~ki. lV!:m~
a kettő közérdekű lévén, az abban felvetett gondoLatokat tovabb fűzni
szerétném.

A protestáns egyházakat prédikációs egyháznak tel~jn~ik A ;,a:
sárnapokon és a kereszteléstől. a temetésig mindig, beszelm,. bes~eh:l1
kell. Altalában úgy néznek a szószékre, hogya lelkész ott adja a Jav~t
mindannak ami benne van. Akármilyen más kiválóság vagy jótulaj-
donság is ;an benne, kérdés, tudja-e annak olyan hasznát venni: mint
anr.ak, ha szívesen mennek őt hallgatni.

Bizonyosan a theologián is figyelmeztetik a jelölteket erre, vala-
mint arra, hogy a lelkésznek megállás nélkül tanulni kell. Az orvosnak
az esküjeben is van erről szó, mégis évente továbbképző tanfolyamok~t
rendeznek a részükre, nehogy az elmaradozó orvosnak 8. beteg vallja
a kárát. .

Több oka van annak, hogy miért lesz a lelkészi pálya mind nehe-
zebb és nehezebb. De az egyik valószínűleg 2.Z, hogy az utolsó 50 év
alatt a hivek értelmi színvonala nagyot emelkedett s ez a folyamat
nem áll meg. Nem mintha az evangélium megértése vagy megértetése
az értelem kérdése lenne. De ez azt jelenti - amint az idézett cikk is
mutatja -, hogy a hívek bírálva hallgatják a beszédet.

Kár volna itt rá nem mutatni, hogy az egyházközségeknek a
segédlelkészék részére gondtalanabb megélhetést kellene biztositani,
akár nagyobb fizetéssel, akár a stóla egy részének a felhasználásával,
hogy az, akiben elhivatás van, ne menjen másnak, hanem legyen teo-
logus, azután pedig maradjon meg a lelkipásztori pályán.

De nehéz. lett a lelkész pályája azért is, mert az egész európai
keresztyénség belekerűlt a háború vaharába. Vihar közepén áll, kezében
a Bibliával. Voltak, akik féltették. hogy a vihar kicsavarhatja a kezé-
ből. Voltak, akik azt szerették volna, hogy ezt vagy azt a részt hagyja
ki belőle, módositsa "a kor kívánalmainak megfelelően" s helyette-
sítse mással. Voltak és vannak, akik azt szeretnék, ha többet beszélne
a viharról -:- már t. i. az eszmék világában - s kevesebbet az evan-
géliumról. S végül voltak és vannak, akik azt mondják, hogy a lel-
kész ne beszéljen az evangéliumról, de beszéljen többet az életről és
annak problémáiról.

Nálunk nincs mise. A mi lelki táplálékunk nem a szertartásokban,
hanem az igében van. Nálunk nem teheti a lelkész, hogy felolvassa
az aznapi textust s mindjárt búcsút is vesz tőle s el kezd beszélni
valami egészen másról, ami alig van valami összefüggésben q. textussal.
Másról: mint az igéről, nálunk a lelkész nem beszélhet. Ennek ellent-
mond a vallásunk egész lényege.

'I'agadhatatlan azonban, hogy a legkülönfélébb és sokszor rejtett
'oka van annak, hogy ki rríiért megy templomba. Az egyik például
boldogtalan házas. Sajnos, Magyarország nem a boldog. házasok or-
szága. Hogy miért, arról sokat lehetne beszélni. Pedig a személyes
és meggyőződéses hiten kívül alig van valami, ami olyan fontos volna
az életben, mint a házasélet. Milyen jól esnék annak a boldogtalan há-
zasnak, ha hallana valamit, ami neki is szól. (Egyszer Tóth Tihamér
nyolc vasárnapon beszélt a házasságról.) Van olyan, akt amiatt emészti
magát, hegy ő és a gyermekei továbbra is ~zívják-e magukba az ilyen
boldogtalan háznak a' rhérgezett levegőjét, vagy váljon-e el? Erről szí-
veserr hallgatna az is, akit nem illet, mert így meglátná, hogy mitől
menekült meg.

dezett. Délelőtt az anyaegyházközségben
Marcsek János esperes tartott istentisz-
teletet' és konferenciát, a' környék hét
szórványpontján pedig ugyanakkor Mo-
ravesík Sándor, Tessényi Kornél, dr. Vető
Lajos -és dr. Weiszer Ele~ lelkészek hir-
dették az igét. Délután Sajókazán, az
anyagyülekezet templomában volt vallá-
sos ünnepély, melyet dr. Zsedényi Béla
jogakadémiai tanár nyitott meg, hangoz-
tatva a társadalmi összefogás nagy erejét
és jelentőségét. Az Evangélikus Nap k öz-
pontja Túróczv Zoltán püspök előadása
volt "Ki fog győzni" címen, melyben fe-
ledhetetlen világossággal mutatott arra,
hogy Isten az igaz ügynek és az igaz
embereknek ad győzelmet. Mi magverok
- hangsúlyozta - nyugodt lelkiismeret ..

_ tel vallhatjuk, hogy az ügy, melyért har-
colunk, igazságos, mert nekünk nem kell
több olaj, nagyobb élettér, mint ameny-
nyit a Gondviselés adott. Az ügy,
amelyért harcolunk, a saját otthonunk
megmaradása, családunk nyugalma, hi-
tünk szabadsága. Igaz ~gyünket azonban
igaz emberekként is kell képviselnünk,
igazzá pedig a bűnös embert egyedül az
Isten kegyelmének ,alázatos elfogadása
teheti. Az ünnepélynek művészí .keretet
Gretzár Margit énekszáma, a helybeli
férfikar s Grillusz Alfréd orgonajátéka
adott.

Jótékonycélú hangverseny. A pest-
szentlö rincí gyülekezet május 16-án jó-
tékonycélú hangversenyt rendez, melyen
Pásztor Pál budapesti segédlelkész tart
előadást, Peskó Zoltán orgonaművész
orgonaszámokat mutat be, Tőrös Mária
énekel, Drietomszky Jenő hegedűl. Köz-
reműködik a Budapesti Protestáns Ének-
kar Peskó Zoltán karnagy vezetésével.
A ti.srta jövedelem a vöröskereszt és a
hadbavonultak családtagjaié.

A Fasori Ifjúsági Luther Márton Kör
szépen sikerült műsoros délutá nt rende-
zett s ez alkalommal előadták a "Krasz-
nahorka büszke vára" c. háromfelvonásos
színmüvet. A nagyszámú közönség öröm-
mel és szeretettel fogadta az ifjúság
első ílyen nagyobb és szép sikerű be-
mutatkozását. Ezenkívül zeneszámokkal
szerepelt Altmann Kurt és Pácher István,
szavalt Sinka Magda, Szöllősi Irén és
Spáring Pál. Tréfás jelenetet adott elő
Szilasi Gábor. A konferálás tisztét Kappel
Tibor látta el. A müsoros délutárit Pász-
tor Pál s. lelkésznek, az ifjúsági 'kör ve-
zetőjének zárószavai fejezték be. A 400
pengőt elérő jövedelmet az új konfirman-
dusok megajándékozására, részben nyári
táborozás költségeíre fordítják.

Ifjúsági hangverseny. A budapesti
evangélikus gimnázium "Dal- és Zene-
egyesülete" május 8-án az intézet dísz-
termében ifjusági hangversenyt rendezett,
melyen a növendékek külőnböző magán-
számokban és együttesekben jó készült-
ségről tettek bizonyságot. Kiemelkedett
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a műsorból az ének- és zenekar 'által elő-
adott Handel: 42. zsoltár. A' Dal- és Zene-
egyesület vezetője Peskó Zoltán tanár.

Evangélikus Napok. Az Országos
Luther-Szövetség május 8-9-én Evangé-
likus Napokat ~endezett Újvidéken. Elő-
adásokat és igehirdetéseket végeztek:
Túróczy Zoltán püspök, J oób Ölivér.
Balczó András, Bonnyai Sándor lelkész,
Belohorszky Lajos főmérnök, dr. Vácz
Elemér főlevéltáros és Cyímesy Károly
dr. - Május 22-23-an Balassagyarma-
ton lesznek Evangélikus Napok D. Kapi
Béla püspök, dr. Törs Tibor képviselőházi
alelnök, Basilides Mária, a M. Kir. Operac
ház tagja, Votisky Ílona hegedü-
muvesznő, Votisky Emma zongora-
rnűvésznő és dr. Gyímessy Károly lel-
kész közremüködésével.

Országos külmissziói konferencia lesz
május 22-23-án Nyíregyh~zán. Szállás,
étkezés és jelentkezési díj összesen 8
pengő. Jelentkezni lehet Danhauser Lászlo
lelkésznél. Budapest, VI., Bajza-u. 45. sz.
(Tel.: 112-722.) Részletes programm kap-
ható. Mindenkit szeretettel hívnak.

Házasságkötés. Schád Ottó bábony-
megyeri lelkész és Manninger Piroska
május 10-én tartották esküvőjüket a
pécsi evangélikus templomban.

Zalaegerszeg. A gyülekezet múlt évi
jelentése gondos összeállításban részletes
képet ad arról, a szép munkáról, mely a
másvallásúak nagy tengerében, nagy
szórvány területen fekvő kis gyülekezet-
ben folyt. A jelentés nemcsak beszámoló,
hanem építö rolvasmány is. A gyülekezet-
ben a hívek 90 százaléka élt úrvacso-
rával.

Öntudatos evangélikus ember!
A MAGYAR KÖNYVNAPON
1943. június 1.2, 3·án látogassa meg az

f~~etemi luther SzöYetsé~
"Huszár Gél" sátrát a Deák-

téri templom 'előtt!
Egyházunk egyetlen könyvsátora !

Mínden könyvnapí könyvet megren-
delhet az Egyetemi Luther Szövetségnél
IV., Bástva-u. 12 - Kedvezmény! kap

s diákszociális célt támogat!

Cikkek
Beszédek

Előadások

Kapható:

'Üzenet
kisdóhivetalénél

Kecskemét
6.60 P-ért.
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A világnézeti ellentétek egy pár év óta a családban mindig erő-
sebb éket vernek a szülők és gyermekek közé. (Persze, nem mindenütt.)
Hogy a külföldi eszméket kell-eokolni ezért, azt döntse el más ..Külö-
nösen apa és fiú hidegültek el egymástól sok családban s okozott szo-

. morúságot az anyának. Mennyire a lelkészre váró feladat, hogy erről
is beszéljen. Szíwesen hallgatja az is, akit nem illet. Hát még az, akit
illet!

Ott van azután a szociális kérdés. Úgy is mondhatnánk, hogy az
élet bizonytalanságának a ké-rdése, amely bizonytalanságet a munkás
sorban lévő. ember érzi leginkább.

A keresztyén szocializmus Közép-Európában több, mint 50 éves.
A katolikus egyház sokat köszönhet tekintélyben, hatalomban annak,
hogy 1891 óta ez a mozgalom úgyszólván az ő mozgaima. A refor-
mátusok 15-20 éve foglalkoznak különösképpen azokkal" akiknek
kevesebb jutott az élt melegéből. Mi pedig, akik számban csak ő utá-
nuk következünk, eddig nem nagyon tevékenykedtünk ezen a téren.

_ Egyszer egy presbiteri értekezleten egy lelkész, akinek már csak
az emléke él közöttünk, előadást tartott arról, hogy mit láthat az, aki
fővárosi tömegszálláson és nyomortanyán barangol végig. Egy meleg
szívű ember kopogtatott a hallgatóság lelkiismeretén. Azután elveze-
tett bennünket egy szép, kertes villába, ahol serdülő korú gyerme-
keknek a szülői voltak válófélben, Ez volt a lelki nyomortanya. Utána
felállt egy lelkésztársa, aki azt mondta, hogy ne foglalkozzunk mi
ilyen kérdésekkel. Úgy gondolta, hogy az első nyomortaeuya a.z elöl-
járóságra, a második pedig a bíróságra tartozik. Szerinte az egyházra
a lelki életnek a békessége tartozik. A felszólalás után, egyedül állt a
helyén az előadó lelkész. Látva csalódott arcát, odamentem hozzá és
fülébe súgtam: Prohászka szerint mi anti-szociális Magyarorszás
vagyunk.

Nem is a templomlátogatónak, de az egyháznak kell. hogy az egy-
házi sajtóról is halljanak valamit a hívek. Tudjuk, hogy egyszer egy
egy évben van sajtóvasárnap. Bezzeg a katolikusok nem egyszer egy
évben hirdetik ki, hogy sajtó hölgy-bizottság alakult, hogy sajtó napot
rendeznek s kérik, hogy a kijáratnál a Szív ujságot a hívek vásárol-
ják meg.

Az április IO-i számban megírt cikk emlékezetembe idézi azt ~Z

angolt, ~~i egyszer ~t mon:ita, hogy unalmas lenne ez a világ, ha
míndnyájan egyformák lennenk. Egy rendes kis prédikációt lehetne
ebből a pár szóból kikerekíteni. Ha nem is ezekkel a szavakkal az
evangélium több helyen mondja, hogy egymás iránt türelemmel visel-
tessünk. Rosszul mondom. Nem türelemmel, hanem toleránciával. Mert
van olyan türelem, ami patientia s van olyan, amely tolerantia.·

Az ellenreformáció korában hol volt a toleráncia azok iránt akik
más hitet mertek vallani? Toleráncia helyett ott volt a börtön. 'a va-
gyon~~o:)Z~s va~ a vérpad. ,Az. evangéliumi keresztyénség egyforma
te~tvenseget, ,tehat n~rr:, rners~keltebb, nem fél-testvériséget vagy
haromnegyedresz testvériséget hirdet. A misszionárius, akár magyar,
akár külföldi, ugyanazt az ovangéliumot, amiből itthon prédikált viszi
magáv~l, amikor a, h?t~en~oták~oz, bushmanokhoz, csehekhez ' vagy.
oroszokhoz megy prédikálni. (Bar csak menne már l). Talán szabadna
úgy is mondani, hogy a keresztvénség nem árul két féle portékát.

Kemény Hugó.

]chhgc~ás. Felsöeőri Adorján Ferenc
lelkész, a nyíregyházi evangélikus leány-
gimnázium ny. igazgatója munkás és hű-
séges szolgálatban sokat fáradozó éle-
tének 68. évében Nyíregyházán elhúnyt.
Nagy részvét mellett temették el.

A kelenföldi templomban egyházzenei
hangverseny ie sz cantate-vasárnapján,
május 23,án, este 7 órakor. A hangver-
senyen szerepelnek DulJien Kiára hege-
dűművésznö, Petry Kató, a m. kir. Opera-
ház tagja, Kapi-Králik Jenő orgonamű-

vész. a gyülekezet vegyeskara, női-kara
és a most alakult gyermekkara. "Hódolat
Krisztus előtt" címen előad Wolf Lajos
lelkész. A műsoron régi evangélikus
szerzők: Praetorius, Hasler, Schütz, Bach,
Pachelbel, Brahms mellett a mai magyar
szerzök (Kodály Zoltán, Gárdonyi Zoltán,
Kenessey J<;nő, néhai Árokháty Béla,
Kapi-Králik Jenő) művei is szerepelnek.
A jövedelem a hadbavonultak hozzátar-
tozóié lesz.



BRAUN JENO"m~himző és plissespeci-
alista bérrnunka üzeme,

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

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás •
-és minden e szakmába vágó rnunkák -

szakszerű készítése. ================ I
••

IOrdögh
I órásmester preClZIOS órák és ékszerek

I
raktára.

Budapest, V., Deák F...tér 4.
Varsányí Lajos-nél IV.. Múzeum-körút 7. Telefon: 181-175 .•~~~~~~~~••••••••••••••••••••

IISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HA RI SB A zA R-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók.
csatt ok , hamutálak.

nászaiándékok.
...~~""~...~

Pianínól, lonoorát_ V80Y ~armóniumot vennét
vidékről is

Me n dö ln é

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

••••••••••••••••
Rá~ió, gramofon, .zongora~illenwüs ~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, Vili. kerület, Jözsef-körút .37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

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

•••••••••••••••fl m;:g

Bundék,
bolerók, ezüst rókák. nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti ~4,".="'·t-:;-"""'·.>--.-
model szerin!. . . ... •• • .

•••••••••••••••. ,

- .
Bárhol hirdetett könvv kapható:. .

Seholtz' testverek
könyvkereskedésében .
Budapest, IX., Ferenc krt. '9/21.
Alapítva: 1906. -Tel: 330-648. ••••••••••••••••

II
Müvirág, d!saloll, eredell kUl6nleges.
ségek gJárlása, eladása

GROSZ, Spest,-IV., Süte-utca 1.
TELEFON: 180-213.

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

I

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, ízléses, szolid munka. Elő.nyös árak.

I ,,1 R ÉN~''üI6különlegességelr
Tulajdonos: HJÉR NANDORNÉ

BUDAPEST (Belvaros), IV., FehérhaJ6.ulca 8-10. SZ.
Te 1e fon: 186-177, -- Készít mindennemű tánco,
sport- és gyógyÍűzőket a legújabb szabás szerint.

!Ir

P th " L· gyümőlcs-, zöldség- ése O aJos teltermékek kereskedése

BUDAPEST, IV. ker., Sütő-utca 1. szám.
, Evangélikus gimnázium épületében.

Mátyás

••••••••••••••••••••



Cyurátz ferenc Evanu. Leánynevelóintézel és leányoimnázium
Kőszeg.

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10-18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít., .

Családias, benső vallásosságtól áthatott,
. erősen nemzeti irányú nevelés.
Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegűnyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező .fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert. játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az
matban.
nyujt.

19.43-44. évi feltételek folya-
Felvilágosítást az· Igazgatóság

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház •.
kerületek Jóléti 'Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről. .

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset 'és szavatossági biztosításainkat
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-

. kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

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

metkezési segélyt 'fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

Ajándékok, órakülönle-
gességek és órajavítások. .

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával,

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

A Luther- Társaság könyvesbolt ja
ti lelkészi hívetaloknak. szülőknek s keresztszülőknek konfirmációi ajártdékozásra

ajánlja D. R a f f a y. S á n dor püspök

Ára vászonkötésben 4.- P, mübörkötésben 14.- P, puha bőrkötésben 22.-- P,
kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

K O n f i r m á C i ó i aj á n d é k k ő n y v ek :
D. .Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve. 4.- P
Peulik'{János : Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő: Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- op, kötve . 4.- P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill. '
A Luther-Társaság közismerten szép ötszínű mélynyornásos konfirmációi emléklapja

három: nyelven, magyar, német és szlovéknvelven kapható. Ára darabonként 1.- P.
Szlovák nyelven kisebb méretű színes emléklapunk is van. Ara darabonként 30 fillér.

Mindenféle könyv megrendelhető! Pontos postai szállítás!
Bud ft pes t V l l l., Üllő i-Ú t 2 4. s z á m

Int a k ••o ,
n y ve t.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, AJ.'pád-tér 5., Evangélikus baeár.
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A lapot küldi : . s ~_.

Cím: •

Tábori posta száma : _

r , .....z i u.~:3.
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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 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 Lászl6.

Elöfizetéseket 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 szerkesztőségés kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412:

TARTALOM

Imádkozó színház

Egyházunk lelkészi szolgálatának statisztikája

A régi magyar könyv

A francia erkölcs filmen

•Egyiptomi erkölcs

Cenzurázott plakát

Énekverseny

Nérnet származású énekeink kezdősorai ...

Láttuk

Hírek

, . . ,".-

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. május 23.

Deák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (ném et nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 1'l4.
Kőbánya
Gyáli-út 17. (h. ő, kórház)
Simor-utca 35.
Ráh.ódi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út: 57. (magyar)
Üllői-út 24. (egyetemi)
Üllői-út 24.
Szvetenai-u. el. isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angel-u. 25.
Abcnyi-utca 21.
Gömbös Gy.-út 25. (h, ő, k.)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tomory-úti leányiskola
Szent. Lászlo-út 61.
Torockó-téri ref templom
Bécsikapu-tér (ifjúsági)
Bécsikapu-tér (rádiós)
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Obuda .(ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda, Selmecí-utca 1.
-Óbuda, Selmecí-utca .1.
Kelenföld .(ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
lSrdí-úton
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

Deák-tér 4. (ífjúsálgi) . d. e. 1/. 9 Pásztor Pál
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. Yz10 Kemény Péter

d e. 11 Dr. Keken András
d. u. 6 Lehel László

d. e. Y210 Süle Károly
d. e. II Harmati György
d. u. 4 Pásztor Pál
d. u. 5 Bagár Iván
d. e. 8/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d. e. 10 Göndöcz László
d. e. 11 Mórocz Sándor
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Pásztor Pál
d. e. l/zIO Dez;fry László
d. e. 11 Szuchovszky Gyula

. d. e.. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Ruttkay Elemér
d. e. 11 Scholz László
d.e. 11 Bartha János
d. e. 10 Tomcsányi László
d. e. 11 Pap Ferenc
d. u. 5 Révész István
d. e. 9 _

d. e. 9 Révész István
d. e. 9 Bagár Iván
d. e. 9 Gaál József
d. e. 1/412Járosí Andor
d. e. 10 Bagár Iván
d.e. 10 - - --
d. e. 8 Gádor András
d.e. 9 - - - -
d. e. 11 Mohr Henrik
d. u. 4 Gádor András
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Botta István
d.e· 10 - - --
d. e. t/.11 - - - -
d. e. 1/~12 -;- - -:- -.. I



lrnádkoző .színház
Nem kell erőlködnie egy hogy ez az író naponkénti, ve-' zunk, hogynem az egész világ

magyar antológia készítőjének lünk azonos imaéletet él 's eb- számára tudták vallásos áhita-
azért, hogya mairnagyar iro- ben ~a korban sok keresztyén tuk érzéseit megszólaltatni, de
dalom vallásos vonatkozásait ember megrendüléseihez 'ha- felhasználjuk az alkalmat arra
összegyűjtse. S nem kell mai sonló élmények százain esett át is, hogy szeretettel megköszön-
Íróink egy részének immár az velünk együtt. ' jük neki a bizonyságtevő szol-
egyház oltalmát kérnie, mint A Magyar Királyi Operaház gálatot.
tették egy évtizeddel ezelőtt, 'darabjai sorában mennyi temp- Ha anagy - imádságotuda-
hanem inkább minden keresz- lomi gyönyörüséget élvezhet rabpari szereplő ,;mélytiszté-
tyén örülhet annak, hogy van- hazai és külföldi közönségünk. letű" szuperintendens úrmon-
nak nemcsak. hitben. élő, ha- Protestáns büszke magatartá- dotta volna. el, férfias'pá-
nem megtértségükről is bizony- sunkban is élvezzük 'mindazt athosznak és bátor kiállásnak
ságot tevő íróink. , szép liturgikai munkát, amit e hangjait szólaltatta volna meg,

A magyar kőzéposztály saj- téren zenei színházunk elvégez. de . hivatásának természetes
nálattal olvashatta magáénak Mindíg örülünk annak is, effektusai szetényebben hatot-
tartott ujságjában mindazt a hogyha a külföldi protestáns tak volna. Az aggódó anya és
kritikai eszmélkedést, amit szerzők nagy oratóríumait hall- hűséges feleség, aki borzalmas
épen -egy volt színházigazgató gathatjuk más előadótermeink- idők és' forrongó események
írt Zilahy Lajos: Szépanyám ben. Értékeli minden keresz- közepette a maga imádságát
c. darabjáról. Főképen azt nem tyén és magyar ember a sacra mondja ~l, egészen egy asszony
tudtuk megérteni a darab meg- musica .minden szépségét. lelki harcát megszólaltatva,
ismerése előtt, hogy irodalmi Magunkon érezzük és a kö- magáért imádkozott, de' úgy
mérlegre téve ugyan, de miért zönségen is látjuk, hogy milyen imádkoztarta a szerző, hogymi
kifogásolta abban azt a részle- mély és maradandó hatást vele együtt tudtunk imád-
tet, amely egy ima- elmondásá- tesznek az ilyen művek. Talán kozni. A színésznő a multból
ból állott. Amikor azután az magyar íróink, költőink és lépett elénk alakjával s szére-
imádságát hallottuk, úgy lát- muzsikusaink. lelkében gyer- pével is, de imádsága, .amely a
tuk, hogy az első pillanatok mekkorukban egy-egy ilyen színház és * az ott megfordulo
csodálkozó varázsa- után lecsu- opera hallgatásakor fogamzott magyar keresztyén közönség
kódtak a szemek, összekulcso- meg az a gondolat; amely á1- imádsága lett, egyben a ma
lódtak a kezek s Bajor Gizivet landóan nyugtalanította, inspi- élők nagy kéréseit egybefog-
együtt imádkozott a színház rálta és foglalkoztatta őket laló imádságga növekedett. '
egész közönsége. mindaddig, amíg a kor es a A szószék semmivel sem lett

Gyermekeink, unokáink, ha magyarság élete- kiégette és ki- szegényebb,. hogy immár a
a darabot hallani, vagy olvasni , kényszerítette belőlük, amit színház is imádkozik. Nincs lel-
fogják .s ",'korunkat minden szívük már nem tudott tovább kész, .aki pörölni akarna a szí-
problémájával, hallgatásával. rejtegetni - és így lett belőle nésznővel, hogy miért avatleo-
beszédével, ,hitével és hitetlen- művészi eszközökben kifejező- zik bele mások munkakörébe, s
ségévei együtt jól megértet- :dő vallomás a szent és nagy nincs ember; aki épenúgy ne
ték, azonosítani fogják magu- Istenről... érezné Zilahy ímádságán, mint
kat velünk, Zilahy kertársaival I S hogy most évek után több- ahogy Istennek mindeni:fzol·
s gondolatban és messziről, de szőr hallhattuk színházaink gája imáján érzi azt, hogy van-
kimondhatatlan szerétettel be- deszkáiról a mai magyar iro-Tnak. idők, amikor seínésznek,
csülní fogják azt a kezet és azt dalom _protestáns . férfiainak 1, papnak, katonának, polítíkus«
átollat, mely ezt az imádságot I ilyen val1áso~ megrtYilatkozá ...1,' n~k ..,és pa~asztnak egyfol'tnán
megírta. Bizonyosra vesszük, salt, nemcsak azon sajnálko- . imádkozni kell, G. L.

t
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Egyházunk lelkészi szolgálatának
statisztikáia

Cenzurázott plakát
Feltűnő felkiáltójellel ellátott plakát

jelent meg Budapest utcáin. Az Arizona
mulató csábítja a közönséget vendég-
szerető falai kőzé, Csak 10 pengő és
minden benne van. Onmagában véve
semmi különös nem volna, ha il. toborzó
szövege nem volna feltűnő. Azt mondja:
"A mulatók királynője, a nagyközönség
szolgálatában hozzáférhetővé teszi a ki-
váltságosok élményszerű szórakozását".
Ez a mondat azonban nemcsak nekünk
tűnt fel, hanem 'a cenzurának is, mert
sok plakáton azóta fehér papírral lera-
gasztották. Pár helyen azonban a pla-
kátragasztó célt tévesztett és a ,,10
pengős jegyben - minden egyben"
felirat második felét ragasztotta" Ie.

Ezzel a plakáttal kapcsolatban kény-
telenek vagyunk megjegyezni 'a kö-
vétkezőket: 1. A nagyközönség szolgá-
lata-é az, ha a mulatók falai meognyíl-
nak olyanok előtt is, akik eddig nem
juthattak el oda, anyagi p.ehézségeik
miatt, vagy csak üzlet? - Úgy véljük,
az utóbbi. 2. Kik azok akiváltságosok,
akik eddig élvezhették ezeket, mialatt
másoktó-I 'el voltak ezek iárva? Vajjon
nem azok-é; ~kiket ujságjaink . utóbbi
hetekben razziákkal kapcsolatban sok--
szor emlegetnek "parazita" néven? 3.
Hét annyira "élménys,zerü" ez .a szóra-
kozás, akkor csak kétféle lehet, lélek-
nemesítő, vagy lélekrontó. Ha az elŐbbi,
akkor -,'már régen meg kellett volna
nyílnia a nagyközönség előtt. Ha azon-
ban a bűnnek, a kívánságok felébresz-
tésének a- magasiskolája. .akkor meg be
kell zárni. Akkor még az is kár, ha to-
vábbra is megmarad a .Jciváltságosok-
nak", mert: azoknak sincs joguk arra,
hogy ilyet igényeljenek maguknak.

A háborús erőfeszítések negyedik
évében azonban, amikor a "szolgálat"
szó már megkapta a maga nemes tar-
talmát. szégyenletes dolog ilyennel kap-
csolatban 'emlegetni, Helyesen 'cselcke-
dett" a cenzura, amikor törölte a szöve-
get, de úgy véljük, még helyesebben
cselekedett volna, ha az egész üzleti
akciót tör ii. kp.

1. Megkíséreltern a Magyarországi Evangélikus Egyházban a lel-
készi szolgáLat statísztikájának összeállitásat. Azon igyekeztem, hogy
az 1943. május elsejei állapotot türutesserri fel. Valószínű, hogy az
összesített számokban is van hiba, bár remélem. hogy nem jelentős,
De még valószínűbb, hogy van hiba itt-ott a csoportosításban. Külö-
nösen a missziói körökben, a szervezés különböző fokán álló missziói
egyházközségekben működő lelkészek csoportosítása okozott inehéz-
séget. Altalában arra tőrekedteín, hogy a szolgálat, a munkakör sze-
rint számláljak; nem az "állást" néztem. Igy például az óraadó vallás-
tanárnőket azok közé számláltam, akik rendszeresitett állásban végzik
a vallástanítás szolgálatát. De mégis kénytelen voltam az. "állást" is
figyelembe venni; például a vallástanárok és vallástanitói lelkészek
száma korántsem foglalja magában mindazoknak a számát, .akik vallás-

_tanítást végeznek. _

Tisztában vagyok a:zzal, hogy magának a Ielkései szoLgálatnak 8.

statisztikája nem teljes a lévitatanítók és a vallásta~ítást végző taní-
tók, tanítónők számadatai nélkül. Bizonyos mértékig <8. diakonusok és
diakonisszák munkáját is tekintetbe kellene vennünk Azonban nem
voltak adataim ezekben az irányokbem, és bajosds lett volna belllesz-
teni azokat egy olyan számcsoportba, amely még's elsősorban ez egy-
házunkban működő, ill. okleveles lelkészékről akar statisztikai átte-
kintést nyújtani.

'Szolgálat, munkakör szerint c
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Oegyházkerületben
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1. Egyhézegyetemi, ill. egyházkerületi tisztviselő ---
2. Misszionárius --- --- --- --, ---
3. a) Egyesületi, intézeti lelkész .-- ---

b) Egyetemi, egyházkerületi, missziói, népfőiskolai
lelkész ' ___' --_ ._. ---

4. A hittudományi kernal tanár, könvvtéros, nyel\'-'
rnester --- --- --,

5. a) Velléstanár. valléstanárnő --- ---
b) Vallástanitó lelkész, valléstenárnő -__ .. _

6. a) Egyházközségi (rendes és helyettes) lelkész _
b) Missziói (helyettes, megbízott, segéd) lelkész

(önálló) --- --- r --- --- --- --- --- / --- ---

c) Kórházi, szeretetházi lelkész -__ --- --- ---
7. a) Segédlelkész, egyházközségi lelkész mellett ---

b) Segédlelkész, kihelyezve, rnissziói ponton, szór-
ványgondozó .__ ,__ --, --- ---

c) Segédlelkész egyéb beosztásban --- --- ---
8. Lelkész (segédlelkész) küllöldön (tanulmányi S2a-

badségon) .__ -__ ---
9. OkI. lelkész lévitatanítói, középisk. tanári, egyéb

egyházi állásban .c_-_ _._ __",;.' "':"'_":'-'~'''''';';,;;--~ __ ....:-,-.:;.5-:--..;;;..I-:-~:--..;.3-ii'......,....;.9_1
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Lelkéssválasstás. A . gyornai egyház-
község Szabó Kálmán eddigi helyettes-
lelkészt választotta meg rendes lelké-
szévé. .
, A testvéregyház k&réböl. Dr. Tóth

Endre' pápai teológiai tanárt a -dunántúli
ref, egyházkerület Iő j egyző j évé válasz-
tották: - 'A Genfben megjelenő "Pro-
testáns ,Élet'" a - lelkészek heti pihenő-
napjáról közöl érdekes cikket s kívána-
tosnak tartana ezzel kapcsolatosan egye-'
temes "érvényű'. rendelkezes hoza:talát,
mert máltánytalan, l}ogy éppen a lelké-
szek' heti 'egy~nap'ds-pihenőbensem ré-
szesülnek. '

2. A Protestáns Tábori, Püspökség kötelékébe jelenleg .Ll hivatá-
sos tábori lelkész tartozik. E~ év tavaszán velük együtt közel 30 lelkész
részesítette lelki gondozásban a- honvédség rájuk bízott tagjait: De-a
nemhivatásos-táborí lelkészeket a Magyarországi Evangélikus Egyház

-lelkészei közé számláltam. ' ',' , :' ~.

, 3. Amennyire ez a "Weht·...und Waffe KalencÍer 1943''-1cirhu:tá't:fsá~
ból megállapítható, az ,erdélyi :néme( evangélikus vezérjőespetiésségben
45, . á délvidéki ném et, e"Vangéliku§ ';egyházközségekb-~n~'::26 .rje'1kés~
működik.. ., ~ ;i ~~;:;':.-;~, ; , - ,-'.::'.._;, ;c" :.::;::,t



4. Ezeket a számokat összeadva. arra az eredményre jutunk, hogy
Magyarországon ma 691 evangélikus lelkész működik. De ez a szám
tnódosul, akár úgy, hogy leszámít juk azokat, akik gimnáziumi taná-
rok és lelkészi szelgálatot nem szoktak végezni, akár pedig úgy, hogy
hozzászámítjuk a lelkészi szelgálatra még vállalkozó nyugadmazctta-
kat. Lényegesen nem fog változtatni a módosítás azon a 'sajnálatos
helyzeten, hogy több, mint ezer lélek esik egy ietkészre.

Ha a Magyarországon ma élő evangélikusok számát háromnegyed
millióra becsüljük, és ebből 80 ezret. számítunk a két nérriet egyházi
szervezetre, akkor -pontosabban véve, 1080 lélek esik egy lelkészre
egyházunkban. De ha csak azokat vesszük figyelembe, akik közvet-
lenül lelki gondozást végeznek. tehát kb. 590 lelkészt, akkor a helyze-
tet még szomorúbb nak látjuk: •

kb. 1135 lélek jut egy lelkészre ..
Aki valamennyire is tudja, hogy micscda ma az evangélikus lel-

kész munkája, az rögtön látja a számok összevetéséből. hogy mennyire
kevés egyházunkban a lelkész. Háborúban fokozottan szükség van a
lelkész evangéliumhirdető szelgálatára s. a háború még- jobban meg-
próbálja az evangélikus lelkészi szolgálatot, mert ,3, katonai szelgála-
tot teljesítő lelkészek helyettesítéséről már nem lehe~ minden esetben
megfelelően gondoskodni. Ezt azért kell meggondolnunk, hogy ne
vigasztalódjunk hamisan a háború körülményeivel és ne huny juk be
szemünket idevágó feladataink előtt.

Az a fontos, hogy egyházunk lelki. munkájának teljesítésére kevés'
a lelkész. De talán van, ak! még" jobban meglátja a lelkészszükség
nagyságát, ha arra gondol, hogy Magyarországon valószínűleg evangé- .
likus egyházunkban a legrosszabb a Jelkészek és a hívek aránya. .

5. Nem szükséges foglalkoznunk azokkal a feladatokkal, amelyek
egyházi kormányzatunkra hárulnak abból a tényből,' hogy kevés a lel-
kész egyházunkban, Aki megkísérli összehasonlitemi a lelkészi szolgá-
lat statisztikáját a korábbi hasonló számbavételekkel. az Isten iránti
hálával állapítja majd meg, hogy milyen sok történt - különösen
püspökeink buzgósága folytán - azegyháú szolgálat minél tagoltabb
kiépítéséért. A táblázat 6. b) és 7. b) rovatában látható számok vilá-
gosan mutatják, hogy a mai. nehéz körülmények, sem akadályozzák az
önálló lelkészi állások kifejlesztését. A J1J9,gylélekszámú egyházközsé-
gekben új lelkészi körök állítása szintén arra vall, hogy az, Ú. n. "hiva-
talos egyház" látja s teljesíti kötelességét. Sokat tesz a lelkészi után-
pótlás érdekében is. . ,

6. De .annál szükségesebb foglalkoznunk azokkal a feladatokkal,
amelyek az Ú. n. "epyházi társadalomra" várnak a hatékonyabb lel-
készi szolgálat biztosítása terén.

Az "egyházi társadalomnak", tehát a gyülekezeteknek, mint lelki
közösségnek, az egyház tagjainak kötelességük, hogy

a) könnyítsék meg az egyházkormánvzati szerveknek azt a helyes
törekvését,' hogy minél több lelkész működjék önálló munkakörben
(tehát ne mint segédlelkész, ne mint megh-ízott lelkész), mégpedig
család alapítására és fenntartására is elegendő. javadalommal; ... .

b. tegyék Iehetővé a lelkészeknek. hogy e~észen hivatásuknak él-
hessenek; se olyan munkát ne várjanak tőlük, amelyet mások is el
tudnak végezni, se pedig ne kényszerítséle őket szűkös javadalmazás-
sal, hogy lelkészi szolgálatuk on kívüleső munkával egészítsék ki a
családjuk eltartásához szükséges jövedelmüket;

. cjengedjék gyermekeiket a lelkészi pályára, ha ezt választják és
erre alkalmasoknak látszanak, - engedjek őket annak ellenére, hogy
más pályán ma dúsabb jövedelmet remélnek számukra, - lássák meg,
hogy még' a földi boldogságet sem a pénz biztosítja, hanem a 'hűség,
többek közt a hivatáshűség és mindezen felül vessenek számot ezzel:
mit ér minden. \ aggodalmaekodásunk és gyermekeinket "boldogító"
tervezgetésünk, ha nincs békességünk az Istennel; már pedig nincs
sem nekünk, sem gyermekeinknek ~ Jézus Krisztus evangéliumának
hirdetése, más szóval az evangélikus .lelkésztszolgálat nélkül.
" • . - Sólyom Jenő 'dr:

Énekverseny
A fasori gimnázium ifjúsági gyáminté-

zete még az elmult év őszén pályázatot
hirdetett nyilvános énekversenyre. Je-
lentkez~etett minden olyan. a~s.ós diák,
aki legalább 50 éneknek két versszakát
's minden olyan felsős diák, .al.<ileg-
alább 100 éneknek két versszakát szó
szerint tudja s tisztában van ai énekek
dallamaiyal is. Az egyházi énekverseny
május 14-én folyt le. 18 tanuló mérte·
'őssze tudását s küzdött a pénz- és
kőnyvjutalma~ért Szebbnél-szebb fele-
letek hangzottak el.. A vizsgáztató-
;bizottság tagjai boldogan tapasztalhat-
·t<í.k,.hogy tanulmányi versenyeken min-
díg előljáró iskolánk "evangélikus növen-
dékei erre a versenyre is' a legkemo-
Iyabban felkészültek. Az első helyezése-
ket Pacher István V. és Móritz Péter
VI. o. tanulók érték' el, egyenként kb.
240' énekvers biztos tudásával. Külön ki
kell emelnünk azt, hogy mindketfen az .
ének tanulás mellett nagy szorgalommal
foglalkoztak az énekírók életével, him-
nológiai munkásságával s áttekinthető
képet "adtek énekeskönyvünk fe losztásá-
ról is. A h'arrnadik díjat három tanuló:
Glat~ József IT., Drenyovszky János Il.
és Nay Zoltán IV. o, kapta ..

Az énekverseny gondolatát Pásztor
Pál s.-Ielkész vetette fel. Résztvett a ver-
senyzők elbír álásáb an Kemény Lajos

·esperes, aki az eredmények kihirdetése
után az énekek ,szeretetére s további
munkálkodásra Buzdította a tanuló-
ifjakat.

Jövőre kiszélesítjük az. éne,kversenyt.·
Valósúnűleg újabb p ályázat jelenik meg.
me ly azt a feladatot tűzi ki a tanulók'
elé, hogy bizonyos: számú régi magyar
éneket fellmtatva, kiki annak 'értékelé-

·sével foglalkozzék 5 Iáradozésának ered-
ményeit írásban és szóbelí vizsgán "kü-
lön-külön tárja :l bizottság szine velé.

Orőmmel jegyezzük f€!l ~ fasori" gim-
náziumban megtartott énekverseny szép
eredményeit s reméljük, hogy más isko-
lákban is hasonló verse~y fog meg-
indulni s hasonló eredménnyel mérík
őssze, erejüket ifjaink és leányaink. Azt,
tapasztattuk, hogy a versenyre való .ké-
szülődés magának az ifjúságnak is' sok'
örömet és az énekeink iránti szerétet
széles elterjedését hozta s megismertette
velük azt az imádságos levegőt,' ame-
lyekben egyházi énekeink . születtek .
Orőmmel jegyezzük fel azt is, hogy az
énekverseny a gimnázium evangélikus
'tanulót kőzőtt rendkívül nagy érdeklő-
dést keltett és sokan csak azért nem
tudtak a versenyzők kőzé állani, mert a
vizsgák veszedelmes közelsége nem adott
elég időt hozzá. Akadtak azonban olyan
versenyzők is, akik tovább is akarnak
szorgalmatoskodni és az egész énekes-

·kőnyv megtanulását célul tű'ztékki ma-
gult elé:' , . Pásztor PáJ.



~ANGQI~U~~LIT
Némel származású

énekeink kezdősorai
Harésztves~Ünkegyik-másik alföldi

evangélikus isten tiszteleten, vagy 'olva-
sunk egyházi előadások énekszámairól,
megütközünk: melyik az az ének, ame-
lyiket hallgatunk vagy amelyikről olva-
sunk. '

Oj "magyar énekcímek'<et hallunk - .
így nevezi' Zalánfy Aladár .Lüther Már-
ton Vallásos Énekkölteményeinek Úa.l-
Iamaí" címU, 1941-ben megjelent mukája
előszavában. Ez új énekjelzések - ne-
vezzük a régi nevén: az énekek kezdő-
sorai' - 1847 óta indultak meg, amióta
az alföldi magyarosodó tót gyülekezetek
olyan magyar énekesk.önyvet óhajtottak.
melyben a magyar fordítású énekek mel-
lett a kedves Tranosciusuk és Zpewnik
énekeskönyvük . szebb énekei is meg-
szólaljanak magyarul is. Ezt az úttörő
munkát a békéscsabai énekeskönyvekkel
Haan Lajos kezdte meg, folytatták utó-
dai s a köréje tartozó fordítók tizenöt
kiadáson áto E könyvek többé-kevésbé
megtartották -a . Nagy-győri és a Dunán-
túli régibb kiadású példányaíból átvett
százados magyar' kezdősorokat, ének-
címeket, ma. azonban 'inár a magyarra
fordított Tranoseius kezdősotaival veszi
át- az énekcímeket. mit a Dunántúli Éne-
keskönyveket haszriáló gyülekezetek
nem ismernek. Ugyanígy járt el részben
a Szarvasi . énekeskönyv szerkesztője.
Igy lassunkent beszivárog magyar gyü-
lekezeteinkbe bizonyos kétféleség, ami·
az egyöntetűség rovására megy. Szak-
emberre is megtévesztő ez, hát még a
laikus' hivőre. Nem az énekeskönyvek
szerkesztői a hibásak, hanem egyházunk,
amelyik ezt a kétféleséget megengedte.

A .német származású. mágyar kezdő-
soros fordítású énekek énekcímeikkel,
miket apáink 3-400 éven át énekeltek
a reformátusokkal, némelyeket, kivált a
lutheri énekeket -.1566 (Váradi). 1569
(Szegedi Gergely). .1582, (Borriemisza).
1592 (Glinczi] óta k isebb számban, 1696
(a' Zengedező), 1743 (Oj Zengedező ide-
jétől egyéb német énekekkel 'tömegesen,
1806 ((Dunántúli). 1809 (Nagy-győri) ki-
válogatva énekelünk sok-sok kiadásban,
vérünkk é vált kezdősoraikkal kánon-
szerűvé váltak 's adták jellegzetes evan-
gélikus .jeIlegi.inket és voltunkat. E
megszeritelt énekeinket nem lehet csak
úgy, hűbb magyar fordítással eltüntetni,
még' kevésbé nem venni tudomásul,
hogy élnekés vannak.Zalánfy idézett
munkája: élőszavában azt mondja Luther
magyar fo.rdítású· .ériekeire: "Magyar
énekcímekkel nern lehet ez' ének~ket
meghatározni. mert légtöbbjének több
magyar Iordításe van s a magyar ének-
címek alapján a legtöbbször nem lehet
ráismerni az eredeti- német szövegkez-
detre" . Könyvében 71 lutheri magyar
fordítást említ szerzőivel - a valóság-
ban több van -, de a 71 magyar for-
dításban meg se' említ egy~tlen egy régi
százados magyp.r 'énekcímet se, csak
annyit mond róluk ;.. "holott bizonyá1'a.
még sok van, amelyeket nem sikerült
msgtalálnom" . Pedig az említett Szege-o
diben S ,a. Zengedezőben sok százados
használatú lutheri ének van,némelyiket
ma is használjuk. .

Szegedinél (1569) például' 11, ezek
közül: Oh Or isten, tekints hozzánk!
(16. Il.Zeng. 273. Zalánfy L m. 1.' sz .. -
Erős várunk nékünk az Isten. (35. l.k

A: régi magyar könyv
Népmeséinknek kedvelt alakja a legkisebbik fiú, a legfiatalabb

királyfi, akit elnyomnak. háttérbe szorítanak irigykedő bátyjai, de ő
. azért mégis megtalálja az alkalmat, hogy bebizonyítsa a maga rerid-
kívüli képességeit. Ö küzdi le diadalmasan azokat az akadályokat,
amelyekkel szemben mindenkí tehetetlen: ő győzi 'le az qriást, Ő vágja
le a hétfejű sárkányt, ő szabadítja ki áz elvarázsolt királylányt, őmenti
meg a helyzetet akkor, amikor már minden elveszett. Ehhez a leg-o
kisebb fiúhoz hasonlítható a magyar irodalom. Szenvedéseinél, küz-
delrnes sorsánál, és belső tartalmánál fogva egyaránt olyan, 'mint ~
száműzött királyfr: koldúsruhában 'járó, fejedelmi lélek. ,

\ Ez a fejedelmi lélek szemmel látható; külső formája szerint a
könyvekben áll előttünk, de története mégsi-m az első masrvar' könvv-
nek a megjelenésével kezdődik, hanem jóval. korábbi időbe nyúlik
vissza. Abba az időbe, amikor a hét vezér népe egyik őshazából .«
másikba vándorolt, amikor nagy történelmi vállalkozások közt meg-
kereste és megszerezte végleges hazáját. Ekkor még nem voltak írott
kőnyveink, de voltak énekmondók, vándor hegedősök,kóbor laritosok,
akik énekeikkel lelkesítették és gyönyörködtették a harcban megfáradt
katonákat, közernbereket és előkelőket, az egész magyarságót. Elbe-
szélték a magyar nép eredetet; Hunor és Magyar. vadászatát, a csoda:'
szarvasnak az űzését, amely olyan bámulatosan jelképezi a napkeleti
népek olthatatlan vágyakozását a művelt nvugatí világ ismeretlen titkai
után. Elbeszélték a testvér hún nép sorsának világraszóló történelmi
eseményeit, az Attila nevéhez fűződő mondákat, a magyar· vitézek
hősi "tetteit. Tévedne az', aki azt goridolná, hogy mindez csupán' szó- .
rakoztató dolog volt, unaloműző, haszontaLan időtöltés a tábortüzek .
misztikus világánál, a borral telt kupák hangulatában. A magyarság-
nak ma már alig ismert, ősi költészete őrizte a nemzeti lélek hagyo-
mányait, a dicső mult felemelő emléket, ez ihlette a döntő politikai,
hadvezéri elgondolásokat, jelölte ki a vándorlások irányát, ez biztosí-
totta a. finnugor és török törzsekből összetevődött magyarság nemzeti
egységét, .Ez a költészet egy pogány világnak az emlékeihez ésszilaj
erkölcséhez fűződött, így természetesen háttérbe szorult akkor, amikor
a magyarság a; keresztény hitre tért. A 'keresztény vallás elterjedése.
új irodalmat is teremtett, amely eleinte természetesen csak idegen
legendákból, vallásos művekből állt, latin nyelvű volt és még akkor
is; amikor magyar fordítások is keletkeztek, hosszú ideig szinte kizá-
rólag csak az írástudó egyházi rend használatára készült. Olvasói
papok, apácák és szerzetesek voltak, akik egyúttal a könyvek írását,
másolásat is végezték, sokszor hosszú éveket szeritelve egy-egy díszes

'betűkkel és képekkel, ékesített, mŰVÉSzikivitelű könyv lemásolásá-
nak .. Ezeket a kézzel írott könyveket nevezzük kódexeknek. Termé-
szetes, hogy bennük a középkori keresztény lélek egyetemes: nemzetek'
fölött álló jellege érvényesül inkább, mint a magyar lélek sajátos nem-
zeti -vonás,ü. Az ősi magyar költészet a középkori századokban.' az
írott könyvekeri kívül maradva, az élő. szó közvetítésével élt tovább,

.de élt a szájhagyományban, igricek, hegedősők, énekmondók előadá-
sában, a parasztok kunyhójában, az előkelők asztalánál és a királyi
udvarban is. Hogy ez az ősi keltészet az Arpád-hází királyok udvará-
ban megértő támogatásra és hálás közönségre talált, azt döntően bizo-
nyítja az a néhány történeti könyv, (krónika, gesta), amelyeket sok-
'szor egyenesen a magyar király parancsára írtak meg a királyi udvar
írástudói akaratianul is: belekeveredve történetirásba a régi magyal'
költészet néhány mondai természetű hagyományát. Azokat a hagyo-
mányokat, amelyeket egyébként senki sem jegyzett fel soha,. mert
szükségtelennek, vagy éppen' károsnak tartották' az írástudók. Sajnos..
a középkori magyar könyvekből, kódexekből nagyon sok elveszett a-
tatárjárás, a 'török hadak és más ellenségek pusztítása idején.

De á 16. században nemcsak a' régi kódexek szóródtak szét és
pusz.tu1tak el. Mátyás -híres -budai könyvtárával egyidőben züllött széf
az erős és független magyar állam. is. "Mátyás király ötmilliós Magyar-
országában négymillió volt a magyarság' lélekszáma. .két évszázad
mulva már másfélmillió magyar se,m volt a világon. Mert ez alatt az



id6 alatt állandó csatatér volt az ország, benne két világhatalom sere-
gei táboroztak és versenyt pusztítottak. Az anyagi romlás tökéletes
volt, a magyarság földi sorsa meg volt pecsételve minden emberi szá-
nrltás szerint. Deéppen a katasztró.fa idején, a legmostohább körül-
mények közt indult döntő küzde1emre a hétfejű -sárkány ellen a leg-
kisebbik fiú, a felemelkedő magyar irodalom. A reformáció és a
könyvnyomtatás megindította a magyar kőnyveknek eddig elképzel-
hetetlen gazdag áradatát, a könyvek most már nem egy példányban
készültek el hosszú évek nehéz munkájával, hanem rövid idő alatt
többezer példányszámban terjedtek -el. Abban az esztendőben, amikor
a törökök megszállták Budavárát, 1541-ben jelent meg a teljes Új-tes-
támentum első magyar fordítása, mintegy jelezvén, hogy' az a ma-
gyarság, amely a keleti barbársággal vívott harcában elbukott, a nyu-
gati világhoz pedig hathatós segítségért hiába könyörgött, Európa
megrabolt árvája, a történelem ítélőszékétől az Isten igazságához
fellebbezett s Öreá bízta magát. Bs megjelentek a többi könyvek: bib-
líafordítások, vallásos iratok, tudományos művek, költői alkotások"
népkönyvek. A reformáció iskolárban a nép tömegesen' tanult mez
imi-olvasni és vágyakozott.a könyvek után. Elsősorban az, Isten meg-
tartó Igéje után, desokszor éppen ezt közvetítve, a könyv volt az
egyetlen vígasztalás: az anyagiak elvesztek, a földi élet teljesen bi-
zonytalanná vált. Isten elküldött emberei. a magyar szellem kifejezői,
sokszor' a legnagyobb nélkülözésekkel küzködő vándorprédikátorok.
szgény tanárok, iskolamesterek, világosan látták, hogy a végvári kata-·
nák minden vitézsége sem' fordíthatja meg egymagában a magyarság
sorsát, mert nemcsak előttük van ellenség, hanem a hátuk megett is'.
Látják, hogy népük számára nincs más menekülés, mirit a belekap-
csalódás a szellemi világba, Ezért kell iskolákat alapítani és nyomdá-
kat felállítani olyan <nehézségek közőtt, amelyeket manapság elkép-
zelni is alig tudunk. Ezek a fanatikus emberek, a hitnek és a magyar
kultúrának a hősei, nemcsak írták a magyar könyveket, hanem sok-
szor hordozható nyomdájukon maguk is nyomtatták ki és maguk is
árusították azokat, vásárokon, ponyvára kirakva. Innen ered a ponyva
elnevezés, ami a 16~17 században nem értéktelen tartalmú erkölcste-
len könyvekre vonatkozott, hanem igazi léleképítő. sokszor éppen
vallásos tartalmú könyvekre, 'amelyeket tisztelettel tart számon az
egyháznak és irodalmunknak a' története, s melyeket áldozatos lelkű
prédikátorok' és tanítómesterek igyekeztek eljuttatni a magyarr- nép
nagy tömegeihez i:s.

A prófétákés apostolok sorsa azonban míndíg az üldöztetés volt.
Ez volt a sorsuk a ma-gyar könyv hőseinek js az idegen .uralom ide-':
jén. Még hogyha a legelőkelőbb és leghatalmasabb emberek álltak be
az irodalom szolgálatába, azoknak is vállalniok kellett rendesen a
számkivetést és az üldöztetést, olyan mértékben, amennyire. ki merték
fejezni könyveikben nemzetük lelkének 'legmélyebb vágyait. Gondol-
junk csak egyetlen példára a zivataros időkből, Zrínyi Miklósra, a köl-
tőre és hadvezérre, akin~k irodalmi' munkássága nyilt 'beismerése
annak, hogy egy leigázott és szétszórt nemzetnek a sorsát nem lehet
kizárólag a fegyverek erejére bízni. Tudjuk, hogy ennek a nagy ma-
gyar embernek mennyi méltatlan keserűséget és bántalmat kellett el-
szenvednie a bécsi udvartól. Mert a királyi udvar, amely Árpádházi
királyaink idején a magyar lélek fellegvára és a nemzet sorsával fog-
Ialkozó .köriyveknek az ihletője volt, Mátyás uralkodása után többé-
kevésbbé ellensége, üldözője volt a magyar könyvnek. Az idegen fegy-
ver és az idegen szellem uralma évszázadokon át bujdosásba kergette,
szenvedésekre iés nehéz próbákra kényszerítette a legkisebb fiút a
magyar irodalmat. Elvitathatatlan tény, hogy a legkisebb fiúnak buj-
dosásaban és szenvedéseíben a reformáció hűséges osztálycsa volt. Ti-
zenhatodik századi irodalmunk bölcsőjét a reformáció ringatta: A re-
formác'ó ihlette azokat a könyveket, amelyek feltárták "az országok-
bari való sok romlásoknak" okait,rámutattak az Istentől eLfordult
nemzet büneírex olyan igazságokra az' egyén és a közösség életében;
amelyekért az egyháznak' sohasem kell szégyelnic magát. -

Szíja-$ Pcj~.

Zeng. 454. Zalánfy i. m. 4. sz. Bűnö-
sök, hozzád kiáltunk! (67, 1.). Zeng. 306.
Zalánfy i. m. 2, sz. - Atya Isten tarts
meg minket. (142. 1.). Zeng. 453, Zalánfy
i. m. 11. sz. - Mi Atyánk, ki vagv
mennyégben. (162-164. 1.). Zeng. 413"":'
414. Zalánfy í. m. 27. sz., stb.

A Zengedezőben ezenkívü! 17, például
Oh te, dicső Szentháromság. Zeng.

537. Zalánfy i. m. 6, sz. - Jézus Krisz-
tus, dícsértessé!. Zeng. 45. Zalánfy i. m
14. sz. - Jövel Szentlélek Úristen, Zeng,
179, Zalánfy i. m. 21. sz, -- Mennyből

- jövök most hozzátok. Zeng. 54. Zalanfy
i. m. 29. sz. - Mennyből jövén az' an-
gyalok. Zeng, 56". Zalánfy i. m. 30, sz.

Énekes multunk e könyveit ismernünk
kell; nem hiszem, hogy Zalánfy ezt ne
ismerné. Ilyen felfogással Luthernek
egyik-másik latinból átvett, fordított.
átalakított, megtoldott énekére "se lehet
ráismerni", ha összevetjük a latin' ere·
detivel. Arokháty szerint néhány Szenczi
fordította francia zsoltár se hű magyar
fordítású, mégis használta s használják
ma is; nem nevezik francia énekeímé-
vel.

Sok jellegzetes énekünk, Lutheré is,
"az anyaszentegyház háborúságában,
szorongattatásunk idején" bátorító, erő-
sítő, vígasztaló kincse volt atyáinknak,
ha nem is fedte a hű magyar fordítás a
német eredetit, még ha egyík-másik
ének sora meg-megrövidült vagy meg-.
nyúlt (Erős várunk, Mire bánkódol, óh
.te, én szívern? Tebenned bízom, én Iste-
nem, Szívem keserűségét, Istenfélők,
me ly boldogok vagytok, Jézus Krisztus,
dícsértessél, Adj békességet, A keresz-
tyénségben, Krisztus Atya Istennek"
Krisztus ártatlan bárány, Szívből szerét-
lek, én Istenem, Dícsérjed, áldjad, én
lelkem, A rní életünknek közepette).
Különben a Tranoseius is sokszor ebbe
a hibába esik, mert Tranovszky, a tótra
fordító (1635-36) német variáns-dalla-
mot, nem az eredetit vette alapul, ..így
a magyar fordítás se. A Luther eredeti
versmértéktől eltéröen van fordítva: 1.
Dies sind heiligen zehn Gebot (Trali..
404,). 2. Mensch wiIlst du leben [Tran.
401.). 3. Jesus Christus, unser Heiland
(Tran. 316., 555.), 4. Wir glauben alI an,
[Tran, 304". 193,)..' 5.' Gott der Vater
wohn uns bei (Trau. 27., 188.), 6. Gott
sei gelobet und geb. (Tran. 376,). 7. Te
Deum laudamus [Tran. 289" 29,. 196,). 8.
Gelobet: seist du, Jesu Christ. (Tran. 70.,
45.), .9, Mitten wir in Leben (Tran. 968.),
10. Christ ist erstanden (Tran. 211.).

Maradjunk ezért okosan konzervatí-
vok, ha a haladás hívei vagyunk is.
Úgy dolgozzák át.a hivatottak az éne-
kek fordítását, hogya magyar ének-
címek kezdősora. eredeti, versmértéke
épségével megmaradjon; mert a kezdő-
sorok, ne feledjük, egyútta) a törzsdaJ-
Jamok nevei is. Ha ezt összeelegyítjük
nagy lesz a zavar nemcsak' a .hívek,
hanem az istentisztelet vezetöi: lelkésze .

- és kántora részéről is. ... .
Úgyaneza kérelmünkia többi német

eredetű énekekre, me lyeket a. 16~18.
századtól kaptunk, meghonosítva, a Zen-
gedező és 0j Zengedező által. Ez azon-
ban nem vonatkozjk azon német ének-
szövegekre - és dal larnokra, mik a Tra-
noseius útján' került bé' a magyaro-
sodó tót gyülekezetek 'énekgyakorla-
tába tótu! és magyarul, mik sem a Zen-
gedezöben, sem a Dunántúliban nincse-
nek meg, Ott elfogadjuk' azt az ének-
címet és fordítást,' mit magyarra fordí-
t6j~.,e.Iószqr: használt.
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Ezt ajánljuk az Egyet. Énekügyi Bi-
zottság> figyelmébe. Ezt diktálja a sok
százados rnult emléke, apáink, egyházunk
szeretete. Amid van, azt .tartsd meg,
hogy senki el 'ne vehesse tőled.

Bleiáiüv Sándor.

~~>~

Láttuk
Az arany meg az asszony, Kenessey

Jenő kamaraoperája finom eszközökkel
dolgozó szerzemény. A Krudy Gyula
egyik novellájából készült mesét egy-
szerű eszközökkel, dallamosan és mégis
igényesen fejezi ki a zenemű. Szép
kiállításban, pompás szereposztással, jó
randczésben került a közönség elé. Nyu-
,godtan mondhatjuk róla, hogy' konzer-
'vativ . hangszerelése népszerűvé és ked-
veltté .íogja tenni.

Hat szerep keres egy szerzőt, Piran-
della drámája újra a közönség elé ju-
tott. Ezelőtt csaknem húsz évvel játszot-
ták Budapesten. ugyanott, ahcl ma fel
újították, a Vígszinházb an. A darab
azóta nem kopott semmit; hár új vetély-
társai támadtak, részint' ugy.anezen
szerző más, nálunk is bemutatott müvet-
ben, részint pedig az azóta többször
játszott angol szerzőkben. Mégis Piran-
dellonak ez a müve, a mindent fejtetőre
állító kíván~sisággal, a megszokottat a
másik oldalról való szemlélésével meg-
döbbentő mélységek~t tár fel a néiŐ
előtt. A tanácsot kereső ember lép
elénk, álruhában, mint szerep, mint va-
j~ki. aki nem felelős azért,. ami ·tÖrtént
és szeretné, hogy más oldaná meg he,
ly~tte azt 'a kérdést, amit ő maga meg-
oldani 'n'em tud, mert összeütközik
benne és a neki megfelelő jónak kívá-
nása.Mivel .az igazságot nem akarja' el-
fogadni, nem mer vele szembe' nézni,
várja mástól a megoldást; 'de nem fo-
gadja el,>m~rt "kívülről jöttnek érzi és

kíváÍlságával n~m egyezőnek. Mély lelki
szakadékok' tárulnak Iel, amelyeket nem,
merne megnézni az ember, csak így,
hogyelvontan, papíralakok formájában
jelentkeznek és még arra sincsen lehe-
tőség, hogy az ember önmagával. vesse
össze. A' szerző jó tudta, hogy igazsá-
'gait csak így tudja elfogadtatni, ezért
választotta ezt a fonák formát..,- .Az
előadás jó, kivéve egy-egy helyet, ahol
elbohóckodják és a problémát a nevet-
tetéssel eltakarj ák. '

A Műterem· Gyenes Gitta íestőmüvész
kiállítását mutatta be. Furcsa, vizuális-
nak. ható, . összekeveredett képeket fest
ez a festőművésznő,,- Az eszmét keresi'.
deaz eszme mindíg- azonos kifejezésben
és köntösbén jelentkezik. Ez az azonos'
köntös pedig a témákhoz "a ló '. és ein-'
ber körítés':, vagy valamelyik .erdeí vad'
és ember. A' legtöbbször r é\ leglényegte-.

A' francia erkölcs 'filmen
A 'francia filmet háboró előtt-olyannak ismertük, mint az erkölcsi

fesztelenség szellemes tárházát.,A.1egdurvább sexualítástól kezdve
'Sacha Guitry szllemes pikantériájáig mmden változatban cS\lIkjrgyanas
mutatkozott meg benne. A családi életet csak a háromszög. f'ormájá-
banv-a gyermektelen léhaságban, az. azonkívüli életet.pedig a szeretők
·szabadságában rajzolta ez a filmgyártás, Ogy látsz*,. ilyen) isvo·lta
francia élet, P61t(Xln,a marsall, legalább is ezzel, indokolta afr!ancia
összeomlást. A polgáscsult F'ramciaország 3. jólélőkdekadenciájában
szétmállott belülről. tie akik a francia irodalmat 'figy~lték, azok első-.
sorban a megújhodó, népi Irányzatú katolicizmus Iróiban, mint Clau-
.del, Mauriac, Giono, szemlélhették az újjászüh~téE)t.~z a megújhodás,
mint minden igazi újjászületés, pelülről<2:1alulról indult el. Belülről,
vagyis erkölcsi mólységekbőlis alulról, vagyis a nép felől. Ha .valamit
újra akar kezdeni egy nemzet, akkor csak .\'12; erkölcsi es népi megúj-
hodáson kezdheti. '

Európában először a francia-filmgyártás > jutott el odaig;hogyaz
·irodalom vette uralma alá a filmet. A 'francia filmnek. egy bizonyos
irodalmi levegője mindi g volt s ez a 'mai francia filmgyártás ban most még
·jobban kidomborodott. Es érdekes eredményt hozott. Az öreg-Európá-
nak, mely ugyan 'addig elsősorban sznobbizmusból és álszeméremből
sein az irodalmában, sem a. filmjében sohasem jutott az ;,erkölcptelen.,
ségben" annyira, mínt a francia, most a francia filmgyártás .mutatja
meg az erkölcsi építőmunka útját.

c:Az új francia filmek az erkölcsi megújhődás útját a, legftanciá.bb
verizmus útján járják. Nevetséges lenne, ha a francia. film, vagy iro-.
dalom az összeomlás után egyszerre f'ehérbe öltözött volné Ilyen
rnegújhodásnaksemmi hitele nem lenne. Ez csak a francia 'élet való
kérdéseinek és benső tragikusszétmállottságának elhallgatásával volna
mívelhető s egyenlő volna.' a farizeizmussal, sőt, a hazugsággal. Egy ,
Giono ilyenre nem vállalkozhatik. A francia filmek ma is tele vannak

"bűnnel. A bűn, épen a férfi ésnő viszonyát alapjában megrontó bűn,
ott burjánzik a mindennapi élet méíyén. A francia irodalom szemébe
mer rnézni ennek a bűnnek De már' látja ia vkiutat. -Egyelőre ,csak

.nagyon félszeg, talán elég polgári .megeldásokkaí szolgál, 'deminden-
esetre megoldásokkal. Ezek a bűnök gyén~e' .kispolgárok. bunei,heroi-
kus Ieszámolások, radikális megtéresek helyett tehát 'egyszerÜpo!lgári
megoldások t örténnekaz életükben. Belesimulnak .engedelmesen a
Rendbe, .amit Giono minden álszenteskedés nélküljól. éreztet olyannak,
amí felette áll annak, ami emberi. I '

. Egymásután hár~m GióIJjo-film/' három rnűvészí prédikáci'óa
francia néphez. Az "újra sarjad az élet"-ben egy vándor színésznő,
h~nyat~tt életű tipikus -francia külvárosí figura, találja meg az. egész-
seges, eletakarattói duzzadó férfiben . az élet értelmét, majd a .gyer:-
mekben s razelső kenyérben" amit az elpusztult falu újra megművelt
földjén termeltek; megtalálja élete magasztos etikumát is. A "K\lt;íS9

. leánya" 0. filmben, egy megesett fiafalleány körül bonyolódik a dráma",
akinek a bűne a háborús összeomlás tragikus levegőjében kapbocsá-

,natot s amegtérő férfi tisztessésrében békességet a. Családban. "A pék
felesége" fiatal péknéje megszédül az állati férfiasságú pásztorlegény
bűvöletében. Elhagyja érte 'az urát; de .az egész falu közbenjárása'es
a megbonthatatlan Rend kényszere alatt bűnbánattal v)sszatérhó!zzá.

Ezek az emberek nem hŐrsök.'Kicsiny, félszeg kíspolgárok, kis em-
berek a mindennapos my,nká'ban. De a 'nagy bűiök csaJádok é$egésZ
ki» társadalmak' középpóntjáoa lqkik . őket. A botránya' nevelőjük s
a sznobb- és szűk társadalom felhördülése a -józanítójuk. A rikító bűnök
következményei egyvaJlásos kö;zönyösségben, , elviIágiasodásban és.
kispolgári 'posványban 'élő társada~matúg'lJ megráznak körüZöttiik,
hogy kirázódik az avas elvek. ,közül az erkölcsi konvenció, az .{llem;
a rend, a polgári jóvátétel, a bűnbáf/,attal felérő meggondolás im.in.-.
denekfelettaze~ber felett álló törvény" melynek érvényesülését 'nem.
lehet megakadályozni. Nem tÖrténik sern,mi természetfeletti;; csak
egyszerűen mozgásba jön társadalom valaha keresztyén indítás:lt. bensŐ
fegyelme, .feUörnek gépiesen élő emberekből azok a penső hangok,



melyek emberivé teszú: az életet. Az élet diadalmas, titokzatos' benső
bzelmességei áttörnek a nyakig begombolkozott társadalom megbot-
ránkozásán és közönyén s a bűn trcujéiiuu, természetes megoldást
nyernek. " -
<: Nincsen, ezekben .a' megoldásokban semmi a természetfelettiből.
Ezek 'az emberek meg nem Istenre hallgatnak, amikor "megtérnek" .
csak az élét erői törnek fél mélyről. A munka, a termés, a' gyermek,
a család nagy valóságai prédikálják ia megújulást s :győznek a mag:'
talanság, a szétzüllés, a vállalkozásról való lemondás anarchiáján,
A mindennapos élet termi meg a bűn ellen a társadalom ösztönös vé-
dekezését. A francia filmnek ez az erkölcsi megújhodása nem az evan-
géliumi keresztyénség még, de csak egy lépés választja el tőle. Egy
népi megújhodáselső jelei ezek. Ma még csak az történik, hogy egy
bret1i énekesnő egy erős férfi oldalán megdaga:sztja az -első kenyeret
s megszüli az ;lső, gyerme~et. Egy. megesett l~ny megka~ja gye;me-
kéhez az apát IS. Egy megtévedt asszonyt csudalatos természetességgel
vil>szaves~"'aférje. De mindenesetre ' annyit jelent mindez, hogy egy
meghasonlott s a bűnében ásezeomloit ~ép ,egyedeib.I?rl:.új~a )el~eszi a
munkát, enged a mélyről, az emberi es tarsadalmt oszt0n.0kbol ger-_
jedő hívasoknak, ''teremni akar, újják.ezdeni m~ndent, s m~nd,enese~tre
legelőször az újjáépítés első mozdulatawal, legalabb a legnytlvanvalobb
romokat eLtakarít ja. .

Mindennek hitelét épen ai adja, hogy' ez az erkölcsi életrende-
ződés,ez az erkölcsi újjáépítés ilyen hihető kis k~zdetekből, egyszerű
emberi rugókból áz élet mélyéről kapja az indítást. Mert akinek látó
szeme van, az mindezek mögött ott latja a nagy Pedagógust, a türelmes
Istent, aki tejnek ítalával szoktatja kemény eledelre a bűnben össze-
omlott francia nepet.' Dezséry László.~~~--~,..........

Egyiptomi erkölcstan
Az iszonyú válság közepette, amelyen, a .világ átmegy, r:ágyon

sokan aggódással: k-érdezik önmáguktól: vajjon csakugyan túlélték-é
magukat azok a szellemi értékek, melyekben hittünk és amely értékek
húsz század óta erőt és lelki jóságot kölcsönöztek a keresztyénségnek.

A szent önzés" amelyre annyi nép hivatkozik, érinthetetlen dog-
mává vált. Az érzéketlenség lett úrrá mások fel nem fogható nyomo-
rúságával sze~ben.· Az ernberek közötti testvériséget megtagadták és
ezt úgy magasztalják, mintha ~leteszmény ~olnav~gy p~<;li~egy J~gnak
az alapja lenne. A jótékonysagot gyengesegnek es a jóságot bunnek
tekintik. Ezek á' felfogások érvényesülnek manapság minden vonalon
bizonyos cinikus' gőggel párosulva és azt kérdezzük öriönma~unktól,

'vajjon egy új . kor eloestéjén állunk:-e? 19a,z-e az, hogya lelkiismeret
szava, amelyet mi a kétség, és aggódfis perceiben sokszor hallgattunk,
meg fog szűnni? o " • , ,

Igaz-e, hogy elnyomja majd ezt a fegyverek zaja es az ember~~
kiáltása? Vajjon megérűnk-,e egy másik erkölcstant, amely helyettesít-
hető lesz majd az Evangéliuméval?, , • f '"

Létezik-e.egyáltalában egyrnásik, erkölcs~an? Ezt a kérdést ,vet.Ju~
fel, amikor a múlt ,felé' fordulunk. Afelé a' múlt felé, amely annyr-
nemzedék munkája árán valósult meg.. ' .: .,'
, Ehnek .a múltnak nem volt meg, az a.techníkai műveltsége, mint a

jelen' kernak. Esemberei mégis 'olyariok voltak; mint mi:sze!tyedtek,
szerettek, imádkoztak ésakik.~, talán jobban, mint . Ini, olyari életről
álmodoztak, amely kellemes ..és egyben kiegyensúlyozott legyen.

Vidámsággal, sőJ lelki. gyönyöí:ü~éggér.· tudták"sze~e{ni az, életet
anélkül; hogy megfeledkeztek volna arról, hogy boldogság csak akko);
lehetségescha 'megvan a lelki béke és a .lelküsrneret nyugalma.
, De 'tanulhatnánk-e igazán valamit egy p..ogány múltbóljKí. tudna

erre..·válaszolni?, ,.' " ,_ ..,. '. ," ' .' " . ,"
~,' ',Otézet éve annak, hogy sz egyíptomíak ,nagy piramisóka~építettek
a' Nilus partj án. Ezeket ~a piramisekat ,sírok, veszik: körül; malyeknek
belseje, feliratokkal van ellátva. Olvassuk csak: ,',Enni adtam annak, aki
éhes', volt, Felruháztam azt, aki mezítelen volt. Eltűntettem a Nilus
foly6t, az' éiői, .akínek nem, volt. bárkája. Eltemettem ,azt, akinek nem
voltak gyermekei" .. ' ; ;."' ',' ','

lenebb éppen az a képen; 'ami a kép
tárgya. De lehet, hogy ez is valami nagy-
szerű, csak mi nem értünk hozzá,

kp.

HíREK
Az Egyházi TÖrvények szlovák nyelvű

kiadása megjelent s kapható a Luther-
Társaság könyvkereskedéséb~n: Bpest,
VIIÍ., Ullői-út 24. '

Országos külmísszfőí konferencia lesz
f. hó 22. és 23-án Nyíregyqázán.' Elő-
adók: Németh Károly esperes és dr.
Molnár Gyula közigazgatási bíró, a M.
E. elnök ei, Benzing István, Csepregi
Béla, Danhauser László, Enyedy Irma,
Győri János, Güt'tler Vilmos, H_uber
Etelka, Jávor Pál, dr. Mády Zoltán, Ma-
laga Elza, Németh Gyula, báró Podma-
niczky Pál dr., Rimár Jenő. A konferen-
eia második napján istentiszteletek lesz-
nek a szórványhelyeken és a tanya-
bokrokban is, vendégigehirdetők szolgá-
lataivaL

Evangéhzácíó volt legutóbb (május
6. és 7. napjain) a szarvasi tanítónó-
képzőben. Péteriben . és Gércén (májUS"

,9-16. között}. A szolgálatokat vitéz
Sréter Ferenc, Csepregi Béla, Sághy
Jenő lelkészek és Kárpáthy Emma dt.
végezték. Tokajban május 23-30 között
végez evangélizációs munk át Kajos 'Já-
nos lelkész.

A Luther-Társaság május 17-én a
.bányakerületi püspöki hivatal tanács-
termében felolvasó ülést tartott. Elő-
adók voltak: Gütt!er Vilmos,' dr. Kring
Mik lós és vitéz Virág Jenő.

Kítüntetés. Szép kitüntetés érte Bér-
ces Lajos balassagyarmati iskolánk igaz-
gatóját. A Magyar Tudományos Akadé-
mia a báró Wlassics Gyula-alapítvány
egyikét - 500 pengős jutalmat _ hosszú
és érdemes működése elisrnerésáűl .nekí
ítélte. A kitüntetett igazgató jutalmát
az Akadémia összülésén József kir. her-
ceg kezéből vette át.

Pestszentlőrtnc, A 'gyülekezet május
16-án jótékonycélú egyházzenei hang:

ersenyt 'rendezett." Egyházi énekeink-
-ről előadást tartott Pásztor Pál budapesti
s.-lelkész, órgonált Peskó Zoltán orgona:
müvész, énekelt' Tőrös Mária, hegedült
Drietomszky Jenő. Vitéz Sokoray Ká-
'Toly .lelkészibevezető, )IL befejező imád;
ságot mondott. . .
; Uj kö~yv, Hézagpótló mű 'jelent meg
napjainkban dr. CsengödyLajos-tolláböl,
amely az 'évangélikus' keresztyénség
apostoli, ősi· hitig·azságait összefoglalóan
szembesíti, a· mcdern .ísraeretek éS '.11
Szentitás együtteS 'nieg'\rilágításábafi.·' A
könyv' címe: 'Azapostó!i hítvai1ás' es . az
evangeliki.íske.r~,íJztxéh.S<ég. ' Az :~lZyh~t.



,

. hitvallást-Irataínak s a jelenkor terme- A megboldogult családjá körébenígybeszélt: '"Tiszteltem atyámat.
szettudományi és 'filozófiai ismereteinek Szerettem anyámat. Kedves voltam fivéreimmel és növéreímmerszem-
egymáshoz való kapcsolódását tárgyalja ben. Szolgáim szerettek".', -, -, .'" '
1~ íven át. Ára 6 pengő. Megrendelhetö Ezek a feliratok az ő életét tárják elénk. Akiről szól,:' kerának
Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, nagyvezére. miniszterelnöke és legfőbb bírája' volt. Pompa vetté körül.
Budapest' IX" Ferenc-krt. 19/21. Királyának kedvelt embere volt és gazdagsággal volt megáldva.: Most

Végv~r-harc, Az, angyalföldi ifjúsági pedig, hogy emlékezik, nem az elmúlt nagyságáról beszél.. Megvolt az
kör a budapesti gyülekezeti ifjúsági kö- a félelmetes hatalma ahoz, hogy felebarátaink 'élete felett szabadon
rök első évvégi találkozóját' rendezte rendelkezhessék, 'lIhe a következőket írja: "Igazságot szolgáltattam.
meg, "Magyarok ezeréves végvár-harca" Nyugodtan beszéltem. A 'két ellenfél részére olyan ítéletet hoztam.vhogy
címmel, me ly a 16, 's:;:ázadtól kezdve be- a kibékülés meg történhessék. A szerencsétlent kiszabaditottam annak

'mgtatta az istenes magyar i~odal~in .vá- karmai közül, aki hatalma~abb volt nála: ,~z!JI'Úeg!e~tem ,:ninde,~ütt'ott,
lógatott termékeit. Mórocz Sándor és ahol hatalmamban volt. .Itélethozatal napjan a bíróság elott az ozvegyet
Dezséry Lászlóértékes előadásai mellett védtem: Es annak a pimasz ának helyt ad~ám,aki szükséget szenvedett.
Mády-Szabó Gábor, Csíky M'ária,a Ma- Hoztam a békét".' . , , ,
dách-Szinház tagjai, továqbáRévész De azért hatalmas' volt. Erőszakot alkalmazhatott- volna. Tudta
István, Lieszkovszky Lász ló és az angyal- azonban, hogy a hatalmon levő inkább tudásával-es szavának varázsával
!i!ildi gyülekezeti énekkar' adtak, elő tud megbecsülést a maga részére kivívni,mint erőszakkal. 'I'udta.i hógy
szavalátokat és énekszámokat. A komolyi ha engedelmességre akar' találni, akkor keU, . hogy szeressek. Mert ia
és rnagasszinvonalú műsort, melynek szív az, .amely arra .veszi rá az embereket, hogy vagy hallgassanak reá
Összeállítása' Révész Istvánt dícséri, a vagy sem., . . , ,
hitében élő és áldozatokat bátran vál- Ugyanaz a felebaráti szerétet jut kifejezésre Ptah-Hetep nagyvezér
lala' mély .haiaszeretet hatotta át. . életszaoályaiban,amelyeket harminc századdal .Kr. e. írtak. 'Haigaseuk

(' . HalálozlÍ~, Heinlein Emil "liIiomosi lel- csak megj.Harnegnöttéd, miután kicsi, voltál; ha' gazdag vagy, míután
kész 78 éves .koráb an elhunyt. szegény vortál, ne' fösvénykedj gazdaságoddal, mert azt-Isten.' neked

Házasságkdtés. If]. Kakas József m. ajándékul adta". Tovább pedig <jl következőket mondjar.i.Hamegműve-
kir, főhadnagy, Kakas József dabronvi i led :földjeidetés azok termést hoznak és Isten' neked abbó-l bőven. ad,
lelkész fia, május l-én vezette oltárhoz ne 'tömd tele a szádat anélkül, hogy felebarátodra ne gondolj", Hogy'
a -celldömölkí . templomban Dezső lio- ~
nát, Dezső Lajos ny: jegyző -leányát Ielebarátunkat szerethessük, azon kezdjük/ hogy saját hozzánktartozóin-

. Érettségiző ifjúságunk figyelmébe! kat szeressüle előbb. Az egyiptomi. családi élet szigorúan egynejű "ölt,
Minden .egyetemi városban egyetemi kivéve a királyét. Az asszony .. jogi helyzete egyenlő volt a férjéével.
Luther-Szövetség vműködík. A hallgatók, Az individualizmus, eltüntette a férji tekintélyt ésaz apai hatalmat,

. ·beiratkozásukután keressenek kapcso-' ezeket pótolta a tömegszolidaritás ősi fogalmával. . .
latot az egyetemi városok lelkészeivel, . . _l_
akik az egyetemi és főiskolai hallgatók Jobban, mint barmikor, a család vort sz alapja a társadalomnak:
minden ügyében készséggel adnak fel- "Alapíts otthont, - írja az erkölcstanító - és házadban tartsd becsben
világosítást. Mindenk í fe~t€.tlenüJ lépjen a feleségedet úgy, amint illik. Házasodj meg addig,amíg fiatal vagy,
be az Egye,teml Luth,er-Szovet~egbe! ~- hogy feleséged gyermekeket szüljön neked, mert egy embert gyermekei
A budapesti hallgatok· vegyék fel az c' , k ' 'b 'b "1 k "A íntomi b " ~
érintkezést Dezséry László egyetemi lel- - • sZ,amar:a , aranya an ecsu n,e ~eg. z egylp omi em er reszere -a
késszel (Bpest, XL, Fehérv-ári-út 15, T,: házastársi szeretet a boldogsag .titka.
257~~58,),iIL az Egyete~iLuther-Szö- . Kétségkívül: jót tenni nem mindíg könnyű dolog. Az ember enged
vetséggal- [Bpest, IV" ~astya-u", 12, T,: il bűnnek. Hogy attól megmenekülhessen 'Amon, f lé f .di 1 . kl .
187-455,), A beiratkozáshoz. drákottho- , .,' ,." _ ' . , '. ".." ::.~ or, u, a 1, a
nokban való elhelyezkedéshez segitse- szerencsétlen keresere megérkezik, ez pedig neki konyorog. TItkon, SZIVe
get, menza-ügyekben támogatást kap- mélyén hozzá 'imádkozik, hogy hallgassa 'meg őt. Keresi az Isten iránti
hatnak. szerétet erejét: "Oh Ptah; szívembe foglaltalak, . szívem tele van a fe

~a~~~!laum, .egyM,z,unk gy,enes,diási" szereteteddeí, mint ahogy a mező .tele van virágbimbókkal". .
MISSZIOl.. ?tthon,a ma]?s ; 20-~ol ]U,mus Ime, elérkeztünk' a mi Evangéliumunk tanításaihoz. At. ernbéri
26-lg üdülővendégek sZi'(mara al1 nyitva. 1'1 k k há , ' It üksé i erköl ' " " .',.
Elsőrendű, bőséges ellátás, .kfszo lgálás " ,e, e, ne, narornezer ev~e V,? sz~ se~e~, ~ er o C~l eszmemk.befog~-
várja a' Balaton, mellett a testi-lelki .p i- easara. Minden emben muveltseg bölcsőjének Egyiptomot tekintett ek
h~nést k~,:"ánó ve,ndégeket Napi penzi,ó maguk a görögök is, ahol ez a műveltség az idők folyamán ala15tiltJd.
haro~szon ~tkez~ssel ?pengo. (Lel,ke- I Vajjon tönkre mehet-e 'ilyen sok időt igénylő erőkifejtés; ha még
szek es csaladtagjaik részere 6 P,) Resz-, 1 . " '1 ? 'E "1 erőkif ité , 1 'k/" ',', ,
letes felvilágosítást az Otthon vezető- O y n~g~ IS a ,yesze y., ,Jg~ o .yan "ero 1 ~J e,s, ,~ll1:~y. etszaz nemzedék
sége: Gvenesdiás, Zala me gye nyújt. munkájának összetévéséből : létesült? Kétségkívül, hogy' nem mehet
I .' , "., ' tönkre. De hát akkor a mi világunk erkölcsi alapjai miért rinognak?

" ' ,. "Negyven százada annak, kiáltottaRa, hogy a négy égtájat alkot-
Ontudatos evangélikus ember! tam, hogy minden ember úgy élhessen, rnint embertársa. -Azérthoztam
A' MAGYAR, KÖNYVNAPON létre a vízáradásokat, hogy aszegény ember épúgy 'használhassa, 'mInt

, hűbér ura. En minden embert embertársához hasonlónak teremtettem',
1943. június 1.2, 3,án,látogassa meg az En megtiltottam 'azt, hogy az emberek igazságtalanságot kövessenek

[hya. tCOO" lu'thc·.r <"IO"'Y'C'tse' n el. De ők mindazt megsemmisítették, amit én elrendeltern .,.,.", . ~U II II. -d ,y ... Húsz évszázaddal később Jézus Krisztus azt mondotta az embe-
reknek: "szeressétek egymást?". . . " " , ..

':,Huszár Gél" sátrát fl Deák .•, .' D,e az ernberek nem fogadták meg szavait, Megtagadták.aaemberek
, téti templom előtt f közt; Jestyériséget és szeretetlenül felebarátjaikra .támadtak.Blreledvén

Egyházurikegyetlen' konyvsátorel, azt, hogy aki karddal támad" kard által pusztul ~l ... ',~' ", ' ,'> '

Miildenkönyvnapl könvvet mégren- ' " ' - ':Franctából fordí-tcitta:
dlVelheBtá'8tZEsyet\e2mt Lu~hed,t SzövéenlSétgkn~ ...' ..... . -: , .. . - .': .Bchreíner .renő,,·

"s ya-u, " -d"e vezm '. Y ep 'Je~yzet. Ki'. ér i5 §1!~zaddaFá2'egyiptomiak liitÉl szerínt Ptah ·azanyag istenei
' .8 diák8zodáHs .célt támog6~ L . Amon a szellem istene és Ra a világ lelkének istene velt, "'.~. .

8
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Cvurátz ferenc Evang.leánynevelöintézet és leány~imnázium
Kőszeg.

Magas színvonalú nevelőintézet, mely
a 10--18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtól áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.
Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az
matban.
nyujt.

,
1943-44. évi feltételek folya-

Felvilágosítást az Igazgatóság

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház•.
kerületek, Jóléti Egyesületét?

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

, Kiházasítási, tanulmányi, . neveltetesi segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és' tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkeztat férfi és női tagszerzőket.
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Garab József könyvnyomdája, eeg léd, Arpád":tér 5., Evangélikus bazár.

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatáséval.
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Hősi halál
Az örök magyar sorsot alig

lehetne valamivel hűségeseb-
ben és találóbban jellemezni,
mint ezzel a szópárral. Ezer év
óta ezen a földön mindenkor
vagy hősi halál, vagy hősi élet
várt a magyarra. Bizonyság rá
történelmünk s bizonyság rá az
első világháború, mely éppen a
mi fajtánkat ritkította meg ta-
lán a legjobban. Nagy magyar
temető ez az ország, ez a "köny-
nyel és vérrel áztatott" ősi föld.
A könny a hősi életre, a vér a
hősi halálra emlékeztet állan-
dóan. De nagy magyar temető
a széles világ is. Amerre csak
szem elláthat, mindenütt hősie-
sen küzdött és - ha kellett --
hősiesen meg is halt a magyar.
Most különösen Doberdóra,
Piávéra, Przemyslire, Galicia
nyírfakeresztes katonateme-
tőire, vagyaDonmentére gon-
dolunk. Hányan porlanak -ott,
messze idegenben, hányan es-
tek elott messze, idegen har-c-
tereken. Soknak a sírjához
száll el távoli szerettei imája
és könyörgése ...

Május utolsó vasárnapján, a·
magyar embernek szívéből ki-
nőtt ünnepén, kegyelettel em-
lékezünk rájuk. Emlékezünk
rájuk a magyar mezők búza-
virágaival, a magyar kertek
illatával s a feledni soha nem
akaró szíveknek büszke szere-
tetével, Most különösen felújul
szívünkben az emlékezés szent
érzése. Napjainkban szinte nap-
ról-napra szaporodik azoknak a
száma, akik bátor halálukkal

/

jelszót: előre nagy magyar
akarással, bátor áldozatválla-
lással! Előre, átérezve azt, amit
a költő olyan találóan írt le:
"Apa elhullt - és a fiú Rá-
borult a vérző főre; Csak egy
szót még édesapám! A haldokló
felnézett rá És azt mondta,
hogy: előre!"

Hősök vasárnapján mi ezt a
szót adjuk megint tovább. Előre
a, végső győzelemig. Ha a ma-
gyar sors hősi halált kíván:
nem szabad megrettenni tőle.
Hősök véréből születik a ma-
gyar jövendő. Mi mindíg büsz-
kén tekintünk a "veszteséglis--
tára". Nem halálról beszél, ha-
nem életről szól az nekünk. Ne
fel'edjük el azonban azt sem,
hogy a hősi halálnál nem köny-
nyebb a hősi élet. A hősi
életet éppen úgy el kell szen-
vedni, mint a hősi halált. Bizo-
nyos tekintetben ez talán még
nehezebb. .. Sok lemondást,
kisebb darab kenyeret, megértő
türelmet kíván ez háborúban is,
békében is. A magyar sorsnak
vállalásá t úgy, amin t a költő
is mondja: "ahogy lehet!"
Ahogy lehet ...

Hősök ünnepén új magyar
hősök előtt is újból megnyílik
a régi út. Azért, hogy megter-
mékenyítsék poraikkal az ősi
magyar földet; azért, hogy meg-
védjék 'hősi életükkel a magyar
becsületet. Hogy szívébe írják
minden .magyar embernek az
örök magyar sorsot: a hősi ha-
lált és a hősi életet. r

Pásztor Pál.

hősi élet

1

méltókká tették magukat a
magyar hős nevére. Előbb apák
estek el,' most fiak követik
őket s mi az 1915-ben elhúnyt
hős apával együtt emlegetjük
fel az 1942-ben elesett hős fiú
nevét is. Egyszerre övezzük
hervadhatatlan koszorúval a
homlokukat. Neveiket ugyan- _
azokra a hősi emlékművekre
véssük, hősies példaadásukat
pedig egymást követő nemze-
dékek .elé feladatként állít juk.
Áldjuk Istent érettük. Az az
érzésünk, hogy ők méltók iga-
zán a magyar névre, mert ők
életükkel példázták azt, amit
sok magyar csak szájával mer
és akar vallani: "A haza minde-
nek előtt!" Hányan vannak kö-
zöttük olyanok, akik· alighogy
meghallották a haza hívó sza-
vát, úgy mentek, mintha Isten
parancsoló szava állította volna
egyik percről a másikra szent
szolgálatnak betöltésére. Há-
nyan vannak, akik alig búcsúz-
tak öreg szülőtől, hőn szeretett

.mátkától, otthagyták ifjúságuk-
nak minden megvalósulásra in-
duló szent reményét, csakhogy
ezt a parancsot beteljesítsék.
Egy szó nem engedte őket pi-
henni. Egy szó vezette diadal-
ról-diadalra - még a halál ál-
tal is diadalra - ez az egy szó:
Előre! Előre a jobb, a boldo-
gabb, szebb magyar jövendőért.
Látták, hogy ezt a magyar jö- .

-vendőt mindíg ki kell harcolni,
erre érdemesekké kell magun-
kat tenni, ezért áldozatot kell .
vállalni. Tovább adták hát a



8o~a Gft~or tra~é~iája
"A magyar művészet ért" kiállítás egyik

kiállító müvésze, Boda Gábor, a kiállítás
megnyitása után összetörte kiállított
szobrait. Amint az egyik délutáni lapban
nyilatkozott: "nem bírta elviselni a
mellőzést és felhagy a szobrászattal" .

Boda Gábor nevét főleg azok ismenk,
akik a népi megújulás mozgalmaival
érintkezésben vannak. Ö a művészet te-
rén, a szobrászatban kísérelt meg spe-
ciálísan magyart adni. Szobrai, melye-
ket több kiállításon megfigyelhettünk,
különös, a többitől elütő, új utakat ke-
reső alkotások voltak. Legtöbbször egé-

-szen zárt formában készült alakok. Sehol
kinyújtott kéz,' vagy elálló végtag.
Mintha csak egy da/ab fatörzsből fara-
gott lett volna a mű, mintha csak vala-
hol az ősmagyarok faragtak volna ma-
guknak bálványt.

Ezek a lefojtott erejű, különleges szob-
rok nagy feltűnést keltettek a művészeti
szakértők előtt. A nagyközönség azon-
ban csak annyit látOtt belőlük, hogy nem
díjazták, nem tüntették ki őket. Nyilvá-
nosan csak a Dob-utcai postapalota be-

_ járata felett díszelegnek. Pedig éppen a
mai modern építészetben. amelyik sZÍ-
vesen alkalmaz síkfelületekre szob or-
diszítéseket, vagy domborműveket, sze-
rephez kellett volna jutnia. Hiszen stí-
lusa is inkább illik ezekhez, mint a régi
stílusú szobroké.

Most, hogy 'eldobja kezéből a vésőt
és ezüstmíves mesterré lesz, úgy érez-
zük, hogy egy kis magyar tragédia ját-
szódott le szemünk előtt. Olyan valaki-
nek tragédiája, aki hivatott lett volna
arra, hogy új hanggal gazdagítsa a ma-
gyar művészetet és akinek ez nem si-
került, mert összetörte a közöny és a
beérkezettek szerveze e .enállása. A
reg! mag ar ún: a sze e et enség egy-
mas uánt. p.

Svéd lelkész
magyar kitüntetése

A Kormányzó Úr a Ma-
gyar Érdemrend tiszti ke-
resztjével tüntette ki HoJt
János slockholmi lelkészt.
A kitünletést május A-én
adta át Matuska Péter
slockholmi magyar követ
a kitüntetett lelkésznek.

Ez a kitüntetés a magyarság és a ma-
gyar evangélikus egyház őszinte és igaz
barátját érte. Neve nem ismeretlen azok
előtt, akik az evangélikus egyháznak az
északi testvéregyházakkal való kapcso-
latát szeretettel ápolják. Hoff János elő-
ször 1931-ben járt hazánkban a vasár-
napi iskolai munka első európai kon-
gresszusával kapcsolatban, amelyen mint
a svéd egyház képviselője jelent meg.
1939-ben ismét járt Magyaror-szágon,
amikor is magyar lelkésztestvérei k ö-

zelebbről is megismertették a magyar
evangé1ikus egyház kérdéseível-s a gyi,i-
lekezetek életével. ,

Ezek a látogatásai elegendönek bizo-
nyultak arra, hogy egyházunk .ösz-nte
barátjává legyen és nagy szolgálatokkal
hálálja meg azt a vendégszeretetet, ame-
lyet hazánkban élvezett. Azok a magyar
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A diplomata temetése
az érsek légitevékenysége

s egy egyszerű lelkipásztor levélkéje
Három életről van szó. Az egyik befejezett élet, a másik sikerek-

ben felfelé ívelő élet s a harmadik a szolgáló és boldog élet hőskőlte-
ménye. Mind a három korunkból és napjainkból való. Érdemes arra,
hogy ismerje leorunk is és az utánunk következő nemzedék. is.

Egy emberöltővel ezelőtt, saját szemeinknek sem akarván hinni,
sok temetés leírása közben olvastuk ezeket a kifejezéseket: pap nem
alkalmatlankedott a temetésen. Korunkban pedig olyan rengeteg a
mende-monda a keresztyénségben megkereszteltek dolgaival kapcsolat-
ban, hogy teljes elközönyösödésről beszélhetünk. Semleges államok
egyházi ujságírói többször és állandóan vísszatérően rirják, hogy hi-
tünk legszentebb kifejezései maró gúny tárgyai s a legáhítatosabb egy-
házi cselekmények mintha nemcsak erejüket vesztették volna, hanem
nem is kívánja látni korunk sok gyermeke.

S amikor ezeknek a megnyilatkozásoknak sokan és könmyen hi-
telt adnak, hivatalos egyházi kommünikében olvashatja ,az egész világ
Moltke volt német diplomata madridi temetését. Ezen a temetésen
valóban nem hangzott el egyházi beszéd. Jelen. volt a temetésen a'
spanyol és német állam minden együtt szolgáló polgári és katonai elő-
kelősége, a Madridban szolgáló egyéb külföldi, hasonló rangban funk-
ciót végző magas állami. előkelőségek s akkor a temetés Moltke bib-
Iíás családi életének szokása szerint folyt le. A. temetésen csak ct
Szeritirás szólalt meg. Felolvasta a lelkész az elhunyt édesapja felett
tartott 'beszéd alapigéit, az édesanyja halálakor mondott beszéd tex-
tusát, majd a házasságkötése alkalmával elmondott evangéliumi igéket
s hét gyermekének keresztelésekor felolvasott bibliai szavakat. Mind-
ezek az igék az özvegy naplójában gondosan fel voltak jegyezve 's
így kiválasztva és összegyűjtve állottak a lelkészek rendelkezésére.
A felolvasott versek után egyszerű ima következett, majd a Máté-
passióból egy korál. Nehány napra e temetés után úgy a madridi evan-
gélikus templomban, mint a diplomata ősi falujában istentisztelet
leeretében tartottak gyászünnepélyt.

Ez a befejezett élet.
A felfelé ívelő élet képviselője Spellman newyorki érsek. Egy

éve ismeri nevét és bátorságát a világ. Első európai szereplése után
kiderült, hogya' mostani pápa amerikai látogatása alatt megismerte
őt, megszerette s annyira bízott benne, hogy hosszadalmas s vasuton
vagy autón nehezen lebonyoIítható amerikai missziós útjain könnyen
vállalkozott arra, hogy- a Spellman vezette repülőgépre felült s így
vele utazhatta be az egymástól óriási távolságra fekvő telepeket.

A két világháború közötti időben többször érkezett hír hozzánk
arról, hogy korunk úgy protestáns, ,mint a római katolikus misszio-
náriusai igénybe vették a repülőgép et is. Ezeket a bátor és vállalkozó
lelkeket minden földhöz tapadt lelkész értékelte s természetesnek
tartjuk a magunk részéről is azt, hogya pápa ezt a bátor lelkészét az
egyházi rangemelkedésben segítette.

Azon sem csodálkozik az európai protestáns közvélemény, hogy
a repülő érsek magas amerikai katonai egyházi rangot tölt be. Katona
Ielkész-tábornokra valóban szükség,van. Azt is természetesnek tartjuk,
hogy ez a funkcionárius nem a honi, vagy a "hadtápterületeken" végzi
áldásos lelkészi tevékenységét, hanem előremereszkedik a légvédelmi
ágyúk ásító csővéig is s bizonyosan számolt az érsek azzal is, hogy az
ő repülőgépének is van esküdt ellensége az egyházlatlan és politi-
kailag erősen baloldali amerikai szerelők között is os esetleg ő is le-
zuhanhat egyszer anélkül, hogy egyházi és politikai. misszióját befe-
jezhetné. S ő imponálóan bátor s repül szüntelen. Ameríkából Afri-
kába. Majd a Vatikánba. Azután Spanyolországba, majd sorra yissza
az előbbi helyekre s legutóbb az inkább mohamedán Törökországba js
ellátogatott s híre járja, hogy Kínába is szándékozik elutazni s nyilván
ott állomásozó amerikai katonák lelki gondozásának felügyelete cél-
jából. ,

Nincs senki, aki ne helyesélné ezt a lelkészi buzgságot. Elhisszük



óról szóra, hogy ez a tevékeny, ambiciózus s gyorsan cselekvő és
ngedelmeskedő érsek lelkészi ésérseki feladatait tökéletes hűséggel

végzi el. ' '
Sőt gondolunk rá utazásai közben s aggódunk érte, hogy egész-

ségesen végezze végig utazásait, mert reméljük azt, hogy bár repülő-
gépeket áld meg a bomházásra indulás előtt s bár a fegyverek embe-
reit bátorságra inti, azért befelé s szemünk és elménk előtt rejtve talán a
békét is szolgálja.r Hite és akarata szerint talán Amerika és a Vatikán
kívánságának megfelelő békét, de úgy érezzük, hogy al veszélyes-zó-
nában élő lelkész gondol arra is Isten közelében, hogy lelkészi szol-
gálata s békére Irányuló tevékenysége tekintetében csak egy szem-
pont lehet: a teremtett, a bünös és megváltott ember.

A harmadik ember egy névtelen lelkipásztor. Nemzetiségére nézve
francia. Munkahelye St. Nazaire környékénJ van. Több gyülekezetben
szolgál. Egyik munkahelyéről a: másikra biciklivel száguld. Talán ő
volt az a francia lelkész, aki másfél évvel ezelőtt megírta azt, hogy
a szigorú télen csak szombat este szeretett volna a meíeg konyhai
kályha mellett ülni, hogy vasárnapi prédikációját megírhassa. Most
újabb levelet ír, .amelyben a kővetkezőket írja. 'Egy városkán bicik-
lizik végig s a déli órában felvisít a sziréna. Még nehány erőteljesebb
rúgással meggyorsítja biciklijét s elébe akar szaladni a nagy bombázó
erődőknek, amikor kiszalad alóla a gép s ő egy kisebbf'ajta utcai árok
mélyén hasal s tőle pár száz méterre leszakad a. levegőből a 4000 kilós
bomba. Minden megremeg' és minden összedől. Szemlét tarthat lelki
nyugalmának derűjével két-három napon át. azon, ami történt., Látja
az elpusztult életeket s abban a kedves templomában, ahol sokat pré-
dikált, most bútorraktár van. Híveinek mindene elveszett s akkor a
legnagyobb pusztulás láttán! letérdelt imádkozni s hálát ad Istennek,
hogy mennyi segítségre való alkalma lett a keresztyénségben reá
bízott szolgálatának. .

, S ez a francia, aki hite és neveltetése miatt nem tud haragudni
sem az angolokra, sem az amerikaiakra, amikor mindene semmivé lett,
feltehető, hogy minden farizeizmus nélkül írta meg levelét s annak
minden sorát.

Miért került három ilyen sors egymás mellé? Vajjon a roham
előtt, vagy egy légitámadás után nem ilyen három lélek él egymás
mellett? Vajjon az utcán nem ilyen emberek jönnek, mennek, talál-
koznak? Ilyen emberekként nézi az, örökkévalóságból az Úr azokat,
akik velünk együtt élnek s mindegyiknek megméri cselekedeteit, mert
rólunk: és kertársainkról is szól az, az ige: megmérettetettr .Bár ismer-
jük és látjuk egymást, nem tudjuk, hogy ki találtatott könnyűnek ...

De mikor látja meg a világ magát az Istent? G. L.

.
A magyar könyv

újabb viszontagságai
A népmesekben szereplő legkisebb királyfi felébredéséhez és neki-

gyűrkőzéséhez hasonlítható az oa megmozdulás, amely a magyar iro-
dalomban történt a reformáció isteni sugallatára. A magyar könyvek
íróinak sorsát azóta isazaknak a prédikátoroknak az élete tükrözi
a legjellemzőbben, akit' Isten Igéjével evangelizáltak, szóban és írás-

; ban, könyveiket megírták, kinyomatták és árúsították, a népet meg-
tanították írni-olvasni, de közben hol a török elől, hol a másik idegen-
ség elől kellett menekülniük könyvekkel, nyomdával, néha iskolájuk
növendékeivel vagy épen az egész gyülekezettel együtt. Bizony, nem
csoda az, hogy a bujdosó királyfi néha kimerült és elalélt. De azért
elnémítani, elpusztítani mégsem tudta semilyen fegyver és semilyen
varázslat. Történelmi sorsunk kényszerűségeiből, évezredes vágyaink-
ból éö, reményeinkből mégis megszületett á magyar könyvek csodá-
latos sorozata. Egy legyőzhetetlen hadsereg ez a sor, amelyben ott
vannak a szaktudomány ok fontos könyvei, s azok a könyvek, amelye-
ket minden magyar ember számára írtak meg Bessenyei, Csokonai,
Kazinczy, a két Kisfaludy, Berzsenyi, Katona, Széchenyi, Vörösmarty.
Petőfi, Arany, s a méltó kortársak és a méltó folytatók. Pedig közben

lelkészek, akik aZ" utolsó évtizedben
svédországi tanulmányutat folytattak, az
ő páratlan szereteténel.'- köszönhetík,
hogy a svéd egyházat hianytalanul meg-
ismerhették. De nemcsak a svéd egy-
házi körök felé nyitott kaput, hanem sa-
ját otthonát is igaz szeretettel tárta ki
magyar szolgatársaí előtt. Az így szö-
vödött személyi kapcsolatok csak el-
mélyítették a magyarság iránti szerete-
tét, amelyről számos elöadásban adott
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bizonyságot a svéd gyülekezetek és egy-
házi vezetők előtt. .

Kitüntetése alkalmából e sorok írója
felkereste Hoff Jánost, aki túláradó
örömmel beszél a számára váratlan meg-
lepetésröl:

- Nagyon boldog vagyok a kapott
kitüntetés miatt, - mondotta többek kö-
zött. Igazán sohasem gondoltam ilyes-
mire, de örömmel és büszkén fogom hor-
dani. A legnagyobb öröm az, számomra,
hogy e megnyilatkozásban meggyőződ-
hettem arról, hogy a magyar állam
megbecsüli azokat a kapcsolatokat, ame-
lyek az utóbbi időben a svéd és magyar
evangélikus egyházak között ki épültek .
A mai időben egyháznak és államnak ezt
a példás összhangját igen nagyra becsü-
lendőnek tartom, s kitüntetésemet éppen
mint ennek jelét fogadom nagy hálával.
Hiszen nagyon kevés az, amit én ma-
gam a magyar testvéregyházért tettem.
A magyarsággal való kapcsolatomban
nekem magamnak volt a legnagyobb
örömöm, amelyre Isten iránti hálával
gondolok. Magyar barátaimnak azt üze-
nem, hogy boldogan várom azt az időt,
amikor ismét elmehetek hazájukba s sze-
mélyesen köszönhetem meg azt az örö-
möt, amelyet a velük való kapcsolat és
e kitüntetés is jelentett.

ürömmel adjuk 'át ezt az üdvözletet
lapunk olvasóinak, A magunk részéről
pedig szeretettel küldjük lapunk hasáb-
jairól is a magyar testvéregyház köszön-
tését e kitüntetés alkalmából. Hisszük,
hogy a svéd egyházzal való kapcsolat
továbbra is elmélyül és az Egyház" Ura
meg fogja áldani azokat a törekvéseket,
amelyekkel szálak szövődnek ország-
határokon túl is Isten gyermekei között.

HQff János 1900-ban született Tecko-
matopban (Dél-Svédország). Teológiai
tanulmányainak elvégzése után a Iund-i
dómban szentelték lelkésszé. Stock-
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holmban a svéd egyházi diakónia ifjú-
sági munkájának titkára volt s ilyen
minö"ségben járt hazánkban. 1928 óta
gyülekezeti lelkészi szolgálatot teljesít
a stockholrní Oszkár-gyülekezetben, 1939
óta a svéd királyi testőrség lelkésze.
Érdemei elismeréséül a svéd lelkészi
karból elsőnek érte a legfelsőbb elisrne-
rés. Vajta Vilmos.

~
Kassai kacsa

Olvasóink beküldték nekünk a "Kas-
sai katolikus tudósító" c. havonként meg-
jelenő lapot', melynek áprilisi számában
az 5. oldalon cikk jelent meg a keresz-
tyén egységről. Ez a cikk megállapítja,
hogya most újból felmerült közeledési
szándék nemcsak katolikus oldalról nyil-
vánul meg, hanem többször megnyilvá-
nult az már protestáns oldalról. Ennek.
igazolás ára idézi a "Nemzeti Ujság" ki-
lenc éy előtt, 1934 áprilisában közölt
cikkét, me ly arról számol be, hogy dr.
Thieme Károly lipcsei evangélikus egye-
temi tanár hatszáz protestáns német-
országi lelkész nevében levelet intézett
XI. Pius pápához s abban alázatosan
kérte az Egyházba való újrafelvételüket.
Közli 9- levél egy részét is, majd a cikket
így fejezi be: "Hogy azóta mi történt;
nem tudom. Egyet azonban meg kell
állapítanom: ez a levél a katolikus hit
igazsága mellett szól".

Mi tudjuk, hogy azóta mi történt. Meg
is mondjuk. Annak idején, még ugyan-
csak 1934 április havában megírtuk,
ezzel a címmel: A 600 ném et evang. lel-
kész áttérésének kacsája. Megírtuk, hogy'
a hír a "Le Temps" francia és a "Gazetta
de Laussane" lapok adataira támaszko-
dott. Róma csakhamar kijelentette, hogy
a tömeges áttérők nem jelentkeztek. A
külföldi lapok azzal próbálták a harnis
hírt enyhíteni, hogy a 600 lelkészt 12-re
csökkentették. A legkorrektebben a Le
Temps járt el, mert visszavonta az egész
hírt. Viszont a Nemzeti Ujság akkoriban,

. sőt tudtunk szerint míndmáíg nem rekti-
fikálta híradását. Talán ez az oka annak,
hogy a kassai ujság most újra feleleve-
nítette ezt a régi kacsát, mely már bé-
kén pihent azok között a sorstársai kö-
zött, amelyeket jótékony feledésnek ad-
tak át.

Nem is fűzünk hozzá semmi megjegy-
zést most sem. Csak egészen alkalmat-
lannak és ügyetlenül megválasztottnak
tartjuk az időt szegény, -- korán el-
húnyt - kacsa feltámasztására éppen
most, a keresztyén egység újabb próbál-
kozása idején.

Tanítóegyesületi gyűlés. A pestmegyei
felsőegyházmegye Tanítóegyesülete má-
jus 25-én a fasori gimnáziumban tartotta
rendes évi közgyűlését. A közgyűlést
istentisztelet vezette be, majd Peskó
Zoltán orgonaművész tartott előadást:
"Mit és hogyan orgonáljunk?" címen.
Kapossy Edit a leánylevente-intézmény-
ről adott tájékoztatót.

Házasságkötés. Bonnyai Sándor, a ~IE
lelkésze és Kovács Éva tanárnő május
19-én tartotta eskűvőjét a fasori temp-
lomban. - Melis János és Hrivnyák
Ibolya - Hrivnyák János medgyesegy-
házi lelkész leánya - május 15-én tar-
totta esküvőjét a medgyesegyházi temp-

-Iomban.
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vállalniuk kellett a száműzött királyfi minden szenvedését. Közülük
sokan szegénységben és elhagyatva éltek, életükben néha senki. sem
tudta róluk, hogyakoldúsruhában is és a törékeny testben fejedelmi
lélek rejtőzködik, a napkeleti királyfi lelke, a magyar irodalom. ame-
lyet száműztek az idegen uralkodó udvarából, a kegyenceknek a ke-
gyeiből és a hatalmasoknak a palotátból. Sőt az ellenséges körülmények
és az idegen uralom következtében előállott szerencsétlen társadalmi
fejlődésünk sokszor még az egyszerűbb hajlékokból is kizárták a sze-
gények sorsára jutott, bolyongó királyfit. Irodalmunk legszebb leveles-
könyvét hazája földjéről száműzve írta meg a nagyságos fejedelem
hűséges íródeákja, Mikes Kelemen, Rodostóban, na·gy Törökországban.
egyedül hallgatva tenger mormolását, s évtizedeken át ismeretlen
könyvével híven példázva sok-sok magyar könyvnek a szerencsétlen
sorsát. Irodalmunk nagy ébresztője Bessenyei György, a daliás testőr-
tiszt, magyar természetével sehogysem tud beleilleszkedni az idegen
udvar légkörébe: kegyvesztetten vonul vissza pusztakovácsí kúriájába,
bihari remete magányában írja könyveit, amelyeket nem tart számon
és nem olvas el a nemzet olvasótábora, de annál inkább a bécsi· ren-
dőrség. Haláláról még legjobb Íróbarátai is csak hónapok mulva 'sze-
réznek tudomást. Ugyanilyen magányban keres nyugalmat a kétségbe-
esés elől, néhány évtized mulva, a Dunántúlnak egy kis falujában
Berzsenyi Dániel, a Tiszántúl keleti sarkában pedig Kölcsey Ferenc. A
debrecenlék híres prófétája, Csokonai Vitéz Míhály állástalanul ten-
gődik és a szegénység jellemző betegségében, a -tüdőbajban hal meg
harminckét éves korában, miután nem tudta senkivel kiadatni összes
műveit, pedig gyönyörű dolgokat írt, megírta a világírodalom legszebb
komikus hőskölteményét, tudományos fejtegetéseket és egyéb köny-
veket is, amelyek közül az egyiknek ezt a cimet adta: Az is bolond,
aki poétává lesz Magyarorszégon, Ugyanebben a betegségben hal meg,
szintén ,fiatalon, Kisfaludy Károly, a magyar vígjáték atyja. Nyel-
vünknek"nagy megújítóját, Kazinczy Ferencet, Habsburg-ellenes össze-
esküvéssel vádolják, halálra ítélik, majd enyhítésképen hét évi ke-
mény várfogságra hurcolják, mint utolsó gonosztevőt, ő pedig homá-
lyos cellájában, tinta hiányában, saját megeresztett vérével írja köny-
vének lapjait. Amikor börtönéből kiszabadul, főrangú rokonai és isme-
rősei szóba se állnak vele. Ő mégis az irodalomra költi minden vagyo-
nát, szegényen marad utána népes családja, elhagyatva és elfelejtve a
mcsternek a hajléka, amelyben megilletődve és megrendülten áll meg .
néhány év mulva Petőfi Sándor, felhánytorgatva versében a "nem-
zethálátlanság égfiekíáltó szégyenét." Vagy gondoljunk Katona József
sorsára. Páratlan kincse senkinek sem kellett, .nem érhette meg Bánk

. bánjának a színre hozatalát sem. Pedig megírta benne a legnagyobb
magyar tragédiát, a magyar történelem tragédiáját. Mert minden,
benne van Bánik bán és Petur sorsában, a jobbágy Tiborcnak a sorsá-
ban és az idegen zsarnokkal meg idegen léhűtőkkel elárasztott királyi
udvarban. Gondoljunk Vörösmartyra, aki a szabadságharc bukása .....után
beleőrül nemzete sorsába és abba az emésztő gondba, hogy honnan
szerezze meg családja számára a mindennapi kenyeret. De nem járt
sokkal különbül a daloknak ifjú fejedelme, Petőfi sem. Róla is tudjuk,
hogy azt a dicsőséget és elismertetést, amiben része volt, főleg halála
után, életében fájdalmas áron kellett megvásárolma. Tudjuk, hogy
amikor Pozsony városa emléktáblával akarta megjelölni az Ország-
gyűlési Tudósítások éhbérért dolgozó másolójának egykori lakását,
akkor kiderült, hogy Petőfi Sándornak Pozsonyban nem volt lakása.
A világ legnagyobb lírai költője Pozsonyban "tartó~kodott ugyan, de
nem lakott." "f:jtsz:akára a ligetben keresett nyugvóhelyet, ha kellő
időben nem tudta valamelyik istállóba vagy nyomortanyára bekunyo-
rálni magát."

Aki ismeri a magyar könyvek múlt jának valóságos tényeit, s mai
irodalmunk megismerésében nem. érte be az irányzatos napilapok
vezércikkeivel, esetleg sajtó útján elkövetett rágalmazások "tájékoz-
tatásaival," az tudja, hogy nincsen meghatóbb történet és nincsen iga-
zabb mese a legkisebb fiúról, mint a magyar irodalomnak a története.
Ebből a szomorú mcséből mégis integetnek felénk vígasztaló tanulsá-
gok. Ezek nem a felelőtlen derűlátásnak a lapjain vannak megírva,
amelyek sohasem voltak jellemzők igazi Irodalmunkra, inkább csak a
megrendelésre dolgozó. betűiparosok könyveire, hanern ezeket a fel-
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emelő tanulságokat sokszor éppen a komor lapokról lehet legjoibban
elolvasni. Ilyen jellemző és felemelő dolog az, hogy az igazi magyar
könyveknek a sorozata többé-kevésbbé bűnbánatra hívogató könyvek-
nek a sorozata. Nem mindíg evangéliumi értelemben ugyan, hanem
csak erkölcsi szempontból. a fennmaradás vagy a haladás érdekében,
de tiszteletre méltó bátorsággal hívják magábaszállásra a nemzetet.
Ezért ostorozzák a "romlásnak indult" magyart, ezért támadják maró
szatírával saját kiváltságos társadalmi osztályuk kártékony élősd'sé-
gét éppen úgy, mint a tömegszenvedélyek zavaros hullámait. A világ
azonban nem tudja elviselni a bűnbánat tiszta hangjait. Ezért volt a
magyar könyv olyan gyakran .kellemetlen és elviselhetetlen a meg-
átalkodott nemzet számára. Mert a világ mindíg nagyon jónak és igaz-
nak tartja önmagát, s nem szeréti az olyan beszédet, amelyben nem
láthatja saját magatartásának és úgynevezett elvének az igazolását.
Ezért keltett Széchenyi Hitelének a megjelenése országos felháboro-
dást. Ezért lehetett Petőfi Sándort' elmarasztalná a tót királyság, a fel-
forgatás és a hazaárulás vádjá,val, az ő rajongva szeretett Alföldjének
a kellős közepén, ahol még ráadásul a Kúnság népe csaknem agyon-
verte.

Fel lehetne hozni még jó néhány példát, egészen közelieket is
annak igazolására, hogy az újabb magyar könyv viszontagságai nak
okát nem csak az idegen elnyomásban kell keresni, hanem irodal-'
munknak abban az elviselhetetlen tulajdonságában, hogy bűnöket
számláló, bűnbánatra hívogató irodalom mert lenni: versben és pró-
zában, nagyszabású társadalmi rajzban és egyszerű kis történetekben,
CI. legkülönfélébb tartalmú könyvek komolynak vagy játékosnak tetsző
lapjain. Félreértések kikerülése végett meg kell jegyezni, hogy ez, a
bűnbánatra való hívogatás általában nem volt a Krisztushoz való
hívogatás. Vagy három évszázad óta a magyar könyv ritkán tudta
összekapcsolni a földi országnak a szolgálatát az Isten országába való
hívogatással. De azért a földi ország lakóit mégis olyan kűldetéstudat-
tal és bátorsággal hívta bűnbánatra, hogy ez a magatartás nem lehetett
erkölcsi pózolás vagy üres farizeuskodás amely, mint tudjuk míndíg
inkább elnémítja és félremagyarázza a bűnbánat őszinte hangjait. Va-
lóban, aligha lehet a világon még egy ilyen, nép, mint a mienk, amely
eredendő nemzeti bűneinek és a történelem kísértéseinek a rabsága-
bm, annyi .Jiazaárulót" és annyi "felrforgatót" talált, volna lelkének
legmélyebb kifejezői, leggyökeresebb és legnagyobb írói között, Mert
a világnak sohasem tetszett bűneinek az emlegetése. De úgylátszik, a
mcsebeli királyfi párartjan önfegyelemmel, higgadtsággal és bátorság-
gal állja a próbát, ismeri a sorsát és osztályrészét, s végzi feladatát,
amit helyette senki más el nem végezhet. Ez pedig felemelő és vígasz-
taló tudat lesz most is minden olvasó számára, aki tájékozottan és ön-
tudatosan fogja kiválasztani a sok vásári portéka közül a bűnbánatra
hívogató igazi magyar könyveket, .SzíjaS' Pál.

A falu ..es •• •a nepi írők
Egyik sokat aggodalmaskodó város ismerosom a napokban sziv-

szorongva tette fel előttem a kérdést: Mit szól a magyar falu az ú. !l'
népi írók egymás között dúló, egyre jobban elfajuló harcához? Es
különösen mit szól ahhoz, hogy Veres, a nagyok közül is az egyik leg-
nagyobb, ' újra a szociáldernokrata párt mellett tett hitvallást?
Azt feleltem egészen egyszerüen, hogy a magyar falu mindehhez nem
szól semmit. Még pedig azért nem szól semmit, mert sem a népi író-
kat, sem a nagyok közül a legnagyobbat nem ismeri.

Pár esztendővel ezelőtt nyugtalanító lelkiismereti kérdést formál-
tunk páran falusi lelkészek abból, hogy az ú.n. írókat, ha kell áldo-
zatok árán is közelebb hozzuk a falusi néphez. A falun működő nép-
művelési bizottságokban mód kinálkozott arra, hogy a községi könyv-
tárak részére hozandó könyvek jeovzékét előre összeál1ítsuk. Ezekbe
igyekeztünk minél több népi Írótól származó művet felvenni. A művek
nagyrésze nem érkezett meg; a jegyzék-összeállítás is illuzórikus volt,
mert azt küldtek, amit felülről küldeni lehetett, azzal a megnyugta-
tással, hogy később sor kerül minden megjelölt munkára.

Az evangélikus
könyvsátorban

A Magyar Könyvnapon 1943 május 31,
június 1-2-án az Egyetemi Luther-Szö-
vetség a Deák-téren felállítja az evan-
gélikus egyház első könyv sátorát Huszár
Gál 'emlékezetére. Husz ár Gál, a XVI.
század hányatott életű mi!gyi!r evan-
gélikus lelkésze maga nyomtatta saját
vándor-nyomdájában saját müvcít, s
J?aga árulta azokat vásárokban ponyván.
Ö volt az első, aki ilyen eredeti módon
terjesztette a magyar kultúrát. Ez volt az
első klasszikus "ponyya", Hova jutott
a magyar nyelvű . ponyva azóta! Az
Egyetemi Luther-Szövetség sátrával
vissza akar emlékeztetni, arra, amikor a
magyar lutheránizmus .keresztvén és ma-
gyar lelkű kiadv'ányaival a hit és a kuj:'
túra kapcsolatait teremtette meg a ma'
gyar néppeL

A Huszár Gál-könyvsátorban a követ-
kező könyvekre hívjuk fel, a fig yelmet;
Harangszó könyvkiadó: Stanley Jones'
Krisztus a világ országútján. Kapi Béla:
Olthatatlan fáklya, Kerert Emil (ford.]:
Uldözöttek, - Uzenet könyvlüadó: Fried-
rich Lajos: A megáldott kút. Dezséry
László: Templomozó Káté, Ruttkay-Mik-
li~n ,Géza: Honvéd, imádságos könyv, -
F}EBE könyvkiadó: Túrmezey Erzsébet:
Enek földrengéskor. Dezséry László:
Testnek fellámadását. Sághy Jenő: Ki-
váltságunk, - Keresztven lqazsiu; k i-
adásai: Karner Károly: Evangélium -.
magyarság. Luther: } gyi m á d k o z-
z á l, MEFHOSz Könyvkiadó:
Gyóni Géza ismeretlen versei. ..:... Szöl-
lössy könyvkiadó: Megyery Sári: A ven-
dég, - Turul könyvkiadó: Ádám Jenő:
A sk álától a sztmfoniáíg. Győrffy Ist-
ván: Magyar falu - magyar ház, Szabó
Pál: Bölcső. - Exodus könyvkiadó: Ka-
rácsony Sándor: Magyarok Istene, Föl-
dessy Gyula: Ady az ember és a költő.
- Magyar Elet könyvkiadó: Féja Géze:
Nagy vállalkozások kcra. Juhász Géza:
Népi irók. Veress Péter: Számadás. -
Bólyay könyvek: Berzsenyi Dániel. Min-
den munkája. - Porrés- könyvkiadó:
Arany János: Toldi trilógiája. Madách
Imre: Az ember tragédiája. -. Centrum
könyvkiadó: Sértő ,Kálmán: Versei. -
Révai l{önyvkiadó: Kosztolányi Dezső:
Novelláí, Márai Sándor: Füves könyv.
Nyírő József: Elszántak (novellák). -
Franklin Társulat: Kölcsey Ferenc: Osz-

,szes műveí. Ligeti Lajos: A magyarság
őstörténete. - Singer éli. Wolfncr: Her-
czeg Ferenc: Magyar történelmi drámái.
Szabó Lőrinc: Osszes versei. - Aihe-
naeum: Tóth Árpád: Osszes versei. Ko-
dolányi János: Juií ánus barát. Móricz
Zsigmond: A fecskék fészket raknak, -
Tatay Sándor könyvkiadó: Tatay Sán-
dor: Húshagyó kedd, Egyetemi
nyomda: Tersánszky J, Jenő: Vadregény.
- Oit icino könyvkiúdó Bay Ferenc:
1848-49, a korabeli napilapok tükrében.
Farkas Zoltán: Munkácsy Mihály, -
Stádium könyvkiadó: Erdélyi József:
Orökség, Egyetemi, Luther-Szövetség ki-
adása: Dezséry: Lélek s szabad nép,'

Hívjuk az evangélikus testvéreket, lá-
togassák meg 'sátorunk at és könyvnapi
könyvszűkségletűket szcrezzék be itt!
Evangélikus művészek, színészek, irók
adnak a könyvekbe autogrammot.

Aki itt vásárol, ,diákokat támogat!
l'
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Az azonban egészen különös volt, hogy legalább is itt a nyugati
végeken nem nagyon érdekelte a mi népünket a népi írók irodalmi
munkássága. A túlzó mértékben alkalmazott szidalmazás, vagy az
ellenkező mértékben gyakorlott dícsérgetés gyanús volt azoknál a
kevés számú olvasóknál i.s, akik éppen olvastak népi íróktól származó
műveket. Azt sem lehet' ráfogni itt a nyugati végeken élő falusi népre,
hogy nem olvas, sőt sokat olvas. Községünkben pld. három könyvtár
van és mind a három' nagy látogatottságnak örvend.

. Nem lehet' számításon kívül hagyni azt, hogy a falusi ember
józanul és tárgyilagosan gondolkozik . szinte az élét adottságában.
Ezért a népi 'irók mostani harcai, melyek mögött néha a művész-
ember érzékenysége, máskor a kiadó prof'itéhsége, vagy más isme-
retlen okok szerepelnek, nem érdeklik falusi népünk igen nagy részét.
Ellenben szerfölött érdekli; őket a jelen pillanatban a vetés bokroso-
dása, a májusi föld ígérete, a lombosodó erdő, egészen röviden a min-
dennapi kenyér. Érdekli őket a gazdakönyv, a pontok, a Juresek-féle
terv megvalósításának lehetőséve, a kevés munkaerő miatt a kapá-
sok munkálásának nehézsége, a kevés etetni való és így tovább.

Vonjunk le mindebből két tanulságot. Az egyik az, talán nem is
baj, ha falusi népünk nem leste szívszorongva a népi írók munkáinak
megjelenését. Kétségkívül biztos, hogy az eddig megjelent művek
~{özött volt nagyon kevés olyan értékes munka is, melyet minden
falusi embernek el kellett olvasnia. A legtöbbje azonban politikai
tendenciával készűlt mű volt és így egészen természetes, hogya külön-
féle munkák különféle politikai elvek szolgálatában állottak.

A mi országunkban úgyis annyian politizálnak ' több-kevesebb
hozzáértéssel, vagy szakértelem teljes hiányával, hogy egyáltalában
nincs értelme annak, hogy sokra becsült falusi népünk minden egyes
tagja még külön is Ú. n. politikai félműveltségre tegyen szert. Ezzel
függ össze különben az is, hogy éppen ezekben a nehéz időkben ne
valljunk annyiféle politikai nézetet, ahányan vagyunk. Ezért, akik
városban élnek, ne higyjék el, vagy ne engedjek elhitetni másokkal
sem az ilyenféle mesterségesen terjesztett nézeteket, hogy a falusi
ember most milliókat szerez, önző, engedi éhen pusztulni a várost és
így tovább. Higyjük el, hogya falusi embernek is éppen elég a
gondja-baja. ,

A másik tanulság inkább kérés egyházunk felé. Ahogyan egyhá-
zunk állította fel az első népfőiskolákat, - úgy egyházunk legyen az
első abban is, hogy állítson fel egy olyan intézményt, mely minden-
féle politikai tendenciától mentesen egyrészt tudományosan, tehát
módszeres tárgyilagossággal, másrészt az evangélium látószögében
teszi vizsgálat tárgyává a sokat emlegetett magyar falut, annak min-
den életjelenségét és minden bűnét. Egy ilyen intézmény lenne hiva-
tott megszabni azt, hogy mit kell a magyar faluért tenni, hol kell a
munkát elkezdeni, folytatni és bevégezni. De ez az intézmény lenne
hivatott arra is, hogy megjelölje azokat a megfelelő utakat, melyen
elindulva város és falu találkoznak, mert építeni csak úgy lehet, ha
megfelelő tervek szerint az épületet valóban elkezdik építeni.

A szidásból, a dícséretekből, a jelvényekből. politikai ízű tobor-
zásokból, multnak-jövendőnek-jelennek tökéletes összekeveréséből,
vezérek válogatásából és a titokban kiválasztott vezérek miatti össze-
veszésekből elég volt, most már kezdjünk el építeni. Ne mondjuk azt,
hogy most semmit nem lehet tenni,' mert háború van. Legalább a
fundamentumot kezdjük el ásni, ehhez nem kell anyag.

Végül tiszta szívből kivánjuk, hogy az egységet annyithir-
dető népi írók nyújtsanak megbékülő szeretettel kezet egymásnak és
ezzel a kézzel építeni segítsenek. Fülöp Dezső.

D. Kovács Sándor püspök síremléké-
nek felavatása. A dunáninneni evangé-
likus egyházkerület egykori püspöke, D,
Kovács Sándor síremlékének felavatása
f. évi május hó 30-án 1 órakor megy
végbe a Kerepesi-temetőben (49. par-
cella, 1. sor, 5, sír).

Nagyvárad. Az egyházközségben 'má--/
jus 8-án vallásos ünnepély volt, melyen
dr. Farkas Mária diakonissza főnöknő

"A Krisztus szolgá latában" címen tartott
előadást, Zulauf Henrik diakonisszainté-
zeli lelkész bibliamagyarázatot tartott,'
Túrmezei Erzsébet dt. saját kö ltemérryei-
ből olvasott fel, Hermann Ilus és a
Luther-Kar énekszámokat adott elő. A
gyülekezet vendégei. ezenkívül ar gyer-
mekek, leányok, nők és férfiak számára
tartott külön összejöveteleken szolgáltak.
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Láttuk
"A magyar müvészetért: immár IV.

kiállítása magasan kiemelkedik az elmúlt
év kiállításai közül a bemutatott anyag
színvonala tekintetében. Világosan lát-
szik, hogy, a zsűrinek sokkal nagyobb és
jobb anyagból kellett válogatnia, mint az
elmúlt év bármelyik más kiállításán,
Müvészeink "szemmel látható" nagy sze-
retettel és buzgalommal készültek erre
a kiállításra, amelyik lassan minden év-
ben "a kiállítás" lesz, a múlttal szemben,
ahol a tavaszi tárlat számított. Oszintén
szólva nem is csodáljuk. Először azért,
mert ezen a kiállításon sokkal nagyobb
százalékban vásárolnak műalkotásokat
és mert ezen nem müködik olyan szem-
pontok szerint a zsűri, amelyik elzá,rná
az utat egyik vagy másik ismeretlénebb
müvész elől. Művészeink legalább' is ezt

. hangoztatják és igényesebb részük, meg
azok, akik tanári állésuk miatt nem szo-
rulnak arra, hogy csak képek eladásitból
éljenek, immár csak erre a. kiállitásra
dolgoznak. Meglepő a kiállitás magas
színvonala, egységes volta mellett azon-
ban az, hogy egészen kiemelkedő festői
alkotással nem találkoztunk. Ismerőseink
mellett egy-egy fiatal tehetség tűnt ki.
Ismét jobbak színvonalban a szobrok.
van köztük egy pár egészen elsőrendű
alkotás.

"A festői Balaton" cím alatt a bala-
toni ösztöndíjas festők állították ki mű-
veiket. Tíz festő próbálta meg visszaadni
képein a Balatont, minden festői téma
legnehezebbikét. Legjobban a vízfesték-
kel dolgozóknak sikerült. A vízfestéknek

'szétfolyó, gazdagon árnyalható, puha mi-
volta áll a legközelebb il Balaton szí-
neihez, vizének párésságához, fényeinek

,fátyolozott és mégis tiszta voltához. A
híres opálos csillogást is ez adja vissza
a legjobban. A két vízfestékkal dolgozó
művész közül és általában a kiállítás
szereplői közül Csebi Pogány István ké-
pei a legjobbak, Szinte japános techni-
kája egészen káprázatos biztonsággal
adja vissza a hangulatot, rögzíti le a
látomást. Pecázója, vagy a Hazafelé a
szölöböl örökre emlékezetes élrnénv.

A .magyar filmek újabban egyre na-
gyo~b számban dolgoznak fel kizárólag
vígjáték-témákat Nagy kár, hogy sem
a téma, sem a feldolgozás nem megfelelő
és még a magyar film eddigi amúgy sem
magas színvonalával szemben is erős
visszaesést jelent. A "Tilos a szere lem",
vagy az "Egy bolond százat csinál" egy-
formán gyengék és csak az egészen
igénytelen közönség mulattatás ára valók.
Nem is' merjük velük egybevetni a most
már másodhetes mozikba kerülő francia
vígjátékot, a kedves "Első randevúv-t.

kp,

Nyaralás. Hűvösvö lgyben :a FÉBÉ Ev.
Diakonissza Egyesület két penziót tart
fenn. Szép árnyas kert, folyóvizes szo-
bák. Pihenésre, üdülésre kíválóan alkal-
mas. Állandó elhelyezkedés lehetséges,
Erdeklődni lehet: Budapest, XII., Hideg-
kúti-út 123/a. alatt. Telefon: 164-573,

Születés. Zalán Pál pincédi lelkészt és
feleségét, Csizmadi Gizellát Isten fiú-
gyermekkel áldotta meg, aki a szent
keresztségben a Pál Csaba nevet kapta.
- Jancsó Bertalan mezőhegyesi lelkész
házasságát Isten három fiúgyermek után
leánygyermekkel áldotta meg, aki a szent
keresztségben a . Magdolna, Aranka,
Emma nevet kapta.



Balassagyarmaton HíREK
A:.z. Országos Lut1'!:er-Szövetség nagysikerű "evangélikus napok"-at

rendezett. Az ifjúsági konferencia Után a balássagyarmati vármegye- A Protestáns Közös Bizottság! jubi-leuma. A Protestáns Közös Bizottság a
háza nagytermében, a nógrádi társadalom élénk részvételével - ér- közeljövőben tölti be létesítésének 50.
tékes műsorú ünnep 'volt, amelyen Kardos Gyula dunáninneni püspök évfordulóját: Ez alkalomból a bizottság
megnyitójában a mai világról, "a sóhajok völgyé"-ről beszélt. . . ülést tartott, melyen báró Radvánszky AI-

bert egyetemes felügyelőnk és dr. Ravasz
Basilides Mária, énekvilágunk büszkesége is eljött és szerepelt az . László református püspök elnökö!tek.

estélyen s előbb Schütz- és Bach szerzemények, majd régi magyar Új elnökké dr. Balogh Jenő ref. főgond-
dalok szólaltak meg klasszikus előadásában. Gy. Csaba EteLka volt a nokot és D. Kapi Béla püspököt válasz-
kitűnő zongorakísérő.Votisky Ilona és Emma leülönösen Beethoven tották meg.
Tavaszi szonátájával arattak sikert, de szólószámaikkal is, A testvéregyház kéréből. "Veszélyben,a család, ~< küzdelem a családi neve-

D. Kapi Béla. dunántúli püspök, "Áldozat a nemzet életében" lésért" címmel tartja meg áldozócsütörtö-
eímű szózatát azzal kezdte, hogy a nemzet és az áldozat fogalma össze- kön a /Dudapesti reformátusság a XI.
tartozik. Meggyőződésünk: Isten akarata, hogy legyen magyar nemzet, Református nagygyűlést. Megnyitó be-. szédet mond dr. Tasnádi Nagy András,
e nemzet minden tagja Istentől kapta tehát nemzete és .magyarsága 'a képviselőház elnöke. -- Baltazár Dezső
minden erényét. Ki lehet közülűnk az, aki szembefordul Istennel és dr. volt tiszántú li püspök siremléke
tagadja, hogy áldoznia is kell a nemzetért, - hiszen minden áldozat már csaknem elkészült " valószínűleg
önmagunknak is érdekében áll! Vér, veríték, könny, szív drágakin- augusztus 25-én - halálának évforduló-ján - leplezik le Debrecenben. A mű-
eseinek odaadását kívánja a nemzet és ezer év magyar vértengerében vészi kivitelű síremlék kollégiumi tógá-
ifjodik meg időnkint a nemzeti lélek Anyagi áldozatot is' követel tus diákot ábrázol. - A budapesti Teoló-
azonban tőlünk a háborúban álló nemzet: a -felebaráti szeretet ezerféle giai Akadémia 35 hallgatója két taná-
megnyilatkozását. Sok magyar és idegen példán láthatjuk, hogyarának vezetésével baranyai l}örutat tett. . jórészt kerékpáron s az ottani gyüleke-
háborús ellenállás legfőbb biztosítéka az acélos, kitartó lélek: tudjunk zetek és családok életét tanulmányozta
egyek lenni a magyar testvérszeretetbenl Szociális és gazdasági prob- Bibliai konferencia. A Magyar Bib-
lémák, falu és város ellentéte, a kultúra hiányai sem akadályozhatják liatársulat június 4-6. között Kolozs-

várotr: bibliai konferenciát rendez, me-
a mai viszonyok között az összefogást. Az egyházakat elválaszthatják lyen a két nagy protestáns egyház leg-
dogmatikai, világszernléleti, hitvallási különbségek, de - imádság, kiválóbb előadói beszélnek a Szentírás
amikor a keresztyén egységet ápoljuk -mindezek ellenére. Nem az nagy igazságairól, az örökélet útjáról, az
"egy akol és egy' pásztor", hanem az egy Pásztor és egy nyá]' a főcéll Ige erejéről s végeznek evangélizálószolgálatokat. A Blblia·napok, végén
Ha a közeledés ma nem is rcalizálható; sok nemzeti sorskérdést köze- tartja a Magyar Bibliatársulat rendes
lebb vinne a megoldáshoz a bizalom, amellyel keresztyén egyházveze- k özgyülését a Farkas-utcai ref.· temp
tők egymás szemébe tudnak nézni, tudnak együtt tervezni, együtt nem- lomban. A résztvevők a kolozsvári
zetet menteni. És mindenekelőtt: egyutt im.ádkozni is! , .. Idézte Kapi házsongárdi temetőben megkoszorúzzáka zsoltárfordító és kiadó Szenczí Molnár
püspök régebbi tengerentúli útjának egyik érdekes epizódját, Egy sze- Albert, a Bibliát nyomtató Misztótfalusi
nátor üdvözlőbeszédében azt mondta a püspöknek: Nem tudok a. ma- Kis Miklós és a bibliáslelkű költő, Re-
gyar gyülekezet nyelvén; mégis megértettem mindent a. magyar pré- inényik Sándor sírját. .Presbitert és nőegyleti konrerencía
dikációból, mert értettem ezt a két szót: "Jézus" és "A men" , .. Csak Diósgyőrben. Ebben az esztendőben a
eddig jutnának el a keresztyén egyházak, mindjárt közelebb kerülné- két diósgyőri egyházkőzség presbiterei
nek egymáshoz, mert így Krisztushoz jutnak .kőzelebb. és nőegyleti tagjai immár harmadízben

gyülekeztek össze fontos egvházi kér-
_ Vitéz Törs Tibor képviselőházi alelnök, az. Országos Bethlen Gá- dések megbeszélése céljából: Az első

bor-Szövetség ügyvezető társ elnöke ugyancsak hosszabb beszédet mon- két ilyen konferenciát Diósgyőr-vasgyár-
dott az emlékezetes ünnepen, a "nemzeti újjászületés,,-ről. Ezt - úgy- ban, míg a harmadikat a diósgyőri temp-
m.ond - rendszerint történelmi válság teszi' szükségessé. A magyar- lomban tartották meg. A szép számmalegybegyűltek számára "A presbiterek és
ságnak is újjá kell születnie, mert ismét válságba került s ez van a többi egyháztagok jogai és kötelessé-
olyan fenyegető, mint a tatárjárás és a törökdúlás volt. Ezen a sorson gei. egyházi törvényeink megvilágításá-
azonban javíthatunk, de előbb hibáink bilincseit kell összetörnünk és ban" címen dr. Vető Lajos alesperes-Iel-kész, az "Evangélikus nŐk é s presbiterek
leráznunk magunkról és friss, új eszméket a nemzeti talajban elvetnünk szociális szolgálata" címen pedig Mo-
Legyünk "türelmetlenek" saját nemzeti vétkeink és hibáink üldözé- ravesik Sándor diósgyőri lelkész tartott
sében, a kufárok ellen korbácsot ragadó Krisztus példájára a nemzeti előadást. Az előadásokat vhozz ászólások
imádkozás templomából üzzük ki a magyar egység pénzváltóit, nem- követték.

tí ,,' tOOk hű . " k.é b "1 tOOk k f' . diük Kitüntetés. A kormányzó úr legfelsőze 1 onerze un, usegunes ecsu e un u árait s ne enge JU ezer- elhatározásával Balikó Zoltán tábori lel-
éves küzdeLemmel megépített országunkat latrok barlangjává tenni! késznek a szovjet elleni hadművelet so-
A nemzetivújjászűletéshez nern szükségesek újabb eszmék azoknáL rán tanusított értékes és kiváló szolgá-
amelyek a k.eresztyénség szelleméből fakadnak. A közösségi érzés új lataí, valamint vitéz magatartása elisme-
bizonyítéka ul idézte a keresztyén egyháznagyok megnyilatkozásait. Itt réséül a Kormányzói Dicsérő Elismerés

E>J a hadiszalagon és, az Újólagos Kormány-
említette föl "Zrínyi, a katona és költő" üzenetét, amikor ezt írta a pro- zói Dicsérő Elismerés hadiszalagon a
testáns f'őrenednek: "Az en hitem ugyan nem a kegyelmetek hite, ge kardokkal kitüntetéseket adományozta.
a-kegyelmetek sérelme az.vén sérelmem is, a kegyelmetek szabadsága Új egyházmegyei felügyelő. A gömör-
az én .szabadságom is." Miért érvényes ez. az igazság ma is? Azért. kishonti egyházmegye a megüresedettfelügyelői tisztségre dr. hisnyói Hisnyay-
mert Zrinyi és a protestáns főrendek, Raff'ay Sándor, Kelemen Kri-, Heinzelmann Béla felsőházi tagot válasz-
zosztom, .Ravasz László, Kapi Béla, de bárki 'más, aki igaz ember ebben tolta meg. . ..
az országban, akármilyen hiten Legyen Is, "elsősorban magyar és csakis Halálozás. Bezegh Sámuel ny. lelkész,
magyar! a bányai egyházkerület ny. püspöki tit-

kára 80 éves korában Budapesten, május
Kardos Gyula püspök azt a kívánságát hangoztatta zárószavaiban, l8-án elhúnyt. Két évtizeden át szolgált
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hűségesen a bányai egyházkerület püs-
pöki hivatalában és kíváló ismerője volt
a nagy egyházkerület múlt jának, nem-
különben 'a nehéz időszakok sokszor bo-
nyolult kérdéseinek. Temetése május
20-án, volt a Farkasréti temetőben. A
temetést WoH Lajos tb. esperes végezte.
- Gaertner Rezső, a' budai egyházköz-
ség ny. igallgatótanítója 77 éves korá-
ban húnyt el. Úgy egyházközsége mint
volt .tanítványai kegyelettel gyászolják
a .k.iváló tanítót és nevelőt. '- Kemény
Odönhé, sz. Te.legdy :Gizella, a néhai
tápiószentmártoni lelkész özvegye, 84
éves korában húnyt el. Otven é vet töl-
tött özvegységben, Gyászolják a Ke-
mény, Zlinszkv, Magyar, Safáry, Ho-
léczy, Mátyássy, Fél és Székely csa-
ládok.

Egyházi hangverseny. A kőszegi .ének-
kar május .23-án az, ottani templomban'
egyházi hangversenyt rendezett özv.
Véghváry Istvánné, az egyházi vegyes-
kar és' az "evangélikus leánygimnázium
enek.karén ak. közreműködésével. Orgo-
nalt és vezényelt Vönöczky. Endre tanár.

Ifjúsági koní'erencíák. Május l ő-án
körzeti ifjúsági .konferencia volt Rákos-
palotán. Az ottani ifjúságon ,kívüL részt-
vett Nagytarcsa, Fót, Rákoskeresztur és
Cinkota ifjúsága is. A találkozó vezér-
gondolata a keresztyén öröm volt. A
fiúknak ,és a leányoknak külön-külön
tartott előadásokat a rákospalotai öreg'
templomban rendezett közös áhít at és
imádság fejezte be. -t--' Május 30-án a
pesti felső egyházmegye galgavölgyi és
rákosvölgyi ifjúsága részére lesz körzeti
ifjúsági konferencia. Gyűlekező helye az
aszódi' evangélikus iskola. Megnyitás a
templombanY:29 órakor. Vonatok érke-
zése .minden irányból reggel Ih8-kor.

A bányakerületi papnek legközelebbi
összejövetele júntus -z-án, d. u.· 4 órakor
lesz Cinkotán. özv. Blatniczk y Pálnénál.
A Budapestről jövők induljanak a d. u.
2.30-as,' HEV-vel (Keleti p. u. mellett).
Mindenkit szeretettel hívnak.

Személyí, változás. Túróczy Zoltán
püspök a kisú jszá llás: misszió vezetésé-
vel Simon László balogpádári s. lelkészt
bízta, meg.

Nemeslelkű adományozás. Kúnos Jó-
zsef orosházi kísgazda, egyházközségé-
nek presbitere, végrendeletileg az ottani
evangélikus, egyházra hagyta 41 és fél
hold szántóföldjét, 6 hold kenderföldjét
és fél házát azzal, hogy ennek jövedelme
teljesen az ifjúság nevelésének céljait
szolgálja, s amíg Orosházán evangélikus
gimnázium működik, azt segitse és tá-
mogassa. Az orosházi evangélikus egy-
házközség vezetőségének és a gimná-
zium .tnntestületének kör ében vég1;elen
örömöt keltett a' nemeslelkű -hagyomá-
nyozás. Remélhető, hogy' ezzel az ado-
mányozással az orosházi gimnázium ügye
igen nagy lépéssel fog előbbre haladni.

Kassa. A kassai II. egyházközség tek
jes tisztújító közgyűlést tartott, malven
az egyházközség felügyelöjévé Kiszely
János ny, őrnagyhadbírót, másodfelügye-
lőjévé Pakesz Sámuel banktisztviselőt
választotta meg ..

Vallástanító-Ielkészi kinevezés. Kas-
sán második állami vallástanító-Ielkészí
állás létesült- s erre Túróczy Zoltán püs-
pök Krecsák Kálmán kisújszállási rnisz-
sziói .segédlelkésztnevezte ki. '

Amól. Az egyházközség egyhangú bi-
zalommal felűgyelőjé:vé hívta meg Ring-
bauer Károly tanűgyi főtanácsos, kir.
tanfelűgyelöt, akit május 16-án iktatott
be tisztségébe, Marcsek János esperes.
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hogy legyenek termővé a lelkek mindabban, amit a gazdag-estén
szellemi ajándékokban kaphattak.

Vasárnap a balassagyarmati gyülekezetben Kapi püspök' pré4ikált,
Pál apostol zsidókhoz írt levele 9:4. alapján .. A bizonytalanságok és
kétségek között hányódó mai embernek hirdette a Krisztus változha-
tatlanságát és itt is az áldozat magasabb életformájára mutatott.

Istentisztelet után, szintén a templomban, adunáninneni egyház-
kerület presbiteri értekezlete ment végbe. Kardos Gyula püspök, bib-
liaolvasás 'után, bevezetőjében azt mondta, hogy a nehéz idők hűséges,
apostolian buzgó presbitereket kívánnak. V:itéz Purgly Lajos egyház-
megyei felügyelő, erőteljesen hangsúlyozta, többe.t kell tenni' az egy-
házért, mint amit a törvény kíván! Egész válónkat a jobb, lelkibb vi-
lág szolgálatába állítsuk s a mai eseményeket keresztyén szempontból
is állandóan mérlegeljük! Csengődy Lajos/dr. nógrád-hont-barsi es-
peres idézte a helytállás csodálatos példájaként az eperjesi vésztör- I

vényszék mártírját, Radvánszky Jánost, áki a kínpadon is hű maradt
hitéhez, ' Krisztusához-:-V ácz Elemér' dr., az Országos Luther-Szövet-
ség igazgatója, szabolcsmegyei főlevéltáros az időszerű egyháztársa-
dalmi problémákat' részletezte. Gáspár Béla, mint -a Magyar Evan-
.géliumí Munkásszövetség orsz.. ügyvezetője a munkásseövetség nevé-
ben üdvözölte a presbiterek együttesét. Délután még Limbacher -Zol-
tán püspöki. titkár istentisztelete és nagyobbszabású női konferencia
került sorra, Kardos püspök és Csendődy esperes szolgálatával,

• (M'agyar~ Értesítő)

Zlnés áhitat. A Budapest Ill. kerületi
Evangélikus' Luther-Szövetség a gYűle-
kezet templomában május 23-án zenés
áhítatot tartott. Igét hirdetett dr. Kek en
András Deák-éri lelkész. Orgonalt Sulyok
Imre. Enekelt a Lutheránia Vegyeskar
Weltler Jenő karnagy vezetése me llett.

Gvenesdiáson az Evangélikus Testvéri
Szolgálat a következő balatoni evangé-
lizáló csendes heteket tartja: 1. Leányok-
nak június 28. estétől július 5, reggelig
(főleg azoknak, akik még nem vettek
részt evangélizáló csendes héten vagy
konferenciá-n, ill. evangelizáción). 2. Leá-
nyoknak júl. 5. estétől 12. reggelig (fő-
leg azoknak, akik nem esnek a fenti
megszorítás alá). 3. Asszonyoknak-édes-
anyáknak július 12. estétől 19, reggelig'.
4, Férfi akn ak , augusztus 23. estétöl 30.
reggelig. - 3 pengő jelentkezési díjjal
együtt az összes költség egész hétre 30
pengö, - asszonyok-férfiak csendes he-
tére 32 pengő, Hozni kell természetben a
líszt-, zsír- és cukoradagokat. - Jelent-
kezés és felvilágosítás: E. T. Ez. Buda-
pest, VIlI., Esterházy-ú. 12.

Krisxtus a világ országútján c. könyv
(Stanley kiváló műve) II. kiadása pün-
kösdre megjelenik. A könyv a Szentlélek
kitöltés ének hatalmas pünkösdi eserné-
nyével foglalkozik és annak mai szüksé-
gességét hangsúlyozza, Első kiadása né-
hány hét alatt elfogyott. A II, kiadás
ára 5 pengö és 20 fillér port.ó. Megren-
delhető a Harangszó kiadóhivatalánál:
Győr, II., Petőfi-tér 2.

Azok az evangélikus diákok, akik' a
szegedi egyetemen vagy polgári iskolai
tanárképző főiskolán akarják folytatni
tanulmányaikat, igen kdevezmén yes la-
kást kaphatnak az Egyetemi Luther-Ott-
honban (Szeged, Pekctesas-u. ,21.). A kér-
vények a szegedi evangélikus lelkészi
hivatalhoz címzendők. Mindenki csatol-
jon egyajánlóleveiet 'is a lelkészétőL
Bővebb felvilágosítást a lelkészi -hivatal
nyújt, válaszbélyeg ellenében.

Kapernaum, e~yháiunk gyenesdiásí
Missziói Otthona május 20-tóI június
26"ig üdülővendégek számára áll nyitva.

Elsőrendű, bőséges ellátás, kiszolgálás
várja a Balaton mellett a testi-lelki pi-
henést kívánó vendégeket. Napi penzió
háromszori étkezésseI 7-pengő (lelkészek
és családtagjaik részére 6 pengő), Rész-
letes felvilágosítást az Otthon vezetősége
nyújt. Cyenesdiás, Zala megye.

Hadiárvák nevelését a Protestáns Or-
szágos Árvaház ismét nagy méretekben
szervezte meg. Az eddigi hadiárva állo-
mányt ötszörösére emeli fel, Erre a célra
elfogad megajánlásokat úgy egyesektől,
mint háztulajdonosoktóI és vállalatoktól.
Felhívjuk a lelkészi kar, valamint az
egyháztagok figyelmét -arra, hogy a,hadi-
árvák neveltetését (középiskolait ísl) a
legcélravezetőbben a Protestáns Orszá-
gos Árvaházzal Budapesten tudják- el-
végeztetni, ezért megajénlásukat és ado-
mányukat is ide irányítsák (Budapest,
Rózsák -tere 1.).

Hadikórházunk egészségügyi katonáit
és leendő betegeit, sebesültjeii és ápolt-
jait egyenként szeretnénk ellátni bibliá-
val, énekeskönyvvel, vallásos lapokkal,
hitébresztő és hitmélyítő iratokkal, hogy
a kórházban, a, kórházi betegágyon első-
sorban az evangélium szó ljon hozzájuk.
A mai nehéz idők nem engedik meg,
hogy akár bíb liúk at, akár énekesköny-
veket, lapokat, iratokat ingyen igényel-
jek akiadóktól és szerkesztőségektőL
A mi kötelességünk: "Cselekedjetek jót
'mindenekkel, kiváltképen a ti hitetek
cselédeivel!" Áldásos volna, h\ a bibliá-
nak; énekeskönyvnek vagy vallásos irat-
nak adományozója írna pár meleg szót,
igét az ajándékába. Erre a célra fordí-
tandó bármely önkéntes adományt kérem
a .következő címre küldeni: Bóna J ó-
zsef tábori lelkész, Székesfehérvár,
Fery O.-li. 5.

Balatoni nyaraitatásra 6-14 éves
fiúkat és leányokat még elfogad a Prot.
Orsz. Árvaház Budapest, VII., Rózsák-
tere 1. Előjegyzések június 10-ig. Há-
rom csoport indul, rníndegyík három hé-
tig lesz Balatonszérszón, A háromheti
nyaralás díja vasúti költséggel együtt
85 pengő. Részletes felvilágosítást nyújt
az igazgatóság,
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rianínót, lon~orát, Ya~y ~armóniumot Yenné~
vidékről is

Mendölné
Bezerédí-u. to. - Tel.: 140~352..••••~~.~

Rá~ió, ~ramofon, lOn~ora~iIIentvüs ~armoni~a
-és az összes hang- MARNITZ hangszer-
.szerek legolcsóbban telep
Budapest, VilI. kerület, Jözsef-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

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

Evangélikusoknak árengedmény

I

KÉT KÖNYVNAPI BOLYAI KÖNYV.
KLASSZIKUS:

BERZSENYI DÁNIEL

MINDEN MUNKÁJA
Az első teljes, gyűjteményes Berzsenyi kiadás. - Versei,
prózái, teljes Ievelezése. - Könvvnapí ára kötve 18- P.
fűzve 14'- P. könvvnap után kötve 22'-, fűz\'e 17- P.

MODERN:

TATAY SÁNDOR
HUS,HAGYÚKEDD

A harmineas évek Budapestjének nagy társadalmi regénye.
Könyvnapi ára k2tve 10'80 P., fűzve 8'- P. Könyvnap

után kötve 12'80 P. fűzve 10 - P.

Megrendelhető könyvnapra BOLYAI KÖNYVESBOLTBAN
BudApes!. IL. HunYAdi János·ut 23/a. - Telefon' 156·620.

Kapható minden könvvkereskedésben és könyvsátorban !

Bárhol hirdetett könyv kapható:

Scholtz tBstvérBk
könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc krt. 19/21. •
Alapítve : 1906. Tel:' 330-648.

I~·""'''''''''BRAUN JE'NO"m~him~ő és pliss~speci-
alista bermunka uzeme,

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

Azsúr, plissé, hirnzések, gombáthúzás •
és minden e szakmába vágó rnunkák II

szakszerű készítése. '================



Gvurátz ferenc Evang. Leánvnevelőintézet é~Leálly~imnáziulll

Kőszeg.
Magas színvonalú nevelőintézet, mely

a 10-" 18 éves korra terjedő leányok
nevelése terén, minden igényt kielégít.

Családias, benső vallásosságtói áthatott,
erősen nemzeti irányú nevelés.

Szakteremrendszerrel berendezett iskola.
I Életszerű, gyakorlati jellegű nyelvtanítás.

Különös gondot fordít az intézet az
egészséges testi fejlődésre, amit Kőszeg
város kedvező fekvése jelentékenyen
elősegít. Nagy kert, játszótér, tenisz-
pályák. - Saját gazdaság révén (tehe-
nészet !) elsőrendű élelmezés.

Az 1943-44. évi feltételek folya-
matban: Felvilágosítást az Igazgatóság
nyujt.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház •.
kerületek Jóléti Egy~sületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással .és tájékoztatással szolgál az

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

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.
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A Luther-Társaság könyvesbolt ja
a lelkészi hivataloknak, szülőknek . s keresztszülőknek konfirmációi ajándékozásra

ajánlja D. R a f f a y S á n dor püspök

1 Illa k
Ára 'vászonkötésben 4.- P, műbőrkőtésben 14.- P, puha bőrkötésben 22.- P.

kemény bőrkötésben 20.- P, párnázott bőrkötésben 24.- P.

K O n f i r m á C i ó i aj á n d.é k k ö n y v ek :
D. Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Weitbrecht: Mária és Márta.

Történeti regény. - Fűzve . 5.20 P Fűzve 2.50 P, kötve. 4.- P
Paulik János: Konfirmációi Emlék- Vitéz Virág Jenő: Útravaló.

könyv. Fűzve 2.- P, kötve. 4.- P Fűzve 60 fillér, kötve 90 fill.
A Luther-Társaság közismerten szép ötszínű mélynyomásos karton konfirmációi emlék-

. lapja három nyelven, magyar, német és szlovák nyelven kapható. Ára darabonként 1.- P.
Szlovák nyelven kisebb méretű színes ernléklapunk is .van. Ára darabonként 30 fillér.

Míndeníéle könyv megrendelhető l Pontos postai szállítás!
Bud a pes t V 111., ·Ü II ö i-Ú t 24. sz á m

nyv t.

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


