
g,J.
A lapot küldi : :__: .

GÖlliÖI'Y Jáno;:: ur nak Cím: 0 ., __

/
Tábori posta száma : .KASSA

We:-b6czi u.23.

XI. EVFOLY AM, 45. sZÁM. 1943. NOVEMBER HÚ 6.



XI. ÉVFOLYAM, 45. SZ. 1943. NOVEMBER HO 6.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KUL'rURÁLIS, BELMISSZIOl, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások 'a kiadóhivatalba küldendők.
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.

Budapesti istentiszteletek sorrendje'
1943. november 7.

TARTALOM

D.eák-tér 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (ném et nyelven)
Deák-tér 4 (rádiós')
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor
Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-úC7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
UlIői-út 24. (egyetemi)
Ullői-út 24.
Szvetenai-u. elemi isk.
Gyáli-úti elemi isk.
Gyarmat-utca 14.
Angol-utca 25.
Abonyi-u. 21
Fóti-út 22.
fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola
Szent László-út 61.
Torockó-téri ref. templom
Becsikapu-tér (ifjúsági)
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-té~
Böszörményi-út 22.
1., Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)
Óbuda (német)
Óbuda. Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.

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

Együtt a vasárnap ért

A vajudó Európa

Halottkultusz - ternetökultusz

.Kopogiuk le 1"

Tennivalóink

Meddig kell még várni?

Ruttkay Sándor halála

Könyvismertetés

Láttuk

Hírek

d. e. 1/49 Ruzicska László
d. e. 11210 Güttler Vilmos
d. e. 11 Dr. Keken András-
d. u. 6 Muncz Frigyes
d. e. 1/210 Grünvalszky Károly
d. e. 1/211 Kemény Lajos
d. u.. 4 Harmati György
d. u. 5 Güttler Vilmos
d. e. 3/410 Pásztor Pál
d. e. 10 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly·
d. e. 11 -Süle Károly.
d. e. 10 Szí lády Jenő dr.
d. u. 5 Szilády Jenő dr.
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. 11 Lehel László
d. e. 10 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 Scholz László
d. e. 11 Ruttkay Elemér
el.e. II - - --
d. e. 11 Rim ár Jenő
d. u. 4 Révész István
d. e. 9 Lamnek Vilmos
d.e. 9 - - --
d. e. 9 v. Sréter Ferenc
d. e. 9 Hüttl Armin
d.e. 10 Bagár Iván
d. e. 11 vitéz Sréter Pereae
d. e. 10 Glatz József
d.e.l0----
d. e. 8 Kaiser József
d. e. 9 Mohr Henrik
d. e. 11 Kaiser József
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Benezur László
d. e. 11 Dr. Rezessy Zoltán

d. u. 5 Medvegy Antal
d. e.\ 10 Wolf Lajos
d. e. 1/211 Zulauf. Henrik,
d. e. 1/212 Szuchovszky Gyula

Délben. 1M2 órakor, Protestáns Nagygyűlés ..
li vasárnap megszenteléséért,



Együtt avasárnapért
Igazán itt az ideje, hogy azok' a vasárnap megszentelése .. A nösök ennek a helyzetnek a

a nagyon' gyakorta, deelszige- templomok nyitva vannak' megmarádásában és tovább-
telten megindult. igyekezetek, ugyan és az istentiszteletekre romlásában. Ha valamit meg
melyek a vasárnap komolyabb hívó harangszó ezen a napon akarunk javítani, meg kell
és megfelelőbb megszentelé- többször is meg szólal, de az mondani, hogy a javítást ho-
séért szállottak síkra, végre istentiszteleten töltött óra még gyan és miben akarjuk elérni.
egyesüljenek és kellő erővel nem szenteli meg az egész va- Pontosan kell tehát most is el-
lépjenek fel. Helyes, hogy az sárnapot. Pedig erről van szó. mondani e' világ előtt, felso-
Országos Protestáns Napok ke- "Ez a nap az Úrnak .szentelte- rolni az arra illetékes hatósá-
retében a vasárnap megszente- tett", tehát az egész nap. Ez . gok előtt mindazt, aminek el
léséért protestáns nagygyűlés nem jelenti azt, hogy az ember kell tűnni a magyar keresztyé-
lesz és reméljük, hogy a fővá- egész nap fel ne vegye szemét nek külső életéből, mert meg-
ros egyik legnagyobb befogadó- az Isten igéjének nyitott köny- rontják az ünnepszentelést. De
képességű csarnokát .a fővárosi véről, de még kevésbbé jelenti ugyanakkor úgy az egyházak-
protestánsok seregei nemcsak azt, hogy. a templomban vagy nak, mint maguknak a keresz-
be fogják tölteni, hanem olyan Isten igéje mellett eltöltött egy tyéneknek is szembe kell for-
egyértelműen és olyan erős órának kárpótlása 'gyanánt az- _,dulni minden olyan életszokás-
akarattal fognak a vasárnap után félnapot .töltsön valaki sal és lelki helyzettel, mely az
védelmére kelni, hogy annak olyan .szórakozásokban,' ame- ünnepszentelés belső mélysé-
meg is lesz a megfelelő hatása.' . lyeknek 'akár a helye, akar a geinek akadályai közé tartozik.

Mert egyenesen szégyentel- hangja, akár a mulatozása min- Mert az ugyan nem fog segíteni
jes az,hogya magyar nép lelké-. den részével beleütközik a va-a dolgon, ha akár vasárnap dél-
ben, mégpedig éppenúgy a vá- sárnap . megszentelésébe. Mé- előtt, akár egész vasárnap be
rosi, mint a falusi emberek éle- lyen szégyelnivaló dolog az, kell majd zárni korcsmákat és
tében a vasárnap. igazi' meg- hogy még az élelmiszert áruló megtiltja a részegítő italok ki-
szentelése milyen sok kívánni- kereskedések is zárva vannak,. szolgáltatását mindenütt, de az
valót mutat fel. A gyermek a de egész nap nyitva vannak a ,Isten felé forduló szívek nem
legtöbb helyen nem lát komoly korcsmák, italmérések, kávé- sokasodnak meg. Ez nem segít
példát a családi otthon köré- házak, szórakozóhelyek és az semmit. Bármilyen hosszú az
ben, nem fog tehát későbbi éle- országos törvények tulaj don- út odáig, hogy az emberi szív
tére olyan emlékeket és indítá- képpen nem a vasárnap meg- Isten ajándékának érezze -az
sokat kapni, melyek hasznosan szentelését segítik elő, hanem ünnepnapot és Istennek szen-,
különböztetnék meg az .Isten- elősegítik a vasárnap megszen- telje azt örömmel és háládato-
nek szentelendő napot a világ telését rontó lehetőségeket." - san, mégis csak ez lehet acél,
dolgainak szentelt napoktól. Ideje, hogy egészen érthe- ezért érdemes munkálkodni.
Igaz, hogy falun a rendes em- tően beszéljünk e világ előtt Úgy akarjuk tekinteni ezt a
ber elsepri ugyan la háza elötti a dologról. Amig a keresztyén mostani komoly megrnozdulást,
úton a szemetet, igaz ugyan, egyházak és közöttük.a mi egy- mint az első lépést e cél felé.
hogyanagyvárosok utcasorairi .házainkvagyhallgatnak, vagy. Segítsen mindenkí, aki tud.
mindenütt lehúzzák az üzletek csak mindössze jószándékkal és Szóljon beszéljen erről míndíg
redőnyeit=-« külsőleg tehát lát- langyosan tiltakoznak, de ma- és mindenütt míndenkí, akí az
szik valamí a munkaszünetből, guk sem nagyon reménykednek úré. K, L.
-- de a munkaszünet még nem a sikerben, addig maguk is bú-
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Tennivalóink
IV.

utailltunk már a munkás és a tőke
viszonyára. Kébségkívill bizonyos hogy
úgy Amerikában, mint Európa l~gtöbb
ú. n. iparos államában a tőke uralma
a munkás feletti uralmat is j,ea.ente'tte.
A mult század utolsó évtizedeiben a
tőkeezen egyoldalú uralma annyíra
szívtelen ül használta ki a munkást
hogy a szélsőséges -pomillba.i áramlato,k
könnyű érvényesül~s 'l§h.' találtaksaz .
amúgyis elfáradt, FUit;' kenyér-C.;
harcot vívó munk, s 1. A politikai
lovagoknak és agitátoroknak nem kel-
lett mást tenni, mint utalni a tőkével
rendelkezökre, azoknak hibáira és máris
készen volt a siker.

Ebben. az JdQb~!IJlaz egyház semmit
nem tőrt:adhh :ci"Jg&!lk~;s harccal élte a
ma@Í; ~*tH9~' Z@f-t. ét~tilt; ,újra 'és· újra,
m!~lgpp.:tár~~. q.nmag?,q.:r fogadmazta és
téteIez:tl= <JlM.aígab 110gfiiáit és a gyakor-
ll8Jtj..f§~éttőlg§'ljp:lel1'e)iijjí,s~heorétikus sík-
ban ,é}te '1~(ma~f r .

n'i)iot;talft~dJtYp~r Felki:sz ki felfigyelt
a y,étr;~';JiRe~Q.'\:lQ..i~.El~ew~.: nagyobb
sZl~~, a.,k.W:l;~k.t~y~k Németország-
ban~s ·Svá~rcbán='.~loltet azonban az a
v'2~é;l'Í:)~ln\y'e~tte, 1llt~&Jpolitíkai .ísko-'
lá_~~~~~!~Riárt~i,1f~A\dOZa taí lettek a.
p()lJ;]!l)lk:an~ NiE'ffi"e seívott fel kö-
züi~k;á~H'l01flSŐ13ége~.eket vádló 5Z0-
ciáJ.§~m'lJfMJ.zm~.,,-rmald később a
komh'iuhi:Z:mus~" :tVíJ.'qropl-pedigráj öltek
jóhi;~.emű }é~'dlésp:~roár meg bélyeg-
zet;t ·6'ffib,~k. .•v.óM;",lr'..,í..)Jr·)1:'iJ;),5~a9.o:r' .

Egesz, :guropa1),an 'k!r.obbant berhar-
cakjIV!i.1'á{í@'i{n~n\"€ta~~! Ietagadhatat-
La;rl.l.!\~3~~~~é~!i9m')I'li~~eés a mun-
kas :::~z9'I,l;V~eJ,~?'~Iü<tt~ Ekkor már a
m~E!~ag.):s.zel'>VEMCI~en élt. Ezek a
s~~~~t~~t~~t?<ltü§-y1f.1fe és a munkás
kio~,~e,~r ,u;-,P', ;kgz,,:"e!!t?~ze!l:'epet vá;Ua,.l-
~'" A4~{jra;b~~@í'\{>.il:.J.arcolt fillerek:,
IDe~~z~~l(1Pl.ek(a:.:gwfrk~$g nagy töme-
gemel azt eream~y.ezt~, hogy csak
ki'z,át~1~g"ré'st ~g:jr.etlüi.J3il'maga szerve-
zetfn::.~~t81t~~"frn~ ff: abbari bízott.
A,r;t,a'p~P?""my.~?'t j<?, I,a töbl? haszon
kezz@ifbg,tla.%p'··€:"gJ-:'o1yáfiYiéredmenyvolt, .
meJ~irEt1~d~ a!.~etett;~iV'art;ko(lni. Nem
is ~~p;rq'q'lhli:~~tt.'~~;:(\r'hp,g'y 'a mUJnlkása
m<fg~Jfidij'aN~i" ei fi~sse és meg ken
azt)!§ 'c" hi~):!iCl(g~S'!:ii~enszervezetek
a w.~..~ :~e,l\;1t,~jgmnagy fegyelmet
gy~~l .~AZ;,..je.1-l'endelJt .bérharcot:
mEi~tgtY:.~~á.l"tt?~uh"Neszély ",fen~e-
g'e.t1~~ltli9gY,,~'SY~,~rpm,pon kenyer nél-: .
kuN.J1har.ai'l:,:Ix. \." ,2::1· . . .

~g)&rg~!!J.Éz;'osam~f.1ijll\)l·nkgon?olkozni
mmQ~zZJeLki~<;!;;ola,t9.s8JIl,- nem . szabad
le~gaani' .,a'-",1CcíV'é:tke:tók~l:'., .
,~,~mv~~.ss~~fbfm~;i!'lli, megmozdu- .

la:sla ~,S:~k .q12'V~, vp~t:>ll'elf~tseges, hogy fl.
tőlOO':r:iem~:Yél}~hetleG-'kötelességét a
munkással tsz,em.'J!Jetr)nMinden. forrada-
lom,'~c· eln:tu;lgsz~1;t ~Iil'form kö\iétkez-
menYEi. Ep.el;-'€gy piIFa;i1atig sem akar- _ ,
juk;~[~r.,inoitdali1ii;,:~fho'g;}fJa mumkásság
mip,de:r.-,.,:;kéf,EfI~ei :~ft~:fív~naJiillii' jogos
volf, ..:ho:gy a ..rriurikáerkölcséhez nem
fér;t ;szbJ lJ.eleID.l~ék 'fúlzó kí vánalmak
és j:gé,~rek,:i:s, .._m~y'~~~k megadása, vi-'
szorit~aténp:elés kifí~!5dő voltát.fenye-
g:etfh:":A 'tő}Ke éS~:;a9múnkás között a
vrst?(JtIJy .: ~nnyi-iá,.I?1r.qBfliloft,'hogy egyik
a máSik' Iránt "n,em':f'udbtt .a megértés
ál>laSpori;t.fár:á jhei~.ZKe"ffni.

A J:ll4~i\.s&ág. szervezeteí,annak d~- -
cára, hogy nem eg,y vezetője politikai
ugródeszkának használta helyét és pozi-

,,'\ -: (

A vajudó Európa
Szükségét érzern annak, hogy gondo}ataimat rendbeszedjern és

hogy mindazt rp.érlegelés tárgyává tegyem, amit eddig az emberről, a
.1ársadalomról, a történelemről, Európáról hittem. Mindezt azé-rt te-
szem, hogy meggyőződjem arról, vajjon nem tévedtem-e? És ha igen,
akkor törekedjern arra, hogy ismét. helyes gondolatkörbe illesszem be
magamat addig, míg nem késő. Az egyetlen eszköz és mód erre az,
hogy mindent újra tanuljunk meg" mindent újra kezdjünk el, figye-
lemmel .kísénjük az események láncolatát és komolyan elmélkedjünk
mindezekről. .

Szeretném, ha kifejthetném véleményemet a mai kerról és a mos-
tani eseményekről és válaszolhatnek egyik embertársam kérdésére,
mikor azt kérdezi tőlem: "Miért. ilyen a világ folyása és miért nem
más'?" Hogyan mondhatnánk véleményt mindezekről anélkül, hogy el-
érhetnénk azt a magaslatot, ahonnan át lehetne tekinteni a folyarn
folyását a forrásától kezdve egészen a torkolatáig? Az én óhajtásorn
az" hogy az Úr Isten adja meg nekem azt a kegyet, hogy valamikor
a félvetett kérdésre megfélelő választ 'adhassak. Amíg ezt meg nem
tehetem, addig minden erre vonatkozó ítélettől tartózkodom.

Mert mit is jelent tulajdonképpen Európa? ..
,Ez a: kérdés két kérdést foglal magában. Az egyik kérdés, amely

ezzel kapcsolatban felmerül· és amely bennünket állandó bizonytalan-
ságban és aggodalomban tart az, hogy nem. tudjuk, hogy merre felé
tart Európa?

.A felvetett 'kérdés második része pedig az, amely bennünket a
jelen pillanattól. eltérít -és arra kényszerít, hogy visszafelé tekintsünk
és azt kérdezzük önmagunktól, hogy honnan, merről közeleg felénk
Európa? .

A háboru közepette szemtől-szemben állva az eseményekkel , a
bizonytalari ijövő küszöbén, amelyet mindenki jobbnak szereme és
amelyről mégis úgy 'érz~ mindenki, mintha rosszabbá, mintha bizony-
talanabbá válnék, minderiki arra törekszik, hogy a jövőre: vonatkozó
szükséges óvintézkedéseket megtegye. E7. míndenesetre nagy kísér-
téssel .jár. Egy ilyen jdsértés nem mulasztaná el azt,. hogy bennunket
tönkre tegyen, ha áz előre való tülekedés ben .- a' pánik hatása alatt
az .ismeretlen felé rohannánk.

Lehetséges-e egyáltalában előrelátás, előre való gondoskodás?
Lehetséges. Hogyazonban ide..eljuthassunk =: ha már erre rászántuk:
magunkat, - akkor -ezt..csak szűk.határok között tehetjük meg. Olyan
határigésak, ameddig például a lámpa fénye elhat. Mert a lámpa
fÉln,vemellett sok tudást,. sok ismeretet és sok tárgyilagos kutatást,'
sze;eztünk. És hogy a tárgyilagosságot ernlítjük,eszünkóe jut
Nietzsche mondása: "Mihelyt. egy kérdés súlyossá válik, érteni kell
ahhoz, hogy miként. tudjuk úgy a rokonszenvet, mint az ellenszenvet
Iélretenni. "

Az első f'eltétel-tehát az, hogy 'válaszoljunk árra, a kérdésre, hogy
honnan, merről közelg felénk 'E'Urópa? Mert tudomány, tapasetalat :
csak mult alapján lehetséges, Sem tudományt, sem itapasztalatot ci
jövő·által nem szerezhetünk ..Az ember csak akkor-kocleáztathatja meg
azt, hogy. 'elői'elás'son, ha előbb megtanul szemlélődm.. Szakítani.' a'
multtal vagy egy.szerűenazt el nem Ismerni, LlIetve azt figyelembe sp;
venni, ezt a tényt semmiesetre sem nevezhetjük' olyannak, amely a
fejlődés jel~t. mutatná. Ellenkézőleg: olyan jelenség ez, amely a vissza- .
felé haladást jelenti: ,

Ami a művelt embert a barbártól megkülönbözteti, ez az emléke":'.
zés. Maga' a lángész rendkivüli emlékezőtehetséggel varr-megáldva 's
ez az isteni adomány adja meg számára aet; hogy alkotó szellemnek
is tekintsék. . " . . _ '.

,Az emberít.műveltség tulajdonképpenmem egyéb)' anint az ffgyes.,
ernfékezéseknek az összessége: Emlékezünk a foglal~OZ!ásur1-Krol,,l;riyg:-
tásunkr61.' Emlékezünk il. családról, a nemzetről;' a Htpaszialatailik~ó'l~"
Me~eml~kezünka történelemről, a szülőföldünkről, az "éinber.eR't:6l,a;
halottakról és megemlékezünk az I,stenről.Egy neves, író, í:rja,j.:,i,'H:a<a;
messzi .multra tekintünk v,issza,akkor tulaj,dpnk~ppe~A!:H~p~L~sl<il3t:-te.•.
szünk. Ha nagyon emlékezünk, ez nem egyéb, mint jövőbelátás."
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De mit kívánjunk mi a multtól? "cióját és nem 11~~,~y~zet~,J~,y,~~~SJt:Y~,
Emberismeretet és élettap,arSz:ta}atot.' Az emberismeret, mánden ho~ so'~a,l jn'!~o, bil?0."qEI»alf",,~JUH<~~:tta

sokfélesége és rnimden ellentmondása mellett is .megmarad annak, ami, magát, rrnn.t a .)i..oireJ'.!. s~.1~k,~h~s,Vr;;~d-
bármilyen körülmény adódjék is. Az élet nagy szerencsétlenségeivel m~rg.~~~~~~~l!~·;á·r~of'{~~~~~'t.~
szemben pedig mindíg egyformán reagál.~:;f!t:::~é~yÓ,!k ap',,~i}~~~}i~~l~~;~

És ami az egyén, a társadalmak és az államok életétIlleti, ha fel- , " ' c' ,sével e1hódítják ,tőle,'ill~ú~a elleríSéges
tárjuk a multat, akkor a tapsztalatoknak mintegy gyűjteményét kap-' érzületet szítap,a:J$:,'v,agy;regaLá,pbiiS"KÖ-
juk. Vagy hogyha, egyik neves francia', történetírónak a mondását ' zömbös'~é tesz~~l~arz.-;,i!S,~o!>,~'Ghit.'i:~;-,fe:mp~
idézzük: "A rnult nem egyéb, mint a gyakorlati politika tárháza," l.om, .a ,szents,el' I ~ii;;;;za;mi1f~,\,,:,~z,,;,u,~9bbl

Ez az emberismeret, ez az élettapasztalat, amikkel bennünket evekig a mun,sztaJ8'P,a~ >Js~~n!Qez
vaíló V1SSza\é,eZ't1'"~&.~~,,*WR,'i~~~t~k

egyedül a történelem ismertet meg, ez a tény feljogosít minket arra,' egyetden kOl'l\9i}$1~.p.ts: ,~r~-r:;,,~d?H,~~a?
hogyelőrelás unk. Mert itt nem arról van, szó, hogy jövendőmon- ,e~ekbe~, ,a mpn!&as~~tt~y I?;<l~.rt<{w!:~el
dásba bocsátkozzunk, hanem arról. ,hog~ összehasonlítsuk és mérle- egyszeruen ,; m~WM}űstlr:rSw;F.~:Li~;..JSIJ5?-
geljük a dolgokat. És itt óvatosan és okosan kell eljárnunk. ,~?mba.n;eno~etldNPl}P,OI;95t1!,i'\.~JFl~~o:tW-'koket 'est'2!lJeSieq" hlgibay,alo .y~~1é1.{lf!qe-

Aquinói Tamás a következőket mondja: "A" jövőbe; Iátni .és úgy teknek . tekiT\!t.et;;-~~,~z ,i~~'dkpz?:~j,:is a
látni, hogy egyszerre ~ jelen, körülményeire és a mult , tapasztalataira hitet. E sorok "lröj1f'<"áié.!1yi'ltd'Ú'nlantúli
támaszkodunk, ez míndenesetre az óvatosság kérdése. Ez egyébként , városban 'sok ''mM:k~s~<'1s!TI!éTt,::yerli1k

k 1 h doígózott is' .'é~'~íi:v:-:~~?í~élyeS?~I;lis~ta-
megfel-el az okosság kérdésének i.s, mínthogy enne a fe adata, ogy Latolk, é~éI?-'Yé,j{ff:~'~\~B,,:9~Sié:~.!'l~;';,u
összehasordításokat tegyen ÉS azokat kiértékelje." A katolíkus -.s~az· '''n'ú~'O"' rde]et;len

Amultra való 'hivatkozás nem egyéb, mint a jövőre való szenve- hozta, létre/rg:; j'i&reszijétrszöé'~áiiiSta
délyes utalás: Az elszánt embernek a kiáltása. a fenyegető pusztulás munkiásszerJe~ttff;,j&éljrlélr!!ségii~egé-

vel 'fel v·ette~jaSJiuiP&oi';;a",·srel·s,ő:f!>a:,foldali
ellenére is határozott akar lenni és azért arra törekszik, hogy vissza- e'~veketJva,lló"'~ma rrlt:I1Yliá'sszer-t.-ezet'ék-
nyerje saját alapformájának öntudatát. kel. ',Uh;;,::'0 ;"'Pti Füll:6p 'D'ézSG.

Az embernél szakadatlan törekvés tapasztalható abból a célból, ,,,, .i) ,:",:;2 iV;:':l-........,..~
hogy kiszakítsa magát abból.a környezetből.. amelyben él és vissza- ,', ',' ',~ '"
helyezze magát egy tartós állapotba. Belekapaszkodik saját létébe, ,~,:<f n·";'" . (,1 i." 1

hogy megmeneküljön a nemléttől a lét felé történő átmenettől. vala- Meddig!' (~=~:í:~r."'-":;;1'.~,;(L;,~~,,:~
hányszor ez az átmenet olyan dinamizmust vesz fel, hogy semmiféle
emberi erő nem képes azt megfékezni és irányítand .. _ keJI-5~~~'"~;},:;,"<far.lti\?1o.. J.J(ljeg ,,~ ,.. . . ,.. * 't':")b.01ITl ,..~I.•-.';·?r;u'1) t.-:)~

Két olyan világ között - amelyek közül az egyik elmúlóban, a A magyar ,k'tizmon.<:}ásl:azt:"q:fuomlja:
"élJinitmegtehétsznrnas: ~e' halasad .hol-

másik pedig születendőben van '-- mindíg van egy olyan korszak,' napra", egye,nl'ontos"'-d:plJgCiJko'n'.m~j.'s
amelyet esztelennek, képtelennek nevezhetnénk. Ez 'a kerszak ugyan- éveken kereszüiil.:·,gondolkozuníé, holntt
abban az időben sírt és bölc sőt is jelenthet. , ,rövid idő 8Jl'a.tt'iél lehetne, íntézrri.rPél-

] 1 '1 k dául agömőr:-kishonti ...egyházmegyeAz e mú Ó va ág ilyen kersza ban ellenkezve agonízál, midőn arra 1939 július l1-én tartott leözgyűlésének
törekszik, hogy egész súlyával tönkre tegye azt a .viágot, amely szüle- jegyzőkönyveben ~ áll:;,,,U. ,.-In<i'itvá-
tőben van. ' , rufok: Zoller .Sámueli 'a, tanítóegyesület

A régi világ még nem jár riyitott iszemmel és még nem tudja,' elnöke javasottat b;O!m,:a~gömö~-kishoil1lti
h feltö kvő " '1' h hi k id '1 1 ' e. e. egyházmegyéből induljon ki e@logy ae ore vo uj v1 agat, ogy lVJU majd, ma yen e nevezest Iolyamat 3Jz egyházkerületén keresztül
adunk neki? az, egyetemes~-;cig}' mEl)d~el"'kér.jük

Vajjon gazdasági válságnak. társadalmi átalakulásnak vagy poli- ·.az· egytetemes egyházat; hogy 'adjon ki
tikai harcnak nevezzük-e? Az új 'világban államok semmisülnek meg, az egész ma&)'atrhoni eVévng;élikuseg,y-
birodalmak keletkeznek és összeomlanak. ÚJ' népek és Ú]' nagyhatal- ház részére ki5tile~61-~g-e'g'y"td :'égys'éges

korálkönyvet.tvmelyben 'mi:fid'én,' dallam
mak tűnnek fel. Az eszméik, a ?ondolatok nagy zűrzavara támad majd csak egyféleképpen szerepeljen, hogy
és el mondhatj uk, hogy mindezek töltik be azt a kort, ame.ly a régi és ezálnal a kűlö'1lböző helyeken-levő' evan-
a keletkező úi világ között van. Látjuk majd, hogy a civilizáció dia- gélákus egyhá:zt.a'~oj(' ne .é~$eljék

ugyanazt az éneket más es. má$,:elfer-grammja lefelé hanyatlik, ezzel- szemben a barbárság újra feltűnik. ditJ2Itt dahlarnolo\S0erint:"A:zYj.ndltvfmyt
Mi szükséges ahhoz, hogy egy új műveltségi forma legyen kiala- a közgyűlés "'.ewmmgú1ag eJ,fqg~gta."

kulóballi?' Amikor érdeklő&fe.ffúegy."..FJ,árév <"wul-
A ..k ' h d tt 'U tb k ' t II fél ,., tán; hogy miént.:ilm1!;ót'iQtt,,é!'éZ'.-az..egész-z szu seges, ogy 'egy a o pl ana an a e e en : a regr es . séges indíb;áiI~~t"'·,~~v;ái'P.-s.zt' k.aptam,

az új világ egymással kibéküljenek, -felfogásban egyek legyenek és hogy van á~m~gY;etám6$,:;.egy:házn,ak
együttműködjenek. énekűgy{ bizottsága: '[fe'z[chivatdtt,:arra,

'Ez 'azonban csak attól a pillanattól lesz 'lehetséges,' amikor a régi hOlgty elIs~s,zí;iseJ~-ratj'E~eg,ysége>S:.korál-
világ megérti azt, hogy, bizonyos társadalmi átalakulások szüksézsze- könyvet, Az én'ékligyi. bízottságazonban

o' a maii napig Stern'::"adotJtki: üyen-egysé-
rűségét el kell .ismernie. Az új világnak viszont meg kell .értenie .azt, ges korálkönyvetzbőokan ;~r:re azt.Ssze-
hogya létező társadalmi rendet minden körülmények között fenn kell retJiJk mondaoíeofíogy+hlszen V'él~lilJ!C'gy-
~artani. Vagy hogy szabatosabban fejeszem ki magamat: ha a régi, séges korálkönlyJv.•fi!ott "van a -Ka'poi,,,rele
'v~lág maj d arra a mezgvőzödésre jut, hogy a rendbontó és felforgató' negyedkottás',:,'11t>oo-álkJŐ)i:w:v:,·'"tessék .r-azt

F használni, deoorag<jfoIDhogyan lliliet, egy-
Hemeket meg lehet fékezni, de sohasem lehet megakadályozná azt, ségesen éne:k~l!n:k"';liKa.'J!li\Ciéte~wko::nál-
hogy bizonyos társadalmi evolució kifejlődésre ne juthasson. Viszont, -könyv szerintwmmi'lWI'-'abbanfS'; ,eg-y,iés
ha az új világ majd arról győződik meg, hogy 'a régi világban is vol-' ugyanazon 'dla:,~rhrát"tketJt.ö,·,siŐt:.Jli:Í.)JillI1-
, féle váhtozat issv.a~'; közolv.e!.,Áz '2'gyik

tak olyan nagy szellemi értékek, amelyek nélkül nem' lehetne az új kántornak az ~\Y'jk'2fetsúk.i;a'imáSliJmak
vidáget sem fellépíteni sem tartóssá tenni. Hét ez a felismerés bizo-, a másik és ll' haemadtkrtak :a:"hama-
nyossá válik.vakkor a történelemnek ,egy új kerszaka- kezdődhetík. dik, aszerint +orgonál é~ tcunítja'',atf'~ile-

""Ez azt jelenti, hozy a két- szükséglet kölcsöríösen I kieserélődik.: ,kert; a .saját vgyülekezetében .8' inWf:'egy
" ,'és ugyanaz ::\;('korláköIÍyv!im~nld""l'H!:há-
Olyan csere létesül. .mint amikor a személyeket vagy.'.á,ruka:t"az egyik' Tom kánforJ'lálhl(;'ÍÍ'le«is'háromfélek€ppen
ha'j?r~'l '~,másikra kJlcseT~ljük." Mert-nem arról-van 'S'ZJó,hogy.'á,SŰlrdO' énekelnek b~lŐl:El"::()lyan.~r~lkö~~e



van szükség, melyben minden dallam
cSfk egy alakban fordul elő! Ha ilyen
korá1könyvünk lett volna, akkor nern
történt volna meg az első alkalommal
rendezett budapesti protestáns napokon
az, hogy az evangélikus hymnusba bele....
sÜj~taz összesereglett gyülekezet, mert
többféleképpen tanulta otthon ezt a
dEt1l:amot. Akkor az Evangélikus ÉJet'
héjlSábjain az egyik cikk írója ezt írta:
"Ip'gy szégyent vallott az revangéliumí
ériek.és serege". Ennek a cikknek az
ír~ja a' hibát abban találta, hogy a
reformátusok másképpen éneklak az
Erős vár-t, pedig a hiba bennünlc,
evangélikusokban van, mert saját gyÜ-
Iekezeteinkben is többféle variációban

\ tadálható az Erős vár da,lo~ama.
Hogy hogyan kellene ennek az egy-

OOglE!S korálkönyvnek megszületnd, erre
a kérdésre egyszerű a válasz. Miriden
dallam ra csak egyféle alakot kell meg-
hagyru s készen van az egységes kerál-
Ioönyv. Minden dallamnak csak egy
aJ.aLkjalegyen ebben a korálkönyvben,

Nem elegendő ezt az új korálkönyvet
csák kínyomasnl, Köuelezní kell al kán-
torokat arra, hogy csakis ezen új kerál-
könyv szerint orgonáljanak nundenhol.
Nem áll az, hogy híveink nehezen ta-
nulnak új dallamokat, sokkal nehezebb
lesz a már ferdén mégitanult da,Uam6t
az új helyes és egységes forrnájáma
visszahozni, de ehhez is csak egy ki;S
jóakaratra van szükség. .Milyen szép
lenne, hal Soprontói kezd ve Erdély kel-
leti csücskéíg minden evangélikus
templomban egyformán' énekelnék a
hivek. Ha. így lenne, akármelyik evan-
k'élllilrus templomba .térne is be isten-
tdszteletre az idegenben járó evangé-
likus hivő, együtt tudna énekelni a g>yü-
Iekezettel és otthon érezné magát az
első perctől kezdve. 1

Persze, ha halogatjuk az egységet a
nagyobb dolgokban, halasztódn! fog az
a kasebb dolgokbain is.

Bándy György.

Rutt~av Sándor ~alála
Alsó és feisőrutkai Ruttkay Sándor

ny. salgótarjání lelkész, az ismert new
tankőnyvíró, lelkészi karunk nesztora,
95 éves, korában, október' 24-én Szarva-
san e1hunyt. Harminchét esztsmdön ke-
resetül (1875-1912-ig) volt lelkipásztora
és tulajdonképpeni szervezője a salgó-
tarjáni egyházközségnek. Munkálkodá-
sának ideje alatt templomot, Ielkészla-
kot, a templomhoz tornyot és iskolát
épített. Szolgálatát hosszú időn keres~-
tül három nyelven Látta el. Sok próba-
betelen ment keresztül. Isten egy fESi-
bendő alatt öt kedves hozzátartozóját
vette el mellőle. Hosszú ideig igen
mcstoha körülmények között végzetit
lelkészi munkája aránylag elég korán
nyugalomba vonulásra késztette. Ö
azonban csak salgótarjání gyülekezete-
tő~ vált meg. Szarvasra költözött s í'á-
radhátatlan irodalmi tevékenységet feg-
tellt ki. TalnJköUyveket írt (konfirman-
dusok számára is, más növendékeknek
is)" kiadta a "S:aaTV<3's'ÍDeákévek. 1862--
1868" c. munkáját és humoros sírfel-
irataínalc gyüjteményét. Könyvei a leg-
szélesebb körben elterjedtek SI közked-
veinségnek örvendenek. Megalakulása
óta 1Jetvéikeny Í<llgja volt a .Szarvasi

4

\
hajót biztonságba helyezzük: sok időt elvesztegetnénk azzal, ha a\
hajó-léket kóccal akarnók betörnni. Arról van inkább szó hogy a \

.régi hajó rakományát az új hajóra szállítsuk. Ezért kell, hogy a harc
hevében, az: ágyúszó és a viharzó tenger ellenére is a két szembenálló
fél közé egy mentőbárka merészkedjék behatolni. Azok pedig, akik
először megértették az események értelmét, ahhoz a kisebbséghez tar-
toznak, amely az alacsonyabb társadalmi osztályokból tevődött össze.

Sokáig látjuk majd, hogy hnába adják al két hajónak a vészjeleket.
Mindenki úgy tekinti azokat, mintha ellenségek vagy árulók

lennének és mindenki arra igyekszik, hogy tüzeljen reájuk Eközben
azonban a hajó személyzete között akadnak férfiak, akik végül mégis-
csak meghallják és kiszabadítják a szerencsétlen életben maradottakat.

En egyáltalában nem teszek célzást a most folyó háborúra, csak
annyit jegyzek meg, hogy ennél nagyobb és sorsdöntőbb esemény az
emberiség történetében még nem volt. Neu! akarok a megegyezéses
béke érdekében sem semmiféle felhívást elindítani. Csak megálapítani
óhajtom azt, hogy az. emberi civilizációt mindíg a közvéleménvnek
egy kisebbtk része mentette meg és ezt a 'civilizációt azután a társa-
dalom kiválasztottjai: az elit-társaság tovább adta. Ez aikalommal is
úgy lesz a dolog, feltéve. hogy a)~említett kisebbség és a társadalom
előkelő köre megmenekül mindaeoknak .a pusztításától, akikben még
nem halt ki az emlékezés.

Most, midőn ezeket a sorokat rovom, az események a feltett kér-
dést és annak ellentétes tézisét a szenvedély tetőpontjára fokozzák.
Eljön azonban egy nap, amikor az egységbefoglalás megtörténik.

A jelenen kívül a mult éS'jövő mindíg elérkeznek oda, hogy egy-
máshoz kérdést Intézzenek és egymásnak kölcsönösen feleljenek,

Csak a jelen süket és vak. Csak a jelen konok és fanatikus. A fa-
natizmus azonban arra kényszeríti magát, hogy elárulja azt az ügyet,
amelyet meg akar védelmezni. Mert hiába! Az értelem megzavarodott
és az emberi ész. tehetetlenné vált. . . . .

Franciából fordította: Schreiner Jenő.

Halottkultusz
/'

temetökultusz
.Első pillanatra erősen érintkező, de korántsern azonos fogalmak.

Viszonyuk olyanféle, mint a vallásé és a templomé. Amint : azonban
templomot nem építhetünk anélkül, hogy szem elől téveszte:nők a val-
lás szellemi tartalmát. vezéreszméit és gyakorlati követelményeit,
egyszóval vallásnak és templomnak szoros kölcsönhatásban .kell ma-
radnia egymással, úgy a temető- és halottkultuszfiak sem volna szabad
egymástól annyira eltávolodnia,' ahogyan azt a jelenlegi helyzet álta-
lában mutatja, '. .'

Egy buddhista, zsidó vagy török temető félreérthetetlenül jel1eg-
zetes képét mutatja annak a vallásnak, amelynek hívei a síremlékek
alatt nyugszanak,' de ki merné ezt a keresztyén temetőkről is állítani.
Értsük meg jól, nem arról van'.szó, mintha a halottak vagy még inkább
az emlékükre sírkövet. emelő hátramaradottak és a temető jellege
között nem lenne bizonyos szembetűnő szellemi rokonság, sőt ez a
rokonság nagyon is kidomborodik, hanem fájdalom, azt kell megálla-
pítanunk, h08Y temetőinkben csak nagyon halvány tükröződéseit lát-
hatjuk azoknak a vezéreszméknek. amelyek az elköltözötteket -' leg-
alább is hitvallásaik elvei szerint - irányították.

*Szívesen járom. a sírkertek u{ait. Gyermekkorom óta sokszáz
temetőt bejártam már, a grázi temetőket le is írtam valahol, de néhány
kü~fö~di s egyr-két, véletlenül épen maradt régi, hazai' temetőt kívéve,
vajmi kevésben .találtam .meg azt. a légkört, aminek' egy keresztyén
sírkertelt (milyen szép szó is anémet "Gottesacker"!) jellemeznie kel-
lene, "HaJngulat" még. csak keletkezik. az emberben, különösen, ha az
illető hajlamos erre, de ami az emberi sors e csöndes tornácain végig-
leng, az inkább csak. a mulandóságnak nyomasztó párája, nem pedig

'az örökkévalóságnak' üdítő szele. Mennyi lélektelen sor a fej fákon és
kőlapokon! Sokan nem is tudják talán, hogy az unalomig ismert, hang-
zatos, de .tartalmilag értéktelen feliratok egy része csak a régi,' pogány
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római sírkőepitáphiumok szolgai fordításai, így például: "Béke leng-
jen hamvai felett!" (Ossa molliter cubentl) "Legyen neki könnyű a
föld!" (Terra ei levis sit!)

Az lenne tehát a legfontosabb áldás, amivel szeretteinket utolsó
útjukra bocsátjuk, hogy csontjaik békés pihenését semmi se zavarja?
Valóban nem tudnánk emléküknek más kívánsággal áldozni, mint
azzal, hogy poraikat ne nyomja az a föld, amiből vétettek s aminek
súlyát azok már amúgy sem érzik? Hiszen ha csak a drága hantok
fiziki sorsa lenne főgondunk, akkor sohasem tudnánk belenyugodni
abba, hogy kedvesünket robbanás szakította darabokra, vagy tűz
égette hamuvá. Mennyivel megkapóbb és a földi maradványoktói való
kegyeletes elvonatkozás az, amit pl. a gyönyörű s azóta teljesen el-
pusztult Lübeckben is láttam. A hozzátartozók valahol a harctéri
tömegsírokban, hadiutak árkában, vagy a tengerfenéken porladó
katonafiak emlékére a városhoz közelfekvő erdőszéleken, ligetekben,
tágas, nem túlságosan azaz agyongondozott parkokban szabálytalanul
elhelyezett, ősgermán stílusban, durván faragott terméskőoszlopokat
állíttatnak fel, rajta a hős apa, fiú vagy testvér nevével, adataival s
néhány magvas szóval. Vasárnaponként aztán éppenúgy elzarándokol
ezekhez a sí.rhant nélkül sírkövekhez rokon és jóbarát, akárcsak a ren-
des temetők látógatója és - ha ugyan az újabbkori félpogányság
hatása alatt még teljesen Ie nem szokott róla - éppúgy imára kulcso-
lódnak kezei, mintha az elköltözött földi maradványai ott nyugodná-
nak lábai alatt. Mert az igazi kegyelet, bár a kihűlt hamvakat is gyön-
géd tiszteletben és gondozásban részesíti, de mégsem ezekhez tapad
elsősorban, hanem az elhunyt élő emlékéh ez, lelki egyéni-
ségéhez.

*Uram, hová mennénk tetőled?! Örök életnek beszédi vannak
nálad! - mondotta Péter apostol Krisztus Urunknak. Erről az örök
életről akarunk hallani a sírok városában minél többet és meggyőzőb-
bet. Nem félünk attól, hogy ennek a nagy eszmének a variálása túl-
ságosan egyhangúvá teszi sirfeliratainkat. Mert ha már maga az örökké-
valóság fogalma is kimeríthetetlen, mennyivel gazdagabb az a tárház,
a Szentírás, mely ezen a drágakövön kívül még számtalan más lelki
kincset is magában' foglal, S ezek a drágakövek mind ott ragyoghat-
nának a siremlékeken. az elhunyt lelki habitusát, erkölcsi egyénisé-
get vagy életének nagy tanulságát jellemző egy-egy bibliai vers alak-
jában, a márvány vagy vaslemez lapjain mintegy testet öltve. Sok,
egyébként jó prédikáció hatásával vetekednek ez a kőbe, vasba vagy
akárcsak fába is vájt szentbeszéd. A sírkő merev és hideg ugyan, de
amit ilyen módon s ilyen környezetben hirdetne, az sem hidegen, sem
mereven nem hatna, hiszen a sírkövek felett ott zúg a fák orgonája,
ott zeng a madarak éneke, ott zümmög a bogarak szárnya s mindezek
alatt, mint színeskendős asszonyok és gyermekek a szószék tövében,
ott marengenek a sírhalmok virágai, mintha valóban egy kis kápolna
hallgatná azt az Igét, ami a sírkőről némán is hangzik ...

*Bár csak másodsorban, de seintéri igen alkalmas módon haszn~l-
hatók a költészet gyöngyei is sírfeliratok céljára, amint ez külön-
ben szokásos is. De itt is .baj van. Verset ugyan olvashatunk a síremlé-
keken itt-ott, de bizony a legtöbbször ezeknek a versezeteknek nem-
csak a keresztyénség mélyebb, tipikusabb értelmezéséhez. de az, iro-
dalomhoz sincs semmi közül, sőt annak gyakran egyenes megcsúfo-
lásai. Gondoljunk csak a "nevető fejfákra"! De az ezekben megnyilat-
kozó keresztyénietlen, együgyű, vagy éppen cinikus fintornál sem.sok-
kal értékesebbek azok a diákos-kántoros versfaragási termékek, ame-
lyekben legfeljebb egy kis bánat "borong", vagy többé-kevésbbé lep-
lezett hivalkodás buikál, de aki lelki épülést keresett itt, a keresztyén
vallásgyakorlat egvik szinhelyén, az kielégítetlenül távozik, mert hit-
beli élményeket alig nyerhetett, legfeljebb meg-meailletődött s bizo-
nyos "általános részvéttel" telt meg, ami azonban hamarosan fárasz-
tóvá válik a legfegyelmezettebb agy számára is, s amit magával visz,
az rendesen csak valami tompa, sóhajtozó bódulat, nem pedig az a
felemelő, vígasztó, erősítő tudat, hogy a gyászének korántsem az utO]ISÓ.
szó, ami a halandó felett elhangzik s a testi enyészet sem a végső álla-
pota az emberi létnek. Aki a temetőben járkál, akár szándékosan ment

Öregdiákok Szövetségének s nélküle
szmte elképzelhetetler; volt a szarvasi
ősi iskolának bármilyen ünnepélye és
munkássága. Büszkén viselte jó néhány
év óta a "leg.öregebb szarvasi diák"
megjelölést.

Holttestét .a szarvasí megáldás után
Salgótarjánba szállították. Ottani teme-
tése október 26-án folyt le. Ravatalát
a gyászbaborított templomoltár Ellőtt
állították tel s a temetési szertartást
dr. Cserugődy Lajos esperes végezte Ga.r-
tay 'István kisterenyei és Polóny Zoltán
hítoktató-lelkésszel együtt. Az acél-
gyári dalárda Halmay György vezeté-
sével gyászdalokat adotit elő. Porait a
templom közvetlen közelében lévő csa-
ládi sírboltban helyezték nyugalomra.
Volt gyülekezete, tisztelőinek és bará-
tainak nagy tábora kegyelettel őrzi
meg emlékezetét. P. P.

KÖ N YVI S M [RI [lÉS
TÖTÖk Pá~:

Magyarország története.
F,ranklin-Társulat, 1943. - 323 lap.
A szerzö szerkesztője volt a Protes-

Láns Szemlén ek. E tevékenysége alatt
úgyis, mint tanuLt és tapintatos szer-
kesatő, de úgyis, mint történelrru szak-
cikkek írója igen sok barátot és jó ne-
vet SZeI'ZlS'utmagának. Történelemtudo-
mányi munk:álrkodását betetézte a buda-
pesti tudomárnyegyetemen szerzett ma-
gárstanári képesítése. Szegfű Gyula pro-
fesszor habtlitálta. Jelenleg pedig a Ma-
gyar Tudományos Akadémia könyvtá-
r053..

Munkaköre, történelmi tanailmányaí,
a legjobb forrásanyagnal elfoglalt elő-
kelő pozíciója e~c'Ve arra késztetik: az
olvasót. hogy sokat várjon a könyvtől.
Ez a felfokozott várakozás teljes kíelé-
gülést talál, Az első laptól az utolsóig
minden mondata érdekes, vonzó tar-
nalmú. Az olvasó élvezi ae óriási anyag-
és adatgyűjteménnyel rendelkező tudós
szerző nagyszerűerr aílkalmazctt idlusztrá ,
cíóirt, Ahogy ismerteti hazánk történe-
tét, nem mulasztja azokat az alkalma-
kat, hogy tételei. igazolására kútfők,
oklevelek adatainak zamatos idézetett
nyujtsa s ezzel olyan érvezetessé teszi
kőnyvét, hogy alig lehet olvasását meg-
szakítani,

Szigorú szaktudósok talán azt fogjáJk
mondaní, hogy a könyv ~llIkJáboa Laikus
közönség számára készült, Természete-
sen nem találjuk ebben az írásban azt
a. tudományos stílust, amely nem min-
díg jó s hiányzik esetleg sok helyen
egy-két a laikusokat is érdeklő, eredeti
forrásokra. való utalás, de ezek ellenére
ez aJ könyv a tiszta tudományok mér-
legéri jól megmért s a magyar tudós
hitének próbákövéhez méretezett anya-
g:ot nyújtja. Mi laikusok élveztük a
könyvet s az utolsó emberöltőaJ,att
megjelent s inkább tudományos kön-
tösbe öltöztetett történelmi művek kö-
zött is a. legelső helyek egyikére érté-
keljük.

E könyv fergatása közben elfelejtet-
tüle am, hogy volt haeárakban egy szel-
lemtörténelrnd iskola, amely kiadvá-
nyalvad és tudományos munkásságával
nem nagyon kedvezett a magyar pro-
testántízmusnak. Gondoltunk a.rra, hogy
van egy olyan történelmi tudósok mun-
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kasságát támogató irányzat, mely arra
törekszik" hogy nemzetünk történelmé-
nek megírásánál a gazdasági szempon-
tolera is telcintettís'l legyen. A szerző
ismeri (jobban>, mint mi) azt a csopor-
tot is, amely szaktudósok figyelmet
arra iJrál:1Jyítjal,hogy történelmünk ada-
taenak és érdekességelnek fe,Hárása
közben különös figyelmet szenteljenek
maiaának a történelmet elsősorban for-
máló népnek. Túrök Pál szem 31 elé vette
eZlóiketaz inditásokat s jó magyar szí-
vével rendre vette a helyesnek ítélt
követeléseket és bölcsen. alkalmazta
azokat könyvében,
. Nem utolsósorban azonban azzal

nyeri meg- protestáns ember szívét ,a,
szerző is és a műve is, hogy, bár nem
tüntet vele, írásaiból öntudatos protes-
táns szellemet lehet érezni. Tankönyv-
íróink számára különös en és mindíg jó
vezérfonal lesz ez a könyv. De felnőtt
.5 diákkori tanuémányaíkat szívesen
megújító lelkek is olyan értékes segítő-
tánsat kapnak a szerzőben, akinek rend-
kívül élvez,stesen, magyarul és magyar
lélekkel megírt könyvéért nagyon hálá-
sak lehetnek.

A magyair kőnyvkiadás pangási idő-
szakához érkeztünk el. Több az érték-
telem minta jó- könyv. Ilyen helyzet-
ben kétszeres örömet érez az olvasó.
Örül magának a jó könyvnek s örül
annak. hogy kortár'sadnkat több veszé-
lyes történelmi és polítíkad irányba be-
folyásolni akará mozgalrnak idején ke-
zeínk közöut lehet egy Ilyen pompás
tanítás, amely korunk magyarjának
helyesen, bölcsen és jól mutatja meg,
hogy a mult.ban eleink miként voltak
jó magyárok s példájuk nyomán nw mi
míként lehetnénk ugyancsak jó ma-
gyarok. G. L.

Láttuk
Az elmult hétori két városban volt

- alkalmunk egy-egy kiállítást M.,tni.Er-
dólkesen jellemző, hogy Debrecenben

, egy utazó képügynök rendezte az ott
látott kiállítást, csupa, a pesti mü-
kereskedésekből " ismert festő tucat-
számra készüjt műveiből, jó borsos
áron. A tucatra nem dolgozó művészek
képei viszerit (egyiket a' Műcsarnokban
láttuk nemrég) még a műcsarnoki
áraknál is beesosabb áron kerültek ki-
nálatra. Magát a jelenségeit, hogy egy
ilyen vásári vállalkozás "kiállítás"-ként
mer szerepelni, csak akkor értettük
meg, amikor a városi műkereskedések-
ben még /ezeknél is silányabb, egészen
csapni való műveket Iáthattunk isme-
retlen, festőktől. Mindenesetre szomorú,
hogy Debrecen beerigedi falaí közé az
.ilyen váll alkoz áSIÍl,sőt, ami a nagyobb
hiba: bőséges vásárlással támogatja is.
A másik kiállítást viszont Kolozsvárott
volt alkalmunk látni. Merész Gyula
gyűjteményes Icíállítása volt ez, ame-
lyik vkultúrált környezetb eni, jó rende-

•zésben nagyszerű áttekintést adott en-
nek a tehetséges művészembernek ed-
digi ailkotásadról, Merész Gyulát, mint
művészt, mínt sokoldalú tehetséget mu-
tatka be ez a kiállítás, csak azt sajnál-
tuk, hogy nem Pesten láttuk mindezt a
sok művészi képet és nem írányithattuk
rá olvasóink figyelmét kellő módon.

Cherubiní c-moll requíemjét mutaeta
be emlékhangversenyként a 'Srelkeslfő-
városi Zenekar és É'nekkar. Ez,t a koraí
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oda, akár csak úgy odavetődött, az nyilván "ráér" egy. ki~sit s ha
netán szárazabb lélek is vagy éppen hitetlen, a holtak városában ren-
desen fogékonnyá válik a magasabb értelemben vett lelki tápláLék
iránt is; nagy kár az ilyen, mondhatnók missziós alkalmakat ki nem
használni.

*Ezekben a szorongattatásos időkben, amikor a halál sokkaL gyak-
rabban és sokkal rettentőbb formájában lép elénkbe, mint más, béké-
sebb időkben -:- gondoljunk csak a légibombázás áldozataira - külö-
nösen időszerű a halottkultusz legmegfelelőbb módjainak . kérdését
napirenden tartani. Ezzel kapcsolatos az igazi ker es zt y ént em et ő-

műv ész e t kérdése is, amire azonban most nem akarok kitérni, mert
ennek sok előzetesen megvitatandó előfeltétele van, mindenekelőtt
népü.nk művészi iskolázásának lehetövé tétele, illetve ízlésének terv-
szerű ,fejlesztése és persze, a pénzkérdés. mert a művészek munká-
ját illően kell megfizetni. E tekintetben különben néha még vidéken
is meglepő haladást is tapasztalunk, így pl. a kis Székszárd temetői-
ben .is. Síremlékek (obeliszkek, márvány táblák, szélesebb fejfák stb.)
még "ezekben a "szegény esztendőkben" is készülnek. Lelkészek, taní-
tók s más népnevelők szép feladata volna szorgalmazni, hogy ezekre
felirat ul a Biblia vagy a vallásos bölcselkedő költészet aranymondásai
kerüljenek, mint amelyek- a kőbevésést valóban meg is érdemlik. Ez
gyakran sok időt igénylő feladat, mert nem mindíg taLál az ember
megfelelő verset, de ezen aránylag könnyen lehetne segíteni, A világ-
háborúban kezembe került egy kis gyűjtemény: "Let.zteWorte für
unsere Helden" (Utolsó szavak hőseink számára). Bizonyára nem lenne
lehetetlen vállalkozás - üzletileg sem .- ilyen kis chrestomathiát
magyar nyelven is összeállítani. Mert eddig a temető ápolás inkább
csak a kisvárosi sajtó hasábjain szokott felmerülni időnként a helyi
temetők őrei vagy "gondatlan gondnokainak"megleckéztetés'e formá-
jában. Ezek a cikkek azonban; csaknem kivétel nélkül, az egyébként
szintén fontos rendre és tisztaságra, szemét ésdudvák eltakaritására,
az utak karban tartására, fa- sőt vaspadok stb. ellopásának megaka-
dályozására vonatkoznak, de soha sem szólnak - talán a kegyelet
érzékenységének rosszul érte1mezett kímélése miatt ~ a legfontosabb
eszközéről minden idők halott- és ternetőkultuszának:' a-s'i rfe Lir a t ok-
ról. Reméljük azonban, hogy amint a' halotti torok barbár szokása is
kiment már a legtöbb helyen a' divatból, úgy talán eltűnik' majd egy·-
szer az utolsó liberális és, racionalista évtizedek hivalkodó, érzelmes-
kedő, dagályos síremlék-stílusa is, hogy : újabbnak, költőiebbnek s
főleg keresztyéniebbnek adjon 'helyet, . Kozlay Kálmán.

,~Kopogjuk le!"
Egyszer már e2't is szóvá kell tenni.' Egyre többször találkozunk

vele s úgy elburjánzik, mint a kiirthatatlan gyom. Mint minden ferde-
ség, amit felvesz" megszekik az önmagát nem vizsgáló ember, de
annyira, hogy már ha akarja is, csak nehezen tud tőleseabadulni.

Tegnap ismét "olyan látogatóm volt, aki ,,'lekopogta" kisfia ked-
vező egészségi állapotát s ez eszembe juttatta a 'nyárvégi estet, rnikor
egy aggódó feleség számolt be 'férje örvendetes ]ia'vulásáról s közben
olyan gonddal ..kopogtatta le" a helyzetjelentést, 'hogy az újja 'beJe-
fájdúlhatott. Mikor pedig hirtelen azt momdtam reá: - "Ne kopogjuk

. le!" - egészen megdöbbent s láttam a pillantásán, hogy mélyen meg-
üt.között az én részvétlenségemen, mehlyel nem tudom magamévá tenni
az ő 'örömét s nem tudja, hogy most hogyan viselkedjék, hogy adjon
kifejezést megbántottságának? Csak 'azután enyhült 'meg, rnikor foly-
t.attam a gondoLatot: - ,;Ne .kopcgjuk le, hanem adjunk hálát az
Istennek, hogy kedves férje egészségi állapotában örvendetes' javulás
állott be." .

Jónéhány hasonló esetben szóvá tettem már: rniért - kopogunk?
Fétisímádó, totemek előtt hajbókoló bushmanók vagyunk talán, akik
tam-tam hiányában hamar keresünk valamit; amin kopogni Iehet s
ezzel a Kopogással . okarunk kedves áuiozatot: bemutatni a' jó:akarq,tú
szeHemeknek? Mert a lekopogók jellemzője, hogy kínos gonddal ke-



resnek valami megfelelő kemény lapot, melyen a kopogtatást megfe-
.leiően, szinte rituálisan el lehet végezni.

Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a lekopogtatás' céljára
leggyakrabban alkalmazott az asztallap, de annak hiányában a szék
kemény támlája is megfelel, esetleg a szekrény oldala, A kopogó szek-
táriusok előnyben részesitik a vízszint es síkot s csak másodsorban jö-
het számításba a függélyes, vagy ferde sík. Volt azután olyan fanati-
kus .is, aki egy tágas terem közepén - minden Iekopogtatható tárgy-
tól távol állvám - bal tenyéréből képezett vízszintes síkot s azt ko-
pogtatta le jobb keze begörbített mutatóújjával. Mert, hogy ne feled-
jük el, ez is előírás, vallamely titkos kódex nem ismert paragrafusai
szerint, hogy a kopogtatást a jobbkéz begörbített mutatóújjával kell
végezni és pedig: lehetőleg alulról felfelé!

Sokáig folytathatnők a szatírát s talán sokan mosolyognak is
rajta, ráismernek a részletekben egy-egy barátjuk, rokonuk, ismerő-
sük többször látott szokására. De alapjában véve sokkal szomorúbb,
lehangalóbb ez a tünet, semmint nevetséges. Mert felmerül a kérdés:
hogyan ütheti fel a fejét egy ilyen szokás keresztyén társadalomban?
Olyan társadalomban, amely Isten-hittel él és tudja, hogy semmi nAm
történhetik velünk az Úr akarata nélkiil? És ha egy beteg gyógyul, ha
valaki kedvesünk mostanában jól van, miért nem kézenfekvőbb s ter-
mészetesebb azt mondarn: - "Hál' Istennek mostanában jól érzi ma-
gát!" - és miért kell ahelyett megfelelő asztallapot keresgélni és
gyorsan lekopogni. rajta a rontásűző jeleket? Mert semmi másnak
nem minősithetjük ezt a társadalmi vadhajtást, mint valami pogány
sárnánkodás modern csökevényének. De hogy így kihajtott és ennyire
belegyökérezhetett mai életünkbe, ennek oka kétségkívül az Istentől
függésünk s akaratával kormányzott létünk tudatának meggyöngü-
tése. És mert ez az oka, ezért a kérdés lelkünk őrének: Egyházunknak
színe el!é is tartozik s kell, hogy Egyházunk is felfigyeljen reá, fel-
emelje intő szavát s hallassa tanítását az egyedül igaz útról sarról,
hogy mennyire méltatlan ez a ferdeség a komoly, hivő keresztyénhez!

Volt egy nagyon kedves, öreg háziorvosunk, aki hetenként ren-
des látogató-napot tartott családunknál, hosszú-hosszú .évtizedeken át.
Szavajárása volt minden előre bemondott dolognál, ténykedésénél: -
"Ha Istenks is úgy akarja." Reggelenként jött hozzánk, előre- ki volt
készítve számára a hintaszék, abba beleűlt, csendesen ringatózva eU-
beszélgetett velünk mírudenről, - ha Isten úgy adta, hogy nem volt
semmi baj, betegség a háznál, - azután búcsúzott a víszontlátásra ..
Egyik Ilveru reggeli látogatása után különösen nehezen kelt ki a hinta-
székből s erős nyomatékkal mondta: - "ViszontlátáSTa a jövő csutör-
töktön, ha - Istenke is úgy akarja!" És - jövő csütörtökön már ra-
vatalon feküdt. Egy súlyos beteg páciensétől elkapott influenza pár
nap alatt végzett vele.

íme: ez az, amit DI€m lehet kopogtatással elintéz ni, kivédeni, meg-
oldani! De az Istentől, az Ő akarátóI függés állandó tudata, állandó
készültséget jelent minden eshetőségre. Öreg doktorunkat sem érte
váratlanul a veszedelem, maga készítette elő környezetét a végre s ,
erős, biztonságos lélekkel indult a nagy útra. Mínket pedig az ő esete I
amennyire megrendített, annyira meg is erősített a kiszámíthatatlan I
isteni akarat feltétlen tiszteletében és tudatában.

Saját családunkban is kaptam kemény tanítást erről a kérdésről
akkor, mikor egyik legnagyobb szerencsétlenségünk szakadt le reánk,
Magas kerban levő édesanyámmal békén ültünk - étkezés után -
az ebédlőasztalnál, verőfényes tavaszi napon, nyugodt beszélgetésben,
mikor anyám valami számlát átnézni akarván, azt mondta: _. "Eridt
csak, fiam, hozd el a szemüvegemet a másik szobából!" Én megindul-
tam s alig léptem néhányat, hátam mögött velőtrázó sikoltást, majd
tompa dobbanást hallok s rémülten vissza fordulva, anyámat a padlón
elzuhanva látom. Felkelni nem tud, nagy fájdalmat érez. Előbb emlí-
tett öreg orvosunkat gyorsan elhívjuk s igen veszedelmes, magas
combcsonttörést állapít meg. Azonnal hordágyat, ,embereket s be a
kórházbal Szegény jó anyám hat hétig feküdt egy szörnyű gipsz-
páncélban, még azután is hónapokig kínlódott, hátralévő életére csak-
nem, tehetetlen sánta maradt s, olyan bajt kapott az eset kapcsán,
melyélet-halál kockázatos műtétet kívánt - s mindez egy pillanat
alatt dőlt e~: mert amint elküldött ma%.~tól,_mást gondolva felállt,

romantaka korából származó hatalmas
alkotást Budapesten elég ritkán hall-
hatjuk. Nagyon érdekes a magánéneke-
sek hiánya és az állandóan zengő kórus
alkalmazása. Csendes, dailamos és
mégis lendülettel teli mű ez, nagy lelki
gyönyörűség a hallgató számára. Nagy
meglepetés volt a Budapesten először
előadásra kerülő Bruckner: Libera is,
amelyik stílusával szinte a Cherubini
Requiem folytatásának hangzott, Jó elő-
adás volt.

Ket német film került bemutatásra .a
közelrnulfban. Az egyik a Tóbis színes-
fihnje: Botrány. Gyenge fiilrn, inkább
8JZ adanutasabb humorra építve, mirrt a
rrsrnesebbre. H:t-ott unalmassá is váldk.
Színed erőltetettek; meg sem közelítik á
Münchhausen fidrn lcidolgozását. Éjjeli
felvételei pedig egyenesen siraílrnasak,
.csak úgy ordít a tulissza a vászonról.
De a másik film, a magyar szerző két
dartrbjából összeállított: Feleség sem
sokkal jobb. Itt-ott ugyan v,alll benne
jó rész ils, de egészében látszik rajta az
összetákolás. Bókay mdnd' a kErttőt szín-
padr-a írta-és a. párbeszédekre építette
fel, kamarajáték volt. A filmen nem
lehet olyan sokat beszélni, mert akkor
unalmas lesz, elveszti filmszerűségét.
Ez történik: itt is. kp.

HíREK
A reformáció ünnepe az egész or-

szágban a komoly időkhöz mért ben-
sőséggel folyt le úgy a templomokban,
mint a különféle ünnepélyeken. Az or-
szágos főünnepély a pesti Vigadó nagy-
terrnébem, hatalmas tömE'g jelenlétében
ment végbe. Az ünnepi beszédet D.
.K;arpiBéla püspök mondotta. Arra a
kérdésre, hogy mibem áll a reformáció
nemzeti szolgálata, kifejtette, hogy a
reformáció a nemzet öntudatát és kül-
detéstudatát munkálja azáltal, hogy az
evangéiíumot adja" önvizsgálatra in-
dítja, szolgálatávad elősegíti a nemzeti
egységet, 's'őt a látszólagos ellenmondás
dacára is előmoeditója a keresztyén
egysé;gJnek is, A régi magyar istenes
énekekből vett idézetek szirnte meg-
döbbentően a mai időkre Illőknek hang-
zottak, A nagyhatású beszéd után ha-
taímas erővel adott elő két zsoltárt a
Budapesti Protestáns Enekkar Peskó
Zoltán vezénylésével,

A vasárnap megszentelése érdekében
ag Országos Protestáns Napok keraté-
ben movember 7-én d. e. fél 12-kor
protestáns nagygyűlés lesz a Horthy
Nemzeti Sportcsarnokban (VII., Aréna-
út 3.), melyen Turóczy Zoltán és Enyedy
Andor püspökök mondanak beszédet,
azután a nagygyűlés elé terjesztik a
kormámyhoz mtézendő felir'atot. A fő-
város evangélikus, és református temp-
lomaiban is ezen a n:apon az igehirde-
tések a vasárnap megszentelésével fog-
nak fo,glLalkozni.

Luther-Kálvin emlékest. Az Orszá-
go,s Protestáns Napok keretében novem-;'
ber 7-én d. u. fél 6 órakor a református
teológüa díszeermében (IX., Ráday-utca
28.) közös protestáns estély lesz, melyen
Luther Mártonról D, Kapi Béla püspöki,
Kálvin Jánosról Dr. Malekai Sándor
egyetemi tanár tart előadást.

Kolozsvár. Remenyik Sándor halálá-
nak második évfc:rdulójánaz egyház-
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község nagyszabású emlékestet rende-
zett, A Mátyás király diákház nagy-
terme teljesen megtelt atzérdeklődő kö-
zönséggel, A jól összeállított műsor fő-
előadója dr. Imre Sándor volt. Előadá-
sát: "Végvári Csonkamagyarországon''
címmel tartotta meg. Másnap, október
24-én, a gyülekezet közgyűlése egyhan-
gúan elfogadta és meg szavazta azt a

- tervet ,hogy a régi és többé meg nem
felelő iskola helyéne új iskolát építse-
nek Kós Károly tervei szerínt és annak
neve Reményile Sándor-elemi iskola
legyee», Ezzel állít méltó emléket má-
sodfelügyelöjének, a Templom és az
iskola szerzőjének gyülekezete. Kós
Károly terve pompásan dolgozza f1óil.és
alkotja megj a szűk telelere együtt a
templom Olt és iskolát. A cél elérésére
hamarosan gyűjtés indul meg.

Lelkészválasztás. A knsterenyei egy-
házközség megfuesedett lelkészi állá-
sára egyhangúlag Gartai István admi-
nísztártort választotta meg, akinek be-
ikJtatása november 7-én történik.

Felügyelő-beiktatás. A mezőhegyesi
egyházközség megválasztott felügyedo-
jet, nemes vitéz Pettkó-Szandtner 'I'ibor
szkv. vezérörnagyot, a m. kir. földmi-
velésügyí mínísztérturn lótenyésztési
főosztályának főnökét, a bábelnai pro-
testáns egyház örökös felügyelőjét és
megválasztott másodfelügyeiójét, Sza-
lay Sándor m. kir. jószágfelügyelőt nov.
7-én iktatja tisztségébe Benkóczy Dá-
niel, az egyházmegye esperese, Ugyan-
a:kikoradJáK át recdeltietésénok az egy-
házfelügyelő álltaI adományozott temp-
lomi kegytárgyaket. A beiktató isten-
tisztelet után közgyűlés lesz az ima-
teremben.

Szemelyí változások a tiszai egyház-
kerületben. Eltávozott az egyházkerü-
let lelkészi szolgálatából Lovas Kovács
Andirás so Békéscsabára nyert segedlel-
készi kinevezést. - Félévi szabadságra
Eínnorsaágba távozott Garam Lajos egri
lelkész. A püspök az 'e@riszolgálat el-
látására dr. Ottdyk Ernő rozsnyói S.-
lelkészt küldötae ki.

Halálozás. Özv. Petrovles Sománé sz.
Szeberényi Matídd, egykori szentesí es-
pereslelkész özvegye, 91 éves korábacn
Békéscsabán elhunyt. Porait Szeritesen
helyezték nyugalomra,

Reformációi ünnepély. A M. Kir. Er-
zsébet-Tudományegyetem Evangélikus
Hittudományi Karának tanári testülete
a hallgasók közreműködésével október
31-én a soproni evangélikus ,t'clffiplom-
ban reformácíói emlékünnepélyt ren-
dezett, Az ünnepély a délutáni isten-
tiszteLet keretében folyt le. A SZ€Il1t
szolgálatot dr. Sólyom Jenő e. i. dékán
látitaJel, Előadást dr. Wiczián Dezső e.
i. prodekán tartott: "Luther 95 tétele és
a reformáció" címen. Az ifjúsági kör
énekkara, a "Semmit ne bánkódjál"
kiezd!ó\tűkorárt énekeste Kodály Zoltán
feldolgozásában.

Személyi hír. A m, kir. belügymináse-
ter engedélyezte dr. Bánkúti Dezső
tanügyí főtanácsos nevének "y"-os
írását.

Alsószeli. A gyülekezet nagy leöltség-
gel megújította régi templomát s azt a
reformáció ünnepén ,a dunáninneni püs-
pökhelyettes megbízásából Stadtrucker
Gyul:a dunaszerdahelyí lelkész adta át
rendel tSltésének.

Dr. Reök Iván sebészfőorvos "A ter-
mészettudcmány válsága" - dr. or. Pod-
maniczky PáL egyet. ny. r. tanár ,.,Aböl-
cselet válsága" címen tartanak férfiak
számára nagyjelentőségű, mínden gon-
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megindult utánam, de a szőnyegbe akadt a lába, 'nem bírta idején' ki-
szabadítani, elzuhant s bekövetkezett a végzetes csonttörés.

Egy pillanat s a derűs, békés tavaszi délután remegő' aggoda-
1omba, kínba-jajba borult s végzetes csapással sújtotta egész házunkat.
Hol van az a kopogtatás, mely ilyenkor segít, ilyesmit kivéd, vagy
erősít és megnyugtat? És vajjon az az anya, feleség, aki gyermeke,
férje gyógyulását, egészségét "Lekopogta", komoly megnyugvást érez,
hogy most azután megtett minden lehet6t s biztosította a kedvező

I állapot folytatását? Nem érzi annak szükségét, hogy egyet fohászkod-
jék: - ,.Hála Neked, Uram, hogy seqitettéi és ha szent akaratoddal
e~yezik, add, hogy az én kedvesem tovább is ment legyen minden baj-
tol!?" Vajjon ez nem több megnyugvást, biztonságérzetet nyujtaha
a szerettetért aggódó léleknek? Mert hiszen az indíték magában véve
ártatlan_s mélyen emberi: minden ilyen .Jcopogtató" megnyugvást,
biztonságot keres az aggodalom és bizonytalanság helyett. De az esz-
köz, melyet ehhez választ, végképpen méltatlan!

Magam úgy vagyok vele, hogy semmiféle határidős, megszabott
vállakozást, bejelentést, érkezést, stb. nem tudok a megszokott kate-
górikus kifejezésekkel elintéZ:ni, pl. hogy ekkor és ekkor "érkezem".
Hanem: ekkor és ekkorra tervezem érkezésemet. Ha semmi közbe
nem jön! Mert valami mindíg közbejőhet. Lehet, hogy csak egysze-
rűen lekésem. Lehet, hogy Idegeskedern az átszállásnál, elcsúszom az
eljegesedett lépcsőkön, (egy ismerősöm a közelmultban hivatalosan
Pesten járt s egy tárgyalásróllejövet a lépcsőházban ügyfele utána
szólt, ő visszafordult, hogy válaszoljon s oly szerencsétlenül fordult,
hogy kettős lábtöréssel szedtek fel csak hónapok mulva került haza.)
- rosszul ugrom le a villamosról s már - nem érkez em meg azzal
a gőgös biztonsággal, "kijelentő mód, egyes szám első személy!" En,
((ki hattirozok, akarok, döntök, cselekszem!? Hanern azÚr akarja,
pár percen belül a mentők szednek fel S' ha Neki úgy tetszik, cson-
kán-bénán még megélhetek, de ha időmet lejártnak. ítéli, úgy 3IZ lelhet
utolsó órám!

El tudjátok kopogni ezeket a veszedelmeket, melyek minden pil-
lanatban fenyegetnek mindnyájunkat - ti, a lekopogás hívei? Bizony-
nyal nem! És hiszitek hitünk tanítását, hogy az Úr tudta és akarata
nélkül egyet1en hajszálunk sem görbülhet meg? Bizonnyal hiszitek.
De ha így van, akkor hagyjatok fel a kopogással és helyette mindíg
pár alázatos szóval adjatok hálát Annak, aki egyedül óv és segít, az
élet minden pillanatában, s ugyanúgy kérjétek további oltalmát és
segítségét.

Lehet ugyan, hogy egyesek szemében ez az eljárás nem olyan
"moneén" - különösen társaságban, ahol, ugye: rnindígnehezebb
megvallani Krisztus evangéliumát!? -'-, de akiknek fontosabb, hogy
szűkebb társaságuk közéjük illően "mondénnek" ítéli-e őket; semmint
hogy lelkük igazi megnyugvást és erőtadó támpontot találjon és igazi
biztonságot érezzen, azok csak kopogjanak tovább is asztallapon, szék-
támláján, .Jcredenc'' oldalán, vagy akár a felemelt tányér' fenekén -
mert ilyen csodabogarat 'is láttam már! -, majd aztán jön egyalka-
lom, mely úgy összedönti bennük ezt a nevetséges rigolyaból épített
kinaí, pagodát, mint egy kártyavárat s amikor a megcsúfolt, eltemetett,
ősi keresztyén ösztönnel jajdulnak az égre, magasbakulcsolt kezekkel:
"Uram, csak ,Te segíthetsz, Te segíts, óvj meg és tarts meg kegyel-
medben!"

Mindenesetre szebb, komolyabb és nemcsak keresztyénhez mél-
tóbb, de egyszeruen emberibb is volna nem bevárni egy ilyen súlyos
intést, hanem már rnost belátni a tévedést és az egész társadalomban

,következetes összmunkával kYirta:ni, eltüntetni a .Jekopogás" pogány
vadak közé illő csökevényét. . Nyíresi-Tichy Kálmán.

dolkozóembert rendkívül érdeklő elő-
adást nov. s-án, hétfőn d. U. 6 órakor a
déli p. U. indulásí oldalának emeletén
(étterem fölött) lévő terembern A terrriet
fűtik, a belépés díjtalan.

Jónás próféta könyvéről. "Az Úr
pedig ... " címmel, Péter János, a Fiilia'-
delfia Diakondsszaímtézetí adapítvány
lelJkésze magyarázátot írt s a SyJvester

nyomda. kiadásában jelent meg a szép
kíállítású füzist. ,.,Az Ür pedig ... " című
füzet bibliaolvasók hasznos kadaúza s
nagyon alkalmas arra, hogy Ielkipász-:
torok, belmasszíói munkások, Isten sza-
vának komoly megérresére vágyó egy-
háztagok körében terjesszék. Meglren-
de1hető a' kíadónál:. Budapest, XIV.,
Herm.ma-u, 51. Ara 2 pengő,



BRAUN JENO"m~himz:ő és pliss~speci-
alista bermunka uzeme.

lVIII., Aggteleki-ú 21a. (Rákóczt-út sarok),

l' Tel e fon :344-637.
Azsúr, plissé.hirnzések. gombáthúzás

I és minden e szakmába vágó rnunkák____ -: I szakszerű kés;zítése.
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OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HA RI S 13A ZÁR..;KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

1
Müvirág, dísztoll, eredeti kUlönleges-
ségek gyártása, eladása

GROSZ, Spest, IV., 5üt6·utca 1.
TELEFON: 180-213.

IRÉ NU fÚlökúlönlegességetct, __ ~~-:-_.-,;;~_......;~__
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ

BUDAPEST (Belvaros), IV" Fehérhajó7utca 8-10. sz.
Tel e fon: 186-177. - Készít mindennemű tánco,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerinI.

•••• • •••••••••
Bundtk,

bolerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

~'~-~'~D"Átalakítás eredeti ~.!~.a.!"J ..'~_
model szerinI. _-- ~_c__ ~

'Varsányí Laios-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Ajándékok, órakülönle-
gességek é s órajavítások.

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

Hittestvéreknek árengedmény

Tel don: 38-20-87.

'1-_.1

Rá~ió, ~ramofon, zon~ora~iIIentyüs~armoni~a
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest, VIlI. kerület, JÓzsef.kÖrút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.ler!l~at·Gyöngvös, Kossuth-utca 3. szám.
U • Mohács. Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház·
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,
betörés, baleset 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, Szornbat-
hely, újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkeztat férfi és női tagszerzőket

Zongorák, harmóniumok
eladása M d··1 ' hittestvérünk
véteie en one zongora termében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352.

I
I selyem, szövet és női divatáruk nagyban

-és kicsinyben.

Budapest, IV_, Sütö-u, 1.

Iványi és Thuro

BAKTAI ·LAJOS lakbere ndező,
kárpi tos és dí-
szítő mes ter.

Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőr bútorok .karpitozésél, átalakitá.
sát [avítását szakszerüen készítem. ) ~~~~~~



A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: MelanchtonProtestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körrnöcbánya városához. 2. Klaoe- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Agostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás viIágforrnáló ereje. 9. Hitt- .tással legyütt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!'

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt lolyőíratának, az ÖSVÉNY-nek I-XII. éviolyamát. tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből Készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogy a most összeállított telles sorozatokon kívül már csak egyes évfolyam ok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évlolyarnéra, míelöbb rendelje meg azt. - A 19 Iüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással 'együtt 31"- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltíában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. vilagmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re is sm a n n Imréné
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-890

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Agostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: AZJ élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. ZSilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítás sal együtt
4.50 P.

ISMÉT KAPHATÓ!.
Ruttkay-Miklián Gyula e
"A ~ereslt~én eDy~ál röyi~ története'"
Elemi népiskolák számára. Ára: -'80 P.-

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizrnus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Earkasné: Légy hű mindhalálig. --
A 628 oldalt tartalmazó csomag száLIítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Ftimler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok?' 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete, 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
cs01'1Ul!9szállítás sal együtt 4.50 P.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.,
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Szent dolog
volt mindazok előtt a vasárnap megszentelését elősegítő ren-
megszentelésének ügye, akik delkezésekért. Ez a felterjesz-
az Országos Protestáns Napok tés kifejti, .hogy milyen vesze-
keretében rendezett nagygyű- delem a nemzetre nézve az, .ha
lésen részt vettek. Meglátszott elfelejti, hogy mivel tartozik
ez azon a szinte templomi csen- Istennek. Keresztyén kormá-
dességen, amellyel a gyűlés nyoknak mindíg figyelni kell a
megkezdésére várakoztak és vasárnapra. A munkaszünet
azon a figyelmen? amellyel ezen a napon biztosítva van, de
a megszólalásokat hallgatták. veszélyezteti a vasárnap meg-
Tasnádi Nagy András szinte szentelését az a sokféle és sok
áhítatos hangú megnyitója után alkalom, mely elvonja. az em-
Túróczy Zoltán így fogalmazta ber figyelmét Istentől és saját
meg ennek anagygyűlésnek, de lelkének dolgaitól. Kéri ezért a
az egész keresztyénségnek a nagygyűlés, hogy törvények
feladatát is: Vissza kell köve-, tiltsák el vasárnap délelőtt 12
telni a világtól a vasárnapot .óráig a különböző politikai, tár-
Istennek. Kifejtette, hogy az sadalmi, művészeti összejöve-
ünnep beletartozik Isten te- teleket, sportversenyeket;' film- ~
remtési rendjébe, az ünnepnap színház előadásokat. Tiltsa el a
megszentelése parancs, azzal törvény' országos· vásároknak
nem lehet vitázni, azt nem le- Isten napján való tartását.
het bírálni, - engedelmeskedni P.endelje el a törvény, hogya
kell neki. De a vasárnap meg- korcsmák szombat estétől hétfő
szentelését nemcsak másoktól reggelig zárva legyenek. Meg
kell követelni, hanem elsősor- kell' szüntetni a látmás ma-
ban sajátmagunknak kell azt gyal' vasárnapokat és helyettük
megtartani, még pedig úgy az lélek- és nemzetnevelő jelen-
egyéni, mint a családi, sőt az tőségű csendes és megszentelt ,
egyházi életben is. Ugyanezt a vasárnapoknak kell megszület-
gondolatot fejtegette Enyedy niők, A felterjesztés annak a
Andor ref. püspök is, azt mond- reménységnek ad kifejezést,
ván, hogy ha a vasárnapot nem hogy ezt a komoly megmozdu-
adjuk Istennek, meglopjuk őt,' -lást minden társadalmi egye-
de mi magunk károsodunk. Fi- sület és minden más keresztyén
gyelmeztetett ezután arra, hogy egyház is támogatni fogja. ~
Isten a legnagyobb ajándékot Nem . akarjuk ezt a protes-
adja ezen a napon: önmagát táns nagygyűlést egyenlőnek
adja és megint közelebb engedi tekinteni egyéb hasonló össze-
magához az Őt kereső embert. gyülekezéssel, mely bármilyen

A nagygyűlés ünnepélyes helyes és ja dolog érdekében
komolysággal tette magáévá azt indít mozgalmat. Úgy akarjuk
a felterjesztést, mely az állam- itt feljegyezni és úgy akarjuk
kormányhoz fordul a vasárnap nyilvántartani, mint különös

figyelemre és megbecsülésre
. méltó mozgalmat. Szent dolog-
nak tartjuk a vasárnap meg-
szentelésének ügyét. Egyetér-
tünk Törs Tibor zárobeszédé-
nek azzal a kijelentésével, hogy
a .nemzet sorsának jobbrafordu-
lásához tartozik a komoly ke-
resztyén élet. Tehát a vasárnap
megszentelése érdekében in-
dult törekvéseket ne tekintse
senki abból a szempontból,
hogy az az egyház érdeke. -Maga
az egyház jár elől jó példával,
amikor hangsúlyozza ennek
nemzeti érdekét és egyáltalán
nem beszél az 'egyháznak az ér- .
dekéről. A nagygyűlést meg-
előzően ezen a vasárnapon az
összes budapesti evangélikus és
református templomokban az
igehirdetés ugyancsak a vasár-
nap megszenteléséről szólt, de
mindenütt azt a keresztyén ér-
deket hangsúlyozta, hogy tisz-
títsuk ki a bűnös alkalmakat és
lehetőségeket Isten napjából,
nehogy kárhozatra használják
fel az .emberek megint azt, ami
üdvösségre adatott. Mert végül
mégis csak erről van szó. Végül
mindíg csak erről van szó. Az
üdvösség kérdéséről, amelyet
Krisztus keresztje szavaival
minden vasárnap fáradhatatla-

-nul újból és újból mond a vi-
lágban botladozó embereknek,
hitetlen bűnök sodrában élő
lelkeknek arról, hogy Isten
nem azért küldte az ő Fiát a
világba, hogy kárhoztassa a vi-
lágot, hanem hogy üdvözíttes-
sék a világ általa.
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Tennivalóink
v.

Szükséges az is, hogy az eg(yház az
evangéliurn paranoseit bátran és hű-
ségesen mondja el' a munkaadónak
éppenúgy, mínt a munkásnak.

A .munkás szeros kapcsolatban áLl
aZZaJ. a munkaadóval, ki tőkéje révén
igen sokszor 'el akar szakadni az evan-
gélíurntól. Minden félreértés ebkecü-
lése végett nem szólunk azokról a ke-
vés számú munkaadókrój, Ikik munká-
saííkka! szinte családi légkörben élnek,
Ök azok; kik olyarr viszonyt teremtet-
tek maguk és munkásaiJk között, mírit
ami az édesapa és gyermekei között
van.

De meg akarjuk szólítani azokat il
munkaadökat, kiknek egyetlen törvé-
nyük van és ez a lex minimi. Ez'a
törvényt aet je~ent], hoglY a munka-
adónak arrai kell mínden Igyekezetével
törekednie, hogy a legkisebb áldozatok
árán a legnagyobb hasznot érhesse el.
SaJjnos, igen sok olyan munkaadó vami,
aki ennek a régi, törvénynek a hatályát

. elsősorban a -'saját munkásain próbálja:'
ki. A nagy nyereségi vágy szivtelenné
teszi a munkaadót és nem törődik a
rnunkása mögönt álló apró' gyermekek-
kiél];,feieséggel, családdal. Igy lesz a
munkásból egyszerű eszköz, szám, aki
csak arravaló, hogy a haszon az elér-
hető legnagyobb legyen. Igy felejti el
a munkaadó azt az alaptétele, hogy a
legegyszerűbb munkása is testvére,
hogy mindnyájan ugyanannak a meny-
nyei Atyának a, gyermekei vagyunk,
egy nagy család tagj at, arra kötelezve,
hogy szolgáló szerétetben éljünk egy-
más mellett és ne egymás ellen har-
coljunk.

Meg kell szólítanunk azt a munka-
adót, akinek csak egyeblerr főelve van
és ez a főelv aJZ, hogy a termelésben
csak az érvényesülhet, akia'Z önzés
álláspontját foglalja el. Még a mult
század végén nem egyszer hirdetner a
társadalmi gazdaságtan act a harnis el-
vet, hogy a termelő munkaadónak
egészségesen egoistának kelil lenníe.
Kétségkívül biztos, hog:y minrien em-
berben van egy bízonyos fokú önszere-
tetl, de ez az önszeretet békességben
kell, hogy éljen a felebacátí szeretettel,
Termelhet a munkaadó, amennyít csak
tud, de ez a, termelési muruka nem
folyhat Le úgy, hogy vabból mások, Í;gty
a munkások 'is, kárt lássanak A ki-
zsákmámJyoLó termelés, a mások elnyo-
máS'ával történő termelés feltétlenül
Isten eLLen való bűn.

Meg kiel,l szólítani azt a munkaadót,
ki a, munka törvényében nem Istentől
adott parancsot Iát. Téves és hamis az
az áltítás, mely a murnkában átkot 1á.t.
Nem maga a munka átok és nem <lJ
munka- ered a bűnből, hanem annak
tövisei és nehézségei. Ezért a mumka
nem csupán fizikaifo1yama.t é:SI küLö-
nösen nem árú, hanem Istentől szár-
mazó magasabb érték, amit egy vagy
több személy végez, még alckor. iSI ha.
a munka gépekked lcapcsolatos. A gép-
hez is kebl, személy, aki azt irányítja,
befolyásolja, működését megszabja, ja-
vítja, tis~tí,tjla" stb, Ezért mégi a sza-
vakra is vigyázni' kell. ne használjunk
szívesen ibyen kifejezéseket: munka-
piac, csak aik!ko[",ha elkerülhetetlenül
szükséges. A munkapiac kifejezés mö-
gött már ott settenkedik az az értéke-
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Felelet az angol keresztyénség
felhívására

A nemzetközi hírírodák néhány nap előtt nagyon diplomatikusan
aet közölték, hogy az angolkeresz:tyén:ség szíveseru ísmerné meg a
magyar keresztyénség véleményét a háború utáni kérdéseik és eshető-
ségek tárgyában. Ezt néhány nappal megelőzően több helyről mtézték
lelkészek és egyházias érzületű világiak egymáshoz azt a "vala-
honnan" vett kérdést: fogalmazzaik meg aJ magyar keresztyén állás-
pontot a háború utáni állapotokra vonatkozólag.

Magunk előtt nem kell bizonyítanunk azt, hogy a most dúló vi-
lágháború idején a magyar keresztyénségnek egyik csoportja sem há-

• borús uszító, vagy ellenséges gyűlölködések támogatója. Igehirdeté-
sünk ötéves' anyaga nyugodtan betekinthető. Nincs hazánkban lelkész,
aki vétett volna a humánizmus legelemibb törvényei ellen. Imádsá-
gainkban! alázatosan fordultunk ugyan Istenhez a harctéren küzdő ka-
tonáink megtartása érdekében, de senkinek nem jutott eszébe az, hogy

I ellenségeinket lsten ítélete elé kívántuk volna állítani.
Egyházi lapjainkban és keresztyén beszélgetéseinkben többször

megbizonyítottuk és nyiltarn kinyitalkoz:tattuk azt az álláspontunkat,
hogy nem szeretnénk a bolsevizmus szomszédai lenni s nem gondo-
lunk arra szívesen, hogy ilyen politkad forma a maga akaratát vala-
mikor valamilyern formában js re.ánkszeretné kényszeríteni, de azt
kívámjuk, hogy tőlük szellemi és erkölcsi függetlenségben tudjunk,
mint magyar keresztyének élni. Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy
az angol keresztylénség Ezt a magyar keresztvéru álláspontot meg tudja
érteni.

Nyitortt szemmel nézzük a törtértő és tőrténhető eseményeket s
pontosan tudjuk, hogy a középeurópai kereszt y énséget közelebba V'2-

szély fenyegeti, mint pl. az anJgol keresztyenséget. De éppen ezért
Wendel Will:kie szavait idézzük és azt kiáltjuk világgá: közel fél-
miliiárd európai keresztyén ember sorsáról van szó. Olyan tömegről,
melynek tragédia esetéri közelebbi időben, kíegyezéses béke eseten
későbbi időben, meg kellene ísmernáe- azt a kereeztyénségen kívüli
állapotot. amelynek ideje alatt nem szolgálhatnák úgy Isten országa
doJ:gari.t,amint az az európai keresztyéneknek minden időre elrendel-
tetett. Nem vitázunk a yorki érsek testvórünkkel, aki a maga szemé-
vel sokat láthatott. Elhisszük, hogy moszkvai léte alatt tele templo-
mokban fordulhatott meg falun és városon egyaránt. Elhisszük köz-
lése szerirrt azt is, hogy nemcsak az öregek, hanem az ifjak és gyer-
mekek is résztvesznek az istentiszteleteken. Mi is az:t valljuk szemé-

. lyes tapasztalatok alapján, hogy az orosz nép mélyeru és misztikusan
vallásos volt s hisszük, hogy még egyszer ismét azt lesz. Örültünk
annak a derűlátásnak, arnível angol keresztyén testvéreit megbíztatta.
de egy mondat ot még vártunk volna, amelynek körülbelül az lett
volna a Iénvege; Oroszorszáz útban van a krisztáánizálódás felé s a
keresztyén Európának nem kell félni attól, hogy a hitetlen Oroszor-
szággal áll .egyszer majd szembe.

AZ!ötödik éve dúló háború nem szelídítette meg sem az ernbere-
kett, SEm a háborús terveket. Az sem titok előttünk, hogy a háború
akármilyen végét is ér, a győztesek mellé több olyan kis állam fog
c-oportosulni, melyeknek majdnem első kérésük az lesz, hogy hazán-
kat meg kell büntetu-i és hazánk vagyoni és földrajzi hátrányára őket
kárpótolni kell. DöreEJég-ved-ooennek az érzésünknek hangot nem
adni. De éppen azért, mert ilyen nagy veszélyek között élűrik, semmi
télelem nincs bennünk. Nincs a magyairok között senki sem, aki az
eddig történtekért valakit is vádolna s a jövőnket annak a kezében
tudjuk letéve, .aki eddig mindig megsegített.

Türelma."'€nvárjuk ennek a háborúnak a végét. Katonák és nem
katonák egyaránt, Bizonyesan nálunk is va:nnak olyan keresztyén
grfiak és nők, mint amilyen az az angol pilóta-volt, aki neki ellensé-
ges területre volt kénytelen ereszkedni s első őszante szavával azt
mondta: torkig vagyunk a háborúval. Emberileg egészen őszinte ez a
beszéd. De errefelé am is tudjuk, hogy mi békés nép lévén, eddig sem
ellenségeskedtűrik s a mostani háborúból elfogadhart:ó békével aka-



runk kikerülni. Ahogy egy finn lelkész a finn és norvég viszonyokról
írott francia és nérriet nyelvű könyvében írja: az egyház él és meg
nem adja magát, mi is azt valljuk, hogy azt a békét akarjuk, amely-
ben egyházunk élni fog.

November ötödikén, nagy politikai események és jubnleumokra
való gondolások előestéjén, a budapesti protestáns közönség megtöl-
tötte a Zeneművészéti Főiskola dísztermét, amelyben a protestán
énekkar adta nagy hangversenyét. A műsoron Bach és Handel 'kan-
tátái és óratóríumaí szerepeltek. Az ugyanazon évben született meste-
rek közül Bach német földön aratta dicsőséges alkotásaival sikeredt s
Handel Angliában élvén, ott folytatta kivételes képességének nagy
alkotásaival evangelizáló munkáját. Két külön lélek. Két nagy muzsi-
kus. Két evangéliumi lelkület. Együtt nem munkálkodtak soha. S
annyi idő után, mint két világ különböző reprezemtánsai kőzelhozták
a szíveket az énekelt és muzsikált evangéliumi Igékhez. Annyi áhítat,
annyi szerit elmélyülés, olyan könnyeket kicsaloaató áhítatban volt ez
a majdnem templomi gyülekezet, hogy önkéntelenül is arra gondol-
tunk; ime a nrotestántizmusnak.ez a két nagy szellemei s az :3.' két OT'-'

szág, amelyeket elsősorban szolgáltak, miért is vannak most ellensé-
ges viszonyban valamenmyiünk kárára.

Részben nélkülünk íntéződik el a háború és béke sorsa. Ennek
igazán FS öszirntén tudunk őrűlrii. De rnondanivalónk a magunk szá-
fiára és a miutánunk érdeklődök számára is Van.

Minden .ellenkező hírlapi híresztelésseI szemben az a helyzet ha-
zánkban, hogy az egész nemzet teljes lelki egységben él. Társadalmi
korlát ezyáltalán nincs. A magyar protestáns egyházak minden idők-
ben való eredménves programmja az volt, hogy magyar és magyar
között semmi külötnibség ne legyen. Kűlföldi országok ismerete és
szcrnszédainkkal folytatott gyakori érintkezések sokurikat meggyőz-
tek arról, hogy hazánknak társadalompolitikai szempontból semmi
szégyenkezni valója nincsen sem 'a Nyugattal, sem aKelettel szemben.

A macvar nrotestántizmus éppenúgy, mint 8. magyar katoliciz-
mus, ha kifelé eddig különösebben nem is hangsúlyozta, legfőbb gond-
ját látta mindív abban, hogy meg kell békülní a magyarságnak a ma-
gvarság szomszédaival. Ha gazdacabbak és jobb keresztvének
lennénk, IY'ég több áldozatot is hoznánk ennek érdekében. Érezzük és
tudjuk azt, hogy sok mestersézesen szított ellenségeskedés azonnal
vé21et érne, ha magvar portestáns lelkészek és a szomszéd államok
lelkészei ökumeni kus közössézet Iétesítenének maguk között. ElZI'már
nemcsak terv és gondolat közöttünk, de ha bármily kicsiny mag, mégis
realitás, amelynek, hisszük, hogy lesznek eredményei.

A magyarság egyetlenegy államtól sem akar semmit. A maga
tulajdonán viszont élete árán is őrködnd kíván. A béke! után is meg
abr maradni mazyarnak és keresztyérmek. Élni kíván független-
ségben és szabad ság"Qan mindenkivel szemben, de hisz abban, hogy
az európai. nasy nroblérnák megoldásakor tud és fog segíteni minden
nemes és jó l?'oll1doJatot.Nem vazvunk az a nép, akivel nem lehet
együttműködni. Mert nem csak virtusos és fenegyerekeskedő a ma-
gyar, hanem immár sokkal inkább mélyen keresztyén, mint sok ,közeli,
vagy távoli szomszédja.

Istentiszteleteink legmegkapóbb I1é\S~eaz, arnákor a befejező ál-
dás után egy-két pillanatig minden ~elcsendesedik Isten házában. A
hallott igék, imák és énekek még fülünkben esengenek. és lelkünk
percipiálja azt, amit kapott. De már' egészen szubjektive rendezi el
magában az élményt. Teljesen egyénileg méri és értékeli a hallotta-
kat, de annak a feltétele alatt, hogy minden Isten jelenlétében tör-
tént, komoly an mondatott el és éppen ezért komolyan kell foglal-
kozni vele. Egy népnek exístenciális kérdései, amelyek bizonyosan
hazánk határairu kívül sokakat foglalkoztatnak, mínd olyanok, hogy
azokat csak komolyan szabad venni.

Hazánkban mindenki tudja azt, hogy az angol keresztyénség éle-
tére az egész világ keresztyénségének szüksége van. Mí úgy érezzük,
hogy a magyar keresztyéeiségre is szüksége van a világ keresztyénsé-
gének. ,Nagyon szeretnénk, ha ezt Angliában is vallanák és ennek
megmaradása érdekében ők is, most is éls minden időben mindent
megtennének. Dr. Gaudy Lászjló.

lés, miE'fi\y.a munkásban, va,gy a mun-
kában egyszerű árút lát.

Ha pedig a munkát úgy nézzük, mínt
Istentől kiadott nagy parancsot, akkor
a munkával kapcsolatosan soha nem

.helyeekedhstünk az anyagelvűség ál-
Iáspontjára, akkor tudnunk. kell, hogy
munkaadónak és munkásnak :egyaránt
a termelés hatalmas folyamatába hitet;
szivet, leliket kell belevinnie. Csak
ezen a munkán lehet áldás, ebből szár-
maehatik, a jólét, az egészség, a családi
hát, a tisztességes élet, a kevesebb bűru
A munka ezen értékielése kötheti össze
az embereket új kapcsokkal és kötelé-
kekkel. Ez a felfogás többé nem. azt
klclresi., ami, elválaszt, tehát nem néz-
hem a pénz, vagyon, származás, mű-
véltségbeli különbségeket, amí, sajnos,
belőlünk magyarokból olyan sokszor
megmosolyognivaló módon kíütközik.

Ez a felfogás hozza össze a firzika.i és
szellemi, munka nálunk még meglévő
edlenségeskét frontját. Dániában az
e;g]yetemi tanár asztalához a rnosónő ils
leül délben ebédelni és ezen ők semmi
lcülönösnt nem találnak. A finrn egye-
temi tanár pedig, mikor Magyarcr-
szágra jön, a kocsíssaléppenúgy kezet
fog, rn.inJt a házigazdájával. Engem
viseont megszólt egyik tsnjerösöm, mi-
kor az ismerős üzletben a búcsúzásná;
a segéddel kezet fogtam. Ugyan, kér-
lek, hova le,S1Zal tekímtély, ha már a
selSléddellis kezet fogunk.

Nem is hisszük, egyelőre talán érzé-
künk sincs annak meglátására, hogy
az itt felvázolt pár gondolaf mögött
mennyi buktatója rejl'sk annatc hogy a
templomok szószékén, bibliaórákon.
evangélízációkoeu elhangzott igehirdetés
pusztába kiáltott. szó legyen.

Fülöp Dezső ..

,;Kriszfus ~ét jó vitéze"
Az Országos Protestáns Napok kere-

tében az ünnepségek és összejövetelex
sorából loíemeljük a, Deák-téri temp-
lomban három estén át tartott közös
protestáns evanígélizációt, mely korunk
válságos életét tárgyalta az egyéni, csa-
ládi, gyülekezeti" társadalmi és nem-
zeti életben. Előadók voltak viJtéz
Sréter Ferenc, Muraközy Gyula, Scholz
Lász.ló, dr. Victor János, dr. Keken
András és Bereczky Albert, Szép si-
kerrel folyt le a Luther-c-Kálvin-em-
lékesb, melyen bevezetőt Tásnádi-Nagy
András, az Országos Bethlen Gábor
Szövetség ei!nÖlke mondott "Krimtus
két jó vitézéről", ket olyan férfiúeól,
akiket egy romlott kor felemelésére
adott Isten. Luther Mártonról D. Kapi
Béla püspök tartott előadást. Szólt az
örök Lutherről, aki az ige hőse, aki
saját szernélyét is és szolgá1atát is ae.
ige alá helyezte. Az örök Luther hit-
val'ló Luther ma is. Tőle ma is meg-
taJnulha;tjuik, hogy nem Ő, hanem Istlen
végzi al reformáci6t. A Budapesti Pro-
testáns Eneikk:air -erőteljes éneke után
dr. Makkal Sándor egyetemi tanár tar-
tott előadást • Kálvinról. Szólt arról,
hogty Kálvint vagy nagyori szeretiJk,
v.aJgiy nagyon gyűLöl!i.k. De azt, hogy
beteges, szenvedélyes, engésatelhetet-
llEIn és makacs ember volt, elsősorban
KáUlvin ismerte be önmagáról és gyar-
Jóságaival együtt ajánlotta fel, magát
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engedelmes eszközül Krísztusnak. Teo- l'
lógtiája mi:ooí'§ írásmagyarázat akart
lenni. AZ egyházi keresztvénséget hir-
dette, azt, hogy keresztyének sehol
nem lehetünk, csak Krísztus egyházá-
'ni3Jk testében. A két egymás után el-
hangzó előadás érdekes világítonta meg
a két reformátor eglyéniségét és teoló-
giáját s a figyelmes halr.'gató észre-

. vl:lhetme,hogy mind a két reformátor
alázatos és engedelmes szolgája akart
lenni Isf)21ll kegyelmes és megmentő
ígéjének, elsősorban a megfeszített és
Ieltámadt Krisztusról szó.ó evangé-
lliumnak

A Protestáns Napokalt a nyilvámos
nagy ünnepélyek közül a protestáns le-
ventek ünnepélye zárta! mely a Ma-
gyar Művelődés Házában nagy siktar-
rel foIyt le.

Bach-Handel est
A Budapesti Protestáns Énekkar az

V. Protestáns Napok keretében nagy
zenekari Bach-c-Handel-estet rendezett
a Zenernűyészeti Főiskola nagyterme-
ben. Ezzel a hangversennyel lépett
célkitűzése és feladata első lépcsőjére
az eddi!g! e1mult évek kisebb, gyakor-
latszerű szereplései után. Mert kétsé-
gen kívül az a feladata ennek az ének-
karnak, hogy a protestáns egyházi zene
eddig elhanyagolt, be nem mutatott és
főleg hazánlebari ismeretlenn kincseít
hozza a nagyközönség elé:

EZ.ena.z . esten három kantá tét hal-
lottunk. Hiindel: Ach Herr, mich arrnén
Sünder, Bach: Kneutzstab és Bach:
Christ lag in Todesbanden műveit,
Mímd a háromban bőséges alkalma nyílt
mínd atz énekkam.ak, rnind ambiciózus
vezetőínelc, - Adám J'enőnek és Peskó
Zoltánnak bemutatni törekvéseiket,
melyeknek kornolyságát meglehetett
ismerni a magyarázó jegyzetekkel el-
látott gondos és részlettes prograrnmbóíl,

A három, így együtt egész estét be-
töltő művet jó előadásbarn hallottuk
Peskó Zoltán (vezénye'lte a .Handel) és
Adám Jenő (vezényelte a -két Bach
művet) nehéz és fáradságos be-
tanító munkájuk méltó jutalmát Iáthat-
táik: az elmélyülten éneklő és fegyel-
mezett énekkar szereplésében. Csak a
nyilváinJ alkalmilag összevátogatoet ze-
nekar nem áülott hivatása magaslatán,
sokszor nem tudta megfelelően kővetni
az előadást. A szólisták, Wa!I1gaLivia,
Bastlides Mária, Szabó Mi,~l!ós,Liteasy
GyÖI"gty.egytől-egyig komolyari, stílu-
sosari énekelték szerepei:ket. Basitides
Máriát killön is dícséret illeti a nehéz
Kreutzstao kantáte hínetetlern elmélye-

"désisI211!,kobta nélkül való énekléséért.
Kár, hogy a zenekar néhol elnyomta,

A két részre oszló műsor első 'felét
Peskó Zoltán zárva le Hándel: F-dur
orgonaversenyével. Pompás technikai
és elrnélyedő lelki ' féIkés'zÜ'H.slég lát-
szott előadásári. A második rész végén
3.IZ énekkar Handel: Messiásából a Hal-
leJ.'lli';:;' kórussal szerepelt, bizonyságát
adva hangerejének is.Pianójának
szépségeít megcsodálhabtuk a kanfátálc
előadása közben. .

Nem tagadjuk, egyházunk kőzvéle-
ménye sokat vár -ettől : az énelokartól,
Várjul~, hogy magkapjuk mindazt a: sok
eltba:.rgatott kincsen, amelyhez eddig
rci~3 műsorpolitikák nüaitt, nem juthat-
tunk hozzá. Várjuk, hogy kifejlődik
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a budapusti Deák-téri templomban tartott vaJ:lásos estjén.

A most dúló háborúban sok új fogalommal ismerkedtünk meg,
köztük nem egy egész.en jelentékennyel, sőt létfontosságúval is. Ilyen
ci.bel s Ő fr ont fogalma, melynek ellenállása, szilárdsága, megingat-
hatatlansága majdnem olyan lényeges, mint a külső fronté. Ennek
az új fogalomnak a tisztázására nincs szükség, hiszen mindnyájan
tudjuk, mit jelent. Inkább ismételjük azt, amit ugyan szintén sokszor
hallunk, hogy a' belső front megállása attól függ, hogy az itthon,

"nem katonai minőségben élőés munkálkodó polgárok saját hivatásuk-
ban - amit fontosságban a. háborús állapot rendkívül emelhet -
miképeru teljesítik kötelességüket.

Egy másik új fogalom a totális háború, ami azt jelenti,
hogy az egymással szembenállók a harctéren kívül is, a harctér mögött
js, a máskor háborítatlan mögöttes területen is mindenre kiterjedő
harcot folytatnak éppen azzal a céllal, hogy a belső frontot megtörjék
s így kirántsák a talajt a külső front katonái alól, Hogy ez nem

. ábránd és nem túlzás, hogy meanyire függ a harctéren küzdők harci-
kedve, gyözníakarása, ellszántsága a belső front töretlenségétől, arra
mi magyarok nagy 00, szomorú leckét kaptunk ~918-ban, amikor az
itthoni összeomlás után a szilárd külső front úgy ropparit össze, mint

, a patak hátát borító jézpáncél, ha apálykor levegőréteg szorul alája.
Ait, mondhatjuk hát, hogy a b.első ircmtnak is teljes értékű kato-

, nákra van szüksége s eszerint a mai háború nem ismerhet "civil"-t,
felmentettet, vagy alkalmatlant. .legfeljebb katonaruhában, vagy pol-
gári öltözékben járó, de mindenképen hadiszolgálatot teljesítő front-
katonát; . _

Ezt a mesrállapítást is sokszor hallottuk már s csak: azért ismétlem,
hogy bevezetésűl szolgálion egy másik megállapitásnak, mely az eddi-
gieket egyházi vonatkozásban elkülöníti s amit így fogalmazl-

hatnánk meg: ha a belső frontna1e jól küzdő belső katonasáqra van
szüksége, úgy ennek fl. katonasáqnak sorában: az igehirdető lelkés'z
tiszti rangban harcoi. Ezt a rangot pedig hivatásának az a' különleges-
sége biztosítja számára, hogy a lelkésznek alkalma és módja van
nagyobb népcsoportok előtt a meghalleatás és a sikeres véleménvala-
kítás reményében szólní," a sokszor zűrzavaros áradatban tiszta szót
hallatni és világosságot árasztani a világosságra áhítozók előtt az őrök
fényforrásból nyert világosságból.

Ez ·a megállapítás a lelkészt természetszerűleg megdöbbenti
akkor, ha már előzőleg is, a háborútól függetlenül is nem érezte át
hivatásának ilyen döbbenetes nagyszerűségét. Ellenben az a lelkész,
aki egyébként is pásztornak, őrállónak, Isten. szókürtjének érezte
magát, csak természetesnek tartja, hogy hivatásában a háboru alatt
sem változott a .szerepe, legfeljebb a felelősség súlya lett a megvál-
tooott körülmények szerint az eddiginél még nyomasztóbb.

Az a lelkész; aki ezt így természetes módon átérzi, jól tudja, hogy
ha a háború szüksége nem is parancsolja őt ki megszokott hivatalából
és nem is szólítja le megszokott szószékéröl, ha a Luther-kabátot
polgári ruhára öltheti is fel, szolgálata mégis a honvéd szolgálata,
honvédelem kell, hogy legyen.

Itt esősorban az igehirdető Ielkészről akarok ebben a vonatkozás-
ban szólni. A háborúban ugyan talán még a rendesnél is jobban
kitűnik az, hogy a Ieíkészi munka területe messze túlterjed a templom
falain s maga a lelkészi munka az Igehirdetésen és a teljes életet
igénybe vevő szelgálaton túl i:s a lelkész .legszentebb és..leqig~zibb
szolgálata az igehirdetés, a "ministerium Verbi Divini" marad.

A z ige hir det ő 1e l k ész hon v é das z ó s zék en. Ezt
ezenban nem szabad úgy érteni, hogy a lelkész: igehirdetésének a
háborús időkben mindíg a háborúval kell foglalkoznia. Úgy sem, hogy
az ige fegyverét a messzi ellenség szívében kell megforgatnia, hogy
a _templom, harctérré váljék. Még talán ennél is nagyobb hiba, ha

. -a -lelkész a ·~Sizósz.ékenpolitizálnd~kezd, vagy, világnézetáicsatát-cvezet
képzelt ellenséz ellen. Ezek a kísé'rtésekkönnyen közellopóznak hoz-
zánk, de az Igének hirdetője felismeri bennük az emberi igazságokat,



amelyek nem előzhetik meg s még kevésbbé helyettesíthetik lsten
örökkévaló igazságait.

A relkész honvédő igehirdetése még ezeken a témákon kívül is
talál elegendő mondanivalót. A mindíg érvényes vezérelv ez marad:
Az igehirdető az Igét" hirdesse! Szólaltassa meg ma is az Igét, mint
Istennek az élet minden vonatkozására. a háborús életre is vonatkozó
mondanivalóját, vagy - más képpel élve - vetítse rá az Ige fény-
szóróját a háborús élet ezernyi kuszált jelenségére, hogy megvilágítsa
az utat, amelyen kellő irányítás nélkül oly szánalmas módon tévelyeg
a megfélemlített lélek.

1.
Az igehirdető első és legnehezebb feladatai közé tartozik, hogy

'.t keresztyénség és a háború viszonyáról tisztult felfogást hirdessen.
Nemcsak hí veirrk, de sokszor magunk is kétségeskedni kezdünk afölött,
hogy van-é- jogosultsága a háborúnak és az ártatlanok százezrei között
a pusztulás borzalmait szétszóró mai hadviselés számíthat-e isteni
hozzájárulásra? A szörnvűségek, amelyek a mai háborúval minden
eddiginél inkább együttiárnak, szinte szektás elutasításban részesítik
bennünk a fegyvernek 'és a harcnak mindenféle fajtáját. Elsősorban
tehát magunknak kell tisztában lenni azzal, hogy lsten turi a háho1'úról,
megengedi a háborút s még jogosultságát is sajátkezií.leg igazolja, ha a
háború megfelel céljának, amit Isten rendelt, hogy t. i. "a gonoszokat
büntesse, a jókat védelmezze és a béikét biztosítsa" - mint Luther
mondja.

Sajnálatos tény az, hogy az elmúlt, az első világháború nem tudott
meg-küzdeni azzal a látszólaeos ellentéttel, mely a keresztyénség és
a háború között van; leaalább is erről beszélnek nekünk azok a hitet-
Jenségbe süllyedt lelkek, akik öntudatosan igazolják hitetlenségüket
és kiábrándulásukat a háborúval. Ha magunk is bizonytalanul lép-
kedűnk ezen a talajon, ha botladozik a lábunk és kétségeskedik a
szívünk, akkor igehirdetésünk a meggyőződés nélkül hirdetett igazsá-
gok rendes sorsára jut. Ezért mindenekelőtt saját lelkünket igvekez-
zünk egyensúlyba hozni e kérdés felett. Isten nem akarja a háborút,
ahogy nem akarja a bűnt sem, de ha a háború a bűn kizárásáért
folyik, tehát ha védekezés a telhetetlen ragadozók ellen, ha házi. tűz-

helyünk, templomaink, iskoláink oltalma, ha büntetőcsapás a gonoszok
ellen, akkor Isten nem csak megengedi, de kötelességünkké is teszi II

háborút.
Nagyon sok függ azon, hogy ezt az igazságot hogyan tudjuk átvinni

híveink lelkébe. Ruttkay-Mikb.án Géza.
(Foly tat juk)

Mienk
A moszkvai értekezlétről kiadott szűkszavú jelentés kétségkívül

izgalomban tartja azokat, akikről "nélkülük" tárgyaltak és határoztak.
Különösen felfigyeltek a kis népek, akik közé tartozunk mi magyarok
is. Nemcsak mi, hanem a tárgya!ló nagyhatalmak is tudatában vannak,
hogy az értekezlet nem végső és mindent lezáró szó, már csak azért
sem, mert a hármas nagyhatalom egyik igen fontos határozata, hogy
külön Európa-bizottságot állítanak fel London székhellyel. Van tehát
idejük mindazoknak, akiket érdekel, hogy önmagukat vizsgálják meg,
hogy mi a tennivalójuk saját udvarukban és annak kerítése körül.

Magyar viszonylatban Antal István propaganda mirnszter meg-
ejtette ezt a kivizsgálást. Nyí1tan és őszintéri elsorolta a bajokat,
melyeket sürgősen orvosolnunk kell. Sigray Antal az Apponyi- Társa-
ságban az udvar kerítését és annak megerősítését hangsúlyozta. Már
maga ez a nyílt és őszinte tárgyalási mód örömmel tölt el bennünket,
mert a hiányok elismerése egyúttal annak az erőnek létet bizonyítja,
mely a bajokat tudja orvosolni, Antal István által-elsorolt Ú. n. "első-
vonalbeli bajok" közül egyet ki ke1l emelnünk, mely középponti
jelentőségű az összes bajok között. Ugyanis ez a többi bajoknak a
forrása. Ennek a forrásnak a neve: a közösség érzésének a hiánya.

Ez a hiány pedig egyenesen a hazaszeretet eszményi és egyben
valós irányát sebzi meg. Ennek a hiánynak némi mentő magyarázatát
abban látjuk, hogy a magyar nép hosszú időn keresztül olyan monarkiá-

munkájuk nyomán a magyar protes-
táns egyházi zene élvezetének divatja
. és megbecsülése, Várjuk, hogy zsúfo-
lásig megtelt termeket vonz majd és
hir<detia; zene nyelvén Isten Igéjét.
Csak ehhez még sok türelem. munka,
elmélyedés és imádság kell. Adja Isten,
hogy minden vár;:;kozásunkval-óra-
válnék, ki>.

~"""""~
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A sebősz találkozil. Istennel.
Az Evangélikus Testvéri Szolgálat ki-

adása. - 228 lap.
Előadások gyüjtemérnye. A Skót Misz-

szióban és a Deák-téri. Luther-Szövet-
ségben hangzotrak el. Az előadások
gyorsírási jegyzések alapján, minden
vábtoetatás nélkül jelentek meg a
könyvben. Úgy érezzük: ez adja meg
igazd zamatját, Mert úgy van az, aho-
gyan a szerző mondja: "rnás az író-
asztal és más az előadóterem emel-
vénye". Ez a kömyv valláspszichclógiei
dolgokkal fogl1aIko,z.ik, . ·2'gy orvosnak
Isten-élményét mondja el s itt nem le-
het közömbös számunkra, hogy egy-
szeruen természebtudornányi fejtegetést
olvasunk-e száraz leírás formájábanl,
vagy olyan előadást kapunk betűbe
rögzítve, amit sok sürgető, bátorító,
e.Ientmcendó vagy biztatá sz.smpár inspi-
rállt. Ez a könyv azonban nemcsak él-
mény, hanern bizonyságtétel is. A, se-
bész ta1á lkozott Istennel S látta, érezte,
hogy csakugyan ott járt az Úr a mütő-
asztal melleót s elsősorban őt magát
ragadta meg annyira" hogy a sebész
most már magy felelősséget érez rnin-
den beteg ,elg'yéniségé ért" bűnös lelkéért
is. 'Olyan hivő nem-pap bizonyságtevése
ez a könyv, aki nemcsak O!rV05,hanem
"leltkés.z" is a szón ak legnemesebb ér-
telmében. Mindenkrtől, minden terü-
Ieten azt kívánja: Emberek, el ne fe-
ledkezzetek a lélek szolgálanáróll Nem
könnyű, de élvezetes olvasmány. Nem
hiányozhatik: egyetlen értelmi-ségi pá-
lyán lévő, hivő keresztyén ember kőnyv-
tárából sem, Beszerezhető a szerző ci-
mém (Budapest. VI., Andrássy-út 32.),
vagy az egyházi könyvkereskedések
útján. Ara kötött példényben ~ pengő.

. P. P.,

*Traeger Ernő nemcsak figyelemre, ha-
nem t.iszteletre is méltó dologra vállal-
kozctt akkor, amikor kínyitotta a Szerit-
írást, a Zsoltárok könyvének mind a 150
zsoütárát átbúvárkodta azzal 11' maga
elé tűzött céllal, hogy mindegyik zsol-
tárnak va'~JY a gondolatmenetet, vagy
a főgondolatát, vagy esetleg a hangú-
latát költeménybe . öntse. Bizonyos,
hogy egyik-másik zsoltárt napokig
hordozott a szívében, míg <lz, amit
veüe knpcsolatban érzett, verssorokba
formálódott. Nem fordításról .és TI,em a
zsoltárok pentos versbeöntéséről v.a'!11
tehát szó. hanern költői átélé's~rQlJ,
01ly2.D.hivő lélek kőlteményeiről, ail,ü.a
ma-za beső vilásrát eze1lmJ=k.a 'zso,ltá-
r okn ak. a prizrnáin keresztül .kívárna
sznnekre bens ani. Ezért viseli a szepen
kiállított kötet ezt a cimet: .,A zsoltá-
rok kÖ71yvé-pel". Ha egymás mel:,é,tesz-
szük '" zsoltárt es 2Z aZ7~1 kaocsolar-
ban készült kö:lteményt 'és a zsoltárok
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könyvével együtt lapozzuk végig, a
verseskönyvet, érdeklődésünk folyton
nő és gyakran gyönyörködéssei jutal-
maz, Viseont elkerülhetetten. hogy né-
hol olyan gondolatok maradjanak ki,
amelyeket szívesen láttunk volna a
feldolgozott gondolatok között. A kö-
tetre szerétettel hívjuk fel olvasóink
figyelmét. K. L.~,.,..,..,...~~

Láttuk
A Képzőművé:>zek Új Társasága

(KÚT) a Nemzeti Szalonban rendezett
cé1kltűzéseitpropa'g\áló IDiál:it~tást.Új
színeket és kifejezésmódokat kereső
művészek alkotásait mueatja be. Saj-
nos, ezek az alkotások egyelőre nagy-
jából érthetetlenek -a . nagyközönség
számára, Még nem forrott ki eléggé a
kiállítók Iegtöbbiénél' sem az új forma,
sem az új. -szín. A képeket magyarázní
kelill,így viszont nem adhatnak zavar-
talari gyönyörűséget. A magyarázat
szükségessége mindíg a tökéletlenség
bízonysága, Azok aztán, akik megtalál-
tálk,amit akartak és tudnak is vele
bánnn, mint Szőnyi, Egri, valóban új-
szerűt es nagyszerút adnak. De .ők
csaik lelgyesek a nagy tömegben. A többi
egyelőre kőzelebb jár az "entarte1:e
Kunst't-hoz, mint a művészethez. De
éppen keresésuk makacs következetes-
sége révén tailán €Igyszer megtaláljuk
azt, amit keresnek.

Az Operaház több apró táncdar abot
mutatott be szezonria kl2lZdetén. A Mo-
zart "Eine kleine Nachtmusík'<-ra írt
badlett a ldasszíkus bécsi bablett. szelle-
mét idézi, míg a Császárkerrrrgőre irt
táncmű a klasszikus valzert. Vatahogy
azonban az az ember érzése; hogy Mo-
zart tiszta fu csípkeszerűen finom zené-
jének még a legl-égiesebb ballett sem
kiépes méltó kifejezést adni. Mozaru 7.,'2'-
néje a fülnek való beszéd,' amihez a
szem számára hozzátenni: felesleges,
Ravel: Bolerójára írt táncmű viszont
nagyon messze van az ígazi, kecses spa-
nyol táncoktól. Inkább groteszk moz-
dulatclcbam, mínt kifejező finomságban
bővölködik. Aránylag a Iegiobbar» a
"CsavaIP:;Jóés karálytány' című kis-
opera emelkedett ki az apró darabok
lcözül,

'Az örökmozgó, Mol'ter Károly "élelt-
mép"-IJ meglehetősen sok vitára adott
aLik3Jlma,t,.A szerző egyik pompás szatí-
rikus novelláját dolgozta fel színrnűvé,
azonban a közönségnek való kedvezés
nagy igyekezetében ellaposította a no-
vella. csattanóját, t. í. azt a gondo'atou,
hogy a kisváros társadalma; az "úri
társadalom", ha el is kénytelen is-
msrni a fe'1ta~áló székely legény eszét,
nem ismeri el a szeméívét es ezért
Illem M, hanem csak müvét, az örök-
mozgó flekkeneütögépet választja ta-
nácstaggá. Az "életkép"-ben ez a gnn-
dolat cS'3.1kegy mellékrnondatbaru jut
kifejezésre, viszont kettős szerelrni
történet bonyolódik ki belőle, a kis-
városi élet pompás rajzával' körítve. A
darabnak ez az értéke, a szatirikus,
é1etra1jz" amely nem sajnál megmutatni
semmit sem, mert szórakoztatní alkar
elsősorban és csak ezen túl, közvetve,
ha éppen siJkerül, hát 'sikerüljön jel-
szóval: 'nevelni is.i A közönségnek mín-
denesetre tetszísí ha a magasabb köve-
tclményektőö eltekíntünk, egész jól
r.!?gál'lja a helyét. kp.
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ban élt, melyben tíz nyelvet, ha nem többet beszéltek s 'így nehezen
fejlődött ki a magyar népben a nemzeti egység és közösség érzete.
Távol volt attól, hogy a haza neki annyit jelentsen, mint a mienk!
S' ez a mienk nem egyéb, mint az a sokféle enyém. Nem érezte,
hogy azzal a mienkkel úgy kell bánnia, mint azzal az enyémmel; azt
épúgy kell szeretni, épúgy kell növeini és gondozni, mint az enyémet.

Most 25 év múltán azonban ennek a bajnak a megállapítása már
kevésbbé menthető. Pedig hol tartunk még ma is annak abelátásától,
hogy amit a haza veszít, azt én vesztem; ami a hazának pénzébe kerül,
azt én fizetem, már tudniillik mindegyiünk?! Hol tartunk attól, hogy
ami az államé, az az enyém is, ha pedig az állame pusztul, azt nekünk
kell megfizetnünk! I , ,

Nem érti népünk még ma sem, hogy az egész magyar állam
közgazdaságilag egy szerző, takarékos, szorgalmas, de főkép hűséges
munkás nép vállain áll. Nem érti népünk még ma sem, hogy az
állam ereje az a munka, melyet mi végzünk és hogy az állami pénztár
forrásai-mind a .mi zsebeinkben rejtőznek. Ime, ez a szociális művelt-
ség,·- mondjuk: polgári belátás a dolgokba s az összefüggésekbe
hiányzik magyar népünkből. Pedig nemzet e belátás nélkül nem állhat
meg a népek viharos küzdelmében. Nem maradhat meg olyan nép,
ahol ezt a belátást osztályharcnak nevezett irígykedés és munkakerü-
lés elhomályosítja. Ahol a szegények azt mondják: hát nekünk nincs
miért kűzdenünk és harcolnunk. Ahol a három hold birtokosa azzal
replikáz fentebbi okoskodásunkra, hogy majd megfizeti azokat a költ-
ségeket a gyáros és földbirtokos úr! Az ilyen bomlasztó. nézetekben
rémes szociális neveletlenség ijeszt, mely ellen csak úgy küzdhet ered-
ményesen a magyar nemzet, ha a boldogulás lehetőségét hazánkban
rnindenki számára folyton nyitva tartja s azután népünkben azt a
közmeggyőződést érleltetjuk meg, hogy Magyarországon szorgalmas
munkával és igyekvéssei tényleg mindenki boldogulhat.

Mindezek alapján pedig' meg kell értetnünk népünkkel, horJY ez
a hazo. senki! másé, mint a mienk,. magyaroké, ahol nemcsak meghal-
nunk kell" hanem muuienképpeti élni is akarunk! .

Anémet népben ez a belátás meg volt a múltban és meg van
a jelenben is. A múlt világháború alatt mondotta Landberg német-
birodalmi szociáldemokrata képviselő a következőket: "Jól tudjuk, hogy
ha ma esküt teszünk, hogy hazánk szabadságát, párt- és osztálykülönb-
ség nélkül utolsó csepp vérünkig .védelmezzük, akkor ez az egyöntetű-
ségünk átmegy a harcban álló testvéreinkre és erőnket, akaratunkat
megnövelve győzelemre segít minket. Tudják meg harcos testvéreink,
hogy az egész nép zárt sorokban áll mögöttük. E harcban többről van
szó, mint győzelemről. Németország szabadságáról, Németország létéről
van szó... Az olyan vérontást, aminő ez a háború. csak egy dolog
okolhat meg: a haza védelme. Nincs a világnak oly országa, mely meg-
érne annyi áldozatot, melyet eddig hoztunk a háborúban, egynek:
Németországnak kivételével. Amikor Németország szabadságáért szál-
lunk síkra, az emberiség örök haladásáért küzdünk, mert a nemzetek
a kultúra kincseskamrái. Azok, akik egy nemzetet akarnak kipusztítani,
az emberiséget kultúrája egy részétől akarják megfosztani."

Landberg idézett szavai azt, akarják kifejezésre juttatni, hogy a
német nép tudja, hogy miért küzd, tudja, hogy küzd önmagáért, az
övéért, tudja, hogy dacára a munkás és 'munkaadó, bányász és bánya-
tulajdonos, szegény és gazdag kőzti különbségnek, mindnyájunk közös
érdekéről, közös övékről, a hazájukról van szó,

, A magyar nemzetnek Landbergnek megállapításait magáévá ken
tenni, akkor lesz hazánknak szeretete ideális és egyben reális. Csak
ilyen megfontolás elfogadása és megvalósítása olt életrevalóbb érzést
a magyar haza szeretetébe. - -.':.

Igaz, hogy hazafiság szempontjából a magyart nem igen érhette
eddig sem gáncs. Lelkesült, áldozott a hazáért. Óriási erőfeszítéseket
vég~tt századokon keresztül, hogy megvédje s biztosítsa szabadságát.
De Mbst egy nagy korrektúrára van szüksége, arra tudniillik, hogy
tudott a hazáért meghalni, de nem tudott érte eléggé élni és dolgozni.
Pedig az az 'igazi hazaszeretet, mely életet tud adni a hazának. Remél-
jük, hogy a mostani vészterhes időknek és küzdelmeknek 'az Iesz az
eredménye, hogy öntudatunkra hozzák, hogy a hazának nemcsak V'ér-
ontás, hanem vérkeringés is kell, ezt pedig a békében és háborúban
egyaránt a szorgalmas és hűséges munkaadja meg.
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A harctéren való küzdelem csak ideiglenes s gyorsan múló be-o
mutatkozása a közösség Ielkületének, de azt igazi hazaszeretetté a ki-
tartó s küzdelmes munkának szenvedélye teszi. Ez a hazaszéretet nem
éri be azzal, hagy büszke és rátartós a hazájára és el van bűvölve
annak szépségétől s történeti múltjától, hanem nyomatékot a munkás,
népfejlesztő életre fektet s úgy lángol a hazáért, hogy cselekszik és
dolgozik érte.

A mi népünknél a hazaszeretetnek ez az érzése - mondjuk
erénye még fogyatékos, ebben igaza van a propagandaminiszternek.
De az élet-halálharcoknak és az ezekkel járó szenvedések hatásainak
épen abban kell megmutatkozniok, hogya magyar társadalomból el
kell tűnnie az idegenség érzetének és egy új érzésnek kell szerte szét-
áradnia az egész országban, egy megújula szeretetnek kell meleg közös-
séget teremtő munkát kezdenie. Ki merné tagadni, hogy van a magyar
társadalomban idegenség, van sokféle taszító és elszigetelő érzés? Bele
van ez keverve vérünkbe, meg van merevítve intézményeinkben és
szokásainkban. Sajnos, ezt mint tönténelmi örökséget cipeljük magunk-
ban és folyton megtapasztaljuk a társadalmi rétegek s osztályok visel-
kedésében. Idegenek vagyunk egymással szemben. akik úgy megyünk
el egymás mellett, mint az utasok az idegen városban. Még' ha együtt
élünk és dolgozunk is, akkor is egymás ügyét úgy tekirrtjük, mint
a törvénytelen gyermekek édesatyjuk családját, melybe beletartoznak
vér szerínt, mégis távolról nézik azt, ami voltaképen az övék is volna.

Vezetőink hangsúlyozzák, hogy ennek meg kell változnia. IS ez a
változás soha sem volt annyira szükséges, mint épen napjainkban. Ez a
változás tud csak példás rendet teremteni a magyar udvarban, az
udvar rendje pedig bedönthetetlenné teszi annak kerítését.

Dr. Halász Kálmán.

Csak egy levelezőlap
Szükségtelen bizonyítani azt a köztudomású tételt, hogy néha sok

minden múlik egészen csekély dolgokon. Néha egy kellő időben
mondott szó, egy sor írás oly mélyen belevésődik az~ember. lelkébe,
hogy végig kíséri egész életén s talán döntő kihatással van élétének
egyes fordulataira.

Isten segitségével végre megkezdődik a tanév. A tavalyi nyolca-
dikosok már mint egyetemi hallgatók hetek óta ott ülnek
az egyetelll padjaiban s a középiskolák is megnyitják kapuikat.
S ekkor újra felvetődik az a pedagógusok előtt jól ismert
tapasztalat, hogy a középiskolák és az egyetem között legalább olyan
nehéz megtalálni az Ifjú egyetemi hallgatóknek az átmenetet. mint
arnilyen nehéz, volt az elemi iskola rendszere után beleszokniuk a kö-
zépiskola padjaiba. Felvetödík oae a gondolat, mit lehetne tenni e
mélység áthidalása érdekében, hogy a teljesen, új életkörülmények
közé kerülő diák könnyebben beletalálja magát új helyzetébe. Az első
szemeszter után vidéki otthonukba hazatérő diákok Iegnagyobb része
őszíntén elpanaszolja, hogy mennyi nehézséggel találta magát szem-
közt: nem i:smerte a beiratkozás módozatait s emiatt sokszor rosszaka-
ratú tréfák célpontjává lett, nem ismerte az anyagi segélyforrások
lehetőségeit s emiatt mennyit kellett küzködnie, sokszor pedig egy-egy
ilyen. tapasztalatlan és meg nem felelő .társaságba kerülő diák egész
jövőjét semmisiti meg, mert nincs mellette a kezdet nehézségelnél egy
jóakaratú irányító baráti kéz. Ezt a feladatot tölti be - hala-Istennek
- egyházunk ifjúsága érdemében a:z egyetemi Lutherszövetség. De
az a szomorú tapasctalat. hogy az egyetemi Lutherszövetség és a:z
egyetemre felkerülő ifjúság sokszor már csak az első kezdet keserves
tapasztalatai után találkoznak egymással. Hogyan lehetne ezen segí-
teni? Csaknem minden nagyobb iskolavárosban meg van szervezve a
középiskolaí Diákszövetség, mely egységes szabályzattal, egységes
célkitűzéssel végzi a maga munkáját. Nem volna jótékony hatású, ha
az egyetemi Lutherszövetség megkeresné a kapcsolatot ezelokel a kö-
zépiskolaí Diákszövetségekkel? Csak' egy levelezőlap, melyet érdek-
lődő céllal elküldenék, már egy pillér lehetne eszakadék áthidalására.
De mehetünk tovább is egy lépéssel. A Protestáns Diákszövetség s
ezen belül az egyetemi Lutherszövetség míndíg más- más helyen

lVANGnl~U~~lg-

HíREK
Egyetemes közgyűlés. Az egyetemes

egyház ez évi rendes közgyűlését ae;
elm/Ölk.ségdecernber 3. napjára hívta
össee,

• ! Templomszentelés Rákoskeresztúron.
A rákoskeresztúri egyházközség 1800-
bari épített régi kís bemploma helyett
a község legszebb pontján hatalmas új
templomot ernalt s a teljesen eskészült
új templomot D. Raffay Sándor püspök

. felkérésére "I'úróczy Zoltán tiszakerü-
Ieti püspök november 14-én:, d, e. 10
ónakor-adja át rende1tetésének A temp-
Iomszerrtelő Istentasztelet után ünnepi
IcözgyűlésJesz, E'lőttle' vadó napon, d. U.

6 órai kezdettel vesz búcsút agyüle-
kez.at ,a régi templomtól, Igét hirdet:
Zászkaliczky Pál esperes. Vasárnap
este fé1 8 órakor az "ifjúság rendez elő-
adást az iskola emeletr termében.

Kovács Sándor-emlékest. A Szarvasi
Öregdiákok Szövetsége november 6-án
oste ,az Adkotrnány vendéglő különter-
mében rendes havi összejövetelt ren-
dezett s azt vele tiszteletbeli tagjának;
D. Kovács Sámdor püspöknek em1é-
k!érlölszentelte. Dr. Vargha Lajos mon-
dott e:.nöki megnyítót, dr. Szuchovszky
Lajos pestszenterzsébetí lelkész emlék-
beszédet tartott s a banitványi hálának
meghatott hangján szelott D. Kovács
Sándorról, a tanárról, az emberről és
oa hivő lélekről. Pásztor - Pál fasori s.
llc':ikJészazel!húnyt püspök vallásos kől-
t eményeíből szavalt.

Az Egyetemi Luther-Szövetség érde-
kes előadássorozatot ToEll1dezaz Egység
útján sorozatban. Nov. 15-én dr. Kiss
Sándor ref. egyeterni lelkész, nov.
22-é,,) dr. Tí.hanyi Tibor piarista, rk,
egyetern. leökész, nov. 29-én Dezséry
László ev. egyetemi lelkész tant elő-
adást ugyanacr-ról a témáról: ,.,Hogyan
látom a keresztyénség szenepét a ma-
i'tYa[' jövőben.?". Dec. 6-án P. Kőnig
Kefiemen fer!:ll1ces"az Egység Útja szer-
kesztője tart előadást: "Hogyan látom a
magyar protestantizmust" és dec. 13-án
dr. Gaudy Lászlo: Hogyan látom a
pápa nemzetközi és felekezetközi hely-
zetét .. " címmel. Az előadások IV. ker.,
Bástya-u. 12, sz. alatt minden alkalom-
mal este 8 órakor kezdődnek.

Salgótarján. A refonnáció emlék-
ünnepét az evangélrkusok a zagyvapáiJl-
f'alvai, bocsár-lapujtői, salgóbányaíl so-
mosköújtaüuí fíliákban istJentilsiZ,telIEltt€il
és úrvacsoraosztással, az anyaegyház-
ban d. e. úrvacsorával kapcsolatos
ilsltenUsZitelet:teJ:,és este emlékünneppel
ü111éikmeg; melyen az ürmepi beszédet
Wiesíriger Károly egyházfelügyelő,
gyá['ig1azg,ató tartotta rámutatván arra,
hÜ'g(ya jelen idők protestantizmusának
a máig is fennálló fíaladatán kívül tá-
guI!(a feladatköre, arnennyiben ae isten-

- telenséggel is, küzdelembe kell bocsát-
koznia és megtertani a lelkeket ennek
az erkölcsiségre is káros hatásaitól.
Közrernűködött az egyházi vegyeskar js.
Bevezetőbeszédet Polény Zoltán hic-
olotató zárobeszédet dr. Csengődy La-
jOI- esperes tartott.

Felügyelőbeiktatás. A szélsárleányi
(Sopron mr.gye) gyülekezet okt. 24-:én
iktatta be új f'elügyelőjét, dr. Mester-
házy Ödön földbirtokost. A beiletadási
ünnepségerr részt vett többek között
dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi
fe~'Üg1yel,ő,éli beíktatcbt gyül. relügyelő
édesatyja is,



Greguss Gyula. síremlékének felava-
tása. A kassai r. egyházközség, néhai
lelkészének, Greguss Gyulának 'SZ€p
síremléket áHított az ottani köztemető-
ben s i azt ünnepélyes keretek között
november 7-én délben avatta fel. Mohr
GI,ldeon 'l,e~lkész méltatta az elhúnyt
érdemeit, megáldotta a síremléket;
majd. dr. Engel Rudolf egyházközségi
felügyelő .az egyházközség nevében
helyezett koszorút a sírra,

Hatvan. A reformációi emlékünnepet
a két protestáns egyházközség közösen
rendezte az IElvangé"likus templomban.
Az ünnepi beszédet Nagy Ferenc ref.
1f'Jkész mondotmai Nagy Kató szavalt,
L'edemann Éva saját köl·teményeit
adra 'a:ő, Varga Judit énekeln Gömböcz
József éS' Török Gyula énekszámokkal
szerepent. '

'Gyöngyös. A fiókegyház ref. ernlék-
ünnepe november L-én volt, mzdyen az
ünnepi beszédet Bál1lkúty Dezső leány-
[Iimn. igazgeitó mondotta, Szeí ler Rózsi
és Jánky Zsuzsánna szavalt és a buda-
pesti evangélikus Ieánygimnázrum ka-
marakórusa énekszámokat adott elő
Weltler Jenő vzzetésóvel.

Igazgatói 'ldnevezés. D. Raffay Sán-
dor bányakerületi . püspök Remenyi
Gyula szarvasi tanítót eredményes és
á.dásos tanító: munkásságának elisme-
réséül, az igazgatói címmel tűntette ki.

Halálozás. 'Dr. Papp Ferenc ny. buda-
pnstí gimn. igazgató, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia és a Kisfaludy-Tár-
saság rendes tagja, a Signum Laudis
tuladdonosa, 72 éves korában Kernenes-
magesi ban elhúnyt.

Ifjúsági csendes hét: A bánvakerületi
ifjúsági munka keretkben okt. 25-30-~gJ
csendes hetet rendeztek egyesületi ve-
zetőképző jelleggel, A fiúk a Deák-téri
Luther-Bzövetség új hűvösvölgjyí árva-
házában szálltak meg, a leányok a
F-ÉBÉ Diléllko'n:'ssza Anyaház épülete-
ben. Előadást tairtottek Kemény Lajos
esperes, Bonnyal Sándor, Kökény Ell2lk,
Ruttkay Elemér és Várady Lajos. Az
összejöveteleket Kárpárt Emma d. t.
és Sztehló Gábor ifjúsági lebkész W:~
zetóék. Meglátogatták az új KIE-házatl,
a FÉBÉ szeretetíntézményeít, a buda-
készí Magyar Béthelt és a Szentföldi
Múzeumot. A csendeshét közös úr-
vacsoravétehel zárust.

Orgonahangversenv. A kelenföldi
templomban november 21-én, vasárnap
délotán 6 órakor orgonahangverseny
lese, ml2!lyenKapt-Krárik Jenő, a kelen-
földi templom karnagya játszuk nemet
és francia orgonaműveket (Bach: dór
toklkáta és tuga, trió-szonáta, Walther:
korálpaa-títa, Guílrnant: gyászinduló és
szerátok éneke, Fra:nck, Caesar-művék
stb.). Közreműködik Dullden Klára he-
gedűművésznő és a kelenföldi evarigé-
likus vegyeskar. Belépésre jogosító
műsor 1 pengős árban a lelkészi híva-
taLban és a helyszínen mpha,tó.

Meghívó az Országos Luther-Szövet-
ség 1943 november hó 29-én d. e. 12
órakor Budapesten IV., Bástya-u. 12.
sz. alatf tartandó rendes országos .köz-
gyűlésére. - 'I'árgysorozat: 1. Elnöki
megnyitó, 2. Az évi jelentések letárgya-
lása, 3. A számadások megvizsgátása.
4. 'A költségelőirányzat megállapítása.
5. A megüresedett tisztségek és vá'-
Iosztrnányi tagságole betöltése. 6. Indít-
ványok. A Luther-Szövetség Országos
Választmánya, - Megjegyzés: A ,köz-
gyűlés tagjal mditványaíkat írásban a
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szokta tartani gyűléseit, konfereneiáit, nem volna talán felesleges
erre egy levelezőlapon meghívni vallástanáraikon vagy a Diákszövet-
ség vezetöln keresztül a középískolák l{1étlegfelső évfolyamát. Talán
egy egész életre kiható szoros barátságok szövődnének e személyes
találkozások alkalmával, melyek mint láthatatlan láncszemek egy
szerves egységbe kapcsolnák az iskolatipus ok szerint széttagolt, de
egy egyház kötelékébe tartozó fiatal lelkeket. S később az életben -
ezt jól tudjuk - eltűnik láthatatlanul az a pár év,ami a diákéletben
elválasztó vonalat jelentett .

. De nemcsak az egyetemre kerülö Ifjúság körében van szerepe
egy Ievelezőlapnak. Köztisztviselő vagy munkás, kit életkörülményei
más városba kenyszeritenek, elbúcsúzva előző lakhelye le1kipásztorától,
ú] ismeretlen életkörülmények közé kerűl s nehezen tud tájékozódni
leülönösen a mai nehéz viszonyok közőtt, Annyi csalódás és bizalmat-
lanságnak van kitéve ... sakkor bekopogtat vadaki lakása ajtaján. Új
lakóhelyének lelkésze vagy a: helyi Lutherszövetség egy tagja. Egy
meleg baráti kéz nyúlik feléje, egy tesvéri szerétettel őt magához
ölelő közösség várja' jótanáccsal, segí~séggel... s mindez csak: egy
levelezőlap, amit előző gyülekezetének lekipásztora írt és egy kis
testvé-ri szerétet az új gyülekezet részéről. Sokszor tapasztalható, hogy
a egyházunk elleni hűtienségek esetében az illetők más városba men-
nek a házasság megkötése céljából, hogy elkerüljék azt a kellemet-
lenséget, mely az otthoni viszonyok között reájuk vár. 'Magam láttam
egyik városi gyülekezetünk reverzálisveszteséglistáján, hogy a nevek-
nek több, mint a fele a gyülekezetnek a névsorábarn teljesen ismeret-
Mit jelentene ilyenkor egy levelezőlap, melyet a lelkész - ha a ké-
szülő házasságról tudomása van - még jó idejében, a körülmények
vázolásával együtt megírná kollégájának, Ha nem is tudná minden
esetben megakadályozni az egyházunkat érő veszteségeket, de egyet
nyilvánvalóvá tenne, hogy hűségesen, felelőssége tudatában őrködik
minden lelkész .a reábízott lelkek felett s ez a felelősségérzet túlter-
jred az egyházjog által körvonalazott parochiáhis jogkör határain, S
végül még csak egyet, mert ez a leggyakoribb. Víidékről a városi
vagy fővárosi .kórházba beteget szállítanaIk. Az illetőnek talán senki
hozzátartozója sincs a városban s fájó szívvel riézi, amint a vasárnap
délutáni látogatási időben minden kérágyhoz érkezik. egy-két mo-
solygó, derűt árasztó arc, de mellette elhadad mindenkí közömbösen,
S akkor feltűnik a helyi Ielkész, valgy a diakónissza arca, amíaut sze-
retettel érdeklődik egy beteg iránt, akiről vidéki lelkész,tárISl3:értesí-
tést küldött Hogylan ragyog fel az az eddig elborult arc', -milyen bol-
dogan ragadja meg a feléje nyújtott kezet s viszonozza az üdvözlést:
Erős vár a mi Istenünk. Amikor a legnagyobb szüksége volt reá, ami-
kor 'a legelhagyatottabbnak érezte magát, akkor talált igazi, megértő
testvéri, lelkipá:sztori szívre. S mindezt az örömöt egy levelezőlap és
egy kis fáradság eredményezte. De e boldogan fe1ra,gyogó arc mo-
solya bőven kárpótol a legnagyobb fáradságért is,

Azt hiszem, ez a levelezőlap nem volna fölösleges munkapazar-
lás. Csak egy levelezőlap híd lehet, mely sok szenvedés, könny, meg
nem értés szakadéka felett átvezet, híd, melyen két lélek találkozik
egymással. Hiszem, ezeknél a találkozásoknál ott van mimJdígaz, Aki-
nek keze láthatatlanul vezeti, a csak egy levelezőlapot megíró kezet,
ott van ... Jézus. Dr. Weisz er ,Elek.

védnökök kiegészítése. 5. Alapszabály-
módosítás, 6. Számvizsgáló bizottság je-
lentése. 7. HatározathozataJ az igazgató-
ság és tisztikarnak adandó felmentés
tárgyában. 8. Esetleges indítványok. Ha
az egybehívott közgyűlésre a rendes ta-
gok nem de1ennén)elk meg határozat-
képes számban, úigy a rendes közgyű-
1ést ugyanezen tárgysorozattal 1943. évi
december hó 2-án, csütörtökön d. u. 4
órakor a Bányakerületi Püspöki Hiva-
trul (VIII." Eszterházy-u, 12. sz.) tanács-
termében fogjuk megtartam. mely köz-
gyűlés a megjelentek számára való te-
kim et nélkül határozatképes.

k1ÖZI;yű:és'é'lőtt legalább 7 nappal az
iJU1etékes egyházköz égi, kerületi, vagy-
országos szarvezet elnökéhez kötelesek
benyújtani, (Alapszabály 16. § 5. p.)

Meghívó. Az Ag. H. Evangélikus Egy-
házkerüíetek Jól€ti Egyesületének 1943.
évi november hó 23-án, 11 órakor a
Bányaker ületf ,Ev. Püspöki Hivatal
VIII., Eszterházy-u. 12. szám alatti ta-
nácstermében megtartandó IX-ik 1'100-
des évi közgyülésére. Tárgysorozat:
1. E:''llöki megnyitó. 2. Jelentés az Egye-
süíet 1942-43. évi működéséről. 3. Ha-
tározathozatal a jelentésekkel kapcsola-
tes előterjesztések ügyében.· 4. A fő- I
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Zongorák, harmóniumok

•••• HI•• WlMlMlMMHIHI •••••••• · eladása M d··1 ' hittestvérünk
vétele en one zongora termében

Bezerédí-u, 10. - Tel.: 140-352.
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«ISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARfSJ;§AZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

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

nászaiándékok.

Ördögh Mátyás.
órásmester preciziós órák és ékszerek i

raktára.

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

\lA

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

- .
'Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.

Választékos, Ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

••
Dívat-zsebkendők

Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.
Telefon : 185-462.

Bundik.
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

~.
•• '-' 4t. ~ •..•

Átalakítás ~redeti.;;.~::· ••
model szerint. ~

Varsányi Laios-nál IV.,' Múzeum-kőrút 7 .

-'---

Ajándékok. ó r a k ü l ö n l e-
gességek é s ó r a jav íté so k.

Létesült a ••Nemzefi Önálló-'
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény"

Telefon: 38-20-87.

ftá~ió, gramofon, zongora~illenWüs ~armonita
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest. VIll. kerület. JÓzsef.körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.lera~at o Gyöngyös. Kossuth-utca 3. szám.
o Mohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélíkusoknak árengedmény

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház.,
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kíházasítási, 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: 3-863-3~.
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, Újvidék, 'Ungvár. - Az egyesület állandóan
~elvesz .~s foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

BÉLYEGZŐK
xovxcs LAJOS

zománctáblák,
vésések, jelvények,

. névíegyek, címkék

VII., KÁROLY KIRÁLY·ÚT7. sz. Tel: 423-327

BAKTAl LAJOS lakberendező.
kárpitos és dí-
szítő mes ter,

Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőrbútorok kárpitozásét, átalakítá-
sát [avitását szakszerűen készítem.
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KERESZTÉNY CÉG
Stíngl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re í s s m a.n n l m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út 55. Telefon: 131-896

II

lSMÉT KAPHATÚr

A L'UTHER TÁRSASÁG könyvescsomagjai·

Ruttkay-Miklián Gyula:;

"A ~ereszt~éne~y~ál röyi~ története'"
Elemi népiskolák számára. Ára: -'80 P_

SCHOL TZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

, ,Budapest, Ferenc-körút 19/21

rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és ftizeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emlékkönyv, 3. Kovács:

A' 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: MelanchtonProtestáJ:1Js esték, Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Agostai' vagyunk protestánsok? 8. Székács 'J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Ágostai _hitvallás ma- beszédei". 9.' Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Agostaí hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7.' Kovács: Az Agostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt-: tással \egy~ütt~6 -1".' - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt f~lyóiratának, az ÖSVÉNY -nek I-XII. éviolyamát. tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított teltes sorozatokon kívül már csak egyes évíolyarnok kerülnek majd árusításra,
tehát aki számot tart az Ösvény f-XII. éviolyamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 füzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítás sal együtt 31"- P.· ,

'- '

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Agostaí hitvallás. 2.
Eletképek a keresztyén szerétet munkameze-
'jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten. akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kooác« S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. 11.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A'lJ élet útjáról (elbeszélések), 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Kenrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet, 17. Szabó J.: Der, Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.'
Zsilinszky:. A' róm. kath. autonomiáról. 20.
ZsiIinszky:Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P. .

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestárrtizmus. 12. Fábián: Sáritha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. --
A 628 oldalt tartalmazó csomag szállítással
,""Iii-l;t 4 1':]'.0P
.•••.~.~~ ;:;-;-". of V •

A 4. 'csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth

I kommt vor dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. ,Zsi-
Hnszky:-Székács- József. 9. Weber: Üjabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:

',Jelenkori vallásos áramlatok a rnodern iroda-
lomban. 11. Raffay,Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Öcsai Ba.•
logh Péter emlékezete. 13. Pour:' Cordatus
Kenrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról, - A 748 oldalt tartalmazó
csomag szálHtással együtt 4.50 P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltiában, Budapest,' VIIL, Üllői-út 24., ,

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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A vasárnap meqszenrelése
- A Protestáns Nagygyűlés felirata a kormányhoz. -

!,:z O;szágo~ Bethlen Gábor l' sének Üt~a". s a hétköznapok
Szovetseg, mmt a protestáns I megnemesitője.
egyháztársadalmi egyesületek I Keresztyén országok és kor-
összefogó szervének 1943 no- mányok mindíg különös figyel-
vember 7-én, az V. Országos met szenteltek avasárnapokra,
Protestáns Napok alkalmával azokat az egyháznak mintegy
egybesereglett nagygyűlése az- odaajándékozták s azokra az
zal a kérelemmel fordul a ma- egyház különös jogot formált,
gyar királyi kormányhoz, hogy hogy fő- és közrendű megadja
a vasárnap megszentelését tör- a vallás oltárán az Istennek,
vényhozás útján biztosítsa. ami az Istené. Még a súlyos

Ejavaslat megtételét az az háborús időkben is biztosítva
aggasztó tapasztalat indokolja, van a vasárnapi munkaszünet.
hogy az ország fővárosában, de Más oldalról látjuk most ve-
egyre sűrűbben a falvakban és szélyeztetve a vasárnapokat. A
a városokban is vasárnapokon sokféle igényt kielégítő mo-
az Isten törvényét és parancso- dern -élet telezsúfolja a szó-
latát feledve, sőt nem csak fe- rakozás, a testi élvezetek sok-
ledve, hanem azt semmibe féle alkalmaival a vasárna-
véve, olyan . szórakozási és pokat a délelőtti óráktól a
egyéb alkalmakat készítenek, késői éjszakai órákig. Sőt, az
melyek ifjainkat elvonják az önmagukban jó és szükséges
istentiszteletektől, elszoktatják politikai, tudományos, irodalmi,
a keresztyén népet a nap meg- művészi, közgazdasági vagy
szentelésétől, ezáltal a szent sportösszejövetelek vasárnap
nap igazi tartalmától meg-meg- délelőttre helyezve, nem-csak
üresedik és feledésbe megy az, elvonják a híveket a templom-
hogy mivel tartozik egy nép tól, hanem versenyre kelnek
Istennek, akire támaszkodik és vele és pótolni akarják azt, sőt
akitől segítséget kér. Vasár- az ünnepségek egyes mozzana-
napjaikat elvesztett népek az taival (például zenés felvonu-
Istennel való szövetséget vesz- lások) egyenesen zavarják 'a
tik el. templomi istentiszteleteket.

A vasárnapi munkaszünet A vasárnap ilyen túlzsúfolt-
már törvénybe van iktatva, sága megosztja a- szívet és fi-
amely Isten kijelentett tör- gyelmet s a család és a nemzet
vénye alapján védi az ember és nem tud együtt egy szívvel,
még az állat jogait is a pihe- egy lélekkel Isten előtt meg-
nésre és biztosítja az embe:" jelenni. A templomi nyilvános
reknek, hogya kötelességtelje- istentiszteletek elsőbbségéért,
sítés sorozatában minden hete- a vasárnap keresztyén vallásos
dik napja szabad legyen, azzal jellegének megőrzéséért ünne-
szabadon rendelkezhessék és az pélyesen kérjük a magyar kl-
a lélek számára legyen fenn- rályi kormányt, hogy terjesz-
tartva. Százados tapasztalatok szen javaslatot a törvényhozás
erősítik és a Szentírás pecsé- elé: amely mondja ki: vasárnap
teli, hogya vasárnapi munka- déli 12 óráig film- -és színházi
szünet és annak megszentelése előadásokat, kártyaszobák és
a nemzet testi, erkölcsi és szel- billiárd játéktermek nyitvatar-
lemi erőforrása, felemelkedé- tását, valamint sportversenye-
sének kezessége, többtermelé- ket 'nem engedélyez, kulturá-

lis, politikai, tudományos, iro-
dalmi és művészi összejövetele-
ket kivételes esetektől elte-
kintve, szintén nem engedé-
lyez. Aszeszesitalok kimérését
szombat estétől hétfő reggelig
eltiltja s a vasárnapi országos
vásárokat eltörli.

A vasárnap megszentelését
magyar népünk ezer év óta
mindíg gyakorolta s régi nagy
királyaink törvényei védel-
mükbe vették. (Szent István
Decretum II. Caput 7. és 8.
Szent László Decretum I. cap.
11-12. Kálmán Decretum II.
caput 1314. 1. Mátyás 1464. II.
Decretum XXV. t. cikk.) Az
írott törvényeknek a szív és
lelkiismeret mélyén az Ú r fé-
lelme szerez foganatot s az
Istenfélő nép között a kor-
mányzás meg van könnyítve.

A törvények a nemzet leg-
főbb javát célozzák sajó tör-
vények a legnagyobb nemzet-
nevelők.

Meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy a vasárnap megszen-
telése a legelső nemzetnevelő
tényező, . amelyhez hatásában
semmi. más sem fogható, mert
semmi sem pótolhatja. Ugyan-
úgy a vasárnap látszatmegszen-
telése vagy éppen vallásos tar-
talmától megüresítése a nem-
zet lelki elfajulására vezet.
Szülők és családok ezrei, pro-
testáns lelkipásztorok serege s
a hivők százezrei látják a sok
minden által megzavart lár-
más. magyarvasárnapoknak ká-
res voltát s kérik a vasárnap
megszentelésének törvényhozás
útján való biztosítását.

Hisszük, hogy kérelmünket
más keresztyén egyházak tár-
sadalmi egyesülés ei és széles
közvéleménye helyeslik és ma-
gukévá téve, megvalósításában
velünk közreműködnek.

1



Tennivalóink
VI.

A munkának eddig kifejtett szemlé-
lete, értékelése, benne is egy felülről
származó parancsnak az elfogadása,
szirrte követeli, hogy az egyház a mun-
kaerkölcs megjavítására is megtegye
azt, amit csak megtehet. Mert a rnun-
kaerkölcs úgy faLun, mint városokban,
kis üzemekben és nagy gyárakban egy-
aránt megromlott. A végzett munkából
hiányzik a hűség, a pontosság, a teljes
odaadás. Az új kor nem míndíg helyes
világszemlélete is közrejátszott abban,
hogy csak "élni" akarunk, de dolgozni
nem. Stílus és sport lett abból, hogy
sok pénzt szerezzünk, de a lehető leg-
könnyebben, Addig jutottunk ezen az
úton, hogy a szerelmcs ifjú kész el-
hagyni menyasszonyát, mert az nem
hajlandó magával vinni a csúful
szerzett édesanyai pénzt. G. B. Schaw
Warrenné mestersége c. darabját érde-.
mes megnézni, még akkor is, ha a da-
rab háttere csupa mocsár, mert a benne
szereplő figurák keralakok. Sir George
Crofts, a nagytőkés pénzt akar keresni;
mindegy, hogy ahhoz a munkához, me1'y
tőkéjét szaporítja, mennyi szenny és
bűn tapad. Frank, a pap fia nem akar
dolgozni, legfeljebb apját gúnyolja ki
cinikusari és ha pénzre van szüksége,
pokkert játszik.

Vari-e új akarat, új törekvés ifjúsá-
gunkban; mely nem riad vissza a mun-
kától, a szorgalomtól, a hétköznap ezer
apró gondjától? Kétségkívül erre a
kérdésre nem lehet nemmetl, .ninccsel'
felelni, De az is biztos, hogy széles e
világon még a munkaerkölcs soha
olyan romlott nem volt, mint napjaink-
ban.

A munkaadó a munkásával nincs
megelégedve, a munkás pedig a mun-
kaadójával. A munkaadó a munkástól
álLandóan több és jobb munkát kén, a
munkás pedig több fizetést.

A mezőgazdálkodás ban éppen úgy
[elerrtkeznek ezek a bajok, mint az
iparban. Itt az is a baj, hogy a mező-
gazdasági terményeknek az iparcikkek-
hez viszonyítva nem volt és most sincs
megfelelő ára.

A falun élő munkások munkaerköt-
csét nem utolsó sorban rontotta el a
sokféle segélyakció, mely jóindulatú
megmozdulás volt, csak az alkalmazása
nem volt megfelelő. Most már ott tar-
tunk, hogy sokan egyenesen megköve-
telik a segélyt, melynek egyrészét maga
az egyház szervezte, vagy más közüle-
teknek segített a szer.vezésben és ki-
vitelezésben. A segélynyújtásuál bírá-
lata tág volt, nem gondolt arra, hogy
segíteni azon kell, aki tehetetlen, mun-
kaképtelen, beteg, öreg stb., aki viszont
dolgozni tud!, annak munkaalkalmat
kell nyújtaní. Ez a helyes út! Néha a
nyújtott segély is lehet bűnre való csá-
bítás.

A munkásoknak adott régebbi ala-
csony bérek is most bosszulják meg
magukat.

Elrontotta a munkaerkölcsöt az egyre
jobban terjedő koldulásí járvány js.
Egyes vidékeken vannak családoki,
melynek tagjai koldulással többet ke-
resnek, mint murrlcával. Csak álszemé-
rem és kényelemszeretet lehet az,
mely nem engedi, hogy megvizsgáljam
annak -a "koldusnak" az életét!, az élet-
körülményeit, akinek állandóan adni
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Igehirdetés és honvédelem
II. (Folytatás)

Meggyőződéssel harcolni csak az a hivő keresztyén tud a küíső és
belső tronton egyaránt, aki megtanuita a keresztyénség es a háború
kozotti istern kiegyenntest, ~z a keresztyén hivo emoer hanorús keteres-
segterjesitesenek megnyugtato aiapja. ha ezt meggyőzö modon hirdet-
heLJUK,a tovaooiakoan már nem lesz nehéz coigunk akkor sem, ha
mmaen ösztönos euenszeguréssei szemben a hanorut az lstenhez vaío
kezeredés ajandekui auott aikaimának, sot eszközenek kivánjuk reltűn-
tetru. A haoorú az ernnereket - em ber il eg igazolható módon -
eiszoktatja az ímadkozástoi. l'lagyon nehéz - legalább is látszólag
nehez - háboru ídej en megvaiosrtaní azt az apostoll mtést: "Akarom
azert, hogy rmádkozzanaka rerriak mmden helyen, tiszta kezeket emel-
ven tör narag es versengés nelkul." (1. Tim. z. 8.)

Az 'igerurdetö rerauata az, hogy hivert a háború borzalmai és
halmozónó kísertései között 'az ímádkozó életben megtartsa. Ha a
keresztyenség helyes álláspontját szemünk és híveink szeme előtt tart-
juk, akkor nem lesz sikertelen az a buzgólkodásunk, hogy a külső és
belső front katonáit imádkozó katonákká tegyük, akiket nem ment
fel, mkább koteiez a haoorú az imádkozó életre. '

Ill.
Természetes, hogy az imádkozásban js nem szóval, hanem igaz

élettel kell a Ielkipásztornak előljárni. A templomi imádságokban pél-
dát kell mutatnia arra, hogy muyem legyen a keresztyén hivő ember
imádsága a háborúban. Mert bizony ezen a területen is több a hamis
útjelző a háború idején, mint máskor, .tehát több a lehetőség az
eltévelyedéere.

Főként a békességért való imádkozásban kell helyes útmutatást
adni az igehírdetőnek. A lelkek békességre áhítoznak. És minél tovább
tart a háború, annál inkább. Természetes hát, hogy ezt a mindeneket
betöltő óhajtásukat Isten elé viszik, annál inkább, mert csak tőle vár-
nak békességet. Háborúban élő nemzet fiai azonban nem imádkozhat-
nak min den áro n való békességért. Ha erre tanítjuk híveinket,
akkor szembehelyezkedünk a nemzeti közösséggel, melynek elhívott
vezetői bizonyára nem akartak min den áro n való háborút .• 4 iuioo-
rúnak 'Célja van s ezt a céit Isten jóváhagyja. Nem kérhetünk hát békes-
séget Istentől úgy, hogy egyúttal a háború elé kitűzöttcél elérését is
ne kívánnánk. Háborús nemzet fiai csak igazságos, méltányos és keresz-
tyéni békességért imádkozhatnak. Erre kell nevelnünk híveinket sze-
mélyes példadaással.

IV ..
Az .igehirdető lelkész honvédő szerepet tölt be akkor is, amiko?'

a /.(.',esztyén tesioériséq, a :;eiebaráti szeretet paraneöút a rendesnél is
komolyabban hangsúlyozza A háború képes összeforrasztani egy szét-
húlló nemzet minden fiát, de képes arra is, hogy szakadásokat idézzen
el ő, Háborúban felszínre jönnek a különbségek. A külső és belső front
katonái, bár egy céllal küzdenek, mem érzik egymást egy vonalban
állóknak. ·A vagyoni eltolódások is bántóbbak ilyenkor, mint máskor.
A, l~egnehez.ü~t e~tá~~ gO'lld?-kv= egyformán, s.úl~osodnak ,rr:indenki
vállára. Az irigyseg, többrevágyás. vagyonszerzesi vagy, a másik olda-
lon a kiéhezett kapzsiság, vagy a nélkülözés szembeállítja azokat is, akik
máskor megértéssel, vagy közömbösséggel mentek el egymás mellett.

Az igehirdető szavának el kell jutni a zúgolódók, acsarkodók,
békétlenek, egyenetlenséget keresők fülébe, hogy Iecsendesítse a gyű-
lölködés - sokszor csírában lappangó, de sokszor jól kifejlett - viha-
rát, rámutatva arra, hogy a háborúban is, helyesebben a háborúban
még inkább keresztyéneknek kell lennünk, akik az egymás terhének
hordozását természetes kötelességünknek ismerjük.

V.
Ezen az úton részes lehet az igehirdető a háborús gondok leg-

nagyobbikának. a közellátás gondjának megoLdásában. Mert igazságos
közellátást el sem lehet képzedmi keresztyén embertársi szerétet nélkül.
A közellátást rendeletek szabályozzák, de a rendeletek végrehajtása
csak a keresztyeni felelősségtudat felkeltése után lehetséges. Anélkül
a rendeletekben csak zaklatást lát a termelő es a fogyasztó egyaránt,
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de attól áthatva tudja, hogy a rendeletek keresztyéní jócselekedetek
gyakorlását, a fe1ebaráton való segítést, Isten javával való józan és
igazságos sáfárkodást kívánnak tőle.

Az elsőrendű szükségleti cikkek nagyobb igénybevétele, tehát
megfogyatkozása persze ott okoz először kín:zó hiányt, ahol megszok-
ták ezeket a javakat készen kézbe kapni, a készpénzfizetésű tisztviselő-
nél és a városi munkásnál. Az ellátatlanok tömege igen nagy s hogy
az ellátatlanság ne jelentsen egyúttal nélkülözést is, a termelőnek
embertársi szeretettel kell javai szétosztásában eljárni és keresztyeni
lélekkel kell ellenállnia minden kézenfekvő kísértésnek, amely, akár
az önmaga szükségletének mérték en felüli halmozásával akarja meg-
tagadni másoktól a segítséget, akár pedig a szerte jelentkező szüksé-
get kihasználva, bűnös nyereségre akarja csábíttni. Az iqehirdetőnek
tum. szava a termelőhöz: "Egymás terhét hordozzátok!" (Gal. 6. 2.) és
.,Aki tőled kér, adj neki!" (Mt, 5. 42.) .

De van Szava a fogyasztóhoz is. Rövid, türelemre, hitre, Istenben
való bizakodásra intő szava: "Ne aggodalmaskodjatok!" (Mt. 6. 25.)
Az azgodalmaskodás hitetlenség és kételkedés Isten kegyelmes gond-
viselésében, de fájó bántalom is embertársainkkal és a közösségzel
szemben. mert az aggodalmaskodók sorából kerülnek ki a kÖZTeár-
talmas árúhalmozók, akik a háborús nehézségeket személyes közre-
működéssel növelik.

VI.
Az igehirdetőnek részt kell vállalni a hadbavonultak és még inkább

a hősi halottak hozzátartozóinak erősítésében és megvi.oasztalásában.
Csak az Igével lehet szemléltetővé tenni a szeretet és áldozat fogal-
mának kölcsönösségét. Csak Isten beszéde elég élő és ható ahoz, hogy
a kenyérkereső támasz nélkül maradt családdal megértesse, hogy a
a távollevő, a háború fergetege által elsodort apa, vaR! hitves zúgó-
Jódás nélkül való átenrredése nemes áldozat. Csak az Igével élő keresz-
tyén fogja fel az áldozatot lényege szerínt és alkalmazza magára
akkor, amikor a haza azt követeli el tőle, aki ta:lán saját életénél
is drágább neki.

A igehirdetőnek itt telje/sen rá kell hagyatkoznia az 19iéTe.Ha
maga kísérletszik, könnyen hajótörést szenved. Még inkább fenyegeti
ez la veszély aikikor, amikor Isten a hazáért haltak -hozzátarto-
ióinak megvigasztalására és a hősi élet Isten! előtt Va/ló kedvessé-
gének megbizonyítására rendeli az ígehírdetőt. Nehéz és próbatevő
szolgálat ez, de ha magunk helyett Istent hagyjuk beszélni, jutalmunk
.annak a megtapasztalása lesz hogy szavaink nyomán f'elcsiflamnak a
szemek, megszáradnak a könnyek, átmelegednek a sz~vek és imád-
ságra kulcsolódnak a kezek.

* * *
Ha most nem folytatom tovább azoknak a lehetőségeknek és alkal-

maknak a felsorolását, amelyekkel az igehirdető lelkész tisate és
Istentől nyert megbízatása szerint a háború viharában honmentő je-
lentőséggel élhet, az eddig elmondottak bizonyára hiányosnak tűnnek
fel. Magam is meg vagyok győződve arról, hogy a lelkész igehirdetői
8ZOlgálatában a felsoroltakolll kívül még számtalan mód és szükség
adódik, ahogyan és iamikor a lelkész, mi.nt a belső front tisztje, el-
határozó szerepet tölthet be a szószéken a belső front megállása szem-
pontjaból. Ezeket az alkalmakat és szükségeket éppen számtalansázuk
és kimeríthetetlen sokfeleségük miatt meg sem próbálom felsorolni.
Hiszen rendszerbe foglalni az igehirdető honvédő szolgálatának ese-
teit éppen úgy nem lehet, arnint nem lehet a tisztiiskolában meg-
tanulni a külső front harcainak minden lehető adottságát.

Összefoglalásképen azonban meg kell állapítanunk azt, hogy a
lelkész, épen úgy, mint a nemzet bármely más tagja, a belső' front
megállását azzal segíti elő leginkább, ha Isten által meghatározott
helyén, Isten által körülírt hivatását eszményi értelemben: maradék
nélkül, a valóságban: képességei és a lehetőségek teljes kihasználásá-
val betölti. A háború a tábori szelgálatot nem teljesítő lelkészre tehát
új feladatokat nem hárít, de kihangsúlyozza, elmélyíti a ' szolgálatot,
amit a lelkésznek minden időkben teljesítenie kell: Isten országának
keresését és Ja szomjúhozóknak Isten Igéjével való megitatását.

Ha a lelkész így .szolgál, honvédő kötelessézet teljesít, erős fe-
szítő váza lehet a belső frontnak és az igehirdetés fegyverével szol-

akarok, mert adni, segíteni kell, csak-
hogy annalc, aki a segélyre valóban
rászorul.

Ma az emberek szakadatlanul több
pénzre vágynak. Mindegy, hogy pénz-
szerzési munkájukban, vagy törekvé-
sükben legalább is súrolják az ú. n.
emberi becsület határát; az evangé-
lium parancsait, vagy Isten törvényeit
nem is említem, mert azzal. nagy ál-
talánesságban nem is törődnek. Nem
kell arról külön szólni, hogy a mai
idők egyenesen kedveznek azoknak,
kiknek nincs: u,gyaJnJmunkaerkölcsülc,
de gyorsan meggazdagodni akarnak.

Most van az ideje, hogy az egyház is
követelje világos, tiszta beszéddel a
minden téren megkivánt hűséges, tisz-
tességes, becsületes munkát. De köve-
teltj<ea munkának becsületes és ember-
séges ellenértékét is,

A munkaerkölcs hiánya az általános
erkölcsi leromlás pedig onnan szárma-
zik, hogy az emberiség maga alkotott
erkölcsi szabályokat. Márpedig az a
ház, melynek nincsen fundamentuma,
csak addig ál~ míg nem jön az első
vihar. A víhar pedig itt varr,

Fülöp Dezső.

A feketepiac
Az emberi problémák jóformán mínd

erkölcsi kérdések. A fekete piac is az.
Hibákból keletkezett és hibák védik
meg mínden ellenintézkedéssei szem-
bm. A hibák pedig mindíg az erkölcsi
ellentállás hiányából keletkeznek.

Még a kálencszázas évek elején tör-
tént, hogy Berlinben a mészárosok két
pfenniggel felemelték a hús árát. A
berlini háziasszonyok erre kijelentet-

,ték, hogy ezt a megdrágított húst nem
veszik meg. Két hétig Ber-linben egyet-
len deka húst sem vásároltak. A mé-
szárosok kénytelenek voltak az ár-
emelésről lemondani. A közönség er-
kölcsi ereje győzött.

Az első világháború után az európai
szárazföld valamennyi államának pén-
zét megtámadta a sorvadás. A dollár és
a font hódító tekintéllyé lett és szé-
dítő magasságba emelkedett. Dollárért,
fontért mindenütt mesés olcsón lehe-
tett vásárolni. De nem Franciaország-
ban. Ha párisi boltban vagy szállóban
dollánral, fonttal akart valaki fizetni,
udvariasan visszautasították:

- Mi csak frankért árusítunk. Tes-
sék beváltani az idegen pénzt frankra.

És a párisi üzletemberek egyértelmű
hazafias erkölcse megállította a frank
zuhanását.

Ez. a két példa mutaeja, hogy a köz-
erkölcs hatalom. ha van ellentálló ereje.
. De van a dolognak másik oldala is.

A huszas évek végén Becsbe utaztam
es az -étkezőkocsiban ittam meg reggeli
kávétnat.

A szomszéd asztalnál három igen jóL
öltözött férfi ült bőséges reggeli mel-
lett. Magyarul beszéltek, pedig nem-
zetközi társaság volt.

Aki a, szót vitte" elmondta:
- Tokióban nem ment a dolog. Ko-

rán va..csóráztam. Fölmentem a szo-
bámba:, hogy kipihenjem magam. mert
másnap akartam munkához fogni. Még
kiényelembe se tettem magam, míkor
megjelent nálam aszálló L!tazlgatója.
Udvariasan figyelmeztetett, hogy utaz-
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zam rel azonnal, sőt haladéktalanul
hagyjam el Japánt.

Megsértődve kérdeztem, hogy mi az
oka ennek a különös figyelmeztetés-
nek. \

- Vegye tudomásul, hogy ebben a
szobában reggel négy órakor megölik.

- Ez halálos ítélet. Miért? - kér-
deztem csodálkozva.

- Uram, ön a nemzetközi kontremi-
náló érdekeltség tag,ja és mindenütt a
pénz értékének leveréséből nyerészked-
nek. Ezt itt nem lehet. Meneloütjön,

- Menekültem.
Ime, ez az érem másik oldala: A köz-

vélemény. ereje metlett az állarn kér-
lelhetetlen szrgora.

Csakhogy ahivatatos intézkedések-
nek is megvan ,a maguk kr itikája. Ezt
Baross Gábor mondta el, mikor a
győri Kisfaludy-asztalnál me'gkérdez-
ték. mit szól azokhoz a, támadásokhoz,
amik a zóna-rendszer behozatala miatt
érték?

- Amikor a zóna-rendszer augusztus
elsején bejött, augusztus másodikán
már ugyanazzal a jeggyel hárman utaz-
tak Budapestről Brassóba. Az első Bu-
dapesttől Nagyváradig, a második Nagy-
váradtó1: Kolczsvárig, a harmadik Ko-
lozsvártól Brassóig. Rájöttek ugyanis,
hogy Nagyváradon és Kolozsvárt ki-
cserélik a vasuti személyzetet és az új
ka1aúz nem tudja, ki utazott ezzel a
jeggyel idáig. Ez a három ember vilá-
gosam megcsalta a vasutat, de én nem
haragszom rájuk" mert utazásukkal bi-
zonyosan akkora teheráru forgalmát
szereztek, hogy bőségesen megtérüle a
jelgy ára.

- Ez mánden intézkedés próbaköve
- mondta Baress -, hogy akijátszása
is hasznot hoz-é a köznek?

E hegedűszóban mondott szép me-
sék beszéljenek kinek-kinek a fekete-
piacról. Hamvas József.

Láttuk
Művészet az iparban címmel ezévben

az üveg- és fémipar művészetét mu-
tatta be az Országos Magyar Iparrnű-
vészéti Társulat. Annak. a hazánkban
viszonylag fiatal két iparágnak művé-
szetét, amelyről ilyen, áttekintő képet
eddig még nem kaphattunk. Most lát-
juk, hogy a fejlett külföldi üvegkultu-
rától nem maradunk e1, sőt formában
és ujdorrságokban egészen meglépő al-
kotások kerül'hetnek szemünk elé. Igaz,
hogy egyelőre csak a magasabb társa-
dalmi osztályok támogatják vásárra-
saikkal ezt a' két iparágat. azonban az
ilyen kiállítások alkalmasak arra, hegy
felhívják szélesebb rétegek figyelmet.
Ha az üveg- ésa nem nemesfémipar
megfelelő találékonysággal egyre újabb
formákat hoz létre és nem rendezkedik
be a tömeggyártásra, akkor a két
anyag viszonylagos olesósága fellendíti
majd a vásárlókedvet és fejleszti a köz-
ízlést. A kiállításon azaljkail, parádi
üveggyár ak szerepeltek. elladó tárgyak-
kal, míg a feketeerdői, a salgótarjání
gyár és a magyar üvegfinomító üzem
csak míntadarabokat mutatott be. Bá-
thory Júlda egész sereg pompás apró
üvegtárgyan, Gorka Géza újabb alk?-
tásait, az ötvösök és vasművesek pedig
nagyszerű darabokat állítottak ki. Kü-
lön is megemlítendő Herend újsorozata
és az egyházművészetd rész. Nagyon
jól r endezett kiállítás.-
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gálhatja hazája és nemz.ete védelmet, ami most egyet jelent Isten
templomaínak, Isten anyászen tegyházának védelmével.

Eredetileg "Igehirdetés és honvédelem" cimet adtam mondani-
valóimnak, Most, hogy a kitűzött gondolatot végigvezettem, úgy ér-
zem, hogy a címben foglalt szavak más csoportosításával talán jobb
lett volna mondanivalóim címét ebben a kijelentő mondatban össze-
foglalni: "Az igehirdetés honvédelem." Ruttkay-MikLian Géza.-_ ...

Élet a végeken
A miniszterelnök legutóbbi beszédeiben többször történt utalás a

szórványsorsban élő magyarok helyzetére. A magyar társadalom
azonban csak így, utalásokból, nagyjából ismeri a szórványkérdést.
Legfeljebb valami homályos, érzelmi képe van az "Elnémult harangok"
alapján arról, hogyaszórványsors vége kicsinyben a nemzethalál. de
nem olyan nagyszerűen, mint a Szózat végén, amely szerint "a sírt,
hol nemzet süllyed el, népek veszik körül" és siratják az elpusztult
nemzetet. A szórványsors végén bekövetkező halál egy szaporább nép-
faj diadalát jelenti egy hanyatló töredék felett, gyászos vég, szégyen-
teljes pusztulás.

A nemzetiségi vidékeken élő magyarság, a szórvány-magyarság
végvári életet él. Csak a saját testével, saját _fiainak számával védel-
mezi azt a helyet, amelyet egy-egy szaporább fajta tömegeivel el
akar nyelni. A gyengék mindíg el is buknak ebben az életben, bele-
olvadnak a tömegbe. Csak az erősek maradnak meg és tartják a várat
mindaddig, amíg bírják. Segítenünk kell nekik, hogy tovább bírják,
segédcsapatokat kell szál1ítanunk hozzájuk. Fel kell karolnunk őket,
hogy megmentsük magunknak azt, ami mindíg a- mienk volt.

Mint egyházi lapot, természetesen elsősorban az érdekel bennün-
ket, hogy a szórványokban is szórványosan élő evangélikusság hogyan
álhja ezt a harcot. Mi az, amit egyházunk tesz, hogyan próbálja meg-
tartani híveit magának és a magyarságnak. Mert a legtöbb szórvány-
vidéken a vallás egyúttal nemzetiséget is jelent. A nyugati fajtájú
felekezetek, (evang., ref., rk., unit.) a magyarságot, a keleti fajtájú
felekezet, (gkel.) az_idegen nemzetiséget jelenti. Északnak, keletnek és
délnek ez a helyzete. Ezeken a helyeken tehát az öntudatos egyházias-
ság egyúttal öntudatos magyarságot is jelent. 'Amikor az egyházhűség et
erősítjük, amikor híveinket evangélikusabb evangélíkussá akarjuk
tenni, ugyanakkor a magyarságot is erősitjük, magyarabb magyarra
téve őket.

Az egyházi munkának ez a pontja, a szórványsorsban való missziói
munka tehát a legkomolyabb magyarságmentés. Nemzetiségi vidékeken
élő lelkészcink nem csak egyházi, hanem nemzeti szempontból is
missziói lelkészek. Munkájuk a legfáradságosabb talán valamennyi lel-
készi munka között, mert rengeteg utazással, gyaloglással és fáradság-
gal jár. Méltányos volna, ha az állam részükre nagyobb kongruát
folyósítana.

A szórványkérdés és a' szórványhelyzet feltárására lapunkban a
mai számmal kezdődően cikksorozatot indítunk meg. Amint az elmúlt
hetekben az egyház szociális felelősségének kérdését feszegettük, és
a segítés módozatait tárgyaltuk, úgy most a szórványkérdésről szerét-
nénk beszélni. A sorozatosan következő cikkek írói szórványvidéken,
nemzetiségek között dolgozó lelkészek. Saját magukról, munkájukról
beszélnek, sebeket tárnak fel. A végvári életről szólnak, figyeljünk
a szavukra. Kemény Péter.~.,...,..,..~.~

MEGHIVŰ
A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete 1943. évi decem-

ber hó 2_ napján Budapesten, a Deák-téri iskolák nagytermében tartandó kőz-
gyűtésére a MELE tagjait testvéri szeretettel meghívom, Az Úr áldása legyen
tanácskozásainkon.

Budapest, 1943 november 11. D. D. Raffay Sámdor s. k. elnök.
Tárgysorozat. Reggel 8 órakor a Deák-téri templomban úrvacsorai

áhitat. - 9. órakor a közgyűlés megnyitása. 1. Elnöki megnyitó. 2. 'I'itkárí
jelentés az elmult munkaévről. 3. A jövő évi munkaorograrnm. 4. Számadás.
költségvetés, pénztári jelentés. 5. Egyházmegyei és egyházkerületi Ielkész-
egyesületek indí tványaí.



A szórványkérdés Erdélyben
Első megdöbbentő találkozásom a szórványkérdéssel egy refor-

mátus theológus kenferencián történt Koiozsvárt, még 1935-ben, mi-
dőn Földes Károly mezőújlaki sz.árványgondozó lelkész előadását
hallgattam. Csak pár adatot említek: "Az utolsó 100 év alatt Mezőúj-
lakon és Septéren a következő családok románosodtak el: a ISzent-
gerliczey Nagy család, mely Nagy Zsigmond ref. lelkész nagyszámú
utódai ból áll. A helybeli gör. kat. tanító' Naghiu Nicolai a néhai ref.
lelkész dédunokája. Török Dániel róm. kat. leJkész az 1700-a.s évek
végén, hogy megnősülhessen. görög kat. lett és családjából sok roman
pap került ki. Turcu a nevük. A septérí görög kat. tanító a Koncz
családból származik. Septéri Lőrinczy Dénes táborezernagy leánya,
Lőrinczy Róza áttért görögkatolikusnak. Lőrinczy Róza leánya még
konfirmált, de már Turcu Lucrétia a neve. Sebessy Árpád alispánnak
az unokája Fogar-asi Alexandru, görög kat. cseléd. Domahidi György
lelkesz unokái Deac Juon és Deac Danila, román napszámosok. Ne-

, mes Constantiri román napszámos édesapja négylovas hintón járt még.
Pataki, J'ózsa, Kis, Deák, Váradi, Romonczi, Balázs, Nagy, Koricz, re-
rök nevű gör. katolikusok lakják Mezőújlakot és Septért. 1848-ban
Domahidi Ggyörgy lelkészt a híveivel együtt átkeresztelte a görög
kat. lelkész. Két magyar temető van Mezőújlakon. A temetők beszél-
nek a múltról. Amit Básta rémuralma és 48 meghagyott, majdnem
megsemmisitette a bűnös könnyelműség."

Mindezek tények, amelyek kiáltanak és' nem lehet letagadni vagy
eljelentékteleníteni őket. Ugyancsak 1935-ből valók Gergely Ferenc
naszódi ref. lelkész adatai a Mezőség református ait magában foglaló
nagysajói ref. Bgyházmegyéről, melynek 13065 volt akkor a lélek-
száma (36 egyházközségben és 65 szórványban) s amelyben 15 év alatt
1408 lélekkel fogyott az egyházmegye. Kimutatja Gergely Ferenc,
hogy mezőségi viszonlylatban ez az apadás minden négy és fél évben
egy egyházközség pusztulásának felel meg. De ez nem csupán káp-
ráztató játék a szomorú adatokkal, hanem a legmegdöbbentőbb tény,
mert a nagysajói egyházmegyének 15 elpusztult egyházközsége van,
ahol a hajdani nagynevű lelkészek és patrónusok helyén ma egy-két
ember tud már csak magyarul és vallja magát reformátusnak, af; ősi
templom pedig vagy romba dőlt, vagy pedig átment valmelyik román
egyház tulajdonába. Sajósárvárról olvasom: "Utolsó papja l8g0-ben
ment nyugalomba. Ma egyetlen öregasszony hívünk éiJ.a községben.
Temploma puszta, még rendben van. Harangját néha rragy idők ellen
húzzák meg a község gör. kat. lakói." És így tovább. 15 elnémult ha-
rangú magyar falu egy egyházmegye területen! Sajnálom, hogy nin-
csenek adataírn arra vonatkozólag, hogy hány r. kat. vagy e;örög kat,
magyar egyház lett görög kat. romanná Erdélyben. Szükségesnek lá-
tom megjegyezinÓ.azt is, hogy Erdélyben a görög katolikusok, az. ör-
ményeket kivéve, majdnem teljes egészeben románok, nagyrészt e1-
románosodott magyarok. Északerdélyben 300.000 román származási
adatainak az átvizsgálása alapján kiderült, hogy 35% magyar eredetű.
Ez'a százalékarány P.Z északerdélyi- és visszatért területen levő 920.000
rornán között közel 400.000 elrománosodott magyar lelket jelent. Ez
csak a visszatért részeken. De hol van még Délerdély elrornánosodott
magyarsága!
, Tájékoztatásul és meggondolkoztatóul álljon itt ez 8. pár hiteles

statisztikai adat a szorosan vett (tehát partium és Bánság nélküli)
Erdély népeinek számszerinti fejlődéséről:

Magyar Román Német
1530-ban - 255.000 100.000 70.000
1690-ben 200.000 200.000 100.000
1730-ban 260.000 400.000 130.000
1784-ben 350.000 800.000 150,000
1850ben 585.000 1,200,000 220.000
1900-ban 810.000 1,400:000 230.000
1910-ben 920.000 1,470.000 234,000

Sokat mondanak ezek az adatok: A XVI-ik és XVII-ik században
a sok vérveszteség, török-tatár és császári dúlás, állandó háborúk
folytán a magyarság csökken; viszont ugyanakkor megindul a nagy

M. Kövesi Albi festőművész a Belső
Lipótvárrosi Ker. Társaskör helyiségei-
ben rendezte első gyűjteményes kaállí-
tását. A fiatal művésznő minden mű-
fajból figyelemreméltó művekkel mu-
tatkozott be. Paszte.Iképei egészen;
érett kifejezőkészségről és a Iényeg
msgragadásáról tanúskodnak. Vízfest-
ményei pedig a vízfesték 'technikájá-
nak és lehetőségeinek ismeretéről tesz-
nek bizonyságot. Olajfestményei nagy
fejlődési lehetőséget, ígérnek. Kíván-,
csian várjuk', hogy a különösen jó
"Cigánylány" és a kifejező portrék
után milyen ir ányban fejlődik tovább.

Monte Christo, a, híres ponyvaregény
francia feldolgozásbarn került a közön-
ség elé, Az 'első rész, amit eddig lát-
hattunk, a regény apróbb epizódjainak
:!ligyelembevételét, a, regényhez való hű-
séget mutatf a, azonban éppen ezért
vált kissé szétesővé. Anagyvonalú ösz-
szef'ogás hiányzik eddig a filmből, és
nagy hiba a regény ismeretének felté-
telezése, mert megfoszt a külörrben ha-
ta.lmas romantikus téma igaei elveze-
tétől, A szereplők elég .jók s a. darab
mégsem különös. kp.

Ádventi házacska

Az egyházi újesztendő kezdetére, ád-
vernt 1. vasárnapjára meg lehet gyúj-
tani az első gyertyát az ádventi há-
zacskában. Külföldi keresztyén orszá-
gokban sok helyen szokásos az ádventi
koszorú, amely szalagokom függ alá a
lámpárol vagy egy külön lois asztalkan
van fenyőgallyakból fonva és rajta 4
színes gyertya, melyekből az első ád-
venti vasárnapon egyet gyújtanak meg,
másodikon kettőt, a negyediken és ka-
rácsonykor mínd a négyet, Ott pedig,
ahol a családban gyermekek is van-
nak, szokásos az ádventi házacská fel-
állítása. Keménypapírból készült színes
házikó mind a négy oldalán ablakok-
kal, összesen annyi' ablak van rajta
ahány nap a négy ádventi héten. Bent
a kis házban gyertyát lehet gyújtani s
mindennap reggel ikinyitják az arra a
napra szóló ablakot. A kinyitott ablak
mögött színes, átlátszó papiroson egy
ádventi ige van, melyet meg szeletak
tanulni a karácsorryt váró gyermekek.
Igy nyílnak naponként az ablakok, így
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lesz míndíg több Icivilágitott ablak és
mindíg több belül világító ádventi ige
a gyermek szivében, Mire karácsony el-
érícezík, már minden ablakból tény
sugárzik, kinyilík a kapu és megjelenik
a jászolban a karácsonyi gyermek Jé-
zus. Ha az ádventi napokon a gyerme-
kek buzgón nyitogatfák az ablakokat,
tanulták az igét és rövid házi áhítato-
kon egy-egy ének és imádság is el-
hangzott az ablaknyitáskor, bizonnyal
szép karácsonya lesz az egész család-
nak,

Jó volna, ha az evangélikus csalá-
dok is felékesítenék otthonukat ádventi
koszorúval, ahol pedig kisebb gyerme-
kek vannak, ádventí házacskával is.
Az ádverrti házacskát 3 pengőért és 16
fm. portóérf meg lehet rendelni vagy
megvásárolní a budavári lelkészi híva-
taJ1ban (1." Verbőczy-u, 28.) és az Evan-
géliumi Könyvkíadónál . (VII., Hársfa-
utoa: 33.).

HíREK
Új templom Rákoskeresztúron. A rá-

kosikeresztúri egyházközség kicsiny, régi
temploma helyett szép új templomot
épített, melynek felszentelése novem-
ber 14-én volt. Előző este folyt Ie a
régi templomban a. gyülekezet búcsúja
eddígi templomától. A megiható ünne-
pélyen Zászkaliczlcy Pál esperes végezte
a szent szelgálatot. Az új templom fel-
szentelését D. Raff'ay Sándor püspök
felkérésére Turóczy Zoltán tiszakerületi
püspök végezte. János 4:46-54. alap-
ján mélyen megragadó beszédben taní-
totta anagy templomot zsúfolásig meg-
töltő híveket arra, hogy a templom-
építés minden emberi buzgóság, fáradt-
ság és áldozatkészség mellett is Krisz-
tus műve, hogy Isten országában hir-
dettessék az Ige és szolgáltassanak a
szentségek, Felszentelő imádság és az
egyházközég énekkarának szép éneke
után Kósa Pál, a gyülekezet lelkésze
tartott igehirdetést János 3 :30 alapján.
A felszentelő istentisztelet után ünnepi
közgyűlés volt a templomban, melyen
Kósa Pál lelkész olvasta fel a temp-
lomépítés 't,anulp,ágos történetet, majd .
.pedig üdvözlesek következtek, melyek
sorát D. Raff'ay Sándor, püspöknek a
gyülekezethez intézett levele nyitotta
rrueg. A templom Sándy Gyula egye-
temi tanár alkotásainak soráhana 40.
és a professzor legszebb templomai
közé tartozik. Külső kiképzése, külö-
nösen azonban belső terének Icidolgo-
zása megrepő hatást tesz a templomba
lépő hivőre. A templomot Grünewald
hatalmas képének másolata díszíti,
mely az oltárteret teljesen betölti. A
rákoskeresztúri egyházközség híveinek
örömét méltán növeli az, hogy leg-
szebb templomaink egyikét építették
meg'. Külön meg kell említenünk, hogy
ámbár a templornépítésből 20 ezer'
pengő adósság maradt a'z örvendező
gyülekezet kőzgyűlésc mégis felajánlott
ós áradott ezer pengős adományt a szé-
kelyföldi mísszió épülö templomára,
továbbá két hadiárva nevelését vállalta
és a FÉBÉ Leánynépfőiskola munká-
jához is 200 P adománnyal járult hozzá.

Kísterenye. November 7-én iktatta
b" dr. Csenaődy Lajos esperes az elgy-
házközség új lelkészét, Gartaí Istvánt.
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román beözönlés, amely különösen a XVIII-ik században ölt hihetet-
len méreteket s alig egy évszázad alatt 200.000-ről 800.000-ra szapo-
rítja a románság számát. Ekkor alakulnak ki a nagykiterjedésű ro-
mán vidékek a már gyéren lakott magyar területeken és közöttük a
magyar szórvány ok, vegyeslakosságú községek, kisebb magyar szigc-
tek. Ugyanekkor azoruban a magyarság is bámulatos regeneráló ké-
pes.ségről, életerőről tesz tanúbizonyságot szaporodásával. De ez csak
a tiszta magyar vidékeken történik, a szórványok, vagy a román több-
ségűvé vált vidékek magyarjai megdöbbentő módon olvadnak be a
románságba. Megmentésük nem is: jutott eszébe senkinek egészen a
legujabb időkig, Pedig ha az erdélyi nemzetiségi területeknek az a pár
százezer románná lett magyarja magyar marad, az 1910-es népszám-

lálás kimutatásában már jóval meghaladta volna a mi számunk a
románckét. (Folytat juk.) Kovács LászlÓ.

Halleluja
Még fülünkben cseng Hiiruiei hatalmas kórusa, a megismétlést

kikényszerítő lelkes, tapsviharral és megértjük az angolokat, kik a
Messiás-oratorium e felemelő részét állva szokták végighal1gatni.

Egy énekkar értékét legjobban abból lehet megítélni, hogyan
búcsúzott el attól a közönség. Nos, a budapesti protestáns énekkar
első nagyobbszabású bemutatkozása után megállapíthatjuk, hogy a
főváros protestáns társadalma az énekkart egy csapásra szívébe zárta;
mert megérezte, hogy ez a művészi vállalkozás fővárosunk - s egyben
egész hazánk - evangéliumi életének hatalmas meggazdagodását
jelenti. .

Egyházunk egy zeneszerető tagja, kinek lelkét a Bach:"muzsika
már ifjúkorában megragadta, - midőn tanuló szebájának ablakából
napokon-heteken át hallgathatta a szomszédos templomban gyakorló
orgonista játékát - mintegy 35 évelőtt az egyházi zene jelentőségéről
tartott előadását azzal a merész kijelentéssel zárta be, hogy az evan-
gélikus egyház életének s a belmissziói munkának az fog majd leg-
nagyobb lendületet adni, aki majd a karmesteri pálcát beviszi
- helyesebben visszaviszi -- a templom karzatára.

Akik ezt a fiatalos hevülettel tett kijelentést annak idején mo-
sollyal fogadták,' ma már bizonyára máskép gondolkoznak. Mert volt
pl, a zeneakadémiai estély hallgatói között nem egy olyan egyháztag,
ki istenadta muzikalitás hiányában a klasszikus zene iránt eddig semmi
fogékonyságot nem tanusított, s most mégis szívvel-Iélekkel együtt
tapsolt a zeneértő hallgatósággal; egyszerűen azért, mert - vallásos
ember lévén - megérezte azt, hogy ezen az estén hitében is meg-

, erősödött. .
Az a zene ugyanis - legyen. az ének- vagy zenekari alkotás --,

mely hivő emberek Ielkéből fakadt, mint ahogy Hiindel és Bach is
hivő keresztyének voltak, természetszerűleg rezgésbe hozza érzésvilá-
gunknak lelkünk legmélyébe rejtett hangszálait és - akarva-nem-
akarva, - meg kell éreznünk azt, hogy anagy muzsikusok vallásos
alkotásain keresztül' keresztül Isten szól mihozzánk. A folyamat tehát
lényegileg ugyanaz, ami lelkünkben az ige hallgatása útján végbemegy.
De mig az utóbbi az értelmet is igénybe veszi s munkáját annak
segélyével végzi el, addig a zenének ily közvetítő tényezőre nincs is
szüksége; a valóban. hitből fakadó zene oly egyének vallásos érzésére
is erősítő hatással lehet, kik a hangjegyek és hangszerek világában
járatlanok. _

Ha .tehát a vallásos Ilélkület segítségünkre van abban, hogy a
zeneművészeti alkotásokat megérthessük és élvezhessük, viszont ez
utóbbiak is kézenfekvő eszközökként kínálkoznak azok részére, kiknek
hivatása, hogy az embertársaik lelkében szunnyadó vallásos érzéseket
ébrentartsák. erősítsék és élő hitté alakítsák.

Ezért kell Halleluját zengenünk annak tudatában; hogy néhány
év óta: már legalább nagyobb egyházaink templomaiban szakképzett
orgonisták és karvezetők működnek: s ezért kell őket, valamint lelké-
szeinket az egyházak világi vezetőivel és presbitereivel együtt arra
buzdítanunk. hogy egyházunk nagy kincseinek, a nagynevű evangélikus
zenészek" műalkotásainak rendszeres és gyakoribb bemutatása érdeké-
ben fokozott buzgóságot tanusítsanak.



A fővárosi evangélikus templomokban eddig rendezett orgona-
hangversenyek és zenei előadások mérsékelt és nem egyszer meglepően
elégtelen látogatottsága pedig arra int minket, hogy a siker érdekében
nagyobb és körültekintőbb propagandát fejtsünk ki és márcsak az. üres
padsorok betelepítése végett, de főképen egy általánosabb és nagyobb
megértést tanusító szebb jövő előkészítése és biztosítása érdekében az
ilyenfajta templomi összejövetelekre vezessük el az iJjúságot.

Mert ne feledjük el, hogy ha középosztályunk a múltban nem is
volt abban a helyzetben, hogy gyermekeit - a különös zenei hajlam-
mal bíróktól eltekintve - általános zenei kiművelésben részesítse,
a minden szép és nemes eszméért hamar lelkesedő ifjúságot Iegköny-
nyebben megnyerhetjük annak, hogy a szívébe becsöpögtetett vallásos
érzéseket az egyházi zeneművészeti alkotások meghallgatásával is
megerősítse.

tgy azután idővel elérhetjük azt, hogy templomaink az orgona-
.hangversenyek stb: alkalmával külön hívogatás nélkül is megtelnek
s a zene révén templomainkat megszerető hiveknek az a rétege, mely
egyébként legfeljebb csak nagy ünnepeinken kereste fel az Isten házát,
vallásos érzéseib en megerősödve az Ige rendszeres meghallgatására,
istentiszteleti közösségeinkben s az egyháztársadalmi munkában való
részvételre is nagyobb hajlamosságet fog tanusítani.

Akkor pedig nemcsak énekkaraink, hanem mindannyiunk ajkáról
~ kik egyházunk jövőjét szívünkön viseljük - fel fog csendülni ·a
lélek győzelmét és Isten dicsőségét hirdető ének: a Halleluja!

Dr. Scholtz Oszkár.

Kísérletek egy német nyelvű
gyülekezetben

Azok a nagy fellángolások, amelyek németajkú híveinket eggyé
akarták forrasztani, már lelohadóban vannak. Lassacskán átvészelünk
a kettősség korszakán is, amikor a tétova, ide-oda hányódó nép egyik
része ilyen, a másik amolyan párton van. Mindinkább kinyílnak híveink
szetnei annak meglátására, hogy itt sem ősi hagyományai, sem kul-
túrája, sem anyanyelve nincsen veszélyeztetve, de annál nagyobb -vesze-
delemben forog az az egyetlen fundamentum, amelyen ősi kultusza,
életlehetőségei, becsülete és életfeltételei nyugosznak: az ősök hite!
"Mit adott e fellángolás nekünk?" - kérdezik sokan csalódva és
kiábrándulva. Tudják már, hogy mi: a "politikum" és az "ethnikum".
Német népünk bűnbánó hittel befelé néz és keresi a tékozló fiú haza-
ta1áló útját. Fáj neki, hogy megbántotta lelki vezetőit, akik kimond-
hatatlan türelemmel és önmegtartóztatással akkor is tudtak imádkozni
és küzködni érte, amikor sárral dobálták őket és a becsületükbe akartak
gázolni. Ma már újból lehet komoly ifjúsági-, nőegyÍeti és férfi munkát
végezni, evangelizálni és a lelkeket ébresztgetni. Német népünk haj-
landóvá lett a neo-reformációra! Ezt bizonyítja az a kísérlet is, amelyet
a' Tolna-Baranya-ISomogyi egyházmegye egyik legnagyobb nemetajkú
gyülekezetében végeztem az egységes (Raffay-féle) liturgia beveze-
tésének kisérletével is. .

Az történt, hogy egyik zenekedvelő és énekszerető kántorommal
nekifogtunk a Raffay-féle liturgia szószerinti fordításának és az itt
használt lehetetlen és tarthatatlan Rózsavölgyi-féle "Gesangbuch"-ból
összekeresgéltük a legmegfelelőbb énekeket és az aratási hálaünnepen,
a reformáció emléknapján és búcsú (Kirchweihfest) napján "kipróbál-
tuk" azt. Az első benyomások vegyesek voltak. Az "etwas Katho-,
lisches" megjegyzéstől az "es war sehr schön und erbaulich"-ig meg-
találtuk mindazokat, akikkel bizonyára a magyar gyülekezetek újitói-
nak is meg kellett küzdeniök annak idején. A fogadkozók: hogy többé
nem jönnek templomba, ha ez így lesz, vagy "ezután mindíg a temp-
lomban leszek, ha ez így lesz!", a patópálok: "Minek ez? Jó volt:,
vagy jobb volt a régi!"; a bosszankodók és vének: akik nem találták
meg hamarjában a kijelölt énekeket; a bizalmatlankodók: "Vajjon
hova fog ez vezetni?", a szektás hajlamúak: "Kevés benne az érzelmet
keltő és ébresztő ének!", az ujjongok: "tme, milyen szép dolgot tud
az egyház még nyújtani!", az alvók: "Milyen serkentő ez az aktívitás,
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A nagy szórványterülettel rendelkező
gyülekezet hívei nagy számmal jöttek
össze aJZünnepségvel és meleg szerétet-
te] fogadták az új lelkészt. Az isten-
tisztelet utáni közgyülésen Wíesíriger
Károly egyházmegyei jegyző tolmá-
csolta a salg'ótarjáni egyházközség üd-
vözletét, A testvér. református egyház
nevében Lévay Pál hitoktató, a helyi
egyházközség részéről Franek Lajos
bányafőmérnök szólottak. Ez alkalosn-
mai vett búcsút a gyülekeze.ttől Lim-
bacher Zoltára püspöki titkár.

Lelkésebeiktatás. A nagyszokolyi
gyülekezet új Ielkdpásztorát, Szalay
Kálmánt november 2,1-én iktatja be
tisztségébe a tolína-baranya-sornogyi
egyházmegye esperesének megbízásá-
ból Schád attó bábonymegyerí lelkész .

Új árvaház. November 8-án avatta
fel Turóczy ZoLtán tiszakerületi püs-
pök a Rimaszornbathoz tartozó dusaí
leáruygyülekezet új árvaházát. A püs-
pök al templomban isrtentiszteletet tar-
tott, majd az árvaház udvarán imád-
ságbarr kérte Isten áldását az új szere-
tetintézményre.

Katonai kítüntetés, Kiss Jenő tábori
letkész az orosz fronton teljesitett szol-
gáLataiért megkapta az 1. osztályú (kar-
dos, koszorús) tűzkeresztet, - Juhász
Ferenc lébényi tanító, tart. hadnagy a
szovjet elleni hadműveletek alkalmáva.l
az ellenség előtt. tanúsított vitéz maga-
tartásáért Signum Laudisban részesült.

A szegedi Egyetemi Luther-Szövetség
ebben az évben is megkezdte munká-
ját. Mind erősebben kapcsolódik be aJZ
egyház szolgálatába. A szeged-környékí
szórványoloban (Somogyi-telep, Szőreg,
Ujszőreg) vasárnap délutánonként val-
lásos ünnepélyeket tartott. Az elg'yi:k
októberi vasárnapon a szövetség né-
hány tagja 'I'ótkomlósra. utazott, hogy
az orosházi néptőiskollára tagokat tobo-
rozzon. Ennek kapcsán müsoros vallá-
SD':> est keretében megismertette a gyü-
lekezettel a népfőiskola célját és fel-
adatát. Okt. 31-én hasonló céllal egy
kIS csoport Kondorosra szál.lt ki. D. u.
a templomban ref. ünnepély volt.
amelyen szavalatoki éE~~kszámok:,or-
genaszám hangzottak el, az ünnepi be-
szédet Wagner Aurél bölcsészhallgató
mondotta.

Halálozás. A pesti evamgélikus egy-
házközség vallástanító-lelkésze, Pap
Ferenc életének 50., vallástanárí szol-
igálatának 21. évében hittel és béke-
tűréssel viselt betegeskedés után no-
vernber 12-énelhunyt. 'I'emetésén,
amely nagy részvét mellett folyt le, aJ
szerit szelgálatot dr. H. Gaudy Lászdó
vallastanítási ígazgató és Kemény La-
jos €speres végezték - MiLtényi Ernő
ny. állarnvasúti főfelügyelő, a pesti egy-
házközségnek évtizedeken keresztül
buzgó presbitere ·ellihunyt.Holttestét a
budafoki csadádi sírboltban' helyezték
nyugalomra.

_Siremlékavatás. A sárvárd egyház-
község volt üelkészének,Gáspár Lász-
lónak tisztelői és barátai szép síremlé-
ket állítottaik a sárvári temetőben s
azt most avatták fel ünnepélyes kere-
tek között.

Házasságkötés. Szalay Kálmán nagy-
szokolyd lelkész és Fazekas Etelka rio-
vernber 24-én délben tartják esküvőiü-
ket a szentantalfad evangélikus temp-
lomban.

Somoskőujfalu. A fiókegyházközség
elsőízben állott meg külön ünnepség
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kertében a reformáció emléke előtt. A
község f'öldbir-tokosa: a Krepuska-csa-
Iád gyűjtötte össze a hivőket az isko-
lában megtartott szép ünnepségre,
melyenlÖ! fiókegyház felügyelője, dr.
Krepuska István egyetemi orvostanár
mondott ünnepi beszédet. Utána kü-
lönböző műsorszámok következtek

Üj árvaház Budapesten. A Deák-téri
Luther-Szövetség által alapított új
evangélikus hadiárvaház felavatása XII.,
Szenit Miklós-út 9. sz. alatt november
21-én, vasárnap d. u. 3 órakor lesz.

A testvéregyház a szórványokért. A
református egyház egyetemes leon-
veritie elrendelte, hogy a kerületek ve-
gyék számba a területükön lévő szór-
ványokat és azoknak megsegítése érde-
kéberr a tehetősebb gyülekezetek költ-
sé~gvetésükneklega.lább fél 'Százalékát
állítsák be. Az elnökség az adományok-
ról, valamint a szórványokról évről-évre
kímutatást kér.

Reformációi ünnepélyek. A gyul'ai
protestánsok okt. 30-án este .a refor-
mátus templomban tartották közös re-
formáelói ünnepélyüket. melyen az ün-
nepi előadást Wolf Lajos esperes tar-
totta: ,.,A mai reformációí ünneplésünk
öröme és keserűsége" címmel. -- Gyön-
kőn, az. evangéhikus tempLomban volt
közös reformációí ünnepség, I,g'ét Hu-
szár Sándor ref. lelkész hirdetett. Elő-
adást: '"Mit üzen a reformáció a maj
embernek?" címen Tóth János ev. h.
lelkész tartott. -- A kassai evangélikus
diákszövetség szép sikerrel adta elő
Ecssdy Aladár: Uj reformáció c. szín-
darabját. Anlagy érdeklődéssei hall-
gatott és építő jelllegű előadást protes-
táns nagygyűlés követte, amelyen Ka-
rácsony Sándor dr. egyetemi tanár tar-
tou előadást,

Névváltoztatás. Dr. Koch
ügyi főtanácsos, a fasori
igazgatója családi nevét
változtatta.

Kölcse. A szatmármegyei kis gyüle-
kezetben az egyházmegyei ískolaláto-
gató bizottság templomi vallásos est
keretében szolgált. Margócsy Emil c.
főígazgató, egyházfelügyelő és Mátis
Béla íg.vtanító előadást tartottak.
Balczó András nyíregyházi lelJkész igét
hirdetett, Imádkozott és megnyitot
mondott a helyi lelkész, míg a gyüle-
kezet ífjad szavalattad és énekszámmah
seolgáltalc, a gyülekezet tanítój ának,
Máté Balázsnak orgonakíséretével.

Érdekes könyv jelenik meg a közeli
napokban Éliás József református s.-
lelkész tollából; A samarítánus kérdés
címmel, amely' a zsidószármazású ke-
resztyének helyzetével foglalkozik. A
megjelenés után bővebb ismertetést
adunk, most csak az egyes fejezetek
cimét közöljük, hogy némi betekintést
adjunk. 1. Hát érdemes volt? II. lA. ku-
tyák meg a morzsa. Ill. Zsidókérdés a
bibááoan. IV. Zsidókérdés a seivedben.
V. A samaritánus kérdés. VI. Mirjám
bűnhődése. VII. Romantika a közös-
ségben. VIlI. MulasiZtások.. IX. Én te-
rólad el nem feledkezem. X. Kirándu-
lások. XI. Az új birodalom. XII. Levél
a szenvedőkhöz, Apapírhiányra
való tekirttettel megrendelések szerinti
mennyiséget nyomnak csupán, ezért
ajánlatos minél eíl(őbb megrendelni. A
szerző címe: Budapest, V., Szabadság-
tér 2. Ref. Lelk. Hiv. A könyv ára 4 P.

István tan-
gimnázium
,.,BéJ.ay"-ra
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nem kell folyton aludnom", az okoskodók és kritikusok: "Még ez,
vagy amaz kellene hozzá, amint Amerikában, vagy Németországban
láttam!" stb. stb.

Nem is ment egészen zökkenő nélkül a dolog. Hézagok voltak az
oLvasott vagy elmondott ige és az énekek megkezdése között, a gyüle-
kezet nem tudta, hogy viselkedjék, üljön-e vagy állva maradjon,
együtt mondja-é a gyermekekel, akik (a drezdai Kinderharfe szerinti
módon eddig tartott gyermekistentiszteleteink nyomán) szinte önkénte-
lenül belevágtak és együtt mondták a lelkésszel a Hitvallást és a Mi-
atyánkot. Biztatóbb volt a helyzet a második alkalommal, a reformá-
ciói emékünnep istentiszteletén, amikorra az' egész istentiszteleti rendet
litografálva odahelyeztük a padokra. és utasításokat adtunk írásban a
gyülekezet számára. Egyesek még itt sem tudták, hogy mire való a
litografált szövegkönyv, mások azonban hamarosan feltalálták magu-
kat és használták a kiosztott nyomta.tott lapokat. A harmadik alka-
lommal pedig már meglepően simán ment és még inkább sikerülni
fog a dolog, ha a gyülekezet egésze előtt, a belrnissziói órákon, ifjú-
sági-, Ieány-, nő- és férfiegyletekben,. valamint a bibliaórán meg-
magyarázott liturgia felépítését, annak vezető gondolatait, a respon-
soriumok jelentőségét meg fogják érteni.

A kezdet és elindulás, tehát ha nem is zökkenőmenrtes, mégis
biztató. Népünk az egyháztól nagyon vár valami újat, biztatót, át-
alakítót, neoreformációt. Kár volna ezt a mostani adottságok között
olyan kedvező alkalmul kínálkozó időt kihasználatlanul hagyni. Litur-
giai kísérletünket a gyülekezet jóval nagyobbik fele és köztük meg-
íepően sok olyan egyén fogadta szívesen, akikről ezt nem is mertük
volna feltételezni.

I ,

A legnagyobb nehézséget kétségkívül az egységes énekeskönyv
hiánya okozza majd. Régi énekeskönyveinkhez a' gyülekezetek már
nem ragaszkodnak annyira, mint pl. akkor, amikor a Tolna-Baranya-
Somogyi egyházmegye által kiadott új énekeskönyveket akarták be-
vezetni. Ez érthető is, hisz a régi énekeskönyvek már csak néhány
házaló zsidótói szerezhetők be, akik bejárják az ősi német gyülekeze-
teket és potom áron összevásárolják a régi szétesett, hiányos példányo-
kat és azokat bársonyba, vagy félvászonba kötve adják újból el 30-40
pengőért darabonként, Viszont újat bevezetni - bár földmíves híveink-
nek most van pénzük - kar. volna mindaddig, amíg az egységes
német énekeskönyv meg nem születik. (A volt jugoszláviai, bácskai
németek igen figyelemreméltó, tetszetős, kótás új énekeskönyvet
szerke.sztettek és vezetlek be!) Kérdés az is, hogy az egységes litur-'
gia csak átmeneti jellegü-eegy gazdagabb lutheri kerbeli liturgiá-
hoz, avagy tényleg maradandó értéket akarunk-e adni híveink kezébe?
Szóval, nem lenne-e tanácsos mindjárt a magyar gyülekezeteknél a
jövő számára fenntartott és a jövőben bevezetendő eredeti lutheri
Iiturgiát a német gyülekezetek számára már most adni? Annál is
inkább,' mivel egyes gyülekezetekben már régebb idő óta van igen
gazdag liturgikus istentisztelet.

Ugyancsak nehézséget okoz az egyetemes korálkönyv hiánya.
.Erős küzdelem folyik már regóta a korálok egységes dallam szerinti
éneklése végett. A régi, Schulmeisterek által elferdített és átgyúrt ,
dallamok helyett hihetőleg már mindenütt visszazökkentek az egye-
temes (Kapi-féle) Korálkönyv dallamára.

Ha őszinték akarunk lenni, be keIII vallanunk, hogy német gyüle-
kezeteink megdöbbentően kevés eredeti dallamot énekelnek. Egysze-
rűen azért, mert hiányoznak vagy az énekes- vagy a korálkönyvből.
Hol vannak a szebbnél~ebh.Luther-dallamok? Nagyot vétettek azok,
akik az "Erős vár a mi Istenünk" dallamát és német szövegét átgyúr-
ták:, vagy a sok "Tugendlied'" javára egyszerűen kihagytáJk a Jézus
iránti szeretet legdrágább gyöngyszemeit. Sajnálatos jelenség ez a
német liturgiában, mikor az oly gazdag és olyan eredeti!

Igen sok nehézséget kellene tehát áthidaini és megszüntetni, hogy
megteremtődjék a német egységes liturgia, de jóakarattal és eréllyel,
szeretettel és kitartással, munkával és fáradsággal keresztül lehetne
vinni sok mindent! Kérem az énekűgyi bizottságot, tegye megfontolás
tárgyává a fenti gondolatok kapcsán a német gyülekezetek egységes
liturgiájának ügyét és a régen vajúdó kérdést vigye mennél előbbre!

Fuchs Jémos.
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betörés, baleset és SZél vatossági biztosításainkat '
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-
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Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-

metkezési segélyt fizetett ki .
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"A ~eresztJéne~~~ázröyi~ története'"
Elemi népiskolák számára. Ára: -'80 P.,

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körüt 19/21

A LUTHER TÁRSASÁG könyvescsomagiai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból -' kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2, Székács emlékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klaoe- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Agostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Mel-ich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi.
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Ágostai hitvallás világformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt íolvóiretánek, az ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyarnát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya most összeállított teljes sorozatokon kívül már csak egyes évlolvamok kerülnek majd árusitásra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évlolyamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 Iüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltíában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Eletképek a keresztyén szeretet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. ~. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. ll.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház
és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A'lJ élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonorniáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag 'ára szállítással együtt
4.50 P.

Krisztus és egyháza. 11. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag szállítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Famler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Újabb ada-
lékok Szepes megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
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-A századik zsoltár
szavait olvassuk -el ennek az jék .azoknak, kik a sötétségben
ádventnek a kezdetén.' Nem és a halálnak árnyékában ül-
tudjuk, milyen dallam emel- nek, hogy igazgassa a' mi lá-
gette hajdanán ennek a zsol- bainkat a békességnek, útjára"
tárnak a szárnyait.' De nagyon Mitsem változtak ezek a sza':"
erős szárnyak kellenek rnostvak,amelyek egykor az advent-
ahhoz, hogy a szívünket áz ör- előhírnökét köszöntötték, mert
vendezésnek .olyán. magassá-. mitsem változott Istenriek nagy
gába emelje, ameddig ez a zsol- irgalmassága, amellyel az Ö
tár szárnyal hálaadó érzésekkel Fiának 'eljövetelét megadta en-
Isten felé. nek a világnak. Szeronghat a.

Nem szűnt meg· a háború. szív földi dolgok miatt, ám csak,
Nem tértek haza a küzdő fér- ujjonghat és énekelhet Isten ir-
fiak a frontokról, a menekültek galmassága miatt. "Tudjátok
idegen országokból, nem adták meg, hogy az Úr az Isten, Ő
vissza még a vasat a szántó- alkotott minket és nem mí ma-
föld művelésére, acementet gunk, az Ő népe és az Ő lege':"
házak építésére, a dolgozó asz-. lőjének juhai vagyunk." .Zengő,
szenyokat . a családi otthonok éneklő .boldogság az,hpg,y Ö
rendbentartására. . És mégis alkotott minket és az ember el-
advént van. Akármit csinálnak pusztíthat és' elfonthatmin- I
az emberek, akármilyen nehéz dent, amit az ember alkotott,
és keserves tél elé mennek,: de csak ezen van hatalma és
ádvent . még1s.,orömünnep. a nincs hatalma azon, amit Iste:n
hivő emberszámára.És ha a alkotott és amit Isten fenntar-
hivő embernek az élete isár-' tani és véghezvinni akar. Ez
nyékok. alá kerül, és meghalkul pedig nem a világnak pusztu"
szívében az 'örvendezés száva, lása, hanem megmentése és

.kell, hogy fél tud.jonegyepe- .megtartása. > "Mert nem azért
sedni megterheléseiből, rátalál- küldötte Isten az ő Fiát a V~-

jon a zsoltár ujjongó dallamára lágba, hogy kárhoztassa a vilá-
és köszöntse ádventet .a zsoltár got, ,hanem hogy r üdvözíttessék

. első versévei: "Vígan énekel az a világ általa."
Úrnak, te egész föld!" Azon nem csodálkoznak az-

Mert ádvent igazán segít aq- emberek, ha a katonák, diákok,
bán, hogy szemeink necsak fáj-leventék zárt sorokban végig-
dalmát, félelmet, rombolásó- vonulnak az utcán. Azon sem
kat, inségeskedéseket lássanak, esodálkoznának, ha békesség
hanem ."a }ni Istenünk nagy ir- utan vágyó emberek ezrei össze-
galmasságát, amellyel meglá- állanának és egyszerre kiálta-
togatvminket-a naptámadat '. a lnák minden háborút szenvedő
magasságból, hogy rh~gjelen- 1 ország nagyvárosaiban. Bék:lÍl-

=,

jetek meg egymással, egyezze-
tek meg, fejezzétek be a iszé-
gyenteljes öldöklést. De micsoda
álmélkodó csodálkozással nézne
ez a világ a keresztyénekre,: ha
tízesével, huszasával elindulná-
nak az utcákon a századik zsol-
tár szavait zengedezve: ;,Víga.ri
énekelj az Úrnak, te egész föld!- ,

Szolgáljatok az Úrnak örven-
dezéssel, menjetek eléje vigas-
·sággaL.: adjatok hálákat néki,
áldjátok az Ö· nevét!" Micsoda
vakmerő bátorság kellene eh-
hez és vagy kettős tüzes nyel-
veket látnának az emberek -fe-

. .
lettük vagy azt mondanák ró-
luk megint: édes bortól része-
gedtek meg' ...
---, Pedig. nékünk ilyen vakme-
rően örvendező keresztyének:-
nek kell lennünk ebben a világ-
ban. Minél· sötétebbek körü-
lőttünk az árnyékok, annál va-
kítóbb fényességnek ,látjuk ád-
vent tündöklő hajnali csillagát.
Minél több veszedelem fenye-
getí a hitvalló keresztyén em-
bert' annál mcsszebbre kellel-
lökní magunktól' a meglapuló
gyávaságot. Mi. látjuk a jö-
vendő jobb ádventjeit is. Nem
a történelem másodpercei, ha-
nemo-az 'Isten irgalmasságának
örökkévalósága szerint nézzük
az emberi lélek l,ÍJj~t a világ-

,ban. Tágasra nyitjukuEála-
adásnak a ~kapuit és zsoltárt
éneklőszívvei fogadjuk ádven-
tet;"Jó,az Út,ötÖk~évaló:azQ
kegyelme és nemzedékről nem-

'"" ~'\ -,,- --" - -

zedékre való az Ő, hűsége ... "

1



Tennivalóink
VII.

A társadalmi életben mutatkozó sok-
írányú és sokféle baj megszüntetésével,
a seellemí élet nagyjai új, tisztultabb,
teleáősséghordozó, az egyén érdekelt
tisztábban 1átó és 8JZt megbecsülni tudó
közösségek kialakulását várják. A világ
nagy gondolkozói azt hiszik, hQgty az
ástaluk meghirdetett új szellemi élet
egyedül lesz képes. arra, hogy a régitől
merőben eltérő új közösségí élet szü-
Iessen. Walter Schubairt Geistige Wamd-
lung c. mnnkájában utal erre aJ fel-
fogásra, Egy pillanaera sem akarjuk :lJe-
becsülni a, most Svájcban dolgozó nagy-
hírűl nagyképességű tudósok tíszteletre-
méltó munkáját, azt is készséggel akar-
juk. elismerni, hogy eszmélkedésük,
gondolkozásuk leszúrt eredményei val-
lamiképpen majd belehúzódnak az új
élet szövetébe, de kétségünk vari 'az-
iránt hogy egy- megújult szellemi élet
önm~gába<p. képes legyen újb életképe-
sebb közösségek kialakítására.

A szemünk előtt kialakuló és most is
é!Jő közösségek legnagyobb része valami
olyan -vonást hord magában, ami ~.
enged íoövetkeztetna hogy a bennük
szereplő összetartó kapcsok csak idő-
legesek.

Közösségkialakító tényezőként szere-
pelt úgy a múltban, mínt napjainkban
is a viLágnézet. A világnézet pedig mdn-
dig akció akar Lenni. Hódítani akar,
ernbereket akar- megnyerni, gtyőuü akar.
Hódításait, győzelmi akara-tát pedig
csak úgy tudja megvalósítani. ha ki-
.sebb-nagyobb közösségeket toboroz. Mi-
vef pedig at ma embere kétségkívül kö-
zösségí életet akar élni; ezért érthető
és magyarázható a világnézeti harcok
eredményes volta. I

A világnézet akció volta azonban az
emberi élet a,liarpv,ető.törvényei szerínt
maga után vonja a reakciot, vagyís
megszüliaz ellentétes elveket valíló új
vll/lJágnézetet. Ezért szemlelheti a ma
embere az egymással harcoló vídágnéze-
teket, ez a harc pedig egyben közöm-
bösítő harc is, mely gyengíti az egymás
elllen harcoló világnézetek mögé fel-

.sorakózott közösség életerejét.
Közös:sé(gJkialakító tényező a nagy

gazdasági érdekcsoportosulás is. Soha
még a viiágon akkora közösségek nem
jöttek létre, mínt napjainkban azért,
hogy nagy területek gazdaságí ereje
kihasználható legyen, Az érdek azonban
csak addig köt össze embereket, kisebb-
nagyobb közösségeket, míg érdemes.
A haszon, a pénz igen sokszor magá-
ban hordja a bontó. okokat is.

Folytathatnám sokáig at közösségkí-
alakító tényezők felsorolását, ennél azon-
ban fontosabb annak meglátása, ho:gy
mandezék a tényezők az élet gyakor-la-
tában megbuktak. Nem valószínű tehát,
hogy egy új, tisztultabb, nemesebb

_szellemi élet alkalmas lesz arra, hogy
maradandó közösségi életet. teremtsen.
Ehhez a tömegeknek igen nagymérvű
kul'turáltságáre, művelődésére lenne
szükség valamí olyan magasfokú el-
mélyülésre éSI intelligenciára, ami ..,még
II nyugati államokban sincs meg. De
még ha ez meg- is lenne, nem biztos,

. hogya magas szellemi. élet olyan ön-
belátást tudna, garantálni, ami elégsé-
ges. a közösségi élet fennmaradásához.

Most csak- egyet látunk. Azt, hogy a
nagyvárosi 'ember· minden közösség-
szemléletén túl is egyedül, árván ma-

2

A csendes Baltikum.
Az eszt-finn-magyar evangélikus lelkészkonferencía idején az

egész magyarság figyelme e két kis testvérnemzet felé fordult. Tájé-
kozottságunkra jellemző az, - hogy amikor kedves vendégeinket a
Keleti-pályaudvar érkezési csarnokában vártuk 1'> egymás tiszteletére
nemzeti himnuszainkat elénekelhettük: ott tudtuk meg, hogy az eszt
és finn nemzeti ének azonos. A feledhetetlenül kedves együttlét ide-
jén megtudtuk azt is, hogy az eszt lelkészi kar teológiai orientációja
rnindíg Finnország felé irányult. Eszt kartársainkkal való őszinte
beszélgetésekben pedig sok olyan kérdésben kaptunk választ magáról
a Baltikurnról, amelyet sem 'azelőtt, sem azóta nem olvashattunk és
nem hallottunk. _

Hazánkban immár sem egyházi, sem. nemzeti területen nem kéll
propagandát csinálni a "finn ügynek", közöttünk mindenki finn-
barát. Örömmel jegyezzük fe'l, hogy a római katolikus színezetű Nem-
zeti Ujság .sokkal több sort szentel pl. mindíg a finn kérdésnek, mint
akármelyik protestáns főszerkesztővel rendelkező más napilapunk. De '
amikor a kis finn népet szeretetünkbe és sorsát minden nap imádsá-
gunkba foglaljuk, sem a magyar nép, sem a magyar keresztyénség a
Baltikum népeiről sem feledkezhetik meg.

Érthető .tehát, hogy mint ujságolvasók és rádióhallgatók nem
akartunk hinni fülünknek és szemeinknek, amikor azt- olvastuk, hogy
az egyik háborús fél konferenciáján nagy és dicső multtal büszkélkedö
nemzetek megbízottai kijelentették, hogy a Baltikum sorsa elintéz-
tetett. . .,

A Baltikum kis nemzetei: esztek, lettek, )itvánok az első, világ-
háború után nyerték vissza nemzeti önállóságukat. Százados elnyoma-
tás után,. amikor hor a nyugati. nagyobb, hol a keleti hatalmasabb
állam gyámkodása és uralma alatt éltek, nemzeti ku1túrájukatmeg-
becsülték, ahhoz ragaszkodtak s amikormegindulhattak az önálló nem-
zeti élet rögös útjain, minden európai ember segíteni akart nekik, hogy
megerősödjenek és. növekedjenek. Igen emlékezetes Budapesten az
első világháború után rendezett profi bírkozóbajnokság sok viharos
és derűs küzdelme. A mérkőzés nézői igen kevés kivétellel mindíg
az egyik baltikumi birkozónák "drukkoltak". Maga a férfi is' rokon-
szenves sportember volt, de az ő esetleges győzelmében a magyar
sportközönség szeretetét akarta nyilvánítani azzal a nemzettel szem-
ben is, amelyik végre megismerhette szabadságát. ,

Ezekben az időkben szakadt reá Európára anagy gazdasági váLl-
ság s amikor a mostani, második világháborút senkisem mertevolna
megprófétálni, .akadtak nálunk is és külföldön is olyan közgazdasági
szakértők; akik folyton azt hangoztatták, hogy a súlyos gazdasági
válság egyetlen oka a sok kis állam és az ezek miatt létesített vám-
politika. Azt is hajtogatták ezek a szakértők, hogy a gazdasági vál-
ság megoldása csák úgy volna lehetséges, ha megszüntetnék á kis
nemzetek vámpolitikáját s egész Európát egy vagy két nagy állam
gazdasági fennhatósága alatt 'rendeznék és szerveznék meg. '

. Úgy látszik, hogy 'amit a tőzsdék emberei ígyelgondoltak és meg-
hirdettek,átvették a politikusok és katonák is s most már bizonyos
átfestett formában újra hirdetni kezdik, mint elengedhetetlen követel-
ményt. Ehhez a megújított gondolathoz.' történelmi reminiszcenciákat
is fűznek s ebben az újabb féltalálásban úgy szövegezik meg a döntést,
hogy ez befejezett valami, amihez hozzászólnivalója immár nincsen, a
világnak. ~ _ _ .. 'JL*'~

A három baltikumi peremállam sorsa e döntések szerint tehát
megpecsételődött volna. -A hegyedszázados önállóságát ünnepelni akaró
három kis állarn természeteseh nem fog engedelmesen fejet hajtani.
Közülük kettő: Esztország és Lettország 'akciókba rkezdett, a harma-
dik állam: Litvánia, egyelőre hallgat. Hogy a két, vagy esetleg a három
állam ,mily'en döntéseket'fog hozni II maga védelmére s..e három' nép
milyen magatartást fog tanúsítaní, egyelőre nem tudjuk. Sejtjükazon-
ban, hogy amíg lehetőségek vannak reá, megindul sokak részéről-az a
kísérlet, hogy émigráljanak valamelyik olyan állam felé,cahol· még
befogadnak menekülőket. A innidenáronotthonmaradók pedig poli-
tikailag, katonailag és egyházilag előkészülnek mindazokra a lehető-
ségekre, amelyek közvetlenül előttük állanak.



Pontosan nem is tudjuk, hogy mennyi evangélikus keresztyén
ember él a három államban. Arról. tudunk, hogy ez a néhány százezer
evangélikus lélek, bár hálás a német reformációnak, politikailag külö-
nösen a második világháború előtti időben ki akarta vonni magát a
német politikai hatás alól. Ez az evangélikusság megértő egymás-
mellettíségben élt a görögkeleti egyházzal s több esetben,olvashattuk
azt, hogy a lett vagy eszt görögkeleti egyházak és funkciónáriusaik
miképpen keresték az. államuk területén lévő evangélikusokkal való
testvéri érintkezes lehetőségeit. Arra is emlékezünk, hogy e két egy-
ház mellett a római katolikusegyház miképpen próbálta a Baltikum-
ban a római egyház elsőbbségét kihangsúlyozni, de ez a kísérlet, leg-
jobb tudásunk szerint, nem járt a várt sikerrel. Nagyon valószínű,
hogy a három egyház a megszállás ideje alatt közelebb símult egymás-
hoz s a mártír papok nem nézték egymáson sem a ruhák kűlőnbőző-
ségét, sem a felekezeti jellegzetességeket. Valószínű az, hogya mártir-
sorsra jutott világiak is ugyanígy gondolkodtak.'

. ' A szenvedő keresztyénség megpróbáltatásai bizonyosan nem értek
még véget. Papoknak, keresztyéneknek sokat kellett szenvedni eddig
is és nem szabadult meg e világ borzalmas erőlködése közben attól a
rémítő .gondolattól a keresztvénség sok felelős gondolkodó;a, hoev a
ma elő keresztyének előtt még óriási megpróbáltatások vannak. Öku-
mendkus gondolkodásunk s olthatatlan, minden keresztyénekre vonat-
kozó aggodalmaink miatt, meg van az a bátorságunk és ezvben jogunk
is, hogy a Baltíkurnmal, mint keresztvénsécük és kisebbsézi sorsuk
miatt nagy megpróbáltatásban és nvuztalanságban élő testvéreinkkel
együtt érezzünk s ameddig csak elhangozhatik az {gyház írott szava,
mindenfelé hirdessük: Világ, gondol; a 'balti keresztvénsézre ...

Bizonyosra vesszük, hogy hasonló tartalmú cikkek mesrielenhet-
tek az amerikai igen kegyes Yowa vidékének keresztyén laniaihan
éppen úgy, mint a finnek, sőt esetleg még az anR"ol,vagy német hivő
keresztyének egyházi uisáaiaiban is, ..mert a ma élő keresztvének tud-
iák, hogy minden a keresztvénsézét elvesztő ember szomorú tanaszta-
lata nemcsak prédikációs' illusztráció, hanem prófétai erejű mondat
valamennyi keresztyén számára. Nemcsak a magyar, vazv a finn,
vagy a svéd keresztyén számára, hanem az anzel, a délamerikai,. vazv
az ausztráliai keresztvén számára is. Mi ezt főldra izi JközelséQünk
miatt időben is közelről nézzük, de a többi keresztyéneknek is tudniok
kellene: hodi míhi, cr as tibi. '. .

Állítólag a szövetséaesek táborában komolv jobboldali politikai
eltolódás nvomai vehetők észre. Ezzel együtt súlvosbodik a ',ri1ágért
való felelősség kérdése is. Eleg·endő egy pillantást vetni azokra a
számsorokra, amelyek attól szólnak, hogy -a háborús államok nl. a
Vöröskereszt intézményeira milyen óriási összegeket tudnak áldozni.
Nagy farizeizmus volna az, ha csak pénzt tudna áldozni a mai v:i}ág
karitatív .célokra! Nem merjük feltenni. hogy a nénzenvkivül bator
kiállást és határozott állásfoglalást ne merne vállalni a mai keresz-
tyénség a kisebbségí sorsban élő keresztyénség mellett. Ma a Ba1tikum
keresztyénsézét aiánliuk könyörgésünkben Isten oltalmába és a
keresztyén világ' lelkiismeretébe. De úgy érezzükvhoav a mazvarsáz-
nak és az egész masrvar- keresztyénségnek az' a me!u!yőződése. hozv
lelkek és keresztyének megmentése érdekében áldozatokat is kell
hozni,sőt kockázatokat is vállalni kell. G: L.

~Iet a végeken

.A' .szórvénykérdés .Erdélyben -
. _ . . .. (Folytatás)- ...

Mindezt csupán a kérdés általános megértése érdekében írtam le;
hiszen a tulajdonképpeni cél.. az erdélyi mag-var evangélikus egyház-
megye szórványhelyzetének és szórvánvfeJadatainak', az· ismertetése.
Az eddigiekben azonban rá akartam rnutatni. hogy Erdélyben a szór-
vany kérdés nem .egvedül .abítnek .akérdése, hanem égvúttal magyar
kérdés is. A szórványba került hivőnek hitével együtt. magvarsága is
veszélyben forog'.
. Ilyen kilátások veszélyében.. ér ilyenszerű feladatkörben éla
visszatért Erdély, jelenleg .rendelkezésemre .álló adatok szerinti , 6622
i:náJry8!. evansrélikusa. Ee; az adát ~upána: szorosan vett Erdély terű-
letéri .működő Erdélyi Egyházmegyére vonatkozik; de ha idészámitjuk

. "'". '

root. Végső eredményében a ma em-
bere magányos lény, aIkIi egyetlen
közösségben találhat magára és ezt a
közösséget egyedül és kizárólag az egy-
ház biztosíthatja számára.

Ezért Ielmérhetetlenül fontos alZa fel-
hívás, melyet 1941 január 24-én a nor-
vég egyház püspökei intéztek az állam-
hatalom képviselőíhez: ,.Hogy külsősé-
gjeibEml míkénpen alakul a' közösségi
rend, az közömbös kérdés. Ahol azon-
ban Isten parancsait érinti. mell/ek
mindJetn közösségi élet CIJl'apjait képezik,
az 'egyháznak kötelessége, hogy félre-
érthetetlen világossággal beszéljen" ...

úl, ígazí közösséget a maaára maradt
emberiségnek cook az egyház. adhat, de
viszont adnia kell. Az a közösség. az
a' közösségí rend. az a kőzösséai élet,
amit az egyház adhat, helyesebben amit
az Isten az egyházakon keresztül adni
aJlmn örök. raj tal nem vájteztathat az
idő. kötelékeít. csak egy időre lehet
szétszaoní, azután visszatérünk hozzá
újra és újra, mint ahogyan az eltévedt
gyermek örömrepesve siet édesanyja
kebelére. Fülöp Dezső.

Egyetemes tOlOyülés
A Magyarországi Evaneélíkus Egy-

házegyetem évi rendes közgvűlése de-
cember 3-án d. e. fél 10 órakor kezdő-
dik a Deák-téri Jeánvglmnázium disz-
termében, Az egyetemes közgyiliést
megnyitó, egyben gyámintézeti isten-
tisztelet a Deák-téri templomban de-'
oember 2-án d. u. 6 órakor lesz. A
szentszolsáletot. Budaker Oszkár egye-
temi tanár végzi.

Előző napokon külőnböző bizottsági
ülések lesznek. melyeknek helyét és
időpontját éli szétküldött részletes meg-
hívó közli. A közgyűlést előkészítő elő-
értekezlet ·dec. 2-án d. u. 5 órakor lesz
a leánvgímnázíum disztermében. Az
egyháztársadalmi szervezeteknek az
egyetemes közgyűléssel kapcsolatos ösz-
szejövetelei sorát az Űrszágos Luther-
Szövetség nyitja meg november 29-én
dé~lben 12 órakor a BástY9-U. 12. sz.
alatti tanácstermében tartandó köz-
zvűlésével. Az EvangéLikus Papnék
Crszéiqo« Szövetsége dec. 1-én d. e. 9
órakor evaml~élizáló konferenciát tart
az Üllői-túi nagyteremben, este 5 óra-
kor szeretatvendégséaet rendez a l'eány-
zímnázíum díszterrnében, dec. 2-án pe-
dig reggel 9 órakor úrvacsoraí áhitatot,
10 órakor közgyűlést és d. u. 3 órakor
papnétovábbképző előadást az ülll:ői-úti
teremben. A Maqyarországi Evangéli-
kus Lelkészegyesület dec. 2-ári d .. e. 8
órakor úrvacsorai áhitatot tart a Deák-
téri templomban. utána közgyűlés a
Ieánygímnázdum dísztermében: A .Ma-
gyarhoni Gusztáv Adolf Guámintézet
dec 2-ári déli 12 órakor tartja közgyű-
lését a Ieánygtmnázdum épületében .. Az
EvO;ngélikus Nőegyesületek:9rszg,gos
Szouetséqe dec. 2-:án 'C!; u.·~ 'órakor tart
·kQzgyűlésta leánvzimnázjumbao, A
Magyarhoni Evangélikus Mi.ss;ej6egye-

·süle,t dec. [-én d. u .. 3 órakor . tartja.
. közgyűlését vaz Üllői-úti J.anácsterem-

ben. Az Országos Ev.angélikus Tanár-
egyesib~0t dec. 2-án d. u, 3. órakor tart
-r;endkívüli közgyűlést a fasori gímná-
'ziumban, utána' szakosztálví ülések
"lesznek. Az Országos Evangélikus Ta-
nít6egyes~let kö2l.~űlése dec. 2-án reg-
gel 8 órakor lesz a leánygtmnáziumban.
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Mit tegyünk
a karácsonyfa alá?

Idyemkor nagy kérdése ez minden
embernek. Ma különösen. Az áralk
egyik karácsonytól a: másikig teteme-
sen megnövekedtek, nagyon sok ér-
tékes és fontos árúcikk teljesen ki-
fogyott. Mit tegyünk a karácsonyfa
alá akkor, amikor a gyermeknek tartós
játékot csak súlyos pénzekért vásárol-
hatunjo, ruhanemüre nem jut, édessé-
gek és karácsonyfadiszek alig kapha-
tók? Mit vegyünk valami olyat, ami
egyformán jó és hasznos; értékes és
megmaradó . gyermeknek, . felnőttnek
egyaránt.; ami értékes emlék önma-
gunk számára is, kiválóan 'alkalmas
mások megajándékozására is? Vegyünk
könyveket! . A könyv a legjobb barát,
a Legjobb szórakoztató s egyben a rég':;
kedvesebb ernlék is. De mílyen vköriy-
vet vegyünk? Ki igazit el a választás
nehézségei között?' Ez . a néhány' s'o'r
segíteni akar tépelődéseink között s egy
régóta . várt, hatalmas mumkára hívja
fel a figyelmet. Vegyük meg az. Evan-
gélikus Templomok c. templom- és egy-
háztörténeti albumot. A mű , terjesztői
nem tudtak míndenhová eljutni, nem
tudtak minden' hittestvérunk ajtadán
bekopogtetni.r Ezén az úton' sietünk se-.
gdtségükre azoknak), akik. eddig nem
hallotbak !t6Ia, vagy még eddig >n€ffi
rendelték "meg. . o ",

MtriJdén hivő emberben ~. valahány-
szor idegen helyen jár és.· ismeretlen
templomot. Lát·- ösztönösen' ébred fel
a vágyódás az iránt,hogy az ottani
templomot meg is nézze. -Sokaknak va-
lamslyen . helyről· .legerősebb .emléke
éppen anriak..a. templomnak a képe
lese, amit egyszer vagy kétezer láttak.
Alig lehet elfelejteni annak külső képét
vagy· ,g(yÜlekezeti életét. Szeretnénk va-
lük közelebbről is megísmerkední. Ke-
resztelési, . konfirmációi, vagy esl,illvői.
templomunkkal szemben azt az. igényt
támasztjuk. .vajha mindent megtudhat- ..
nánk felőlük! Kinek jut azonban osz-
tályrészül az a szerencse, hogy messze
földre is elmehessen s végigjárja a
'tlffillplomoknak hatalmas sorfalát? Alig
€tW-két ember mondhatja el, hogy mint
legátus, vagy mint teológus több száz
templomot és gyülekezetet. megismert.
Évei múltával azonban fakuhnak az em-
lékei, újabb körútra kellene indulnia,
de erre akkor már sem idő, sem lehe-
tőség némcsen. A most megjelenő temp-
lomalbum lehetövé teszi ezt. Egyszerre
és állandóan megíamerheti mindenkí
összes templomunkat .'

Mindrm evangélikus ernbernek sok
leliki örömöt fog seerezní ez az album,
Aki vándorlásai vagy országjáró misz-
sziói útjai során százával megismerhette.
templomainkat, annak fel ,fog ujjongani
a lelke.i.hogy íme, ott. van benne miri-
deru ,templom,.arrni'tmegistne!tem s
mílyen . sok van közte olyan hl, .amíről
'eddigaJig tudtarn valamit'. Akit a temp-
lomépítések története érdekell meg-
ismerkedhetik ezen a .könyvön keresztül
annak mínden művészí szépségével. Aki
'aJ"történésznek tudós i szemüvegén ke-
resztül -akar vizsgálódni, annak számára
ez.az. album, megnyitja, a. kutatás hataű-
mas torületet. Fo~Yalkozhatik templo-
maink történetévellés küzdelrnes sorsá-
val. D.e útrnutatő is .ez..a munka.Jrányt

-r:tl\üa t a templom belső'. berendezésének
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még a volt megszállott terület nem erdélyi részén működő hárori
egyházközségúnket is (Nagyvárad, Nagy Károly' és Szatmárnémeti) el

'a szám kb. 9000~re kerekedik, ki. 'Ez;8, 9000 evangélikus tiszta magya
Ismeretes' ugyanis, hogy- Erdélyben 'a német evangélikusság a SZáS2
országos egyházba tartozik, melynek északerdélyi szervezete a besz
tercei vezérfőesperesség. Ismerjük' továbbá azt a tényt' is, hogy az
erdélyi egyházmegye 5 egyházköasége közül három a bécsi dönté.
után vált ki az· országos egyházból s Marosvásárhelyen &:0 Székely-
udvarhelyen ma is a szász egyház keretei között élnék magya
evangélikusaink, .

,Ennek az 5 egyházközségből álló magyar egyházmegyének 1669
szórványhivője van. Minden egyházközsége egészen különleges egy
házi és nemzeti szórványproblémát rejt mgában:

Kotozeoár a nagy város tengerében szétszórt két két és fél' ezen
evangélikus .gondoe:ója.Itt· van a központja -a szervezés alatt álló
Eszakerdélyi Missziónak is, amely eddig 430 szórványevangélikust
gondoz Kolozs, Szilágy, Szelnek-Doboka ..és Beszterce-Naszód vár-
megyék. .el.r).émult harangjairól hirhedt területén.
... Zselyk Beszterce-Naszód <vármegye egyetlen színtiszta magyar
köesége. Egy derűs szigetecske a szomorúság tengerében .Ó: Nagyrahi-
vatott' magyar falu; egyik pillére a Székelyföld és Alföld magyarsá-
gát összekötő, kiépitendő magyar települési vonalnak. Szűkreszabott
határai. közül .kir'ajzó . népfeleslege beleszórványosodik a környező
Mezőség nemzetiségi. t~ng~rébe.· .

Nagybánya a félig, magyar, féüg román város alig 250 lelket
számláló reformációi multú egyházközsége, egyúttal a környéken levő,

.. nemzeti szempontból+veszélyeztetett szórványoknak a gondozója:
Székeiuzsembor a visszatért $zékelyföldegyetlen, székely evan-

gélikus. egyházközsége. Szinte megismétlődött, benne Erd-ély tragi-
kuma; a község határanak a fele román területen' maradt. Ezenkívül
pedig Erdély legeldugottabb, legmegközelí1:hetetlenebb pontján' van,
ez az ország legtávolabbi, legtárstalanabbul egyedül álló evangélikus
gyülekezete. Népfeleslege szórványba kerül, vagy pedig a 'szász evan-
.gélikus egyház gondozása alá.·

Végül ismét egészen 'külön probléma a: Se;psiszeritgyörgy <köz-
ponttal működöBzékelyföldí MiSSZiÓ.Ez is egy inairlut-szórványterü-
let. 130,5 híve közül 879 él szórványban. - Legtalálóbban talán így
jellemezhetnénk ezt a szórványegyházközséget: Ugródeszkája a kilá-
tástalan szórványsors felé Brassó megye húszezer magyar evangéli-
kusának, akik közül elképesztő arányokban' menekülnek át rnár há-
rom éve a bécsi döntés határán,' falujukat, templomukat, vagyonukat
elhagyva; csángó evangélikus testvéreink. Mi .lesz. odaát a ritkuló, 'el-
néptelenedő magyar falvakból' és-rni lesz itt nálunk az .egesz ország
területén szórványsorsban kallódó menekült testvéreinkkel ?'l

Azt hiszem ezekután felesleges 'még nagy szélamokat mondani a
szórványkérdés égető, miridenekfelétf sürgető voltáról. 'A magyar-
országí- evangélikussás kb. 250/o-a él szórványban, 'pusztÚlMélben.

.Olyan ez, mintha testünk negyedrésze leszáradó, 'leamlmtálandq "álla-
potban volna. Nem tudom, hogy birna ki ilyesmit a szervezet.

De még mindíg van 'sóraink -közőtt ezer meg ezer evangélrkus,
akinek evangélikus volta semmit nem jelerst és 'aki "éppen ezért' egy
szemernyi felelősséget sem érez- a szórványkérdéssel kapcsolatban,
mint olyannal, amely a hitnek és az üdvösség munkálásának kérdése,
s így számára közömbös, az lássa és tudja meg, hogy.: ez magyar kér-
dés is; megdöbbentő, fájdalmas.' az élet és halál- mesgyéjér» vajúdó
magyar sorsprobléma. Legalább is ,Erdélyben ilyen a -szórványkérdés.
Gondoljunk arra a nagy küzdelemre; amit vív egymással Erdélyben
'és Erdélyért a' két . nemzet, . fl. magyar es <1, roman, észrevétlenül,
könnyelmű rnódon figyeJmünkön kívül hagyottan már- évszázadok .óta,
egészen életre-halálra pedig éppen a mai' időkben .. Gondoljunk to~

váJ;>bá a. letagadhatatlan tényekkel kimutathátó ' pár százezer elrorná-
nosodott magyfl.rra:,·kik azért .románosodtak rel, mert .évszázadokon ke-
resztül senki nem törődött a szórványosodó magvarsáagal. ..Es gondol-
junk a .mai sürgető, kiál,tó szórványfeladataénkra .. Isten kegvolme
most -ineg~~gedte. a szórványmunkát, .. felébresztett f.e1előssé,gre.,Talán
utolsó próba ez, figyelmeztetés az egész magyarságnak ésmíridén ma-
gyar keresztyén egYházpak:. életre Y;:l,gy. .a halálra' .vagyunk-e -rnéltók? !

. . . . . - . Kovács 'László.



kérdésében. Megtanulhatjuk a külön-:
böző templomstílusok mondanivalóit, de
a: templomnak 'és az életnek összerüg-
géseit is. Olvashatunk -benne.sok érde-
kes gyülekezeti szokásról, az ísterrtísa-
tei'eiJi é]<~trőlés· az. 'egyházi .zenéről.

. Nem olvastam a Békéscsabai Evangélikusok Lapjának idevonat- Ugyanakkor, amikor vegy csomó tudni-
kozó közleményét és nem vagyok egyházi zenész. De ismerem és a valót szerezhetünk belőle,..közelebbcis

visz a templomhoz: Hyen munka..még
gyülekezeti életben áldásosan használom a Halleluja és Hozsánna nem jelent mega magyarországíoevan-
énekgyűjteményeket. Ezért kísérem figyelemmel ezt a cikksorozatot géllikus:templomokról. Kiváló szakértők
és ·fáj látnom, hogy ócsárolnak és ütögetnek - általánosítva - éne": és egyházi életünk vezetői· szóladnak
keket, amelyek sokak hitének ébresztésére, növelésére szolgáltak, amint mejg!benne. Közef -ezer kitűnő kép .di-sz.iti. Gyönyörű képsorozatot hoz a vic:..
fájt, mikor. azt hallottam, hogy az egyik ,leánynépfőiskolán az előadó dékenként szokásos vgyülekezetd eserrié-
osztályozta az "Énekem az Úr" C. füzet énekeit, négyessel látva el nyekről és ,nlevezete.sebba1l'kalmalktóL
olyan énekeket, amelyek a leányok pislogó hitének Iángrakeltésében ' Terjedelme 'mintegy 560. oldal lesz.
segítettek.' Kritizálgatás,.· ócsárlás, sohasem építő iés mikor a mai élet (Album al:<ll'~,bap'lÁra. 78_p~ngq"amikét részdetbéri ls> fizethető.:Még'lehe't
ezernyi hangja igyekszik a lelki életet rombolni, az egyház berkeiben rendelni az Evangélnkua-Terrrplomokki-
csak építő és erősítő. hangoknak volna szabad hallatszaniok. adóhivatalábani Budapest, IX., Lónyal-

. -Arnikor a "HGzsánna" és "Hal!le-luja" énekek éHen írt cikkeket utca 16., Ill. 15:'Nyonlatékosan' kérjük
olvastam. "az volt az érzésem, hogy a cikkirók nem ismerik az emlí- olvasóínkat, rendel1jékmega' ],ElglsÜrg1ő-sebben. Nemcsak 'azért, mert így a leg-
tett kétk0nyvet, hiszen -máskép hogyan beszélhetnének "hozsánna': értékesebb lcönyvet-szerzikmeg maguk-
és,,,halleluja" énekekről? Ilyenek nincsenek, ez nem egy. fajtája éne- naik is, mások meg1a:jálidékozásiara'ís,
keinknek .. Ezek, szükségterrnelte énekgyűjtemények, amelyek közös hian.emazért' iis"mért<a máiinehézvvi-

t tá ll' " ". telek ké "It k ' t k b ük szonyokközöttaz'Ath'enaeum'nyómd'áfapro es ans va, asos osszejove e e re eszu e , ezer. vanna ennu csak annyi 'példánybári allítja 'éelO,
evangélikus. korálok, református zsoltárok és dicséretek, régi és ú.i8mennyi előzetesvrendelés les'lL'úJabb
vallásos mű- és népdalok, magyárok és külföldiek vegyesen. (A ref. k,ardasra belátható időn belűl nem Kiel-

.énekeskönyvnek vanvegy fejezete: Hozsánna-énekek, amelybe a mi rü'lhet sor. Ezt ci.'finom miriŐs,eI.'!Ű-mű-
mostani vitánkhoz hasonló után fölvetették a Hozsánna C. énekgyűjté- nyomo papftta'háború ió'lyam&nnem
ményből az ébredező gyülekezet ált..al megkedvelt énekeket.) cik.kező is enaedélyezilc-gyártáni."E s,ürok.meg-jelenésekor a' nyomás' már 'folyik"s'a .
egyhézzenészeink bizonyára nem szoktak kritizálni olyan régi, neves szép templomkönyv karácsony eSI~jér'e
zeneszerzőket, mint Beethoven, Mozart, Mendelssohn, stb., .de a "hal1e~ odakerülhet' az evangélikus . cSlal~dök
luja" énekek silányakká minősítésével ezt cselekszik, hiszen az ő szer-:-karácsonyfájá 3Jlá->. Pásztor,i~ú ....
zeményeikből js találunk nem egyet ezekben. a gyűjteményekben! ~~~~:'-~1 ~
Találunk bennük gyönyörű evangélikus korálokat, amelyekről a mi oooooor .' .:4, ' .•.••

énekeskönyvünk mitsem tud. Sohasem felejtem el, milyen jól esett a U'· bb', '. d·· .' <: .' '.·k.···
witternbergi vártemplom délelőtti istentisz.teletén énekelnünk az, "Itt la .',.,a .oma~YQ''.'
az Isten köztünk" kezdetű gyönyörű korált, amelyet a Hallelujaból .", .'~
ismertünk /és szerettünk, vagy a rádióban karácsonyesti istentiszteleten - ,~I1k,ezt~k,.a. ,LU!~her-Szi:hletgs'~?'.~ady-
h II k . t" ,:. . t H" d I-é k t: S· 1" . arvahazara.uarpunk okt.. 23,.,.1szama-"a an~n ,.a szm en, .onnan l~mer a.n 7. -ene e . , IOn. reanya, Jer ban közöltük ,.a:ze~lsőnyug1:.ázások<J-tés
örvendj; a Csendes ~ej . .. karácsonyesti kozkedvelt enek IS onnan ter- számoltunk 'be arról, hogy az e.dqd,gi
.jedtel; talán ez is .rossz? eredmény 73.400.pengö'volt. Azóta k,ö-

Ezek a gyűjtemények ismertették először azokat a régi magyar Z:2:l.~ .e:~,erP~I?:gőér~:~z,et-t,m~lrből meg-
g 'há . , ikki k t· 1 . k t t h "1 1 tk' 1 említjük .a ~oveti5'eh.oaJdomanyo~alt:\Aze y ~Zl en;. "mcse e ,', a:ne ye e mo.~ -:- ~ a s ~nne .': o ya,n esztergomi egyhjáz offertóriuma 13,20

buzgon gyűjtögetnek es Igyekeznek közkinccsé tenni egyházi zene- P, hidraISlieg';yház'off. 15:64,kisvárdai
szeink. Elefánty S. szerint ugyan helytelenül kótázva és szövegezve egyház,off. és al,elkész ajándéka .~4.,10,
-- aminek valószínűleg nem a kiadók az okai -, de ezen a bajon, egyházasdersgelegiegyház off.~3..'7.~I'/ér-:
hi könnvű 1""" '1' t , H" űitemé , If, tt sekujvári egyház off. 15,10,..házankéntí
,1SZ;~, . 0r:nyu vo n~ S.~glen~. a ozsanna:g:y,uJ: emeny, .reg e .ogyo, gyűjtés 220, székesrehérvárt iegyháa off'.
es uj kiadás 'nem keszulbelole, a Halleluja -minden 'UJabb kiadását és 'gyűjtés 9'7.46,kistormási egyház 5..60,
javítgatni szokták.,s bizonyára. nem zárkóznak el a kiadók egy tudo- ózdi egyház.Bí],györkönyi egyházlg()Zűj-
mányosan megalapozott revízió tól , ha segítségükre jönnek. ' tése 110.40,;s~jókazai 'egyhá~Ü'rgon,!--

Mosolyognom kell, hogy ugyanakkor, amiko-r egyesek a "halle- haJngversen~,epol~5,.vanya~C1,egyház
1 '1'" k kt· "-- 'k kii 'lik hi k h '1' 20, bonnyal vegyház....6, k1~tQ1"P'1as1e~-uja -ene e, et iszeretne iir'tani az evange us lye aszna atá- ház 5,gyüleke;z:etLimaközösség Cell-
ból, akkor a Harangszó egy .Jiallelujav-éneket, mint .régi evangélikus dömölkön 25, enylngí gyü1E;keZ!et90,
egyházi éneket ismertet: Knisztus, ki vagy nap és világ, amelyet k~rmend~,€i~lYhá.zoff.:27.8~1;rákospado-

. egyébként -ref'ormátusokkal együtt élő híveink, mint . ref. dícséretet tal egyház 74.9?,baUl~J;u~ekeze:,2.14,
. '. k ( t Ié 1 tt 1 H ' ak:" b 1") nemeSCS01egyház 1,7·97.Az>egyel'l:.ado-Ismerne ' ez . jo . e vo na a arangszon IS jegyzet en megem itenie). mányok közül kiemeljük .akö.v'etkező-

Mindezt azért mondom el, hogy hangsúlyozzam: ~ ne általárrosít-, ~1: Bárdis Lajosné30p;di:.· Szórády
sunk! Lehetnek az. említett .gyűjteményekben kevésbbé értékes dara- Istvan, Malr~ÓMagda, dr. L,ápy'i~Már-
bok-is.de ezért -ne vessük el az egészet. ton, dr. Bel~k ~anflo~\Keve B€la,20~-

K'l! " Iiák d bk f dítá , " k' dll k 20, Selmeczy M1k:lIJs"d'r.Konkoly.Ele-". . lloga~o l.a . egyes ~ara ~, .. or 1 asat, .a-szoveg?e es. a ~m,na mér, be:ecs~<\i.MechwartEa::nQil:1é,-Lasz-
ossze nem Illo voltat; hat errol Jobb volna hallgatni, mert a mi ene- káry GYU!~iR150c-QO."vitéz Zsilinszky
keskönyvünkben erre sokkal több kirívó példát tadálhatunk. ' .' (icáho'I1, D.e~e:l...A,led-áT'100--100",Zsi-

Valamelyik cikkíró az evangélikus meggyőződést félti a halle- Jms,z:~yMihály 1000,P.:.~.gyr;m.ken.t10
1 '.. u Ós: kek "1 ..' " ,'. ",. pengos adományokat küldöttek: T1SZ,a,-
Y,Ja~ene e to, Nem vagyok teolog)1~,. de saJJlJOs;na~yon sok e~y!:a~l, völgyi KOrnlél','Juszt., Fülöp" ~el.'lelg~Ly
ériekűnkben nem tudom az evangélikus vallásosság, meggyőzödés : József, JuhatsekiSándor, Szohpr,Pál,
kifejezését megtalálni. Nem' hivatkozom, a racionalizmus .korának tipi-' Wi~s,in,~er:K~róly,'.dr. Maj),á11:h;;Im:-én;é,
kus terrnékeire, de Itegyünk elfogulat1aÍ1ös~zehasonlítást:.melvik ének' MaJ,!henYlIjIela"HQm;?!laReflYo,Rímár
fei . ki . bb It th .. llásossáe t· 1 t f l. , domá 1 Jenő. dr. Trae~e'r3~)rn0,K-orn:JathyGyu-,.~.leZ1:l]o.. an.~ u ~n va asossago . , .s en .e seges ~_0rr:anya, va- JfÍnl~vitéz n3:'!'ynJ~f,?,.yeri,N"1'l'YKárolv,
ras, te-vagy legjobb hlVerp.... Szegeny fejern hova hajtnálak, ha Polgár Rudolf,..Endrődy György, Bo-

Mégegyszer a "Hozsánna"
.Halleluia'ténekekröl

,
es
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ross' Sándor, KúthyDezső, dr. JáISiZ
Elemér KiiSS Pálné, Benkő István, dr.
Felkay Ferenc, közülük többen, mint
havi megajánlási összeget küldötték.
Döbrentei Béla. szabómester 10 pengős
adományával együtt azt írta: "Szevetet-
t,2:lküldöm a nemes célra az adományt
ha módomban lesz, ezután is sz!eretet~
tel adok". Ugyancsak többen vannak
az adakozók között. akik havi 2-3 va:g,y
5' pengőt ajáo.lottak meg és az össze-
get pontosan beküldötték.

újból szeretettel' kérjük olvasóinkat,
hOlg(ybuzgólkodjanak szívesen az ár-
vákért és necsak a maguk adományant
küldjék, hanem másokalt is buzdítsa-
nak érdeklődésre és adakozásra.

Láttuk
Fiatal művészek áldítottak ki a Nem-

zeti Szalonban. Fíatalságukat mutatja,
hogy mern eik új utakat ker-esni, kép-
zettségüket pedig az hogy több egé-
szen figyelemre méltó művet Iáthat-
tunk tőlük Nagyon érdekes, hogy egyi-
kük sem találta mé(g meg egészen lés
maradéktaéanul a maga formanyelvót,
de vadamennyí alkotott már egy-egy
olyan művet, amelyik a liegSilebb ígé-
retekkel telj es, A legfeltűnőbben ez
Ihlés János képein Látszik meg, akinél;

, tempera kompozíciói még a kubizmus
lés az Entartete Kunst berkeiben mo-
zognak, de vízfestményei. közül a "Ká-
polnás út" már éppen ebből a stílausból
kifej1e,tt, egyszerűsödött lés megragadó
alkotás. Nagy Lajos temperál fő-letg'a
viz árnyalataít adják ,igen jól vissza.
A leggyengébb nivóban a kiállított
szoboranyag; Elgondolkoztató azonban,
hogy a nagyobb elanélyedést megleöve-
telő olajképek számszerint .ís, nivóban
1S' messze elmaradnak az Ú. n. "egy-
sitiz"-esek, azae az egy ülésre készült

"művek mögött. Ez a művészek erős
intuitív képességére vet jó fényt, die
az ielmélyedés hiányát is mutatja.

A Nemzeti Színház újabban a már
évekkel ezelőtt bemutatotn apróbb da-
raJbjaiból, egyfelvonásosokból ad .a
bénlőknek, A műsorpolítíka a színház
dolga, de mírmd'errt azért nem szabad
megengedni mégsem. A ",Ka,rolina
av,agy -egy, szerentsés flótás" C. Her-
czeg' darab pl. annyira két, 'sőt egy-
értelmű helyenként, húgyelŐtadását
igazán nem mentheti más, mint. a Nem-
zetd Színháznak az író' irázut érzett kőz-
ismert rtisztelete, A többi: darab ís (ta-
lán az egyetlen Móricz darabot vehet-
jük kívételnek) annyira a könnyebb
műfaj ~gyermeke, hOlglY'inkább más
Sozínp'adí-':1,de nem az ország első szín-
padára ' való.: Ez a színház a drámák
es klasszikus alkotások 'szí·nlháza kell,
hogy legyen es nem szabad; hogy ezen
a téren átengedje a kezdeményezést és
a ··sizo1gálatotmagánszínházaknak. ,

Kerek Ferkó Mórdcz Zsigmond azo-
nos című regényéből írt filmdarab, tu-
lajdonképpen a tétovázó filmgyártás
alkotása, Látszik a darabon a jó SiZÖ-
vegkönyv, a mondanivaűó, a komoly-
ságra való törekvés, de, elsikkad a mó-
ríczi realízmus, illetve naturaldzrnus. /
'Melgl'l,lkuvó darab ez, benne van az -ís,
amit követelnek, a magyar-ú] élet esz-
méje (érdekes hogy ezt az új eszmét
színée ' kízárólag az öntözés művének
megvalósításában látják, .holott ez már
c:é~ge' elfogadott munka). de benoe van
az' is, amit a .közönség kíván elsősor-

I .

a vallás ölére nem ... vagy Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én
(Hall: 97.), Súlyos napokban csak Jézusra nézz (Énekem az Ür 71)?

Egy másik nagy tévedése a "halleluja"-énekek kritizálóinak,
hogy azt hiszik, ezek a gyűjtemények, vagy 'az "Énekem az Úr" c.
füzet ki akarják szorítani a korálokat; egyik így ír: nem tartjuk egész-
ségesállapotnak, hogy a közösség tagjai más éneket énekeljenek, mint
egyéb híveink". Nem mást énekelnek, csak többet! Akik ezeket
az énekeket 'megtanuljáJk és szeretik, ~azok az, átlagnád csak' jobban
ismerik és szeretik az énekeskönyv énekeit. Többletet akarnyújtani
az Énekem az Úr c. füzet is azoknak, akiknek valóság, hogy "Én
Jézust szeretem, Világ nem kell nekem",' egyik gyönyörűsége egy új,
dallamos, hitük lendületét, Jézus iránti szeretetük melegét mai nyelven
kifejező ének. Hiába fognak a legnagyobb körültekintéssel összeállított
új énekeskönyvet kiadni -(mikor?) -, azzal sem fogják beérni, ha-
nem amíg ébredező és növekedő hitű evangélikusok 'lesznek (adja az
Úr kegyelme, hogy még-igen sokáig), addig mindíg fognak kívánni és
termelni újabb és úiabb énekeket, amelyek dallamosan fejezik ki érzé-
seiket ,és gondolataikat, mai nyelven, Es akárhogy borsózik is a' hátuk
ettől egyházi zenészeinknek, fognak kívánni és termelni élénk ütemű
és indulószerű vallásos dalokat is, mert hétköznapi munkakőzben, ki-
rándulásori .Is "istenes éneket"· kívánnak énekelni, ahová a patinás,
kiegyensúlyozott, vontatottan 'ismert korálok ném illenek.

A gyermekekkel való, foglalkozás közben különösen sok hasznát
veszem a .Jiallelujav-énekeknek. A könnvű dallam, érthető szövez
többet nvújt a gyermek vallásos nevelésében, mint alegbö1csebb
tanítás. Elfogulatlan összehasonlításban nem lehet kérdés, melyik ének
felel meg jobban a gyermek vallásos Ielkületének o=- hogy csak égy
példát' mondiak,;-: Mennvnek-földnek teremtŐje,' Oh szentsézes Há-
romság _.. , Dicsőült helyeken, Ott hol virág-z.ikaz' Éden. " (állítólag
az 1-II. elemi osztályosoknakmegfelelő énekek), vagy "Pásztorunk a
Jézus, Hozzá tartozunk ... " (HalL 171), vagy ,,0, milv boldog ember,
ki csak az Úrnak él ... " (Énekem az Úr 6ft). Ez utóbbia:kat megérti,
átérzi és szereti; az előbbieket a legtöbbször értelmetlenül - sokszor
hibásan - tanulja be' és bizony a' maga jószántából nem kívánja
énekelni. ...~

Az egyh~i zene -=::'szerény véleményem szeririt r-c- eszköz, az
egyház kezében e;gyetlén célja meavalósitásához: az 'embereknek Krisz-
tushoz való vezetéséhez. Ha egy ének segít ebben a munkában, az ió.
legyen az régi vagy új, magyar, német, vagy angol. Nagyrabecsüliük
zenekritikusainkat, de híveink nagy tömegében nem ilyeneket kívá-
nunk nevelni, hanem buzgó evangélikusokat. Az egyháznak nem hiva-
tása a zerrekultúra, hanem' a zenekultúrának kell az egyházat szol-
gálnia ..

. Örömmelolvastam Peskó-Zoltán cikkében a mulasztások elisme-
rését, amelyek -szűkséjzessá és kívánatossá teszik más énekek haszná-
latát. Nagy hiánya többek között énekeskönvvűnknek, hogy az Isten
iránti szeretet és bizalom csak a mély lesújtottságból talál panaszos
hangot, holott a hivő ember jó dolgában is akar bízni és hálát adni
énekekben is. Ha egyházi zenészeink féltik evangélikus népünk zenei
ízlését, válogassák, javítsák csendben a kifogásolt' énekeket, termélje-
nek megfelelő újakat, hozzák nyilvánosságra kutatásaik eredményét
és oktassák ki a 1e lk é sz eke t az énekek helyes válogatására. a zenei-
leg ;,veszedelmesek" lassanként való elhagyására. De ne kifogásolják
nyilvánosan és ne degradálják a hívek előtt azokat az énekeket, ame-
lyek az ő lelki ébredési:ikkeLkapcsolatosak és azért kedvesek nékik
Az nem fog éket verni a gyulekezet tömege és a lelki. életre ébred-
tek, közös~.ége közé, ha ezek más' éneket is énekelnek, de félő, hogy
éket ver a hivatalos egyház és a közösségek tagjai közé az, ha látják,
hogya hivatalos egyház lebecsüli azokat az. énekeket. arnelvek az ő
hitük felébresztéséhezho,zzájárultak é.s látják, hogy az ébresztést szol-
gáló Jelrkészek és a többiek ,közt ellentét van, mer:t azt fogják .érezni,
hogy a hivatalos egyház szelleme más,inint az.ő "első szerelem't-től
átforrósodott vhitviláguk, ' mely .a mindennapi életben kíván .meg-
nyilatkozni. Ettőlőrizze meg Isten egyházunkat ri .lelkitmegújulás ide-
jében, mert Ilyesmimár sok veszteséget okozott néki.. ,', . ' ,.

-Marcsek' Jánosné.
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Az Országos' Luther-Szövetség' nov.
29-Éml,hétfőn délben 12 órakor tartja
évi rendes közgyűlését a IV., Bástya-u.
12., fsz, 1. alatti tanácster-mében,

Luther . sertegvacsora. ,Az Országos
Luther-Szövetség az ez évi Luther' ser-
legvacsorát dec, '2-án" este fél 8 órakor
tartja a Gellént-száúló kü1öntermében.
Az emlékbeszédet Turóczy Zoltán tisza-
kerületi püspök mondja. _

A balassagyarmatí lelkészválasztás
november 21-én történt. 'Az egyházköz-
ség egyhangú . lelkesedéssel meghívta
lelkészéve Kúthy Dezső egyetemes. .fő-
titkárt.

Evangélizáció. Nov. 15-21: között
Szerrtetornyári (Galát György) és. Sze-
gederu (JoóbQ1ivér) volt evangélízáció.
Nov. 23-25. között Pécsett hitmélyítő
napokat ta~tottatK.· Legközelebb nov.
2?-dec. 5. között Gyomán (Csepregi
Béla) és Píncéden (Zászkaliczky Pál)-
és Balczó András) Iesz vevangélizációs
hét. '

Papnék evangélizáló konferenciája.
Az E.POSz dec. 1-2. napjadn evangéli-
zá:~ókonferenciá<t taet "Isten hatalma"
címen, Előadók: D. Kapi Béla püspök,
Groó Gyuláné, Molnár Gyuláné, Vargha
Sándorné, Fábián Imréne és Nagy Ist-
vánné, Az első napon d. u. 5 órai kez-
dett:el se,eretetvendégséga Deák-téren,
melyen ae, EPOSz es a papnémunka
[ogosultságáról Fábián Imréné beszél,
. A KIE-székház avatása .. A 60 éves

KIE dec. 5c-11. közöttí hétenünneplii.
jubddeumát. A jubideurni hét első nap-
járn országos ünnepség keretében- avat-
ják fel az egyesület Vas-utcai nyolc-
emeletes székházát. Az. ünnepi héten
gyűléseket es konferenciákat rendeznek.
A kőzpont felhívta az ország valameny-
nyf ifjúsági egyesületée, hogy tartsanak
műsoros ünnepségeket és emlékezzenek
meg CL. 60 esztendős múbtról.

Diákotthon-avatás. A dunántúli egy-
házkerület elnöksége november l8-án
Sopronban; a Hunyadi J.-u. 6. sz. ház
disztermében avatta fel és adta át ren-
de1~etésének az Evangélikus Liceumí

.Diákotthon új épületrészét. A fe<llaiVatáiSt
D. Ka.pi Béla püspök végezte.

A Harangszó-naptár december elejére
megjelenbk; Mivel más naptár vezídén
kormányrendelet folytán nem jelenhe-
tik meg, leülönösen fontos, hogy minél

Luther-Szövetség és Nőegylet tagjainak nevét. Meg kell azonban említe- előbb rendeljük meg, A naptár ára
nünk, hogy, B:zegész munkát meleg szeretettel és sok fáradságnak áldo-=-.._1.50.~~rigő., ' ",' ,
zásával dr. Kekerí András és felesége vezették, akik úgy az alapításnak, ,Kltuntetes. A ~or~.ax~yzo,I:Ir,Ta,k;a~s

. t b' dezé k . d káiát .. f l'ld ' . ' ték A ' János kernéneshőgyészi kántortanítótrmn a, eren ezesne mm en mun aja on e a ozoan vegez e. szep harctéri szolgálatadnak elismeréséül a
ünnepély dr. Keken András' lelkész imádságával és az Erős várunk Signum Laudíssal vtüntette,ki.
eléneklésevel ért véget. Ezután a közönség megtekintette az árvaház A fasori Ifj?sági Luthe~ ~árton Kör
ízlésesen berendezett szobáit s alig tudott megválni a kedves otthontól. novemb~r ?8-a!",.d.. u',5 orat ,kezde:ttel
, 'A'" há h tIk tb . f 'k .k .. .." kilá 1 a fasori gimnázium disztermében iro-

z ..arva az a a mas nagy er en eSZI ; gyonyoru 1 atassa adaLmi és zenei estet rendez, 'A műsor
hűvösvölgyi erdőkre, 47. szobája van, mely nemcsak arra elegendő, minden számát az Ifjúsági Kör tagjai
hogy az árvákat elhelyezzék. hanem arra is alkalmas, ·hogy manzard adjá~. , .. , '" ,
helyiségeiben kisebb konferenciákat is meg lehessen tartani. H~zassag~ote~. Boros Karoly kőbá-

A ' há 'ki laké , külö böző idékei "1 k "It k nyaa SI. kelkész es Agner Olga december-, z arva az IS a Ol az orszag u on OZO VI er"elro .eru e az 4-én délután tartják esküvőjüket a
új otthonba, ezídőszerínt 15 hadiárva is van közöttük. (' ráko's,Ugetitemplomban.

, .
Ul

,A budapesti
evangélikus árvaház

Beszámoltunk már arról, hogy az Országos' Luther-Szövetség
támogatásával és a Deák-téri Luther-Szövetség buzgó munkájának
eredményeképpen Budapesten új evangélikus árvaház nyílt meg. Erre
a célra a Deák-téri Luther-Szövetség bérbevette a Hűvösvölgyben,
Szentmiklós-út 9. sz. alatti kétemeletes nagy villát, a bért több évre
előre lefizette, megküzdött az átalakítás és a berendezés mai leküzd-
hetetlennek látszó nehézségeivei és rnost, november 21-én átadhatta
áldott hivatásának az új árvaházat.

Egész gyermeksereg, 55 gyermek fogadta mosolygó és kíváncsi
arccal az érkező vendégeket. A nagyterem és a hozzácsatlakozó- szo-
bák egészen megteltek az érdeklődökkel. Közének után Kemény Lajos
esperes :mondott felavató beszédet János ev. 17:15. alapján: "Nem azt
kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a
gonosztól". Beszéde végén előbb az árvákat, majd új otthonukat ál-
dotta meg sajánlotta Isten gondviselő szeretetébe. Az árvák éneke
után báró Radvánszky Antal, az Országos Luther-Szövetség alelnöke
mondott meleghangú beszédet s fejezte ki az Országos Luther-Szövet-
ség örömét az új szeretetintézmény megnyitása fölött. Dr. Konk01Y
Elemér, a pesti evangélikus egyházközség másodfelügyelője és a
Deák-téri Luther-Szövetség elnöke előbb D. Raffay Sándor püspök
köszöntést és áldást móndó levelét olvasta fel, majd köszönetet mondott
azoknak, akik adományaikkal és fáradságot nem ismerő munkájukkal
lehetövé tették az árvaház megnyitását, közöttük hálával említette Pósch
.Gyula, a Nemzeti Bank elnöke, báró Radvánszky Antal, a Deák-téri

ban a feltálalásban. Mint kísérlet ajó
útra lépés irányában; elfogadható, mint
szórakozás elég jó, helyenként meg is
ríkiatjia a lcözönséget, de nern . ez <JJZi, .
arrrit keresÜink,az még messze túl van
ezen. kp:

~~~
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.MegnyíJta;J~a népfőiskólák: Novembere
8-""áii.érkezett, meg) <lJ' ~ók ellSő cso-
pontja· !Orosh4z<'\ir.a.A. népfőiskola átala-
kítva . és kibővítve várta a fiúkat.
A:;KIE-LOK'~imfi~1Y'all'IÚm!,1indult meg
a munka, de ugyanakkor 'megindult a
leánynépfőiskolea .taipfolyarrn is. Ezidén
a leányok számára. bővült a tanfolyam,
rnert a ,tavalyi het,~nki~nrtJnégynapos,
illetőleg négy estés tanfolyam .minden
estére kiterjed. Több mínt 15 áblandó
résztvevője vsn.' Vezetője Frenyó
Lászlóné .der. Yál'aHrya,i.Lerike, nevelője
éi; felügyelője Brebovszki Margít volt
leámynépfőískolás. A fiú népfőiskola
régi tanárai lelkesedéssel és szeretettel
végzJik tanító és nevelő munkájukat
mindkét népfőiskolán. A fiú népfőiskola
vezetője Paál Samu lelkész, November
l4.-:-~éh templomi ünnepség, keretében ál-
dotta meg egy-egy igével az új fiú és
L'2ánynépfőiskolásokiaJt Sztehló Gábor
ker. m. l'e;lké~: - Nagytarcsám nov.
Iő-érr nyilt; meg a KIE-LOK tanfolyam
Sztehlo Gábor ker. m. lelkész vezetésé-
vel: A' tanfolyamon résztvesznek az öt-
hónapos népfőiiskolások is. - Budapes-
ten a FÉBÉanyaház leánynépfőiskolája
szintén .ruovember- 15-:-én indította meg
munkáját 18 résztvevővel, Ez az első
állandó jellegű .1eánYnépfőiskolánk írn-
már harmadik esztendejébe lép, hogy
áldott ':munkáját elvégezhesse falusi
Ieányaínk között.

Adventi esték. A Budapest-kelenföldi
egyházközség az ádventí időszakban
mínden csütörtökön. ,,~Utat egyenges-
sünkl" címen ig,ehirdétést tart. Dec. 2.
"Imhol jő a teKírályod!" (WoH Lajos).
Dec. 9. ,.,SZJabadulást hoz" (Menyhár
István. keszthelyi :llelkész). Dec. 16. ,,,!té-
letet hoz". (Kiss György szarvasi lel-
kész). De:c. 23. "Békességet hoz". (Lu-
kács István győri lelkész). Az igehirde-
tések minden alkalommal este 6 órakor
kezdődnek. - A Deák-téri Luther--Szö-
vetség rpérrtek esténként a leánygirnmá-
ziumban ,tart:andó ádventi 'estjeinek kö-
zös címe: "A hivő a viharban.". Elő-
adók: H. Egyed Aladár, Zulauf Henrik
és Güttler Vilmos Lelkészek. (Dec. 3.,
10~, 17-én este 6 órakor.) A fasori
lelkészí hivatal gyülekezett termében
szerdán este 6 órakor; R X. ker. lelkészi
körben, csütörtökön este 6 órakor lesz-
nek ádventí előadások.

Á Deák-téri Luther-Szövetség jóté-
konycélú sorsjátékának húzása novern-
ber 30-áll, kedden d. u. 5 órakor Lesz a
Deák-téri leánygimnázium dísztermé-
ben.

'A hittudomány feladata a kultúra
válságában. Ezzel a címmel tartott elő-
adást nov.20-án D. Dr. Pröhle Károly
hittudományi karunk tanára a pécsi
égyetem központjában - a rektor meg-
hívására. A keresztyénség és a. kultúra
harmóniáráért vívandó ..harcra LelJi kell
készülni mondotta. E harcban
ugyaoís nemcsak 'a hittudomány mű-
velőrnek kelb résztvennéök, hanem míri-
deli.' tudomány művelőínek is.
'A lélek halhatatlanságának védelme
címen - jelenik meg Harmati Béla ős-
agárdi lelkész újabbértekezé:se, mely
válasz lesz "K lélek halhatatlansága" c.
könyvének hozzászólásaára. Előjegyzési
ára dec; 15-ig 4 pengő.

Pályázat. Ipolyszakáldos evangélikus
leányegyház pályázatot hirdet törpe-
Iskolájánáh megüresedett kárstortanítói
áblásra. Csak helyi javadalom van ter-
mészetben. Értéke 250(} pengő. Pálváz-
hatnak' férfiak és nőlc, A hely kü1önö-
sen alka,lma,s lenne nyugdíjas tanító ré-
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Kevesen tudják • • •
Látogassunk el újra a régi kassai temetőbe! A már említett

Viczay-sírbolttól nyugati irányban befelé találjuk az 1791-ben elhunyt
-Szirmay Istvánnak 1806-ban épült kriptáját. A belső falnál a márvány
'síremléken a következő latinnyelvű felírást olvassuk: (magyarul)
"TekintE:~tesés Méltóságos Szirmay István Jób tiszteletére, aki a király,
a polgári társadalom előtt és szent tudományok terén I,lagy érdeme-
ket szerzett; az igen szeretett férjnek, a legkedvesebb atyának, aki
67 évet 1 hónapot. és 2 napot élt s Kassán 1791. Július 13-án halt meg,
a mélyen gyászoló feleség, fiai és leányai állították". - Az egykor
szobrászati díszítménnyel ellátott síremléket egy műtörténész így írja
le: "A felírat felett denevérszárnyas halálfej van; legalól pedig egy
fiú szappanbuborkékot fúj; jelképezvén az emberi élet semmiségét.
A felirattól jobbra egy fiú feje fátyollal éltakarva szomorkodik; kezé-
ben a halál symbóluma, tört fáklya van". - A figurális diszek; sajnos,
ma már csak részben és nagyon megrongálódott állapotban vannak
meg. Maga a sírkő már empire stílusú s így aligha készült az elhalá-
lozás (1791) évében. Mindenesetre az akkor uralomra törö új ízlésnek
érdekes és elég korai emléke. A kápolna homlokzatán' a' I:~zirmáy-
család címere látható; a rácson az 1791. évszám s felette: S. 1. Sz.
betűk kovácsolt vasból. ' '

Mint kultúrtörténeti érdekességet mutatjuk be a Szirmay István
Jób elhalálozásáról szóló levél alakjában megírt gyászjelentésnek a
szövegét: "Tellyes bizodalommal való drága Öcsém Asszony! Tehát
csak azért él az ember, hogy meghaljon? Nem: sőt inkább; azért hal
meg, hogy éljen, Éljen pedig örökké. Ennek igazságát mind természeti
összealkotása az embernek, mind pedig a józan vallás bebizonyítja.
Akarta tudniillik a bölcs Isten 'az emberrel megkóstoltatni a 'mulandót,
hogy ezáltal is az ,örökkév:::tlóboldogságra kés ítse; elkészítve pedig
arra általtegye. - Így lévén elkészítve, néhai Tekintetes Nemes Nem-
zetes és Vitézlő idősb. szirmai Szirmay Jób István 'Ür, .drága Férjem,
rövid, de súlyos nyavalyái után, Nemes szabad királyi Kassa városá-
ban, maga' házából a folyó hónap 13-ik napján éppen éjjeli: 11 órakor
életének 68-ik esztendejében, a boldog örök életre kiszólíttatott. Ekké-
pen kettős víg napjainkat, kettős szomorúság borítá be; .így két Fiúi
és két Leányai árva magzatinknak kedves Menyünknek és két Uno-
káinknak díszét és gyámolát elfelejthetetlen gyászos koporsó szorítá
be, páros és megfeledhetetlen példás életünknek 42-ik esztendejében.
-- Tisztelt férjem meghidegült tetemeinek itt Kassán, házamtól az
Evangélica halottaskertben leendő tisztességes eltakarításait a kör-
nyülállások miatt a folyó hónapban, 15-ik napján délyesti öt órát
választottam, a melyet midőn drága Öcsém Asszonyomnak mély szo-
morúsággal jelenteném, magamat gyászba borult árváimrnal szíves
atyafi indulatába ajánlom. .

Kassári Szerit Jakab havának 14-ik napján 1791-ik Esztendőben
drága Asszonyom Ötsémnek

Cím kívülről:
Néhai Tekintetes Nemes Nemzetes és Vitézlő Berzeviczi -Berze-

viczy Sándor elmaradott Özvegyének született Gradetzi Stanisch Hor-
váth Borbála Ötsém Asszonynak szomorú szívvel ajánlom.

Kakas Lomnic
. p. Késmárk.
Kőzli: ,.Pásztor _Pál.

szére. A község közvetlenüh vasútállo-
más mallett van. Erdelelődon lehet,
illetve a pályázatok beküldendők: Evan-
gléliikus Lelkészi Hívataű, Százd, u. p.
Deménd. Hont m.

Pályázat. Domony evangélikus iskola-
széke pályázatot hirdet a nyugdíjazás
következtében megüresedő II. számú
tanítói állásra. (A vegyes bizottság már
ki is: mondotta a nyugdíjazást.) Pályáz-

árva Gradetzi Stanisch
igazi atyafi szolgálója
Horváth Johanna sk."

hatnak férfi és női tarierők. Az egyház
hozzájárulása 10Q/o es l.a.~l,)é~.Határidő
a Néptanítók Lp.pjában 'vadó megjele-
néstől számított 3 hét. A. pályázatok
Evangéfíkus Lelkészi Hivatal Domony,
Pest m. címre küldendők. Aszód evan-
gélikus gimnáziummal és polgári isko-
lával 4 kídométernyíre, Budapesttől 50
kílométernyire "van. Vasútállomás és
posta, van,



1(ISS FERENC
OTVÖSTANÁR

BUDAPEST
HARISBAZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384.--447.

kegyszerek, ezüstiálak,
gyűrűk,.. serlegek,
ékszerek, kan csók,
csattok. hamutálak.

nészaiándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára .

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

rm=zmm es

BÉLYEGZŐK
xovs cs LAJOS
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

zoménctéblák,
vésések, jelvények,
néviegyek, címkék

(.~~;Z~~~85~'\
@) EKSZ"ER-EZUST -ARANY @)

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

Bundlk,
bólerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

,

ftá~ió, gramofon, longora~illentvüs ~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

••••••••••••••••••••
Miért támogassuk az Evangélikus Egyház·

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen e'vangélikus intézmény, mely

halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa-
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u.
8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-363-32,
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-
hely, .Üjvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Átalakítás eredeti
model szerint.

Varsányí Laios-nál IV., Múzeurn-kőrút 7.

~~MM~"~~"
Reg; ~öz;s'!le~t, srry.
meg'tiJzhako T"Tr1V/ lJ

o fLU l'~st.alo" budapest
p. st.~r"" IV krlslőf t~r,6

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" lámogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

••••••••
Zongorák, harmóniumok
eladása M d··1 ' hittestvérünk
vétele en one zongora termében

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 140-352.

Divat-zsebkendők
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185-462.

BAKTAl LAJOS lakberendező.
kárpitos és dí,
szítő mes ter

Budapest., Luther-utca tib.
, Modern, antik, stvl és bőrbútorok kárpitozását, átalakítá-

sát javítását szakszerűert készítem.~-------~-----_.--~•••••••••••••••••••••



-A LUTHER T ÁRSASÁG/könyvescsomagjai
rövid idő alatt megnyerték a közönség tetszését. Ezért három újabb csomagot állítottunk össze a régi
kiadványokból - kiegészítve egy-egy más kiadásban megjelent művel. - Kevés pénzen értékes

könyveket és füzeteket kap!

KERESZTÉNY CÉG
Stíngl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsöbban l--- -Rész-let,
bérlet, szállítás, csere!

Re is s m ann 1m r é né
Budapest, VIlI., Rákóczi-út /55. Telefon: 137-098I

Az 1. csomag elfogyott.

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a. keresztyén szerétet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (színjáték). 4. Finn
.csillagok. 5. Hajas: Isten akaratja. 6. Kovács
S.: A haladás törvénye a keresztyénség törté-
netében. 7. Kovács S.: A speieri birodalmi
gyűlés történelmi jelentősége. 8. Kovács S.
Luther a wormsi országgyűlésen. 9. Luther: A
katona hivatásáról. 10. Luther: Kis káté. ll.
Luther: Miért égette el dr. Luther Márton a
pápának iratait? 11. Luttermann: Az egyház

. és a munkásmozgalom Svédországban. 13.
Parrag: A'lJ élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikulárís egyházközség. 15.
Payr: Cordatus Konrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet, 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilinszky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünnepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonorniáról. 20.
Zsilinszky: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kitevő csomag ára szállítással együtt
4.50 P. I

ISMÉT·KAPHATúr
Ruttkay-Miklián Gyula r
"A t~leszt,~neD~~álrByj~története"
Elemi népiskolák számára.' Ára: -'SO P,

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/21

"-Krisztus és egyháza. ll. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábiqn: Sántha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag száLlítással
együtt 4.50 P.

A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons. 3. Fancler: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Eamler: Christian
Traugott. 5. Sass: Az evangéliumi egyház fel-
adata az új században. 6. Paulik: Az álprófé-
ták. 7. Horváth: Berzeviczy Gergely. 8. Zsi-
linszky: Székács József. 9. Weber: Üjabb ada-
lékok Szép es megye történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. 11. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Ocsai Ba-
logh Péter emlékezete, 13. Payr: Cordatus
Konrád könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomag s.záHítással együtt 4.50 P.

Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária
és Márta. 2. Székács emLékkönyv. 3. Kovács:

A 3. csomag tartalma: 1. Krizskó: Melanchton Protestáns esték Ill. 4. A Mi Atyánk képekkel.
F. levele Körmöcbánya városához. 2. Klave- 5. Daxer: A külföldi iskolalátogatás hatása. 6.
ness: Az evangéliom a jelenkornak hirdetve. 3. A Kiskáté díszes kiadása. 7. v. Magossy: Miért
Farkas: G.: Reischel Károly élete. 4. Az Ágostai vagyunk protestánsok? 8. Székács J. egyházi
hitvallás. 5. Sólyom: Az Agostai hitvallás ma- beszédei. 9. Melich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Ágostai hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo:240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Ágostai hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több ritkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Ágostai hitvallás világformáló ereje. 9. _Hitt- tással ,együtL26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus: van! -

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt folyóiratának, az- ÖSVÉNY-nek I-XII. évlolyarnát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. EbbŐl készséggel bocsátunk az evangélikus
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érdeke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogy a most összeállított teltes sorozatokon kívül. már csak egyes évlolyamok kerülnek majd árusitásra,
tehát aki számot tart az Osvény I-XII. évlolyamára, mielőbb rendelje meg azt. - A 19 íüzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31"- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könvvesboltlában, Budapest, VIlI., Üllői-út 24.

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


