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Forró
és komoly felelősségérzet csen-
gett azokban a szavakban, ame-
lyek az Országos Luther-Szö-
vetség közgyűlé sén szólaltak
meg azerdélyrészi evangéli-
kus magyárok nehéz sorsáról.
Három héttel ezelőtt olvashat-
tunk lapunkban megdöbbentő
adatokat a multnak a bűneiről,
az erdélyi magyarok számának
lassú sorvadásáról és arról
az árvaságról, amelyet hosszú
időn keresztül kellett visel-
niök. Most betűk helyett az élő
szónak közvetlen hatásával- és
a közöttük élőnek szenvedélye-
sen aggódó érzéseivel állottunk
szemben és ennek a kérdésnek ~
a komolyságát teljesen meg I
kellett értenünk. Nemzeti
szempontból is és egyházi
szempontból is. És mind a két
szempontból egyszerre, mert
evangélikus magyar érzésünk
döbbent meg, mikor a szétszó-
ródottságnak az árnyékairól
hallott, mely annyira gúzsba-
kőti az ott élők között a segí-
teni akaró, a még" megmaradt
erőket. De ugyancsak ez az
evangélikus magyar lélek ör-
vendezett fel bennünk akkor,
amikor szinte csodaszámba
menő eredményekről hallot-
tunk, - arról, hogy a székely-
földi evangélikus misszió, ame-
lyiknek nem volt egy templo-
ma sem, mostmár megépítette
az elsőt és máris nekifogott a
második templom megépítésé-
nek. Megírjuk ezt azért, hogy
olvasóink szívében is még erő-
sebb legye;" irántuk a szeretet,
a segítenivágyás és az Istenhez
könyörgő imádság.

Különösen . szíve mélyéig

szeretet
ezeket számba vennénk is,
számba kellene venni lelki mi-
voltát, lelkit. lényegét és azt a
szerepét, amelyre a történelmi
erőknek az alakulása kijelölte.

,Sokféle szempontból nézik
ma az emberek ezt a világégést
és sokféle számítgatás szerint a
jövendőt, mely majd utána jön.
De mi ebben az órában, amit az
Országos Luther-Szövetségben
töltöttünk, ebben a kicsiny kö-
zösségben, mely ott az egész
ország evangélikus magyarjai-
nak e földi élet forgandóságá-
ban való összetartozását jelen-
tette, egyetlen szempontból
néztük, - még helyesebben:
egyetlen szempontbóléreztük a
nehéz jelent és a bizonytalan
jövendőt: a hitében meg nem
rendí thető keresztyén magyar
ember szempontjaból. Erőnk
sokszor nemcsak elégtelennek,
de alkalmatlannak is látszik
nagy feladatok és próbatételek
hordozására, - ám nekünk
mindenekfelett való hatalmú
Istenünk, 'nekünk valóságosan
"erős várunk" van, aki minket
felkészít, ha nekünk adja a
munkát és aki minket el nem
hagy, amikor benne bízva, jó
munkában fáradunk. Ezért bí-
zunk székelyföldi, számban ke-
vés, lélekben erős, segítő mun-
kára készséges testvéreink küz-
delmeinek hasznosságában és
eredményében, de éppen így a
Luther-Szövetség minden ki-
csiny erőt összefogni, egyesí-
teni és eredményre segíteni
akaró jószándékaiban és fára-
dozásaiban is.

érintett mindenkit, hogy erre a
maroknyi kis magyar evangéli-
kusságra a saját nehéz sorsán
kívül még egy rendkívüli fel-
adat is nehezedik. Naponként
érkeznek a határon túlról ma-
gyar evangélikus családok, akik
új otthont, békés kenveret és
biztosabb jövendőt l~eresnek
régi hazájukban. A testvéri
szeretetnek kimeríthetetlen ál-
dozatkészsége hol így, hol úgy,
mindíg talál valami módot leg-
alább a pillanatnyi segítségre
és akik hallottuk az erről való I
beszédet, úgy éreztük, hogy ők
ezt helyettünk végzik, nekünk
volna kötelességünk e hazafutó
testvérek elé kitárni a szívün-
ket és minden szeretetünket.
Van ebben a székelyföldi evan-
gélikus magyar életben igen
nagy tanítás a magyar életről.
Ahogy most az ő szívükben
kell megtaláltatni a szomjasan
várt jó szónak és ahogy ebben
a jó szóban, ha egyetlen em-
ber mondja is ki', 'benne van
az egész hazának a készsé-
ges szcrctete; úgy kell immár
Évszázadok óta jó szót, jó erőt,
jó munkát és jó harcot adnunk
olyanoknak is, akik a hátunk
mögött a mi munkánk és a mi
vérünk árán éltek békességben
és nyugalomban Európa föld-
jén. Sose nyújtottunk be szám-
lát ezért és nem kértünk el-
ismerést és hálát senkitől. De
az igazság az, hogy ha a hála I

el is maradt, elmaradhatna a
hálátlanság is. Egy nemzetet
nem volna szabad megítélni
csupán ereje, gazdagsága, had-
serege, jó vagy rossz politikája I
szerint, hanem még ha mind-
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Új szocíálls rend
(Ten11Jivalóink VIII.)

Előbbi fejteg1éltésünkaz új közösségi
rendről szólt, most pedig arról az új
szociális rendrőh akarunk pár szót
szólni, melynek kialakításához, meg-
tették a szükséges lépéseket. Kell tehát,
hogy ebből a munkából az egyház is
kivegye a maga részét, részint úgy, hogy
a meglévő szervezet nagy munkájában
segítő módoru részt vesz, részint pedig
önálló munkát is végez a saját hatás-
körében, de olymódon, hogy az országos
szocíálís munka keretében az önálló
munka is beilleszkedjék.

Az új szociálís rend alapjait nálunk
az 1940. évi XXIII. törvénycikk rakta
le. Ez a törvénycikk az Országos Nép-
és Családvédelmi Alapról szól. Köz-
ísmerten: ONCsA. Erről a nagyfontos-
ságú törvényünkről tudnunk kelá, hogy
vele mege.öztük az angolok híres szo-
ciálpolitikai törvényét: a Beverídge
tervet. A törvény célkitűzése az, hogy
a leginkább támogatásra szoruló nép-
rétegek gazdasági, 'erkölcsi és szeldemi
felemelését szolgálja, vele az életviszo-
nyokat javítja, társadalmi kiegyenilítő-
dést teremt és a népesség szaporodását
előmozdítja, A törvény gyakorlati meg',
vaúósítása úgy történik, hogy a bel-
ügyminiszter hatásköre alá 'helyezett
Igazgató Bizottság javaslataira elő-
készítő munkáira az Országos Szocíális
Felügyelőség, mint végrehajtó szerv
intézkedik. A belügyminiszter biztosítja '
a közigazgatás segítségét minden fokon.
A törvénynek az is egyik célkitűzése,
hogy mínél kevesebb segélyezésre le-
g1Yen szükség, igen helyes elgondolás;
a 'segélyezés helyett a kölcsön a célra-
vezetőbb, melynek nyújtásával a tör-
vény keretében az Ú. n. közjóléti
szövetkezetek foglalkoznak. Munlkájuk-
ban nem a rosszul értelmezett altruiz-
mus, hanem a jól értelmezett kölcsönös
megsegítés a lényeges,

Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a
törvény európai távúatból szemlelve is
ig'2Il nagyvonalú. Annak dacára, hogy
elsosorban a leginkább támogatásra
szoruló néprétegek életcéljait tartja
szem előtt" mégis országos egyete-
mes érdekeket szeigál és propa-
gálja a tisztességes, becsületes össze-
fogást. A törvény alapjait rakja le,
mégpedig intézményesen, egy olyan új
szocíálisrendnek, melyről évtizedekkel
ezelőtt a szociálpolitdkávad foglalkozók
még álmodni sem mertek. A megépített
sokeeer ház, a juttatott kölcsönök, a
kis kertel" állatok stb. százezer és száz-
ezer emberen segítettek. Tüskét vettek
ki elégedetlen emberek szivébőh és
olyan családokat emeltek f1Ell,kiknek
sokat hamgoztatott alaptétele az volt,
hogy veLük senki nem törődik. A tör--
vény alapehgondolása nem a. segélye-
zésben látja a végső célt; a segélyezés
csak eszköz egy távolabbi célhoz. Vall-
juk meg őszintén, hogy az egyház kari-
tatív munkája nem egyszer magában a
segélyezésben látta a végső célt. A tör-
vény azt ,a távolabbi gondolatot tartja
helyesnek, hogy anyagi fe~Eitne1ésse~
teremtsen önállóan megállni tudó csa-
ládi köröket.

A törvény még azt is l-átja" hogy ezen
is túl kehli mennie. Nem elégséges az
anyagi megsegítés, a talpraállás, az ön-
álló családd körök megtererntése, haricm
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Nekrológ
Harminc év óta a világ keresztyén felekezeteinek lelkészei közül

sokan haltak mártír és hősi halált. Elsirattak ezeket az Istenben hol-
dogült férfiakat családjuk; gyülekezeteik és ismerőseik. Maga a nagy
egyházi nyilvánosság pedig a személy jelentősége szerint hol hosz-
szabb, hol rövidebb nyomtatott nekrológhan őrizte meg, jegyezte fel
ezeknek a neveit az egyháztörténelem számára. As első világháború
idejéből is tudjuk, hogy az, európai lelkészek közül milyen sokan hal-
tak hősi halált. De ha a háború végét megérjük, magunk is megdöb-
benéssel fogjuk leírni az ehben a háborúban hősi halált halt papok
számát s érzésünk az', hogy az olvasó közönség még jobban meg fog
döbbenni a szám nagyságától. Nem csupán azért, mert több ezerről
lesz szó, hanem azért, mert akkor sokak előtt világossá lelsz, hogya
mai pásztor is tudja életét adni híveiért. Mielőtt ez. az idő elérkeznék,
egy hősi halált halt amerikai lelkészről kell megemlékezzünk.

Valamennyiünk előtt ismeretes az a szomorú esemény, amelyről
nehány héttel ezelőtt emlékezett meg az európai sajtó, hogy Anglia
és Svédország között lelőttek egy repülőgépet, amelyen nem utaztak
sem katonák, sem diplomaták, hanem egészen más megbízatású em-
berek. Ezen a repülőgépen utazott/ Rev. Theodore C. Hume amerikai
kongregacionalista lelkész is, aki osztorzott utastársai sorsában: ő is
életét vesztette. .

Hume míssziónárius, lelkészgyermek, chikágói fiatal lelkész, ta-
nulmányai végzése céljából sokat utazott, résztvett a híres oxfordi
naggyűlésen is s most min], az ökumenikus egyházi tanács amerikai
kikűldöttje jött át Amerikaból Európába azzal a céllal, hogy először
Angliában, majd Svédországban a Sigtuna lntézményében tanulmá-
nyozza az európai egyházi viszonyokat s az amerikai egyházaknak
tanácsadója lehessen az Európát újjáépítő akcióban. Kitervezett mun-
kássága váratlanul így fejeződött be. Az uppsalai érsek temette el
Stokholmban az Oszkár templomban.

Amerika egyházias hangulatáról elég kevés hírünk van. Hume teme-
tése idején kaptunk hírt, amely arról számol be, hogy aJZEgyesült
Államok keresztyénsége megmozdult a tartós és igazságos béke érde-
kében. Amerikai szokás szerint nyilvános discussiókat tartantak a
kérdés megvitatása érdekében. Az amerikai protestáns egyházak 93
kimagasló egyénisége vezeti eet az akciót s ebben a, nagy nyilvános-
sági vitában 25 millió protestáns ember vesz részt, A vita anyagát,
15 csoportra osztva az államot, esetenként 4, 5 szónok ismerteti.
Több, mint 100 várost utaztak eddig be az előadók, az Egyesült Álla-
mok 48 tartományát járták végig és ezt az akciót advent vasárnap-
jára fejezték be .

'A Hume halálában rejlő veszteséget ez a hír érteti meg. Külde-
teséből ugyanis az olvasható ki, hogy az amerikai keresztyén egyhá-
zak, de még inkább az amerikai 'protestáintt;zmus tudatára ébredtek
annak, hogy végre akcióba kell lépni a keresztyén Európa megmen-
tése érdekében.

Mi természetesen nem' nézzük ezt a kérdést amerikai szemmel.
Régen kinőttünkabbÓl a naivitásból is, amelyet annak idején Wilsoltl
próbált reánk erőszakolni s amelynek 26 évvel ezelőtt az európai ko-
moly keresztyén emberek is olyan nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Túl vagyunk azon is, hogy minket akármilyen háborús hírverés-el
meg lehetne ingatrii keresztyén felfogásunkban és kilátásainkban s
mégis ennek a lelkésztestvérünknek halála komodyam éJS megrendi-
tően foglalkeztat. Azt hisszük, hogy ezt a fiatal kartársunkat nem-
csak a vállalkozásának különleges és nagyszerű volta izgatta, n,em-'
csak arra törekedett, hogy az amerika ti keresztyénség jószándékait
igazolj a az' immár nehezebben lelkesülő európai keresztyének előtt,
hanem bizonyosaru az volt a célja, hogy ami pillanatnyilag a:z egész
világ számára a legfontosabb: a béke érdekében lépéseket tegyen.

Ma még nem tudjuk, hogy milyen angliai tapasztalatai és meg-
nyilatközásai voltak. Nem is érdekel különösebben, hogy az angol ér-
sekhez, püspökhöz és ..,J~kánboz lélekben olyan közel került volna,
mint Churchill Roosewelthez, de azt érezzük, hogy szándékai neme-
sebbek voltak az átlagvállalkozó ember elhatározása'nál, hiszen az



evangélikus Sigtuna intézményeibe készült s a kongregalísta lelkészt
evangélikus érsek temette el, tehát tevékenysége a mi egyházi meg-
ítélésünk szerint olyan volt, amelyre nekünk délkeleteurópai evan-
gélikusoknak is fel kell figyelnünk.

Nem kis vállalkozás a békés és jólétben élő Amerikából a hábo-
rús, veszélyes és nélkülözésekkel küzködő Európába átjönni. De
vannak lelkek, akik kényszerülnek arra, hogy ilyen kockázatos útra
is vállalkozzanak. Ez a halál minden európai és amerikai lelkész szá-
mára mementó: ime az újjáépítés, a béke megteremtése épen annyira
lelkészi szolgálat, mint a legcsendesebb gyülekezetben való hűséges
tevékenység.

Csak a háború után fog kiderülni, hogy a mai lelkészi kar-
nak hány tagja küzdött szóban, írásban, pártokban és titkos össze-
jöveteleken azért, hogy ennek a háborúnak mielőbb olyan vége le-
gyen, amely megfelel a keresztyén lelkiismeretnek S ha ezért a le-
hetőségért éppúgy halálos áldozatokat kellett hozni a lelkészeknek.
mint a front on, vagy a bombázott városokban, ezeknek a hősi halott
lelkészeknek érdeme és szolgálatának elismerése van olyan, mint
azoknak halálos áldozata, akik nem futottak el a nagy városokból,
hanem megvárták. amíg utoléri őket templomaik közelében "a halá-
los bomba, vagy akiket harcifegyver sebez halálra bajtársaival vállalt
elsősorban való hősi szolgálata kőzben.

Közben a lelkészi karnak nem jelentéktelen része ott áll a világ
ítélőszéke előtt. Sokan vannak, akik miközben martír és hősi halált
halt kartárs aik emlékéről beszélnek, kiteszik magukat annak az ész-
revételnek: és te miért nem tetted ezt? Érzik ezt háborús időkben
idősebb és fiatalabb lelkészek, amikor feszíti őket ez a nagy lelkiis-
mereti gond és hol lelkesíti őket az a gondolat, hogy önként lemond-
janak hadmentességi előnyeikről, hol nyugtalanítja híveik szorongó
agg-odalma és kiállnak a világ elé és belekiáltják a világ szemébe:
elég, legyen már vége! Mert azt tudnunk kell, hogy a szabadság és
demokrácia hazájában bizony nem egy ilyen amerikai diskussiós ülé-
sen megtörtént, hogya jámbor és pietásta lelkészek és presbiterek
olyanokat mondtak a háborús lelkületű elnök ellen, amely kimeríti
a lázadás, pártütés és forradalmi hangulat Btk-ba ütköző cselekmé-
nyeinek ismérvélt.

. Meglepő, de egyben érthető ez a bátorság a lelkészek ben. Sőt
méltánylandó is. Ennek a gondolatnak mind több és több halottja
lesz egyelőre Európán kívül, a béketárgyalás pillanatában pedig ta-
lán Európában is és sok megírott, de ki Illem nyomtatott nekrológ
fogja tartalmazni azokat az egyháztörténeti adalékokat. amelyekből
össze lehet állítani a második világháborúban elhalt lelkészek önfel-
áldozó érdemeit: íme, ezt tették a lelkészek a második világháború
végefelé az emberiség megmentése. érdekében.

Illik önmagunkról és sokak nevében kinyilvánitani az egyházon
belül és az egyházon kívül élők számára is, hogy Hume tevékenysé-
gét, veszélyes szolgálatát, sőt halálát is szívesen vállaljuk annak re-
ményében, hogy ezzel az áldozattal siettetjük azt a szerit és nagy
célt. melynek ez a programmja: olyan tartós és igazságos békét, me-
lyet a keresztyénség is annak tart. G. L.
~~~~.~~~~

Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, akiket

Kedves Barátom! ez'a háború lelki válságba sodort.

Atyai ágon ném et származású vagy, anyai ágon szláv. Elmondod,
hogy őseid több száz éve telepedtek meg ezen a földön, a földbe gyö-
kereztek, s így lett hazájukká a magyar föld. A család megindult a
polgárosortás útján. Nagyapad már iparos volt, apád már t~ztviselő,
te magad mát diplomás. A család mögött irtózatos munka és erőfe-
szités \ an, míg idejutottál. Minden magyar háborúban ott harcolt va-
lamelyik ősöd. Édesapád a világháborúban, te magad ebben szereztél
vitézségi érmet. A család sorsa mégsem volt sohasem más, mint a
szegénység. A társadalmi emelkedés emberfeletti áldozatokba került
s együtt járt a-magyarcsodással. Te magad befejezted ezt a folyama-

fontos az erkölcsi. és szellemi felemelés
is. Ennek a murukának elvégzésében pe-
dig az egyháznak kell jó példávaíl elől-
járnia. Maga az áhlam megtesz mindent,
hC1~iYa megsegített néprétegeket külön-
féle tanfolyamok és előadások áldásai-
ban részesitse, de a cél érdekében az
egyháznak is munkába kell lépnie, Nem
kétséges, hogy éppen, ezek a néprétegek
azok, melyek nemtörődömségük, ha-
nyagságuk, vagy éppen óriási erőfeszí-
téseik következtében elfelejtkeztek a
templomról, Istenről, igéről, a szentsé-.
gekről, vissza kell . tehát vezetni őket
oda, ahol egy egészen új élet forrásai
fakadnak.

Végezzen az egyház önálló szociálts
munkát, de úgy, hogy az országos,
egyetemes keretet maga előtt lássa, ha
kell, annak segítségét vegye igénybe és
maga is nyújtson segítséget.

De tegye meg az egyház a maga kö-
telességét úgy is, hogy az elesett nép-
rétegek. eJili~nkezőpólusán, a kiváltságos
néprétegek monopófiumaít támadja meg
egy olyan harccal, melynek két ki-
induló pontja lehet, mégpedig az igaz-
ság és a szeretet. Fülöp Dezső.

Háborús karácsony
Úgy érzem, a legnagyobb ellentmon-

dást írtam most 1Ie. Mert a karácsony.
béke, csend, nyugalom, szeretet, a há-
ború pedig míndennek az eklendéte. Ma
azonban annyira elterjedt a "háborús"
jelző. hogy a Kaeácsony mellé is oda-
teszik.

A ,.háborús" jelző egyrészről azt je-
Iernti, hogy mindent lecsökkenteni, a
lehető legszűkebb keretek közé szorí-
tani. másrészről azt jelenti, hogy még
többet adni, ha kell, a liegnagyobb erő-o
feszítések árán is.

De mít jelent a ."háborús" jelző a
karácsony mellett?

Nem hiszem, hogy- ennél a háborús.
jelzőnél arra gondolnának az emberek,
hogy többet adjanak szeretetben őszin-
teségben. emelkedett gondolkodásban,
és karácsonyi ajándékokban. És ha nem
erre gondolnak, akkor miért akarják a
."háborús" jelző másik: értelmezését
elsősorban a karácsonynál alkalrnazni? :

Már az elmúlt évben, de idén külö-
nösen gyakran hallom: Karácsonykor
nem veszünk egymásnak semmit, há-
borús1esz a Jézuska. Vagy: Idén nem
veszek karácsonyfát,' jó lesz egy kis
háborús fenyőág is. A gyerekeknek idén
hasznos holmit veszek, tanulják meg,
hogy Diem játékból áll az élet, háború
van, háborús a karácsony is.'

Pedig akik így gondolkodnak, hely-
telenül gondóúkoznak. A karácsonyt
nem lehet háborússá tenni. a kará-
csonyhoz füződő szép szokásokat pedig
nem szabad háborússá ternni. Tapasz-
tálatból beszélek. Aki örömöt akar sze-
rezni, az örömöt tud szerezni. Nem
súlyos százasokkal. csak fillére kkel.
Mert aki a szerétet szemével járja a
várost és nemcsak a karácsony elötti
napokban, hanem egész. évben magá-
ban hordja a karácsonyi megajándéko-
zás vágyát, az csodákat fog találni, ezer
aoró örömöt szerző csodát - fiHérek-
ből. És ne vegyük el a gyermekévek
Jézuskahozta karácsonyfáit se, ha csak
akkorka is a fa, hogy éppen kibújt a
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földből, ha sajátkezűleg készített papír-
műfa is, de gyúljának ki rajta idén is
a gyertyák karácsony estéjén. Nincs
az a háborús több, vagy háborús ke ve-
sebb, ami felér- egy gyermekszem cso-
dálkozásával, kis kezének tapsíkolásávae,
mikor a ragyogó csodát maga 'előtt
látja. Es ne fosszuk meg magunkat
sem attól a tiszta karácsonyi örömtől,
meöy újra gyermekke tesz bennünket.
Ne csonkítsuk meg a karácsonyi csodát
kísérő általánossá vált szép szokásokat.

Mert magát a karácsonyt háborússá
úgy sem tehetjük. A megtörtént csodát
leegyszerüsítení, megnyírbální, meg nem
történtté tenni ruam lJ2Jhet.A világ lVIeg-
váltójának születését, karácsony éjsza-
kájának szent titkát nem lehet kítörölní
az emberioség szívéből. Hiába dörögnek
az ágyúk, hiába szólnalc a szírénák,
hiába hullanak a bombák, az angyalok
mennyei üzenete túlharsogja őket:
"Nagy örömöt hirdetek néktek, ma
született a Megváltó, az Úr Jézus
Krisztus". Es az emberiség ma is meg
fogja hallani és minden évben többen
~:l'iznek, akik összeszedik vaöóban há-
borús tömjénüket, arariyukat és mi r-
háiukat, - agyonhajszolt szívüket, el-
rejtett imádságaikat. utolsó reményei-
ket - s a három királyok útmutató
nyomában. ma is elindulnak Betle-
hembe.

Ugye Te is velünk tartasz?
Gyarmathy Irén.~.""..,.~~

Az OrszÁ~os
Luther-Szövetség

közgyűlése
November 29-én délben tartotta az

Országos Luther-Szövetség ez évi rteri-
des közgyűlését, melyen báró Rad-
vánszky Antal alelnök töltötte be az
elnöki tisztet. Az évi jelentést dr.
Gyimessy Károly főtitkár. egyesületi
lelkész tíerjesztetne elő. és beszámolt
arról. hogy a múlt évbe nl megezervezett
munkaközösségek elkezdették munkáju-
kat és a szakosztályok is az el)vállalt
munkakörben buzgón tevékenykedtek.
Részletesen ismertette a budapesti evan-
gélikus Hadiárvaház megalapítását. Dr.
Fritz László, a szövetséz igazgatója
ismertette az egyházkerületi Luther-
Szövet.séi1;ek jelentéseit, beszámolt azok-
nak munkájáról és külön kiemelte a
nyíregyházi. ózdi és 2 budapesti Deák-
téri Luther-Szövetségek erőteljes mun-
káját. Kérte, hogy az országos szövet-
ség szorgalmazza minde nütt az egyház-
megyei Luther-Szövetséaek megalakí-
tását. Az Evangélikus Eletrő szóló je-
lentést Kemény Lajos terjesztette elő.
A közsyűlés érdeksődéssel hajlgatta a
jelentésnek arról szóló részét. hogy az
Evangélikus Életben Barth Károlynak
a magyarországi protestántizmus maga-
tartásáról tett megjegyzésére adott vá-
laszt. amelyet H. Gaudy László írt, a
küífföldi protestáns. sajtó érdemlegesen
tárgyalta. és arra sokszor visszatért.
Ugyancsak H. Gaudy Lászlónak a hadi-
foglyokkal való bánásmódról írott cikke, '
amelyet az amerikai Egyesült Államok
elnökéhez címzett s ame'yik az egész
viláesaitót bejárta', eljutott az elnök
kezébe is. A lap szerkesztője által Róma
bombázásáról írott cikket annak idején
az összes olasz lapok egész terjedelmé-
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tot, magyar nevet vettél fel s azt hitted, hogy magyar vagy. Anyai
ágon gazdag szláv családból származol, ez a család azonban félreis-
merhetetlenül visszafejlődik. Elszegényedett s a társadalmi létrán
lefelé csúszik. Itt állsz egy felfelé törekvő nérriet életerő és egy szláv
elernyedés eredőjében, beleállítva egy harmadik népbe, a magyarba,
amely kínálja néked az életformáját, az eszméit, a tulajdonságait s
egészen magába akar olvasztani. Minél öntudatosabban élsz azonban,
annál inkább fedez ed fel magadban azt, hogy ehhez a néphez
semmi közöd nincs. Itt kenyeret kaptál, s egész családod is, de mindig
nehéz kenyeret. Ezért hálás vagy s becsületes akarsz maradni, de
nem érted, miért is lenne éppen az a föld az, amelyen vélni és halni
kell? Nem érzed a magyar szellem termését a magadénak. Nem tu-
dod miért éppen az a szép Felfedeeel magadban tulajdonságokat,
életelveket. magatartásokat. melyek mindenestül elütnek azoktól,
amiket született magyarokon tapasztaltál, s hasonlónak érzed maga-
dat egy feltörekvő nagy nép gyermekeihez, akik közül kiszakasztott a
,')ors. Nemet már mégsem tudnál lenni. Már németül sem tudsz iga-
zán s most úgy érzed, nincsen hazád. Kicsoda vagy te? Elszakítva
efly néptől, ahová nem tudsz visszatérni s beleötvözve egy másik
népbe, amelyben idegennek érzed magadat. A magyárok csak jöve-
vénynek tartanak s "törzsökös magyarság" vágja a szemedbe anémet
és szláv ősöket, te magad pedig érzed, hogy mégis ide kötött a sor-
sod, bár a mai életforma nem tud meghódítani, nem győz meg s ér-
zed, hogy annak alakításánál a te véleményedre senki sem kiváncsi.
Ezek az idők hazafit keresnek benned, te pedig csak polgár lehetsz
már. Ezek az idők közösségi embert keresnek benned, te pedig
semmit sem ismersz már, mint a magad családját, amely kátyuba
került, fnint szárazra tett hal s vergődik idegen szívvel egy idegen
világban. Nem hiszel az asszimilációban, s a gyermekeid is ilyen sors-
sal lesznek verve, de nem tudsz hinni a disszimilációban sem. Nincs
visszaút, s előre az út járhatatlan.
. A te ügyed közügy. Emlékszem az iskolára, amelybe jártam. Az
osztályunkban tizenhat zsidó volt, s a nemzsidók legalább nyolcvan
százaléka idegen származású. Óbuda és környékének felfelé törő s
jórészt német polgársága küldte ott fiát fel a magyar középosztályba.
Én már a középiskolában olyan környezetbe kerültem, ahol csak egy
gond volt, sajátos magyar müveltség kialakítása magunkban, s ern-
lékszem. mennyire idegennek éreztük a legjobb szándékú tanárok
munkáját is. Ennyi idegen műveltségű családból felkerült többé-ke-
vésbbé érdeklődő kamasznak lehetett-e egyáltalában megmutatni, mi
is a magyarság? Tanáraink nagy többsége is idegenszármazású volt.
Ezek a fiúk azonban kikerül tek az iskolából és útlevelük volt mind-
járt a középosztályba, ami azt jelentette, a "magyarságba" is. Magyar
érettségi után természetes volt azt gondolni, hogy ezek ime, már
asszimilált magyárok. A középosztályban azonban ugyanez az irány- í
talan "magyarság" fogadta ezt a sok friss magyart. A Hivatal és a
vele járó Társadalom mennyivel volt öntudatosabb magyar, mint az
az Iskola? Ezek a fiatal ernberek a középosztályban azt hitték, hogy,
magyarok, de nem tudtak különbséget tenni acigányzene és a ma-
gyar népdal között, nem tudták miért más magyar Herezeg Ferenc,
mint Móricz Zsigmond s mikor megindult nyugatról az a száza-
dunkban példátlan politikai hatás, amely Európa egyik legnagyobb
népének nemzeti felemelkedésével' volt egyazonos. ugyanezek a fia-
talemberek a magyar középosztályban egyszerre nem tudták, hová
tartoznak? Egy nagy nép hívta őket vissza, s minden idegszáluk, mű-
veltsé~ük, ízlésük, azt mutatta, hogy a magyarság egyáltalában nem
kötötte Ie őket egy életreszóló élménnyel, s nem értették, miért
állana ellentétben a kettő? Mert nem tudhattak meg, mi a magyar
kultúra, elhitték, hogy ez tulajdonképpen csak talaj egy idegen kul-
túra számára, s aszerint, hogy milyen erővel ragadta meg őket hazai
hívás, vagy megzavarodtak magyarságukban, s kétségeik támadtak
az asszimiláció Iehetőségéberu és szük.ségességében, vagy lelkiimeret-
furdalásuk támadt a népárulás miatt, vagy egyenesen missziót érez-
tek a politikailag elmaradt magyarságot megnyerni a Jcoreszmének.

Nincs vissza út, s előre az út járhatatlan?
Miért js mennétek vissza? S hová mennétek vissza? Vissza az ős-



hazába? Tán ott nem éppen olyan lelki meghasonlásban élnél? Ma-
gad tudod, az elmagyarcsodásnak ezen a fokán ez már lehetetlen. Ha
meg itt maradsz" hogyan mennél vissza? Lélekben? A fársadalomtól,
a nemzettől idegen eszmékkel. hitekkel. politikai magatartással. mű-
véltséggel akarsz értelmiségi pályán élni itt közöttünk? Meddig men-
nél vissza? Befelé élnél az ősi népednek, kifelé élnél nekünk? "Vagy
nekünk akarnál élni, becsületesen, de folyton éreznea kellene, hogy
nem tartozol ide? Vagy nyílt ellenséggé lennél s minket akarnál ma-
gadhoz asszimilálni? •

Miért nem lehetséges az út előre? Az út, amit nagyapad és édes-
apád végigjárt a te díplomádig, miért volt járható eddig? Miért volt
kétségtelen még a te számodra is diákkoro db an , hogy magyar vagy?
Mi vitt rá. hogy magyar nevet keress? Ugye, az, hogy hittél ebben a
járható útban? Ez az út járható, .mert csaknem végig jártad. Mi tör-
tén t kőzbem?

M: magyaros vagyunk az első bűnösök a te ügyedben. Bűnünk,
hogy nem tudtunk neked Igaz magyar iskolát építeni. A neveltetésed
bizonytalan volt. Művelt embert akart nevelni s ez átvitte a csalá-
dodat a népi németségből a magyar középosztályba, de ez az átme-
netel csak társadalmi volt, nem volt lelki - szellemi áthonosulás, Az
iskolánk szelleme nem volt elhatározottan, mé'lyen, gyökeresen, ~~~.,..
magyar.

Nem tudtunk téged igazi magyar középosztályba bevezetni.
Ugyanilyen férg'nevelt, félig asszimilált iránytalan tömeg várt, mint
te magad voltál. Mi magvarok elmulasztottuk a magyar nép feleme- markosralví Barabás ~Iárton fest 5-
1" 1 ké , 1 't' , t 1 ., k . ~ művész a Műteremben rendezte megeseve rétségte erme enni a magyar ei!' e rrusegne , mint magyar ve- kláll.itását. Ez az erdélyi festő minden
zetőrétégnek magyarságát a műveltség, a 'S/zlellem és az é,letforma évben, most már, harmadszor egymás-
tekintetében.' után feljön Pestre egyszer és bemutatja

Nem tudtunk igazságból és munkából, vagyis magasrendű ma- művészetét. Tavalyi kiáJmtásáról csak
b '1 1 " "eli ik csupa jót írhattunk, csakrem ez az esetgyar szocializmus o enyugözo, naim: us életet felkínálni neked. idei kiál.litásánál is. A múlt évitől el-

Hívtunk az életünkbe, de Nyugaton évtizedekkel előbbre éltek. téröen idén nem a tájképekre helyezte
És nem. tudtunk neked viharálló magyar politikai gondolatot a fősúlyt, hanem a figurális kompozí-

nyújtani, olyat, amely, mint 1848-ban, Aulichokat, Damjanichokat, ciókra, Kiálűitott 39 képe közül legalább
1 a fele ilyen. Vannak közöttük egészen

Knézitseket, Petőfiket kétségbe enné tett a magyarságukban, A ma- nagyszabásúak is. Azonban, és ezt
gyarság dermedten figyelte idegen gondolatok küzdelmét önmagában. őszintém meg kell mondanunk, bár
Baloldali íorradalmasság és jobboldali koreszme két tábort vert a valamennyi nagyon kifejező és mozgad-
házaink közt. Egyik a zsidósághoz, másik a germansághoz akart rán- mas, stílusához mégssm illik egészen.

k dk lszá k Határozott, erőteljes ecsetvonásokkal1tarri bennün et s nem tu tu e. szantan épviselni a magyar utat. dolgozó ttechnilcája nem bírja az apró-
Persze, hogy meginogtál a magyarságodban. Iékosabb munkát követelő alakfestést,

I De te is bűnös vagy, mert beengedted a politikát a sorsodba. A túlságosan durvának hát mindegyik,
1 lk d 1 '1' d d al' d 1 '1 li '1' k "1" Tájai azonban" a tavalylakhoz mérten,e en uegme yere enge te s aren e tette a po tikária muve 0- még csak fejlődtek, még jobbak és
dést, eayéni sorsot s k'szolgáltattad magad a válságnak. Európa kor- még erőteljesebbek. Új hangot és hozzá
szerű nacionalizmusa vert tanyát a szivedben, ez a világnézeti nació- nagyon kiváló hangot jelentenek a táj-
nalizrnus, mely kiölte Európából a Iélekszerirrti patriotízrnust. Európa festők átlegra dci:,go'Zóseregében.
szédült hgláltáncot jár, melyben a matéria, a hús és a vér leigázzák Tartuffe, Mo'líerc szatírája napról-

1 lk ' k' napra nagy sikert arat a Nemzeti Szín-rt e et. Kárpatmedence összekeveredett kisnépei özött ez a ver- ház Kamara szírnházában. El kell ismer-
nacionalizmus kétszeres halál. Hinnűnk kell ennek az európai válság- nünk, az előadás egészen kiváló, a
nak európai lelkű megoldásában. Ez a kibontakozás fog békét terem- szereplők kedvve'1 és jól játszanak. Az
teni a mi házaink között is, A te Ielkedberrís. Ez, a háború és minden egész darab egyetlen tempó, telve meg-

hl Iepetésekkel, Sok mondanivalója van
- áború, csak epizód, s kell, hogy csak az le:gyen a történe em nagy Molierenek az álszenteskedésről és pe-
szellemi folyamatában, mely vé~eredrrÍényében mégis csak együtt- dig találó megálsapitások. Az az egyet-
élésre neveli a népeket. • len hibája, hogy a mai közönség egy-

Egyet üzenek neked s ezen gondolkozzál. A magyar történelem ábtalán nem vallásos olyan mértékben,
hogy vallási tekintetben álszentektől

a legféLlreérthetelenebb példa arra, hogya vér az semmi, a lélek a kellene tartania és attól, hogy ezek rá-
minden. A magyarsághoz való tartozás, a magyar műveltségben való szedik. Sőt, az a félő, hogyegylesek
benneélés függvénye. A mgyarsággal mindíg azok érezték legkétség- a darab hatása alatt, nem sz.ivúelve mez
telenebb módon egynek magukat, akik legmélyebben kultúráltak a darabbani a túlzó Orgonhoz intézett

ügyes szavakat, azonosítani fogják a
voltak ezen a földön. A szell emi és Lelki műveltség csúcsain ez a kegyességet az álszent képmutatással
hozzánktartozás mindíg kétségtelen. Zrínyi, vagy Petőfi, Gárdonyi, és üldözni fogják bítetlenségükkel még
vagy Munkácsy esetében, hogy neked beszéljek, a magyar irodalom,azt a kis kegyességet is, amelyik nap-
művészet és tudomány nagyjai közül azok esetében, akik nérnet szár- jainkban megmaradt. Bizony intelligen-

eia-próba ez a darab, a különbség~t
mazásúak voltak, mindíg kétségtelen volt a magyarsághoz való tar- tenni tudás próbája.
tozás. Csa i~ «zo}: nem tv,dják bejejezni az asszimiláció.iukat, akik nem Majd a gyerekek a címe a Iesú iabb
tudják befejezni a kultúrájukat. Vakard meg nemzetietIen kijelenté- nJémet vígjátéknak, amr..yík egy "fuJrcsa
seket tevő. vagy idegenségek által kísérthető idegenszármazású értel- I ötlet alapján tÚlS.ágos,an is bonyolított
miségeink' "műveltséfének" rétegéts fel fo~o~, fed~n~, mil:yeil1~vé- ;:ra~~~l~~~~~!~a: j~~k~~;Vá~~~:;~~
konyka az. Nemrég beszélgettem egy assz1mllalt kőzéposztályúval, I nyakatekertnek tetsző gO;ldolaiO'k-és

ben átvették. Az Evangélikus Napokról.
dr. Vácz ELemér tett jelentést, a kőz-
gyűlés örömmel vette tudomásul, hogy
azoknak száma a, múlt, évben jelentőserr
emelkedett. A zárszámadást és a költ-
ségvetést Artner Oszkár pénztáros ter-
jesztette elő. A bevétel 38 'ezer, a kiadás
28 ezer pengővel' zárult. A jövő évi
előirányzat 40 ezer pengő bevételt, 35
ezer pengő kiadást mutat,

A közgyűlés egyhangú bimlommal
újabb három évre újból megválasztotta
elnökévé dr. Bencs Zoltánt", alelnökéve
báró Radvánszky Antact és herceg
Hohenlohe' Egont, főtitkárává pedig dr.
Gyimesy Károlyt. A közgyűlés Bothár
L, Vilmos székelyföldi egyházfelügyejő
megindító hangú felszólalásával végző-
dött, aki háílás köszönetet mondott a
székelyföldi misszíó iránti szerétetért
és támogatásért, melyet a sepsiszent-
györgyi templomépítés dolgában az,
Országos Luther-Szövetség részéről ta-
pasztalt,

Láttuk
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feltevések alapján mozognak és cselek-
szenek. Ezzel bizonyítják be a legjob-
ban azt a nagy gondolkodásmód beli
különbséget, amelyik bennünket nagy
szomszédunktól elváraszt. Szó s.ncs
arról, hogy az a kép, amit a darab ad,
nem volna hiteles. Hiteles az, sőt
összesürített képe mindannak, amit mi
máskép tennénk és másképp gondol-
nánk Ezért áll távol tőlünk és ezért
fáraszt ki még akkor is, amikor a leg-
jobb akarattal: szórakoztatni szeretne.

kp.
~~~

f~v~álZenei elöa~ás
Bach elötti mesterek müveéből ren-

dezett egyházzenei előadást hallhattunk
a Deák-téri üemplomban ae. Elmúlt hé-
ten. Pachelbel, Schütz, Buxtehude, Oth-
mayr, Kuhnau, Muffat, Krieger mű-
veiből mutatott be egy-egy darabot a
budapesti evangélikus leánygimnázium
énekkara, a Lutheránia-vegyeskar,
Weltler Jenő vezénylete alatt. Orgonalt
Szakolczay-Riegler Ernő, a szólórészeket
Tóth Valéria, Sándor Judit, Záhony
János és Kristofcsák Ernő énekelték.
Az előadást a rádió is közvetítette egész
terjedeómében.

Ez az egyházzenei előadás összeállí-
tásában kétségtelenül azon a helyes el-
gondolásori alapult. hogy egyházunk
közönségét meg kell ismertetni azokkal
a mestnrekkel is, akilen sk műveit ritkán
halljuk. Egyházi zenénkben ugyanis
csaknem kizárólag Bach, Schütz és
Handel i rr~rős, míg a többiekről nem
is veszünk .udomást. EL a hiba azonbarn
egyházi zenei téren ugyanabba a téve-
désbe visz, amelyikbe a profán zenenél
jutunk, amikor pl. Budapesten túl-
nyomórészben Beethovent haölgatják
csak szívesrsn és nem múlik el esztendő
anélkül. hogy n.s lenne alkalmuns; vala-
mennyi szirnfóniáját hallanunk. Ebből
a szempontból tehát nagyon is hel'lyes-
Iendő a műsor összeáblítása.

Az azonban másik kérdés, hogy az
említett és keveset hallott mcsterek
kivár.lasztott művei megfelelőek voltak-e.
Véleményünk szerint a műsor kissé
egyhangú volt, nem látszott rajta a
változatossárára való törekvés. Pedig
éppen a leár ygimnázium énekkara mu-
tatta meg, (ez a szám messze kimagas-
lott a többj közül előadásának contos-

ágávaú. kidclgozottságával) hogy a női
karra írt művek közül lehetett volna
többet választaní. Ezek azok, amelyeket
ritkán hallunk, amelyeknek megszólal-
tatására nincsen sok helyütt olyan
pompás hanganyag mint éppen Il1eány-
gímnázíumunkban.

Az egyhangúság azonban főleg az
orgonaszámokat illeti. Technikailag jól
adta elő őket Szakolczay-Riegler Ernő,
de reaisztrálásában nem használta ki
orgonánk lehetőségett. Talán éppen uz
VOI:Jt a hiba. Művészetének 'elismerése
melletc azonban különösnek találtuk,
hogy amikor evangélikus egyházunk
"annyi iJgazán el'lsőrendü orgonistával
rendelkezik (Zalánfy, Peskó, Kapi-
Králik, Sulyokr, miért kellett .,idegen-
ből" vendégművészt hozni, olyat aki
elsősorban nem protestáns egyházi ze-
nével foglarkozik? kp.
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aki olyan kijelentéseket tett, mintha a magyar kultúra nem volna
egyéb, mint a germán kultúra származéka s két percen belül kide-
rült, hogy ez az úr a legelemibb eket sem tudja a magyar történelem-
ből és irodalomból. Hogyan érezhetné akkor, mi a magyar?

Tőled egyet kérünk. Felejtsd el, hogy rosszul neveltünk, ma-
gadra hagytunk, rossz példát mutattunk s vesd rá magadat a magyar
kultúrára. Mélyítsd el magyar tájékozódásodat s ezzel fejezd be az
asszimilációqat. S megígérjük neked, hogy ez a mai magyar nemze-
dék, mely ebben a két háborúban közelről láthatta az "asszimiláció"
eredményeit, többé nem akar már senkit "nernzetiségétől megfosztani".
A népek békéjét akarjuk. Nem fogjuk elhinni .ilyen hamar senkiről
sem, hogy magyarra lett. Megbízható ismereteket akarunk népünk és
elsősorban középosztályunk szellemi. összetételéről. De mindenki szá-
mára nyitvahagyjuk a kapukat s azok számára, akik magyarokká
akarnak lenni, megépítjük az igazi magyar iskolát. Mert nem aka-
runk többé lelk válságban élő testvéreket látni magunk körül.

. Dezséry Lá.szló.

Élet a végek en.

Magyarságmentés a felvidéken
Most ősszel indult meg Dusán, a Rimaszombat-tamásfalui evan-

gélikus egyház egy kis leányegyházában feljegyzésre érdemes nemzet-
mentő munka. Kell, hogy e példának minél számosabb követője
akadjen szerte e hazában, ahol csak magyarok és evangélikusok élnek,
mert benne világosan megtapasztaltuk Istennek most is munkálkodó
és a semmiből is nagydolgokat teremtő csodatevő hatalmát és erejét,
mellyel minden emberi akadályon és gyöngeségen keresztül is véghez-
viszi akaratát.

Egy kihalófélben levő leán'!Jegyházról és egy megszűnésseI fenye-
'qeieti magyar evangélikus iskoláról van szó.

Az 1943. június 1-2-án tartott kanonika-vizitáció alkalmával a
tiszai egyházkerület püspöke fájó szivvel állapította meg, hogy Dusa
kihaló leány egyház és a magyar iskolát felekezeti jellegének és magyar
tannyelve elvesztésének veszedelme fenyegeti, mert evangélikus isko-

I lájában csak három evangélikus vallású tanuló van olyan, aki a község
szülöttje és magyar anyanyelvű. A harmincnégy tanulóból harmincegy
róm. kat. szlovák telepesek gyermeke és a tót telepesek már mozgalmat
indítottak tót nyelvű iskola felállítására. És hogy ide jutott ez a
leányegyház, az az "egyke", sőt "egyse" bűnének szörnyű következ-
ménye volt. Asszonyok, akik féltek gyermeket a világra hozni, mert
attól tartottak, hogy kevesebb lesz a kenyér, megoszlik a föld az örö-
kösök között. De a kényelem kérdése is közreiátszott az egyke terje-
désénél. Nem csoda tehát, ha a valamikor virágzó leányegyházból és
magyar evangélikus iskolájából, mely sok viharnak ellenállt,. s kibírta
a cseh uralom' minden elnemzetlenítő politikáját, most, a visszatérés
zavartalan éveiben haldokló egyház és iskola lett, melyen az elmúlás
jelei mutatkoztak.

De Isten meg tudja tartani és életre tudja kelteni még a haldoklót,
még a holtat is, ha akarja. Istennek pedig ez volt az akarata. Az egyház-
látogatást végző püspök a magyar evangélikus iskola megtartására és
ezzel a község törzslakossága magyarságának megmentésére két, egy-
mást kiegészítő eljárást ajánlott; és pedig: a dusai magyar családok
fogadjanak magukhoz menhelyi magyar evangélikus gyermekeket, olya-
nokat, akik iskolakötelesek, - s ezzel párhuzamosan állítson fel az
egyház Dusán árvaházat, melybe szintén iskolaköteles magyar gyerme-
keket vegyenek fel. E tanács felett megindult a tanácskozás és azt
mondottuk: szép, de elérhetetlen. megvalósíthatatlan, nincs semmink,
semmiből pedig csak Isten teremthet valamit.

A mentő munka mégis megindult.
Egy 'jámbor, öreg, szegény anyóka a rimaszombati asszonykörben

meghallja, miről van szó, elhozza tőle telhető adományát az árvaházra
és átad 5 pengőt e célra. Tehát volt már tőkénk! Az' egyház tanítója,
- iskolája szeretetétől áthatva, annak fennmaradását szívén viselve:
az árvaház céljaira felajánlja két évre a javadalmát képező tanítói



lakást a melléképületekkel együtt azzal, hogy: majd ad nekem az
édesanyám lakást addig, amíg az árvaház a maga lábán is meg tud
állani. Volt tehát már födél, mely alatt az árvák fejüket lehajthatják.
S ezzel megindul az adományok sorozata. Megérkezik az első nagy
adomány: a nyíregyházi Bessenyei-Társaság egyezer pengős, majd két-
száz pengős adománya, azután Gömör vármegye és Rimaszombat város
nemes adománya. A Nép- és Családvédelmi Alap 3000 pengőt utal ki,
a Népjóléti Szövetkezet tamásfalvi szövődéjéből előállítási áron utalja
ki az ágyneműhöz szükséges vászonneműt. A Biblia Kör tagjai szent
lelkesedéssel szabnak, varrnak, hordják össze a párnákat, készülnek
nagy gonddal és szer'etettel az ágyak. A bútorkérdés is megoldódik: a
rimaszombati asztalesok felekezetre való tekintet nélkül felajánlanak
egy-két darab bútort az árvaház céljaira, mindenki megérti és teljesíti
kérésünket. A templomi gyülekezet is lerója adományát és készpénz-
ben, természetben, alapítványok tevésével segíti előrehaladni az árva-
ház felállításának ügyét. Megható hosszú sorát sorolhatnam fel az ada-
kozóknak és adományaiknak, de hosszú volna mindazt elmondani.
A lényeg az, hogy itt valóban Isten cselekedett és amikor Győrből
1943 október 15-én megérkezett a diakonissza, az ő kísérő testvérrel
együtt megállapíthatta, hogy az árvaház - kisebb, még pótlandó
hiányoktol eltekintve - várakozáson felül fel van szerelve. És amikor
november 8-án Turóczy Zoltán püspök az árvaházat megnyitotta,
könnybeborult szemmel hallhattuk ajkáról a boldog megállapítást:
hogy a hervadó ősz minden elmúlást hirdető borongása ellenére, Dusán
most megindult az élet tavasza. A dusai hívek nem félnek már a
hívektől, a mult bűneit jóvá akarják tenni, több gazda pedig házába
menhelyi gyermekeket fogadott, - áll az árvaház is, benne kilenc kis
árva, kik által Krisztus jár közöttünk s boldogan mondja: "Hajlék-
talan voltam és befogadtatok ... " Ahol Krisztus jár, ott élet fakad és
nincs ereje az enyészetnek! Ime, 1943 csodája: imádság és Krisztus
befogadása által - még a háboru minden vérzivatarja ellenére is --
új élet támad a romokon! Kicsiben milyen nagy tanítás: kevesen
vagyunk, ne féljetek a gyermektől, fogadjátok be Krisztust és akkor
új élet tavaszát írja a magyar jövendő ...

Amminger Ferenc.

Kevesen tudják ...
Folytat juk látogatásunkat a régi kassai temetőben. A temető

középső részén, kissé északi irányban van Klobusiczky István kassai
polgár sírkápolnája, mely művészeti szempontból talán a legbecsesebb
emlékműve a sírkertnek. Az építmény 1735··bőlvaló, melynek ková-
csoltvas rácsozata, de különösen a szintén vert vasból készült sír-
keresztje az akkori kassai vasműiparnak valóságos remeke. Úgy rajz,
mint technika szempontjából kiváló alkotás. Ezt a keresztet restaurálva
újabban a templomban helyezték el. Magát a sírt vörösmárvány kőlap
fedi; rajta felül a Szentháromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, mint
a mennyország Ura; lent a halott keresztnevére mutatva István, az
első vértanú megkövezésének domborművű jelenete. A kő német fel-
írása kissé elmosódott. A sír nemcsak avasműves, de a kőfaragó mű-
veszetnek is jeles emléke. .

Figyelemre méltó a Lipóczy-Keczer család kriptája, homlokzatán
címerrel. Érdekes építészeti alkotás Sulyovszky Menyhér tnek, a Mar-
tinovics-féle összeesküvés egyik tagjának 1837-ben épült, a bejáró-
kaputól balfelé, déli irányban lévő sírboltja. Külön érdekessége a te-
metőnek az az alsó kerítésfalba illesztett, név nélküli, feliratos vas-
emléktábla. amelyen francia szöveg áll. Magyar fordítása ez:· "Itt.
nyugszik békében egy nemes szív, aki a sors kettőzött csapásai alatt
balszerencséj ét méltósággal viselte".

Továbbmenve a Halykó család síremlékének felirataira lehetünk
figyelemmel: '

"Emléklap Halykó Mihálynak, a munka és szorgalom, az őszinte-
ség és becsület, a hazafiság és hazaszeretet, a férj és atyai erények
által kitűnt igaz embernek, kegyeletünk jeléűl szerető neje és hálás
gyermekei. "

·HíREK
Az egyetemes közgyűlés lapunk nyo-

'mása idején folyik. Részletes beszámo-
lót következő számunkban hozunk róla.

Halálozás. Broschkó Gusztáv Adolf,
néhai Deák-téri lelkész es eSpeI1EISöz-
vegye, sz. Friedrich Anna, életének 7l.
évében, november 25-én, Budapesten
ef'.lhúnyt. Mint a Deák-téri némel; nyelvű
egyházközségi papriéja, szerető szívvel
és buzgó lélekkel szolgált a gyülekezet
nőegyletében, a szegények között és
mínden szeretetrnunkában. Temetése
igen nagy részvét míslleűt folyt le a
Kerepesi-úti temetőben, ahol a kopor-
sónál Wolf Lajos és Güttler Vilmos, a
sírnál pedig dr. Keken András lelkészek
hir-dették a vigasztalás igéit. Gyászol-
ják a Broschk ó, Gloetzer és Lőrincz-
Lairídgráf családok, az E;,g:yházközség
tagja,i is kegyelettel őrzik emlékét. -
Szeverényi Samu ny. kántortauító, em-
léklapos főhadnagy, november 24-én
Nógrádbereelen tragikus körülmények
között elhúnyt. Dr. Keken András
Deák-téri lelkész az él:thúnytban nevelő-
atyját gyászolja.

Tábori levelezőlapot kaptunk az orosz
frontról, melynek írója, közép.skolai
tanár, örömmel értesít bennünket arról,
hogy október 31-én reformációi tábori
istentiszteleten vehetett résat és ez a
komolly ünnep fe~,ejtheteU".'I1emléke fog
maradné.

Petőfi japán nyelvre fordítója. Két
héttel ezelőtt, adtunk -hírt Pap Ferenc
budapesti va Ilástaní tó-Ielkész hadaláról.
Kevesen tudták, hogy az elhúnyt evan-
glélikus lJŐ\~lké.szmagán szorgalorn ból meg-
tanulta a japán: nyelvet és azt annyira
elsajátította, hogy egyik japán ujság
mumkatársa lett. Petőfi legszebb költe-

I
ményeit. japán nyelvre lefordította s
"azokat a lap közölte is, mikor pedig
házasságkötésérő] küldött értesítést a
Iapnaűc, kedveshangú levél és értékes
jilJpán porcelbán érkezett nászajándékul.

:Kijavítandó sajtóhiba. "A magyar-
országi evangélikus egyháziegyetem sza-
bályzata a közép- és középfokú iskolák
tantervérőí" c. munkálatban a 2. lap
második sorába értelemzavaró sajtó-
hiba csúszott be: "Életrajz" helyett
"Egyházra,jz" olvasandó. Kívánatos,
hogy ezt a sajtohibát mindazok, akdk-
nek a sza b ályzat birtokukban van, ki-
javítsák.

Nagy,károly. Az ifj úsági kör nOV1€IJTI-
bl21r 27-én szerétetvendégséget rende-
zett, melyen a vasárnapi rskolásokat
vendégelte meg az ifjúság. - A hely-
beli Protestáns Körben nov. 28-án,
kultúrdélután volt, amelyen Gárdonyi
Gézáról Babos Jenő áll. isk. igazgató,
Remenyik Sándorról pedig ifj. Rimár
Jenő helyi ev. lelkész tartott előadást.
Az ünnepélyt alkalmi költemények
egészítették ki. - .A.zOrszágos Luther-
Szövetség december ö-én Evangélikus
Napot rendez a gyüll'ekezetben, amely-
nek keretében Kemény Péter lelkész
és dr. Vácz Elemér várm. főlevéltáros
tartanak előadást.

Az angyalföldi Luther-Szövetség és
Nőegylet december havi szerétetvendég-
ségét 5-én, vasárnap d. u. 5 órai kez-
dettel tartja, a Fóthy-úti flzrrn.pliomalag-
sorában. Gazdag műsor keretében elő-

-adást tart dr. Reök Iván kórhází fő-
orvos.
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Csepel. A gyü1Jekezet munkásszövet-
sége világnézeti előadássorozatot ren-
dez, melynek keretében legutóbb dr.
Reök Iván ",A modern ember és Isten"
címern és Agoston Sándor "Ellenmondá-
sok a Bibliában" címen tartottak elő-
adást.

Az "Üzenet" c. országos evangélikus
szórvány lap dec. ll-én. szombaton
d. u. fém 7 órai kezdettel a Zeneművé-
szeti Főiskola nagytermében ünnepi
estet rendez, melyen dr. Bencs Zoltán,
az Országos Luther-Szövetség elnöke
mond ünnepi beszédet. Közreműköd-
nek: Basídides Mária, Dullien Klára,
Csiky Mária, Lehotay Árpád, Peskó
Zoltán, a Lutheránia-vegyeskar Welt-
Lö1l' JI21nővezényletéveü, Bevezetőt mond
dr. Keken András.

Sopron. A Hittudományi Kar Ifjú-
sági Kőrében november 27-én Várady
Lajos csepeli lelkész tartott előadást
"lVIunkás szocializrnus és evangéliumi
munkásmozgalorn'' CÍmen.

A Budai Ifjúsági Luther-Szövetség
legutóbb tartott közgyűlésén az 1943-
44. évre elnökke Molnár Gyulát, oDelnö-
kökké Eőry Edét, Kovács Katalint,
'I'etmajer Noémit, főtitkárrá ifj. Me-
rényi Miklóst, tdtkárrá Frank Gyulát,
pénztárossá Marcsek Zoltánt válasz-
totta meg.

Templomi hangverseny. A Fasori Jó-
tékony Nőegylet és a fasori Luther-
Szövetség deuember 8-án este 6 órai
kezdettel a fasori templomban a szegé-
nyek karácsonya, javára hangversenyt'
rendez, melyen Peskó Zoltán orgona-
művész, Dublhen Klára hegedűművésznő,
Kálmán M8J2:idaénekesnőés a fasori
evangéldkus énekkar szerepelmek.

Házasságkőtés. Kiss Kálmán felső-
petényi lelkész és neje, Miklya Erzsé-
belt leánya, Lenke Harsányi Gábor
m. kir. honvéd-főhadrraggyaíh november
14-én házasség-ot kötött a felsőpetenyi
templomban. Tanuk voltak: Nyáry
Gyula honvéd-auezredes és Kiss Benő
lelkész.

Irodalmi és zenei estet rendezett no-
vember 28-án a fasori Ifjúsági Luther
Márton-Kör. Közének után Pa'cher Ist-
ván üdvözölte a közönséget, AlrtmaJl1n
Kurt hegedült, Spáring Pál írásaiból
olvasott Iel; majd népdadbemutató kö-
vetkezett, Kéry János verseíből adott
elő, Miskolczy Ida pedig hegedult. Elő-
adásra kerü rt egy valdásos jelenet. Erős
Sándor: Az ünnepnapot megszenteljed!
címen. Ezután Pacher István és Dániel
Aurél zongora-hegedűszáma követkczett.
Sinka Magda novel1áiból olvasott fel,
Miskolczy Margit pedig zongorázott.
Első ai~lkalomma,l mutatkozott be az
Ifjúsági Kör ú] énekkara. Pácher Ist-
ván vezetésével néhány számot énekelt
Bach: "Geistliche Lieder"-jéből. Záró-
szavakat és befejező imádságot Pásztor
Pál s. lelkész, a Kör vezetője mondott.
Az érdeklődő közönség szépen megföl-
tötte a gimnázium disztermét s hálásan
fogadta az ifjúságnak ezt a bemutat-
kozását is.

Ssűletés. Güttler Vilmos budapesti
lelkész és felesége, Farkas' Judit házas-
ságát Isten fiúgyermekkel áldotta meg,
aki a szerit keresztségben a Vilmos ne-
vet kapta.

A kétszázéves Hallei Magyar Könyv-
tár. Nov. 30-án a rádióban Budapest
II. 'hull,ámhosl9zán felol vasásra kerü lt
dr. Nagy Gyula evangélikus lelkész, a
hallei egyetem magyar egyházismereti
kutatóállomásvezető előadása "A két-
százéves Hallei Magyar. Kőnyvtár" cí-

8

Alatta versben ezt olvashatjuk:
"Drága nekünk ez a sírhely, hol jó anyánk szunnyadoz,
Hol a szív, mely értünk lángolt némán, csendben hamvadoz.
Ide jövünk gyermekei keblünk hű érzelmeivel,
Hogy itt szerit emléket áldjuk gyászos szívünk könnyivel".
Érdekes sorokat találunk Stadler János vastábláján:

"Állj meg tsak halandó, tekintsd meg dobbanva
E sír üregbe kinek nyugszik hamva.
Nemes Stádler János, aki életében
Istenét tisztelte, nyugszik itt békében.
Házassági hűség, emberi szeretet
E polgárt hatvan évig bélyegeznek.
Mely -jő férj és atya után zokoghatnak
Egy hű pár s gyermeki méltán gyászolhatnak." '.

A közelben Csiszár Teréz csinosan faragott és urnával díszített
sírkövének felirata:

"Egy vígasztalhai:atlan Anya s kesergő testvérek emelék e sír-
követ felejthetetlen kedvesőknek Ns. Csiszár Teréznek, ki a szülői
karok közül kiragadva, élte 22-ik tavaszán idegen földre jött, a házas-
élet örömeinek élvezese helyett kiürít eni a halál keserű poharát."

*Sok pusztulásra kárhoztatott értékünk között mindíg jobban és
jobban elárvult Bocskay István volt erdélyi fejedelem híres nagy-
keraki vára. A vár tetőzetet alaposan megrongálta az idő, a torony
csúcsa leomlott, a szobák elhanyagoltak. A debreceni Déry-Múzeum
igazgatója most tudományos munkában hívja rel a figyelmet az el-
hanyagolt értékes, ősi vár mielőbbi restaurálásának szükségességére.

Debrecennek egyik legrégibb és legkedvesebb emléke a nagy-
templom Rákóczi-harangja. A református egyház használatára az öreg
Rákóczi György saját ágyúiból öntette. Hogy a harang beszédét meg-
értsék, rávesette a Rákócziak jelmondatát, a Bibliának ezt a versét:
"Nem azé, aki akarja, se nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené".
Milyen sok alázatosságot hirdet ez a harang ma is, valahányszor meg-
kondul a város felett!

*Alig egy hónappal ezelőtt hunyt a álomra szemét a magyar iro-
dalom egyik csendesen dolgozó, jeles munkása, eglházunknak hűsé-

.ges tagja: dr. Papp Ferenc. Tanár volt. 1895-ben kiralygyűrűs bölcsész-
doktorként avatták. Fiatalkori erdélyi nevelősködése idején közelebb-·
ről megismerkedett Kemény Zsigmond utódaival s ennek hatása alatt
később megírta s a Magyar Tudományos Akadémia két nagy kötetben
ki is adta a Kemény Zsigmond életéről szóló életrajzot. Másik nagy
műve az ugyancsak kétkötetes Gyulai Pál életrajz. Ezt is az Akadémia
adta ki. Díszes kitüntetéseit a szorgalmas munka elismerésének tekin-
tette, de soha nem kérkedett vele. Tanári pályáján az igazgatói munka-
kört szerénységgel elhárította magától, mert minden igyekezetével
csak az irodalomnak akart szolgálni. Porait Kemenesaljának egyik

! kedves falujában temették el édesatyja közelébe, aki' a népiskolai
híres "Tankönyv"-nek volt szerkesztője s egy nemzedéken keresztül
egyik legjelesebb pedagógusa hazánknak és egyházunknak.

Közli: Pásztor PáL.

men. Az előadás ismertette a magyar
evangélikusság nagyértékű külföldi kin ,
csét, az. 1725-ben Wittenbergben Kassai-
Michae.lrs György által alapított és ma-
gyar evangélikus teológusok álltal meg-
őrzött és gondozott hatezerkötetes
magyar könyvgyűjteményt.

Szarvas. Az egyházközség képviselő-
testülete a most' betöltendő negyedik
lelkészi állással kapcsolatban a pályá-
bók közül Szlovák Pál bakonycsernyei,
Szepesi Károly oroszlányi lelkészt Szé-
kács Sámuel nagyszénási valiástanító-
lelkészt és Maróti János szarva si s. lel-
készt próbaszónoklatra meghívta. A vá-
1asztá9E11őreláthatólag még ez évben
meg lesz.

Előfizetési felhívás. A tiszai egyház-
kerület lelkészegyesülete kiadja Tu-
róczy Zoltán püspöknek a Legutóbbi llel-
készevangéldzácíón Jónás próféta köny-
véről tartott előadásait. A könyv címe:
Pap az ébredés ellen. Előreláthatólag
dec. közepén fog megjelenni, előfizetési
ára 3 pengő, amely a 28.766. sz. csekk-
számlán (Joób Olivér lelkészegyesilleti
pénztáros, Nyíregyházai fizetendő be.
Csak koa-látolt számban jelenik meg s
biztosítása ajánlatos.

Eladó zongora. Bécsi rnechanikás
hosszú, Bösendorfer hangversenyzon-
gora eladó. Bővebbet Szandtruer Bélá-
náRI, BUdapest, VII., Darnjanich-u. 8.
Telefon: 422-768.



«ISI FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HAR I S2A ZÁR-KÖZ 3.

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttálak,
gyürük,serlegek,
ékszerek, kan csók,
csattok, . hamutálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

'Budapest, V., Deák F...tér _4.
Telefon: 181-175. ~~~~~~~~

• R ÉNU fiiz6különlegességekft ~~----~ __-- _
. Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ
'BUDAPEST(Belváros), IV., Fehérhaj6·utca 8-10. s••

Te l e fon: 186-177. - Készít mindennemű tánc-o
sport- és gyógyfűzőket a. legúiabb szabás szerinI.

(~~;6~~~8~.t\
@) EKSZER-EZUST-ARANY @)

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

·aund6k,
bolerók, ezüstrókék. nerzek nagy választékban

Á
~

~~#talakitás eredeti •.' ••' •.• :.- ./
model szeri nl. - -.. •.

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

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

Létesült a "Nemzeti Önálló-
sítási Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Rá~ió, gramofon, zongora~illenWüs ~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!lL!lt· Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.

UnU • Mohács. Szent-István-utca 49. sz.
- Evangélikusoknak árengedmény

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

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye
révén gondoskodhatunk gyermekeinkrőL

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

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

Bezerédi-u. 10. - Tel.: 140-352.

I Müvirág, dinlo!l, eredeti kUlönleges-
ségek gyártása, e'adása

GROSZ, aDesl, IV.,Sülö-ulca 1.
TELEFON: 180-213.

BAKTAI LAJOS lakberendező.
kárpitos és dí-
szítő mes ter.

Budapest; Luther-utca lIb.
Modern, antik. styl és bőrbútorok kárpitozásét, átalakítá.
sát javításét szakszerűen készítem.ft·····-------------ft............,.,., .



ISMÉT KAPHATÓ!KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-'
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsöbban l -- Részlet,
bérlet, szállítás, csere!

Re is s m a nn 1m r é né
Budapest, VIlI.,· Rákóczi- út 55. Tglefon: 131-090

Ruttkay-Miklián Gyula ;
"A teresz{rén eDy~ázröyi~ történet("
Elemi népiskolák számára. Ára: -'80 P.-

SCHOLTZ TESTVÉREK
könvvkereskedésében ~

Budapest, Ferenc-körút 19/21'

A LUTHER T ÁRSA'SÁG 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!

Krisztus és egyháza. ll. Zsilinszky: Szabad-
sajtó és a protestántizmus. 12. Fábián: Sáritha
Károly. 13. Farkasné: Légy hű mindhalálig. -
A 628 oldalt tartalmazó csomag szálIífással
együtt 4.50 P.
A 4. csomag tartalma: 1. Zsilinszky: Br. Rad-
-vánszky Béla emlékezete. 2. Krizskó: Ein Brief
Philipp Melanchthons.~. FancIer: Hochmúth
kommt vor dem Falle. 4. Pamler: 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. Web er: Újabb ada-
lékok Szepes megye 'történetéhez. 10. Szelényi:
Jelenkori vallásos áramlatok a modern iroda-
lomban. ll. Raffay Mit akarnak a magyar
protestánsok? 12. Mágócsy- Dietz: Öcsai Ba-
logh Péter emlékezete. 13. Payr: Cordatus
Konrád- könyvecskéje Magyarország és
Ausztria múlásáról. - A 748 oldalt tartalmazó
csomaq szálIítássa! együtt 4.50 P.

Az 1. csomag elfogyott.

l'

A 2. csomag tartalma: 1. Ágostai hitvallás. 2.
Életképek a keresztyén szerétet munkameze-
jéről. 3. Farkasné: Husvét (szinjáték), 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: Az élet útjáról (elbeszélések). 14.
Payr: Avadosfai artikuláris egyházközség. 15.
Paur: Cordatus Ko1'Lrád. 16. Raffay: Család,
otthon, nemzet. 17. Szabó J.: Der Protes-
tantizmus in Ungarn. 18. Zsilins~ky: Az 1610-i
zsolnai zsinat 300 éves emlékünriepén. 19.
Zsilinszky: A róm. kath. autonomiáról. 20.
Zsilinszk'!i: Wallaszky Pál. - A több, mint 800
oldalt kit.evő csomag ára száLIítással együtt
4.50 P. . Az 5. csomag tartalma: 1. Weitbrecht: Mária

és Márta. 2. Székács em1ékkönyv. 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 Kiskáte 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-Ós MeIich: A két legrégibb magyar-
gyar fordítása. 6. Kapi: Az Agostaí hitvallás nyelvű nyomtatvány. 10. Sztehlo: 240 esztendő
időszerűsége. 7. Kovács: Az Agostaí hitvallás az egyház szolgálatában. - A 2634 oldalnyi,
400. emlékévének okirattára. 8. Bruckner: Az több rítkaságot tartalmazó csomag ára szállí-
Agostai hitvallás vi1ágformáló ereje. 9. Hitt- tással együtt 26 P. - Ebből kevés példány
rich: Az aszódi falfestmények. 10. Montanus:· van!

A LUTHER TÁRSASÁG közkedvelt Iolyóiratának, az ÖSVÉNY-nek I....:.-XII. évíolyamát, tehát
a teljes sorozatot sikerült kevés példányban összeállítani. Ebből készséggel bocsátunk az evangélikus·
közönség rendelkezésére annyit, amennyit a Társaság érde-ke megenged. Hangsúlyozottan kiemeljük,
hogya 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 Iűzetbe
foglalt több mint 2000 oldalas mű ára szállítással együtt 31'- P.

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltiában, Budapest, VIIL, Ünői-ú! 24.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd,' Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI, KULTURALIS, BELMISISZIÖI, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSZAGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

Megjelenik minden szombaton

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

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

1>_ szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1943. december 12.

I

Deák-tér 4.. (ifjúsági) d. e. 1/49 Mórocz Sándor
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. 1/210 Güttler Vilmos
Deák-tér 4. d. e. 11 Dr. Keken András
Deák-tér 4. d. u. 6 Lehel László
Fasor, Vilma királyné-út 19. d. e. 1/210 Kemény Péter
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 vitéz Virág Jenő
Fasor (német nyelven) d. u. 5 -,-- - - -
Aréna-út 7. d. e. 3/410 vitéz Virág Jenő
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Mórocz Sándor
Kőb ány a d. u. 4 Harmati György
Simor-utca 35. d. e. 11 Szabó Aladár
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) "d. u. 5 Lehel László
Ul lői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/210 Dezséry László
Ullői-út 24. d. e. 11 Csaba László
Szvetenai-u. elemi isk. d. e.. 10 Dendely Károly
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Schelz László
Egressy-út 73. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Abonyi-u. 21 d. e. li - - - -
Fóti-út 22. . d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Révész István
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 - - - -
Szent László-út 61. - d. e. _ 9 Gádor András
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Glatz József (úrv.)
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 - - - -
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Fereae
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
1., Váralja-u. 14. d. e. 10 - - -- -
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Botta István
Öbuda (német) d. e. 9 - - - -
Óbuda, Se lmecí -utca 1. d. e. 11 Botta István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Kaiser József

Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benezur László
Kelenfőld d. e. 11 Grünvalszky Károly
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
Érdi-úton d. e. 10 - - - -
Báthory László-u. 7. d. e. 1/211 - - - -
Rákosfalva d. e. 1/212 - - - -'
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Jaroszlavszkij, az orosz istente-
lenek szövetségének megalapí-
tója, propagandistája és elnöke.

Amikor először olvashatta a
keresztyén világ az ő nevét és
értesült munkásságáról, arról,
hogy Jézussal, az evangéli-
umokkal, az egyházzal, a temp-
lomokkal és a papokkal mit
tervezett, akkor az egész világ
megdöbbenve vette tudomásul
a cinizmusnak óriási mértékre
dagadt hitetlen kegyetlenségeit.

Ő a második világháborúnak
egyházi szempontból legrosz-
szabb emlékű mestere. Hiába
következett be a legutolsó
éveknek külpolitikai hatása
alatt az, hogy az orosz kor-
mányhatóságok munkáját kissé
leállították és mellette Sergius
püspök és egyházfő jelentősé-
gét aláhúzták, a mai orosz kor-
mány és szellemi irányzatnak
mégis igazi exponense, megte-
remtője és -keresztmetszetszerű
alakja Jaroszlavszkij volt.

Alakja nem hasonlít, de
mégis sokban emlékeztet az
első világháború egyházi em-
bere: Rasputiri alakjára. Abban
az időben Rasputin személyét,
papi munkáját, bel- és külpo-
litikai befolyását, a cári ud-
varra gyakorolt nagy hatását
legendákba és mondákba öve-
zetten írta és beszélte az egész
akkori világ. Sikamlós történe-
tek, hihetetlenül hangzó biz al-
mas közlések szálldogáltak vi-
lágszerte nevével kapcsolat-
ban. Pap kortársaí Oroszorszá- I

Meghalt
gon belül és Oroszországon kí-I elég drága és dicsőséges, hogy
vül már működése és dicsősége azt fel ne áldozták volna mind-
teljében megmerték vallani és azért, aminek az ellentétét ki-
sok helyen írásban is kinyilat- vánta meg tőlük éppen J arosz-
koztatták, hogy az orosz görög- lavszkij.
keleti egyház elsőszámú sír-: Nem hatott különösképpen
ásója éppen Rasputin lesz. reánk a halálhír első percében

. Az orosz keresztyénség nem az a közlés, hogy J aroszlavszkij
hivatalos, de mégis jól ismert felekezeti hovatartozandósága
apró és nagy szektái erdők mé- bizonytalan útvesztőkön vált
lyén és bányák alján és kül- ismeretlenné. Tudjuk és. ta-
telkek odúiban félelemmel ve- pasztaltuk, hogya keresztyén-
gyes áhítattal és tartalommal ség nagy hitetlenjei között is
emlegették akkor Rasputint és azoknak. a neve emelkedett
emlegetik ma J aroszlavszkij legmagasabbra, akik beszivá-
nevét. Rasputin halálakor nagy rogtak vagy gyorsan asszimilá-
megkönnyebbülés- és a szív leg- lódtak, vagy ügyesen aklimati-
mélyéről való nagy sóhajtás zálódtak a keresztyénség törne-
tört fel orosz keresztyének mil- gei között. De vannak nagy
lióiból, ma pedig nemcsak orosz hitetlenjei a keresztyénségnek
keresztyén körök, hanem a vi- az ősi keresztyének, a hite-
lág keresztyénségének tömegei hagyó papok között is s ezek-
gondolnak arra: íme, Isten nek az Isten előtt való meg-
hazahívta az ő legnagyobb el- ítéltetése éppen olyan súlyos és
lenségét, valamennyiünk ellen- kárhoztatásra méltó, mint ami-
ségét. lyen az elhúnyt J aroszlavszkijé

Személyévei kapcsolatban lesz.
mérleg et készíteni, dőre és fe- Biztosra vehető, hogya fel-
lesleges vállalkozás volna. Lát- ébredő és a napjainkban meg-
tuk magunk szemeivel és olvas- újuló orosz keresztyének nem
tuk leírt betűk milliónyi tábo- kívánnak nagy temetési ünnep-
rán keresztül, hogy mennyit séget rendezni ennek a halott-
ártott minden megmozdulása _ nak. Koporsójánál egészen bí-
az egyház külső épületének és "zonyosan nem fog "alkalmat-
a könnyen megfélemlíthető tö- lankodni" egyetlen egyház lel-
megek sorai között. De tudunk késze sem. De sírjánál jelenko-
arról is és az ő emlékével kap- runk emberei és a jövendő kor
csolatban ez minden .él fonto- minden nemzedékei úgy fog-
sabb, hogy gyűlölködő har-ca nak megállni, mint akinek ne-
olyan martírok százezreit va- héz emléke marad a földi vi-
rázsolta az orosz földre, akik- lágban e küzdelmes időkből.
nek semmi a világon nem volt I ' • G. L.
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Új gazdasági rend
(Tenmvalóink IX.)

Az idei protestáns napok abkalmávad
Ravasz László püspök az ORLE gyű-
lésén nagy beszédet mondott és a be-
szedben utalt arra" hogy a jövő Ma-
gyarország új gazdaságí rendjében és
annak irányításában nagyobb szerep
kell, hogy jusson a, földmívesosztály-
nak és mellette az iparos osztálynak.
Bölcs és tiszta látás jut erre a követ-
keztetésre. Helytelen és egyoldalú fel-
fogás az, me ly csak a földmívesosztály-
nak, . vagy csak az iparos osztálynak
akar előnyöket biztosítaní. A tiszta
agrár jelleg jelenlegi adottságadnkban
és fö1drajzi helyzetünk bel következően
nyugat felé elmaradottságot szilárdí-
tana továbbra is. A tiszta ipari vonás
- mely teljességgel megvalósítható
sem volna - ú. n. világnézeti síkon
eredményezhétne eltolódást,

Egyébként érdekes, hogy Röpke szű-
kebb hazáját illetőleg, Svájc új gazda-
sági rendjét szintén úgy képzeli el,
hogya, földmí ves- és kézmívestársa-
dalom döntő fontosságú szerephez jus-
SOinJ.

Kormányzatunk illetékes tényezőinél
már most igen kedves alaptétel az a
segíteniakarás, mely egyrészt a földmí-
vestársadalom háboru utáni munka-
rendjét, termelési lehetőségeit gondolja
át, másrészt új keretbe illeszti az ipa-
rostársadalom szerepét, Egy új, jól át-
gondorit és megszervezett gazdasági
rend nem hagyhatja, figyelmen kívül
sem az egyik, sem a másik társadalmi
osztály érdekeit. Sajnos" a két társa-
dalmi osztály érdekei nálunk, majd-
nem a háború kítöréséíg szöges ellen-
tétben álltak. Ezt az ellentétet mindíg
jól érzékeltette az ú. n. agrárolló nyi-
lása. E nyílás számértéke ma -- 16.
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy
ma ipa~ianyalgbe'Srzerzés szempontjából
teljesen rendkivüli időket élünk.

A földmíveLés és ipari termelési le-
hetőségeinek kidolgozása és ennek gya-
koI1lati megvalósítása a klasszíkus nem-
zetgazdaságtan alaptételeihez való visz-
szatérést jelent. Minőségileg jót és so-
kat termelni, ez a jelszó! Egy mezőgaz-
dasági jel!leggel biró ország gazdasági
tönkretételét jelentheti egy olyan hely-
telen felfogás, mely más országok több
termelésévei úgy akarja a versenyt fel-
venni, hogy maga a többet termélt cik-
ket nem meri termelni. Ez a gyilkos
gazdasági versenyben csúf aludmaradást
jelent. Nálunk is hangoztatták egye-
sek a tengeren túlról szállított tömeg-
búza megérkezése idején, hogy az or-'
szág földmíves népe kevesebb búzát
termeljen. Meglévő búzánk jórészét
ebben az időben euzínálták, emberi fo-
gyasztásra alkadmatlanná tették. •

Üj gazdasági rendünk azonban új tá-
[ékozódást, új értékelést is jelent. A
Nemzetpolitikai Társaság egyik leg-
újabb összejövetelén Dobi István nap-
számos tartott előadást, aki kifejtette,
hogy új gazdasági rend csak úgy kép-
zelhető el, ha az emberek szemlelete is
gyökeres' változáson megy keresztül,
ha tudjuk azt, hogy lehetnek ugyan al-
sóbbrendű emberek, de alsóbbrendíí
foglalkozás nincs. Az ország egyetemes
érdekei szempontjából minden foglal-
kozás egyformán érték. Nincs különb-
ség foglalkozási értékre nézve a föld-
műves, va1gy iparos között, rendőr,
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Egyházak közötti lelki egység
- Dr. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő megnyitó beszéde az

egyházegyetem 1943. december 3. napján tartott közgyűlésén -

Ez már az ötödik- egyetemes közgyűlés, amely a háború idejére
esik. Annyira fel van kavarva a világ, hogy még mindíg nem látjuk a
háború végét, a végkifejlést a bizonytalan messzeség köde takarja el
- sajnos - szemünk elől.

Ha a háborúkitörésének okát keressük, a népek közötti egyetértés
megbomlásába ütközünk. Ha azt kutat juk, mi az; oka: a háború hosszas
elhúzódásának, az egyetérféshiányának engesztelhetetlen gyűlöletté
fajulásában találjuk meg azt És bármi legyen is a háború vége, ha
ezen a helyzeten nem változtat, a lelkek összhangját helyre nem állítja,
nem lesz igazi béke, mert igazi béke anélkül nincs.

Igy van ez nemcsak az egész emberiség, de minden emberi közösség
életében is. Ahol nincs békés harmónia, ott nincs virágzó életés ered-
ményes építő munka, mert ott elvadult .emberi szenvedélyek tombol-
nak és boldogtalanná teszik az életet.

Hazánkban az elmúlt egyházi közigazgatási év folyamán olyan
hang szólalt meg, amely egy időre szinte elvonta figyelmünket a háború
zajától és tovább rezgett minden jóérzésű ember lelkében. Kelemen
Krizosztom, a fenkölt lelkű pannonhalmi főapát a felekezeteket lelki
egységre hívta fel. Rokon nyilatkozatok hosszú sora volt a visszhangja
ennek a felhívásnak egyházi és világi részről egyaránt. Az egész nem-
zeti közvélemény felfigyelt rá és osztatlan együttérzéssel várta és kísérte
annak fejleményeit. Az az országos megmozdulás, amely a felhívás
nyomán támadt, élénk bizonysága annak, mint él a mai szétszakado-
zottság közepette az egység utáni vágy a lelkekben.

Különösen örvendetes, hogy felekezeti vonatkozásban és egyházi
férfiú ajkáról-hangzott eh ez a szó. Mert elsősorban éppen itt, a lelkek
közösségében ütközik ki leginkább a Lelkiegység hiánya. Ha az egyházak
között kiéleződnek az ellentétek és e helyzet szinte ellenségeskedéssé
fajul, mit várhatunk azoktól a közösségektől, amelyeknek az egyház
ebben a vonatkozásban is tanítómestere kellene, hogy legyen.

Látva, hogy a lelki egység gondolata katholikus részről nemcsak
nálunk, de más országokban is elhangzott, ebben annak még a hazai
szempontokon is túlszárnyaló egyetemes jelentőség,ét kell felismernünk.

Csalódtak és csalódniok kellett azonban azoknak, akik a mozga-
lomtól többet vártak, mint amit hozott.Nem lehet itt ugyanis szó egyik
egyháznak a másikba való beolvadásáról, nem hitel vi kompromisszu-
mok útján létrejövő egyházak - egyesüléséről sem. Hanem csak arról
- és kell-e több annál - hogy egyesek és felekezetek, akik és amelyek
magukat Krisztus nevéről nevezik, testvérként megbecsüljék egymást
és egyesült erővel szolgálják Istenországa a földön való terjesztésének
ügyét, a krisztusi .élet diadalát ebben a világban, ahol sátáni hatalmak
törnek azok ellen. Nem a hittételek azonosságában, hanem a szívek
összedobbanásában áll az igazi lelki egység.

Örömmel állapíthatom meg, hogy a protestáns világban a háború
ellenére is komoly erőfeszítések folynak a szívek összehangolására.
A Svájcban székelő Ökumenikus Tanács kebelében tömörült egyházak,
ame1yeknek sorában mi is helyet foglalunk, ezen felül a korszerű kér-
désekben elfoglalt álláspontok egyeztetésen is fáradoznak rés előkészítik
a háború utáni együttműködést az. emberi élet egész területén.

Hogy az egyházak közötti lelki egység, sőt már az arra irányuló
felhívás maga is nemcsak az egyházakon belül, de az egyházon kívüli
közösségekre is milyen hatást gyakorol, azt megmutatta a mozgalom
megindulásának a nemzeti társadalomban elért nagy hullámverése.
Világviszonylatban sem maradhat el az eredmény, ha komolya szán-
dék és a szavak tetté válnak. Minden ezen fordul meg; maga a keresz-
tyénség sorsa is. Mert valljuk be, hogyakeresztyénség válságba jutott.
Nem kutatom az okát, de a tényét megállapítom. Aki megállapításom
helytálló voltát kétségbe vonja, csak eszméljen rá arra, hogy azok,
akik ma. minden idők legelkeseredettebb és legkegyetlene ~ harcát
vívják egymással, - keresztyének, és gondolja meg, hOg) a szoros
értelemben vett hadviselés en kívül is mennyi borzalmas irgalmatlan-
ságot visznek ma véghez ?- világon a keresztyénség jelszava alatt.



Itt valami nagy hibának kell lennie. Talán az az, hogy keresztyén-
ségünk inkább volt tan, mint élet. És bizonnyal nem utolsó sorban az,
hogy a keresztyén hit sáfárai, a felekezetek lelki egység helyett harcban
álltak egymással. Kutassák és állapítsák meg. ezt az arra hivatottak.
Abban azonban míndnyájan egyetérthetünk, hogy, ha a keresztyénség-
nek nem lesz nagyobb átütő ereje, mint eddig volt, nem tudja Krisztus
lelkével jobban átitatni az egyént, áthatni a családot, átformálni 2.

nemzetet és átnemesíteni az egész embervilágot, szomorú sors vár a
keresztyénségre, mint közösségre.

Annak tapasztalása, hogy ma egyházunkban minden vonalon, temp-
lomban, iskolában, társadalomban és tárgyalóteremben élénken lüktet
az élet, - aminek bizonysága mai közgyülésünknek a nehéz, háborús
viszonyok ellenére is várakozáson felül népes volta is - azt a meg-
győződést kelti bennem, hogy egyházunk megérti az idők szavát és
Urának parancsát és lelki egységbe forrva céltudatosan halad annak
nemzeti és világviszonylatban való kiépítése és minden, Ura által reá-
ruházott feladatának betöltése felé. •

Ehhez a törekvéséhez továbbra is Isten megsegítő kegyelmét kérem.

Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, akiket
ez a háború lelki. válságba sodort.

. Kedves Barátom! Irod, hogy életed első felét Kelet-Magyaror-'
szágon töltötted, ahol édesapád ispán volt egy nagy birtokon. A gyer-
mekévek gyönyörű emlékei közé, melyek a magyar nép lelki kincseit,
s az emberfeletti paraszti munka élményeit őrzik számodra, beleve-
gyűlnek ennek anagybirtoknak elúszásáról való emlékek. Tanúja
voltál gyermekfejjel, hogyan könnyelműsködte, ügyetlenkedte el egy
magyar. úr ősei földjét, s hogyan került a birtok zsidó kézre. Édes-
apád helyébe zsidó ispárit hoztak, s attól kezdve lett sorsotokká. hogy
egész családotok egyetlen felemelt, ütni kész ököllé legyen a zsidóság
felé. Egy keletmagyarországi középiskolában végig élted, hogy kora-
érett zsidó fiúk hogyan ejtették meg a mindenképpen tanítási sikerre
éhes tanárokat,-s hogyan csináltak sztárokat zsidó fiúkból az iskolai
ünnepélyeken. mert nem volt türelmük megvárni a magyar fiúk
lassúbb, de mélyebb érését. Itt tanultad azt is, hogy a zsidó erkölcs
ezeket a fiúkat gátlásmentes . életre képesíti s olyan szabadságra biz-
tatja, amit magyar keresztyén erkölccsel lehetetlen voln? égető bűn-
tudat nélkül elviselni. Azután Budapestre kerültél, ahol az egyik nagy-
bank egyik fiókjában tanultad nyolc zsidó alkalmazott között, hozvan
lehet együttműködni faji alapon, s 120 pengőért mit lehet kívánni
egy éhenkórász mazvartól. Reggel nyolctói este nyolcig dolgozva
fennhéjázó tekintetek között, ahogyapapirost nézted, az elhagyott
birtok magyar parasztjai álltak előtted, akik épígy görnyednek a zsidó
ispán kénye-kedve alatt, s felmagasodott előtted a zsidókérdés a maga
nagyságában .. Aztán hazamentél a faludba és a munka közben éneklő
leányoktói a pesti zsidó slagert hallottad, s a gyermekektől, akik a
..gólya-gólya-gilice, mitől véres a lábad" gyermekének hangjait hagy-
ták a szívedben, ezt a nótát: "Ha valaki szereti a nejét, az már falba-
verheti a Ie iét". Sohasem voltál alkalmas az izzatásra, nem tudsz
.!Iyülölni, s keresztyén akarsz maradni. a "politikádban" is. Tudod,
hogy' más magyar kérdések is vannak a zsidó kérdésen kívül, de most
úgy érezted, hogy ebben a háborúhan legalább ezt a nagy kérdésün-
ket gvökeresen elintézzűk. Á nemzetnek Isten ad alkalmakat - mon-
dod,-"amikor bizonyos üzveit elintézheti. Most meg kellett volna ra-
gadni az aIkalmat, s elíntézni ezt. Te a zsidó kérdést elsősorban er-
kölcsi és kultúrális kérdésnek látod, s csak azután gazdasági és poli-
tikai kérdésnek. De h» a zsidóság gazdasági fölényét 'nem sikerült
letörni, s a zsidó nolitikai befoivást nem sikerült éppenezért meg-
szüntetní. neked kétszeresen fáj. hogy a kultúrális és erkölcsi kérdést
sem tudtuk megoldani. A kirakatok újra tele vannak zsidó könv-
vékkel. Magyar kőnvvkiadók, akik narasztíróval indultak, ma már
újra Földi Míhályt tartják jó üzletnek. Lehurrogják a magyar színé-

vagy törvényszéki bíró között. Embe-
rek, értékét, méltóságát, úri mivoltát
nem az dönti el, hogy ki milyern fog-
lalkozást űz, hanem az, hogy' foglalko-
zását, hivatását, mesterségét milyen
hűséggel és lélekkel tölti meg, látja el.
Ez az egyetlen út ahhoz, hogy mínősé-
gileg jobbat és többet termeljünk,
hogy megujult lélekkel álljunk meg
azon az akármilyen poszton, ahova min-
ket Isten áLlított. .

Erre az új szemléletre maga az állam
soha a népét el nem vezetheti. Az egy-
ház az, melynek kötelessége segíteni
az államot abban, hogy az-ország népe
az élet egyik alapvető f'rontján, a gaz-
dasági életben, a kenyérkereset munká.,
jában a termelés területén. mínt
'Istennek gyermekei szorgalmasarn és
hűségesen. becsületesen és lelkiismere-
tesen dolgozzanak. Elvégre nem a sok
beszéd, nem a jó tanács, nem a világ-
mentő eszmék, melyeknek szappanbu-
borékjait olyan sokszor csodáltuk és a
szétpattanásuk után csak a csalódás
súlyos' cseppjeit éreztük, mentik meg
országunkat, hanem a. sok munka és a
még több imádság. Új gazdasági ren-
dünk lehet országmentő munka, j'övőt
építő munka, de csak úgy, ha ennek az
új rendnek alapköveit istenfélő hittel
-rakjuk le. Fülöp Dezső.

E~yetemes ~ÖZU~ülts
Magyarországi evangélikus egyetemes

'egyházunk december 3-án' tartotta évi
rendes közgyűlését Budapesten. A köz-
gyülést megnyitó és egyben- gyáminté-
zeti istentisztelet december 2-án este
volt a Deák-téri templomban, melyen
.Budaker Oszkár egyetemi tanár vé-
gezte a szent szelgálatot. A közgyűlést

I D. báró Radvánszky Albert egyetemes
I felügyelő ruyitotta meg a lelki egység
'kérdé3ével foglalkozó beszédével, me-
:lyet lapunk jelen számában egész terje-
delmében köalünk. Ezután Kuthy Dezső
egyetemes főtitkár olvasta fel az egye-
temes felügyelőL évi jelentést, mely
beszámolt az állammal való viszonyról.
a külföldi összekötetésekről, az új egy-
házi törvények alapján készített sza-
bályrendeletekről, az egyetemes tör-
vényszék munkájáról, a lelkészképres
ügyéről, a tanügyröl, a leverute ügyről,
egyházunk vezetőinek jubileumi évfor-
dulóiról, végül pedig az egyetemes egy- .
házat érintő halálesetekről. A sok ér-
dekes adatot tartalmazó felügyelői je-
lentés egyes részeire még visszatérünk.

D. Kapi Béla püspök, az egyetemes
közgyűlés egyházi elnöke meleg szavak-
kal köszöntötte D. báró Radvánszky
.Albertet egyetemes felügyelői tisztének
ez évben betöltött 20. évfordulója al-
kalmából, majd megindult hangon tol-
mácsolta a közgyűlés szeretetteljes
részvétét az egyetemes felügyelőt éri
családi gyász felett. D. báró Radvánezky
Albert meghatottan köszönte meg úgy
az üdvözlést, mint a részvétet.

Ezután D. Kapi Béla püspök terjesz-
tette elő az egyház lelki munkájáról
szóló évi jelentését, melyben részlete-
sen ismertette az egyházi életben mű-
ködő egyesületek, szövetségek és mun-
kaközösségek mult évi működését. Je-
lentésének második részében az egy-
házi munka elvi kérdéseivel és konkrét
feladataiva·l foglalkozott, főleg a há-
ború utáni szükségletek szempontjábél.
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Meleg szavakkal köszöntöttea' közgyű-
lést Saar isalo Abel finn egyetemi tanár.

A közgyűlés nagy tárgysorozatának
pontjai közül kiemeljük Kuthy Dezső
jelentését a Luther-szoborról. A szabor
U0Lepi!ezésének időP01J,tjct 1944 április
18. 71Japjára á!!apftt;atott meg. Kimon-
dotta a közgyűlés, hogy az időközi vá-
lasztásokra vonatkozó határozatát meg-
változtatja és bizonyos esetekben azt
megengedi. Tudomásul vette; hogy a
tolna-baranya-somogyi egyházmegye
kettéválasztását az érdekelt egyház-
megye nem kívánja, Szabá1yoztaaz
egyházunkba betérők felvételét, Tár~
gyadta a különbőző bizottságok és egy-
háztársadalmi egyesületek és szövet-
ségek jelentését. Köszönettel elfogadta
néhai D. Kovács Sándor püspök könyv-
táránakaz egyetemes egyház részére
történt ajándékozását. Megválasztotta
az egyetemes törvényszék bírájává dr.
Landgráf Dezsőt és Zulauf Henriket,
az egyetemes presbitérium póttagjáva
Fadgyas Aladárt, dr. Schneller Ká-
rolyt, Kemény Lajost és dr. Vladár
Gábort. Választott továbbá a IX. t. C.-
kel kapcsolatban zsinatelőkészítő bizott-
ságot és egyházművészeti tanácsi építő-
művészeti osztályt. -

Az egyetemes' közgyüléssel kapcso-
latban közgyűlést tartott az Evangéli-
kus .Nőegyesületek Országos Szövet-
sége dr. Pesthy Pálné elnökléte alatt,
az. Evangélikus Papnek Országos Sző-
vétsége pedig D. Kapi Béláné elnökléte
alatt evangelizáló konferenciát, szere-
tetvendégséget 'és papnétovábbképzőt
rendezett a nőegyletí munkáról. A Ma-
gyarhoní Gusztáv Adolf Gyámintézet
közgyűlését Feilítzsch Berthold ,elnök-
letealatt tartotta' si örömmel áldapí-
totta meg; hogya mult évi gyüjtés
meghaladta a 70 ezer pengőt. A nagy
szerétetadományt Felsőpetény és Kézdi-
vásárhely kapta. Zierrnann Lajos égy-
házi elnök évi jelentésében a Rad-
vánszky-csaűád évszázadokra vissza-
nyúló hűséges egyázi munkájáról em-
lIékezett meg, ülést tartott a Magyar-
országi Evangélikus Misszióegyesület
Molnár Gyula és Németh Károly elnök ..
lete alatt, az Országos Evangélikus Ta-
náregyesület dr. Bánkuty Dezső elnök-
lele'. alatt és az Országos Evangélikus
Tanítóegyesület Somo,gyi Béla elnök-
lete alatt, A Magyarországi Evangélikus
Lelkészegyesület Németh Károly el-
nöklete alatt tartott közgyűlésén nagy
figyelemmel hallgatta.. D. Raffay Sán-
dornak, a lelkészegye-sület elnökének
"Ötven év távlatából'<, címmel küldött
üzenetét, mely az egyházi élet és a
lelkészi munka utolsó félszázadának
változásait és fejlődését tette mérlegre.
A Lelkészegyesület közgyűlésén meg-
jelent vitéz Béldy Alajos altábornagy,
az ifjúság honvédelmi nevelés-ének or-
szágos vezetője és megkapo beszédben
kérte a lelkészi kar támogatását a le-
ventemozgalom munkáihoz, az ifjúság
keresztyén szellemű és hazafials neve-
léséhez. Érdekes összefoglaló jelentést
olvasott fel Lic. Fizély Odön főtitkár.
A Lelkészeg.yesűletjövő évi munka-
tételeit a következőképpen állapította
meg: 1. Luthernek ,a római levélhez
írt magyarázata tanulmányozása, 2. A
háború hatása a kegyességre. 3. A haű-
hatatlanság hirdetése a kazuáliákban.
4.. A gyülekezet 'vezetése. Elhatározta
a közgyűlés, hogy a Lelkészegyesület
1000 pengős pályadíjat tűz ki mindenki'
által érthetően megírott evangélikus
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szeket, akik a magyarrá teendő magyar filmről és színpadról tettek
hitet, s a zsidó sajtó kórusa újra felfújja a zsidó szellem termékeit, s
agyonhallgatja. vagy agyontámadja a magyart. Van ennek a magyar
népnek valami belső ereje is? - kérded. Megrendültél a magyarság
képességeiben. A magyar pusztulásra ítélt nemzet, mert nem képes a
szellemi önvédelemre sem. Semmiben sem tudsz már hinni, cinikus
lettél a magyar reform-gondolattal szemben, "mi míndíg mindenhol
elkésünk, fáradt szomorú a lépésünk", - mondod Ady Endrevel.
Csalódtál és nem akarsz törődni többet a magyarság Iétkérdéseivel.
Polgár akarsz lenni, szürke, mit sem érző polgár, aki megteszi. köte-
lességét, de többet semmível sem izgatja magát, ami magyar.

Igazad van abban, hogy ez a háború a zsidó kérdést olyan elemi
erővel vetette fel, hogy ez valóságos alkalomnak látszik, hogy leszá-
moljunk vele. Ez az alkalom azonban még egyáltalán nem muit el.
Sem a háború nem mult el, sem az aZJegész szellemi és társadalmi vi-
lágfolyamat nem zárult le, amely az örök zsidó kérdést most újra
felvetette. Azt hiszem, 'hogy a háború végével, mint mínden társa-

·dalmi kérdés, ez is tovább fogja égetni a világ népeinek érdekelt,
szellemiségét, de lelkiismeretét is. Inkább úgy érzem, hogy a háború
elmultával Jog az igazi alkalom elkövetkezni, amikor agyülölet el-

·csitultával, higgadt fejjel és az igazság és emberiesség levegőjében
lehet majd felvetni ezt a kérdést is. Igaz, hogy mi ezt az ügyünket

·ez:en a pár éven nem intéztük el. De kétségtelen, hogy intéZltük. Isten
igéjének világításában azonban egyátalában kétséges, hogy ezt a kér-
dést valaha is el lehessen intézni. A zsidóságnak a világban való sze-
repe és sorsa, lényegében az Isten kiválasztásán alapszik, s az, ezzel
kapcsolatos elvettetésén. De a zsidókérdés 'megoldása is a kíválasztó
és élvető Isten kezében van, aki egyrészt átok alatt, másrészt remény-
ségben tartja a zsidóságot, s ez a kettős jövő a zsidóság ügyét olyan
megvilágításba helyezi, hogyamegtérők megtartatnak belőle, a Krisz-
tus-tagadásban maradókat Isten átka sújtja közülük, s ez az 'átok
jelenti a szétszóródással és üldöztetéssekegyüttjáró minden szenvedést.
Mindez pedig azt jelenti, hogy a nem zsidók nem tudják úgy megol-
dani a zsidókérdést, hogy az Isten akaratától független megoldás le-
gyen, se nem tartóztathatják fel a zsidók üdvözülését. Viszont a zsi-
dók nem menekülhetnek Isten keze alól, s a meqtérés nélkül nem
menekulh.etnek: a széiezoruiás és üldöztetés szenvedéseitől. A...zs[dó
kérdést tehát nemcsak nemzeti, vagy európai vonatkozásban, nem is
csak világvonatkozásban, de egyenesen az Istennel' való kapcsolatában
kell vizsgálni,

Igaz, hogy ez az öt-hat év nagy alkalom volt a magyarság szá-
mára, de egyezer éves nemzet sohasem lehet türelmetlen nemzeti
törekvésejnek nehezen megvalósuló folyamata közben. A zsidó kér-
dés a mai magyar formájában, gazdasági szempontból négy-ötszáz év
alatt alakult ki, .•szellemi-kultúrális vonatkozásban pedig hatvan-het-
ven esztendő alatt - társadalmi úton! És ennek a gazdasági és
szellemi kérdésnek olyan különlegesen társadalmi jellemvonásai van-
nak, hogy lehetetlen az állami megoldásban hinni. Az állam ugyan
rapid módon megoldhatna ezt a kérdést, ez azonban semmiképpen
Sem lenne igazságos, lelkiismeretmegnyugtató megoldás, s nem lenne
gyökeres. Mert nem lenne szerves és természetes foiyamattá a társa-
dalomban! Hogy megértsed, mit akarok .ezzel mondani, utalok a kö-
vetkezőkre. Gondolj a' kijelölt keresztyén nagykereskedőkre, akik
állami támogatással. most az irányított gazdálkodás idején, szepen
prosperálnak. De hogyan fognak ezek megmaradni a szabad gazdál-
kodás békés rendjében? Mindenesetre akkor fog kiderülni, hogy
mennyi társadalmi hátterük, s milyen társadalmi gyökerük van. Vagy
gondolj a film és szín!ház környélcéről kitiltott zsidó szellemre, s nézd
meg, hogy a mai "ketesz.tyén_ film és színház" nem egészen zsidó
szellemiségű-é? Vagyis nem elég egyéneket kitiltani a kultúránkból,
a szellemiséget kell kiirtani ~ársadalmi úton. Amig mindez társadalmi
úton le nem folyik; addig a zsidóságot táborokba zárhatják. 'az ország-
ból,kiüldözhetík, a lényegazonban, vagyis a zsidóság szellemi túlhatalma
megmarad.

Ennyit elvileg. Amit azonbm a gyakorlati kérdések felől mond-
hatnék, ez a következő: .

A zsidóság gazdasági túlhatalma nem törhető meg addig, amig
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a gazdasági életünk mai berendezése, vagyis az a berendezkedés, amit
röviden kapitalizmusnak nevezünk, (vagyís tőkére épített gazdalko-
dás), fennáll. A zsidó ké-rdés gazdasági vonatkozásai ebben nem old-
hatók meg, mert ezt a rendet a zsidóság építette fel, s ehhez minden-
kinél jobban ért. Ebben a rendben nem lehet megfogni a zsidó tőkét,
mert általában nem lehet megfogni a tőkét. A gazdasági zsidó kérdés.
megoldása tehát függvénye az általános világválság mégoldásának. Az
új világrend, ami a leáldozó nagy kapitalizmus helyett fOlgépülni, fog
alkalmat adni a magyarságnak arra, hogy a zsidóké-rdést megoldja.

A zsidó szellemiség túlhatalmának ké-rdésében nem látok söté-
ten. Olyan erősnek tartom a magyar eszmélkedést, s a társadalomban
ma már olyan mélyenjárónak, hogy nem félek attól, hogy a magyar
irodalomban és művészetben újra a zsidóság vegye át a vezetőszere-
pet. Akármerre dőljön ez a háború, azt már tudjuk, hogy mégegyszer
nem lehet Szemori Dezső és Földi Mihály a magyar iróf'ejedelem, a
magunk szellemi önvédelmét a háború után .sem korlátozhatja
semmiféle nemzetközi,. vagy belső hatalom. Elvégre azt, hogy mit ol-
vasunk, mit nézünk meg, mit tartunk a magunkénak, vagyis ezekben
a kiváltképpen szellemi magánügyünkben senki sem zavarhat meg
bennünket. '

Ami pedig az erkölcsi kérdést illeti, a kereSiztyénség ügye, hogy
a maga szellemiségében elmélyüljön, s az is a mi ügyünk, hogy
a zsidóságot Krisztus erkölcseire térítsük. Zsidómisszió nélkül min'den-
esetre üres és igazságtalan a zsidó-üldözés. '

Te pedig ne csűggedi' el. Mindnyájunknak hinnünk kell a magyar
nemzet és amagyárszellem önerejében. s abban, hogy urai' tudunk
lenni saját helyzetünknek. .Ezek az idők éppen az ,állhatatosakat, hívják
s kitartásra buzdítanak. Sernrn: csalódás ért ne add fel a :nagy ar har:
cot a magyar érdekii, keresztyén szellemű életért!

Dezséry Lászlo.

ÍgyIehet
, . Va'laki, akit nagyon szeretek:

S aki szioemhez nagyon közél áll,
így beszélt 'ma:
Én benned nem hiszek.
A te munkád a nullával egyenlő.

.Van, ki' követ tör, 'van, ki .földjét szántja,
van, akit megöl a g?Jilkos bánya,
a. háziasszony főz, gyermeket nevel,
a katona a harcban vérzik el,
a tudós a mikroszkópnál esik össze,
van, ki munkától béna mindörökre.
Mindenki éi, mindenki alkot,
ó, csak te jolytatsz ezéimalom harcot,

, te mindíg csak a lelket keresed
és tétlenül, csüng két erős kezed.

.Van-e szükség rád, gondolod-e néha?
Lennét tanító, vagy lennél poéta.

. Oktasd a népet, vagy hát versben .élj.
De ecu életen keresztül henyél,??
Hát lehet ez így? - Felelem: lehet!
Én azért élek, hogy egy szent nevet,
az Isten nevét mondjam mind.enütt

. s ha ez a szent név ecuezer szíven üt
. eqi), lelket is csak holnap .tán. va(J'!./máma,
higyjél akármit: -. Nem éltem hiába .... '.
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Az Egyetemi Lúther-Szővetségben

(IV., Bástya-ú. 12.) déc. 13-án, hétfőtn
este 3/48 órakor dr. ·H. Gaudy László

tart e.lőadást· "Hogyan 'látom' a pápa
nemzetközi és feiekezetközi helyzetet?"
c.romel. Érdeklődőket szivesen látnak'

,

dogmatikára. melynek benyújtás! ideje
1944 .december 31. A pályadíjul kitű-
zött összegből 500 pengőt D. Raff.ay
Sándor, az egyesület elnöke ajánlott
feL

December 2-án tartotta az Országos
Luther-Szövetség ezévi Luther-serleg-
vacsoráját a GeHért-szállóban.A ser-
legbeszédet Túróczy Zoltán püspök
mondotta. Rendkivül, érdekes beszédé-
ben szembeszállt a szirstelen Iutherá-
nízmus vádjával és felelt arra a kér-
désre, hogy 'van-e egyáltalán külörule-
ges evangélikus .keresztyén tipus s ha
igen, mi a jelentősége? A feleletet ab-
haln adta meg, hogyegyházunknak
bibliaszemlelete más, mint a többi egy-
házaké, ebből következik az evangé-
likus egyházat jellemző békés derű, az
egyház kulbúrrnunkájában jelentkező
esetétikai érzék, továbbá az evangéli-
kus ember konstruktiv jellege, a nem··
zet életében. Befejezésül megállapította,
hogya társadalmi életben a kiegyen-
líteni tudók szerepe jutott az .evangé-
likus embereknek, ezért tetszik meg
különösen a mai időben, hogy a szét-
hulló irányzatú emberek között meny-
nyire nélkülöyhetE~tlen az .összetartásért
dolgozni tudó evangélikus,

A fekete piac
Lausanne-ban (Svájéban) élő kedves
eWÍiz'ető'Yzktől kaptuk az C1Lábbi érdekes
lev'e,Zet, meiiret egész terjedelmében

közlünk.
Mint b. lapjuk hü előfizetője és Ii-

gyelmes olvasója. nagy érdelclődéssel
olvastam ma. érkezett november 20.-i
számukban Hamvas József kartárs "A
feketepiac" oímű kitűnő cikkét. Enged-
tessék meg nekem - miután mint köz-
gazdasz főleg inflációs es hasonló ak-
tuális problémákkal toglalkozom ,
ho,gya. cikleíró által felvetett témához
hozzászóljak. - Elsősorban bátorkodorn
két itteni nagy napilapban megjelent
német- és .francianyelvű cikkemet át-
nyújtani, amelyből a tek. szerkesztőség
vonatkozó felfogásomat, amely itt ál-
taűánoe, helyesléssel találkozott, meg-
ismerheti és a következőket hozzá-
fűzni:

Az utóbbi időben: szárnos honfitársam
és jó barátom érkezett rövidebb tartóz-
kodásra ide és alkalmam volt velük a
jelenlegi hazad viszonyokról bőven el-
beszélgetni. Honfitársaim csodálkozá-
suknak adtak kifejezést arról, hogy
miily rengeteg árú kapható í tt (igaz,
hogy méregdrágán), de kapható és hogy
az üzletek kirakatai milyen zsúfoltak
a legszebb 'és legkívánatosabb holmi-
val, Szirrtúgy kitünő az ellátás és mind-
ennek dacára, itt a gazdag (és azelőtt
oly tisztességes) 'Svájcban a "Schwei-
zerische Hlustr ierte Zeitung" augusztus
25-i számában megjelent részletes cikk
szerint, 1942 végéig, 65.000 feketepiaci
eset képezte hatósági eljárás targyát
és a lap véleménye szerint e bűntettek
száma ez év végéig 100.OeO-re fog leg-
alább is,'megnövekedni.

Ha már most meggondoljuk, hogy a
hatóságok a' szóbanforgó bűncselekmé-
nyeknek "csak csekély hányadát fede-
zik fel és -teszik eljárás tárgyává, el-
képzelhető, hogy hány ily eset vfordult
tényleg elő! . .

Köztudomású továbbá, hogy pl. Fran-
ciaországban és Belgiumban a lakosság
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eLlátása· főleg a feketepiac útján, horri-
bilís árakon történik. Persze ez orszá-
gokban a feketepiaci árakat, amelyek
a hivatalos áraknak sokszorosát teszik
ki, csak azok tudják megfizetni, akik
a háború folytán nagy jövedelemmel
rendelkeznek és ezenosztályokba persze
nem sorolható .al munkásság és szerény
jövedelemmel rerrdel kező fixfizetésű
tisztviselők. Az vadagolás által a ható-
ságok igazságot akaa-tak teremteni, de
képtelenek az örök emberi önzésset
megküzdeni, dacára a legdrákóibb bün-
tetésnek. Sajnos, ez mindíg így volt és
így is lesz', t. i. hogy az, aki a háborús
kenjunktúra folytán sok pénzt keres,
jól'is akar élni és túlteszi magát a ha-
tósági rendelkezéseken;

A feketepiac ellen csak akkor lehet
eredményesen küzdeni, ha a vevőt épp
oly szigorúan fogják büntetni, mint a
lánco!ót és pedig tekintet nélkül tá:r-
sacLalmi· áLLására és vagyoni adottsá-
gaira. Ha nincs feketepiaci vevő, úgy
nincs eladó és üzér sem, tehát a vevő
tulajdonképen hibásabb az üzérnél,
mert a vevő szabotália - önzése foly-
tán - ·a. hatósági rendelkezéseket.
rontja a pénz értékét és teszi lehetövé
" "fekete piac" kialakulását. Ezen el-
járása, a leghatározottabban ellentétben
van minden igaz keresztyén szellemmel
és úgy hiszem, hogy Ielkípásztoraink
igen hasznos munkát végeznének. ha a
feketepiaci üzérkedést a szószékről a l.eg-
szígorúbban megfeddnek. Egy protes-
táns pap barátom múlí, vasárnap szó-
nekolt erről és mondhatom, hogy ma-
gasröptű beszéde igen mély benyomást
t ett a gyülekezetre. TeLeki A.ndor.

Láttuk
, A Téli Tárlat a karácsonyi vásár je-
gyében índult meg. Elsősorban :a nagy-
közönség ízlését kiszolgáló stílusú ké-
pek állnak előtérben, A festés módja
és a,témaválasztás főleg erre mutat. Ha
jól kidolgozott és becsületesen megfes-
lett is a Iegtöbb kép, új kezdeményezést
nem 1átunk. A fiatalok gondosan í llesz-
kednek az öregek stílusába Csak egy-
egy állandóan újat kereső egyéniség
tűnik fel, az is inkább az öregek között.
Merész Gyula pl. régebbi stílusú képei
helyett új, vidágosan. kíssé naturalisz-
tíkusan megfestett képeket hoz. Jók a
plasztikai művek; van közöttük egy-
két egészen kiváló. Erdekes, hogy az
aquarellisták között e~külömíthetően két
stílus jelentkezik, az egyik az ábrázoló,
megfestő stílus, amelyet csak annyi vá-
laszt el az olajtól, hogy vízzel van meg-
festve, és emiatt egy-két apróbb eltérést
nem lehet elkerülni, - a másik a nagy,
hosszan húzott vonalakkal dolgozó, in-
kább jelképező stílus, kétségtelenül ér-
dekes alkotásokkan. Osszbenyomásunk a
tárlatról: Rem látszik rajta 1943.

A zöldnadrágos lovag, Tirso de Mo-
lina spanyol Író színdarabja abból a
fa;jtából való; mint a múlt évi Donna
Diana. Mint vígjáték érdekes, csengő
vers:sorai kellemesen hangzanak. Szó-
rakozásnak jó, de annyira, jellegtelen,
hogy amikor kijövünk a színházból, úgy
érezzük, mintha nem láttunk volna
semmit. S.z;övege amellett helyenként
eléggé pikáns, erkölcsi felfogása sem
túlságosan magas, de Budapestnek tet-
szett és tetszeni is fog. Nem is csoda,
ugyanaz spanyol ban es régiben, mint a
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Élet a végeken.

Szórványéletünk Kárpátalján
Előljáróban lássuk a helyzet képét. _
Az ország északkeleti végein három egyházközség él: a kárpátaljai

missziói körzet Munkács központtal, az újklenóci tót gyülekezet s az
ungvári egyházközség. Területileg és szórványhívek szempontjából
legnagyobb a kárpátaljai missziói kör, a kereken 12 ezer négyzetkilo-
.méteren elszórtan élő kőzel 600 szórványhívével. (Fél Bereg, Ugocsa
és fél Máramaros.) Utána az ungvári gyülekezet következik a másfél
vármegyényi területen elszórtan 'élő kb. 300 szórványhívővel. (Ung és
Zemplén ,egy része). Ujklenóc szórványai (Bereg északi fele) szám-
arány szempontjából a másik 'kettőhöz viszonyítva nem olyan jelentő-
sek és zömét a szolyvai. félig magyar, félig német fiókgyülekezet al-
kotja. A hívek számbavétele mindenütt az egyéni felkutatás alapján
áll, mert a népszámlálás adatai nem állanak rendelkezésünkre;

A hívek jóresze helységénként 2-3-val elszórva él. Ezeknek több-
sége az újonnan adatelepültekből tevődik össze. Erdészeti alkalma-
zottak, postai tisztviselők, vasutasok, jegyzők, kereskedők stb. Az ő<;-
lakos szórványevangélikusság csekély kivétellel felszívódott. (Ez nem
általánosítás, hanern szomorú ténymesrállapitás.) Felszívódásuk a leg-
több helyen nemzeti felszívódást is jelent, a ruszínság felé.

Ezeknek a szórványoknak az anyagvülekezettől való távolságuk
6 km és 220 km között mozog és szinte kivétel nélkül magyar szem-
pontból is szórványok, beekelve a nemzetiségi vidék -igen sokszor tisz-
tán ruszin falvaiba. (Valamivel jobb helvzetben vannak il városok. ahol
tágabb körű magyar közösségre is találnak híveink, de semmiképpen
sem mentesek nemzetiségi problémáktól.)

Ebből a futólagos helyzetképből is világos, hogy ezen a vidéken
evangélikus szórványmunkánk egyben magyarság-mentés is.

1. A szórvánvgondozó lelkész előtt mindenekelőtt a mult képe
tárul fel meadöbbenrően. Mint a csepp a tenzerben, úgy tűntek el az
evangélikusok az Erdőskárpátok falvaiban. Homálvos bosrozást lehet
csak folytatni, miköziben anyakönyvi adatok kerülnek elénk népes
evanrrélfkus családokról, ahol az utódok már .vaf!Ymindnvájan gör. kat.
ruszinok. vagy kihaltak, vagy nyomtalanul. felszívódtak. Leetöbb az
"átneveJŐdés". Ha helyesen akarunk látni, elődeink iránt belátóknak
ken lennünre m=r+ való tf<;ny, hosv szónránvf1Yiilekezeteinket tisztelet-e-
méltó rendszeressézael látoaatták, ami nem kis dolog, ha mezzondol-
juk, hogy volt idő, amikor Pl. Unavár Nvírezvháza szórvánva volt.
Az óriási területtel s a vécvár-helvzet próbatevő adottságaival nem
csoda, ha nem tudtak megbirkózni. Ami akkor szórvánv volt. ma
anvagvülekezet s ami ma szórvány. akkor magyart .s evangélikust
vesztő dzsungel volt.

2 A .jelen kpve statisztikai adatokon túl súlyos problémákat
rejt, Csak kettőt hadd említsünk. Mindenekelőtt a reverzálls harcok
P~ vE''''ztespgek bántó sorozatát. Szórvánvcsaládiaínk - de anvqovii-
Iekeveteink család ia'i is -f túlnvomórészt vezvesházassásrok. Jó n:S-
rivadában reverzá lissal a kárunkra. A multtal szemben csak e:O've1fí-
nvünk van. c!'ekély vigasz: most már számon tartiuk szórványhívetn-
ket s közelítőlez pontos kartotékot vezetűrik róluk.

A másik. nemzeti szemponthól is mérhetetlen jelentőségű nrob-
Iém»: híveink t'lIHjtalan~ág'a. Nem csak híveinknél van ez, sőt +alán
hívpinknpl ::lr:Snv}qg'kevésbbé. Súlvos véavárí magyar probléma! A
vis~Z'qrS'ltnH,s ót= idekerült mazvarok ezt a földet nem érzik otthn--
nukn-ik! Élpsen szeretnénk kifeiezni: mintha l!Varmaton élnének. Fél-
lább»l midíz ::lz ,lmvaor"záp"han" vannak s fé:l-szemmel vissza-vissza
kac=int= oak. "7 e1sn szélfuvallatra már szednék a sátorfátnkat. SírVR
s71~retnénk kláltani. hozv íl!V nem lehet orszásot meatartaní! Nemzeti
mi<::s7innk fel;:J(J::Jtaitt, ez: 'lJra a mezvőződésre vezetni rt ránkbizot+»-
kat. hovv nem Mmeneti állanot. nem gazdagodásí terrénum számukra
az itt1Pi: h<>npmhivatr1.~!

~. Io=n. Hivatás! Ez a Hivő k éi-e. F7pr+ i:'írÍlJ'k he az 1000 né[f\7-
7etkiJrmMer területeket. ezért tpmetiin'k másvallású P'V:'í"'7()ln~prp""
kőzepén árván maradt evangélikus hittestvért, ezért vívjuk ősszesze-
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rított fogakkal a reverzális-harcot, ezért könyörgünk összekulcsolt
kézzel menekülve a mi Urunkhoz reménytelenségbe süllyedő élettel,
ellért keresztelünk ruszin fatemplom ok árnyékában fokozott remény-
séggel, ezért prédikálunk elemi, iskolai padokba szorított 4-5 fel-
nőttnek, ezért osztunk tegnapesti mulatság után felgirlandozott te-
remben úrvacsorát s ezért símítjuk meg visszafojtott könnyel egy-
szál evangélikus növendékünknek haját valahol a Verhovinán, akit
gúnyolnak osztálytársai, hogy .Jutyí" hittanra jár. Mert ítt nem álla-
.pot, hanem hivatás magyarnak és küldetés evangélikusnak lenni! S
ez a kettő szorosan összetartozik. Egyik protestáns vezetőemberünk
mondta nagy nyilvánosság előtt s a ruszin papság nagyellenszenvét
kivívta, hogy addig terjed nyugat s ott van a magyar hatósugarak
végpontja, ameddig a protestáns templomok torrrya látszik. •

Talán ez a mondat tudja megértetni azt, ami e sorok leírása köz-
ben mindíg előttem lebegett, hogy ahol a ruszin litániák alatt s a
kazár-zsidó kaftánole lengése mellett 4-5 evangélikus ősszehajol Bib-
liát olvasni s hatodiknak a lelkész. is odahajol. az mindíg nemzet-
mentés. Mert itt a szórványgondozás - honvédelem. Koren Emil

Az énekkérdés másik oldala
Ez a cikk már készen volt, mikor nagy örömömre Marcsek Jánosné'

írását olvashattam lapunk hasábjain. Osztom és helyeslem megállapí-
tásait. Rá akarok mutatni azonban az "énekkérdésnek" arra a másik
oldalára, melyről az a bizonyos bizottsági felterjesztés elfelejtett be-
szélni. Éppen ezért arra kérem azokat, akik annyira hadakoznak a
Halleluja és Hozsánna énekek - tulajdonképen azonban a Sréter-téle
sárga füzetek ellen -, hogy ne negatívumokban értékesítsék zenei
tudásukat, de pozitivumokban ott, ahol ének- és zenetudásuk érvénye-
sítése nemcsak nem ütközik semmiféle akadályba, de ahol kivétel
nélkül maguk mellett fogják látni egyházunk híveinek seregeit. Ide
vonatkozólag csak néhány tényre hívom fel a figyelmet. Legelőször
említem az egységes korálkönyv ügyét, aminek a késése miatt lapunk
egyik legutóbbi számában is panasz hangzott el. Kérdem, mi kés-
lelteti ennek a megjelenését? - Vagy ott van az "Erős váT ... " dalla-
mának az ügye! Mi az oka annak, hogy ezt mindeddig nem tudtuk
rendezni? Nemcsak abban a tekintetben, hogy összes gyülekezeteink-
ben egyformán énekeljük ezt az éneket, de abban a tekintetben is,
hogy ugyanúgy énekeljék ezt az éneket református testvéreink is, mint
mi. Vagy szóljak-e a harmadikról, a legfontosabbról: éneklő egyház
vagyunk-e ma? S ha nem, akkor mi annak az oka? Kérdem megint:
miért nem tettünk és teszünk meg mindent arra nézve, hogy énekeink
szövegét s azok dallamait gyermekeink alaposan megtanulják s azután
örömmel éneke1jék? Fáj nekern erre rámutatnom, .de nem hallgat-,
hatok róla, mert hiszen első sorban itt a tenni való s nem ott, ahol
hála Istennek sokat és vigan és örömmel énekelnek. Isten kegyel-
méből sok gyülekezetben megfordultam életemben' s nem egy helyen
ujjongott a lelkem a feletti örömöben, hogy mily szépen és örömmel
énekeltek a hívek. De voltam nem egy olyan gyülekezetben is, ahol
- nem választhattam azt az éneket, amelyet igehirdetésemnek meg-
f'elelően szerettem volna énekeltetni, mert azt mondta a gyülekezet
lelkésze vagy kántora, hogy: "ezt a dallamot a hívek nem ismerik" ...
S a közelebbi kérdéseknél kitünt, hogy a gyülekezet mindössze néhány
dallamot szokott énekelni! Kérdem, hogy ezekről a szomorú tünetekről
nem tudnak-e a felterjesztés szerzőí s ha igen, miért nem fognak össze
ebben az irányban, hogy ismét éneklő egyház legyünk? Addig, míg ez
"megoldandó" feladat lesz, addig itt lesz a veszély s nem a - sárga
énekfüzetekben ! • '

Mert tény és való, hogy az evangélizációkon sokat es örömmel
énekelnek. Bíbliaköreink is éneklő közösségek. S amikor így nem kis
részben ép az evangélizációk útján - énekeiben is kezd megújulni
egyházunk, ahelyett, hogy efelett örvendenénk, nekimegyünk, a tények
ferde beállításával, azoknak, akik ezt az éneklést maguk is előmozdít-
ják vagy tanítják" - de azoknak is, akik énekelnek ezeken a konferen-
ciákon, evangélizációkon vagy közösségi összejöveteleken. Haszná-
lunk-e ezzel az ügynek, az éneklés szent ügyének?

maii darabok magyarban vés ma. Erről
viszont el lehet mondani, hogy spanyol
és régi.

Rákóczi nótája mint magyar törté-
nelmi film kerül a közönség elé. A tu-
lajdonképpeni történet: hogyan szüle-
tik meg a Rákóczi-induló? Romantikus
és elképzelt történet, nagy törtériész
eHenőrző gárdával, hogy hitelessége
ellen ne lehessen szót emelni. Egyéb-
ként azonban jellegzetes "Daróczy-pro-
dukció", rendkívül ügyesen adagolt ér-
zelmekkel, romantikus, megrikató meg-
oldással. Hiába, ez a rendező ismeri a
közönséget, tudja, hogy mi keLl neki.
Egy-két jelenete jó, máshol azonban
urnalmas es índokolaüan. A főszerepet
játszó neves operaénekes reménytelenül
rosszul játszik, de nem sokkal jobb
fHmbeli féltestvére sem. Altalában alig
van természetesen .beszélő szereplője,
nagy mesterkéltség árad a nyilván-
valóan jóakarattal készült filmből.

Icp.
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HíREK
A közös protestáns bizottság decem-

bE[" 4-én 'tartott ünnepi ülést az ÜlJői-
úti '€jgyetemes székház tanácstermében
a közös bizottság munkájának ötvene-
dik évfordulója alkalmából. Dr. Ba-
logh Jenő, a bizottság világi elnöke
megemlékezett a két protestáns egy-
ház közős ügyeinek intézésére alapi-
tott bizottság eddigi vezetőiről és mun-
kásairól. Dr. Rásó Lajos, a bizottság
előadója érdekesen ismerbette a bizott-
ság létrejöttének történetet, az azóta,
történt eseményeket és felsorolta a
most fermábló és megoldandó kérdése-
ket, vé!gül pedig rámutaltott arra, hogy
a két protestáns egyház e közös szer-.
vének is hatékonyari ki kell majd ven-
nie részét aJ háború utáni erkölcsi
újjáépítés es a szociális átalakulás
munkájából so erre idejében fel kell
készülnie.

A KIE-ház felavatása, Többízben ad-
tunk már hírt arról, hogy a Keresz-
tyénJ Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szö-
vétsége a Vas-utca 21c. alatt hatalmas
széleház építésébe fogott. A székház el-
készült és ünnepélyes felavatása de-
cember 5-én volt. Az ünnepély a nyolc-
emeleuE1sépület első emeleti előadó-
termében folyt le. Dr. Ravasa vl.ászló
református püspök Aggeus próféta 2.
fejezetéből az első és a második ház
dicsőségéről tartort bíbliamagyaráza-
távaű, imádságával avatta fel és áldotta
meg az új székházat. Az épületnek is-
tentiszteleti célra szolgáló nagytermének
berendezése még nem készült el.

Leánynépföiskolai évnyitó ünnepély
volt az '€ll mult vasárnap a sopronme-
gyeí Farádoní A .népfőískolát D. Kapi
Béla püspök nyitotta meg. Szalay Sán-
dor lelkész beszámolt az előkészítő
munkáról, M~laga Elza diakonissza-
nővér pedig ismertette a leánynépfő-
iskolaí munkát.

Evangélikus Napok. Az Országos
Luther Szövetség december 18. és 19.
napjain, Budapesten. a fasori lelkészi
körben Evangélikus Napokat tart.
Szombaton, l8-án este 6 órai kezdet-
bel vallásos est lesz' a fasori gimnázium
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díszterrnében, melyen Túróczy Zoltán
tiszakerűleti püspök mond beszédet. 'I'ú-
róczy Zoltán püspök hirdeti az igét a
másnap d. e. istentiszteleten is.

Cinkota. A gyülekezet Nőegylete és
Ifjúsági Egyesülete évek szorgalmas és
fáradhatatlan munkájának eredménye-
ként az elmúlt vasárnap hatalmas gyü-
kezéti házat avatott fel és adott át
rendeltetésének. A felavatást Zászka-
liczky Pál esperes végezte.

Lelkészbeiktatás. A bábolnapusztai
protestáns egyházközség most rend-
szeresitett lelkészi állásába ádvent ne-
gyedik vasárnapján iktatják be Hódy
Pál evangélíkus lelkészt.

Gyülekezeti napok. A dombóvári
evangélíkuo egyházközség december
5-8. napjain gyülekezeti napokat tar-
tott, melyeru a. szolgálatokat Stráner
Vilmos kaposszekcsői, .Sághy Jenő ba-
latonszárszóí lelkészek és Káldy Zol-
tán pécsi segédlelkész látták el.

Leánynépföiskolai tanfolyamot ren-
dez falusi Ieányok számára Tordason a
Magyar Keresztyérz Leányegyesületek
Nemzeti Szövetsége. A tanfolyam ja-
nuár 6-tóI március, elejéig tart. Min-
den- falusi leányts.zívesEm látnak, aki
lelki meggazdagcdásra vágyik s 'emel-
lett szeretné iskolai tanulmányait fel-
eleveníteni és kipótolni. Jelentkezése-
ket elfogad a MKLNSz központja, Bu-
dapest, XL, Bocsk-ay-út 3&.

Evangélizációs hét lesz a legköze-
lobbi napokban Ösagárdon (Túrmezei
János), Ambrózfalván (Harmati Béla)
és Diósgyőrőn (Csepr-egi Béla).

A soproni teológusole dec. 5-én ád-
venti estet rendezbek a Hittudományi
Kar- nagy előadótermében. Szabó Gyula
írásmagyarázatot tartott, az énekkar
svéd egyházi énekeket mutatott bt:'
Gáncs Aladár feldolgozásában. "A világ
vége" címen Szabo József győri lelkész
mondott ünnepi beszédet.

Eljegyzés. Kökény Elek budafoki lel-
kész eljegyezte Kóts Máriát. (Minden
ki~lön értesítés helyett.) o

A budaí-várt egyházközség az ádventi
idöszak minden keddj-én a várbeli
templomban és minden péntekjén a
XII., Böszörményi-út 22. S2. alatt ád-
venti előadásokat rendez. Az előadások
közös címe: Kit vár a gyülekezet? és
Kihez jön az ádventi király? Előadók:
Tekus attó, Benczúr László, Schelz
László, Csepr egi Béla, Güttler Viámos,
Ruttkay Elemér és Kaiser József lel-
készek.

A testvéregyház köréből. Gróf Rá-
day Gedeonné egész pénzvagyonát,
mirJJtegy 170 ezer pengőt a dunamelleki
református egyházkerüJletre hagyomá-
nyozta. - A hatalmas törökszentmik-
lósi gyülekezei most ünnepelte régi
templomának 150 éves, jUbileumát. A
gyülekezet új, második templomát
december 5-én szeritelte fel dr. Révész
Imre tiszántúli püspök.

Bibliaiskola nyitását határozta el a
Magyar Bíblía 'I'ársulat. A bibliaiskola
célja, hogy a Szentírást minél alapo-
sabban megismertesse. Az iskola veze-
tője dr. Bodonhelyi józsef ref. teol.
tanár. Megnyitása december Iö-én lesz
az új KTE-székházban, Vas-uo 21c. alatt.

, A Fébé Naptár az 1944. évre °új adak-
ban jelent meg. A könyvalakú naptár
3.60 Pe-ért kapható. Előreláthatólag ka-
rácsonyra készül el. Előjegyzéseket el-
fogad a kiadó Fébé könyvkéreskedés,
Budapest, .VII" Damjanich-ú. 25/a.
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o De szóljunk a kifogásolt énekekről is! Minden további nélkül
elismerern azt - és nem kétlem, hogy elismeri ezt vitéz "Sréter Ferenc,
ennek kiadója is -, hogy varinak ezek között az énekek között olya-
nok, amelyek sem költői forma, sem tartalom, sem zenei szépség tekin-
tetében nem ütik meg a kívánt mértéket sígy nem ártana, ha ezek
a sárga Iüzetből kimaradnának. Az újabb kiadásokból ezek bizonyosan
!Ji is maradnak, másfelől pedig új énekekkel bővül a gyűjtemény. De
megint hadd kérdezzük meg azt is, hogy csak a sárga füzetben vannak
ilyen énekek? Vajjon a békéscsabai, szarvasi, vagy dunántúli stb. éne-
keskönyveket nem lehetne szintén egy kissé megrostálni?

De mit is kifogásolnak ezeknél az énekeknél? Azt, hogy ideg-en
származásúak, tehát fordítások. Azt, hogy dallamuk más, mint a gyü-
lekezeti énekek dallama, - szívesen jellemzik a "sárga füzet" énekeit
azzal -az összefogó jelzővel, hogy azok "slágerdallamúak". Azt, hogy
nem igazi költöi alkotások. S végül azt, hogy theologiai tekintetben
nem tolmácsolják híven az egyházi hittudatot. - Hát minden o további
nélkül el kell ismernünk azt, hogy énekeinknél ennek a négy szem-
pontnak kellene érvényesülnie: magyar jelleg, zenei érték, költői szép-
ség, theologiai tartalom. S boldogok lehetnénk, ha énekeink megfelel-
nének ennek a követelménynek, nem is mondom, hogya föntebb emlí-
tett énekeskönyveinkben, de legalább kisebb gyűjteményekben, mint
aminő például a sárga füzet is. Be kell azonban ismernünk, hogy ilyen
ezidő szerint nincs. Reméljük, hogy lesz. Azt mondják, hogy már útban
is van. Örülünk neki, ha így van. S bizonyos, hogy ha ez jobb Iesz,
mint a rnostani, ki fogja szorítani ezt a sárga füzetet. o S nem lesz
érte kár, ha jobb fogja azt pótolni. Addig o azonban, míg ez bekövetke-
zik, - várjunk türelemmel .és ne bánts:uk azt, ami ma megvan s ami
nagy hiányt pótol s ami nagyban előmozdította az éneklőkedv meg-
növekedését.

. Vannak, kik azt mondják, hogy az idegen eredetű, tehát {ordított
énekeinket teljesen küszöböljük ki a használatból. főleg a nem-nemet-
ből fordítottakat, s énekeljünk eredeti magyar énekeket. Sok igazság
rejlik ebben a követelésben, de mégis az a meggyőződésem, hogy annak
nem lehet eleget tenni anélkül, hogy fel ne adnók egyházunknak sokat
hangoztatott ökumenikus jellegét s ami ezzel együtt jár, ne tennénk
szegényebbe éneklesünket. Vegyünk tehát át a jövőben is énekeket
más nemzetek egyházaitói is, de természetesen válogassuk meg azokat
és fordítsunk nagy gondot a fordításra.

A másik az énekek dallama. Erre vonatkozólag azt hozzák fel a
sárga füzet énekei ellen, hogy azok nem felelnek meg az egyházi ének,
il1etve zene követelményeinek, mert indulószerűek, élénkebbek vagy .
- amint mondják - "slágerszerűek". Nem gondolnak úgy Iát-
szik arra, hogy dallamaink között vannak nem kis számban olyanok,
amelyek eredetileg nem voltak "vallásos" dallamok, másrészt pedig,
hogy énekeink mai éneklése nem felel meg azok eredeti dallamainak.
Legalább is sok esetben más a ritmus os dallam és más az, amelyet
gyülekezeteink énekelnek.' .

Utoljára hagytam az énekek költői formáját és theologiai tart al-
mát. Kétségtelen dolog, hogy nagyon fontos az egyik is, a másik is.
De, hol itt az abszolút mérték? S azután: Nem úgy van-e, hogy nem
egyszer olyan ének bizonyult nagy építő erejűnek, amely nem mond-
ható elsőrangú költői alkotásnak, nem is foglalja magában az, evan-
gélikus theologia központi elvét kifejezetten. Éri újból meg újból át-
olvastam a Sárga füzet énekeit s annak. énekei között van legalább
hatvan olyan, amelyet semmiképen se hagynek ki a gyűjteményből.
Már most tegyük fel, hogy a többi mind kivetni való, nem volna-e
kár a hatvanat a huszonötért elveszíteni!?

Ne bántsuk hát ezeket az énekeket. Nem egy lett drága kincsévé
azok közül sok híttestvérünknek is. Ne felejtsük el azt se, hogy ezek
az énekek nem akarnak templomi énekek lenni. Hogy pedig az egye-
sületi életben és a konferenciákon ezek milyen jó szolgálatot tettek,
eddig is arról bizonyságot tehetnek velem együtt nagyon sokan, akik ezt
megtapasztalták.

Fogjunk össze mindannyian avégből, hogy egyházunk ismét éneklő
egyház legyen. Akik pedig erre hivatást éreznek, szerkesszenek minél
jobb kisebb énekgyűjteményt, minél hamarább. Higyjék el a szigorú
bírálók, hogy itt is egészen bizonyosan az lesz a győztes, amelyik rninél
több lelket fog éneklésre lelkesíteni híveink széles rétegeiben.

Dr. Deák János.
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KISS FERENC
OTVÖSTANÁR
BUDAPEST

HARlSBAZÁR-KÖZ 3.
TEL.: 384-447.

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

nászajándékok. .

Mátyás
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

ft IRÉ N ft !!i;",;;;z~Ö_k~Ü~IO"":,,,··__n __le..;;;g~e_s~s_é..;;;g_e_k
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ .

lIUDAPEST(Belváros), IV., Fehérhajó.ulca 8-10. S:l.

Tel elo n: 186-177. - Készít mindennemű lánc-,
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

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

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

'Bundék,
bolerók, ezüstrókák.

Átalakítás eredeti
model szerint.

'Varsányi Laíos-nál IV., Múzeum-kőrúl 7.
.~~ ..~~~~.~

}\:'ándékok, ó r a k'ü l ö n l e-
gességek és órajavítások.

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

Hittestvéreknek árengedmény

Telelori : 38-20-87. --_.:

[VANG~lI~U~~l[

Rá~ió, ~ramofon, zon~ora~illentvüs ~arJDonita..
és az összes hang- MARNITZ hangszer-
szerek legolcsóbban telep
Budapest; vm, kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.

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

•••••••••••••••
Miért támogassuk az Evangélikus Egyházm

kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye-c,
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

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

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az

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

••••••••••••••••••••
Zongorák, hatmóniumok
el~dása Men d 0··1ne' hittestvérünk,'
vet ele zongora termeben

Bezerédi-u. to. - Tel.: 140-352.

Müvirá8, disztoU, eredeti különleges-
ségek g,ártása~ e'adása

GROSZ, Spest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON:'80-213.

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

Budapest, Luther-utca lIb.
Modern, antik, styl és bőrbútorok kárpitozését, átalakítá-
sát javítását szakszerűen készítem.

~ .•..•..•••..•..•..•..•..•••.••.a.._ ..•.a...•.a..•••..•."••••••••••••••••••••
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ISMÉT KAPHATÓ!KERESZTÉNY CÉG
Stíngl, Lauberger. Stelz-
hamer, Ehrbar, Bösen-
dorfer stb. világmárkás
zongorák, pianinók leg-
olcsóbban ! - Részlet,
bérlet, szállítás, csere! '..

Ruttkay-Miklián Gyula::
"A~ereszt,én .eD~~ázröyi~ története'~'
Elemi népiskolák számára. Ára: -'80 P ~

Re is s m ann 1mr é né
Budapest, VIlI., Rákóczi- út 55. lelefon : 131-098•••

SCHOLTZ .TESTVÉREK.
könyvkereskedésében

Budapest, Ferenc-körút 19/211

KARÁCSONYRA KÖNYVETI '
D. Raffay SáiJdor:

Im
IIouyv

.
6'50 P, díszes kötésben : 20 P.

Sántha Károly:

8uz~ósá~ ~önyve
1m á d s ágo s k ö n y v.

Fűzve: 3'- P.

D. Kapi Béla:

Az olt~atatlanfá~lya
Történelmi regény a magyar refor-
máció korából, Fűzve: 7'80 P.

Maróthy Jenő:

L U THE R - T·Á-R SAS Á G

Sze~énye~szíve
Novellák. Fúzve : 8'- P.

Kötve: 11'- P.

Oiertz Bo:

Házát ~öszi~lára é~ítette
Egyházi regény. Svéd eredetiból
fordította: Wolf Lajos. Fűzve:

13'- P, kötve : 16"- P.

Maróthy Jenő:

Sle~tem~ertöl - márciusig
Regény. 1-11. kötet.

Fűzve: 8'- P.

Szigethy Lajos dr.:

Az eredetileg három kötetes mű
második kiadása egy nagy kö-
tetben. Karácsonvra jelenik meg!

HalJ Caine:

Fordította: .Máthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia-
papiron egy kötetben 80'- P.

Vitéz Virág Jenn:

Dr. lut~er Márton önnld~áról
Második kiadás.

Karácsonyra jelenik meg!

Reményik Sándor Weitbreclit :

•• •
ossz es versel

1-11. kötet, 46'- P.

BUDAPEST, VIlI., ÜLLŐI·ÚT 24. SZ.

Gyóni Géza

II •

osszes versel
- 21'40 P.

Serdülő leányok részére igen
kornoly és hasznos, gyönyörű ki-
állitású könyv. Fűzve: 2'50 P.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHAZTARSADALMI; KULTURALIS; BELMISSZIOl, EGYHAZPOLITIKAI HETILAP
AZ ORSzAGOS LUTHER-SZÖVeTSÉG HIVATALOS LAPJA

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

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

r
Megjelenik minden szombaton

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

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

/>_ szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
. 1943. december 19.

TARTALOM

Deák-ter 4. (ifjúsági)
Deák-tér 4. (német nyelven)
Deák-tér 4. (rádiós)
Deák-tér 4.
Fasor, Vilma királyné-út 19.
Fasor

.Fasor
Fasor (német nyelven)
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14.
Kőbánya
Simor-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
UJlői-út 24. (egyetemi)
Ullői-út 24.
Szvetenni-u. elemi isk.
Gyáli-úti elemi. isk.
Gyarmat-utca 14.
Egressy-út 73.
Abonyi-u. 21
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola
Szent Lászlo-út 61.

Torockó-téri ref. templom
Bécsikapu- tér (ifjúsági)
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér
Böszörrnényi-út 22.
r.. Váralja-u. 14.
Óbuda (ifjúsági)

Obuda (ném et)
Óbuda. Selmeci-utca 1.
Óbuda, Selmeci-utca 1.

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

Egy szükséges dolog

A Vatikán karácsonya

Levelek a kibontakozás elé

Az állam és a szórványkérdés

Kis magyar temető

Új gazdasági rend

A világ háborúja és a béke világa

Láttuk

Hírek

Minden -templomban úrvacsoraosztás.

d e. 1/49 Csaba László
d, e. 1/210 Gütt!er Vilmos
d. e. 1/412 Dr. Keken András
d, u. 6 Muncz Frigyes
d. e. 11210 Dendely Károly
d. e. 11 Túróczy Zoltán
d. u. 4 vitéz Virág Jenő
d.u. 5 - - --
d. e. 3/.10 Pásztor Pál
d. e. 10 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d. e. 11 Süle Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 vitéz Virág Jenő
d. e. 1/210 Dezséry László
d. e. 11 Kemény Péter
d. e. 10 Falvay Jenő
d. e. 8 Halász Kálmán dr.
d. e. 10 vitéz Virág Jenő
d. e. 11 Schelz László
ct.e. II - - --
d. e. 11 Révész István
d. u. 4 Rímár Jenő

d, e. 9 Lamnek Vilmos
d.e. 9 - - -.-
ri. e. 9 vitéz Sréter Fereae
d. e. 9 Hüttl Armin
d.e. 10 Bagár Iván
d.e. 11 Bagár Iván
d. c. 10 Glatz József
d·. e. 10 - - --
d. e. 8 Botta István
d. e. 9 Kaiser József
d. e. 11 Botta István
d. u. 4 Mohr Henrik
d. e. 9 Medvegy Antal
d. e. 11 Wolf Lajos

d. u. 5 Benezur László
d.e.10----
d, e. 1/211 Zulauf Henrik
d. e.11212 - - - -



Egy a szükséges dolog
Elgondolkozva 'nézzük az UJ. Akik már Krisztus Király . resztyénség s ha az egyik an-

egyházi esztendő ádventi nap- ! előtt meghajoltak, vigyék min- igyalt elűzzük, háttérbe szorít-
jait. Kérdések lavinája hömpö- i den magyarok hájlékábaaz I Juk, megvetjük, a cím:er földre
lyög körülöttünk: mit hoz a. evangéliumot, mert a magyar- I hull és ebbe a magyar élet
jövő? mi vár reánk, szegény 1 ságnak is ez az "egy szükséges I belepusztul - az keresni fogja
magyarokra? mi lesz a sorsa dolog"! Ebben van ereje, fenn- a keresztyén felekezetek kö-
a vér- és lángtengerben' maradásának záloga, megtar- I zötti nemzetmegtartó .egyetér-
álló világnak? Meg tudjuk-e ~tartása. tést. Akik az evangéliumból él-
tartani nemzeti életünk sza- Amikor néhány évvel ezelőtt nek, szívükben csak így gon-
badságát? Meg tudjuk-e aka- reszketve figyeltük északi test- dolkozhatnak.
dályozni, hogy szent földün- véreinknek, a finneknek élet- Evangéliumot a magyárok-
ket ellenség csi.zmája tapossa? . halálharcát, melyet egymaguk- nak! Ez a legjobb eszköz arra,
Fenn tudjuk-e tartani a tár-i ban vivtak az orosz kolosszus- hogy a tőkés munkásában meg-
sadalmi osztályok között a bé- sal, amikor mindenki azt hitte lássa az Isten képét magán hor-
két, a magyar életben a ren- I és úgy látta, hogy ez a harc I dozó embert, akit meg kell be-

- I I
det, fegyelmet, vagy pedig ha- i csak megsemmisüléssel végzöd- ; csülnie, és a munkás meglássa
mis próféták csábításaira hall- het: ők megállottak, felfogták' kenyéradó gazdájában az atyát,

Igató tömegek magyar életünkre ~a szörnyű _ütéseket s nem akit szeretnie kell az isteni
zúdítják az alvilág szenvedé- engedték magukat rabláncra : parancsok alapján.
seit? fűzni. Mi volt az erejük? Az I Evangéliumot a piacra, hogy

E sok kérdésre a választ - I evangéliumban gyökerező hi-: a lelkiismeretlen vámszedők
melyben életünk és megtartá- I tük. ." . megtanulják, hogy amit Isten
sunk van - ne a politikusok- I Nyilvánvaló, hogy a mal ma- a földön megélhetésre ad, azzal
tól, a közgazdászoktól, a bölcse- : gyarságnak is az evangéliumra. embertársaik kárára visszaélni
lőktől és a társadalmi reformá- I van szüksége. Az ebbe fogóz- nem szabad.
toroktói várjuk, hanem az élet kodó hit hdsökét formál. Hősö- Evangéliumot az íróasztalok
fejedelmétől, Jézustól. ket, akik a hazáért tudnak le, ; mellé, hogy akiknek hb talos

Az ádventi zörgető csak eny- 'mondani, szent igénytelenség .hatalmuk van, azzal mindíg a
nyit mond: Egy a szükséges királyi palástjában járni, szol- közösség javára akarjanak élni.
dolog. Ez az egy szükséges do- gálni, szeretni és megbocsátani, Adjunk evangéliumot min-
log nem más, mint az evan- életet áldozni a haza oltárán, den magyarnak, hogy tudjon
gélium. védeni otthont és szüntelenül tűrni, imádságos lélekkel várni,

Bölcsek, népvezérek, hatal-I hordani néma csendben azokat lemondani, a hősök bátorságá-
masságok, tisztviselők, iparosok I a téglákat. melyekből felépül a val harcolni keresztyén magyar
és földművesek, népnevelők és magyarság temploma. . nemzetünk jövendőjéért.
szülők, gyermekek és aggok, Aki vallja, hogy egy a szűk- Krisztus oltárai mellől száll-
gazdagok és szegények, bűnben séges dolog: az evangelium; aki. jon azért a szívekbe és ilszívek-
fetrengők és attól szabadulni sohasem felejti el egy magyar ből szálljon a világba a mindíg
vágyók halljátok: evangéliumra főpapnak azt a kijelentését, megmenteni akaró örök figyel-
van szükségetek! Krisztus igé- i hogya magyar címert két an- meztetés: "Egy a szükséges
jére, az ádventi Király üzene- ; gyal tartja, ez a két angyal a dolog!" ...
tére! I katolíkus és a protestáns ke- Limbacher Zoltán.
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Új gazdasági rend
(Tennivalóink. X.)

Az új gazdasági rend egyetemes ér-
dekeket szolgáló hatása csak úgy lehet
eredményes, ha tőle mindenf'éle po-H-
tikai törekvést távol tartunk

A mult század első évtizedeiben
Angliában azért volt oliyan nagy a nyo-
mor, mert az élelmisz.ereket termelő
birtokosok, közülük is leülönösen azok,
akik búzát termeltek, meghozattálc az
ú. n. gabona törvényt, mely a külföldi
olcsóbb búzát nem engedte be az or-
szágba. Ezt azonban a gyárosok nem
nézték jó szemmel, mert a munkások
állandó bérkövetelésekkel álltak elő.
Végül is Manchester gyárosai és nagy-
kereskedői 1838-ban megalakították a
Gabonatörvény Elleni Ligát. A gabona-
törvény eltörlésének céljára másfél-
millió' sterlínget adtak össze. A moz-
galom élére Cobden Richárd állott, ki
Angliában keresztülvitte a mozgaloan
céljait.

Miridig nyomor, szegénység szárma-
zik abból, ha a gazdasági rend törvé-
nyei közé egyéni, vagy politikai érde-
keket keverünk.

A .francia Proudhon (1809-1865) a
gazdasági érdekek fölé helyezte cannak
a munkásosztálynak a politikai hatal-
mát, mely fizikai értelemben véve dol-
gozik. Tőle ered az az elv is, hogy a
"tulaj don egyenlő a lopással". Ö kez-
dett először . intézményesen a vallás el-
len is izgatni, mikor meghirdette másik
balgatag alaptételét, mely szerint Isten
csak bajt tud a földre hozni.

Marxnak is az volt a legnagyobb
baja, hogy a meglévő egészségtelen
gazdasági törvényeket politikai törek-
vésekkel akarta jobbá tenni. A tőke
c. munkájában abból indul ki, hogy a
munkás sohasem kapja meg munkájá-
nak ellenértéket, így a munkaadónál
mí.nd'íg egy bizonyos értéktöbblet ma-
rad, mely a tőkét gyarapítja, de egy-
szersmind biztosítja is a tőke uralmát.
Marx történeti mater iálizrnusa érvé-
nyesül többé-kevésbé mindazokban a
törekvésekben, mely a gazdasági élet
alaptörvényeiből kizárja Isten bele-
szólási jogát. .

A hivő ember sohasem fogadhatja el
azt az álláspontot. hogy az emberiség
történelme nem más, mint osztályhar-
cok sorozata. Ellenben bizonyos az,
hogy minden kor gazdasági törekvései-
ben, törvényeiben, adottságaiban döntő
szer-epet akart magának biztosítani az
önzés, tehát a bűn.

A bűnben élő ember pedig nem lehet
boldog, még akkor sem, ha minden
földi jóval rendelkezik is. Pál apostol
korában a római pogány világnak min-
dene volt. Voltak virágzó városaik,
melyekben lüktető gazdasági élet zaj-
lott. Voltak kultúrközpontjaik, melyek-
ben fény, pompa szédítette az idegent.
A 'nép kenyeret és szórakozásí lehető-
ségeket kapott, mégis beteg, romlott,.
nyomorult volt ez a kor: esengve, szo-
rongva várt valami újat, mert a bűn
a sokban is elégedetlenné tette az em-
bereket.

Az új gazdasági rend -fundamentális
alaptörvényei tehát csak az Isten tör-
vényei lehetnek. Eddig úgyis az volt a
helyzet, hogy sokain illetékesek és ille-
téktelenek be akarták bizonyítani, hogy

. mindennek és m.ndenkinek lehet bele-
szólása és köze a gazdasági élet alap-
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A Vatikán karácsonya
Erre az ötödik háborús karácsonyra London épen úgy készül, mint

Berlín, s Páris is liegalább annyira, mint Róma. Legnehezebb helyzetben
kétségtelenül Róma van s azért gondol ma szerte a földön annyi ember
arra, hogy milyen -karácsonya lesz ebben az évben a Vatikánnak?

A rideg valóság ma az, hogy Róma kapui előtt északon, délen,
keleten és nyugaton idegen államok katonái táboroznak. Főként protes-
táns jellegű államok jórészt protestáns közösségekbe t.artozó hadfiai,
akik pillanatnyilag sem Rómának, sem a Vatikánnak nem ellenségei,
hanem csák egymásnak. .

Lapjainkban és rádióhíreinkben sokszor Ielmerült .az a megálla-
pítás, hogy a Keleten harcoló két katonailág 1eghatalmasabb ellenfelet
egymással akarja halá1ra marcangoltatni a harmadik háborús fé1.
Majdnem hasonló mondatot lehetne mondani a Róma körüli helyzetre
is, mert nagyjában itt is az történik, hogy úgy az olasz, mint a többi
európai és amerikai katolikus keresztyénség lábhoz tett fegyverrel
nézi azt, hogy protestáns államok hadsereg ei miként haclakoznakegy-
mással Róma kapui előtt. A napokban hallottam, hogy egyik evangé-
likus lelkész az ifjúsági istentiszteletre térképet vitt magával s a
gyermekek mohó érdeklődése közben hangosan és szeraléltetve kereste,
hogy a glóbus melyik részén van Isten országa s ebből az illusztrációs
kezdetből azt fejtette ki, hogy csak azért nincs a térképen, mert az
"ti bennetek van". A keresztes hadjáratok idején angol, francia és
német hadvezérek Jeruzsálem környékére tették átva keleteurópai

, hegemóniára törő hatalmi törekvéseivel szemben a döntő csatát épen
azon a helyen, ahol a Megváltó egészen más csatát akart megnyerni.
Napjainkban is majdnem arról van szó, hogy Amerika, Anglia és talán
Oroszország is, az Európáért vívott döntő harcot, úgy hirdeti, Róma
falai alatt akarja megvívni.

Hogy Illem az az élet folyik ma az olasz fővárosban, mint a leg-
utóbbi háborús télen, az természetes. Lehet, hogy élelmezés tekin-
tetében ma sincsenek nagyobb hiányok, mint az elmúlt évek karácsonyi
ünnepei előtt s az is lehet, hogy az ágyúdörgés kezelében is telve
vannak a római szímházak. De bizonyos az, hogy amint a római metho-
dista prédikátor, vagy a külföldi követségek által fenntartott protestáns
kápolnák lelkészei is készülnek a karácsonyi igehirdetés mondanivalóira,
ugyanúgy római katolikus Ielkésztestvéreink is merőn maguk elé nézve
gondolkoznak azon, hogy karácsonykor milyen tömegnek és milyen
.lélekkel olvassák fel a mise szövegét. A Vatikán könyvtár- és dolgozó-
szobáiban pedig imádkozó és alázatos nagy papok meditálnak azon, hogy
mit Iehet most megírni az Osservatore Romano-ban és mit lehet a
vatikáni adón minden világnyelven elmondani a szornjúzó és éhező.
világnak?
. Közben a szomsaédban furvezérek, pilóták, bakancsosok, pirosbélésü
köpenyesek, gyalogoló és száguldó hírnökök és kémek viszik és hozzák
a h:'~<)t, terveket. Az Isten országáért küzdő Vatikán maga előtt látja
HZ evilág diadaláért küzdő csapatok lelkes és buzgó embereit s a
Vatikán előtt is és minden evangéliumi lelkész előtt is felmerül a nagy
kérdés: hogyan viszem ezekhez az emberekhez, s ha van lelkük,
lelkeikhez kőzel a karácsonyi evangéliumot, amely nemcsak pusztai
pásztoroknak hirdettetett s nemcsak a népek pásztorainak rendeltetett
örök vigasztalásul, hanem azoknak is, akik háborúskednak ugyan, de
mégis a békéért küzdenek. Olyan békességért, amely a karácsonyi evan-
gélium záró kórusának nevezhető.

A középkorban semmi romantikusat nem láttak volna abban, ha
hasonló harctéri helyzetben a pápa, mint egy hatalmas zarándokcsapat
vezére gyertyákkal, füstőlőkkel, zászlókkal, hajlongó papokkal bevonult
volna mindkét háborús fél vezérkari főnökségére s ott megalázta volna
magát nem a fővezér előtt, hanem a bűnben elvadult ember előtt
s megkérte volna a keresztyén. világ nevében arra, hogy ne csak
elvonuljon a szent város falai alól, (ez magában véve részlet, még ha
különben nagyon indokolt kérés is lenne), hanem arra is, mint a
keresztyénség igen előkelő exponense, miriden vahlású hívőkért is
felelősséget érző lelki ember: emberek, hagyjatok fel a fegyveres küz-
deJemmel s vegyetek kezetekbe kalapácsot, fejszét, ekét, ostort és úgy
uralkodjatok a szép természeten, melyet Isten adott néktek.



Talán ma sem lenne ez. olyan cselekedet, amely elől el tudna zár-
kózni egyik fél is, hanem megérteni próbálná azt a mélységes aggo-
dalmat, amely ezt a zarándok sereget a katonák közé vezeti. Erre
gondoltam e napokban egy zsúfolt pesti vilLanyoson, ahol láttam egy
igen rongyos ruhájú bakát, aki kezében valódi orosz püspöki pásztor-
botot szorongatott. Olyan püspöki pásztorbotot, amelyről az arany
lekopott már, de amelyre reánézve valamennyien tudtuk, hogy ez a
bot egy emberöltő előtt sokszor és sokezer hivő előtt emeltetett magasba
és tömegek mentek engedelmesen utána.

Mert ma is és mindenütt az a kérdés vajudik, hogy végérvényesen
ki után menjen a világ? Nem ökumenikus értelemben" gondoljuk ezt,
mert hiszen a keresztyénség szava semmivel sem lesz erősebb, fényesebb,
csengöbb és tisztább, bárki földi embert követne minden hivő keresztyén
lélek, hanem magának a szónak, az Igének kellene szíven találni minden
embert. Ehhez csak annyi lelkészi asszisztálás kell, hogy Istennek
választott emberei megismételjék az evangéliumi hírt ott és mindenütt,
ahol azt napjainkban ki kell mondani.

Ha ma Moszkva körül táboroznának a világ hadseregei, akkor is
ugyanezt írnánk s ha Newyorkat szorongatnák a négerek, indiánok és
aztékek, keresztyén lelkiismeretünktől hajtva' ugyanígy vélekedJnénk.
Nem a városon és nem a hadihelyzeten van a hangsúly, hanem azon,
hogy az ötödik háborús karácsony hogyan találja ma a világ keresz-
tyénségét. Amiről ma ez a keresztyénség nagyon titokban, igen aláza-
tosan és félelemmel vegyes reménységgel meditál, annak az élő és
nyomtatott szó erejével kifejezést kell adni abban a bizakodásban, hogy
ez keveseknél, vagy sokaknál, szegényeknél inkább, mint hatalmasak-
nál, de meghallgattatásra talál. G. L.

Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, aki-

ket ez a háború lelki válságba sodort.

Jellegzetes középosztály-családból származol, - mondod. Apai ágon
ameddig a családi történet ellát, - tisztviselő ősöktől, anyai ágon abból
a bizonyos dzsentri világból, amelyben még ma is tudják, hogy a
messze ősöknek nagy földbirtoka, mulatásaihoz kommenciós cigánya,
sszéles körökben ismert úri életformája volt, de már anagyszülők
sem tudták, mi az a ~ólét. Edesapád a hősi szegénységű tisztviselő-
robotmurrka tisztességét hozta a véretekbe s a hatalmasságok alá vetett
ember csendes bölcseségét a mindenkori kormánypártiságra. Családi
körre szorított halk lázongások pótolták nála a férfi vállalkozást egy
új élet megépítésére. A tisztviselő mentalitás egy vágányon mind-
négyötöket jellegzetes középosztály- ályára küldött, ahol örök a
szegénység, s örök a kötelezés, ho .) ~ségesek maradjatok a kon-
struktív konzervativizmushoz. Édesanyád erei dzsentri vérével feszengi
végig az életét, s mert nem tudja feladni az úrivilág emlék-szín-
vonalát, ő teremtette meg családotokban a cifranyomorúság életfor-
máját. Az első világháborúban fülig eladósodbatok, mint az egész
magyar .Jateíner-réteg" , a menthetetlenül fixesek, s a második világ-
háborúig ennek az adósságnak s a részletszámláknak igézetében pró-
báltatok urak maradni. Úri gyerekek voltatok, akik nem barátkoztak
cook magatokfajtával, addig, amíg kinyílt a szemed. Láttad, hogy
hazug életformában éltek, s mit sem számít ez a születési "úri" mivol-
tod. Kereskedő és iparos gyerekek, sőt gazdálkodók gyermekei is
nivósabban tudtak élni, kevesebbet költöttek hiábavalóságra, többet
száritak a józan emelkedésre, s kevesebb előítéletük, kevesebb gátlásuk
miatt alkalmasabbak voltak a közösségi életre. tervszerűbb, alkotóbb,
bátrabb magyarok voltak, mint ti. Hamar ráiöttél, hogy igazi osztály-
magyar vagy, s hiábavaló, értelmetlen elzárkózásban élsz. Falni kezdted
a szocialista könyveket s csakhamar azon velted észre magadat. hogy
nyakig benne vagy a marxizmusban. Arcodra kiült a megvetés minden-
nel szemben, ami "úri", s a deklasszálódottak szalón-kommunizmusá-
val sértegetted érlesanvád szeoaratisztikus dzserítri-magyarságát épen-
úgy, mint édesapád hivatalnoki' konstruktiv államhűsézét. Elvesztetted
a talait a C'saládodban,aztán általában a tőrténelrni-mazvarsázban.
hagyományokban, nemzeti szellemben. Először lélekben, aztán való-

tételeihez és alaptörvényeihez. csak
egyedül az Istennek nem. Ezt a sokat

.hangoztatott és sokféleképpen alátá-
masztott, de reves felfogást egészen
vessük el' és fogadjuk el nyugodt szív-'
vel azt a másik, egyelőre- még hidegen,
vagy közömbösen fogadott alaptételt,
mely szerint Isten tudni akarja és
látni akarja, hogya kezéből származó
javakkal hogyan sáfárkednak. mit kap
a munkás a becsiiletes munkájáért.
Higyjük el, hogy nem míndegy az
Istennek, hogy a bűnős önzés követ-
keztében Brazíliában tengerbe öntik a
kávét, Kanadában mozdonyt fűt en ek a
búzával, Szudánbam gyapotbálák tüze
mellett szórakoznak az emberek, Kíná-
ban pedig millió és millió' az éhenhal-
tak száma, Európa legtöbb államában
pörkölt győkerekből isz~ak .kávét és
lehető és lehetetlen anyagbkból készült
ruhában járnak az ernberek.

Tartsunk hát távol a születendő új
gazdasági rendtől minden bűnt, ön-
zést, egyéni és politikai érdeket és
egyenesen kérjük az Istent, hogy ebben
is Ö parancsoljon -és vezessen bennün-
ket.

Ez az egyetlen út ahhoz, hogy keve-
sebb legyen a földön. a háború és több
legyen a szolgálni és segíteni akaró
szeretet. Fülöp Dezső.

A világ háborúja
és a béke világa

Ryti finn állam elnök nemzetének
szabadságünnepén azt a kijelentést
tette, ogy "a béke számukra még nem
logikai kényszerűség". Ez a kijelentés
viszont logikusan kapcsolódik bele a
teheránt nyilatkozatba, amely logikai
kényszerűségből akar szülni "tartós
békét". Gondolkozni sem kell rajta,
hogy észrevegyük az ellentmondást,
melyet az összes kommentárok a tehe-
ráni nyilatkozattal kapcsolatban ei is
árulnak. ' .

Egyet meg lehet állapítani mindkét
fél részéről, hogy olyan b6k€t szeretne

f teremteni, mely hosszabb ideig tartana.I Körülbelül a felek úgy gondolkoznak,
I hogyha már vér öntözi a földet, akkor
. fakadjon ki belőle a tartós béke olaj-

ága. Elviséljük a harcok veszteségeit,
Ieszárnolunk keserveinkkel ; de mély-
ségesen átérezzük azt is, hogy mindez
a harc és küzdelem csak egy nagyobb
közös jóért folyhat. Mindennek az ál-
dozatnak csak akkor van értelme, ha
egy felsőbbrendű és· á:ltalános jóért,
az emberiség legnagyobb javáért 'hoz-

"zuk meg, amely nem más, mint a béke.
A politika természetes észjárása szerint
a világ háborúja ezért folyik, és így
rnintha teljesen fedné az örök béke Fe-
jedelmérnek evangéhumi programját.

Tény, hogya hivő keresztyénség
soha oly buzgón nem várta a béke Fe-
jedelmét, mint éppen ebben az ádvent-
ben. A hivő emberek szivében telébred
a. megváltásnak vágya," de érzi azt is,
hogy élesebb ellentétek nem vágtak az
emberi lelkekbe, mint most, mikor a
vágyakozás milliók szivéből' tör elő,
hogya kegyelmes Isten békéltesse meg
az emberi sziveket. Ez az ádvent vilá-
gosan mutatja, hogya léleknek az élet-
''':'nye a béke. hogv az egész életnek
küzdelmes volta egymás életének mély-
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ségesebb békéjét keresi, Ennek a bé-
kétlen tapasztalati világnak befejezet-
lensége a béke és harmónia szebb vilá-
gát, a mértékek egyensúlyának meg-
valósitását sürgeti. Adventben felismer-
jük, hogy az örök béke Fejedelmének
országa a mi igazi hazánk, mel'yet
szinte az élet ösztönével keresünk.

De nem így mások, a hitetlenetk! Ök
a béke országának közeledését a civild-
záció térfnglalásától várják. Vérrnes
reményeik ebben az irányban sokszor
szószátyársággá lapulnak össze, főként,
mikor magának a megváltásnak nagy
ádventi hitét és bizalmát esak a kul •.
turával és civilizációval magyarázzák.
Azt mondják az ilyenek, hogy a meg-
váltás vágya nem egyéb, mint vágy
több jólét és emberségesség után. Azt
morrdják, hogy az ádvent homályában
több világosság utáni vágy nem egyéb,
mint a népoktatásnak és népművelt-
ségnek a megsóhajtása. Azt mondják,
hogy a megvál tást a tudás eszközli és
a boldogulást a társadalmi fétegek biz-
tosítottabb egyensúlyától, az osztály-
harc megszűnésétől s a nemzetek egy-
ségesebb és igazságosabb gazdasági
megszervezésétől várhatjuk. De azután
ilyen hideg zuhany, mint ez a háború
is - mondhatnárn azt is, hogy inkább

'forr~ vérzuhany -, mely minden jeges
borogatásnál jobban kijózanít, szét-
foszlatja a neuraszténikus esztéták,
doktrinér kultúrpróféták lázas álomlá-
tását. Az ilyen háború rámutat az em-
beri lét viszonylagos voltára letagadha-
tatlanul, továbbá az erőszak hatalmára
és annak kíszámíthataalan esélyeiré. Rá-:
mutat arra, hogy ennek a világnak az
elve a változandóság, mondhatnárik: a
divatszerüség és állhatatlanság.

Az öreg Livingstonenak. aki a Nilus
forrásait felfedezte és aki a rabszolga-
vadászat förtelme! közt élő afrikaiak-
nak az örök béke forrásait akarta meg-'
nyitni, ez volt a szokásos fohásza:
"Uram, jöjjön el a te országod!" Ö
tudta, hogy ez mit jelent? Egy regge-
len ágya előtt térdre rogyva, ősz fejét
összekulcsolt kezére hajtva, holtan ta-
lálták meg, mintha a halálban is nyo-
mósítani akarta volna, hogy az embe-
reknek az Isten országa kelL Hogy az
emberiséget bajaiból, kínjaiból, borzal-
maiból az igazi kultúrára csak az Isten
kegyelme segítheti el, Jól tudta, hogy
az igazi béke az ég kegye és tajándéka,
amely nem itt a földön terem, hanem
azt ide kell hoz 'li. Azt pedig csak az
hozhatja ide. aki az égből jön és jött:
a mi Urunk Jézus Krisztus!

Minél tovább halad az emberiség,
annál világosabban látja azt, hogy a
béke országa valóban csak az Isten
országa, melyről az Úr Jézus mondotta,
hogy nem ebből a világból való. Ebből
következik. hogya béke és harmónia
vágya és igénye léte szerint transcen-
dentális és a másik világból, való ki-
elégítését sürgeti. Nekünk, akik két
világháborút megértünk, nem kell so-
kat bizonygatni senkinek, sőt nagyon
is látjuk és még keservesebben tapasz-
taljuk, hogy az "ember országa" kír» és ..
rémület, mialatt a szíve a béke, csend
és nyugodtság bírodalmára van beál-
lítva, Látjuk azt és keservesen sirat-
juk, hogyezidőszerint az emberiségben
vad ösztönök kavarognak, hogy az igazi
testvériség és a béke országa csak ak-
kor érvényesülne köztünk, ha az az Úr
Jézus, kit a próféták megjövendöltek'
és el is jött, nem mint idegen volna itt, ,
kit nem 'ismerünk, hanem mint Isten
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sággal a nép közé mentél, de itt meglepetés várt. Felfedezted a magyar-
ságodat. Azt a magyarságot, ami a magyar népi műveltség megismeré-
sében, s a magyar szellem természetének megértésében új kinyilatkoz-
tatás lett szá:modra, s ez az új élmény átalakította a régit, A talajtalan
marxizmus tisztult szociáLizmussá lett benned, s ezt átfűtötte a
magyarságod céltud:ata. Visszafordultál a családodért. az osztályodért.
A szocializmusod azt mondta, hogy a magyar tömegek, a nép, a
termelőrétegek számára kell megépíteni a jövőt. A magyarságod azt
mondta: meg kell menteni mindent, ami magyar. A népnek szűksége
van a fejre, Miért vetnénk el történelmi osztályokat, ha csak dzsentri-
mentalitásúak, vagy hivatalnok-szcmléletűek is? Parasztok és munkások
szociális Magyarországának számára elő kell készíteni az alkotó értel-
miségiek rétegét is. A középosztályt át kell gyúrni a magyar szocializ-
mus szellemével, s ki kell nyitni "a középosztály ajtaját a magyar nép
számára. És életed ekkor visszafordult, mint mikor valaki az égő házba
visszafordul, hogy kimentse az édesanyját. És elkezdtél a középosztály
szellemi újjászületéséért küzdeni. A háború kapóra jött. Ez a háború
mimdkét küzdő félben világosan a népet hozza fel. A világ egy tisztul-
tabb szocializmus felé halad, s akármerre dűl is, világosnak látszik, hogy
nagy gazdasági-szellemi átalakulást fog hozni, mivel világos, hogy a
háború alján a világ 'szociális válsága tombol. A magyar újjászületés
is belefér ebbe a világátalakulásba, sőt kényszerűen bele fog torkollani.
Új szelek lengedeznek. Szociális törvényhozás folyik, s a szívek mintha
megnyílnának egy jobban kiegyensúlyozott életforma számára. És most
minden kedvező tapasztalatodat elnémította, visszalökte egy élmény.
Csúnya jelenetet láttál egy OTBA-orvos előszobájában. Egy úri házas-
pár érkezett állami autón s az asszony hangoslan fumigáita az ott ülő
tisztviselőket. Büdösnek tartotta-a helyiséget, ahol a többi tisztviselő
ült. Mikor egy idősebb úr "Foglaljon helyet a nagyságos asszony", -
át akarta adni a helyét, a férfi undorral megjegyezte: "Már régen volt
nagyságos asszony!" A csúnya jelenetek' egész sora .yégén pedig az
asszony megjegyezte: "Mondtam neked, hogy bizonyos rangon felül
ilyen helyre nem lehet eljönni." EZJeka korszerűtlen szavak és magas-
rangú tisztviselőék ilyen antik és felháborító viselkedése mélyen elszo-
morított. Ehez a jelenethez sok más hasonló is a füledbe jutott. Nem
hiszel többet a középosztály életképességében. Ez az "úri 'világ" nem
alkalmas az újjászületésre. El kell puszt r-e:Inia, vagy el kell pusztítani.
Az értelmiségünk, melynek elől kellene ja, ..~, abban, hogya meghirde-
tett szociális Magyarországot először lelkileg megépítsük, alkalmatlan a
lel k ébe n. Délibáb-hősünk köd-városból kezünkre üt a történelmi
pipaszárral ...

Valóban feltűnő az, hogy a magyar középosztály mennyire osztály.
Már a szóhasználatunkból is kitűnik, hogy mi magunkat osztálynak
tartjuk. Legyünk azonban igazságosak. Elsősorban igazságnak látszik

- az a mentőkörülmény, hogy az osztály-tudat mindíg a műveltség, az
öntudat egy bizonyos fokához tartozó szellemi magatartás. A művelődés-
öntudatosulás lépcsőit járó munkásság és parasztság is a maga módján
már osztály. Magyar viszonyok szerint azonban ez az osztály-tudat még
.csak az érteimiségek kirrében jelent t ö'r t éne 1m i élményt. Az 08Z-
tálytalan társadalom valószínűleg csak utópia az emberi társadalmak
életében, ahol a rétegeződés mindíg természetes folyamat lesz az azonos
érdekű és hivatástudatú elemek között. Meg kell azt is mondanunk,
hogyaközéposztályt nem is csak közös érdekek, ae sokban a közös
felelősségtudat és közös sors is alakította. A középoszá[y, nem azért
kóros képlet, me7't osztály, - hiszen ez valószínűleg nem lesz ezután
.sem elkerülhető, - hanem egész" mfis okokból.

A magyar középosztálynak születési hibái. vannak. .
A magad családja is természetes utalás arra, hogy ez a magyar réteg

túlságosan összetett. Az elszegényedett nemesség szolgáltatja az alapját,
s ez adja szeparatizmusát, majdnem gőgjét, üres cifranyomorúságát.
Az Ú. n. beamter réteg jelenti benne az idegen származásúakat, akik
nem tudnak benne felemelkedni egy nagy vonalú magyarság teremtő

"szolgálatára. Legfeljebb a jó magyar álLampolgárságig tudnak jutni,
senki sem tanította meg őket a magyar népért lelkesedni, mert arra,
sem tanították meg őket, hogy a magyarság ősi szellemeért lelkesedie-
nek,amit pedig ez a magyar nép hordoz. A harmadik réteg a társadalmi
létrán keservesen feltörtek rétege benne, akik a kegyetlen út után,
melyen felküzdötték magukat, csak a megérkezés fánadt örömét érzik,



s ugyanúgy fogadják a többi feligyekvőt, ahogy őket fogadták valaha.
Az egész'középosztály pedig együtt hordozza ugyanazokat a gátlásokat,
mint a világ minden hivatalnok rétege. Hatalmasság alá van vetve,
s minden mozdulatát az exisztenciális függés félelme bénítja.

Az egész magyar középosztály még ezeken felül mint hivatalnok-
osztály az osztrák-magyar monarchia kóros bürokratizmusát idegzette
be, mint érteImiség, a faji és vallási keveredettség atomizáltságát nyögi,
(ezek a faji és vallási küzdelmek pedig az értelmiségben folynak leg-
ádázabbul) mint szellemi vezetőréteg pedig nem tud érvényesülni egy
még felette álló gazdaságí-születésí-hivatali arisztokrácia uralma míatt.

Lásd meg mindezt a sok béklyót a középosztály lábain, s úgy gon-
dolj arra, hogy ugyariez a sok születési hibával megvert középosztály .
a maga példátlan szegénységében mégis mennyi hűséggel áll helyt a
maga munkájában s zörnével mennyi áldozatot hoz a magyar és állam-
polgári hűségéért. Gondolj a sokgyermekes tisztviselökre. a menthe-
tetlenül fixesekre a háború ötödik évében, a: feketepiac virágkorában,
gondolj a tanárok, tanítók, papok, katonatisztek. (néhány beérkezett
kivételével) orvosok, ügyvédek kényszerű cifrnayomorúságára, s gondolj
arra a kiváltképen értelmiségi feladatra, hogy ezekben az időkben a.

.forradalmiságok hősies gátjai legyünk a magyar megmaradás érdeké-
ben. Ezt a legutóbbi feladatot ki tudja más elvégez'YI:i, mint a szegény-
ségben is fegyelmezett magyar értelmiség? !

De míndezek után vallom veled együtt s hitvallásunk életbe-
kényszerítése érdekében szövetkezem veled a következőkre:

Némely magyar középosztályúak korszerűtlen és üres urizálása,
az élrnényeddel példázott felháborító antiszociális magatartása ellen
késhegyig menő harcot kell kezdenünk. Az ilyen embereket való-
ban csendre kell inteni magunk között az egész magyar címkórsággal .
egyben.

A magyar középosztályt sürgősen fel kell frissitenünk .a született
és öntudatos magyarokkal, a "nép fiaival", hogy a magyar értelmiség
a magyar néppel-közösséget vállalhasson.

A magya,r iskolát kényszeríteni kell arra, hogy szociális szellemű,
magyar öntudatú és műveltségű középosztályt neveljen a magyar nép
vezetésére.

És mindenekelőtt elő kell készíteni a-magyar középosztály 1e lk i
ú j j á sz üle t é s é t, mert r~gi emberek nem tudnak új életet
teremteni.

Mert mindenekfelett igazad van abban, hogy a magyar szociális
újjászületést lelkileg kell előkészíteni, elsősorban az értelmiségiekben.

. Dezséry László.

Élet a végeken

Az állam és a szórványkérdés
Az immár ötödik esztendeje dúló háborít sokrétű tapasztalatai

mindenkit meggyőzhettek arról, hogy a lelki erő milyen csodálatosan
nagy hatalom. Vézna és köhécselő, nem katonának való pápaszernesek,
hajlott hátúak és keskeny mel lűek, akiknek·· mínden erejük csak a
szernűkben égett, a megpróbáltatások tüzében oly diadalmasan maga-
sedtak sok marcona. és herkulesi izmoktól duzzadó daliás embertár suk
fölé, hogy az még a lelki erőt a legkérlelhetetlenebbül tagadó szkepti-
kusokat is gondolkodóba ejthétte. Légitámadásos éjszakák leírhatatlan
borzalrfiai tanúskodnak róla, hogymíre képes· a lelki.' erő :és hogy
hogyan bukik föl a gyönge lélek már a megpróbáltatások elején. Mond-
jon, ki, mít akar, mégiscsak a háború első döntő tényezője nem a test,
hanem a lélek.' Elsősorhan ez a fontos nemcsak az 'egyénben, 'hanem
az egyének szerves összességében, a nemzetben is. Sőt, a nemzetben
talán még ezerszerte fokozottabban; mert a nemzet tulajdonképen nem
is halhat testi halált, csak lelkit. A nemzet halálának egyetlen módja
az életről való önkéntes lemondás, az öngyilkosság és mínden nép akkor
hal. meg igazán és Ieltámaszthatatlanul, amikor végkép feladja az

.önmagába és életerej ébe vetett hitet. Amig a nemzet lelki ereje .töret-
Jen, amig élní ' akar, testét marcangolhatja akármilyen óriáskígyó,
elnyelni sohasem fogja tudni.· Ez az- élniakarás az az elpusztíthatatlan

és Úr, mint király és testvér uralkodna
rajtunk. Istenem, hol tartunk még et-
től?! Még mindíg csak Isten-távolban:
élünk! Ez a mí nagy bajunk!

Az evangelium és a világnézetek
közt az a felmérhetetlen különbség van,
hogya világnézet az eszményeket
konstruálja, melyekben az emberi ala-
kításnak ötletes és tág tere nyílik. Az
evangelium pedig konkrét ideált ál'lit
elénk, kíszorítva onnan mímden emberi
agyafurtságot. Az evangéliumban az
emberségesség. tökéletesség, testvéri-
ség s a szeretet nem mínt elvont esz-
ményi fogalmak, nem mint szavak jön-
nek elénk, hanem milnt valóságok; meg-
testesülve egy valakiben, aki ember is,
Isten is; királ'y is, testvér is! Tehát élő
valóság!

Krisztus az igazi és tartós béke szer-
zője és ajándékozója .. Csak az ő béké-
jének birtokában lehet az emberek or-
szágában is tartós békéről beszélni. De
Ryti-féle logikai kényszer hatása alatt
létrejött béke a nagy és kis nemzetek
táborában egyaránt csak kérész életű
lehet, melyre el is vagyunk készülve
mí is, meg utódaink is. Nagyon élén-
ken emlékezetünkben él még a hágai
örök béke konferencia, amikor irók és
diplomaták beharangozták a szaturnuszi
kerszakot. Hamarosan utána történt,
hogy éppen a békecár, II. Miklós, a
világ nyakába zúdította az első világ-
háborút. Gondolom, hogy Suttner
Berta és propaganda írótársali e'mél-
kedtek egy kicsit azon, hogy kár volt
a papírért, melyet elpazaroltak a kon-
fererreia magasztalására. Belátták, hogy
az emberek országában az örök béke
legfeljebb jószív sugallta irreális ötlet.
Mi világosan látjuk már, hogy messze
vagyunk még attól.az időponttól, mí-
kor egyik kultúrából és civilizációból
a másikba lépüJnik, melyre ráillik a
"boldog r:anykor" elnevezés.

A Ryh "~ logikai kényszerűségnek
a teheráni ny.latkozat minden csaloga-
tása ellenére is abban van éppen a
döntő és gondolkoztató ereje, hogy sem
logikai, sem más bármimemű kényszer
nemcsak az igazságot mellőzí, de ellen-
tétben van még az irgalommal is. Igy
természetesen a kényszer-béke nélkü-
lözné nemcsak az evangéliumi, hanem
a természet kőveteléseinek igazságát
is! Mi magyarok ragr szkodunk erő-
sen es szígorúan .az isteni örök és
nemzeti igazságunkhoz, mert érezzük.
hogy az első teljesen magában foglalja
a másodikat; ádventi buzgó imánk pe-
dig: Jövel, Uram, Jézus!
, Dr. Halász Kálmán.

Láttuk
Magyarabb Magyart címmel rendez-

tek nagyszabású bemutatkozó kíálldtást
a Nemzeti Szadonban a regöscserkészek.
A Kiállítás mellé olcsó áron pompás
ismertetőt is nyomattak. amelyik át-
fogóaeu ismerteti a regőscserkészet ter-
veit és a végrehajtás érdekében elvég-
zett eddigi munkát, Lelkes es jó
munka képe bontakozik ki a kiállítá-
son, olyan munkáé, amelyik csakugyan
képes a ma gyár ifjúságet magyarabbá
nevelni. Nagyon jó és propagálandó-

. gondolat a falusi múzeumok gondolata .
Valóbars szép lenne, ha minden fa'lu--
ban gey-egy kís házban. úgy mint Bor-
jádon, összegyüjtenék a népi művészet
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termékeit, az ott használatos bútorokat,
használati tárgyakat, különlegesebb
szerszámokat, Ez a múzeurn bizonyára
érdekelné.a falusiakat is, akik idegen
faluba vetődnek el. .

A Képzőművészeti Főiskola Ifjúsági
Köre karácsonyi klállításorr mutatta be,
eppúgy, mint egy éve is, a főiskolaí
hallgatók müveit. Sok jó ígéretet Iát-
hattunk és egy pár vegészen kirorro.t
művészt, Altalában, már amennyire
ennyi, rnűvésznövendékről egyszerre l'e~
het képet alkotni, azt láthatjuk, hogy
a jövő müvésznemzedék jó kezekben
vainJ és joggal lehet várni tőlük. hogy
méltó utódai lesznek" nagyoknak.

.E. Gáll Ferenc festőmüvésza Mű-
teremben rendezett gyűjteményes k i-
állítást. Ei a nagybányai művész tiszta
stílusú, pompás képekkel lépett il kö-
zönség" ele. Tájképei, csendéletel. legye-
nek bár olaj vagy víz testrnények, egy-
aránt jól kidolgozott munkák. elmélye- .'
dósre és fokozott felelősségre töréksze-
éjek. A művésznek Iáthatóan nagy mű-
vészi röntudata és művészi felelössége
van, semmi sincs, amit elsietne, elna-
gyolna es ne élne áto Egyike az idény
legtartalmasabbkiállítál'ainak.

Homokpad címmel lép a közönség
elé egy új szerző a Madách-Színházban.
Nem j·s értjük, hogyan kerül oda, Ham-
let utáln. Mert ha még új kezdeménye-
zést jelentene ez a darab, új mondani-
valót, vagy stílust, megértenők. Igy
azonban nem. Mert mi ez? Nem víg-
játék, ahhoz túlságosan bölcselkedő .

. Nem szatíra, ahhoz tú.ságosan erőte-
len. Nem dráma, ahhoz túlságosan üres.
Nem életkép. ahhoz egészen esemény-
te.l/elm.Szatirikus akar lenni, úgy lát-
szik, Warrenné inditotta darabírásra ..
Ehelyett azonban' helyenként egészen
ízléstelen kiszólásokban gúnyolódik. Az
a jelenete pl, amikor a három hajó-
törött férfi rájön arra.' hogy a velük
partot ért cseléd: nő, eryeo esen visszi-
taszító, Arról aztán, hogy milyen un-
dorító, amikor az ..államférfi" szerelmi
vallomásában t.rádát zeng ifjúságának
éselédszerelmeiről. inkább ne is beszél-
jünk. Ez a darab újabb bizonyítéka on-
'nak, hogya közönségnek míndcnt "be
lehet adni" és hogy a zsidó szellemiség
kezd újra vissza! olakodní a színpadra,
még akkor is, ha 81-: ÍTónem zsidó. Saj-
nos, ez a darab jellegzetesen nekik író-
d~t .

Laila a címe annak az északi f'ilrnnek,
amely a tavalyi "Félvér" nyomán. és az
általa kitaposott. úton került. Pestre.
Szép felvételek,jó játék ismeretlen
kőrnyezet, ezek az előnyei es ujságai a
f.ilmnek. Azonban tartalomban és fe-
szültségben aapcsan elmarad a Fél-
vér mögött, bár a tipusok, amelyeket
felvonult.at,érdekese:<::. Mindenesetre:
valami új és egészen jó. kp.~.",..,.~

Krtsztus Urunk születéséneh története
külön füzetben" a passiók mintájára,
ismerős gyülekezeti . énekekkel válta-

.kozva, leülönösen .karácsony második
napjának delutánjára igen' alkalmas és .
könnyen használható. A. gyülekezet
Iolytatólagosan hallja Isten messiásí
ígéreteit' és az is·éret beteljesedését:
Krísztus Urunk szü:eté2ét.Egy füzet ára

. 1 pengő. Tömeges rendelésnél' kedvez-
.mény. Megrendelhető: Ev. lelkészi hi-
vatal.> Budapest, XH., Böszörményi-út
5/a. szám. '"
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életcsíra, me ly minden nemzet jövendő felemelkedésének legbiztosabb
záloga. Enélkül a nemzeten úrrá lesz a kaszás halál és megnyílik előtte
a sötét sír.

Ilyesféle gondolatok jártak az eszemben, mikor a kultusztárca költ-
ségvetési tárgyalását olvasva értesültem arról, hOgyJl kormányzat az
az ország különböző egyetemein hét új .tanszéket állított fel. Ez a hét
új katedra megannyi Lelki energiaforrást jelent a nemzet számára a
jövendőben. Minthogy, a mai idők nem alkalmasak arra, hogy fizikai

- erőnk latbavetésével hajtsuk végre csonka tagjaink összeforrasztását.
egyelőre még csak. szellemi fegyverekkel vívhat juk meg riválisainkkal
a csatát. Szellemi bástyáink számának ez az örvendetesmegnövekedése
nemzetünk élniakarásának egyik föltétlen bizonyossága,. mert kiviláglik
belőle,. hogy ez a nemzet felismeri és nem veszi közönyösen a maga
legsajátabb érdekeit, hanem állandóan szem előtt tártj.aazokat. Mert
nem igaz az, amit egyesek állítanak, hogya nemzeti érzés a kultúra
emelkedésável fogy és hogy a nemzeti érzés teljes megszűnése jelentené
a kultúra tetőpontját. Csak körül kell.tekintenünk és látjuk, hogy minél
teljesebb egy népben a nemzeti érzés, 'annál többre viszi kulturában is.
Hinnünk kell, hogya most lejátszódó sötét világkatasztrófa után egyszer
elkövetkezik az emberi szellem úI.i.iás.zületésíe. A hozzávezető út körvona-
lait sejtjük, bár még csaknagyjából, az azonban bizonyos, hogy ennek
az útnak a megtételénél a szellemi magasabbrendűségnek vnagy sze-
repe lesz ..

De olvasgatva a költségvetést, más is eszembe jutott. És pedig az,
hogy ez a leöltségvetés - sajnos - nagyon egyoldalúnak. vagvis jó-
formán csak közoktatásügyinek látszik. Már pedig .a kultuszrníniszté-
rium nemcsak közoktatásügyi, hanem vallásügyi is. Távol áll tőlem a
szándék, mintha számszerülegakarnám boncolás alá venni a leöltség-
vetést, hogy mekkora rész jut belőle a közoktatásügynek és mennvi a
vallasügynek. Csupán egyetlen egy nagy hiányosságra szeretnék p3-
rnutatni a mi evangélikus szempontunkból. Ez a hiányosság a mi leg-
sajgóbb problémánkat, a szórványkérdést illeti. Mi evangélikusok már
légen felismertük, hogyaszórványkérdés nem kizárólag felekezeti
ügy, hanem a dolog sajátos természeté~fogva legalább annyira nem-
zeti ügy is. Eg,yszer már rá kellene jönnie az államhatalomnak is arra
a kétszerkettős okoskodásra, hogy ha a szórványsorsban élő macvar
egyházakat védik, akkor nemzetmentő szelgálatot vég-eznek., Az állam-
hatalom sokszor egészen mélyen nyúl bele a vallásfelekezetek ügveibe
- oykor szándékaink és célkitűzéseink ellenére is -:-. ezt a területet
azonban, ahol pedig égetően szükség volna hatékony erejére és beavat-
kozására, egys-zerűen mellőzi. Az idők során sok-sok ezer / jó magyar
és derék evangélikus cserélt egyszerre vallást, hazát és nemzetiséget.
ami. kétszeres -veszteség et jelentett: egyfelől csökkentette a magvarság
és az -evangélíkusság létszámát, másfelől pedig növelte az ellenséges
érzelmű nemzetiségek erejét. Hogy magyarságunk szempont+ából ez
mekkora veszteséget jelent, azt fölmérni is alig lehet. Székelyföld evan-
gélikus lelkésze csak egy Kicsiny adaléket nyújt a - szórvánvkárdés
történetéhez, de már ez is megdöbbentő perspektivát ad, olyant, amely
a veszély közeli teljes kibontakozását tárja fel előttünk. \

Eza kérdés van olyan életbevágóan .f'ontos a nemzet számára,
,hogy az államhatalom ne mehessen el mellette behunyt szemmel.

A miniszterelnök legutóbbi' megnyilatkozása alapján megvan a re-
ménységünk rá, hogy ez nem fog bekövetkezni. És ha mégis így lenne;
nekünk magunknak kell rajta '1enni, hogy az államhatalom figyelme
'ráterelődjék erre a kérdésre. Mert hiába lesznek Budapesten és az
egyetemi városokban nagyszerű szellemi bástváink, ha a végeken .pusz--
tul a magyarság csak azért, mert valamely felekezeti kisebbséghez tar-
tozik és 'az egvháznak -nincs meg q megvédéséhez szükséges ere ie.

.. Miriden : megszünt evangélikus paróchia, sőt tovább menve minden
megszűnt -evangélikus család pótolhatatlan veszteség a nemzet szem-
pontjaból is, mert. ezeket a -nemzetiségi tengerben elmerült magyar .
értékeket hetvenhétszer hét egyetemi katedra sem fogja tudni visf7a-
hozni sem a magyarság, sem az -evangélíkusság közössésrébe. Volt idő,
amikor e haza határain belül még a -nem magyarokat is magyarokká
akarták tenni, ma, pedig már arról kell beszélnünk. hogy még a miein-
ket sem tudjuk megtartani. A kormánvzatnak feltétlenülforitolóra kell
vennie ezt a kérdést és, vagY'aze~yházakkal karöltve, vagy pedig intéz-
ményesen,törvényja,vasIattalkell megoldania. Jól tudjuk, hogy költ-



ségvetési törvényben nincs mód ilyesmire, azért előbb törvényt kellene
alkotni a szórványmagyarság megmentésére vagy megsegítésére.

Addig is, amíg ez megtörténhetik, egyházunknak. mint amely a _
felelősség súlyának egy részét hordozza, azon kell munkálkodnia, hogy
ez az ügy mielőbb illetékes tényezők kezébe kerilljön. A szórvány-
lelkészek kongruájának emelése csak egyetlen mód az állam kezében
a sok közül, mely alkalmas a szórványsorsban élő magyarság meg-
segítésére. Abban nem kétekedem, hogy egyszer majd hozzáfogna.k a
kérdés megoldásához, de akármilyen módot is választanak majd, fontos
volna, hogy minél gyorsabban történjék a segítség. Bis dat, qui cito dat:
Ha volt rá mód, hogy egyes külföldi magyarokat a csodával határos
gyorsasággal telepítettek haza, úgy itt is meg kell találni a leggyorsabb
lehetőséget. Azt hiszem, sok múlik azon, hogy egyházunk mekkora
energiát fektet bele a kérdésbe. Hadd hivatkozzam újból a bevezetés-
benmondottakra: ha akkora élniakarással fekszünk neki a dolognak,
amekkorát ez az ügy igényel, akkor minden bizonnyal sikerülni fog
szórványmagyarjainkat és evangélikusságunkat megmenteni, de ha mi
magunk mondunk le róluk és nem teszünk meg mindent érettük, akkor

, menthetetlen pusztulásnak vannak kitéve. Rajtunk is áll, hogy ez be
nekövetkezzék. Dr. Várhegyi Miklós.

Kis magyar temető
....•.

Az élményen át, melyet szavakban megrögzíteni próbálok, a cím
három szava úgy énekel bennem, minta legendás tuonelai hattyú,
melyet Észak nagy zeneköltője: 'Sibelrus szólaltatott meg csodálatosan
szép zenében.Vagy inkább úgy, mint három kis falusi harang, ahogyan
esti áhitatra csendülnek és szavuk függve marad a tikkadt levegőben,
az álomba merülő falu fölött, mint egy láthatatlan, zengő felhő.

Eltemetett, igazi "Isten háta' mögötti" völgyét jártam. Soha erre
vasút nem vitt, de nem is fog. A völgy fölött mészhegyek éles szirtjei
izzottak a forró nyárvégi napban, a szirtek alatt egy kis hegyháton
Arpad-kori templom szomorú, elhagyatott, feledésbe merült romjai '1'
között bolyongtam olyan riadt lélekkel, mintha a halálosan sebesült
gyönyörű freskók mázsás falaikkal együtt reám akarnának zuhanni,
~?gy tőlem, tehetetlen késői utódtol kérjék számon és rajtam bosszúl-
Jak meg bús sorsukat.

Roskadozó, valaha dúsan faragott oltár letört szebortagjai néma
szernrehányássai mered tek felém a romok közül. Ki kellett innen
menekülni a szabadba, a darázskőből rakott öles bástyafal mellé, mely-
nek hézagaiban .hétszáz év .előtt dermedt meg a mészhabarcs. A külső
falkerítés lőréses, erődnek való. De kapuja nincs már, szabadon jár
át rajta a kakukfű-illatos szél.

Az illat kis temetőből száll a roskadó, öreg falak felé. A kis
magyar temetőből, mely odasimul alázatos, behorpadt sirhalmaival
az Isten házához, a hétszázados. megszentelt romokhoz. Annyi az egész
temető, mint egy óriás tenyere. Egy óriásé? Isten tenyere ez inkább,
élet es halál Uráé, ki hű szolgáit magához szólította s itt tartja most
a perzselő nap elé, a forró szél elé, a kakukfüvek illata elé haló
poralkat.

Egyetlen árva fa, bokor nincs a kis temetőben, csak az ömlő,
zuhogó napfény dárdázza olyan dús áradással, hogy beleszédül az élő
vándor. A meleg virágillat kábít s a kerep elő szöcskék hersegő repü-
léssel riadoznak fel. minden lépésemtől. Hogy. teljes legyen az össz-
játék földtől az égig: odafenn héja-pár kering hangos vijjogással. Olyan,
mint mikor nagy halottak sírja fölött repülők róják tisztelgő köreiket.
Kis magyar temető halottai felett a szírtek, puszták erős madara sikolt,
búcsúztatót . . . .

Ha szabad temetőben örülni: örültem, teljes szívemből. Mert az
áhitatos környezetben ritka kincset találtam: friss faragású fejfákat!
Hát vannak még áldott kezek, melyek fába róják a szomorúságot,
az emlékezést, a búcsúzás fájdalmát s az Úrban bizó, élő hitet! Olyan
sajnálatosan ritka már a velük való. találkozásr

Laza sorban állnak, erre-arra dőlnek a szép, szürke fej fák. Mély
árnyékot vet rajtuk a bevésett cifra-sor. Kabóca ugrik át előttem,

HíREK
Az Országos Luther-Szövetség Buda-

pesten, a fásori lelkészi körben Evan-
gélikus: Napot rendez, mely december
18-án,szombaton d. u. 6 órakor a fa-
sorí gimnázium disztermében tartandó
vallásos estével kezdődik. Megnyitot
mond dr. Bencs Zoltán, az Országos
Luther-Szövetség elnöke, Beethoven
szonátát ad elő Iványi József hegedű-
művész, eladást tart Turóczy Zoltán
püspök, szaval Mady-Szabó Gábor, a
Madách-Sziriház tagja és zárószót mond
Kemény Lajos esperes. Belépődíj nincs,

Az Evangélikus Templomok c. temp-
Iomalbum, melynek megjelenését min-
denütt nagy érdeklődéssei várják, -
mirrt sajnálattal értesülünk, - a kará-
csonyi könyvpiacra már nem jelenik
meg. Az album cikkei és képanyaga
ugyan teljesen együtt van, a könyv
nyomása, is megkezdődött; azonban az
eredetileg 800 darab képre tervezett
képanyag kereken 500/0-kal emelkedett.
s 1200 kép fogja díszíteni az albumot.
A képek klísirozása- körül felmérült
akadályok Idéztek előt a késést, melyért
a kiadó ezúton is a megrendelők szíves
elnézését kéri.

Tornalján december 12-én ünnepel-
ték az evangélikus templom telszente-
lésének 10. évfordulóját. Az ünnepségen
Turóczy Zoltán püspök, Egyed Aladár
esperes és Mayer Béla lelkész végez-
tek szolgálatokat.

Bánk gyülekezete TIlagy áldozatkész-
séggel megrenoválta régi templomát s
azt püspökhelyettesi megbízás alapján
Csengődy Lajos dr. esperes áldotta meg
Ottmár Béla és Schultz Aladár lelké-
szek szolgálatainak keretében ádvent
2. vasárnapján,

Az Országos Evangélikus Tanító-
egyesület csendes megemlékezéssel most
tartotta 20 éves jubileumát. A tanító-
egyesület elnöke, Somogyi Béla. ki tíz
esztendőn keresztül állott az evangélt-
kus tanítóság élén, másirányú nagy el-
foglaltsága miatt tisztérő! lemondott.
Helyét egyelőre a közgyűlés nem töl-
tötte be, ideiglenesen azonban Kemény
Péter nyíregyházi igazgatót. mint al-
elnököt bízta meg teljes jogkörrel az
elnöki teendők ellátásával.

Az Üzenet c. evangélikus szőrvánv-
lap jól siker ült ünnepi estet rendezett
december l1-én a Zeneakadémia nagy-
termében. A gazdag összeállítású mű-
sor keretében egymást váltották az
evamg'él.ikus művészek, akik között kü-
lönösen igen "nagy sikere volt' Basilides
Máriának, Dullien Klárának és Leho-
roy Arpádnak. Megnyitó beszédet mon-
dott dr. Keken 'András, ünnepi beszé-
det dr. Berres Zoltán,aiz Országos Lu-
ther-Szövetség elnöke mondotta és be-
szédében elismeréssel. emlékezett meg
evangélikus szórványlap munkájáról és
eredményeiről. Friedrich Lajos, az Uze-
net szerkesztője felolvasott "A megál-
dott kút" c. kötetébőL Zárobeszédet
Várady Lajos lelkész mondott. A nagy-
számú közönség soraiban örömmel lát-
tuk egyházunk vezetőit, akiknek meg-
jeleJ"ése az 'Üzenet szo.gálataínak mél-

. tánylását jelenti.
Léva. A gyülekezet úi egyháztelügye-

lővé dr. -Lehotzky Brunó polgárrnes-
tert választotta meg s beiktatasát a kö- -
zellmultban végezte dr. Csengődy Lajos,
az egyházmegye esperese.
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Kiskőrös. A gyülekezet ádvent egyik
vasárnapján a templomban vallásos
estet rendezett. Az ünnepélyen mutat-
kozott be a szegedi Egyetemi Luther-
Szövetség 14 tagú csoportja. Léleképítő
volt Krisztus Urunk születése történe-
tének művészi előadása. Minden ériele-
kari szám közelebb emelte asziveket
Istenhez. A megnyitó beszédet Ben-
kóczy Dániel esperes mondotta, elő-
adást. Wagner Aurél lelkész, bölcsész-
szígorló tartott. Befejező igehirdetést
Ponicsán Imre lelkész végzett. - Utána
három napon át Benkóczy Dániel es-
peres csendes órákat tartott részint az
egyház vezetősége, részint a hí vek se-
rege számára is.

Magócs Károly síremlékének felava-
tása dec. 19-én, vasárnap d. u. fél 4
órakor lesz a Kerepesi temetőben, 41/
103. parcella. A síremléket dr. Keken
András Deák-téri lelkész avatja feL

Születés. Csaba Antal jelenleg orosz
harctéri szolgálatot teljesítő mencshelyi
lelkészt és feleségét, Szász Vilmát Isten
második fiúgyermekkel áldotta meg,
aki a szerit keresztségben a László Ká-
roly It)Jevetkapta.

A fasori Luther-Szövetség és Nőegy-
let szepen sikerült templomi hangver-
senyt tartott december 8-án a fasorí
templomban a szegények karácsonya
javára. Peskó Zoltán, a kiváló orgona-
művész gyönyörködtette a közönséget
orgona-játékával, a fasori énekkar há-
rom számot adott elő, Dullien Klára
hegedűművésznő és Kálmán Magda
énekszámai után a templomi hangver-
seny befejező áhitattal ért véget.

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége
dec. ll-én az Alkotmány-vendéglő kü-
Iönterrnébem Szabolcska Mihály emlék-
estet rendezett. Megnyitó beszédet Gyö-
kössy Endre dr. társelnök. ünnepi be-
szédet es megemlékezést dr. Némedy
Gyula mondott. Ramor Paula Szabolcska
verseiból . szavalt, Molnárné, Andr.ási
Marika dalokat adott elő.

Síremlékavatás. Szelényi Ödön egye-
temi hallgató síremlékének felavatása
december 19-én, vasárnap délben fél 11
órakor lesz a Kerepesi-úti temetőben.

Halálozás. Posch János ny, áll. isko-
lai igazgató, a pesti német egyházköz-
ség orgonistája dec. 9-én, életének 65.,
boldog házasságának 42. évében rövid
szenvedés után az Úrban elhúnyt. Te-
metése dec. 12-én volt a Kerepesi-úti
temető halottasházábóJ.

Aszód. Az evangélikus gimnázium és
leánynevelőintézet dec. 12-én a leány-
nevelő disztermében ádventi vallásos
estét rendezett, melyen Pásztor Pál
budapesti s. lelkész tartott előadást az
"Adventi énekek tanítása" címen. A két
iskola énekkara régi magyar énekeket
adott elő ügyes betanításban.

Új alakú zsebbiblia -készül a Magyar
Biblia Társulat és a Brit és Külföldi
Biblia Társu.lat együttes kiadásában.
A kiadáshoz szükséges fínom papírt
Németországban állítják elő s azt nem-
sokára Budapestre szállítják. Minden
remény megvan arra, hogya jövő. év
elején elkészül az új bibliakiadás.

Megjelent Dezséry László T'emplo-
mozó Kátéjának német nyelvre lefordí-
tott, bővitett kiadása "Kirchenga.n,g
auch heute noch?" címmel. Kap-
ható 2.50 P-s árban az Üzenet kiadó-
hivatalában, Kecskemét, Luther-palota,
vagy az evangélikus könyv kereskedé-
sekben.
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ahogy egyhez-egyhez lehajolok s a mindenütt elburjánzó kakukfű
fürtös virágait himbálja a fejfák tövén. Olvasom a szöveget az
egyikről:

"Itt várja Az urat Farkas János Teste Béke pOTaira étt 76 év"
(A míves buzgalmában az "A" kapott nagy kezdőbetűt s az nr kicsit.)
Ez a hang, a magyar fej fák szava, az, melyet a hivő lélek keres! Aho-
gyan mindíg többet mondanak annál, ami éppen szószerint vésve van
rajtuk. Imhol ez is: Farkas Jánosnak csak a halandó, porladó teste
várja itt az Urat, lelke az nr színe előtt van. Testét majd az Itélet
harsonái szólítják ki a kakukfüves halmok alól.

A fejfa tetőre csapott csúcsa alatt szomorúfűz ábrája, alatta az
évszám: 1921, azon alul a fogazott, mélyített cifra-sorok. 'Ez hát elég
régi, de van újabbkeletű, tiszta, töretlen folytatása. Azt mondja egy
1931-es fejfa:

"Én Andrót Erzsébet Ate kezedbe ajánlom az én lelkemet, mert
megáldattál engemet Uram igazságnak erős Istene, éltem a földön
78 évet".

Aridrót Erzsébet egész .életében érezte az erős, igazságos Isten
áldó kezét. Olyan természetes hát, hogy halálában Lelkét ugyanebbe
az erős, igazságos, atyai kézbe ajánlja! Es - "éltem a földön 78 évet":
élem majd az örökkévalóság megszámolhatatlan éveit a Te jobbod
felől, Uram, ha arra érdemesítesz! ...

1~33-ban készült a következő szövegű fejfa:
"A boldogság reménye alatt itt nyugszik Kovács József. Élt 80

éoet, béke poraira." -
(Ennek dísze is szomotú.fűzfa-ág, de amely áldozó kehelyből nyúlik

ki, szép, karcsú stilizálássaL)
"A boldogság reménye alatt' - megint valami biztató, hitünk

tanításá ból , megint valami, ami a temetőben bolyongó embert szelid
békességgel s növekvő bizalommal tölti el. Kovács József nyolcvan
munkás esztendejével megfáradva azzal a bizodalommal, jóremény-
séggel tért pihenőre, hogy becsületes, tisztes éLetét igazságosan már-
legeli az Ür s majdan részelteti az igazak boldogságában.

Mindíg valami egészen egyéni, mélyen biblikus, tiszta zamatú
hang szól ezekről a fej fákról, tökéletes, anyagfölötti egységben az
álmodó romokkal, kakukfű-illattal, héja-vijjogással s a lent lihegő
völggyel, melyben nehéz életharcukat vívják a kis temető leendő
lakói, míg 'ők is pihenni térnek majd ebbe a gyönyörű, Isten-lehelő
magasságba S' majd róluk is elmondják az új fejfák: ki mennyit fáradt,
mit remél odaát, hogyan bízik az igazak örökében?. *

Sietős volt az utam, a faluban nem volt időm nyomozni, ki faragja
a szép fej fákat? De segítségemre jött a kúrátor, aki utánajárt a dolog-
nak s később a fej fák szövegbetűire emlékeztető szép, gömbölyded
betűvetéssei megírta egy levélben, hogy a faragót Körtvély Lajosnak
hívják, nem ács, nem asztalos, csak földmíves kisgazda, kedvtelésből
farag.

Íme: a föld ősi parancsa egy kiválasztott kézbe adta a vésőt, hogy
legyen, aki a falu lelkével szóljon a halottak nevében s talán egy
kis pünkösdi lánggal jegyzi el a Ielket is, a kíválasztottét, hogy meg-
fogalmazza a .fej fákról az örökkévalósággal beszélgető bibliás, szép
mondatokat. Hogy 'a sírok közt járó, a feliratokat olvasgató életvándor
derűs szívvel, bizodalommal, megerősödött hittel távozzék a halottak
kertjéből, igazában: a békesség birodalmából.

Nyíresi-T,ichy Kálmán.
(Folytat juk.)

pAL Y AZAT. A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete
pályázatot hirdet "Evangélikus Dogmatiká"-ra. A mű kb. tíz íven (160
oldal), mindenki által érthető módon foglalja össze és ismertesse meg
evangélikus anyaszentegyházunk dogmatikai felfogását. .A.. pálya-
munka gépírással három példányban küldendő be Kemény Lajos espe-
resnek, az Egyesület ügyvezető alelnökének (Bpest, VII., Damjanich-

,utca 28/b.) 1944 december hó 31-ig. A pályadíj ezer pengő. A díj-
nyertes munka az Egyesület tulajdona. A szerző a könyv kiadásából
származó tiszta jövedelemből 500f0-ot kap. - Budapest, Hl43 dec. 2.
D. Raffay Sándor s. k. elnök.
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Levél a háborúból
Tudom, hogy otthon is ne- van az egyszülött Fiát hozzá-

héz most a karácsony. Elgon- tok küldő lsten. A ruhából sem
dalom, hogy mennyi fejtőrésbe kell a felesleges bőség, az enni-
kerül az előkészület. Sok min- valóból is felesleges' a túlzás,
den kellene elsősorban a gye-' -' inkább a szív legyen bősé-
rekeknek, 'azután édesapadék- gében a hitnek, inkább a szív-
nak, neked magadnak is, édes ben lobogjon, meleg lánggal a
párorn, .,', és végül bizonyára szeretet,minthogyegyebekben
sokat töprengsz azon .is, hogy való bőség mellett ebben a ket-
nekem mit és hogyan szerez-. tőben legyen fogyatkozás. Ha
hetnél meg és juttathatnál el kisebb lesz a karácsonyfa,' ke-
hozzám. Mindíg nehéz lemon- vesebb dísz és cukorka lesz
dani arról, amire szükség volna rajta, ha teljesítetlen marad is
és mindíg lehangoló érzés va- 'egyik-másik a kért, ajándékok
lami olyanról mondani le, ami-, 'közül, örüljetek egymásnak,
vel másoknak akarunk örömet ölelj étek meg egymást erősen
szerezni, Sajnos, 'számot kell és én azt meg fogom érezni és
vetni azzal, hogya szüksége- ez átfogja melegíteni az én ka-
seknek . és az örömszerzésnek rácsonyomat is, amelyet messze
nagyrészéről is le kell majd töltök tőletek. '
mondani. Háborúban nehéz a Látod, számomra már egé-
karácsony is. szen megváltozott a szükséges-

Mégis azt hiszem, téged, akit nek a fogalma. Minden értékes,
egy léleknek érzek. a .magamé- ami van és semmire sem vá-
val, megkérhetlek arra, hogy gyódom, ami nincsen. Egészen
érezz ed szükségesnek is és 'örö- jelentéktelen apróságok becse-
mötszerzőnek is mindenekfelett sekké válnak és örömet szerez-
azt, hogy karácsonyi ünnepe- nek. Aki egy' fenyőágat szerez;
tek legyen. Karácsonynak ör- aki egy üzenetet káp. hazulról,
vendezzetek. Annak, hogy Isten aki egy karácsonyi prédikációt
minket úgy szeret, hogy megint meghallgathat, az már boldog
karácsonyt ad, megint hirdet- lesz közülünk. Nekünk az a
teti a Szabadító Gyermek szü- szükséges, hogy ti otthon bé-
letését ennek az összekevere- kében legyetek. Napról-napra
dett, bűnbe zuhant világnak. megélhessetek, betegség elke-
Menjetek templomba, kedve- rüljön, harag, megbántás ne
seim. Énekeljetek szívből, keserítsen. Mi innen úgy lát-
imádkozzatok buzgósággal, áld- juk, hogy ez a háború most
-játok Istent, hogy nyitva van- minden otthonvaló családi tűz-
nak a templomok, van csendes helybe belesuttog ,egy' figyel-
családi otthonotok, foghat játok meztetést: Emberek, legyetek
egymás kezét és 'örvendezhet-, csendesek, szerények, alázato-
tek annak is, hogy együtt vagy- sak, viseljétek jól magatokat,
tok és annak is, hogy veletek . mert háború van. -Minden le-

veledből, üzenetedből azt 01-'
vasam ki, hogy ti így, éltek,
várván a zivatar elmúlását,
bízva abban, hogy engem Isten
visszavezet hozzátok és erős
hittel reménykedve abban;
hogy azután megint melegebb,
hangosabb, vidámabb lesz az'
otthon. Megvallom neked, hogy
ez igen nagy karácsonyi aján-
dékaz én számomra.

.Mert én egészen bizonyos
vagyok abban, bármi történhe-
tik otthon és bármi történhetik
itt, - hogy a betlehemi gyer-
mek mínden frontkatonának és
és minden otthon élő szerettei-
nek a szivét egybe tudja fűzni
az ő betlehemi bölcsője felett.
Karácsony éjszakájának a csil-
lagai ott is, itt is világítani fog-
nak. Az angyali ének szavai
sok millió szívben fognak újra
felcsendülni. És mert a világ
sorsát nem háborúk döntik el
és mert a világ jövendőjet el
lehet gondolni bosszúálló szív-
vel is, istentelen szívvel is, de
ezek a gonosz szívek és gondo-
latok el fognak porladni és nem
fog maradni belőlük semmi, -
Isten pedig él, karácsony pedig
van: 'bizony, úgy lesz, ahogy
azt Isten akarja. Rábízlak tite-
ket, rábízom magamat, Ő meg
fog őrizni titeket és vigyázni
fog reám, mert drágák va-
gyunk neki az Ő egyszülött
Fiáért, a karácsonyi gyer-'
mekért ... Menjetek templom-
qa, kedveseim. Adjon Isten
nektek áldott karácsonyt az O
szent Fiáért!

1



Karácsonyi történet
Mint aszódi lelkész, lelki gondozója

voltam a Javító-nevelő Intézet növen-
dékernek is. HeÚ két órában tanítottam
s vasárnaponként. református testvé-
remmel terváltva ístentiszteletet tartot-
tam. Közel negyven esztendeig.

ElindUláskor tantárgynak vettem a
vallást; magyaráztam s teleltettem. Az
iI1Jtéz.etnekspecáíis jellege azonban - és
a tapasztalat rávezetett .arra, hogy i1tt
a vallásos ismeretek köz.ése masod-
rendű -, itt különösen csak eszközl
jelentőségű feladat; az igazi, a főcél a
megjavítás, a meggyógyítás, - az újjá-
teremtés.
. Ettólfogva akár összes, akár egyes

növendékeimmel á'lJ.ottam szemben a
katedrán, a szószéken vagy magán-
beszélgetésben, - napként, lelki nap-
ként jelentem meg előttük s csak a
biblia tiszta levegojét Iehejtem, sugá-
roztam feléjük. Vagyís nem tanítottam;
~lll·etveígy tanítottam. Az voLt a hitem:
ha a fizikai nap sugara jótékonyan' hat
az emberi testre s hatása előbb-utóbb
megmutatkozik, - a lelki nap kísugár-
zása is kell; hogy ugyanilyen hatást te-
gyen az emberi Jelekre s ennek is
jelentkeznie kell. '

Hogy ez a lelki napkúra gyakorlata-
Iag az atyai merő szeretet éreztetése volt,
magyaráznom felesleges. Szemjértetésül
mégis megemlítem, hogy amikor csak
tehettem, vasárnaponként rr.as-mas no-
vendeket asztalomhoz' m..ettem; h.l .
pedig kikerült egy-egy közülük al.
intézetből, úgy búcsúztam tŐle,arru·
képen szeptemberben búcszzík &?; api.
attól a fiától, aki diáknak megy a nagy-
városba, Lelkére kötötteru, nogy vl~
gyázzon, ébren legyen, mert az élel~
ahova visszatér, telve az ifJlI!Íléllek:leg-
nagyobb, legveszedelmesebe ellenségé-
vel: a kísértővel, S ha netán újra <.IQ:
elnyelettetés veszélye fenyegetné, bíza-
lorntnailJ írjon. Az eredménnyel általá-
nosságban meg Is voltam elégedve;
igazgatóságom is.

.Volt azonban egy tanítványom, aki
úgyszólván hermetice zárkózott el lel-
kem elől. 'I'ípíkus példánya' volt annak
a növendéknek, aki a tanteremben, de
a 'templomban is míndíg csak testileg
volt jelen. Annak a gondolatnak .ígazo-
Jására, hogy nem ott vagyunk, ahol tes-
tileg tartózkodunk, hanem ahova gon-
dolataínk szállnak, valóban tökéletes
példa volt,

S hála Istennek, végűl ez a zárrt lélek
is megnyílt Isten lelke előtt.

Karácsonyestéje volt. Ez ,a növen-
dékem, mint fegyelmezhetetlen, akkor
is elkülönítetten, az Ú. n. magáneárká-
ban kesergett. r

Karácsonyi örömöbe -, mely csalá-
dibag, egyénileg is betöltötte szívernet,
ürömöt vegyített HZ a, gondolat, hogy
ez a növendékem, ez a fiam ezen a
szerrt .estén.vaföldre. varázsolt menny-
országból .kitaszítobtan, egyedül,' árván
vergődik nem éppen puha ágyán. Pedig
Jézus az elesettek, a ve.szniinduilltak
számára született. A következő pilíla-
natban éléskamrámba nyitottam s kará-
csony.i dolgokból bőséges csomagot
kötöttem.

Házam népe akkor már lepihent.
Negyedkettő volt, amikor CI. temp-

lomhoz vezető ajtón át beléprem az
intézet területére. Észrevétlenül jutot-
tam szerencsétílen fiam zárkájába is.

2

Üzenetvéltás
Ma azt az üzenetet ismételjük el, mely évszázadok előtt a beth-

lehemi mezők pásztoraihoz szólt és a láthatatlan világból érkezett.
Azt az üzenetet. mely külön-külön minden egyes embertől választ
kíván s melyre te talán még nem válaszoltál. ,

Pedig az, aki küldte, azért küldte, mert érintkezést keres veleíd.
Ö mondta ki 'az első SZJót.S ezt a szót az üzenetváltás bevezetésének
szánta.

Üzenése a láthatatlan világ bizonyítéka is. A lélek valóságának
.szem pecsétje. Hiszen a láthatartlan világgal űzenések tartják a kap-
esclatott

Az, ismerősök, barátok, testvérek, akiket a távolság fedez látha-
tatlanságba, egymásnak írott,vagy élő szóval üzennek. A mult, amit
tovaszárnyalt idők ragadnak magukkal, emlékeivel üzen. S a jövő,
mely még láthatatlan, jelek üzenésével sejttéti titkait. A parányi-
sága miatt láthatatlant világ puszta éleitével üzen. Tanyát ver a vér-
ben. Fészket rak a tüdőben, vagy csontjainkban. B~rendetkedik sza-
porodik s kiépíti mibennünk láthatatlan életének törvényei szermt
romboló szervezetét. Észre kell vennünk, mert az ő érvényesülése a
mi romlásunk. Beleborzongunk, ha ezt a világot a mikroszkóp, vagy
a Iegújabb elektron-mikroszkóp bűvész-szemével a milimikronok
szímta mérhetetlen parányiságából érzékelhetővé, láthatóvá f'ényké-
peti. Lények ezek, melyeket a fény finom áramlása sem képes ma-
gába ölelni. Csak láthatatlan világuk Iáthatatlan elektron sugáro-
zása leplezi le s adja tovább lencsék gyűjtő fókuszaba. Nem kitalá-
lás a Iétezésük, nem is káprázat. Műszereink kétségtelenül bizonyit-
jáko Mégis beleborzongunk. Elképesztő ez, a látá:s küszöbe alatt te-
nvésző világ! Pedig ez még csak az, anyagi valóság. Igy üzennek a
láthatatlan távoli hangforrások tizedes pontossággal mért hullámaik-
kal s üzennek a távoli fényforrások, az égboltozat óriás világai,
rnelyek idegen sziporkázásuk és sugárzásuk sejtelmességében színes
tűzijátékuknál egyebet nem mutatnak. S a vak éjszaka is üzem Az
ember üzenetváltásának egyik szörnyű módja ép most játszódik le
szemünk előtt. Hadviselesbe sötétült s ezért láthatatlan éjszakákban
- immár öt esztendeje - hisztérikus szirénák üvöltik vílággá "a
gyilkos üzenéseket: a bombák zápórát. A gyűlölet másképen nem is
beszélhet.

Az Isten országának üzenése azonban értelmes b~éd. A látha-
tatlan, a lelki és ezért műszerekkel soha meg nem közélithető világ
józan egyszerűséggel szólal meg karácsony éjszakáját: "Me,gtartó
született!" Örömhír ez. Örömhír a pásztoroknak, a napkeleti böl-
cseknek é:s minden embernek. Az Isten megüzente a világnak, hogy
megbocsát neki. Megüzente, hogy a kisded az istálló jászlában az ő
fia. Megüzente. hogy benne mindenkit gyermekének fogad. A szere-
tet kinyilatkoztatása ez.

A történelem óriásmikroszkópján szenvedésekvbűn, rettegés, hit,
reménykedés, ígéret és sóvárgó várakozás lencsesorán keresztül egye-
nest a bethlehemi jászolba, az élet gyújtópontjába hull a karácsonyi
csillag fénye. Szelíd sugározással ragyog a gyermeken Isten így mu-
tatja meg'magát. Kilép évezredes rejtőzködéséből s a láthatatlan vi-
lág a kisdeden megismerhető. Hiszen aki látta a Fiút, az látta -az
Atyát. Élet indul ott a jászolbölcsőben. S ez a keresztfáig engedel-
mesen diadalmas élet a láthatatlan világ erőinek izgalmas kinyilat-
koztatása: a negyven napos sivár bőjt kísértései közt, bénák, poklo-
sok, 'rakok, ágrólszakadtak simogatásábanv .a jeruzsálemi nép üdvöt
rikoltó tétova ünneplésekor,Pilátus es Heródes ellőtt 'és a húsába
kalapáltszögek, seaggató kínjában. Ö a láthatatlan, szeatséges Isten
szerelmes fi.a, ~ihen az Isten gyönyörködik. S ő at, akiben kegyelerri,
szabadulás, egészség, boldogság és örök élet jött mindenkí számára.
Ö a Megváltó,

Ez a karácsony üzenete. Ez a karácsony orome.
Az első örvendezők, a pásztorok, dicsőítik és dícsérik Érte az

Istent. Azután Simeon és Anna prófétaasszony, a templom agg szol-
gálóí, hálát adnak az Istennek. Arnerre Jézus jár, könyörgés, ma-
gasztadás, hálaadás és· dicsőítés fakad. Osszekulcsolódó kezek zárt
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áramkörén át föllobog a szívek lángja. Az emberek imádkozn/ak. S
akihez semmi bölcselet, semmí emberi találmány, semmi fejlődés el
nem vezet, az imádság megmagyarázhatatlan módon, nyitott egyenes
pályán azonmód rátalál. Az Istenép ezt aik:arja, ép ezt várja: a szív-
nek szavát.

Milyen drága kiváltság ez: a,z:örömhírre válaszolni s tudni, hogy
van, aki azt meghallgatja. Karácsonnyal minden kitárult. Karácsony
fordulatot hozott az élet szomorújátékába, mint ahogy a hajnal az
éjszaka és a tavasz a tél megoldása. Azóta hálás üzenések zsonga-
nak a láthatatlám világ f.elé. István, az első vértanú, nem a testére
záporzó kőveket érzi. Belelát a megnyilatkozó égbe. Előtte Jézus áll
az lsten jobbja felől. "Uram Jézus" - kiáltja - "vekld magadhoz az
én lelkemet!" "Uralm; ne tulajdonítsd nékik e bűnt!" A haldokló
üzenésa ez. tgy üzentek az arénák vértanúi, így üzentek mind azok,
akik háborúságot szenvedtek az Isten országáért.

S üzenések kelnek ma is. Csillogó karácsonyfák alól, fűtött szo-
bákból, aiándékok közül, sikerek és eredménvék dúsan terített asz-
ta:lai mellől. De üzennek a betezágvak, üzennek a pincelakás ok, üzen-
nek téli szállásaikról honvédeink a távoli csillagok alól. üzennek az
elárvult családok, a frissen hantolt sírok felett bánkódó szívek.
Mennyi temérdek üzenni valónk js van nekünk! Mennyi csalódásról.
mennyi rettezésről és szenvedésről kell beszámolnunk. Mennyi két-
ség nehezedik reánk. Mennyi könvhullatással kell keseregnünk.
Milven panaszos a mí szavunk. S milven kegyelem, hogy az Isten
üzenése erre az örömhír: . "Meltbartó született!".

üzen; hát bátran te js. A mai nap erre biztat. önts ki a szíve-
det. Mondj el mindent. Boldozsázot és bánatot. Hiszen a Meatartó
ezért, ép ezért .született. Ezzel kezdődik a -te gy6gyulásod.Panaszolj
el mindent. Üzenjl .

Legyen üzenetváltás a karácsony! Mohr Gedeon.

A román és magyar keresztyénség
Érdeklődéssei olvasta az európai közvélemény azokat az egyházi

vállalkozásokat, amelyeket a romániai görög keleti -kereszténység
tűzött ki magának célul az 1941-1942. években. Nagy koncepcióra
vallóan tervezték meg Odessza vidékéről kiindulva a román hadse-
reg által meghódított területnek a román görög keleti egyházba való
beszervezését. Valószínű, hogy ez az. egyházi munka szívós kitartással
folyt s amíg a politikai és katonai lehetőségek is meg voltak hozzá,
még nagyobb tervekről gondolkoztak úgy a román görög keleti egy-
házi központokban, mint magán a missziói területen. ,

Egyelőre ezen a munkaprogrammon kényszerű változtat.ás tör-
tént, Akik ezen munkameeőn tevékenykedtek és készültek: új meg-
bizatásokra is, most kénytelenek figyelmüket belső lehetőségek felé :
irányítani. A többi európai nagy egyház életében is mindíg így volt
és az volt a gyakorlat, hogy bizonyos ideig külmissziói munkát végez
vala:melyik állam egyháza, azután pedig figyelmét fokozottabban irá-
nyitja a belmissziói lehetőségek felé.

A román nép keresztyén vallásos élete igen megkapó más val-
lásúak számára, kissé rnísztikus külsejű, idegenek előtt majdnem
csupán bef.elé élő, amiből azután az következik, hogy a román görög
keleti egyház az edd;gi ökumenikus mozgalmakat nem támogatta és
nem propagálta külőnösebben.

Akik a román nép utolsó negyedszázadának belső történéseit jól
ismerik, ezen. nEIIn is csodálkoznak. A román népnek mindíg voltak
nagy és hatalmas barátai s magában a népben midíg élt valamelyik
kiválasztott nagy nép imádata. Voltak olyan időszakad is a román
nemzeti és egyházi életnek, amikor úgy az egyház, mínt maga a
nemzeti nacionalizmus egésze is szerette kihangsúlyozni kifelé és be-
felé .egyaránt, hogy egyedül van, maga erejére utaltatott s mint

Csak egy örömhír van; az, hogy Krisztus megfizetett bűneinkért
s szenvedésével megváltott az örök haláltól. Luther.
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Senki, ae, őrök sem. vettek észre. To' i.
saját kulcsom volt az intézet külső és
belső ajtói hoz.

Pista fiam aludt. Tüdeje egyenletesen
szívta és hallhatóan1ehe1te a IHevegőt.
Világosságot gyújtottam, Gyengéd érin-
téssel felébresztettem. Egy ideig az éb-
ren álmodó benyomását tette. Felém
meredő szemei zavart, félelmet mu-
tattak.

Hozzá léptem és megnyugtattam. Ne
félti, fiam. Örömöt, nagy örömöt hir-
detek néked. Neked is megszületett
Jézus. Az Isten küldötte hozzád, hogy
higtyjél Benne, hogy el ne vesszél, hogy
megtérjél, hogy éljélt.

Azzaf átnyujtottam neki a csomagot.
Nem nyúlt utána. Nézése azt a gondo-
I.aroot fejezte 'Ici, hogy méltatűan reá.
A következő pillanatban mint a felhő-
ből aJ záp nr, úgy patakzott szeméből a
kőnny, ,a, Jegdrágább gyöngy. Ebben a
könnyzáporban benne volt az őszinte
bűntudat, benne volt Ia fájdalmas szé-
gyenérzés, benne volt a megható bűn-
bánat, benne volt a gyermeki hála, de
benne vo,Lt az életnek,az ú] életnek
sóvárgása is!

Fejére tettem a kezern s szóltam:
"Fiam, boűdogok, akik sírnak, mert ők
megvigasztai1tatnak. Fiam, bízzál, meg-
bocsáttattak néked a te bűneid. Fiam,
többet ne vétkezzél."

Attól fogva úgy csüggött minden
szavam on, mint a gyümölcs. a fán; úgy
ragaszkodott hozzám, rnínt a borostyán
a fához. Az intézetnek egyik: legjobb
növendéke lett. Nemsokára, mimlt fel-
szabadult alSz1Jaloshagyta el az intéze-
tet. Éveken át leveleztün:k.

*
Záró jelenete e történetnek úgy 8-10

év múlva következett el az aszódi pap-
lakon,

A kertben fogilalatoskodtam, amikor
jellent'ik, hogy egy úr keres. Valóban
úri volt ruházata is, megjelenése. is.
Nem ismertem fel. Az tünt fel csupán,
hogy bizalmas nézéssel, mosolyogva
kiöze1edik felém és mindenáron kezet
a!k;ar csókolni,

Hát ő volt! Eljött -- úgymond -,
hogy személyesen is meaköszönje. amit
vele tettem. Hogy a karácsonyi é+í lá-
to!11altásomtette őt becsületessé. isten-
félő, új emberré. Jól megy a sora: asz-
tatos műhelyében nyolc segéddel dol-
zozík egy pestkörnyéki nagy városban,
Tagja az ipartestület választmárwának
és presbitere kicsiny zvülekezetének.

Otthonát pedig- F:denné. Pnradi-
csommá varázsólja hűséges fele<:~qe I>:s
négy szép gyermeke. Chugyik Pál.

Új ga'7dasá~i rend
(Tennivalóink XI.)

Az uj kialakuló gazdasági rend nagy-
mértékben érdekli ífjúságunkat. Ez az
if'iúság nem nézheti tétlenül és szernet-
húnyva a mai élet kilengéseít. Nem le-
het mindegy a ma. is nehezen tanuló,
hideg szobákban . könyvek fölé hajló
ifjúság előtt az, hogy Rosita Serranó,
a chilei énekesnő Budapesten pár ka-
barédalt többezer. pengő ért hajlandó
csak énekelni. F:s az még csak rendén
való, hogy a "nagy dlzőzprlmadonna''
ennyit kér, elvégre senki sem tilthatja
meg néki, hogy mít kérjen, a szomorú
az, hogy lesznek Budapesten sokan,
akik sok pénzt hajlandók fizetni azért,
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hogy Rosita Serranót me.ghall1gathassák.
Nem Lehet vitatkozní azon sem, hogy

a mai ifjúság sok tekintetben máskép-
pen gondolkozik,. mírrt az évtizedekkel,
vagy éppen a múlt évszázad vége felé
felnőtt ifjúság. Más az érdeklődési köre,
más a gondolkozása, más a célja.

A régebbi ifjúsága romantikus irók,
költők hatását fogadta be, most pedig
a technika, a motor és míndaz érdekli,
amit a technika és a rnotor segítségé-
vel elérhet. Ha példával .akarnám ezt
vi);ágosabbá tenní, azt kellene mon-
danom, hogy régen a húszártiszti uni-
formis voLt a megálmodott cél, most
pedig ifjaink a repülőtiszt lapos sa'P-
káját és egyénruháját értékelrk sokra.

Ifjúságunk techníloaí érzéke kí tűnő.
Gimnazista fiúk messziről megmondják
az autó márkáját és színte a repülőgép
búgásából megállapítják, hogy Ho köze-
ledő' gép bombavető, vadász, vagy fel-
deritögép-e. Nagymértékben érdekli
ifjúságunkat a, versengés is. Sportver-
senyeknél Ho nézőközönség nagy száza-
Iékát az ifjúság adja, Városokban 12-
14 éves ifjak pontosan tudják a négy
év ellőtti svéd futballcsapat játékosai-
nak nevét. A sportújságokat elkapked-
ják a kihordótól, vagy a traf'íkostól,
A technika, a versengés, a sportláz kö-
zösségbe terelte ifjúságunkat, úgyhogy
életükben a' kőzösségí szellem fokozot-
tabb mértékben található meg. mínt'
azelőtt.

Az ifjúság kíaílakult közösségi szel-
leme nem maradhat hatástalanul a gaz-
dasági életben sem. Ez -a lépésről-
lépésre, fokról-fokra előnyomuló' új
szeidem döngeti a régi szabadversenyes
gazdasági éll'et vaskapuit.

Nem lehet célunk, hogy értekftéletet
mondjunk a régi és új gazdasági élet,
rend, szellem között, Bizonyos, hogy a
régebbi, Ú. n. liberális gazdasági, üzleti,
kereskedelmi élet vonalán voltak ki-
sí'klások, de vakok lennénk, ha a
mostand gazdasági é~et területén 'le-
taJQ'l"dnánk az ugyancsak kítapintható
kísik'ásokat,

Éppen íQ'y nem lehet célunk az sem,
hogy a régi é" RZ újabb ifiúságí szelilern
összehasonl ttásábam mondjunk bírála-
tot. Azt talán mégis rnezkockáztathat-
juk. hogy régen a k'is dolgokban való
hí'ség' vo:t:< nagyobb. ma pedig a

. nagyvonalú látás. messzebbre való né-
zés játssza a döntő szerepet. A kor
adof+sáaaí hozzák ezt magukkal, Nincs
annak ezvébként sem értelme, ha a
révit az újjail; örezet a fiatallal szembe-
állít.iuk. A szembeállítás, mimt aíapkí-
indulás. sohasem vezethet helyes kő-
vet.keztetésekre. Ez a módszer eleve nem
lehet célravezető.

Egyházunknak azonban szent ~öteloes-
sége ifjúságunkkal abban a vonatko-
zásban is sokat fog<lJailkoe;ni,hogy leendő
munkahelyein és posztjaín ne adja oda
magát az, aranyborjú imádásának. Kar-
ríerkeresésben, dicsőségvágyában ne a
pénzt szolgálja, hanem Lássa meg a
pénz eszköz voltát Istentől rendelt cé-
lok szolgálatában. Öszintén és melegeru
közeüedjen az ifjúság szíve fell/é,láttássa
meg a hűn márhetetden nagyságát éppen
a pénz vonalán és az egyszerűbb, pur i-

_ lánabb élet magvart hintse el. Nehéz
feladat ez, mert korunk éppen/ a min-
dent akarni és míndent az érdekre ala-
pítani tükrét tartja .if'júságun'k elé.

A harc diadala nem is tőlünk füg-g,
hanem attól a Megvá'ítótól, a!kt az első
karácsony trtokzatos éjszakáján szolgaí
formát véve fel, eljött a földre, hogy
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ilyennek is meg kell tartania magát a Iegsodróbbnak Játszó esemé-
nyek lközepe~ is.

Az európai' sajtóban az elmúlt 25 év alatt jobban szerepelt a
román népiség pl. mint a magyar és még a háború ötödik évében. is
jó sajtója van a románságnak. De ennek ellenére az országon belül
épenúgy érzi mirideriki, mint az országon kívül élő szomszédok is
tudják, hogy mennyire ve.szélyeztettnek akarja beállítani a mcssze
külföld a román nacionalizmus és egyháziasság helyzetét. Tudjuk,
hogy e tekintetben egy szemnunyoritással intézi el a magyarságót is
'a külföld. E. két földrajzilag és foglalkozásilag, sőt komoly keresz-
tyénsége miatt egymáshoz közel álló ország mások megitélése szerint
csakugyan közel van egymáshoz, de maga é\ nép, melynek politiku-
sai, katonái, ujságírói és agitátorai varrnak, azt hiszi, hogy lélekben /
legjobb, ha nagyon messze lesz mindíg a magyarságtól. ,

Amikor Titulescu hatását Svájcban lemérhettem, amikor gyer-
mekkoromban a román ember' aszketizrnussal párosult mély vallá-
soseágát. és szorgalmas igénytelenségét megismerhettern s amikor a
román intelligencia felnövekedő tagjaival az első, világháborúelőtti
és alatti időben. egészen közelről megismerkedhettem, mindíg azt
érezte in, hogy amit ezek az emberek jónak tartanak, én nem tartom

jónak és ezt az élményt .mindíg szomorú negatívumnak tekintettem.
Bukárestben és Erdélyben a görőg' keleti egyházzal sok kedves,

ha nem is hivatalos érintkezést tartott fenn a magyar és szász evan-
géHkus egyház. Felekezeti torzsalkodás közöttük soha nem voltí
Legjobb tudomásom szeririt egy emberöltő alatt sem. történt meg,
hogy egyik egyházból a másikba öt ember át tért volna. Viszont sok
román istentiszteleten vettem részt, ahol pompás' magyarsággal el-
mondott igehirdetést hallhattam nemcsak nemzeti ünnepeínken,
hanem közvasárriapokon is, azon egyszerű okál fogva, mert il, temp-
lom közönsége már jobbatu tudott magyarul, mint románul. Ebből a
nagy "eredményből" akkor nálunk senki sem csinált szenzációt és
helyeslen tette.

Különös meghatottsággal olvastam Sbarcea melankolikus hangú
cikkeit, amelyeket közeli időben tett kűlfőldi utazásaiban szerzett
élményei nyomán írt meg. Ezekben a cikkekben fájdalommal re--
gisztrálta azt, hogy anagy román gondolatnak a külföld nem olyan
meggyőződéses híve, mint volt 25 évvel ezelőtt. Egy faluban nevel-
kedtűrik mind a ketten. Ismertük egymást. Édesapja jó ember volt
mint orvos és mint magyar közalkalmazott is. Mindnyájan tudtuk
róla, hogy román anyanyelvű és érzelmű eis a magyar lakosság
mégis nagy szer-etettel vette körül személyét és családját. Érdekes,
hogy nemcsak' ezen a vidéken, hanem a régi határ mentén lakó ma-
gyarság tagjai közül is sokkal többen tanultak meg a román nyelvet,
mint a románok a magy-ar nyelvet. Lelkiismeretem szerint állítom,
hogy mi közöttünk sem akkor, sem azután a románok iránt' semmi
gyűlölet nem élt, Az erdélyi magyarság annyira "liberáliis" volt
mindenha a faji' és nemzeti kérdésekben, mint egyetlen más nemzet
sem, s amikor ezt most állít juk, magát az igazságot .állapitjuk meg
és elevenítjük fel.

Több erdélyi középiskola növendékseregét ismerhettern meg: A
magyar iskolák székely és magyar ifjúsága mindíg szívesen Togadta
maga köré az erdélyi román és szász ifjúságot, amikor a,z' magyar
műveltséget akart magának szerezní. Az erdélyi csoportban l1a:rtott
évvégi nagy fűleslahdaversenyeken, amelyeken' a legfélelmetesebb
csapatokat legtöbbször a román gimnáziumok ifjúsága állította ki,
úgy anagy magyar nézőközönség, mint a résztvevő' ifjúság a fair

,play szabályai szerint vettek részt. " / .,
Egy embéröltő távlatának Iegmesszibb adataiig kell visszamen-

nünk, hogy ezeket a tényeket a jelenkorban élő magyaroknak ési ro-
mánoknak megismételjük és írjuk ezeket a sorokat, elsőserban a ro-
mán és a magyar keresztyének számára: valamikor így volt; teljes
béke, megértés és egymásrautaltság érzéseinek hangoztatásával. és
bevallásával éltek egymás mallett. Amilyen veszélyeztetnek látjuk a
magyar keresztyénség helyzetet, éppen olyannak látjuk a román ike-
resztyénség helyzetet is. Hazánkban mínden felelős ember tudja és
vallja, hogy addig élhet csak magyarságunk, amíg keresztyénségben
élhet és komoly meggyőződésünk. az, hogy sok [ó román görög keleti

IL ~ ~ ~ __ ~ _



lelkész és hívei is erre gondolnak esti imájukban és reggeli ébrede-
::.ii,kben. S amikor mindkét nép keresztyénségének ilyen eskatologí-
kus existenciája olyan világosan észre vehető és látható, vajjon nem
érzi-e a magyar' keresztyén lelkészség és a román görög' keleti lel-
készség, hogy elsősorban ökfelelősek .a népükért: azért, hogy helye-
sen lásson, tisztáru szeressen s amennyire lehet, senkit se gyűlöljön.
Napjainkban a lelkészek szava messzire elhangzik s felelősségük ko-
moly szavát mindenkinek meg kell érteni.

A magyar keresztyénség 'karácsorsykor inkább lélekben akar
ünnepet ülni, mint testi örömökben, Inkább szdvét vakarja megmu-
tatni, mint fegyvere~t:. ISzívé't szomszédaínak Slzlereitlniémegmutatni:
az erős keresztyén ember Istenben bízó és mégis remegő szívét.

A mi ünnepünk után két hétre 8. görög keleti románság is meg-
tartja majd a maga nagy karács onyí ünnepét. Ezen az ünnepen is
felolvassák az oltár elé állított nagy Bibliából: békesség ·i földön s
erre a szövegre ott ils és itt is sokan felfigyelnek majd. S sokarn fog-

nak arra gondolni, milyen közel is van ez az egymás mellé rendelt
kg n~. . .
. A karácsonyi' ünnepek alatt itt is és ott is sokak lelkében meg-
szólal majd az intő szó: még van idő a közeledésre és a békés, jó
szomszédí viszony megteremtésére. S bizonvára sokan lesznek olva-
nok itt js és ott is, akik azt mondják majd, hogy amit a nacionáliz-
mus képtelen meatenni, azt köteles volna megtenni az egyház, azaz
rátérni arra az új missziói útra, amely keresztyén szempontból iga-
zfut nem látszik járhatatlannak. G. L.

..Élet a végeken. .

., ,A .délí végvárban
A déli határon élünk. Azt szokták mondani, hogy itt végződik

Európa és itt· kezdődik a Balkán. Sok tekintetben megállja helyét
ez az állítás, msrt a müvelt Nyugat és a Balkán keveredésevel itt
lépten-nyomon .találkozhatunk. Minden határvidéknek az a jelleg-
zetessége, 'hogy ott van a különböző népek, vallások, szokások talál-
kozója és ütközőpontja. A határvidékekről való ezen meaállapitás
fokozott mértékben vonatkozik a mi déli határunkra. Hiszein itt

· nemcsak két nép találkozik, hanem kőrülbelül tíz nemzet fiai érint-
keznek itt egymással. Magyar, szerb, német, horvát, szlovák, ruszin,
orosz, örménv, francia, görög, mind megtalálható Délbácslea gyűjtő-
lencséjében Újvidéken. '. .

Ugyanezt mondhatjuk el Üjvidékről vallási szempontból ÍS. Aki
keresztyén felekezeti tanulmánvt akar folytatni, az jöjjön Üjvidékre,

·mert itt a keleti és nyugati egyházak minden válfaját megtalálhatja.
Alig van olyan keresztyén papi reverenda, amelyet Újvidék utcáin
ne lehetne látntí.Római katolikus, görög keleti, református, evangé-
likus, görög katolikus, örmény katolikus, ókatolikus, metodista, bap-
tista, nazarénus, mind nagy számban megtalálható. Az ember szinte
belevész a nemzetiségeknek és felekezeteknek ebbe a tömkelegébe.
Az utcákon és villamosokon az idegenek valóságos bábeli nyelv-
zavarként hat ez a rsokféleség. '

Az egés,~dologl1Jak az az érdekessége, hogy a nemzetiségi és val-
lási kérdés szorosan összefüggnek egymással. Minden népfajnak
külöru vallása van, mindegyik nemzetiség egy vallást foglal le ma-
gánakvés abból valósággal kizárja a többieket. A magyar katolikus
vagy református, a szerb görög keleti,' a nemet és szlovák evangéli-
kus, a ruszin görög katolikus, a horvát római katolikuso

Ennek a különös tagozódásnak az az eredménye, hogy a magyar
egyszerű~n kimarad az .evangélikus egyházból. Itt Délbácsikában és
Újvidéken az az általános felfogás, hogy aki magyar, az nem lehet
evangélikus. Különösen a szlovákok vannak erről meggyőződve éc:

Ha Krisztust helyesen akarod értelmezni- és igaz valójában leírni, .
·akkor .arra kell figyelned, ahogy az angyal teszi ezt. Szerinte a Krisz-
tus .,= "nagy ö:röín".,Ez ige mellől ne tágíts, mert erő van benne!

- . Luther.

" megvábtson, megtartson és megazentel-
jen bennünket és ezt a munkáját nem
arannyal és nem ezüsttel végezte el,
hanem az ő szerit és drága véréri.

. Fülöp Dezső.

Fecskék, denevérek,
erkölcsi magaslatok

Az ember időnkint vizsgálja felüt,
hiheti-e tovább is, hogy igaza van? így
akartuk tisztázni azt is, nincs-e mégis
igazuk azoknak, 'éliki.ka, nyolcvan éves
Herezeg .F'erencet a legnagyobb élő ma-
gyar írónak, "írófejedelemnek" ünne-
pelték? Hátha mi tévedtünk, akiknek
ezzel. szemben más véleményünk van?
Megnéztük a "Fecske és denevér" című
háromfelvonásos színmű vet a Pesti
Színházban s az összes ,liehetsége~ iro-
dalmi szempontokat felvettük a darab-
bal kapcsolatban, csakhogy tárgyilago-
sak maradhassunk.

Művészet vagy rutin a dráma felépí-
tésében. Az egész cselekmény raride-
vúkra van felépítve, me ly találkák öt-
lettel:ien egymásutánban ugyanazon bal-
Iatonrnenti kis pad körül -folynak le.
A négy szereplő váltogatva ide hívja
egymást, s itt, a Balaton partján, .egy
strandra vezető útom a legintimebb sze-
mélyes ügyek,et megtárgyadó hosszú
beszélgetéseket soha sem. zavarja .senkí
emberfiai . ,

Emberábrázolás. Adva van a maradi,
üres nemesi gőgjéről és farizeus öz-
vegységéről unásig' ismert antik mama,
a konvenciókhoz láncolt mamakedvence
egyetlen fiú, a szabaderkölcsű és eszes
medika, (mi lehetne más, mint medika?)
s a 112llkiismeretlen, elképesztően szem-
telen ősdíákvezér. Négy '"új" figura, a
magyar színirodalom gazdag repertoár-
jába. Mdnd a négy -kaa-ikatúra s a jel-
lemzés dícséretére legyen mondva,
hogy mind a négy ellenkező hatást ér
el <lJ nézőkben, mint azt a darab szán-
dék Irná. A marnának- kellene kornoly
gondoflart:okraébresztenie a modern ifjú
hölgyet s a nézősereget is. A néző-
közönség azonban első perctől kezdve
az utolsóig kénytelen mélyen megvetni
s kinevetni ezt az ellenszenvesen pré-

'.dikáló özvegyet. Herezeg eléri azt,
hogy mindannyian azzal 31· hittel- távo-
zunk, ne halűgassunk a tisztes öregre,
s a, fiaikért erkölcsi okokból aggódó
édesanyákra. A fiúnak kellene példáz-
nía a, fédi tisztaságot s a >j{1arakán.ki-
tartást a helyes elvek meUett .. A 'niéző
azonban meg van győződve róla.. hogy
ez egy gyüge fráter, akínek.mem elvei,
csak szajkózott konvenciói : vannak s
aki nem képes az. é1-etkt irányítamí.
A leánynak kellene elr-iasztó képet fes-
teni a mai modern leányról,' lényegé-
ben azonban egyetlen a színpadon; aki-
nek az ember igazat tud' adni, mert
csak az ő mondanívalója életszerű .. Az
ember rendkívül sajnálja ezt '8.. :l~ányt

. s meg van róla győ·ződve,· hogy csak
azért bukik el, mert a négv -szereplő

'két .,erkölcsi alapern álló" tagja ostoba
és kíméletlenűl közömbös ediélek iránt,
Az, ösdíákvezér kopott fígurá ia ".pedig
meg' kellene bélyegezzen egy réteg ma-
-gyar fiatalságot, mely könnyelműség-
·ből, -orcáHanságból é}, de a: nézőközön-.
ség együtt szurkol azért, hogy, ennek
-egészen a1ljas manővere sikerüljön+az



Kis magyar temető
II.

A cikkem első részében elmondott élmény már évtizedes. Azóta
nem jártam arra s nem tudom, sorakozótt-e sok újabb fejfa a leírt
régiekhez? De láttam testvéri másukat már kis temetőkben s ennyi is
elég ahhoz, hogy rámutassak egy forrásra, melyből merítenünk érde-
mes volna.

Mindezt Kozlay Kálmánnak az Evangélikus Élet f. é. november
6-iki számában "Halottkultusz - temetőkultusz" cimen közreadott
szép cikke kapcsán teszem szóvá, S lazért bocsátottam előre a hangulat-
képet, hogy azon át érzékeltessem a további mondandók értelmét.

Mert Kozlay Kálmán találó megállapításait, helyzetismertetését,
a kisérő gondolatokkal együtt mindenben teljesen osztom - egyetlen
részletet kivéve, ahol a teendőkről szól sotöbbek közt azt mondja, hogy
a keresztyén temetőművészet kérdésének sok előzetesen megvitatandó
előfeltétele van, "mindenekelőtt népünk művészi iskolázásának lehe-
tővé tétele, illetve ízlésének tervszerű fejlesztése és persze a pénzkér-
dés, mert a művészek munkáját illően meg kell fizetni".

A~ a népi temetőművészetet ibleti: egyszerűen megfordítanám
a feladatot. Nem művészi iskolázásra, ízlésfejresztésre és anyagi leh~-
tőségek biztosítására volna szükség, - mert a népben ösztönös mű-
vészi érzék, gazdag és tiszta formanyelv, őszinte kifejezésmód adva
van s mindezek iskolázással inkább ronthatók, mint fejleszthetők,

_ inkább tudatosításuk volna kívánatos .és gyümölcsöző, - anyagi lehe-
tőségeken sem múlnék a fejlődés, mert egy jó tölgygerenda s. pár éles
véső elég egy-egy nemes szépségű s bibliás szavú fejfa kifaragására.
Hanem tervszerű és jól megszervezett munkával össze kellene gyüj-
teni a kis magyar temetők fej fáinak legszebb f'elíratait, melyekben
annyi sajátosan magyar, sajátosan keresztyén és mélyről fakadt szép-
séget találunk, annyi hitet, erőt s életet sugároznak, hogy ennek az
áldott, de veszendő termésnek betakarítása feltétlenül nagy haszonnal
járna! S ezt a terméseredményt egy kívülrőh s felülről jött akcióval
nem lehetne elérni.

Az így összegyüjtött kincset azután tudatosítani kellene, való-
sággal visszaadni a falunak, mely hovatovább önmagát veszti el a
városi módi keresésében és utánzásában, Belülről és alulról, a gyö-
kerek, források mélyéről induljon ez az akció s biztosra veszem: olyan
anyagot adna, mely dúsan feltöltené a Kozlay Kálmán által tervezett
magyar nyelvű kis chrestomathiát. S annak így nemcsak nyel ve
volna magyar, de lelke, átélése, szelleme is. Mert megfelelő bibliai
idézetek kikeresésével, vagy a "Letzte Worte für unsere Helden"-hez
hasonló kiadványok fordításával kaphatnánk ugyancsak értékes, tar-
talmas kiadványokat, ezekből azonban hiányoznek a magyar átélés,'
a faji lélek, Hogy pedig ezek nélkül nem teljesen szivünkből szakadt
a leirott magyar szó, az nem lehet vitás.

*Más kérdés megint a városi temetőkultusz és temetőművészet he-
lyes irányitása. A hiányokat Kozlay Kálmán cikke kitűnő en megvi1á-
gította s itt aztán teljesen vág programmja, elég, ha a "népünk"
kitételt a "városi polgárság" kifejezéssel cseréljük fel. Izlésfejlesztés,
stílusismertetés, a "szép" fogalmának megvílágítása, a nemes egysze-
rűség szerény anyagiakkal is megközelitethető komoly méltósága --
mind hivatott hirdetőkre, magyarázókra várnának, de az is bizonyos,
hogy csak évek kitartó munkája után mutatkoznék az eredmény: a
lélekben felernelő, keresztyén hitet sugárzó, művészi szépségekkel ékes
temető..

Ha a rozsnyói nagy sírkertet veszem például - melyet keresztül-
kasul ismerek .....:.,újkeletű; művészi értéket jelentő síremlék alig van
benne három-négy. Mult századbeli, különösen a század elejéről, már
számos és közöttük komoly műernlékbecsű. - Feltűnő a régi formák
nemessége, tiszta stílusa a maiak bizonytalan keresgélésévei és műkő-
szörnyetegeível szemben: Az elhunyt iránti szerétet és dédelgetni-
vágyás néha súlyos kisiklásokra vezet, ahol az anyag ugyanis termé-
szetét megtagadó feladatokra van kényszerítve, a stílustalan cikornyák
túlburjánzanak, a vésett szöveg fellengző.i, az egész emlékmű vala-
hogyan inkább a harsogó feltűnés-keresést sugározza, semmint a ke-

sz életre a jól megrajzolt, csaknem
hibátlanul jeLlemzett alakokat. Az elő-
adás is jó, úgyhogy mindenkinek mele-
gen ajánlhatjuk, (fentebb említett ki-
sebb hibái melilett) végre megfelelő;
drámai és kornoly mondanívalóí míatt,

Boccaccio, .az új olasz fi'1m, sürítve
adja az eddigi olasz filmek erényeit és
híoáít, Jó szereplők, jó énekszámok.
egy pár új beálhtás, sok szín, mozgás,
de: zavaros, sokszor kiismerhetetlen
mese és oknélküli túil~ott bonyodadmak,
Most is ez a sűrítettség a baj. Egy da-
raoig néz, aztán töpreng, végül bosz-
szarrkodik az ember. Mert ez ehlen csak
egy orvosság van: nem gondolni sem-
mire, csak hagyné, hogy a' képek pereg-
jének. Ez azonban, sajnos, mirrdíg ,erő-
sebb bosszankodással jár. kp.

HíREK
Kedves olvasóinknak Istentől gazda-

gon megáldott békességes karácsonyi
ünnepeket kívánunk.

Karácsonyi istentiszteletek karácsony
1. ünnepén. A Deák-téri templomban
d. e. 1/2 9-kur nérriet úrvacsora, 1/410-k;or
enlémet nyelliven) Güttler Vídmos, ll-kor
dr. Keken András (úrv.), d. ll. 6-kor
Lehel László (úrv.). - A fas ori temp-
lomban d. e. 1/2IO-ko,r Harmati György,
í t-kor Kemény Lajos, (úrv.) ugyanak-
kora gimnázium dísztermében Pásztor
PM, d. u. 4-kor Pásztor PM, (úrv.) 5-kor
(német nyeltven) Güttler Vilmos. - Az
Aréna-út 7. sz. a. 3/410-kor Pásztor PáL
- A kőbányaí templomban d. e. 10-kor
Májba Vilmos, (úrv.) d. u. 4-kor Boros
Károly, - A Simor-u.templomban d. e.
í I-kor Májba Vilmos (úrv.). - A_ Rá-
kóczi-út 57. sz. a. templomban' d. e,
Iü-kor (szlovák) dr. Szídády Jenő, (úrv.)
d. u. 5-kor (magyar") Muncz Frigyes. -
Az ÜllŐ'i-út 24. sz. a. d. e. 1/210-kor
(egyetemi) Dezséry Lászlo, í t-kor Fal-
vay Jenő (úrv.), -- A Gyarmat-u. 14.
sz. a. norvég imaházban d. e. ll-kor
Ruttkay Elemér (úrv.). - Az Egressy-út
73. sz. a. ískolában d. e. ll-kor Scholz
László (úrv.). - Az angyalföldi temp-
lomban! d. e. ll-kor Rimár Jenő (úrv.) ,
d. u. 4-kor Révész István. - A To-
mory-útt leányiskolában d. e. s-kor Ri-
már Jenő. - A Szvetenay-úti elerrri is-
kolában d. e. Iü-kor dr. Haílász Kál-
mán (úrv.), - A Gyála-úton d. e. s-kor
dr. Halász Kálmán. - Az óbudai temp-
Iomban d. e. 9-kor (német) Kaiser Jó-
zsef (úrv.), ll-kor Mohr Henrik (úrv.),
d. u. 4~kor Botta István. - A kelenföldi
templomban d. e. s-kor (ifjúsá,g1i) Ben-
czúr László, ll-kor WOOfLajos (úrv.),
d. u. 5-kor Wolf Lajos, - Báthory
László-úton d. e. 1MI-kor Zulauf Henrik
(úrv.). - Protestáns katoneí istentászte-
let Lesz tiszt ek, tiszthelyettesek és csa-
.lládtagjaik részére a Ludovíkai Akadé-
mián (VII!., ünői-út 80. sz.) d. e. ll-kor
dr. Soltész Elemér (úrvacsorát oszt dr.
Sodfész Elemér és Baűikó Lajos.

Kuthy Dezső egyetemes főtitkárt a
balassagyarmati egyház lelkészí á·lilá-
sába ünnepélyesen beiktatták december
19-én. A beíktatást dr. Csengődy L8jOS
esperes végezte. - A közgyűlésen első-
nek D. báró Radvánszky ALbert egye-
temes felügyelQ üdvözölte elsőnek
eddigi buzgó segítőtársát.
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gyeletet és áhítatot. Pedig indítéka merő szeretet, az a szándék, hogy
a síremlék, a kedves elköltözött emlékműve a "legszebb" legyen az
egész temetőben. És végtelenűl nehéz volna a halottkultusz e fanatikus
elfogultjaaval megérttetni, hogy kevéssel sokkal többet mondanának s
mennyire hamis úton járnak!

. *. Ami a városi temetőksíremlékeinek szöveg-anyagát ibleti, általá-
ban túlnyomóan fennáll a .Kozlay Kálmán által ismertetett helyzet.
De meleg szívvel jegyezhetjük ide a rozsnyói temetőből Czékus István,
néhai nagy püspökünk emlékművének distichonját, .mely szüntelenül
emlékeztet vele szemben fennálló örök taritozásunkra:

"Nagy volt Ö hitben, szeretetben s égi reményben,
Sírja fölött lengjen hála sörök kegyelet!"

A XIX. sz. elejéről való s még kibetűzhető sírköveink pedig több-
szörösen alátámasztják azon tudornásunkat, hogy ez a korszak szerette
a bőszavú s inkább megrázóan, mint felemelően részletező feliratokat.
A falusi fejfákkal szemben fennálló éles kontraszt érzékeltetésére le-
közlöm az egyiket, az l799-ban született s l811-ben fiatalon elhunyt
"Nemes Szűz Fischer Barbara" sírkövének szövegét, a helyesírás pon-
tos visszaadásával és a sortördelest törtvonalakkal jelezve:

"Irgalmatlan Halál/Vallyon mit vétettem / Hogy Éltem Tava-
szán / Martalélcod .Iettern / Nyarat nem érhettem / Létemet vesztet-
tem / Kedves Szülőimetmély Búba / ejtettem! Édes Reményeimet el /
tűntette e Sir: Vigasztaláso / kra mints sehol, semi ir. / Kesereg az
Atyám, az / Anyám zokog s sir: Vigasz! talasokra ronts Orvos szer /
nints ir E kő nyomhatja / már meg hü1tt Tetemimet: í Rághattyák a
Férgek min / den Részeirriet. Nyugszok / de elveszttem, bár Érzései- /
met!" Vérzik mégis Szívem / szánom Testvéreimet. Utazó / tanuidd
meg: hogy mimden / mulandó:S mind iffiu mind / vén egyeránt
halandó. A ko / porsón túl van a megma I radandó: Ott a boldog /
Élet, ott a mi állan / dó."

Bár az utolsó mondat megbékít s utal a jobblét boldog remény-
ségére, a hosszadalmas búcsúztatás, siratás és a test pusztulásának
realisztikus kirészletezése inkább Jehangolja s. elborzasztja a temető
járó utódot.

• Fischer Barbara sokmázsás, hatalmas kerettel díszített gazdag
cirádás sorokkal borított sírkövének olvasása után Farkas János
Aridrót Erzsébet, v~gy Kovács József fejfájának szava olyan, mint eg~
balzsamos simogatás.
. Ezt a hangot, ezeket a szavakat keressük s azokat, akiken át így

szól hozzánk a vígasztaló Ige. Persze, megint csak a kis magyar fal-
vak papjai, tanítói volnának azok, akik ezt a fehtáró-, mentő- és gyüjtő
munkát - esetleg, regősök, csrekészek, leverrtók bevonásával -- leg-
sikeresebbon elvégezhetnék, vagy legalább írányíthatnák.

Dehát - lehet még. többel 'terhelni feladatokkal amúgy is túlter-
helt, roskadozó vállaikat? Nyíresi-Tichy' Kálmán.

Evangélikus _ 'Nap Budapesten. Az
Országos Luther-Szövets€,g. Budapesten,
a fasori lelkészi körben december 18-
19-ffi Evangélikus Napot rendezett.
A megnyitó esten dr. Bencs Zoltán, az
Országos Luther-Szövetség elnöke, a.
társadalom egybefogásának problémája-
val foglalkozott, rámutatott arra, hogy
ezt. az összefogó erőt a társadallom nem
tudja kitermelni, az állarn is sikertele-
nül próbádkozík vele, egyedül az egy-
ház tudja hozni azt az egyetten össze-
fog!'>.szót, amely a széthúzó emberiséget
összetarthatja és ez a szerétet. Az egy-
házban csak, a szeretet kiegyenlítő érze-
sével szabad munkálkodni, A Luther-
Szövetség a felelős szerétet irányában
akamja felébreszteni az evangélikus ön-
tudatot. Rámutatott ~~ra, hogy eddig az
Országos Luther-Szövetség a széleken
és a -kis egyházak között járt, de a leg-
nagyabb szórványban, Budapesten is el-
kezdi a munkát, hogy az egyházon belül
élő sok-sok talentumot és sok pihenő
erőt az összefogás irányában használja
fel SI ebben a munkában való részvé-
telre hívott fel míndenkít, Túróczy Zol-
tán "Szeretnék szenvední címmel tar-
tott előadást s ezt a kérdést vizsgállita
az ifjú, a vallásos ember s a szülői
szeretet szemporstjából. Érdekesen fej-'
tegette, hagy a szolidarrtásnak is van
szénvedésvágya, hogy vállalni kell a
sorsközősséget és ez minden élő embert
korának és kora közösségeinek életében
való részvételre kötelez. Megragadó
példákkal illusztrálta nagyhatású elő-
adását, Iványi József hegedűművész és
Madi-Szabó Gábor színművész számai
után Kemény Lajos esperes morudott
zárószavakat. A másnap délelőtti isten-
tiszteleten is Túróczy Zoltán hirdette a
felnőtteknek az igét.

'I'asnádf-Nagy ,l\ndrást, az Országos
Bethlen Gábor-Szövetség elnökét vá-
laszimányi ülés keretében melegen ün-
nepelték .a Szövetség elnöki tisztében
eltöltött 10 éves jubileuma aITlkalmából.
Vitéz Törs Tibor társelnök nyitotta meg
az ünnepélyes ülést s a vezető személyí-
ség ideális típusának jellemezte 'I'as-
nádi-Nagy Andrást. De. Pesthy Pál, a
Szövetség diszelnöke meűeg szavakkal
köszöntötte a jubilánet, felsorolta érde-
meit a Bethlen-Szövetség erőteljes fej-
lődése szempont'[ából. Az ünnepelt el-
nök köszönő szavaiban kifejtette, hogy
a Bethlen-Szövetség hű maradt ere-
deti. hívatásához, ápolta a protestáns J * Ez a mondat a következővel összefüggésben így értendő: "Nyugszam, de
összetartást és soha nem borrtotta meg, bár elvesztettem érzékeimet, vérzik mégis szivem" stb.
hanern mindíg szólgálta a felekezeti bé-
kességet. Ezután Bánóczy Béla- főtitkár
az elmúlt 10 esztendő történetet; B&-
nabás Domonkos annak eredményeit
ismertette. Indítványára a választmány
elhatározta, hogy a fe1építendő Bethlen-
házban létesülő diákatthont Tasnádi-
Nagy Anidrásról f~gj;a elnevezni.

Ádventi esték Tordason. Az egész
ádventi időszakban áldatt alkadmak
vaLtak a va.llásos estek. Minden vasár-
nap és szerdán előadást tartottak a, zsú-
faJliás,~gmegtelt templomban. Előadók
voltak: Fadgyas Aladár, dr. Keken
András, Güttler Vibmos, Benczúr László,
dr. Halász Kálmán; Németh Géza, Har-
mati György és Görög Tibar lebkészek.

Szatr~árnémeti. Advent 1. vasárnap-.
ján az egyházközség gyülekezeti napot
tartott .. A délelőtti istentiszteleten az
ig,~t Solyrnár János nyíregyházi lelkész
hírdette, Margócsy Emil, Margócsy
Emilné és Solymár János vezetése mel-
J:erttbibliaórák voltak ft gyülekezet a8Z-

szonyaí, férfiai és ifjúsága részére. Este
vallásos ünnepély volt, Irást magyará-
zott Salymár Jánas, énekelt Bartha..
Katadm zeneakadémiai növendék, elő-
adást tartott Margócsy Emil ny. tanker.
főigazgató, szavalt Kiss Olga tanárnő,
novenláját olvasta fel Margócsy'{Emilrié,
záróimát rnondott Matos Pál helyi lel-
kész. - Advent utolsó vasárnapján
karácsonyfaünnepélyt rendeztek a va-
sárnapi iskolai vezetők és iskolásak
közreműködésével.. Az ünnepély a
szegények megajándékozásával fejező-
dött be.

Ádventi est Vácon. A váci Luther-
Szövetség adventi estet rendezett, me-
lyen Zselló Elemér Luiher-Szövetségi
ígazgacó a nőegyleteknek a belső front
szolgálatában kifejtett karttatív mun-
kasságának áldásáról beszélt. Médvegy
Mátyás galgagyörkí lelkész ,a keresz-
tyén örömről tartott bíbliamagyaráza-

tot. Dr, Kultsárné, Sommer Etelka val-
Iásos tárgyú költeményeket adott elő.

'S7:ődliget. A fiókegyházban ádverrt
egyik vasárnapján gyülekezeti napot

. tartottak, melynek keretében' Bándi
István -csengődi lelkész biblíernagyerá-
zatot, Sammer Gyula váci lelkész pedig
előadást tartott. - A kís fíókegyház,
me:iy .a,'mostarií nehéz viszonyok míatt
nem ·tudja templomának építését befe-
jezni, kéri azokat az egyházakat, ahon-
nan gyüjtőívei még nem jutottak
vissza, hogy azt, akármilyen csekély'
adománnyal sürgősen küldjék el.

Eljegyzés. Ponicsán Imre . kískőrösí
lelkész, Póniesán Mihály alberti igaz-
gató-taruító és Kiss Ilona fia. 'eLjegyezte
SzirácZ'ky Katalin á llamí tanítónőt,
Sziráczky Lstván m. kir. járásbírósági
tisztviselő és íssení Iser Hildegárd leá-
nyát. (Miriden külön' értesítés helyett.)
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1(ISS FERENC
OTVOSTANÁR

BUDAPEST
HARIS2AZÁR-KÖZ ;3.

TEL.: 384-447.

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

nászaiándékok.

Ördögh
órásmester preciziós órák és ékszerek
raktára.

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

Mátyás

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

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

Bundék,
bolerók, ezüstrókák. nerzek nagy választékban

, ' ~'-~~.•..'-Átelakitáseredeti ~~ _
model szerint. .. .::;;:::::; ~C__ ~

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

••••••••••••••••••••

Ajándékok, órak.ülönle-
ges s é ge k es órajavítások.

Létesült li "Nemzeti Önálló·
sításí Alap" támogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20·87.

-....;..--=

Rá~ió, gramofon, zongora~illenijüs ~armonita
és az összes ?ang- 1\AARNITZ hangszer-
szerek legolcsobban 1\'1 , telep
Budapest, Vili. kerület, Jözseí-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 ~gyház.
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélyeIRÉ NU "úz6kÜlönlegességek révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.
,,- Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz,

Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat
'BUDAPEST(Belváros), IV., Fehérhaj6-ulca 8-10. 5:1. előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház-

Te l e ion: 186-177. - Készít mindennemű tánc-, '\ kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel
sport- és gyógyfűzőket a legúiabb szabás szerint. I a szórványokban végzett mentő munkát segítjük elő.

I Az egyesület taglétszáma: .24.500.
i Fennállása óta 1413 alkalommal 229.516 P te-
l metkezési segélyt fizetett ki.! Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál' az
1 egyesület központja: Budapest, IV:, Fehérhajó-u.
t 8-10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3-863-32,

I
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs-
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat-

, hely, Újvidék, Ungvár. - Az egyesület állandóan
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket. '

Zongorák; .harméniumok
eladása' M d..1 ,. hittestvérünk
vétele. en o. ne zongora termében

Bezerédí-u. 10. - Tel.: 140-352 .

Müvirág, dl5:lloll, eredeti kÜlönleges-.
ségek gyártása, eladása

GROSZ, 8pest, IV., Süt6-utca 1.'.
TELEFON: 180-213.

" \

zománctéblék,
• I

vésések, jelvények,
névjegyek, . címkékxovxcs LAJOS

VII.• KÁROLY KIRÁLY-ÚT -7. sz. Tel: 423-327'
_;re."s bk * , •
BRAUN JENO"m~him~ő és plisséspeci-

. alístajbérrnunka ~zen:Ie.'

VIlI., Aggtelekl-u 2/a. (Rákóczí-űt sarok),'
Tel e fon: 344-637.'

Azsúr, plissé, himzések, gombáthúzás
és minden e szakmába vágó munkák

szakszerű készítése.
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~ii::I~~:~r~!.~t!~-I Ba' rJlfll h -1 r det ett'hamer, Ehrbar, Bosen- ~iIU
dorfer stb. világmárkás.

zon~orák, pianinó.k le~- I köeLI- '1 nyvef sza' lll'tolcsobban! - R' sztet, I 41
bérlet, szállítás, csere! ~

I

R · lm r é , l' SCHOLTZ TESTVf:REKeis s mann mren e könyvkereskedésée'
Budapest, VHI., Rákóczi-út 55. Te!efan: 131-898 Budapest, Ferenc-körút 19/21.. '

Telefon : 330-648,

KA·RÁCSONYRA KÖNYVETI
D. R.affay Sándor:

Imakönyv
6'50 P, díszes kötésben : 20 r.

Sántha Károly: .

8uz~óság ~önyve
1m á d s ágo s k ö n y v.

Fűzve: 3'- P.

D. Kapi Béla:

Az olt~atatlanfá~lya
Történelmi regény a magyar refor-
máció korából. Fűzve: 7'80 P,

Maróthy Jenő:

Szeoénye~ szíve
Novellák. Fúzve : 8'- P.

Kötve: 11'- P.

Oiertz Bo:

Házát ~öszi~lára építette
Egyházi regény, Svéd eredetiból
fordította: Wolf Lajos. Füzve i

13'- P, kötve: 16'- P.

Maróthy Jenő:

Szeptem~ertül - márciusig
Regény. 1-11. kötet.

Fűzve: S' - P.

LUTHER-\TÁRSASÁG
Szigethy Lajos dr.:

Az eredetileg három kötetes mű
második kiadása egy nagy kö-

tetben.I------------------~---------------~~-------------------,R.eményik Sándor

" .
osszes versel

I~II. .kötet.

BUDAPEST, VIlI., ÜLLŰI·ÚT 24. sz.
46'- P.

/fali Caine:

Fordította: Máthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia-
papiron egy kötetben 90'- P.

Oyóm' Oéza

II •

ossz es versel
21'40 P.

T'" I
UJ!

Vitéz Virág Jenő:

Dr. lut~er Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve: 5'- P. Kötve: 8'- P.

Weitbrecht:

Serdülő leányok részére igen
komoly és hasznos, gyönyörű ki-
állítésú könyv. Fűzve: 2"50 P.

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