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Bűnben vagy hitben?
Komor és sötét arccal távo

zott az elmúlt esztendő. Nem 
sok öröme volt mindabban, 
amit láthatott a földön. Üt ja 
háborús szenvedések között ve
zetett. Látott nagy csatákat, 
tömérdek halottat, égő városo
kat, süllyedő hajókat. Hallott 
tengernyi sóhajtást és jajkiál
tást, panaszkodásokat és kö
nyörgéseket. Nem tud másként 
itthagyni minket az utána jövő 
esztendőnek, mint nagyon ko
moly és szigorú kérdésekkel.

Azt mondja:, te jól tudod, 
mennyire meg kell szorítani 
életmódodat, mennyire takaré
koskodni kell a megélhetéshez 
tartozó dolgokkal, magadon ta
pasztaltad, hogy milyen nehéz 
nélkülözni: miért nem voltál 
kevésbbé önző, mások Ínségét 
jobban megértő, másokat job
ban segítő? — Tudod, hogy 
hány ember szakad el messze 
otthonától, távol él szerettei
től* miért nem becsülöd tehát 
jobban az otthonodat," miért 
nem szereted jobban a tiéidet, 
százszorta jobban, mint eddig?
— Tudod, hogy most sokkalta 
több a sebesült egészséges em
ber, mint az összes betegségek
ben szenvedő: miért nem félted 
és vigyázod tehát jobban testi
lelki épségedet, munkaerődet?
— Tudod, hogy milyen sokan 
áldozzák oda életüket hazá
jukért, mennyi drága és féltett 
szív jut korai sírba távol harc
mezőkön: miért nem dobog a 
te szived olthatatlan tűzzel és 
olthatatlan szeretettel a te édes

hazádért annyira, hogy ennek 
a hazának legyen valami 
haszna a te életedből? — Tu
dod, hogy szerte a földön mi
lyen sok templom pusztul el, 
tudod, hogy katonáink folyton 
kérik a bibliákat és az ima
könyveket: te miért nem jöt
tél minden alkalommal temp
lomba, miért nem nyitottad ki 
otthon mindennap a szent 
könyvet és miért nem forgat
tad naponként az imádságnak 
a gyógyító és megsegítő fegy
verét, hogy valamennyire el
lensúlyoztad volna imádsága
iddal a sok panaszt és jajga
tást? . . .

Aggodalmas arccal érkezik 
az új esztendő is. Ne fogadjuk 
olyan komor és sötét tekintet
tel, mint a bajt hozó vendéget. 
Nem csodálkozunk azon, ha 
hitetlen emberek zúgolódnak 
és lázítanak, de nem tudjuk 
megérteni, hogy keresztyén 
emberek miért viselik olyan 
kevés lelki erővel, olyan bá
gyadtan és elkeseredetten a 
nekik jutó próbáltatásokat. Hi
szen ebben az Ínséges világban 
minden megmaradt jónak és 
minden még megmentett kincs
nek vakítóan kellene ragyognia 
életünk árnyékai között. A hivő 
ember ilyen kincs lehetne a 
világban. Mert a folyton kes- 
kenyedő kenyér napjaiban szó- 
ról-szóra igaz, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember, sőt csu
pán csak ennivalóból nem tud 
megélni, hanem lelki erők is 
kellenek ahhoz, hogy napról- ;

napra, évről-évre tovább vi
gyük az életet. A lelki erők 
minden jó adománya és töké
letes ajándéka onnan felülről 
való, a világosság Atyjától, aki 
most mutatta megint karácsony 
ünnepén az ő teljes szeretetét 
és teljes kegyelmét bűnös gyer
mekei iránt. Akit küldött, a 
betlehemi bölcsőből ránk te
kintő Gyermek azért ment el a 
keresztfáig, hogy megtartson 
minket ennek az életnek az el
lenére is az örökéletre. Ismeri 
teljesen az ember lelkét és 
tudja, hogy az embert nem a 
háború teszi szerencsétlenné és 
a béke boldoggá, hanem az, 
hogy itt a földön bűnben, vagy 
hitben éli-e át az életét?

Ettől függ a mi új eszten
dőnk is: bűnben, vagy hitben? 
Lehet, hogy ez az esztendő 

1 meghozza ennek a háborúnak 
a végét. Adja Isten, hogy vala
melyik napján felvirradjon a 
megbékélésnek a reggele. Le
het, hogy ha már Isten szerint 
való békét nem is tudnak em
berek elérni egymás között, 
talán emberséges békekötéshez 
clsegíti őket az Isten. Szívből 
könyörgünk, hogy így legyen. 
De a béke új ideje, az építés
nek visszatérő ideje, sőt a ben
nük megmaradó emberek élete 
mégis csak attól fog függni: 
bűnben, vagy hitben fognak-e 
élni? Minden ettől függ. Ke
nyér is, öröm is, halál is, fel
támadás is, — üdvösség is . . .
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Énekügyeink
A Békéscsabai Evangélikusok Lapjá

ban közölt énekügyi memorandum úgy 
látszik, mély sebeket ejtett a Halleluja 
énekek kedvelőinek a szívén. Több mint 
negyedév telt el azóta, hogy a közle
mény megjelent s a felkavart hullámok 
most sem sim ultak el. Őszintén sa jnál
juk. És pedig sajnáljuk azért, m ert a 
kérdéses énekek híveinek táborában 
látjuk  egyházunknak nagyrabecsült 
személyeit, lelkészeit, sőt olyanokat is, 
akikhez szorosabb személyi kapcsolatok 
fűznek és akiket a legkevésbbé volt 
szándékunkban megbántani. A nyilat
kozatunkat azonban mégis meg kellett 
tennünk és most is fenn kell tartanunk. 
M egnyugtatjuk illelkiismeretünket azzal, 
hogy törekvésünk senkinek a személye 
ellen nem irányul, egyedül eszményi 
célokért harcolunk.

A kérdés megoldását illetőleg a ne
hézséget abban látjuk, hogy a Halle
luja dallamok értéktelenségéről még 
csak nem is vitázhatunk., illetve sem
miféle kézzel fogható bizonyítékot fel 
nem hozhatunk. Ha valaki ugyanis nein 
akarja szakemberekre bízni házának 
felépítését, s a háznak falai düledező- 
ben vannak, az ilyen házat a járókelők 
távolról elkerülik, sőt a hatóság fel
építését nem is engedélyezi. Énekes
könyvet, énekfüzetet azonban forga
lomba hozhat oljTan egyén is, aki első
rangú pap, de nem ért az énekeskönyv 
összeállításának művészetéhez, s ezt 
megcselekszi anélkül, hogy látszólag 
bárm inem ű veszély származna belőle. 
De csak látszólag.

A legjobb akaratunk mellett sem b ír
juk eloszlatni azt az aggodalmunkat, 
hogy a kiadott „sárgafüzet” lassan, fo
kozatosan háttérbe fogja szorítani érté
kes templomi énekeinket. Elh.sszük 
Marcsek Jánosáénak, hogy ez nincs 
szándékukban, a következmény azonban 
akaratuk ellenére az lesz.

A Halleluja dallamok éneklése rontja 
ifjúságunknak veleszületett m uzikalitá
sát, ízlését, zenei judiciumát, akárcsak 
látásúnkat a rossz szemüveg. Minél to
vább fogják ezeket a dalokat énekelni, 
annál kevésbbé lesznek képesek é rté 
kelni ősrégi templomi énekeinket és 
annál inkább el fognak idegenednii a 
templomi énekeskönyv használatától. 
Ezt tényekkel'tudjuk igazolni. A tapasz
ta lat azt m utatja, hogy ha egy-egy ösz- 
szejövetelen Halleluja énekek után 
templomi énekeket énekelnek, milyen 
fáradtan, unottan megy az éneklés. 
Sokan titkot sem csinálnak belőle, hogy 
a reform áció énekei nem tudják  őket 
kielégíteni. Nem eléggé missziói je lle
gűek. Ez az énekköltészet szerintük a 
múlté, á mai ifjúság leikéhez nem lehet 
ilyen énekekkel férkőzni.

Egyházi zenészeink közül többen van
nak, ilyen volt az elhúnyt Árokháty 
Béla: is, akik a hibát az eredetileg éne
kelt, ritm ikusan énekelt dallamok 
kiegyenlítésében, elferdítésében látják. 
Lehet, hogy úgy van, de csak részben. 
Az. igazi okot abban kell keresnünk, 
hogy a templomtól elidegenedett, de 
Istenhez újból visszatérő ifjúság még 
mindig nagyobb vonzalmat érez az el- 
világiasodott dallamokkal szemben, 
mint azokkal az ősrégi, az evangélium 
szellemével telt dallam okkal szemben, 
melyek egyébként' meggyőződéséhez, 
vallásos felfogásához, célkitűzéséhez kö-
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Az egyetemes gyűlés után
A gyűlés ideje.

Bizonyos, hogy nehezen vártuk az utolsó egyetemes gyűlés össze
hívását. A legutóbbi években az lett, közgyűlési határozat folytán, az 
összehívás rendje, hogy akkor hívja össze az elnökség a közgyűlést, 
amikor az egyházkerületekből az anyag beérkezett s annak a feldol
gozása biztosítva van. Érthető ez a rendszer, de nem olyan jó. mint 
a korábbi évtizedes gyakorlat volt, mely szerint már a tavaszi idő
ben megjelent az egyetemes közgyűlés meghívója s ahhoz alkalmaz
kodtak az alsóbbfokú egyházi hatóságok rendes közgyűlései. Még 
ennek is tökéletesítése volt, hogy november 10-ének hetében volt az 
egyetemes közgyűlés. Mindenki számításba vehette ezt és előre 
készülhetett rá. Az egyházi egyesületek jóelőre ki bocsáthatták meg
hívóikat az előre kidolgozott tárgysorozattal. Az állandósuló protes
táns napokkal való kapcsolat fenntartása se az utolsó érv a régi rend
hez való visszatérés érdekében. Az egyetemes egyház (kifejezőbb ez, 
mint az utóbbi években törvényesített ,,egyházegyetem' ) elnöksége 
bizonyára m egtalálja a visszatérés útját. Már egy felterjesztés kap
csán foglalkozott is ezzel a kérdéssel.

O. L. Sz.
A három betű mögött rejtőzködő egyháztársadalmi egyesületünk 

— az Országos Luther-Szövetség — a gyűlés he tének . első napján a 
déli időben tarto tta  közgyűlését. A látogatottsága bizony gyönge volt,, 
a vidékről a bizottsági ülésekre érkezők még úton voltak. A jelenté
sek nagy munkáról adtak számot. Nagy kár, hogy kevesen hallhat
ták. Egyházi lapjaink korlátozott terjedelm ük folytán nem hozhat
ják ezeket. Csak egy esetben válhatnak közismertekké, ha a jelenté
seket tartalm azó jegyzőkönyvet a Szövetség keretébe tartozó egyesü
letek megkapják és a tagjaikkal megismertetik. A vidéki szövetségek 
nélkülözik a központ és a társszövetségek m unkálkodásának az isme
retét. Nem lehet elég, hogy egy-egy evangélikus napról rövid tudósí
tást olvashatnak, m ert ezek még nem adhatnak a Szövetség hétköz
napi m űhelym unkájáról tájékoztatást. Ez buzdítólag is hatna a Luther- 
Szövetségekre. Vagyunk, akik hangoztatjuk, hogy szívesen vennők, ha 
a központ táplálná a vidéki csoportokat, s azokkal állandó érintkezést 
tartana fenn, azokhoz tájékoztató körleveleket küldene. Elég volna 
sokszorosított körlevél is. A most m egnyílt hadiárvaházról is szívesen 
vennének a szövetségek, az adakozók állandó ism ertetést. Némely 
magára hagyott szövetség szívesen venne néhány kidolgozott világ
nézeti előadást. Elismerőleg kell látnunk a szépen erősödő munkálko
dást, de szeretnénk ezt a zárt körből kihozni.

Kimagaslóvá em elkedett a Luther-serleg körül összegyülekezett 
társaság.

Egyesületek.
Gyűléseket tarto tt a többi egyháztársadalm i és szakegyesület. 

Tartalm as konferenciája volt az Evangélikus Papnék Országos Szövet
ségének, közgyűlést tarto tt a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek 
Egyesülete, az Országos Evangélikus Tanáregyesület, továbbá az Or
szágos Evangélikus Tanítók Egyesülete, valam int az Evangélikus Nő
egyesületek Országos Szövetsége. Itt csak néhány sorban emlékezhe
tünk meg róluk és a gyűléseikről, pedig az a sok és nagy munka, 
amely az országos gyűléseket megelőzte, részletes m éltatásukat érde
melné meg. Hála Istennek, vannak egyesületi lapjaik, amelyek részle
tesen beszámolnak az érdekelteknek és érdeklődőknek. Érdekes, hogy 
a legizmosabb egyesületnek, a Lelkészegyesületnek, nincs lapja.

M. E. L. E.
A Lelkészegyesület közgyűlésének két kimagasló eseménye volt. 

Betegsége m iatt távolm aradásra kényszerített D. Raffay Sándor elnök 
írásban küldte el megnyitó beszédét. Ez igen érdekes volt. Az 50 éves 
lelkészi jubileumához elérkezett elnök visszapillant ebben lelkészi 
szolgálata 50 esztendejére s olyan széles távlatú a megemlékezése, 
hogy az egyházi é le tü n k . szempontjából valóságos kortörténet. Hűsé
gesen visszavetíti a m últat, amelyből a jelennek nem egy problé
mája könnyebben megérthetővé válik. Szó van abban a theologiai 
akadémiáról, a theologusokról, a m ár egészen letűnő lelkészi nemze-



dékrői, a lelkészek atyafiságos életéről, szívesen elismert tekintélyé
ről, egyházunk életnyilvánulásairól, belmisszióról. Nagyon érdekes az 
a meglátása, mely sz e rin t. a m últban a lelkészi fizetés erkölcsi és 
anyagi dotáció volt. A jelenben háttérbe szorul az erkölcsi dotáció 
és előtérbe nyomul az anyagi. Minden m egállapításában egy nézőpont 
érvényesül: az Anyaszentegyház érdeke. Szívesen hallgattuk volna 
egészen végig az érdekes visszapillantást, de az idő sürgetése m iatt 
erre nem volt lehetőség. V árjuk a kinyilvánult közóhajnak megfelelően 
a lelkészi szakfolyóiratban való megjelenését. Az érdekesség s a 
tanulság levonása m ellett a történeti anyag is kívánja ezt.

A másik kimagasló esemény a leventeegyesületek országos veze
tőjének, vitéz Béldy Alajos altábcrnagynak az egyesületben való tisz
telgő látogatása és előadása volt. Személyesen megerősítette bennünk 
azt, amit a hivatalos nyilatkozatok alapján eddig is tudtunk, hogy a 
leventeegyesületek legfőbb célja a nemzeti eszmény valláserkölcsi 
alapon való szolgálata. Keresztyén hitből táplálkozó erkölcsiséget akar 
a m agyar ifjúságba beleoltani és ebben a törekvésében nem nélkülözheti 
az evangélikus papságot. Jóleső érzéssel hallottuk azt a vallomását, 
mely szerint minden törekvése odairányul, hogy a vasárnap megszen
telésére és Isten előtt való meghódolásra kényszerítse a magyar ifjúsá
got. Megnyugvással vehetjük, hogy valóban hivatott kézben van a le
venték legfőbb irányítása. Szeretnénk azonban, ha a legfőbb vezető lelkét 
eltöltő eszmék tudomására jutnának m inden leventeparancsnoknak és 
minden leventeoktatónak. Akik közvetlenül látják a leventeintézm ény 
ünnepélyességtől mentes megnyilvánulásait, azoknak az a tapasztala
tuk, hogy ezek nem m indenütt törekszenek a valóságba átvinni és a 
leventék leikébe beleoltani azokat a fennkölt gondolatokat, amelyek
nek a szolgálatát a nagyszerű intézmény vezetősége maga elé tűzte. 
Egyházunk ifjúsága ott van a leventeegyesületben, amely igénvbe- 
veszi az idejét és szinte elzárja a keresztyén ifjúsági egyesületben 
való részvételtől. Figyelemmel kell tehát kísérnünk, hol van az ifjú 
ságunk és mit tprténik vele. Tudjuk, hogy nagyon sok esetben jó 
helyen és jó kezekben van, de kifejezést kell adnunk a tapasztalataink 
alapján annak is, hogy szeretnénk, ha az országos vezetőség olyan 
erőteljesen szólana, hogy a leventeegyesületeken belül m indenütt 
végig zúgna a szava és azt, mint parancsot m indenütt m eghallanák és 
megfogadnák. Hisszük, hogy ezt is m egállapíthatjuk majd!

A Misszióegyesület.
Nem soroztam be a fentiek közé ezt a szerényen meghúzódó, de 

annál nagyobb m unkát kifejtő egyesületet. M últjára büszke lehetne, 
m ert ez arról beszél, hogy m ár akkor volt missziói érzékünk, áldozat- 
készségünk, missziói folyóiratunk, egyesületünk,- amikor a m agyar 
keresztyénségben erre alig gondoltak más egyházak gyermekei. Az 
első világháború utáni években igen meggyöngült az egyesület, alig 
jöttünk össze 8— 10-en egy-egy missziói gyűlésre. A leányzó nem halt 
meg, hanem aludt. Jö tt a felébredés, néhány lelkes ember buzgólko- 
dása és ma a misszióegyesületnek áldásos eredményei vannak. A m in
denfelé elterjedt népfőiskolák elindítója, hazánkban való meghono
sítója ez az egyesület volt. .Van misszionáriusa, van iratterjesztése. 
Most is új em bert hívott el és állított munkába.

,,Gyümölcseikről ism eritek meg ő k e t . . . “ (Máté 6:16.)
A G. A. Gyámintézet.

• A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet nem sorolható az egye
sületek közé, m ert több, hiszen ez intézmény. Ha a gazdasági viszo
nyok m ellett nézzük is az eredményt, akkor se lehet észre nem ven
nünk, hogy lendületes fejlődést m utat. A 4 egyházkerületben 70.000 
P-nél többet gyűjtött .és osztott szét a szegény egyházak és missziói 
pontok támogatásában. A 6000 P-t meghaladó ú. n. Nagyszeretetado- 
m ánvt a dunáninneni és tiszai egyházkerület egy-egy egyházközsége 
kapta: Felsőpetény és Kézdivásárhely. Ez utóbbi a székelyföldi misszió
nak templomépítő fiókegyházközsége.

Szeretettel gyűjtött, szeretettel adott, szeretettel széjjelosz- 
to tt összegekkel szeretetet ébreszt; ne is legyen más egyetlen közös
ségében se, mint szeretetintézmény.

Jóleső hatást váltott ki, hogy a gvűlésen megállapított segélyeket 
adminisztrációs körülményeskedés nélkül pár nap múlva m ár meg is

zelebb állanak. A lélek kész bennük, 
de a test erőtlen.

Nemcsak az ifjúságon, de önmagun
kon is ezt tapasztaljuk. Ellenségei va
gyunk a racionalizmusnak és ahol csak 
lehet, elmossuk emlékeit. De azért ha 
figyelm eztetjük egymást, hogy ne éne
keljük az Isten felséges adom ánya kez
detű ének dallam át, mert ez a dallam 
m egrom lott kornak a terméke, sa jná
lattal vesszük tudomásul, vagy tagadó- 
lag válaszolunk. Ellenségei vagyunk 
egyházi dallam aink elvi’.ágiasodásának, 
de ha tudom ásul kell vennünk, hogy a 
Szegény fejem, hová hajtnálak ének
nek dallam a közeli rokonságban van a 
szórakoztató műdalokkal, elszomoro
dunk. Aki állandóan benne van a zenei 
stúdium okban és a klasszikus művek 
hallgatásával finom ítja hallását, az ön
magát irányítja és az ilyen kísértéseket 
legyőzi. Akinél' azonban ez a lehetőség 
nincsen meg, annak tanácsadóra van 
szüksége.

A H allelu ja-pártiaknak egy balíté- 
lettől kell m agukat mentesiteniök: nem 
minden szép, ami tetszik. A cigány
zenének nagyobb a vonzóereje, m int az 
ősrégi m agyar népdalnak. De a  cigány
zenénél is közkedveltebb az idegenből 
hozott slágerzene. Még a kiváló zene
költők műveinél is az arány fordított 
a művészi érték  és a te h e tő s é g  között. 
Liszt rapszódiáiért a tömeg jobban lel
kesedik, m int egyházi műveiért. Bach 
D-moll Tokkátája az átlag zeneértő kö
zönségnek jobban tetszik, m int a még 
értékesebb Dór Tokkáta. És ha végig
megyünk a zenei m űfajok skáláján, a 
17. század klasszikusaitól a jazz zenéig, 
az a megfigyelésünk, hogy a dallamok 
világában rendszerint az győz, amelyik 
a legbehízelgőbb. Az igazi művészet, 
akárcsak a hit, mindig a keskeny u tat 
választja.

Még csak azt sem fogadhatjuk el, 
hogy az ifjúságot elvilágiasodott dalla
mokkal könnyebben meg tudjuk nyerni 
az evangélium számára. Ellenkezőleg! 
Eszményi célokért csak eszményi esz
közökkel harcolhatunk.

Dr. Deák János teológiai professzor 
azzal fejezi be cikkét, hogy fogjunk 
össze mindannyian^ avégből. hogy egy
házunk ismét, éneklő egyház legyen. 
Ezen az összefogó munkán akkor lesz 
Istennek áldása, ha egymásra hallga
tunk. Ha teológiai Droblémát kell meg
vitatnunk. teológiai professzorhoz me
gyünk Ha költészeti kérdésben vagyunk 
tehetetlenek, költőt keresünk. Ha zenei 
kérdésben van szükségünk felvilágosí
tásokra, felkeressük az egyházi zene 
legnagyobb tekintélyeit. Igaz, hogy te l
jes m unkát csak akkor végezhetnénk, 
ha m ird  a három stúdium ban bírnánk 
Istennek az adományát. Ilyen ember 
azonban csak egy volt: Luther.

Linder László. 
i ~ i i_<u~iV  n‘ 11— m ni * ‘i — f ' ■ ^  * “

Egyetemes imahét. Az esztendő első 
hetében, január 3—8. napjain a keresz
tyének mindenfelé imahetet tartanak. 
A budapesti közösségek összejövetelei 
ezeken a napokon minden este fél 7 
órakor kezdődnek, hétfőn a fasori refor
m átus templomban, kedden a Wesse- 
lényi-utcai német baptista imaházban, 
szerdán a Salétrom -utcai reform átus 
templomban, csütörtökön a Nap-utcai 
baptista templomban, pénteken a Sza
badság-téri reform átus templomban és 
szombaton a Deák-téri evangélikus 
templomban. Minden összejövetelen 
két-két előadás hangzik el.
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Most ne annyira a város, m int in
kább a falu felé fordítsuk tekintetün
ket. Vizsgálódásainkban tartsuk m a
gunkat távol a politikától. Ne essünk a 
falukutatók gyakori hibájába, akik 
egyik osztály elesettségét igen sokszor 
egy másik osztály rovására szokták k i
hangsúlyozni, sőt nem egyszer kiszí
nezni. Nem lehet helyes módszer az, 
mely vizsgálja — m ondjuk — a cse
lédkérdést, vagy a napszámos kérdést 
és politikai síkon futó következtetése
ket von le olyan formán, hogy gyűlö
letet szít egy másik osztály ellen. Az 
ilyen falukutatók rendszerint azért 
m ennek le egy-két napra falura, hogy 
m unkájuk eredménye rugós ugródeszka 
legyen távolabbi célok felé.

A faluról van szó. Az egyháznak is 
szeretnie, segítenie kell a falut. Az egy
háznak is ki kell terjesztenie komoly, 
tárgyilagos vizsgálódását a falu felé. 
Meg kell, látnia, hogy mi a baja, mi a 
sebe. Az egyháznak világos szemmel 
kell látnia és halló füllel hallania. Fel 
kell kutatni a falu bűneit, fel keH fe
dezni a gócokat, m int az orvos a tbc- 
nél. Nincs szükség arra, hogy csillogó 
frázisokat mondjunk a falu felé, h'szen 
a falu népe is bűnben élő nép. de arra 
sincs szükség, hogy savóba m ártogatott 
szavakkal m induntalan „leparasztoz- 
zuk” a falu népét és elm o-djuk irigy
nek, önzőnek, pénzimádónak. Higyjük 
el, hogy az emberek között nem sok 
különbség van irigységben, önzésben, 
érdek- és pénzimádásban akár váro
som, akár falun lakjanak is. Csak a 
színjátszásban mutatkozik különbség 
olyan formán, hogy sokan úgy tesznek, 
m intha lázas buzgalommal a közt ak a r
nák szolgálni, holott szakadatlanul 
egyéni érdekeiket ta rtják  szem előtt.

A falu sok m inden baján kellene se
gíteni. Most éppen arról van szó, hogy 
az ország egyetemes érdekeit tartva 
szem előtt, a falut is részesítsük a kul
tú ra  azon áldásaiban melyek tisztasá
got rendet, egészséget jelentenek. Á t
fogóbb, új ku ltú rrendre van szüksé
günk, melynek megvalósítását, ha most 
•nem is lehet elérni, de elő kell ké
szülni rá. Nem mozira gondolunk, az 
élelmes üzleti érzékkel bírók ezzel 
úgyis megszállják és meghódítják las
sanként az összes községeket. Nem az 
új táncokra gondolunk, a svingre és a 
rum bára, titokzatos utakon úgyis meg
érkezik ez még a legkisebbik tanyára 
is. Nem az új dalokra gondolunk, m e
lyek gyilkos harcot indítottak a m agyar 
nyelv ellen. Nemcsak városon, falun is 
éneklik: Ja j de sápadt nekem az arcom, 
hidd el. egész éjjel nem alszom. Néha 
még a rádió is segít ilyen „nóták” te r
jesztésében.

Gondolunk arra. hogy a magyar fa
lunak is legyen rendes járdája. Olyan 
község is alig akad, melyben télen a 
lakosság részére fürdő állnia rendelke
zésre. Sok olyan gazda él falun aki 
télen szívesen menne gőzfürdőbe. Egy- 
egy ilyen fürdő létesítése még üzleti 
vállalkozásnak is jó lenne. Nem por
cellán és csempe díszes fürdőkre gon
dolunk. nem a fényűzés volna itt a 
fontos, hanem a célnak megfelelő hely 
és berendezés. A fürdő is egészségvé
delem. M 'nden ilyen fürdőt a zöldke
resztes védőnő felügyelete alá lehetne 
helyezni.

Gondolunk a villanyra. Hazánkban
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kapták a segélyezett egyházközségek. Kétszer ad, aki gyorsan ad . . . 
Jó volna ezt a gyorsaságot minden segélyosztásnál érvényesíteni. Néha 
hónapok telnek el a segély megállapítása és annak az elküldése között. 
Csak vetkőzzön le a Gyámintézet minden nehézkes terhet, amely moz
gásában akadályozza.

Nem hagyható megemlítés nélkül, hogy hatalmas testvérintézm é
nyétől, a német Gusztáv Adolf Egylettől évek óta nem kér támoga
tást, m ert tudja, hogy annak az utóbbi években sok a gondja, nagy 
a terhe. Nem kér, hanem küld egy testvéri adományt.

Milyen jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. 
(Zsolt. 133:1.)

Az egyetemes gyűlés.
Az öt nap bizottsági ülései és gyűlései állandó fokozásban vezet

nek el az egyetemes gyűlésre. Ha valaki arra gondolt, hogy az u ta
zási nehézségek, szállodai és más akadályok sokak részvétele elé gátat 
fognak emelni, az alaposan csalódott, m ert mindezek a jólism ert kor
látok nem bizonyultak gátló hatásúaknak. Zsúfolásig m egtelt a Deák
téri terem, a gyűlés megszokott helye. A falakról a régm últ nagyjai, 
a keretekből a közelebbi m últ elhunyt férfiai tekintenek a meg
jelentekre. Aki évtizedek óta já r  erre a gyűlésre, az a néhány óra 
alatt történetet él át. Reátekint az asztal körül ülőkre, m ajd a meg
telt sorokra, s a m egjelentek helyén és fölöttük eltűnt arcokat lát. 
Bölcseségükben békességben figyelő és szenvedélytől fűtött heves 
vérm érsékletű alakokat vél látni, akik pár évtizeddel ezelőtt nagy 
szócsatákat vívtak — és azóta m ár elmentek. Az utolsó évek mintha 
erősen m egváltoztatták volna a képet. M intha rohamosabban tűntek 
volna el a megszokott helyeikről jónéhányan. 'Szinte ott látjuk most is 
D. Kovács Sándort, s az utódját Kardos Gyulát, Sztranyavszkv Sán
dort, Zongor Bélát, Szeberényi Lajost és másokat, akiket m ár nem 
fogunk ott látni. Nagyon hiányzott Dr. Raffay Sándor, akit szerettünk 
volna ott látni.

De voltak ebben az évben abban a terem ben különösen sokan. 
Nem mindenki látta  őket, pedig ott voltak egy feledhetetlenül kedves 
jelenetben. D. Kapi Béla egyházi elnök megemlékezett Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő 20 éves szolgálatáról, koronaőrré történt 
megválasztásáról és az öröm m ellett finoman hangot adott a bánatnak 
is, amely édesanyja elhunyta alkalmából érte és kifejezte az egyete
mes egyház őszinte együttérzését. Az édesanya emlékének feleleve
nítése olyan hatással volt a deresedő hajú komoly férfiúra, hogy el
borította szemét a könny és megrázta a zokogás. Szem nem m aradt 
szárazon. A közgvűlés tagjai könnyes szemmel, az egyetemes felügyelő 
édesanyja fennkölt szellemének hatása alatt egy-egy képet láttak: a 
saiát édesanyjuk k é p é t. . . Megérzett az egész gyűlésen ennek a szép 
jelenetnek a hatása.

Tartalm as volt a megnyitó, az egyetemes felügyelői jelentés, sok 
munkáról adott számot az egyházi elnök belmissziói jelentése. Ezek 
voltak a valóban közérdeklődést kiváltó mozzanatok. A tárgysorozat 
többi pontja gyors tempóban pergett le.

T udjuk ,; hogy az idő nagyon sürget, de — minden ártó szándék 
nélkül — kifejezést kell adni annak az általánosan hallható felfogás
nak, hogy nem válik előnyére az egyetemes gyűlésnek ez a gyorsaság. 
Vannak fontos tárgyak, amelyek megkívánnák és megérdemelnék a 
részletesebb ism ertetést és megtárgyalást. Valamiképpen ezeket ki 
kellene emelni és jól hallható előadók által a gyűlés közönsége előtt 
ismertetni. Talán a korábbi kezdés is elősegítené, hogy az egyetemes 
gyűlés megőrizze közgyűlési jellegét. Az elnökség bölcsesége bizonyára 
m egtalálja az indokolt igények kielégítésének a módját.

Még egy kis dolog felemlítése nagyon ide kívánkozik. Volt néhány 
tárgysorozati pont, amelynél nem volt meg a kettős elnökség. Előbb 
a világi, majd az egyházi elnököt hívta ki a teremből valami elintézni 
való; ezalatt a bentm aradó elnök egyedül vezette a gyűlést és mondta 
ki a határozatot. Nagyon helyes volt. Vannak, akik ilyent alig tudnak 
elképzelni, pedig nagyon egyszerű és nagyon természetes. Nem követ
kezett be földrengés, m ert csak egy elnök volt és nem kisebb a hatá
rozat jogérvénye, m ert az egyházi elnök mondta ki azt. Nem lett ebből 
napirendi vita. Minek is lett volna? Semmi ok se volt rá, m ert senki 
se kereste.
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Vége lett a gyűlésnek, elbúcsúztunk, és hazaindultunk. A búcsú
zás gyors volt, de a kézfogás erősebb, a szemek összevillanása élén- 
kebb és szomorúbb. Most együtt voltunk . . .  jövőre lehetünk-e ismét 
együtt?

Milyen jó, hogy ezt csak Isten tudja. M. J.

A halálraítéltek
Senki nem tudja közülünk megmondani, hogy ennek a most elmúlt 

évnek mennyi halottja volt. Idők m úlnak el, amíg ez a szám nap- 
fényrekerül. Éppen így csak idők m últán fogjuk azt is megtudni, 
hogy az 1943. évben a háborús felek hány emberüket, vagy ellen
felüket ítélték halálra. Árulásért, gyávaságért, politikai ellentét oká
ból, egy csupor kristálycukor eltulajdonításáért, vagy bárm ely ismert, 
vagy ism eretlen hadivétségért. Minden könyörgésünk is kevés ezek
nek haláláért, akik így eltávoztak az élők sorából és sok imádságunk 
kevés azoknak lelke nyugalm áért, akiknek ki kellett mondani a halá
los ítéletet.

Sok olyan em berrel fogtam kezet, akik nálunk az utolsó em ber
öltő alatt békében és háborúban em bereket halálraítéltek: nem irigy
lem ezeknek az embereknek álm át és öregedő napjaiknak vízióit. De 
szívem m inden érzése azok felé az emberek felé fordul, akik halálra 
ítéltettek.

Laikus em ber soha nem tudja m egérteni azt, hogy Isten gyarló 
szolgái hogyan tudják kiszolgálni a halálraítélt rablógyilkost, vagy a 
társadalom  legmegvetésreméltóbb alakját is: bizonyosan ilyen pilla
natokban uralkodik ra jtuk  az a gondolat, hogy a latornak is elhangzott 
az üdvözítő szó: ma velem leszel a paradicsomban.

A nyilván gonoszok m ellett kim ondhatatlanul nagy a száma azok
nak a zsidóknak és keresztyéneknek, templomos és templomot kerülő 
keresztyéneknk, európaiaknak és Európán kívül élő színes em berek
nek, akik a „halálra kell ítélni“ elv alapján elvéreznek az emberiség 
szemeláttára.

Szemforgatásnélküli és farizeusmentes m egállapításunk az, hogy 
a repülőtám adás áldozatai kivétel nélkül mind ilyen Justizmord követ
keztében halálraítéltek szomorú tömegéhez tartoznak, akiknek elpusz
tulása és megsemmisülése éppúgy ítélet alapján határozhatott el és 
ember által hajta to tt végre.

Egy emberöltővel ezelőtt, amikor büntető bírák cikkeit olvashat
tuk és hum anista újságírók cikkeztek a halálbüntetés eltörlése érde
kében, örült az egész civilizált és keresztyén világ azon, hogy végre 
törvény és élet lesz: amit Isten adott, azt ember el nem veheti. Akkor 
azt hihette a világ, hogy a föld minden államában meg fogják valósi
am a törvényhozók ezt a szép kezdeményezést. Napjainkban azonban 
minden hadviselő állam újból életbeléptette a halálbüntetést.

Az első világháború idején a frontról megszököttek halálraítélését 
meg kellett értenünk s a hazaárulóknak a legbrutálisabb büntetését, 
m int szükséges és elkerülhetetlen rosszat elfogadhatónak vette a 
világ. De akkor a halálraítéltek száma az egész földkerekségen négy 
év alatt nem tette  ki egy mozgósított ezred hadilétszámát.

Nem jó olvasni múzeumokban a két vagy három év előtti újsá
gokat egymásutáni sorjában. Bármely háborús félre gondolunk, egy- 
formáfi azt látjuk, hogy az emberek százait és ezreit kell elszakítani 
hadi és politikai érdekből az élettől, és a halálraítéltek, mint juhok 
vitetnek a vágóhídra Ezt sem egyház, sem semmi más mozgalom nem 
tudja m ár megakadályozni, de keresztyén lelkiismeretünk kényszere 
alatt beszélnünk kell róla.

Teszik ezt más országok keresztyén emberei is. Nem tüntetnek 
az állam intézkedései ellen, nem mozgósítanak utcai csoportosulásokat, 
de azt nem tiltha tja  meg soha senkinek, sem népnek, sem egyháznak, 
hogy a halálraítéltekért ne imádkozzanak. Ez történik tőlünk Keletre 
és Nyugatra is. Ilyen ítéletek nyilvánosságra hozatala pillanatában vagy 
az egész nép, vagy annak ama része, amelyik lélekben és gondolkodás
ban közel van a halálraítéltekhez, buzgó imádságban omlott Isten színe 
elé: imádkozott azért, hogy társuk bátor legyen és Isten irgalmas 
legyen a hazatérővel szemben.

sok község van még villany nélkül. 
Pedig az ipari áram  a jövő nagy gaz
dasági versenyében nélkülözhetetlen 
segítő eszköz lesz. Feltétlenül lem arad
nak azok a községek, ahol nem lesz 
villany. Egészen kicsiny kis villany- 
motor elhajtja a répavágót, szecskavá
gót, magtisztítót. Árammal egyszerűbb, 
olcsóbb, veszélymentesebb a cséplés. 
Gondoljunk arra is, hogy a villannyal 
rendelkező falusi orvos röntgen-gépet 
állít be és segítségével belenéz az em 
beri test legelrejtettebb részeibe is.

Jó  összekötőutakat kér a magyar 
falu. Még milyen sok azoknak a m a
gyar falvaknak a száma, melyeket ki
sebb esőzés után nem lehet megköze
líteni, legfeljebb csak lóháton. Még 
mindig sok azoknak a községeinknek a 
száma, melyeknek közlekedését két tő
lünk független tényező, a napfény és 
a fagy biztosítja.

M iért nincsenek minden faluban 
egészséges házak és jó ivóvíz?

K ultúrát, tiszta, magyar ku ltú rá t kér 
a 'magyar falu. Kétségkívül bizonyos, 
hegy ezen a vonalon is elindult a kor
mány m unkája, segítenünk kell, hogy 
ez a m unka teljes, egyetemes és jó 
munka lehessen. Fülöp Dezső.

Láttuk
Haladó művészek címmel csábítja a 

közönséget a Nemzeti Szalont legújabb 
kiállítása. Benn azonban nem haladást 
látunk, hanem im m ár letűnt és tú lhala
dott próbálkozások felújításait. A sokat 
hangoztatott „Entartete K unst” tipikus 
jelenségei a kiállított művek, Kosa 
M ária m unkáinak kivételével. A többiek 
azonban egyáltalán nem menekülhetnek 
ez átlói a vád alól, m ert torz alakjaik, 
össze-vissza kusza vonalaik csak egy 
bizonyos, nem magyar eredetű réteg 
ízlését hivatottak szolgálni. A művé
szek származását nem ism erjük, nem is 
kutatjuk , de a közönség összetételéből 
és az elhangzott elkapott megjegyzé
sekből sok m indenre lehetett következ
tetni. Érdekes, hogy ez volt eddig az 
első kiáillítás, am elyről a napi sajtó
nak csaknem azonos véleménye volt. 
Csak azt nem értjük, hogyan lehetett 
nagy általánosságban megdicsérni a 
festők rovására a kiállító szobrászt, 
Beck Andrást, akinek művei irány 
szempontjából semmivel sem mások, 
m int a fent em lített kivétellel a festők 
alkotásai. Az első terem ben van ugyan 
egy-egy elfogadható műve ennek a 
szobrásznak, de kisplasztikái kivétel 
nélkül torz alakok, összetekeredett fa, 
térritm us jelszó alatt, jellegzetes arc
élű és tartású, sémi „töprengő”-je, 
semmi különöset, főleg jót nem ígér
nek. P lakettjei még leginkább elfogad
hatók. Kosa M ária fametszetei, és ál
talában az egész Kósa-terem  üdülést 
jelent a sok zűrzavarban. Egy-két jó 
do’ga és új meglátása van.

Repcze János műterembeli kiállítása 
eddig ism eretlen nevű festővel ism er
te t meg bennünket. Elsősorban kiváló 
rajzkészsége tűnik kú tollrajzai igen 
kifejezőek. Vízfestményei jó fo lthatá
sukkal, olajképei réha egészen meglépő 
színnel vagy beállítással tűnnek ki. 
Egyik képe, amelyik köd mögött látszó 
fákat ábrázol, egészen kiváló festői 
megoldás, nem csoda, hogy rögtön meg 
is vették, ö  inkább megérdemli a , ha- 

I l&dó művész” nevet.
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Akrobat, óh, címmel Ch. Rivels-sel 

készített filmet egy n ém et. cég. Szabá- 
iyos cirkusz-karrier történet kerekedett 
belőle, néhol egészen uaalm as részek
kel, máshol pedig imm ár ezerszer látott 
ötüetekkel. A főszerepet Ch. Rivels 
játssza, aki az egész filmben csak két 
szót szól híres szavain kívül. Az artista 
számok jók, egy-egy vidám perc akad, 
de nagyjából el lehet m ondanunk: sok 
hűhó semmiért. kp.
> '« '  ^ i x  -i

Óév-esti és újévi isten
tiszteletek a budapesti 

templomokban
Ö-év estéjén:

A D eák-téri templomban este fél 5 
órakor (német nyelven) G üttler Vilmos, 
6 órakor dr. Kékén András, 7 órakor 
Muncz Frigyes. — A fasori templomban 
este 5 órakor Kemény Lajos, 6 órakor 
Pásztor Páll — A réna-út 7. sz. este 10 
órakor Kemény Lajos. — A kőbányai 
templomban este 5 .órakor Majba Vil
mos. — A Simor-u. templomban este 
6 órakor Szabó Aladár. — A Rákóczi- 
úti templomban este 5 órakor (szlovák 
nyelven) dr. Szilády Jenő, fél 7 órakor 
(magyar nyelven) Lehel László. — 
Uffiői-út 24. sz. alatti im aterem ben este 
6 órakor Dezséry László. — A Szvete- 
nay-u. elemi iskolában este 6 órakor 
dr. Halász Kálmán. — G yarm at-utca 
14. szám alatti norvég ima házban este 
5 órakor Ruttkay .Elemér. — Az 
Egressy-úti iskolában este 5 órakor 
Scholz László. — Az angyalföldi tem p
lomban este 6 órakor Rimár Jenő. — 
Bécsikapu-téri templomban este 6 óra
kor vitéz Sréter Ferenc. — A Böször- 
m ényi-út 22. sz. a. este 6 órakor Dan
hauser László. — Az óbudai templom
ban este 5 órakor (német nyelven) 
Kaiser József, fél 7 órakor Mohr Hen
r i k . — A kelenföldi templomban este 5 
órakor Wolf Lajos prédikál.

Újév napján:
A Deák-téri templomban d. e. ValO 

órakor (német nyelven) G üttler Vilmos, 
1-1 órakor dr. Kékén András, d. u. 6 
órakor Lehel László. — A -fasori tem p
lomban d. e. 11 órakor Pásztor Pál, d. 
u. 4 órakor Harm ati György. — A réna- 
út 7. sz. a. d. e. Vili) órakor Pásztor 
P ák  —  A kőbányai templomban d. e.
10 órakor és d. u. 4 órakor Boros K á
roly, —- A Simor-u. templomban d. e.
11 órakor Majba Vilmos. — A Rákóczi- 
úti templomban d. e. -10 órakor (szlovák 
nyeilven) dr. Szilády Jenő, d. u. 5 óra
kor (magyar nyelven) dr. Szilágy Jenő. 
—r Üllői-út 24. sz. im aterem ben d. e. 
Va 10 órakor (egyetemi) Dezséry László, 
11 órakor Muncz Frigyes. — A Szve- 
tenay-u. elemi iskolában d. e. 10 óra
kor dr. Halász Kálmán. — Gyarm at-u. 
14. sz. norvég ima-házban d. e. 10 óra
kor Scholz László. — Az Egressy-úti 
iskolában d. e. 11 órakor R uttkay Ele
mér. — Az angyalföldi templomban d. 
e. 11 órakor Rimár Jenő, d u. 4 óra
kor Révész István. — A Toroczkó-téri 
ref. templomban d. e. 9 órakor vitéz 
Sréter Ferenc. —- A Böszörményi-út 22. 
sz. a. d. e. 10 órakor Danhauser László. 
— A B écsikapu-térl templomban d. e. 
1/4l2 órakor (rádiós) Wolf Lajos. -— Az 
óbudai templomban d. e. 9 órakor (né
met nyelven) Kaiser József, 11 órakor

Isten segítségével ez a háború is el fog múlni. Utódaink rend
szerező aggyal fogják lemérni a történteket. A háborús bűnök elveszik 
Istentől és a néptől mindazt a megítéltetést, amelyet tetteikért meg
érdemelnek, de ezenfelül megmarad a nagy keresztyéni csodálkozás, 
amely abban az egy pontban kulminál: nem lehetne-e halálos ítéletek 
nélkül is megvívni a világ nagy háborúját? Kíváncsian gondolunk a 
Finn államra. Vájjon ebben a legkeresztyénibb államban is volt-e 
halálraítélés és a hosszú háború alatt ott hány embernek az életét 
kellett elvenni?

Sem egyik, sem másik egyház nem állhat útjába a háború idején 
most ennek a szükségesnek látszó cselekedetnek, de azt megteheti 
mindegyik európai és amerikai egyház, hogy az új évben elrendeli és 
megvalósítja azt a gyakorlatot, amely ellen senki sem tiltakozhat s 
amely csak annyiból áll, hogy mint eddig imádkozott az egyház min
den vasárnapon a betegekért, mostantól fogva az új évben a hónap 
első vasárnapján az egész gyülekezet imádkozzék azokért a halálra
ítéltekért., akik a világ bárm ely helyén és bárm ilyen bűnért ítéltettek 
halálra. ;

Ennek az imádságnak csak alázat, türelem  és könyörgés lehet az 
alapja, lényege és veleje is. Senkivel nem szállna szembe az imádság. 
A halált elrendelő hatalm ak ellen nem lázítana sem nyíltan, sem sza
vakba bújtato tt ravaszkodással, hanem az imádság kizárólag a halálra
ítéltekért szóljon. Amint ez a néhány sor is teljesen politika és emberi 
szenvedelemtől mentes, ugyanúgy a gyülekezetek hitből folyó csele
kedete is csak ilyen és ehhez hasonló lehet.

De meg kell vallanunk azt is, hogy a keresztyénség önmagáért is 
teszi ezt. A földi egyház a háborúkban való m agatartásáért megérdemli 
a világ és az emberek ítéletét. Vannak olyan világrészek s tömegével 
vannak olyan emberek, akik szeretnék megélni azt az időt is, amikor 
magát az egyházat is halálraítélhetnék. Az egyház a halálraítéltek 
érdekében elmondott imádságai közben tehát önmagára is gondolhat. 
Bár hiszi és tudja, hogy az egyház örökké él, látva a világ szándékait, 
nyíltan kell imádkoznia a halálraítéltekért. Nem utolsósorban, sőt talán 
leginkább azért kell imádkoznia, m ert ellene van minden halálraítélés- 
nek és e világos álláspontjának kihangoztatásával tartozik a jövendőnek.

G. L.

Élet a végeken.

Az egyház és a szórvány
Az elnyomatás esztendei alatt mind délen, mind északon, mind 

keleten az egyház tarto tta  fenn a magyarságot, gyűjtötte össze és adott 
nekik lelket. Ha valami, akkor ez a foglalatosság: a lelkek megtartása, 
erősítése és megőrzése, igazán egyházi feladat. Olyan aprólékos, nehéz 
és hálátlan munka, amelynek nincsen „eredm énye“, nincsen statiszti
kailag felmérhető sikere, csak m unkája és verítéke. De az egyházak 
ezt a m unkát m indenütt elvégezték, ahová Isten állította őket. Elvégez
ték és ezzel együtt kettős m unkát végeztek: m egtartották a lelkeket 
Isten m ellett és m egtartották őket magyarnak.

Az evangélikus egyház a szórvány-magyarságban is szórvánv egy
ház. Tehát biztosan tudja, hogy milyen fontossága van minden egyes 
léleknek. Biztosan tudja azt is, ami az eddigi cikkekből kiderült, hogy 
ahol egy-egy lélek elveszett történelmi egyháza karámjából* ott leg
többször a magyarság számára is elveszett. Nem becsülte le tehát 
sohasem a szórványm unkát nehézsége és látszólagos „eredm énytelen
sége“ miatt, hanem végezte azt, kitartón és határozottan és végezni 
fogj'a ezután is.

De végeznie is kell. Mert, — ki tudja m iért —, beszélnek ugyan 
a szórványmagyarság dolgáról eleget, de nem megfelelően. Inkább az 
elmélet, mint a gyakorlati segítség módszerével. Beszélnek: de a sok 
beszéd közben itt is, ott is elvész egy-egy, és gyengülnek az előretolt 
őrségek létszámukban, és nein messze a pillanat, amikor egy-egy helyen 
kihull a fegyver az utolsó őrszem kezéből is. Ú jra ott vagyunk tehát, 
ahol voltunk 1938-ban, amikor népünk szellemi felemelkedéséért vívott 
harcunkban mi, evangélikusok, evangélikus egyház tettük meg az első 
lépést, alapítottuk meg az első népfőiskolát Magyarországon. Azóta
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számuk megnövekedett, ma m ár nem csak a testvéregyháznak, nem 
csak a római katolikusoknak, hanem az államnak, sőt egy-egy vár
megyének is van népfőiskolája. De nem lenne, ha nem kezdtük volna 
el mi, evangélikus egyház ezt a munkát.

Most, amikor m egindítottuk ebben az esztendőben az Evangéliumi 
Munkásszövetség révén a szociális m unkát, meg kell, hogy indítsuk 
gyakorlatilag a szórványmagyarság között élő szórványevangélikusság 
megmentése révén a szórványmagyarságot, építő, és erősítő., jnurj- 
kánkat is.

Ősszel, amikor „Az egyház szociális szava“ című sorozatban a 
szociális kérdésekről írtunk, em lítettük azt, hogy tulajdonképpen m in
den egyházközségnek ajánlatos volna szeretetintézm ényt létesítenie. 
Arról írtunk akkor, hogy kisebb községek alacsonyabb fokú iskolások 
számára létesítsenek internátusokat, otthonokat, árvaházakat. Azóta 
azonban, vizsgálgatva a szórványkérdést és annak nehézségeit, ez a 
felhívásunk és ajánlatunk kissé módosul. M ert más a szórványkérdés 
szempontja, m int a puszta szociális szempont, és a szórványkérdés 
előbbrevaló szempontokkal módosítja az indítványt.

Minden szórványhely legfőbb panasza: emberhiány. Nincsen elég 
m agyar ember. Ha van: másfelé vonzódik. Ha nem is vonzódik: a 
természetes szaporodás kevés. Mert a többi, környező nemzetiség épp
úgy, sőt sokszor nagyobb arányban szaporodik. Vonzódást senki sem 
érez az ottaniakon kívül eziránt a sors iránt, nem is csoda, lélek és 
vállalkozó szellem kell ehhez a feladathoz. Éppen ezért a megoldás 
csak egyféle lehet: olyan, amelyik az emberállom ányt növeli. Tehát: 
telepíteni keli, sokat, céltudatosan. Ehhez azonban hiányoznak egyelőre 
az anyagi, szellemi és politikai lehetőségek.

A kérdést azonban meg kell oldani. Még pedig gyökeresen és 
gyorsan. Ennek pedig csak a következő, igen jól végrehajtható módja 
van. Fogjon neki minden szórványban élő m agyar gyülekezet lélek
számúnak mesterséges szaporításához. Létesítsenek az ország szélein 
élő gyülekezetek, legyenek bárm ilyen kicsinyek, egy-egy kisebb o tt
hont. Nem kell nagynak lennie, elég, ha nem több az egész, mint egy 
szoba. Abban is megfér 4—6 ágy és szekrény. Ezzel már megindulhat 
a munka. Kezdjék el 4—6 gyermekkel. Kezdjék őket nevelni és isko
láztatni. Nem kell m indjárt értelmiségi síkra vinni a kérdést. Sőt 
sokkal jobb, ha csak nem egészen kiváló a védencük, (lehet árva, 
lelenc, törvénytelen gyermek, fő, hogy teljesen az egyház kezébe 
legyen letéve a sorsa) inkább a mezőgazdasági, vagy ipari pályára 
nevelni. Arra a pályára, amelyiknek van talaja azon a vidéken, úgy
hogy foglalkozásával, tanult mesterségével m egragadhat, ta la jt kaphat 
a hontalan gyermek. A legjobb term észetesen az, ha a gyermekek 
között van egy-egy év különbség, hogy így, amikor kikerülnek, elindí
tásuk, elhelyezésük ne okozzon egyszerre nagyobb gondot.

Ha ezt a m unkát 6— 10 éves gyerm ekekkel kezdjük el, pár esztendő 
múlva m ár ugyanannyi önálló munkással, iparossal van több gyüle
kezetünkben, szórványunkon, ahánnyal elkezdtük. A kilépők helyét 
rögtön be lehet tölteni, hiszen annyi nincstelen és elkallódó gyermek 
van hazánkban. A munka tehát folyamatos lesz és a nevelőkön múlik 
csak, hogy milyen eredm énnyel jár. Rajtuk múlik, hogy lesz-é végvári 
harcos, letelepedett, családalapító, gyökeretverő exisztencia vagy nem.

A török hódoltság korából származó térképek m utatják, hogy az 
ország akkori m agyar királynak hódoló területeit végvárak láncolata 
védte a török veszedelem ellen. Nem volt ez egybefüggő fal, hanem 
a mai háború műszavával élve: csak sündisznó-állás. De minden egyes 
állást egyenként kellett bevenni és lerombolni és ez nem ment köny- 
nyen, tanúsítják a végvidékek hőstettei. Gondoljunk arra. hogy a fent 
em lített módon, ha az evangélikusság és magyarság szórványvidékein 
m indenütt ilyen rendszer épülne ki kis árvaotthonokból, „árvaszobák- 
ból“, akkor az annyira megerősítené az ottani evangélikusságot és a 
magyarságot is, hogy nyugodtabbak lehetnénk sorsunk felől.

Ez a munka befelé is nagy erősödést és öntudatosulást jelentene. 
Népünk megtanulna évtizedekben gondolkozni és évtizedekben szá
molni. De m egtanulná az összefogás erejét is, iriert minden gyüleke
zetnek lenne célja, minden gyülekezet önmagát növelné és gyara
pítaná, és új.hódítás. Magyarország meghódításának új diadalmas had
járata  bontakoznék ki belőle.

Arról aztán egyelőre nem is m erünk álmodni, hogy mi lenne,

Mohr Henrik, d. u. 4 "órákor Bottá Ist
ván. — A kelenföldi templomban d. e. 
11 órakor Kemény Péter, d. u. 5 óra
kor Wolf Lajos prédikál.

A délelőtti istentiszteletek a templo
mokban úrvacsoraosztással végződnek.

H Í R E K
Kedves olvasóinknak Istentől ke

gyelmesen megáldott új esztendőt kívá
nunk.

Vízkereszti istentiszteletek a buda
pesti templomokban. A Deák-téri tem p
lomban d. e. 11.15-kor dr. Kékén András 
(rádiós), d. u. 6 órakor Lehel László. — 
A fasori templomban d. e. 11 órakor 
Pásztor Pál, d. u. 4 órakor Harmati 
György. — A réna-út 7. sz. alatt VüO 
órakor H arm ati György. — A kőbányai 
templomban d. e. 11-kor Boros Károly.
— A Simor-u. templomban d. e. 11 óra
kor Szabó Aladár. — A Rúkóczi- 
úti templomban d. e. lü órakor (szlovák 
nyelven) dr. Szilády Jenő, d. u. 5 óra
kor (magyar nyelven) Muncz Frigyes.
— Az Ü llői-úti im aterem ben d. e. 11 
órakor Lehel László. — A Szve- 
tenay-úti elemi iskolában d. e. 10 óra
kor dr. Halász Kálmán. — Gyarm at-u. 
imaterem ben d. e. 10 órakor Ruttkay 
Elemér. — Az Egressy-úti elemi isko
lában d. e. 11 órakor Scholz László.
— Az angyalföldi templomban d. e 11 
órakor Rim ár Jenő, d. u. 4 órakor Ré
vész István. — A Bécsikapu-téri tem p
lomban d. e. 11-kor vitéz Sréter Ferenc.
— Az óbudai templomban d. e. 11 óra
kor Bottá István. — A kelenföldi 
templomban d. e. 11 órakor Wolf Lajos, 
d. u. 5 órakor Medvegy A ntal prédikál.

Szegények karácsonya. Bizonyára 
minden gyülekezetünkben nagy gondot 
okozott a szegények karácsonyi meg
ajándékozása. A pénzbeli adományok a 
legtöbb helyen (lényegesen túlhaladták 
az előző években adományozott össze
geket, de a meleg ruhával és élelmisze
rekkel való megajándékozás m indenütt 
nehézségekbe ütközött. Örömmel álla
p ítjuk  meg a- több helyről érkezett é r 
tesítésekből, hogy főképpen a nőegye
sületek buzgó m unkálkodásával igen 
sok helyen sikerült ezt a nehéz kérdést 
is megoldani. A háziasszonyok saját 
éléskam rájukból állítottak össze élel
miszer csomagokat és így’ a szegények 
karácsonyfája alól ebben az évben is 
haza tudtak  vinni a szűkölködő ottho
nokba és a kicsiny gyermekekhez a 
m egajándékozott szülők olyan csoma
gokat, melyek az ünnepi asztal meg
térítését lehetővé tették. A budapesti 
nőegyletek is bőségesen ellátták  ilyen 
csomagokkal a lelkészi hivatalokat és 
ezzel bizonyságot tettek arról, hogy le
het engedelmeskedni az evangélium 
parancsának az áldozathozó szeretet 
tekintetében is.

Evangélikus Nap Mezőberényben. Ad
vent 3. vasárnapján Evangélikus Nap 
volt az I. kér. egyház kebelében. Isten- 
tisztelet után Oravecz Mátyás ta rto tt 
előadást a középiskolás és a levente
ifjúságnak. Dedinszky Gyula békés
csabai le’kész a presbiterekhez szólt. Ő 
hirdette az igét az esti istentiszteleten is. 
Az Evangélikus Nap mély nyomokat 
hagyott a gyülekezet életében.

Eljegyzés. Schultz Jenő tatabányai s. 
lelkész eljegyezte Kalavszky Theát, Ka- 
lavszky Kálmán tatabányai lelkész
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leányát. — Albrecht K lára oki. gim ná
ziumi tanárnő (Nyíregyháza) és dr. Solt 
Gedeon máv. fogalmazó, tart. zászlós 
(Miskolc) jegyesek.

Születés. Deák Ödön nagybányai lel
készt és feleségét Isten fiúgyermekkel 
ajándékozta meg, aki a szent kereszt- 
ségben a  László nevet kapta.

Érdekes példa. A rimaszombati egye
sült protestáns gimnáziumban sok fia
tal, kezdő nőtlen tanár van, akiknél a 
családalapítás most sok nehézséggel 
jár. Az iskolatanács, hogy segítsen a 
házasulni kívánókon, kimondta, hogy 
hogy minden- fiatal pár ajándékba egy 
hízott disznót kap. Az idei karácso
nyon m ár két hízott disznó ju to tt két 
fiatal párnak.

Salgótarjánban az Evangélikus Nő- 
egylet és Leányegylíet ezévben is meg
rendezte karácsonyi kiállítását és vá
sárját, am elyen saját készítményű já 
tékbabák és egyéb kiállítási tárgyak 
sorakoztak fel a nehéz idők ellenére is 
teljes békebeli minőségben és alacsony 
árakkal. Több, m int 7000 pengő forgal
m at ért el a másfélnapos kiállítás, 
amelyből kb. 4000 P tiszta jövedelem 
m aradt a  karácsonyi és egyéb jóté
konykodások céljaira. — Moticska Nán- 
dorné és dr. Csengődy Lajosné elnök
nők m ellett Wiesinger Károlyné, Könt- 
zey Ferencé, Weszelovszky Kató és E r
zsébet, Medzhradszky M árta és még 
sokan, igen nagy áldozattal és fárad tsá
got nem kímélő készséggel szorgoskod
tak a kiállítás előkészítésén, amelyet 
dr. Csengődy Lajos esperes nyito tt 
meg.

Szarvas. Az egyházközség képviselő
testülete Kellő Gusztáv esperes és Bor
gulya István felügyelő elnöklete a la tt 
ta rto tt ülésén dec. 21-én, a most szer
vezett negyedik lelkészi állásra pályá
zók közül titkos szavazás ú tján  Sze
pesi Károly oroszlányi lelkészt és Ma- 
róti János helybeli segédlelkészt je- 
löiite a január 23-én tartandó lelkész
választó közgyűlésnek.

Eljegyzés. Bakay M áriát eljegyezte 
dr. Zimmermann Frigyes orvos Buda
pesten.

Születés. Endreffy Zoltán újvidéki 
lelkész és felesége, Lukács Mária há
zasságát Isten ikerlányokkal áldotta 
meg, akik a  szent keresztségben az 
Emőke és Ildikó nevet kapták.

Pécs. Az Egyetemi Luther-Szövet- 
ség minden évben egy-egy evangélikus 
költőnek emlékestet rendez. Megismer
tetni akarja  evangélikus nagyságaink 
értékeit és evangélikus egyházunk 
nemzeti szerepét Az elm últ két évben 
Reményik-, illetve Gyóni-esteket ren 
deztek. Dec. 12-én Petőfi Sándor-iro- 
dalmi est volt, melyen Csaba József 
soproni liceumi tanár ta rto tt előadást 
Petőfi öröksége címen.

Ifjúsági napok a bácsi egyházmegyé
ben. December 6—14-ig Zombor, Ü j- 
vidék, Szabadka, Óverbász, Pincéd, 
Bajsa evangélikus magyar ifjúsága ré 
szére csendes napok voltak. Minden a l
kalommal a gyülekezet részére is volt 
vallásos este. A bácskai m agyar egyhá
zak igaz felelőséggel k ívánják hor
dozni a népfőiskolák és az ifjúság 
ügyét. A m agyar ifjúság megajánlások 
útján magára vállalta a szórvány m a
gyar szegény gyermekek internétusi 
nevelését is az orosházi népfőiskolán. 
Megindult az iratterjesztési munka is. 
A szolgálatokat K árpáti Emma diako
nisszatestvér és Sztehlo Gábor lelkész 
végezte.
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ha ebben a tudatos munkában, m agyar szempontok szerint Összefog
nának az egyházak . . .

Csak azt kérdezzük: vájjon lehetetlen-é? És ha az, kin fordul 
meg, ki meri vállalni érte a felelősséget? Kemény Péter.

„Evangélikus, aki szocialista“
megjelöléssel levél érkezett „Levelek a kibontakozás elé ’ című első 
cikKünkre. N évtelen levélírónak nem szoktunk válaszolni, ez a level 
azonban annyira jellegzetes, hogy néhány szóban reflektálnunk keli 
rá. Haragszik azért a mondatért, hogy „a baloldali íorradaim iság a 
zsidósághoz, a jobboldali koreszme a germánsághoz akart m inket 
rántani.” A m ondat másik felét elismeri, az elsőt azonban hosszú 
lej legetesben cáfolgatja. Azazhogy nem cáfolja, hanem inkább a szo
cializmust védelmezi cikkünkkel szemben, s főként azt igyekszik ki
m utatni, hogy a zsidóságnak semmi köze nincs a szociáiizmushoz. 
Végül pedig tanácsolja, hogy evangélikus lelkészek ne zsidózzanak 
folyton a koreszmének megfelelően. Azután egy másik levél is ér
kezett, mely hasonlóan névtelen, de írás és gondolkodásmódja alap
ján m éltán hihetjük, hogy a két levélíró azonos. Ez a „tisztán látó 
evangélikus” azt fejtegeti, hogy a haszonlesés nem zsidó bűn, a 
zsidó erkölcs magasabbrendü, m int a mienk, a zsidóság bátor, jó 
hazafi, s felsorolja azokat a zsidókat, akik a m agyar hazának jó 
szolgálatot tettek, m ajd in t bennünket, hogy csatlakozzunk Zichy 
gróf úr „N éppártjához”, melyben vallási és faji különbség nélkül 
mindenki magyar, s tanácsolja, hogy mi m agyarok próbáljunk am
biciózusabbak és tehetségesebbek lenni a zsidóknál, akkor m ajd meg
oldódik a zsidó kérdés.

Mi m agyarok m ár megszoktuk, hogy jobboldalról a zsidóvesze
delemre szoktak bennünket figyelmeztetni, zsidó oldalról pedig jobb
oldali veszedelemre. Ebből a kettős önzetlen nemzetszolgálatból ma 
már mi m agyarok elég világosan látjuk  a teendőinket. Ha a levelet 
valóban olyan valaki írta  volna, akinek a sziociálizmus tölti el a szí
vét, akkor hálálkodott volna, m ert annyira a szociálizmus tiszta elvei 
szerint feleltünk a zsidó kérdés gazdasági vonatkozásaira azokban a 
sorokban, melyekben a kapitalizmusról szóllottunk. A levélírónak 
azonban egészen más fájt. Érdekes, hogy ha mi evangélikus lelké
szek a munkásokért, általában a népért em eljük fel a szavunkat, s 
néha helyzetünket tekintve merész m ondatokat is m erünk leírni, 
sohasem írnak levelet az evangélikus szociálisták. Mindig csak akkor 
jelentkeznek, mikor „zsidózunk”. Innen is kivehető, hogy a „szoci- 
álistáknak” van valami közük a zsidósághoz. De hogy végkép ne le
hessen megérteni m agyar szempontunkat, ezek után azt m ondjuk 
mégis, hogy hiszünk egy tisztult szociálizmusban, m elyben nem ezek 
a levelek fognak jelentkezni, ugyanis mi nem a szociálizmusról ír
tunk, hanem  a baloldali forradalmiságról.

A levelek nyomán kötelességünknek érezzük, hogy egyszer ki
fejtsük azt is, mi m iatt tartjuk  a zsidó szellemiséget károsnak a ma
gyar nép életében. Azt azonban, hogy ezt a zsidó szellemiséget valaki 
ne tud ja  megkülönböztetni a m agyar keresztyénség szellemétől, — 
csak olyanokról tudjuk elképzelni, akik ebben a zsidó szellemiségben 
nőttek fel, s épen ezért nem lehet érzékük hozzá. Higyje el a cikk
író, hogy m inket nem a koreszme vezet. Ha figyelmesen olvassa le
veleinket, erre ham ar rájöhet. De azt talán csak nem akarja mon
dani, hogy ha nincs koreszme, nincs egyszerre zsidókérdés sem?

A zsidókérdés vallási vonatkozásait nyíltan és alku nélkül fel
tártuk, ezeket a sorokat is ajánljuk a levélíró figyelmébe. Az Istenre 
való hivatkozással és vallási-erkölcsi elvekre való hivatkozással nem 
lehet a zsidókérdést eltüntetni. Ha valljuk is az emberszeretet és 
természetjog elveit, akkor is meg kell védelmeznünk a keresztyén 
magyarságot a zsidó erkölcsiség és szellemiség ellen. Higyje el a tisz- 
tánlátó szociálista levélíró: mi nem gyűlöljük a zsidó embert. De 
m indenekfelett szeretjük a magunk fajtájá t s meg fogjuk védeni az 
elzs’dósodástól. Nem a keresztyénségünk ellenére, hanem épen 
amiatt. dyl.
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K I S S  F E R E N C
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3

TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester 'precíziós órák és ékszerek 
raktára.

B u d a p e s t ,  V., Deák F.-tér 4.
Telefon : 181-175.   —-  ~J ~=

„ I R É N "  füzöhülönlegességsfr
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. sz.
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L IG M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

3 u n d 6 k ,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rádió, gramofon, zongoráitól iarmonika
és az összes hang- lVyf A  R I M I T ^  hangszer
szerek legolcsóbban 1 áLi telep
B udapest, Vili. kerü le t, József-körú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
PíPKRT gyöngyös, rvossuth-utca .5. szám . 

LülUfUll. M ohács, S zen í-lstvén -u tca  49. sz.
E vangélikusoknak  árengedm ény  

u a * |j j ^ n ,„nn _ . 'V i i i i M B i i ■ l i m n  mi i iiiium uiiru i i w t n  i « i T a o s a z L O M H M K j

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulmányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekké: 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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 
valam int 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 
Ä  M e n d ö ln é

B ezeréd i-u . 10. — Tel.:

hittestvérünk 
zongora termében 

140—352.

Rég! közismert, 
megbízható -,*1

ív krfstóf tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és órajaví tások.

L étesült a  „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telelőn : 38-20-87.

M űvirág , d is i to l l ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

G R O S Z ,  8 p @ s t ,  IV ., S ü t ő - u t c a  1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

RFI VFP7Í1K zománctáblák,U LLI L U L U Sl vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyeT ’_ cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ŰT 7. sz. Tel: 423-327

D D  A T TJVT I E ,JVT/~\ műhimző és plisséspeci- 
v J C i l  TVy alista'bérmunka üzeme.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

A zsúr.plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése.



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

R e i s s m a n n  í m r é n é
Budapest, VIII., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 131-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telelőn: 330-648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r:

6‘50 P, díszes kötésben : 20 P.

Sántha K ároly

I m á d s á g o s  k ö nyv .  
Fűzve : 3 '— P.

D. K ap i Béla  :

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ;

Novellák. Fűzve : 8’— P. 
Kötve: IF — P.

G iertz Bo : .Maróthy Jenő

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve :

13 — P, kötve: 16'— P.

-  márciusi
Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

JUUU&, telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine ■

lőűstdus étele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 90'— P.

Új! Uj
V itéz Virág Jenő  ;

/  /  I

Dr. lutler Már
Második kiadás.

Fűzve : 5’— P. Kötve : 8'— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
I—II. kötet. 46 — P.

G yóni Géza

összes versei
21*40 P.

W eitb rech t:

fHáűa és fHáila
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, k u l t u r á l i s , b e l m i s s z i ó i , e g y h á z p o l i t i k a i  h e t i l a p  
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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. Vétő Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

maimm

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
' Előfizetési ár: egész évre 8 pengő, félévre 4 pengő. Egyes szám ára 20 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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TARTALOM:

Válasz négy kérdésre 

Fekete utcai ruha 

Levelek a kibontakozás elé 

Karácsonyutáni könyvmérleg 

Ünnepek után

Centralizáció és autonómia 

Önzés helyett szolgáló szeretet 

A népi mozgalom útja 

Láttuk 

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. január 9.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. Ví9 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. VüO Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Dr. Kékén Andrá
Deák-tér 4. d. u 6 Lehel László
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Harmati György
Fasor (német nyelven) d. u. 5 ------- --------
Aréna-út 7. d. e. VüO Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. Vs9 Varga József
Simor-utca 35. d. e. 11 Mórocz Sándor
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Pásztor Pál
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Csaba László
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Hálász Kálmán d
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Egressy-út 73. d. e. 11 Scholz László
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V-29 B artha János
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 Lamnek Vilmos
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 vitéz Sréter Fen
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Gaál József
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér d. e. 11 v. Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Bagár Iván
I., Váralja-u. 14. d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Bottá István
Óbuda (német) d. e. 9 ----------------
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Kaiser József
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. V a l l ----------------
Rákosfalva d. e. V*12----------------



Válasz négy kérdésre
A Magyar Értesítő szerkesz

tője felkereste D. Raffay Sán
dor bányakerületi püspököt és 
tekintettel arra, hogy a szoká
sos módon a Deák-téri iskolák 
dísztermében, betegsége miatt 
nem szólhat nyilvánosan egy
házunk közönségéhez, megkérte 
őt, hogy adjon választ négy rö
vid kérdésre. Mondja meg, mit 
szeretne hívei figyelmébe aján
lani, milyen mondanivalója van 
a magyar társadalomhoz, ho
gyan látja a nemzetek jövendő
jének feltételeit és félszázados 
lelkipásztori pályáján mi volt 
a legszebb tapasztalása? Ezekre 
a következő érdekes válaszokat 
kapta:

— Mit üzenek híveimnek? 
Ősi hitet az újesztendőben! 
Egyházunk négyszáz esztendős 
élete sose volt gondtalan, sőt 
a próbáltatásoknak olyan tö
mege zúdult néha rá, hogy va
lósággal csak az Isten kegyelme 
tartotta meg. így az evangéli
kus hivőnek egyháza történeti 
múltjából kell merítenie tanul
ságot, hogy miképpen viselje 
el az új próbatételeket. Az a 
világalakulás, amely napjaink
ban a földkerekség ábrázatát 
gyúrja át, evangélikus egyhá
zunk felett sem műlhatik el ha
tások nélkül. A szenvedésekre 
el vagyunk készülve, de azzal 
a tudattal* vállaljuk azokat,

hogy az Isten mindig velünk 
van és hogy a szenvedés vége 
mindig megdicsőülés és meg
békélés . . .

— Mondanivalóm a magyar 
társadalomhoz? A magyar tár
sadalomnak szóló testvéri üze
netem az, hogy kevesebbet be
széljünk a magyar összetartás-

V
ról és legyünk erősebbek egy
más eltűrésében és támogatá
sában. Ma olyan sok szó esik a 
közéletben összetartásról, nem
zeti egység szükségességéről, 
— lássuk már egyesek és tár
sadalom részéről a te tteke t. . .

— Kisnemzetek? A népek 
boldogsága csak ugyanazon er
kölcsi alapokon épülhet fel, 
mint az egyes 'embereké: ha 
kinek-kinek megadják, ami őt 
megilleti s tiszteletben tartják 
egyéni céljait mindaddig, amíg 
azok a közösségnek ártalmára 
nincsenek! Bizony, nagy kér
dés: ,,Hogyan jutunk el boldo
gabb jövőhöz mi, magyarok és 
hogyan a világ?“ Mi, magyarok 
boldogabb jövőt, nézetem sze
rint, csak akkor várhatunk, ha 
nem keresi az egyes csak a 
magáét, hanem tekintettel van 
embertársára is, akinek a bol
dogsághoz éppen olyan joga 
van, mint neki. Nemzetképpen 
csak úgy érhetünk boldogabb 
jövendőt, ha öntudatosabbak 
vagyunk magyarságunkban, ki

tartóbbak a tisztes erkölcsök
ben és erősebbek a közjó szol
gálatában. Az egész világ bol
dogsága pedig attól függ, hogy 
a népek sorsának intézői meny
nyire tudják megérteni az Isten 
parancsainak testvériségre kö
telező útmutatását. „Boldoggá 
tenni“ csak szeretettel és meg
értéssel lehet, ez áll társada
lomra és minden közösségre 
egyformán. Nyugalmat és bé
kességet csak a szeretet teremt
het . . .

— Legszebb tapasztalásom 
az, hogy az emberek nem olyan 
rosszak, mint amilyenek a cse
lekedeteik. Valahány ember, 
mind szereti a jót, a tisztát, az 
erkölcsöset; de a környezet, a 
csalódás, a kísértések, a hálát
lanság viszi legtöbbjüket olyan 
cselekedetekre, amelyeket az
tán maga is szégyell és meg
bán ... Hiszek tehát az erkölcsi 
jó felsőbbrendűségében és dia
dalában s éppen ezért szeretem 
hivatásomat, amely az embe
rekben a velük-született jót 
igyekszik megtartani és meg
erősíteni. És meg vagyok arról 
győződve, hogy a mostani vi
lágégésből, amely annyi szen
vedéssel, gyásszal és keserű
séggel búsít, az emberiség ki 
fog vergődni Isten segítségével 
s ez a „nagy tűz“ kiégeti belőle 
a rosszat.
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Centralizáció és 
autonómia

Ravasz László dunam elléki reform á
tus püspök XXII. püspöki jelentése 
különlenyomatban is megjelent és igy 
általánosan hozzáférhetővé lett. Ebben 
a püspöki jelentésben a következő meg
lepő okfejtést találjuk:

„Állami életünk stílusa az utóbbi év
tizedek alatt észrevétlenül átalakult. A 
jogállam szükségállammá lett. Ez a 
gyakorlatban állami mindenhatóságot 
jelent. Ha az egyház ilyen féllel való 
kapcsolatban meg akarja  tartan i intéz
ményes önállóságát és Istentől rendelt 
függetlenségét, kénytelen, maga is egy
ségesen irányított, pontosan működő 
igazgatásra térni át. Továbbá az állam 
szocializálódásávai együtt já r  az, hogy 
az egyháztól is egységes, nagyvonalú 
szolgálatot várnak, m ert különben k i
veszik kezéből tulajdon híveit. Mindez 
azt parancsolja, hogy az egyház egysé
gesen intézze ifjúsága nevelését, a női 
munkaszolgálat kiépítését, a szociális 
kérdések előkészítését, egyszóval az 
egyház a maga szociális szolgálatában 
központból irányíto tt egységes szerve
zetként vegyen részt a memzetépítés 
nagy versenyében. Magától értetődő az 
is, hogy az egyház a maga missziói 
m unkája m ellett k ialakít egy olyan fel- 
világosító, gyűjtő, szervező szolgálatot, 
mondhatnám evangéliumi propagandát, 
amely ism ét csak akkor hathatós, ha 
egységes gondolatokat egységes mód
szerekkel tesz közönségessé. Ha tehát 
az egyház hű Urához, s hivatását a mai 
viliágban igyekszik betölteni: kényte
len az élet érdekéből központosulni, 
egységesülni. Ez a jelenség az, am it 
sokan centralizációnak neveznek, és 
elítélnek. Én is elítélném, ha hatalm i 
törekvéseket és egyéni becsvágyat lá t
nék benne. De szükségesnek tartom  
akkor, ha a centralizáció gyökerében a 
gyülekezet autonóm lelki életének k i
építésére, a gyülekezetben lappangó 
erők felszabadítására, a megelevenedett 
gyülekezetek kisugárzó erejének össze
fogására és egységes felhasználására 
vonatkozik. A gyülekezeti elv és a 
centralizáció együtt adják az ébredő 
modern egyháznak, Krisztus Őrök egy
házának ism ertetőjelét s ezért rosszul 
cselekszik, aki egyiket a másik ellen 
jelszóképpen kijátszódja, akár úgy, 
hogy a gyülekezeti elv alapján  elítéli a 
központosító keretek kiépítését, akár 
úgy, hogy központosítást űz a gyüle
kezeti elv valóban „központi” jelentősé
gének figyelmen kívül hagyásával.”

Ez a püspöki jelentés meglepő nyílt
sággal a centralizáció szükségét hirdeti, 
ami pedig éles ellentéte minden auto
nómiának. M ert ahol centralizáció van, 
ott nem lehet autonómia. Üjabb időben 
evangélikus egyházunkban is m indjob
ban észlelhető a centralizációra való 
törekvés. Legutóbbi zsinatunkon a tö r
vények egy része m ár a centralizációs 
törekvés gyümölcse, a kerületek, az es- 
perességek és az egyházközségek örök
lö tt autonóm iáját azonban még meg
hagyta. Közgyűléseinken nem egyszer 
volt szó a küriarchia és a hierarchia 
mumusáról, de ezeket eddig senki sem 
vette komolyan. Az autonómia féltése 
annyira be van ágyazva evangélikus 
egyházunk híveinek leikébe, hogy azt 
akárm ilyen burkolt, vagy nyílt centra
lizációs törekvés könnyedén megingatni
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Fekete utcai ruha
Szürke napihírből való ez a mondat, amelynek jelentőséget, súlyt 

és egyben drámai komoly hátteret maga a háború ad.
Régen megmondatott, m egíratott és mindenki számára természe

tes parancs is volt az, hogy a ruházat felől ne aggodalmaskodjatok. 
Mégis éppen a ruházkodás terén  minden időben voltak óriási eltéve
lyedések s az egyház mindig talált bőséges alkalm akat arra, hogy a 
divat ellen prédikálhasson. Ezt általában elég türelm etlenül fogadta 
a keresztvénség jobbik része is, m ert az emberek minden időben abban 
dí hiszemben éltek, hogy ruházatuk tekintetében senkinek nincs joga 
felettük, azaz m agatartásuk felett ítéletet mondani.

Erdély evangélikusai subát hordtak. Minden valam ire való gazdá
nak. vagy asszonyának több rendbeli subái voltak. Volt köznapra is 
és ünnepre vagy vasárnapra való suba. Az utóbbiak voltak a tisztáb
bak és a szebben mintázottak. Az istentisztelet végén azután érezhető 
is volt a suba-szag a templomban, de azért bizony ríiégis szép és okos 
viselet volt az.

Amikor ezek a gazdák kezdték levetni a subát és a ..harisnyát“ 
s már beszéltek a Scherg és egyéb hazai és külföldi posztókról, a 
székely háziszőttes gyönyörű alkotásait kezdték aláértékelni. Hazánk
ban akkor kellett volna egy Gandhinak születni, aki m egérttette volna 
a falusi néppel, hogy dőreség elszakadni attól, ami otthon gondos 
m unkával előállítható.

A magyar városi ember azután még jobban pártolta a külföldi 
szövetipart. Az nem is tartha tta  magát úri embernek, akinek magyar 
gyárakban előállított szövetből készült ruhája volt. Minden városi úri 
ember számot tarto tt arra, hogy a legfinomabb lengyel, cseh, de leg
főképpen angol gyárban készült szövetből készült ruhája legyen. Emlé
kezetes sokunk előtt, hogy az első világháború után előállott szövet
hiány idején szinte verekedtek az emberek azért, hogy csepeli gyár
ban készült szövetből való ruhát varrathassanak. S m ikor ennek az 
Ínséges időnek vége lett, hazánkban is és a világ más államaiban is 
ú jra valóságos ruhakultusz indult meg.

Mi sohasem lelkesedtünk a díszes egyenruhákért és még a lel- 
készi egyenruha is tú l szépnek és túl m utatósnak látszik. A magyar 
nemesi ruha mindig drága volt, ma azonban szinte vagyonba kerül a 
katonai és minden egyéb testületi egyenruha is. Valamikor egy havi 
fizetésből több rend ruhát lehetett csináltatni, ma egy havi fizetés nem 
elég egy öltözet ruhára.

A légi háború pusztításai nem kímélik a ruhanem űeket sem. 
Rengeteg divatos és a mindennapi szükséglet céljait szolgáló ruha
anyag pusztul és pusztult eddig is el. Ezért volt emberileg egészen 
érthető több európai katolikus egyházmegye azon intézkedése, hogy 
azokban a templomokban, amelyekben a misemondó ruhák is elpusz
tultak: a lelkész utcai fekete ruhában is misézhet.

Első pillanatban szinte hihetetlen ez a hír, de meg kell érteni. 
Annyira megváltozott a világ s annyira megszegényítette a háború az 
emberiséget, hogy szokatlan intézkedéseket is elfogadhatónak kell 
elismerni.

Szekták prédikátorainál mindig szokatlanul hatott reánk az, hogy 
rossz szabású ferencjózsefi kabátban szolgáltak közösségi összejöve
teleiken, de a nagyon megváltozott körülmények között most m ár ezt 
is megértjük. Egyik írónk, aki reform átus pap gyermek, elmélkedik 
egyik hetilapunk karácsonyi számában arról, hogy a nagyon is kopott 
és kifényesedett bírói ruhák tulajdonosai mennyire szegényebbeknek 

í  látszanak, mint azok, akik felett ítéletet kell mondamok s mégis min
denki természetesnek látja, hogy kopott ruhájú  bíró mondja ki a köz
vélemény által is helyeselt ítéletet.

Falusi véreink, mint minden háborúban, most is jobban bírják 
nemcsak idegekkel, hanem anyagiakkal is a nehéz körülményeket. 
Minden falun term elt élelmicikknek meg van a jól valorizált értéke. 
Talán sok falusi ember nem tudja azt, hogy a m agyar pengőnek mi 
az értéke a zürichi, vagy londoni tőzsdén, de a ,,fekete“ árakból azt 
lehet következtetni, hogy a világtól távol élő jó falusiak kitalálják a 
tőzsdék adatait. Mert imm ár textilvalutában számolnak a jó falusiak. 
Ha clrágálod, hogy egy liter tejfölért 5 pengőt kérnek, rögtön arra
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hivatkoznak, hogy egy férfi ing 150 pengőbe kerül, de hajtogatják azt 
is, hogy egy öltözet ruha felül van jóval az 1000 pengőn.

Ilyen nagy gond, ennyire értékm érő lett a ruházkodás kérdése 
világszerte. A kibombázott lakások tagjai soronkívül új ruhát kapnak 
az államtól, a harctérre indulók ruhafelszerelése békebelien jó még 
mindegyik harcoló államban s lassan a kifordított és láthatatlanul 
stoppolt ruhák ugyanolyan szalon- és zsúrképesek lesznek, mint valaha 
a legfinomabb anyagokból készült előkelő ruhák.

Mert a háborúnak ez az egyetlen jó hatása immár- kétségtelenül 
érezhető: ruha tekintetében tudunk lemondásokat gyakorolni. Nem 
nézzük azt egy pillanatig sem, hogy néhány római katolikus egyház
megyét az Ínség kényszerített fentebb közölt rendeletének kiadá
sára, túlontúl rugalmas intézkedésnek, hanem olyannak látjuk, ami 
egyezik a protestántizm us felfogásával: a fontos mégiscsak a lélek, 
amivel a szertartás végeztetik és semmiképpen sem a ruha. Egyházi 
viszonylatban 1943-ban bebizonyosodott, hogy nem a ruha teszi az 
embert.

Űj év küszöbén, az előttünk álló nehézségek végiggondolásakor, 
önkéntelenül arra gondolunk, hogy nemzeti, egvházi és emberi viszony
latban még miről kell lemondani? Feltesszük a kérdést, de rögtön 
utána elszégyeljük magunkat, m ert eszünkbe jut, hogy levegőben, 
tengeren, szárazföldön a szülői házból kiszakított több millió ifjú vér
zik, pusztul és gyötrettetik sokkal -kisebb biztonságban élve. mint mi, 
de sokkal veszélyesebb körülm ények között harcolva. Ezért lesz m in
den nélkülözés és m inden lemondás minden keresztyén ember szemé
ben elfogadható. Sőt szinte jóleső érzés önmagunkról tudni azt, hogy 
legalább hiányaink helyeslésében egyek vagyunk az érettünk  sokkal 
többet nélkülöző katonákkal.

Sok helyen még ruhába öltözötten tem etik el a halottakat, de 
m ár vannak országok, ahol ruhapótló anyagokba burkolják csak az 
elhalt testét. Mi tudjuk, hogy mezítelenül kell egykor m egjelennünk 
az élő Isten előtt, ahhoz pedig, hogy itt a földön m eghalljuk a kár
hozat, vagy kegyelem hangját, csak a fülünk és csak a szemünk szük
séges. Ezt istentiszteleteink résztvevőinek külsején is kellene látni. 
A nagy légi háború m ár sok egyházat rákénvszerített arra, hogv 
temploma, lelkésze, maga az egész keresztyén közösség igen kicsit 
m utatóan álljon Isten előtt, de ki tudja, hátha Isten éppen az ilven, 
nagyon is leszegényesített közösséghez áll legközelebb“? G. L.

Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, aki

ket ez a háború lelki válságba sodort.

Az első világháborút már elem istaként éltem át — mesélted 
nekem. — Emlékszem arra. mikor édesapám hazajött a háborúból. 
Népfőlkelő főhadnagyként jö tt haza, sok kitüntetéssel és két nagy 
beforrott sebbel a combjában. Édesanyámmal akkoriban együtt álltunk 
sort az élelmiszerekért s emlékszem, amikor egyszer tíz tojásért oda
adta az egyik blúzát. Aztán emlékszem a forradalomra. Részeg kato
nákra. akik rekvirálni jöttek, s emlékszem a románokra is. Emlékszem 
arra, amikor a monitorok az ellenforradalom rem ényét hozták a 
Dunán s a házunk felett lőttek a hegyek felé. Azután Horthy Miklós 
nevét tanultuk . . .  A huszas évek elejéről a tüntető munkásokra em
lékszem, akik a Duna partján  jöttek hazafelé vasbotokkal, s mesélték, 
hogy az Andrássv-úton autókat égettek el, s feldöntötték a villamo
sokat. Még hazafelé is azt kiáltozták: Munkát, kenyeret. Aztán az
iskolai ü n n e p é ly é re  emlékszem, amelyeken nem-nem-sohás verseket 
szavaltunk. Közben berendezkedtünk a szegénységre. A házunkhoz 
erdélvj m enekültek jártak, akik vagonokban laktak, s boldogan elvit
ték a molyos lisztet is. Diákok jártak hozzánk, akiknek nern volt 
ingük, csak kemény ingelejük, madzaggal felkötve a derekuk köré. 
Ezek a M argit-szigeten laktak padokon, s Róbert bácsinál étkeztek a 
Kálvin-téren. Emlékszem, mikor mi, tisztviselő gverekek amerikai 
cipőket kaptunk karácsonykor ajándékba, s hogy csak egy ruhánk volt 
akkoriban. A többi emlék összekavarodik. Sokat meséltek azután a 
forradalom és az összeomlás éveiről, s később sokat olvastam róla-

vagy éppen lebontani nem képes. A 
centralizáció az evangélium egyéni hitet 
követelő és egyéni felelősséget növelő 
lelki törvényével nem egyezik. Egyhá
zunkra nézve csak kockázatos ered
ménye lehet: az egyéniségéből való ki- 
vetkőzés, és szabad mozgásának veszé
lyeztetése. Ha tehát szükségesnek m u
tatkoznék is az egyház szociális szolgá
latának egységes szervezetté való fej
lesztése, vigyázzunk, hogy ebből más 
téren is ne fejlődjék ki felesleges és 
szükségtelen centralizáció. R.

• •

Önzés helyett
szolgáló szeretet

A rendkívüli időkben az önzés rend
szerint igen magas fokra fejlődik. Csak 
egypár megfigyelés. Ma sokkal keve
sebb vonat közlekedik, m int békeidők
ben, ez érthető is, mert a teherszállít
m ányok nagyszámú mozdonyt kötnek 
le. Viszont az is igaz, hogy ma sokkal 
többet kell utazni, mint azelőtt, ügyek 
elintézésének sürgetése, vásárlási ne
hézségek teszik szinte kényszerré, hogy 
akkor is vonatra üljön az ember, mikor 
nem szívesen teszi. Sok tehát az utas, 
a vonatok tömve vannak. Mikor az 
utazó em ber elhelyezkedik a maga ké
nyelmes ülőhelyén, a folyosón állók az 
ő szám ára megszűntek létezni. Őt többé 
nem érdekli, hogy még sokan hering 
m ódjára összepréselve utaznak azon a 
vonatom és. a sok álló utas közül leg
alább az öregeknek igen jól esne, ha 
rövid időre leülhetnének. Az ülőutas 
ül és ha a kalauz udvariasan felszólítja 
a helycserére, úgy t esz, m intha nem 
hallaná. Elvégre ő előbb jött, megfizette 
a jegy árá t és neki joga van ülni.

Ha pedig a vonat megérkezik a vég
állomásra, a pályaudvar nyitott ajtaján  
mindenki elsőnek akar kiérni. M ind
ebből az következik, hogy a tömeg a 
nyitott ajtóban úgy megszorul, hogy az 
emberek egymás lábát tiporják le és 
nem éppen épületes, ideges vitákat 
folytatnak, m intha a kétperces késés 
élet-halál kérdés volna.

Nemrégen itt a mi községünkben 
egyik szegényebb asszony, aki áldott 
állapotban volt, panaszkodott a baba
kelengye beszerzésének roppant nehéz
ségeiről. A kis baba részére szükséges 
bekötő ruhát, melyből tudvalevőleg sok 
kell, nem kapott, illetve azt a tanácsot 
adták néki, hogy ezt ma papírból kell 
beszerezni, de ennek az ára is elég m a
gas. A sok gond között élő asszonynak 
a rokonok segítettek. A rra gondoltam, 
hogy a jobbmódú, pénzes emberek hány 
vég vásznak vásárolhattak össze, am it 
nagy lelkinyugalommal helyeztek el a 
szekrények mélyén, csak azért, hogy 
legyen és ne jusson azoknak, kiknek 
valóban nagyon kellene.

Hol vagyunk mi még attól, hogy az 
önzésünket, az érdekeinket háttérbe 
tudnánk szorítani és helyette a szolgáló 
szeretet parancsszavát követnénk. Olva
som. hogy a német városok bombázása 
alkalm ával fedél és ruha nélkül maradt 
családokat egyszerűen beszállásolják 
olyan lakóházakba, ahol még van hely 
és a régi tulajdonos gondolkozás nélkül 
osztja meg fehérnem űjét, ruháját, ele
delét, lakását a szerencsétlenekkel. Le
het ebben kényszer is. de egészen bizo
nyos, hogy az adakozó arra is gondol.
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hátha holnap nekem kell kopogtatnom 
valahol és nekem  kell kérnem.

Hol vagyunk mi még attól, hogy len
dületes hittel, győzelmes örömmell segí
teni tudnánk. Finnországban, mikor pár 
esztendővel ezelőtt elfogyott a fa. abban 
a Finnországban, ahol a rengeteg erdők 
évszázados fái szinte kínálják a mele
get, a nép elhatározta, hogy minden 
épkézláb ember és asszony fát fog irtani 
és vágni az erdőn és ekkor a minisz
terektől kezdve az utcaseprőig m ent a 
nép fát irtani. Az otthon m aradt fé r
fiak és asszonyok fejszével a kezükben 
mentek az erdőkbe és vágták, feldol
gozták a fát és mire megjött a tél, senki 
sem m aradt tüzelőanyag nélkül. Aki 
a kijelölt mennyiségen felül dolgozott, 
kis jelvényt kapott, ezt a jelvényt ebben 
az esztendőben sokan hordták F inn
országban.

Hol vagyunk mi még attól, hogy 
érdekeink torz körén kívül is lássunk. 
A napokban egyik gazdahívem panasz
kodott arfpl, hogy ebben az országban 
m indenkit a gazdatársadalom nak kell 
ellátniá és eltartania. Megkérdeztem 
tőfJe, hogy addig, míg itt beszélget ve
lem, nyugodt-e abban, hogy a házától 
nem lopnak el semmit? A válasza igen 
volt. Ha mégis ellopnának valamit, 
folytattam  a beszélgetést, abban is nyu
godt ugye, hogy a bíróság az illetőt 
méltóan m egbüntetné. „Igen”, — adta 
újra a választ. Hát akkor az is term é
szetes, fűztem a szót tovább, hogy a 
csendőrök és a bírák szükségesek egy 
országban, nélkülük igen nagy lenne a 
rendetlenség és a tolvaj, a sikkasztó, a 
gyilkos vígan élhetné a maga világát. 
Szükség van ebben az országban m in
denkire, aki a hivatását hűségesen 
tölti be.

A beszélgetés azt a gondolatot éb
resztette bennem, hogy megérné, ha az 
iskolában a társadalom tannal kissé töb
bet foglalkoznának és a középiskolában 
is Tacitus mellett, kinek írásaival érde
mes foglalkozni, a közösségtanra n a 
gyobb hangsúlyt helyeznénk.

Az önzés helyett szolgáló, segítő, építő 
szeretetet kér az Isten. Isten ezt a sze- 
rete tet nem álom és ábrándképekben 
akarja  látni, hanem a mindennapi 
életben. Fülöp Dezső

A népi mozgalom útja
A m agyar nép minden korszakban 

sokat köszönhetett az íróknak. Ezek fe
jezték ki leghatásosabban vágyaikat és 
panaszaikat. Különösen is így volt ez 
a száz év előtti magyar ébredés • idején. 
Arany, Petőfi, Tompa és társaik nem 
csak a népről, hanem a népnek is írtak 
már. Müveikkel, agitációikkal két irány
ban is nagy eredm ényt értek el: föl
ébresztették a magyarság nemzeti tu 
datát, és ráirányíto tták  a közfigyelmet 
a kor szociális feladataira. M unkájuk 
nyomán be is következett volna a nagy 
nemzeti átalakulás, ha a 48-as szabad
ságharc el nem bukik, és a nemzetre 
rá nem telepszik az idegen elnyomás..

A bekövetkezett szomorú fordulat az 
oka, hogy ma csaknem ugyanazok előtt 
a feladatok előtt állunk, m int száz év
vel ezelőtt: magyar tudatot kell ébresz
tenünk a társadalom minden rétegében, 
és a nép szociális fölemelkedését kell 
sürgetnünk.  E feladatok vállalásában 
ism ét a magyar írók já rtak  elől. Az
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Ma sem értem az egészet. A családunkban legalább hat tényleges, 
tartalékos és népfölkelő tiszt volt, s Budapesten, azt hiszem, több tíz
ezer. Sok-kitüntetéses katonákat láttam  az utcákon mindig. Hogyan 
történt az, amikor letépték a sapkarózsákat, s a tisztek rangjelzéseit? 
Apáinknál fegyverek is voltak. S néhány osztag tengerészkatona és az 
utca fegyvertelen csőcseléke kikiáltotta a forradalmat. Hol volt ez a 
sok hadviselt tiszt? Ma is világosan emlékszem, a mi köreinkben, — 
a k ö z é p o s z t á l y b a n ,  s e n k i  s e m m i t  n e m  t u d o t t  a r r ó l ,  h o g y  
m i t  is a k a r  t u l a j d o n k é p p e n  a n é p ?  Én mindig a „boldog béké
ről“ hallottam, a kétkrajcáros jólétről. Mit akart a nép? És mit akar
tak a nemzetiségek? Ismerőseim és rokonaim között németektől, tótok
tól, délszlávoktól jött magyarok voltak. Senki sem tudta, hogyan tör
tént mindez, csak egyszerre öt darabra tört az ország. Azt hiszem, a 
középoszály tökéletesen áju lt volt, tökéletesen tudatlan afelől, mi forr 
a mélyben, s tökéletesen cselekvőképtelen a politikai zavarban. Ez az 
egész osztály csődöt mondott. Azóta huszonöt esztendő telt el, s a 
középosztály ma is naivabb, mint valaha. És tehetetlenebb, mint 
valaha. Most sem tudjuk elképzelni, hogy baj lehet idebent is. Azóta 
sokféle társadalom-szervezés folyt, úgy érzem, hogy a m agyar nép ma 
sokkal komolyabban veszi a magvar egységet, s hogy parasztok is, 
munkások is tudják, hogy belső felfordulással semmit sem lehet el
érni, csak hazavesztést. De egy dolog az éjszakáimba kerül. Parasztok, 
munkások és középosztályúak, ma is idegenül nézzük egymást. Mi, 
középosztályúak, ma sem vagyunk ott, ahol a nép; közöttünk p o l i 
t i k a i  e g y ü t t m ű k ö d é s  nincs. Reménytelen ez a dolog. Hiszem, hogy 
a magyarság fegyelmezettségben fogja megvárni ennek a háborúnak 
a végét. De ha azután a m agyar nép átalakulást fog követelni, mi 
középosztályúak megint mit fogunk csinálni? Ki vállalja a felelősséget 
azért, ha a középosztály, a nemzeti értelmiség nem tud majd részt- 
venni ebben az élet építésben? A magyar népet — ha újat akar — 
megint csak kósza intellektuellek, vagy céltudatos idegenfajúak fogr 
ják lovagolni? Hiszem, hogy nem lesz többet. 1918. De hihetem, hogy 
a középosztálytól más is telik, m int egv új „konszolidáció“? Vannak 
a mi értelm iségünkben politikai erők? s lehet számítani ezeknek a nép 
erőihez való csatlakozására? Az események engem egészen elkeserí
tenek. Mi ma sem vagyunk ott, ahol a magyar nép . . .

Nekem is egész éjszakáimat veszik el ezek a gondok. Legelső ma
gyar feladatnak tartom  azt a nemzetszervezést, amely lehetetlenné 
tesz egy forradalm at, különösen még a háború alatt. De elkerülhetet
lenül látom mégis egy alapos m agyar átalakulás szükségét. Ma, nekünk 
középosztálvúaknak elsősorban kell közreműködnünk a f o r r a d a l m i  

| ö s s z e o m l á s  m e g a k a d á l y o z á s á b a n .  S z e g é n y s é g ü n k  és h a l a d ó  
. e l v e i n k  e l l e n é r e  is, m e g  k e l l  t a r t a n u n k  a m a g y a r  r e n d e t .  

De lesz-e ez az osztály olyan rugalmas, olyan érett, hogy akkor, ami
kor eljön az idő. ne legyünk a m agyar nép kerékkötői? Nem érti-e 

i félre ezt a fékező, rendező m agatartásunkat a nép? S nem fog-e ez a 
mai korszerű szerepünk gátlásként szerepelni saját magunkban? A há
borút világ-átalakítás fogja követni. Az, aki a háborút megnyeri, kény
telen lesz újra felépíteni a világot. Valahogyan. Szociálisan. És a ma
gyarság sem m aradhat ki ebből az átalakulásból. És a m agyar értelm i
ség ebben nem hagyhatja magára a népet.

Ma m ár tudjuk — szégyen lenne, ha nem tudnánk —, hogy a for
radalm ak nem születnek ok nélkül. De azt is tudjuk ma már, hogy 
az ellenforradalom  mindig azzal a dilemmával küzködik, hogy egy
szerre közösséget is kell vállalnia a forradalommal (gondolj a forra
dalom okaira!) és szembe is szegülni vele. A magyar ellenforradalom, 
sajnos, nem találta el ebben a kettős kötelességben az igazi utat. Még 
egyszer huszonöt évet kaptunk Istentől, de Trian«n, konszolidáció, 
keresztény kurzus ú jra visszavetették a magyar szociális átalakulásit.

A m agyar középosztálynak m a m e g i n t  ez a nagy felelőssége: 
tudnia kell fékezni, rendezni a népi politikai erőket, és tudnia kell 
majd idejében cselekedni is. A középosztály nem tölti be hivatását, ha 
lázongó ellenzékieskedésbe csap. Ma az ország felelős vezetőit fegye
lemmel kell támogatnia. De nem tölti be hivatását akkor sem, ha ezt 
a fegyelmet úgy megszokja, hogy a cselekvés idején maradiságba és 
gyávaságba süllyed. Aminthogy a forradalomnak semmit sem használt 
még az sem, hogy egy gróf állt az élére. De az ellenforradalomnak
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sem használt, hogy minden haladót lekommunistázott, s m indenütt az 
óvatos és konzervatív erőket ju tta tta  érvényre.

Van-e a mai magyar érelmiségnek ilyen nehéz politikai szerepre 
éiettsége, elszántsága, rugalmassága? Veled együtt, inkább pesszimista 
vagyok. De mondom neked, hogy ha mi is elcsüggedünk, s ha nem 
sikerül az, hogy az új m agyar élet megépítésében a m agyar értelm iség 
közösséget vállaljon a m agyar néppel, akkor beláthatatlan jövő előtt 
állunk. A magára m aradt nép kétségbeesett próbálkozásba kezdhet, s 
megint idegenek játékszere lehet. De megmondom, • miben hiszek 
mégis. v

Hiszek a m agyar népben, hogy nem érti félre a mai értelmiség 
fegyelmét, s elhiszi, hogy szolidáris testvérei vagyunk egy előítélet 
nélküli, szociális Magyarország tervezgetésében.

Hiszek a m agyar történelm i hagyományok erejében, melyben a 
m agyar értelmiség eddig még mindig élére tudott állani a m agyar 
népnek, akár szabadságharc, akár vallásháborúról volt szó, akár 
reformtörekvésekről, akár kultúráról.

Hiszek az ifjúságban, melynek alkalma volt megtanulni a csonka 
ország keserűségét, s mely nagyot lélegzett a politikából.

Hiszek a megújuló keresztyénségben, melytől ma m ár talán több 
telik, m int egy keresztény kurzus.

Hiszek a m agyar értelmiségnek ma még ugyan elsősorban iro
dalmi, — de mégis n é p i  tájékozódásában. Ma m indenesetre itt van az 
az idő, amikor ki kell lépnünk a kultúrális magyarosodás és népiese- 
dés korszakából, s a néppel való politikai szövetkezés ú tjára  kell lép
nünk. Ma már ebben hinni lehet. Szellemiségünk népi tájékozódása 
után hihető, hogy a néppel való politikai közösségünk is megépül. S 
ha ez igaz, akkor igaz és újra érvényes a m agyar tapasztalat, hogy új 
m agyar korszakot terem thettek a költők. Egy ilyen nemzeti átalaku
lást szellemileg kell előkészíteni. 1848 előtt kellett Széchenyi és kel
lett Petőfi. És hiszem, hogy a m agyar újjászületés — éppen ennek az 
irodalomnak a hatása alatt — a legjobb m agyarokban s z e l l e m i l e g  
már elkészült. Dezséry László.

Karácsony utáni könyvmérleg
Az elm últ karácsony a könyvek jegyében állt. Másfajta ajándék 

számara nem ju to tt megfelelő mennyiségű pénz, nagyon drága volt 
mindaz a szép és jó, amit szeretteinek vett volna az ember. Még a 
virág is annyira drága volt, hogy két szegfű vagy rózsa árából komoly 
és értékes könyvet lehetett venni. Inkább ezzel lepték egymást a 
szerető szivek.

A könyvek ára nem volt éppen csekély. Csak aranylag volt olcsó, 
m ert m utatott és maradandó érték volt. A könvvet, mint egyszer egy 
külföldi humorista találóan jegyezte meg, m ár a szép kötés és a kul
túra miatt is illik megbecsülni, még ha nem is olvassa el az ember. 
A könvvkiadók jó üzletet csináltak és még 3, legkisebb újonc is szép 
összegeket nyert idén az általa kiadott könyveken. Pedig voltak re tte 
netes könyvek. ízléstelen kiállításban, szeretetlenül kiadottak, ame
lyek valósággal fizikai fájdalm at okoztak m ár külsejükkel is. A tarta- 
lomró1 aztán ne is beszéljünk, talán soha sem volt a könyvpiacon 
annyi tartalm ilag ponyvának számító, lélekromboló, alacsonvrendű 
,.mü", mint idén. Mert nem csak az a ponyva, amit régen pengőért 
árultak és detektívregényt rejtettek  lapjai, hanem az is, amelyik tíz
egynéhány pengős áron kelleti magát és nem detektívtört énét. Most 
utólag sokszor meg lehet állapítanunk, hogy a pengős regényekben 
nem volt olyan sok romboló, mint sok mai regényben. Csak az látszik 
szerencsésnek a ponyvarendeletben, hogy áruk miatt ezeket csupán a 
tehetősebb rétegek vehetik meg és a munkásságot, a tanoncifjúságot 
egyelőre megkímélik rontó hatásuktól. Nem sokáig, csak amíg el nem 
érnek az antiquáriumokig (ami minden könyvnél 1—2 év), akkor aztán 
ezek is fillérekért szállítják a romlást.

Nagy meglepetés volt m indenesetre az, hogy olyan sok könyv 
jelenhetett meg a mai világban. A ,,Magyar Könyvkereskedők és 
Könyvkiadók Országos Egyesületének hivatalos karácsonyi árjegyzé
kének“ alapján megállapítható, hogy az .,Antológiák, verses m üvek“

általuk m egindított szellemi forradalom  
m ár több évtizedre nyúlik vissza. Ady, 
Móricz és Szabó Dezső írói és publicisz
tikai m unkássága új korszakot nyitott 
a m agyar szociális küzdelemben: a tár
sadalmi megújulás egyetemes követel
ményét összekapcsolta magyar szem
lélettel és érdekekkel. Az irodalmi triász 
hatása alatt, illetőleg m unkája nyomán 
egész sor író állít elő, aki egyszerre 
vallja és szolgálja a megújulás magyar 
és szociális szempontjait.

M intha csak a földből nőnének ki, 
egym ásután jelentkeznek a huszas, 
majd a harm incas évek során a kitűnő 
írók, költők, falukutatók, szociológusok 
és politikusok. Szenvedélyes lélekkel 
tesznek h itet m agyarságukról s egyben 
az alsóbb társadalm i rétegekkel való 
együttérzésükről. Sokan közülük a nép
ből em elkedtek ki. Minden különösebb 
iskolázottság nélkül, pusztán tehetsé
gük révén tesznek szert országos hírre 
és jelentőségre. Erdélyi József, Illyés 
Gyuila, József Attila, Sinka István, Sértő 
Kálmán, Kodolányi János, Szabó Pál, 
Tamási Áron, Darvas József, Nagy Ist
ván, Asztalos István, Németh László, 
Veres Péter, Féja Géza, Kerék Mihály, 
— olyan gazdag és díszes névsor, am i
lyennel csak a száz év előtti nagy m a
gyar ébredés korszaka dicsekedhetik.

Ezek az írók előbb egymástól függet
lenül!, külön-külön végezték küldetésü
ket és alkották műveiket. Később 
folyóiratok, lapok körül gyülekeztek 
közös táborba, s agitációjuk kezdett las
san valóságos mozgalommá nőni. Sza
kadatlan küzdelmük, falukutatásuk töb- 
bé-kevésbbé feltárta népünk gyökeres 
változásra é re tt helyzetét. A külvárosok 
mélyéről felbukkanó m unkás-írók az 
ipari munkásság életét ism ertették meg. 
Ámde íróink erejét fölülm últa az a fel
adat, hogy eszméiket a széles nép- 
tömeghez is eljuttassák. A harm incas 
évek végén e tekintetben is fordulat 
állt be. Odáig az volt a fő hiárny, hogy 
nem akad t m agyar kiadó, aki ezt a 
hatalm as és értékes írói gárdát össze
fogta volna, és vállalkozott volna arra, 
hogy műveiket kiadja, és szervezetei 
révén, áldozatok árán is eljuttassa a 
széles m agyar olvasótáborhoz. 1939-ben 
a ..Magyar É let” könyvkiadóvállalat 
végre ezt a m unkát is elindította Sinka 
István „Vád” című verseskötetének ki
adásával. A vállalat megterem tője: 
Püski Sándor dr. maga is paraszti szár
mazású. Elsősorbrn az ügy hajto tta és 
nem a haszonkeresés. Akkora tömegét 
m erte m egjelentetni a lényeges m ű
veknek, m int a legnagyobb vállalatok. 
1941 őszén m egalapította a könyvbará
tok társaságát is, melynek keretébe 
ezerszámra szervezte be a népi iroda
lom olvasóit és lelkes híveit, s ezzel 
megmutatta, hogy az igazi m agyar iro
dalomnak hatalm as olvasótábora van az 
országban.

Üj állomás volt a mozgalom törté
netében az 1942 nyarán Balatonszár
szón m egtartott konferencia. Ezen a 
népi írókat és olvasóikat hozta össze 
közös megbeszélésre a kiadóvállalat. A 
táborozás sikere arra ösztönözte a ki
adót, hogy a találkozót a következő 
esztendőben megismételje. Az 1943-ik 
évi összejövetelnek még hatalm asabb 
sikere volt. A táboron 600 em ber jött 
össze, a népi írók csaknem teljes szóm
ban. A megbeszélések során a magyar 
életnek minden problém ája napirendre 
került, s az elhangzott előadások mély
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MNamanaET
hatást tettek, és új u takat m utattak  
meg a magyar jövendő felé. (Mint érte 
sültünk, a konferencia érdekes anyagát 
„Szárszó” címmel most lcönyvalakbani 
is m egjelenteti a kiadó.)

A népi mozgalom eddig is jelentős 
szolgálatot te ljesített m ár feladataink 
tudatosítása terén. De az a munka, 
amely a közeljövőben vár rá, nem ke- 
vésbbé fontos és jelentős. Bárhogy ala
kuljon is a nemzet sorsa, a m agyar 
tudat fenntartása, erősítése és elmélyí
tése mindennél szükségesebb és örök 
feladat marad. (—y)

Láttuk
czigándi Nagy Dániel festőművész 

gyűjteményes k iállítását a M űterem 
m utatta be. A napilapok kritikái sze
rin t a művész im m ár idős, és auto
didakta. Prózai nyelven ez a m eghatá
rozás erősen súrolja a dilettantizm us 
határát. Erre nem csak képeinek tém a- 
válliasztása, hanem főleg kidolgozása 
mutat. Ügy érezzük, am ikor festményei 
előtt megállunk, hogy egy rossz é r te 
lemben vett tipikusan „kispolgári” la
kásban járunk, ahol m indent m egpró
bálnak, hogy a lakás mutasson, de ahol 
az em ber mégis csak erőlködést és elő
kelősködést érez. A kiállító művész ké
pein is m indent m egtalálhatunk a leg
apróbb részletekig, ami m iatt aztán 
képei túltöm öttek és nélkülözik az á t
tekintő, lényeget kereső és kifejező 
festődséget. Ilyen stílusban csak azok 
festenek, akiket szakem berek sohasem 
figyelmeztettek. Nagyon zavaró az is, 
hogy a kiállítási helyiség m inden egyes 
kis zuga tele van képekkel, arról pedig 
ne is szóljunk, hogy a színek összehan
golása terén milyen hiányok vannak. 
Egy-egy képe egészen naív, pl. Jézus 
megkísérlése. Az a póz, amelyben a 
Megváltó áll egy kis gőgös prédikátor 
póza, nem az alázatos Mesteré. A kiállí
tás m egtekintése alatt az a kérdés izga
tott állandóan, hogy vájjon mi a rosz- 
szabb: a meglevő tehetséget egyolda
lúan tucatképek gyártására fordítani és 
így elárasztani „típusképekkel” az or
szágot, m int sok művészünk teszi — 
vagy pedig senkivel sem törődve, büsz
kén arra, amik vagyunk, jól-rosszul, 
szinte mesterségszerűen festeni?

Monte Christo második része most 
került a közönség elé. Nagyjából ugyan
azok érvényesek e részre, m int az el
sőre. Ez a rész sem fektet súlyt arra, 
am i pedig eddig éppen íőerőssége volt 
a francia filmeknek: a drám ai játékra. 
Megint csak elbeszél a film, de nem 
elég érthetően és izgalmasan. Mert ha 
m ár elbeszélés, legyen legalább izgal
mas. Csak két vagy három helyen lá
tunk egy kis drám ai jelenetet, egyéb
ként lapos. Ha meséje nem lenne isme
rős: unalm as volna.

Akkor. . . címen bűnügyi filmet ho
zott egyik filmszínházunk. Újszerű fel
dolgozásban, máshol m ár látott m inta 
átalakitásával került szemünk elé. Egy 
küzdelmes emberi élet idegenek szemén 
keresztül: valóban érdekes lehetősége
ket ad. Ezeket a film ki is használja, 
igen jó drám ai játékot produkál. Kissé 
ugyan hosszadalmas, de nem rossz film, 
sőt a nagy átlaghoz hasonlítva, egészen 
elfogadható. kp.
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csoportban 24, — a ,.Magyar regények, elbeszélések, színművek“ cso
portban 104, — a „Külföldi regények, elbeszélések, színművek“ cso
portban 116, — a „Tudományos, ism eretterjesztő, művészeti és egyéb 
m űvek“ csoportjában 104 új, karácsonyra szánt mű jelent meg. Az 
ifjúsági és gyermekkönyvek 54 könyvvel szerepelnek. Ez összesen 402 
új könyv, közöttük sok több kötetes. Egyesek m ár rosszabb, „hadi“ 
papíron és kiállításban, mások egészen kiváló papíron és formában. 
Ugyanakkor, amikor életbe vágóan fontos tankönyvekre nem ju t papí
ros;- pl. a Harangszó győri nyomdája m ár hónapok óta nem tud ki
nyomatni elfogyott vallástanítási tankönyveket, vagy szükséges ú ja
kat, amelyek hiányában nem tudunk megfelelően tanítani iskoláink
ban, és régi salabakarekre vagyunk utalva, diktálunk és nem jutunk 
magyarázathoz, fecsérelve az amúgy is kevés tanidőt. Nem tudjuk, 
hogy ki a felelős a papírkiutalásért, de elképzelhetetlennek tartjuk , 
hogy ugyanakkor, amikor finom papírokat adnak alantas értékű regé
nyek és soha nem hallott nevű „írók“ és „költők“ műveire, ellenséges 
országos „bestsellereinek“ újabb meg újabb kiadására, akkor ne jus
son papír a tankönyveknek, amelyekből tanulnia, nevelődnie, jobb 
m agyarrá és jobb keresztyénné kellene lennie az ország ifjúságának.- 
Ez a tény olyan arculcsapása m indannak a keresztyén és m agyar jel
szónak, amit állandón hirdetnek, hogy csak a legnagyobb felháborodás 
hangján lehet szólni róla.

Mindenesetre igen furcsa kultúrpolitika az is, amelyik ugyan
akkor. amikor angol, amerikai, francia, perzsa, arab, hindú és nem 
tudom még micsoda íróktól származó könyveket özönével dob piacra, 
egyáltalán nem törődik a köröttünk élő népek irodalmával, igaz, hogy 
a csehek, románok, szerbek sohasem voltak túlságosan megértők a mi 
irodalmi eredményeinkkel, de vájjon azok voltak-é a fent felsorolt, 
jelenleg ellenséges nemzetek? És vájjon mi áll közelebb hozzánk, az 
angol, az amerikai, a francia vagy a középeurópai szellem? Bizony, 
inkább az itteni népekkel vagyunk életközösségben, mint velük, inkább 
rájuk kellene gondolnunk, nem pedig távoli szivárványok után nvul- 
kálni De legalább érdemes lenne! Ám nem érdemes: amit idén tőlük 
kaptunk, az nagyobb százalékban csak „bestseller“, azaz dömpingárú. 
Szellemüknek, irodalm uknak alantasabb tucatterm éke, csak a minde
nütt egyforma „polgár“ igényének megfelelő.

Igazságtalanok lennénk azonban, ha elfeledkeznénk azokról a mű
vekről. amelyeket érdemes volt megjelentetni, m ert kultúrális szem
pontból pótolhatatlan és utánozhatatlan értéket jelentenek. Azt hiszem, 
nem lesz érdektelen, ha felsoroljuk őket, m ár csak azért is, m ert való- 
szinűleg olyan kis példányszámban jelentek meg, hogy nem is tud 
róluk mindenki. Ezek: Debreceni verses krónika 1664-bőÍ. — Kalevala, 
— Reményik összes versei, — Racine: Berenice, — Heltai: A bölcs 
Esopusnak és másoknak fabulái, — Móricz: Erdély és Illyés: Puszták 
népe új kiadásban, — Aristophanes összes vígjátékai, Arany János for
dításában, — Dickens: Copperfield Dávid és Karácsonyi ének. (Ez
utóbbi két kiadásban is megjelent a Békés könyvterjesztő főbizomá- 
nyában megjelent kiadás csúnya.) — Hérodotos: Kvros és Kriosos 
története, — S. Maugham: Ügy mint eddig . . .  (novellák), — Moliere: 
Tartuffe, — Shakespeare: Hamlet és Lear király, — Bornemissza P.: 
Ördögi kísértések, — Kétezer év festészete, — Kempis Tamás: Krisz
tus követéséről, — Keresztszemes kézimunkák, -— Kodály: A magyar 
népzene, — Wesselényi M.: Szózat.

Amint ismerőseinknél láttuk, a m ár befutott külföldi és magyar 
íróknak volt a legnagyobb sikerük. Inkább nevek, mint tartalom  szerint 
vásárolt a közönség. Sokan be is csapódtak, tetszetős cím alatt kötött 
detektívregényt kaptak tíz pengőn felüli áron. Ez az eredménye annak, 
hogy senki sem tájékoztatja megfelelően az új könyvekről, üzleti 
szemponttól mentesen, a közönséget. A legtöbb bíráló fél az újonnan 
feltám adt érzékenységi hullámtól és csak óvatosan írja  meg a véle
ményét, hogy esetleg üzletrontás címén pörbe ne fogják.

A mérleg tanulsága: rendeletben kellene szabályozni, hogv pl. 
december elseje után ne lehessen új könyvet kiadni januárig és 
elérni ilymódon azt, hogy a kritikusok hozzájussanak a könyvekhez, 
megfelelően tájékoztathassák az olvasókat. Mert csak akkor lehet 
gátat vetni a felburjánzott könyvkiadási láznak, ha lesznek könyvek, 
amikre a kiadók ráfizetnek és így tanulják  meg, hogy mindent eladni 
és mindenen nyerni mégsem lehet. Kemény Péter.



Ünnepek után
mindig nehezebb beleállani a hétköznapok munkáiba, m int máskor. 
Nem a pihenés m iatt — a pihenés felüdíti az embert és új m unkaked
vet önt belé —, hanem az ünnep miatt. Az ünnep kiforgatja az em bert 
megszokott ruhájából lelkileg is. Sokkal jobban meglátszik most a hét
köznapi szegényes öltözék m indnyájunkon. Az ünnep m egm utatta a 
hétköznapi élet szegénységét, az em bert mindenestül m érlegre he
lyezte, belekiáltotta az életébe, hogy másképpen kell folytatni az 
életet; nem lehet onnan indulni tovább, ahol abbamaradt. Igazat adok 
annak, aki éppen most panaszolta, hogy m ennyire feszülnek benne a 
kemény elhatározások és az erőtlenség m iatti félelmek. Nem meri el
hinni magáról, hogy meg is tud ja tenni mindazt, amire az ünnep ige
hirdetése, benső lényege, a vele együtt ünneplők serege készteti. Kü
lönösen karácsonykor érzi ezt az ember. Karácsony egészen sajátos 
helyet foglal el az ünnepek sorában. Elég arra  utalnunk, hogy ez a 
szeretet ünnepe. A végtelen szeretet aláhajlik a földre s felemeli a 
bűnös embert. Ki ne érezné a szeretet csodálatos gazdagságát s meg
gazdagító erejét s ki ne kiáltana fel az apostollal: Lássátok, m ekkora 
szeretetet adott nekünk az Atya! Ezzel a szeretettel szemben minden 
viszontszere^et csak az emberi erőtlenség és gyengeség bizonysága.

Eloszlik azonban az embernek minden félelme és kishitűsége, ha 
erre a karácsonyi szeretetre gondol s lelke megtelik könyörgéssel, 
hogy erősítésül m aradjanak meg egy-egy karácsonynak kedves emlé
kei egész életére. Egy karácsony-élm ény olyan mély nyomokat tudott 
hagyni valakinek az életében, hogy életfolytatását, minden hétköz
napi m unkájában a hűséges megállását annak köszönhette.

Az elm últ ünnepek alatt nékem is volt néhány ilyen élményem, 
éppen ezért kötelességem elmondani másoknak is. Az első karácsony 
estéjén volt. Hatalmas bérpalotának utolsó emeletéről mentem lefelé 
a földszintre a késő esteli órákban. A csendes lépcsőházban arra  gon
doltam, m ilyen nyugodt és békességes m inden esztendőben egyszer 
egy ilyen nyüzsgő m éhkasnak az élete. Egy emeletköznél megállot
tám néhány percre. Hét-nyolcéves kisgyermek mondotta éppen kará
csonyi imádságát. Talán imakönyvből olvasta. Verssel végződött az 
imádság. A rímek összecsengtek s békességért és jóakaratért esengettek 
Isten fényes mennyországa előtt. Később ú jra megállottám. Telt szobá
ból nagy család karácsonyi éneke szürem lett ki. Minden torokból bát
ran zengett, mindenki jól ism erte az éneket és azt a hatást tette, m intha 
egész lelkét öntötte volna abba. Továbbhaladva, az előszobában taka
rító cselédlánynak dúdolása ismét egy karácsonyi dallam ra emlékez
tetett. Alább vidáman hancúrozó és kiabáló gyerm ekeket csendesítge- 
tett az édesanyja, mondván, hogy karácsony estéje van s ilyenkor ren
desen kell viselkedni. Közben le is értem  a földszintre, kijutottam  az 
utcára. Elgondolkoztam azon, hogy mit is fog vinni ez a máskor 
nyüzsgő, ele most olyan áhítatosan komoly ház ünnepek után a m in
dennapi életbe? Milyen nagy áldást jelentene, ha tovább vinné a ma 
már csak karácsonyra m aradt és évenként egyszer ismétlődő házi áhí
tatoknak szépségét és gazdagságát ! . . .

Szállodai portás mondotta el, hogy családjának karácsonyfája 
alatt az volt a legváratlanabb meglepetése, hogy kicsiny, 13 éves fi^ 
m indnyájuk előtt a karácsonyi evangéliumot, előre leírt imádságot 
mondott s gondolatait hozzáfűzve kívánt áldott ünnepeket az egész 
családnak. A templomtól és családjától is majdnem mindig távol élő 
apát könnyekig m eghatotta az eset. Perceken keresztül szótlanul néz
tek a fára, majd egymásra borulva sírták el örömkönnyeiket. Mennyi-

H Í R E K
Előfizetőink figyelmébe. November 

hó elején közöltük lapunk kedves elő
fizetőivel, hogy az Országos Luther- 
Szövetség határozatából és az Országos 
Sajtókam ara hozzájárulásával lapunk 
előfizetési d íjá t 1943. utolsó negyedétől 
évi 8 pengőről évi 10 pengőre vagyunk 
kénytelenek emelni. Ugyanakkor arra 
kértük előfizetőinket, hogy akik abban 
az időben m ár előfizetésüket kiegyen
lítették, az 1943. évi különbözetet: 50 
fillért az 1944. évi előfizetési díj be
küldése alkalm ával egyenlítsék ki. Fel
hívjuk tehát előfizetőink figyelmét 
arra, hogy 1944. évre lapunk előfizetési 
díja nem 8, hanem 10 pengő, azokból 
pedig akik az utolsó negyed különbsé
gét nem egyenlítették ki, erre az évre 
10 P 50 f.-t kérünk. Befizetőlapot e hé
ten küldünk.

tJjévi üdvözlés. Ebben az évben nyil
vános és ünnepélyes újévi üdvözlések 
m indenütt elm aradtak és egyházunk 
püspökeit, felügyelőit, lelkészeit az egy
házi közösségek és intézmények nevé
ben csak legközvetlenebb m unkatársaik 
keresték fel és köszöntötték. Ezekben 
a köszöntésekben m indenütt m egnyil
vánult az a kérés, hogy Isten oltal
mazza meg a most kezdődő esztendő
ben is bajoktól és veszedelmektől evan
géliumi egyházunkat, érette való szol
gálatainkat és adjon hűséges megállást 
és bizonyságtételre való erőt az evan
gélium minden hívének.

A győri Diakonissza Anyaház kápol
nájának felavatása. Az anyaegyháznak 
még a m últ nyáron épített hatalm as 
épületében egy kis kápolna létesült a 
diakonisszák részére. Ezt a kápolnát 
december 24-én avatta  fel D. Kapi 
Béla püspök. A felavatás után szép 
m űsorral folyt le a szeretetház k ará
csonyi ünnepélye.

A Harangszó új köntösben. A D unán
túli Luther-Szövetség kiadásában meg
jelenő Harangszó. a m indenütt ismert 
országos evangélikus néplap 35. év
folyam ába lépett és újévi első számát 
naigy alakban, új nyomdai beosztásban 
küldötte meg előfizetőinek. Vezércikkét 
D. Kapi Béla püspök írta: „Üj köntös, 
régi lélek" cím alatt. Az elevenen és 
érdekesen szerkesztett első szám szép- 
irodalmi részt és új rovatokat is ta rta l
maz, előfizetési ára  azonban változat
lan m aradt. Szeretettel kívánjuk lap
társunknak, hogy a lapszerkesztés és 
ú jságírás nehéz m unkáját Istentől adott 
áldásokkal végezhesse.

Szentendre. A budapesti egyházme
gyéhez tartozó Csillaghegy—Szentendre 
—Pilisvörösvár missziói egyházközség 
egyházkerületi jóváhagyással két egy
házközséggé alakult. December 28-án a 
missziói egyházkor közös képviselőtes
tületi ülésén Kemény Lajos esperes 
Csillaghegyet anyaegyházközségnek, 
Szentendrét és környékét pedig missziói 
egyházközségnek nyilvánította s ezzel 
a tíz év a latt jelentősen megerősödött 
régi missziói kör most m ár m int két 
egyházközség kezdi meg az új eszten
dőt. A képviselőtestület meleg szere
tettel búcsúzott eddigi közös felügyelő
jétől, Kovács Páltól, akinek dr. Dobro- 
vits Sándor, Csillaghegy felügyelője 
mondott köszönetét lelkes szolgálataiért 
és emléktárgyat nyújtott neki át az
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vei boldogabbak lennének a hétköznapok, ha az evangélikus gyerm e
kek ilyen meglepetéseket szereznének szüleiknek s az iskolában fel
növekvő gyermekek ilyen módon bizonyítanák élő hitüket!

Emlékezünk jól arra az űzérkedésszámba menő harcra, ami kará
csony előtti napokban folyt egy-egy fenyőfáért. Az árak egyik óráról 
a másikra olyan hihetetlenül magasra szöktek fel, hogy m ár-m ár azt 
hittük, hogy csak a kiváltságosoknak ju t a karácsonyfákból. Sokan 
olyanok is üzletet csináltak a fenyőkből, akik máskor nem is gondol
nak erre. Villamosban utaztam. Összekötözötten a sarokban lapuló fács- 
kát tarto tt egy jólöltözött férfi. M ellette középkorú, kopottasán öltö
zött iparosasszony kinézésű nő állt a tömegben. Beszélgetni kezdtek 
a karácsonyfákról. Az ő családjának ebben az évben nem lesz kará
csonyfája. Hiába, az ember nem tud 50—60 pengőt kiadni egy fáért 
ott, ahol több gyermek is van. Meg aztán rá is kell aggatni valamit s 
alája is kell tenni egyet-mást. De karácsonyfa nélkül milyen hiányos 
a karácsony. A jólöltözött férfi minden feltűnés nélkül átadta a szép 
karácsonyfát s hozzátette az asszony szabadkozása után, hogy vigye el 
annak a karácsonyi kis gyerm eknek a nevében, aki m indnyájunkat 
drágán megajándékozott önmagával s akinek csodálatos ajándékához 
képest ez az ajándék olyan semmiség csupán. Ő jobban tudja nélkü
lözni. Neki nincsenek kisebb gyermekei s számára „egy ágacska s 
egy szál gyertya elég, hogy megmutassa az ünnep lényegét“. Bizo
nyára mások is tudnának így örömöt szerezni embertársaiknak, ha 
gondolnának az örömet szerző Istenre és szívük belső sugallatára hall
gatnának.

Ünnepek után vigyük el a hétköznapok ú tjára  mindazt, amit az 
ünnepek adtak. Gondoljuk meg, hogy m iért kaptuk az ünnepnek áldá
sát. Nem azért, hogy egy-két napra csillogjon szemünkbe a kápráza
tos fény, buzdítson az ének és a felszálló imádság, hintsen rem énysé
get a karácsonyfa zöldje, hanem  azért, hogy komoly, magasztos 
ünneppé legyenek hétköznapjaink is s az aláhajló isteni szeleteiről 
m ondjanak soha be nem fejeződő prédikációkat az embereknek.

Pásztor Pál.

w caikiM  n
iránta érzett szeretet és megbecsülés 
jeléül. Szentendre átszervező közgyű
lése január 9-én d. e. lesz.

A Tessedik-szobor kicsinyített m ását 
a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége el
készíttette s a L uther-Társaság könyv- 
kereskedése ú tján  árusítja. Lelkészi 
hivataloknak, iskoláknak és más egy
házi közületeknek nemcsak dísze lehet, 
hanem figyelmeztető is a m agyar gaz
dák papjára és korszakalkotó m unkás
ságára. Ajándékozásra a csinos szobor 
naigyon alkalmas. Ára 60 pengő. A 
Szövetség tagjai kedvezményesen, 40 
pengőért szerezhetik be.

Halálozás. Dr. Wölfel Gyula somogy- 
döröcskei lelkész december 30-án, áo 
éves korában Budapesten elhunyt. Por-, 
részeit Tabon helyezték nyugalomra. — 
Furia Károly ny. áll. isk. igazgató- 
tanító, a m agyar érdem rend lovag
keresztjének tulajdonosa december hó 
29-én életének 79., boldog házasságának 
54. évében, rövid szenvedés után meg
halt. Január 2-án tem ették a Kerepesi- 
temető halottasházából. Az elhunytban 
dr. Furia Károly bánki egyházfelügyelő 
és Furia Zoltán alesperes édesatyját 
gyászolja.

A pesti egyházközség 1943. évi sta
tisztika adatai. Keresztelés: 987 (1041). 
Esketés: 321 (343). Tiszta pár: 66 (72). 
Protestáns: 57 (43). Vegyes: 198 (228). 
Reverzális javunkra: 99 (133). Temetés: 
492 (514). Konfirm álás: 322 (310). Be- 
térés: 299 (305). K itérés: 66 (55). Ú r
vacsorát vett: 22.230 (21. 306). Offertó- 
riumok végösszege: 18.926 (11.328.37).
Egész évben befolyt adományok: 
44.231.38 (29.039.14 P).

Somoskőújfalun az Evang. Leányegy
let dr. Jakóné K repuska Zsazsa, Jakó 
Irénke és Mohácsy Lenke odaadó veze
tésével nagysikerű karácsonyestet ren
dezett a nyilvánosság számára, am e
lyen két karácsonyi jelenet és Jakó 
IrénkeL-Karácsonyi jelenet c. rövid há- 
romfelvonásos színdarabja kerü lt elő
adásra zsúfolt nézőtér előtt. A kiválóan 
sikerült előadás után dr. Csengődy La
jos esperes m ondott zárszót. A nagy 
odaadássalll előkészített és minden rész
letében szépen sikerült előadás bevé
tele 450 P  volt.

Felügyelő-beiktatás. A kispesti egy
házközség új felügyelőjét: Lipták Dezső 
műszaki főtanácsost és másodfelügyelő
jét: Béler Károly gyári főtisztviselőt, 
valam int gondnokát: Matz Béla gyári
főtisztviselőt ádvent negyedik vasár
napján ik ta tták  be egyházi tisztségeikbe.

Házasságkötés. Mezei István lelkész 
és Vida M argit december 16-án tarto tta  
esküvőjét a tatrangi (Brassó megye) 
evangélikus templomban. — D arnai Fe
renc újvidéki vallásiam ító-lelkész és 
Strpka Erzsébet január 2-án délben 
tarto tta esküvőjét a pitvarosi evangé
likus templomban.

Szeretetvendégség. Az angyalföldi 
Luther-Szövetség és Nőegylet január 
9-én d. u. 5 órakor szeretetvendégsé- 
get rendez. Előadást ta rt Saarisaló Ábel
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finn egyetemi tanár, énekeli dr. Szlezák 
Lajosné, szaval Joo László és Mórocz 
Ilonka, hegedül Hegedűs Edit tanítónő, 
imádkozik és írásm agyarázatot ta rt 
Rim ár Jenő lelkész. Közreműködik az 
egyházi énekkar Örkényi Im re vezeté
sével.

A szarvasi KIÉ karácsony másod
napján ünnepélyt rendezett az Árvaház 
dísztermében. A vallásos műsor , közép
pontjában Dedinszky Gyula békés
csabai lelkész karácsonyi előadása á l
lott, Lelkes Margit énekelt, Macik Pál 
ÍClimaj Mihály szavalt, az ifjúság pedig 
két karácsonyi színdarabot adott elő.

Házasságkötés. Nemes Szende Ernő 
evangélikus tábori lelkész és Klenner 
Lenke december 28-án kötöttek házas
ságot a soltvadkerti templomban. — 
Biczó Ferenc kaposvári segédlelkész és 
Tóth Borbála szintén dec. 28-án kötöt
tek házasságot a báboinapusztai tem p
lomban. (Minden külön értesítés he
lyett.)

Pályázat. A nyugdíjazás folytán meg
üresedett gömörpanyiti lelkészi állásra

az egyházközség határozata alapján az 
egyházmegye elnöksége pályázatot h ir
det. Az anyaegyházhoz tartoznak Le- 
kenye, Özörény filiák. A templommal 
bíró Mellété és Csoltó, azonkívül' Be- 
retke fiókegyházak. Beretkén és Csol- 
tón a lelkész látja el a vallástanítást 
is. Javadalm a: H at hold és 1500 négy 
szögöt szántó. ‘ Egy hold és 838 négy
szögöl elsőosztályú rét. Búza és rozs 52 
köböl. 15 köböl zab. (Egy köböl 120 li
ter.) Tűzifa 131 / — öl, házhoz hordva, 
ölbe rakva. Készpénz 200 kor. M unká
vá ltság 200 kor. az egyetemes gyűlés 
általi megszabott valorizált érték sze
rint. Minden sátoros ünnepi offertó- 
rium és stólák. Állami fizetéskiegészí
tés (kongnia). A pályázati kérvények a 
Lelkészválasztási Szabályrendeletben 
előírt módozatok pontos betartásával 
Smid István gömöri espereshez külden
dők. A pályázat határideje 1944 január 
16. Rozsnyó és Lice, 1943 december 18. 
Dr. Hisnyai Heinczelmamn Béla egy
házmegyei felügyelő. — Smid István 
esperes.
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KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3

TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester precíziós órák és ékszerek 
raktára.

B u d a p e s t ,  V., Deák F.-tér 4.
Telelőn : 181-175. ........= ^ _  —

„IRÉN** fCnőkülönlegességek
Tulajdonos : FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F eh é rh a íó > u tca  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI Év: 1853.

ELIG M AINN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rég! közismert, 
megbízható

m
ícia lon budapest 

'szőr* ,v kristóF tér 6

KM&sja-iáeHiTSi'M.

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

Rádió, gramofon, zongorabillentyüs
és az összes hang- ] y 4 A R W Í T 7  Hangszer
szerek legolcsóbban iV I /“\ . I \ l  I  Z-i telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Praltöt * Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LulUluIl. M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm én'

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely, Üjvidék, Ungvár. — Az egyesület állandóan 
felvesz és foglalkoztat férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása ÍVJ’ — r í  í \  1 TT í*  hittestvérünk 
v é t e l e  AVI “ I I U  IJ 1 I I  “  zongoratermében 

B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M űvirág , d is s to l l ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 . _

RFI VFP7Í1K zomi*nctáblák,
ULLI  L O l UIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviegyek’ cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

D D  A I  TTVT i p í V j n  műhimzőésplisséspeci- 
I J I V í V U 1 Ti «I iZ tl I V /  alista'bérmunka üzeme.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

A zsúr.plissé.hím zések, gom bálhúzás 
és minden e szakm éba vágó m unkák 

szakszerű készítése.
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KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 

__ bérlet, szállítás, csere !

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon 1 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn : 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r:

l m
I I

6’50 P, díszes kötésben : 20 P.

Sántha K ároly

I m á d s á g o s  k ö n yv .  
Fűzve : 3'— P.

D. K a p i Béla  :

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  :

Novellák. Fűzve : 8’— P. 
Kötve: 11'— P.

Q iertz Bo

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve: 16 — P.

M aróthy Jenő

itenerioi -  márciusi!
Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8‘— P.

L U T H E R  -  T Á R S A S Á G
S z ig e th y  L ajos dr. ;

jCutUei telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine

Jíúscdus élete
Fordította : M áthé Etek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Ú j! . Új!
Vitéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve: 5'— P. Kötve: 8'— P.

R em én yik  Sán dor

összes versei
G yóni Géza

összes versei
I—II. kötet. 46 -  P. 21-40 P.

W eitb rech t:

Móüa és HfláAia
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.





XII. ÉVFOLYAM, 3. SZ. 1944. JANUÁR HÓ 15.

EGYHÁZTÁRSADALMI, k u l t u r á l i s , b e l m i s s z i ó i , e g y h á z p o l i t i k a i  h e t i l a p  
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG 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.

M N G E U k U S a E T

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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TARTALOM :

Könnyű neked

A lengyel keresztyénség válaszúton

Enekügyeink

Templomodban

Könyvrovatot nyitunk

Kevesen tudják . . .

Csüggedés nélkü

Most maradj Jézus híve !

Könyvismertetés

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. január 16.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. Ví9 Ruzicska László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e,, V2IO Güttler Vilmos

D eák-tér 4. (rádiós) d. e. ’á l 2 Kemény Lajos
Deák-tér 4. d. u 6 Muncz Frigyes
Fasor (ifjúsági) d. e. ' 210 Grűnwalszky Károly
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aiéna-út 7. d. e. V4 IO vitéz Virág Jenő
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Sülé Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. ’á9 K ádár Gyula
Simor-utca 35. d. e. 11 Boros Károly
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Lehel László
Ullöi-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
ü llő i-ú f 24. d. e. 11 Falvay Jenő
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi- isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
GyarmaPutca 14. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
F óti-ú t 22. (katonai) d. e. V29 Révész István
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 Rim ár Jenő
Szent László-út 61. d. e. 9 ----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Danhauser László
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Glatz József
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
Bécsikapu-tér d. e. 11 Bagár Iván
Böszörményi-út 22. d. e... 10 Danhauser László
I., Váralja-u. 14. d. e.. 10 Borbás Antal
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Bottá István
Óbuda (német) d.e. 9 K aiser József
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u, 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. V2 II Zulauf Hpnrik
Rákosfalva d. e. V2 I2 ----------------
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Könnyű neked
Egy nap alatt többen is 

mondták, mikor életünk dolgai
ról beszélgettünk: Könnyű ne
ked . . .

— Te mégis csak meg tudsz 
szerezni mindent, amire neked, 
vagy családodnak szüksége van. 
Sok ember ismersz, egyik is 
segít, a másik is. Aztán vannak 
barátaid vidéken, ami onnan 
kell, az is biztosan előkerül. De 
egy magamfajta városi kisem
ber honnan szerezze meg mind
azt, ami otthon hiányzik. Nem 
tartozom semmiféle beszerző 
csoportba, ha valami bajom 
akad, nehezen * tudom eligazí
tani, ha kölcsönt kell kérni, azt 
sem tudom, merre keressem. 
Tele vagyok gonddal, másról 
alig tudok beszélgetni a felesé
gemmel, mint az ennivalóról és 
a ruházkodásról. Nekem igen 
nehéz. . .

— Bizony, — mondotta a 
másik, — engem is utóiért a 
baj. Eddig csak meg voltunk 
valahogy, szerényen és csende
sen éldegéltünk. Tudod, hogy 
mindig távol állt tőlem minden 
elégedetlenség. De most beütött 
a betegség a családba. Az asz- 
szony is kezd kifáradni, az 
egyik fiam pedig súlyosan be
teg. Elviselnék én mindent és 
nem is veszíteném el bátorságo
mat, csak egészség volna hozzá. 
Meg tudod érteni, hogy milyen 
szörnyen megnehezedik ma 
minden egyszerre, ha csak 
egyetlen beteg is van otthon? 
Könnyű neked, hogy nincsen 
beteged, adj hálát érte Isten
nek . . .

— Milyen szerencsés vagy, 
hogy nincsen katona a csalá
dodban. Igen, tudom, hogy 
egyik fiad már volt a fron
ton és egészségesen haza került. 
Mennyire beárnyékolja az éle
tet az, ha aggódni kell este, 
reggel, ebédnél, vacsoránál a 
tával lévő katona fiúért. Anya
giakban most sem látunk szük
séget, egészségben is meg va
gyunk tűrhetően, de ez a szün
telen bizonytalanság, hogy a 
háború veszedelmei csak rövid 
lépésre vannak tőlünk a két 
katona fiamon keresztül, szinte 
felemésztik minden ellenálló
erőmet. Könnyű neked és 
mindazoknak, akik mind együtt 
vannak . . .

— Könnyű neked — mondta 
estefelé, akivel a leghosszabban 
beszélgettem —, könnyű ne
ked, mert tudsz imádkozni. 
Mikor ez a háború kezdődött, 
és nehezebb lett a kenyér, több 
lett a gond és az aggodalmas-^ 
kodás az életemben, mennyit 
imádkoztam én is. Soha nem 
imádkoztam olyan sokat és 
olyan buzgón, mint akkor. De 
ez a háború továbbtart, mint az 
én imádkozó készségem. Kez
denek egészen lekopni, elmara
dozni az imádságaim. Tudom, 
hogy ez nagy baj, magam ér
zem a legjobban, de nem tu
dom erőltetni, nem is akarom, 
mert mit érhetne az? Örülök, 
hogy találkoztunk, örülök, hogy 
beszélgethettem olyan valaki
vel, aki még tud imádkozni és 
ne haragudj, ha megmondom, 
hogy őszintén irigyellek érte,

mert így neked minden-minden 
sokkal könnyebb, mint ne
kem . . .

Igen, igen, magam is így ér
zem. Az ennivaló, az egészség, 
a zavartalan családi otthon 
mind nagy áldás és nagy aján
dék, máskor is és ma még száz
szorta inkább. De a legtöbb 
mégis csak az, ha tud az ember 
igazán imádkozni. Még pedig 
annál jobban, mennél erőseb
ben szorongatja az élet. Mit 
tudja az, aki nem imádkozik, 
hogy mennyi erőt, milyen 
paizsot és milyen örömöket zár 
ki az életéből. ,,Jó reggel ké
szülök Hozzád és vigyázok'1 — 
mondja a zsoltáríró. Meg sem 
tudom érteni, hogyan jut el 
egv-egy ember annak a napnak 
az estéjére, amelyiket nem 
kezdett imádsággal. Jókor reg
gel egész szívvel és bőségesen 
kell imádkozni. Rendesen és 
gondosan fel kell öltözni az 
imádságnak a fegyverzetébe, 
különben annyi sebet és kárt 
szenvedhet akármelyik naptól, 
mint a fegyvertelen katona a 
csata közepében. Még a derék 
és bátorságos imádságok mel
lett is folyton nagyon kell vi
gyázni, de lehet-e ezt imádság 
nélkül? Igazat adok ennek az 
utolsó barátomnak és magam 
is azt mondom: Hála Istennek, 
könnyű nekem, mert imádko
zom és mert tudom, hogy nem 
imádkozom hiába. Az imádkozó 
szív: megerősített szív. Megerő
síti a kegyelem, amelyben bí
zik. „Jó várni és megadással 
lenni az Ür szabadításáig.“

1
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Csüggedés nélkül
— D. Raffay Sándor püspök újévi 

körlevele —

A bányai egyházkerület egyházközsé
geit, azok elnökségét és egész közön
ségét, valam int lelkésztársaim at, m int az 
Ürban testvéreimet, meleg szeretettel 
köszöntöm az Ü rnak nevével! És kö
szöntőm az iskolákat, azok tanulóit, a 
tanári és tanítói testületeket, am elyek 
a lelkészi karra l együtt egyházunk első 
vonalban álló munkásai.

Kedves Testvéreim! Isten, kegyelmé
ből ismét új esztendő v irrad t ránk. Az 
élet e fordulópontján Isten legyen m ind
nyájunk segítője, oltalmazója és meg
tartója. Az ő igéje vezessen boldogabb 
időkbe. M ert a mai idők nehezek és 
veszedelmesek. Nemcsak a testi élet, 
hanem  a lelki élet is veszedelemben 
forog. Bizony Isten kegyelme az, hogy 
még élünk. Az új esztendő küszöbén is 
reá irányítjuk  azért tekintetünket és 
tőle várjuk  megsegítésünket. Az ő ke
gyelme hozott á t a m últ esztendőből az 
új esztendőbe, az ő kegyelme ta rto tt 
meg a m últban és bizonyos a hitünk, 
hogy m egtart a jövendőben is.

Mikor most az elmúlt esztendőtől bú
csúzom, hálás szívvel és imádságos lé
lekkel emlékezem meg az Istennek hoz
zám való nagy jóságáról. Az elmúlt 
esztendőben betöltöttem  püspöki m un
kálkodásom negyedszázadát. Aggoda
lommal indultam  el az első világháború 
befejezésekor nagy felelősséggel járó 
tisztségem ú tjá ra  s most, am ikor vissza
tekintek a m egtett útra, látom, hogy 
aggodalomra semmi okom nem volt, 
m ert velem já rt az én M egtartóm és 
Üdvözítőm. Az ő kezét fogtam és az ő 
keze m egtartott engemet. Azért hálá
val borulok le az ő szent nevének és 
az én M egtartó Istenem nek imádására.

H álával emlékezem meg az én m unka
társaim ról is, akik akár lelkészek, akár 
nem lelkészek voltak, tisztségem elfog
lalása óta m indenkor erősítő bizodalom- 
mal és támogató szeretettel könnyítet
ték meg m unkám  terheinek viselését. 
Akik közülük m ár e földi életből el
távoztak, azok emléke legyen áldott 
mindörökre, akik pedig még itt vannak 
velem együtt a jobb jövendőért való 
viaskodásban, azoknak szeretetét és tá 
mogató készségét továbbra is szeretettel 
kérem  és várom. Nem magamért, hanem 
a Krisztus egyházának előmeneteléért.

Hálás szeretettel emlékezem meg 
azokról az egyházközségekről, amelyek 
25 évvel ezelőtt a püspöki tisztségre 
emeltek. Megtisztelő bizodalmukban az 
Isten rendelkező akaratá t lá ttam  mindig 
és am ikor velük együtt a közjóra irá 
nyuló m unkám at végeztem, mindig Is
tennek adtam  ezért hálát és tőle kértem  
áldást a gyülekezetekre. Meleg szeretet
tel. ölelem azért magamhoz egyházkerü
letünk minden egyes gyülekezetét. Még 
azokat is, akik 25évvel ezelőtt a püs
pöki székre emeltek, de azóta az örök 
evangélium szellemének mellőzésével 
megtagadtak. Hiszem, hogy a jó Isten, 
az egyház Ura, visszatéríti még őket az 
apák ú tjá ra  és én teljes bizakodással 
várom a pillanatot, am ikor őket is a 
régi szeretettel ölelhetem ism ét testvé
reimül. Hiszem, hogy ez előbb-utóbb be 
fog következni, m ert Krisztus köntösét 
nem lehet és nem szabad darabokra 
tépni, vétek tehát a meghasonlással ke
seríteni az egyház Üdvözítő Urát.

2

A lengyel keresztyénség
A hazánkból Finnországba utazó lelkésznemzedék igen gyakran 

megszakította ú tjá t vagy Warsóban, vagy valamelyik másik nagy 
lengyel városban. Ugyanezt tették  a Finnországból hazánkba tartó 
finn teológusok is. Ezek az utasok a rokonállamokban mindig valami 
megkapó módon tudták ecsetelni Lengyelország belső életét.

Amióta sok hazánkfia lengyel területeken teljesít mögöttes terü 
leti katonai szolgálatot, ők is nyitott szemmel nézik a még otthonm a
radt lengyelek m agatartását. Állítólag a magyarokkal szemben közlé
kenyek a lengyelek s a mi embereink sok olyan dologról is tudomást 
szerezhettek, amelyek általában, nem voltak közismertek. De a sugal
mazott világsajtó és a jólértesült újságok diplomatái ma is majdnem 
naponként találnak alkalm at arra, hogy a lengyel kérdés állapotával 
foglalkoztassák a világ érdeklődését s ma m ár valóban m indenütt 
Írnak és olvasnak a lengyel kérdésről.

Vájjon a diplomaták titkos megbeszélései minek nyilvánítják a 
lengyel népet? Nagy vagy kis nemzetnek? Az 1939-es esztendő azon 
percében, amikor a német-lengyel háború kitört, sokak véleményével 
szemben azt hangoztattam, hogy a lengyel hadsereg össze fog roppanni. 
Aki a lengyel kérdést egy kissé ismeri s a nemzet helyzeti tragikus 
voltát jól megméri s visszaemlékezik azokra a küzdelmekre, amelye
ket ez a nemzet szabad korszakban is és m int más állam testébe 
besorolt népcsoport is folytatott, más vélem ényt egy percig sem táp 
lálhatott. Viszont, nem érezte közülünk senki sem azt, hogy a katonai 
leveretéssel együtt a nemzet is megszűnt volna és ne lehetne a fel
tám adt és nagy lengyel nemzetről beszélni.

Ki beszél, vagy ír ma valam it Hlond bíborosról, vagy hasonló 
szolgálati beosztásban tevékenykedő lengyel katolikus főpapról? Ki 
ír, vagy ki beszél Bursche superintendensről napjainkban? Valamikor 
nem volt egyházi lap, amely személyével és terveivel kapcsolatban 
ne hozott volna érdekes híreket. Ma nem igen tudjuk, hogy szemé
lyükre, terveikre és felszólításaikra hol és hányán figyelnek fel?

Ma a lengyel nemzet egy része m artírium okkal terhelten otthon 
él. Ezek azok, akiknek hangját legritkábban lehet hallani. Ezek a 
hősök, a nagyok, a nemzeti piedesztálra méltó- férfiak és nők, akik 
minden próbáltatás között ragaszkodtak házaikhoz, otthonukhoz, 
szülőföldjükhöz s nem hagyják el azt. Ki tudná ma megmondani, 
hogy hány millió lengyel él otthon mostoha, de mégis átvészelhető 
körülmények között? Jó sok m enekült lengyel él Oroszországban. 
Ezeknek egy része önként választotta m agának ezt az új hazát, többe
ket pedig kényszerrel telepítettek erre a területre. Hogy ezek között 
milyen magasan izzik a lengyel patriotizmus, ezt eldönteni nem áll 
módunkban, de azt hisszük, hogy ezek a keresztyénség szempontjá
ból többé-kevésbbé legalább is egyelőre elveszett lelkek. A közel- 
keleti katonacsoportok lengyel tagjai egészségnek és jólétnek örven
denek. A szövetséges hatalm ak állítólag eddig is és ezután is min
dent elkövettek annak érdekében, hogy ez a harcicsoport ütőképes 
legyen lelki és katonai szempontból egyaránt. Szíria területén lengyel 
iskolák működnek, nyilván a szövetséges hatalm ak pénzügyi bőkezű
ségének jó voltából. Ezek a csoportok a keresztyén ideológia szem
pontjából főképpen angol-amerikai lelki és egyházi befolyás alatt 
állnak, hiszen minden olyan területen, ahol a fenntebb nevezett ha
talm ak katonai exponensei szolgálnak, közvetve is és közvetlenül is 
tevékenykednek az angol nyelvű egyházi missziók is. Az angol egy
házak propagandája semmivel sem rosszabb, m int az angol nyelvű 
politika diplomáciája. E körülmények folytán kétségtelennek látszik, 
hogy a lengyel katolicizmus protestáns befolyásolás alá kerül. Ez leg
inkább azokon a területeken válik érezhetővé, ahol az angol nyelvű 
keresztyénség hatásai teljes m értékben érvényesülhetnek. Kétség!ei
len, hogy az amerikai, vagy angol emigrációban élő lengyel keresz
tyénség sokkal közelebb került a protestáns keresiztyénséghez, m int 
azt valaha is gondolta volna.

Eléggé ismeretes előttünk a lengyel nép vallásossága. E nemzet 
örök politikai okokból harcolt és küzdött a keleti keresztyénség for
mái ellen. Aki a lengyel közül a görögkeleti egyház híve volt, azt 
m ár orosznak tekintették. De ugyanúgy, aki a protestántizm us evan



géliumi tanítását hirdette, az általában „svába“ gyanúba került, azaz 
németnek tekintették s nem volt teljes értékű lengyel hazafi. 
Pilsudszky kormányzása idején m egtörtént ugyan, hogy az alig egy 
millió lelket számláló lengyel protestánsok közül egyszerre 3—4 mi
niszter is működött a lengyel kormányban s ha emlékezetünk nem 
csal, az egyik m iniszter éppen a közoktatási tárca birtokosa volt, de 
ezek az idők ma m ár a messzi m últban vannak.

A lengyel nemzet földrajzilag ma akárm ilyen befolyás alá is ke
rült, határozottan lehet állítani, hogy a lengyelség nagy része meg
marad katolikusnak. Szívesen lesz protestánssá is angol, vagy am eri
kai területen, de, hogy a német protestántizm ussal m ajd nem óhajt 
együttműködni, az szerintük érthető, a mi m egítélésünk szerint 
pedig valószínű.

A keresztyénség existenciája eddig inkább akadémikus síkban 
mozgott, most azonban kezd véresen komoly probléma lenni. Eddig 
katonák és politikusok döntöttek sok létfontosságú kérdésben, de 
jnióta az orosz-német háború küzdelmei kezdenek átcsapni lengyel 
területre is, megszólal sok lengyel ember keresztyén lelkiismerete s a 
döntés joga a felelős vezetők m ellett kezd átm enni az egyházak ke
zébe is. Az lesz imm ár a főkérdés, hogy van-e valami mondanivalója 
a lengyel keresztyénségnek ahhoz, amit az ország jövője tekintetében 
eddig elhatároztak, s főként a kérdésnek ahhoz a gyakorlati valósá
gához, hogy a komolyan és mélyen vallásos lengyel nép szövetséges 
hatalmak katonai garanciája m ellett az esetleg egyideig orosz befo
lyás alá kerülő területen szabadon és jogainak csorbítása nélkül le
het-e keresztyén?

Ez a nagy kérdés a peremállamok népeinek szorongó figyelme 
alatt vajúdik és érlelődik. M ert nemcsak a lengyel, hanem  a lengyel 
és orosz, szomszédságában élő nagyobb és kisebb állam okat és azok
nak keresztyén közösségeit is komolyan érdekli a helyzet alakulása 
és minden yáltozása.

Így ju to tt a lengyel nemzet a nagy katonai elbukás u tán  öt évre, 
az egész világ közérdeklődésének első helyére. Az, hogy Eden m it ja 
vasolt Rohmer külügyminiszternek, lehet újságíróknak érdekes, nagy
hatalm i vágyaktól tú lfű tö tt politikusoknak tetszhetik az a felröpített 
léggömb, mely azt akarja hirdetni és hitegetni, hogy Lengyelorszá
got áttolják eddigi keleti földrajzi helyzetéből nyugatibb területek 
felé, de úgy, hogy négyzetkilométerekben semmiféle veszteség nem 
éri a nemzeti, vagyont. Ezek mind érdekesnek látszó tervek és ötle
tek, s am ennyire újszerűek, vagy érdeklődéskeltők, lehetnek annyira 
valószerűtlenek is. Minden politikai döntés fölött ott áll a nemzet 
m egmaradásának problémája.

M egértjük, hogy akár magyar, akár lengyel politikusok e sorok 
olvasása után így gondolkoznak: m it okvetetlenkedik az egyház ezek
kel a mindig visszatérő s m ár unalm asan ható közbeszólásaival? 
M egértjük ezt a m entalitást, bár nem helyeseljük. M ert pontosan tud 
juk, hogy egy nemzet megvédelmezése a katonai fegyverek mellett, 
a történelem  tanúsága szerint m ár sokszor úgy történt, hogy a ke
resztyénség egymaga^ a maga szelídségével, alázatával és az Egyház 
urának segítségével m egvédett és m egtartott népeket a m eg
semmisítéstől.

A háború eltarthat még évekig, vagy hosszú hónapokig. De sok 
probléma kezd tisztulni. Már sokan látják a jövő kialakulásának for
máit. Már tudnak jól orientálódni és helyezkedni nemzetek és politi
kusok egyaránt. Az egyház hallgat és még sem hallgat. Keleteurópa 
érdekeit az egyesülni nem tudó s mégis egynek tudható és látható 
keresztyénség védelmezi. Ezért tud  imádkozni és ezért fog könyö
rögni, ha kell Nyugat, vagy Kelet nagyjai előtt is. M ert az egyházak 
szempontjából, de helyesebben és pontosabban a nemzetek szempont
jából nem mindegy, hogy lelkileg miképpen akarnak és fognak m ajd 
élni a peremállamok népei.

Érdekes és nem visszás előttünk az, hogy a keresztyén m agyar
ság érdekeit a csak nagyon kis m értékben keresztyén török politika 
védelmezte eddig is egv-két helyen s hisszük, hogy teszi a jövendő
ben is. Szívesen és szeretettel adta kenyerét, otthonát az elm últ öt 
évben a m agyarság a közöttünk élő lengyeleknek, akár katolikusok, 
akár protestánsok, vagy akár zsidók voltak. A hazánkban működő

Meleg szereztette! köszöntőm az új 
I esztendő küszöbén mindazokat a te s t

véreimet, akik az apáktól örökölt, vagy 
a szívük megtérésével szerzett evangé
liumi szent h ittel és buzgósággal velem 
együtt tovább is építeni akarják  a 
Krisztus evangéliumi anyaszentegyhá- 
zát. Csüggedés nélkül, erős hittel indul
junk 'neki az új esztendőnek, m ert az 
Isten, a mi Istenünk örökkévaló és 
örökkévaló az ő irgalmassága is azo
kon, akik őt szolgálva szeretik.

Most maradj
Jézus h ív e !

Nem idejétm ulta ma m ár azt a kér
dést vetni fel, hogy keresztyén szem
pontból mi a vélem ényünk a háborúról? 
A háború ötödik évében érdemes még 
olyan kérdésekkel vesződni, hogy van-e 
jogos háború, s milyen háború az, am e
lyet keresztyén em ber is elfogadhat? 
Nem késtünk el ezeken gondolkozni? 
Azt hiszem, épen az Isten hosszútűré
sének kegyelme, hogy az em ber nem 
késik el semmilyen kérdésével addig, 
amíg él. A halálos ágyon is fel lehet 
vetni az életünk kérdéseit, s még ott is 
lehet eszmélkedni, még ott is fel lehet 
ismerni az igazságot, s fel lehet ismerni 
az Istent. A háború nem az Isten esz
köze. Aki kardot ránt, karddal vész el. 
Aki K risztusra gondol, s akinek az élete 
az Űr Jézus követésében áll, mit szól
hat az a háborúhoz? Csak m egtagad
hatja. De fenn lehet tartan i ezt az 
álláspontot akkor, am ikor a keresztyén 
em ber honfitársai és szülő-hazája álla
nak háborúban? Lehet az ember ilyen
kor közömbös? Lehet az, hogy meg
tagadjam  azt a szolgálatot a hazám ért 
és a testvéreim ért, am it hitetlenek is 
bátran  elvégeznek? Jézus mondta, hogy 
az a legnagyobb szeretet, ha valaki az 
életét adja az ő barátaiért. Isten az 
em ber életét bekötötte emberi közössé
gekbe, s ezekkel szemben áldozatra kö
telezte. A keresztyén em bernek hábo
rúban való részvételét indokolják ezek 
a közösségi kötelezettségek9 Amennyi
ben ezeket a kötelezettségeket Isten 
rója az em berre, — kétségtelenül. De 
ez akkor azt is jelenti, hogy a keresz
tyén ember tehát elismeri a háború 
jogosságát? Semmiképen nem. Jézus 
Krisztus híve a háború tényét ismeri 
el. A háború sors. ami nem ok nélkül 
szakad az emberre. A háború a bűn 
m iatt van s maga is bűn. Az emberiség 
közös nagy bűnesete, s így az Isten bün
tetése az emberen. Isten a bűn követ
kezményeit m utatja meg benne. A há
ború szörnyűségeiben m utatja meg. 
hova vezet az em ber élete, ha nem 
engedelmeskedik Neki. A keresztyén 
em ber úgy vonul a háborúba, mint 
bűnbánó az Isten ostora alá. S azért 
vállalja elsőnek a katonáskodást, mert 
elsőnek akarja  vállalni népe bünbánatát, 
s bünhődését is, ha kell. Jézus követője 
a háborúban bűnbánó vezeklő. Ezért 
nem fél a haláltól, ezért kész minden 
m egpróbáltatásra, ezért mo-'d le polgári 
kényelméről, jólétéről egyetlen zokszó 
nélkül. Vagyis ezért hős. így érthető 
a keresztyén em ber ,.ért hetet len állás
pontja" a háborúval kapcsolatban: gyű
löli és elítéli a háborút, de ő a leg
vitézebb katona.

-K.
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f M M U S E L E T
A keresztyének sokszor azzal nyugtat

ják magukat, hogy a védelmi háború 
jogos. Tám adni nem szabad, de véde
kezést az Isten is megenged. De mikor 
védekezik az ember? Ebben a háború
ban pl. ki a védekező, és ki a támadó? 
Ez a megkülönböztetés, úí*v érezzük, 
nem alkalm as arra, hogy igazságot te 
gyünk. Bocskay István, Thököly Imre, 
vagy II. Rákóczi Ferenc háborúja tá 
madó háború volt. És a magyarság még 
ma is úgy érzi, hogy el tud velük 
számolni Istennek. Inkább mondjuk azt: 
ha egyáltalán lehet háború jogosságáról 
beszélni, akkor az a szabadságharc!
A szabadság isteni jussunk, benne Isten 
egyaránt akar részileltetni minden em 
bert. A szabadságát m indenki Isten 
nevében védelmezheti. De nem tudni, 
nem ért-e  nálunk többet Gandhi a ke- 
resztyénséghez, am ikor nem engedi a 
fegyverfogást még a szabadságért sem. 
Nyugodjunk bele ebbe: Jézus Krisztus 
népei, a keresztyén nyugat kezében 
nincs más eszköz az emberi szabadság
nak mindenki számára való biztosítá
sához, m int a fegyver? . . .

Ennek a háborúnak az a jellemzője, 
hogy az em bereket világnézettel készí
tették fel rája. Ez hozzátartozik a to tá
lis háborúhoz. Akik a totális háború 
iszonyatát előre látták, mindkét félen, 
m ert hiszemi ism erték m indkét félen 
előre ennek a háborúnak a fegyvereit, 
azok igen jól tudták, hogy ezt a háborút 
az em ber csak világnézeti alapon fogja 
kibírni. M ert a háború szenvedéseit' 
végre is a fegyvertfogó és fegyvert ko
vácsoló embernek  kell kibírnia, s ez 
az em ber régen összeomlott volna, ha 
nem fűtené belülről a világnézet szen
vedélye. Ma nem egyszerűen angolszá- 
szok-oroszok, ném etek állanak egymás
sal szemben, hanem világnézeti alapon 
álló angolok, oroszok, ném etek. Egyik 
ember a m ásikat sose gyűlölhetné eny- 
nyire. Csak az elvek tudják- ennyire 
gyűlölni egymást. Ilyen módon ennek 
a háborúnak lelki alapja van. S persze 
így csak lelki kibontakozása lehet. S ha 
a lélek, az emberi lélek háborúba v itte 
a népeket, akkor ugyanezzel az emberi 
lélekkel nincs kiút a háborúból. Egy 
új lélekre van szükség. Isten Szentjei
kére, aki mást tanácsol az embernek. 
Háborúra csak a világnézet vezette az 
embert. Békére csak a hit vezetheti.

#
M ert béke abból még nem születik, 

hogy az egyik fél, vagy m indkét fél ki
fárad a borzalmakban, hogy egyik meg
adja magát, vagy két verekedő egymás 
vállára borul, s még mielőtt összeesné
nek, elengedik egymás nyakát. A vi
lágnak ma nem egyszerű békére van 
szüksége, hanem sokkal többre: meg
békélésre! Meg kell békülnie az em ber- ; 
nek az emberrel, az em bernek az Isten- j 
nel. Fel kell venni ú jra  ember és 
ember, Isten és ember között a gyűlö
letben elszakított kapcsolatokat. Mi 
várható az embertől, aki négy évig 
gyűlölethez, halálhoz, gyilkoláshoz szo
kott, aki vért szagolt, s igazságtalansá
got, jogtalanságot, em bertelenséget é le t
form ájának avatott. Mi várható az 
embertől, akinek elégett a háza, elve
szett a polgári vagyonkája, szétzüllött a 
családja? Mi várható feldúlt országok 
reménytelen népétől? A gyűlölet, az 
anarchia és semmi jó. A világnak új i
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lengyel gimnázium fennállása azt prédikálja befelé is és kifelé is, 
hogy íme jó, ha egy nemzet nemcsak beszéli, hanem cselekszi is a 
szeretetet. De szorongó aggodalommal gondolunk arra, hogy a len
gyelek most előttünk mennek olyan válságos problémák megismeré
sében és megtapasztalásában, amelyek esetleg több nép életében is 
sorra fognak kerülni. A lengyelek sorsára ma nem kevesebb aggó
dással gondolunk, mint a ,,Fogoly lengyel” költeménynek megszüle
tése idején. S bizonyára a lengyel nemzet mai helyzetében körülnéz 
s figyeli, hogy kik és hogyan állnak mellette. Látni fogja, hogy a ke
resztyén m agyarság most is m ellettük van: aggodalommal, imádság
gal és sorsuk jobbra fordulását könyörgő figyelemmel. G. L.

Énekügyeink
A nov. 27-i számban m ejelent cikkem oly erős visszhangot vál

to tt ki, annyian köszönték azt szóban, üzenetben, írásban s helyes
léssel említi meg dr. Deák János e kérdésben írt cikkében is — aki
nek viszont én köszönöm a hozzászólását, mellyel teljesen egyetértek, 
— hogy feljogosítva érzem magam Linder Lászlónak a fenti című 
cikkére való válaszadásra, mivel tudom, hogy sokak nevében szólok. 
Világos előttem, hogy ez nem dönti el igazunkat, m ert sokan is té
vedhetnek, de kötelességemmé teszi, hogy meggyőződésünknek ismé
telten kifejezést adjak.

M indenekelőtt szeretnék hivatkozni egy-két levélíróra, akik kö
zül az egyik azt mondja: „hát nincs nekünk ennél okosabb dolgunk? 
nem találunk akár a világ gyermekeiben, akár saját magunkban 
ennél sokkal súlyosabb kivetnivalókat?” Egy másik pedig megkért, 
adjak hangot alkalmilag egy eddig cikkben meg nem említett, — csak 
szóban elhangzott — kifogásnak, mely szerint a „hallelujaénekek” 
azért nem jók, m ert ,,ichlieder“-ek a közösség rovására. Hát kinek 
van szüksége Megváltóra, írja a levélíró, nekem, vagy a közösségnek? 
En pedig hozzáfűzöm: éppen azért közösségi énekek, m ert lelkiközös
ség csak Krisztus keresztje előtt bűnbánatban méghajló ehgyének 
között lehetséges, akik hitük és meggyőződésük azonosságában talál
koznak.

Egyben egyetértünk a cikkíróval: vitánknak semmiféle személyi 
vonatkozása nincs, „eszmélyi célokért harcolunk”. De attól tartok, az 
eszményekben van közöttünk eltérés. Mi, halleluja-pártiak egy célt 
látunk magunk előtt, egy eszményt: egyházunk építését, a gyüleke
zetek ébredését, a lelkek üdvösségét. Mi az egyházi zenét, éneket, 
nem a m űvészetért — L ’art pour l’art — kultiváljuk, hanem eszköz 
gyanánt szeretnénk felhasználni egyetlen eszményünk szolgálatában. 
Azért nem riadunk vissza világi dallamokhoz hasonló dallamoktól s 
nem m érlegeljük, milyen korból, milyen szerzőtől, milyen nemzetből 
származik, csak azt nézzük, tudja-e a lelkeket imádságos áhítatba 
emelni, a hitünket ébreszteni, erősíteni, Isten iránti hálájukat, Jézus 
iránti szeretetüket kifejezni. •

Tulajdonképpen nem is kellene mást tennem az em lített cikkre 
való válaszképpen, mint megkérni a cikkírót, olvassa el ú jra  a dr. 
Deák János cikkét és* az enyémet és tanulmányozza át gondosan az 
ostorozott énekgyüjtem énvt, m ert úgy a Békéscsabai Evangélikus 
Lapban, m int az Evangélikus Életben írottak alapján arra kell kö
vetkeztetnem, hogy nem ismeri azt, m ert állandóan „halleluja” dalla- 
m pkról beszél, am elynek a nemlétezését példákra hivatkozva kitelj- 
tettem . Cikkeink lényegére nem is válaszol, hanem m indkét cikké
ben zenei összehasonlításokat, értékméréseket, végez, amelyek a 
tárgyhoz talán nem is tartoznak. A művészi szép és értékes relatív 
valami, egyének és korok szerint változik; nem tudom elképzelni, hoi- 
gyan állapítja meg abszolút érvénnyel, hogy pld. Bachnak melyik 
Tcccátája értékesebb? Klasszikus zene művelői közt nevelkedtem, 
fiatalkoromban jóformán nem is ismertem mást, m int klasszikus 
zenét, de ilyesféle állításokat sohasem hallottam.

Az aggodalmaira nézve szeretném m egnyugtatni — tapasztalat 
alapján — a cikkírót: vagyunk sokan, akik 30—40 éve énekeljük az; 
ú. n. „halleluja”-énekeket és nem idegenedtünk el a templomi éne



keskönyvtől. Szeretjük a régi m agyar énekeket is! S több helyen, 
sokszor tapasztaltam  az ellenkezőjét annak, amit ő tapasztalt: a 
halleluja-énekek után nem fáradtan és unottan, hanem élénkebben, 
ütemesebben és nagyobb kedvvel énekelték a korátokat is. M ert meg
tanulták, hogy Istent nem csak elnyújtott, dallamából kihúzott si
ránkozó énekkel lehet dicsérni, hanem zengő, szárnyaló, friss meÜó- 
diákkal is.

Ismétlem: az egyházi m unkának nem célja magas művészi zene
értőket nevelni; a magas művészi, a „keskeny úton járó” zene nem 
a tömegeknek, csak egyes kiválasztottaknak való, akiknetk érzékük 
van hozzá. Az emberek többségének a fülbemászó dallam kell, az 
van rájuk hatással. S az érthető, evangéliumi tartalm ú szöveg. ■

Nagy örömmel vesszük egyházzenészeinktől, hogy a komoly, * 
régi klasszikus egyházi zenét művelik, kezdik közkinccsé tenni s vár- 1 
juk, hogy ezt a tevékenységet minél hathatósabban folytassák. Kö
szönjük, hogy elfelejtett m agyar énekkincseinket ú jra  megismertetik. 
Ism ételten kérjük, m unkálkodjanak positiv irányban!

Elfogadom Linder Lászlónak azt az ajánlatát, hogy kérjünk ta 
nácsot a szakemberektől. Ism ereteiket közöljék, kutatásaik eredmé-. 
nyét tárják  fel, ez az ő hivatásuk. Tudjuk azonban, hogy a szaktudo
mányok felfogásai az évek, évtizedek folyamán változnak, az élet fel
használja, amire szüksége van, lekoptatja, ami ideigvaló: tanácsot ké
rünk, s majd elválik, mi használható abból a gyakorlati életben. Ja i 
lett volna egyházunknak, ha hívei m indenkor mindenben követték 
volna teológiai tudósait! Hála Istennek, többre becsülték az elméle
tektől mentes közvetlen gyermeki h itet a tudós fejtegetéseknél, me
lyeket, — szintén hála Isennek — csak kis részük ismert.

Mi ,.halleluja”-pártiak az evangélium alapján állva valljuk: Min
deneket megpróbáljatok s ami jó, az m egtartsátok. Nem vagyunk 
makacsok és szívesen tanulunk. Mint m ár első cikkemben is tettem , 
szeretettel kérem egyházzenészeinket, általános elítélés, lekicsinylés 
helyett nyújtsanak részletes, tárgyilagos és megindokolt felvilágosí
tást a kifogásolt énekekről. Magyarázzák meg, melyik éneket m iért 
nem tartják  jónak, melyek azok a reformációi énekek, amelyeknek a 
kiszorításától félnek és adjanak jobbakat az elvetendők helyejtt. Ad
janak evangéliumi tartalm ú, szívhez szóló dallamú énekeket, ame
lyektől a szeretet átforrósodik, a lélek felemelkedik. Az énjeik sok 
lelket v itt m ár Krisztushoz, sok fájdalm at m egenyhített, sok csügge- 
dést változtatott bizalommá. Ne vitatkozzunk, ne romboljunk, csak 
építsünk, építsünk, hogy evangélikus népünk teljes hittel és telje/s 
szívvel énekeljen, „dicsérje, az U rat”, „énekeljen az Ürnak új éneket” !

Marcsek Jánosné.

Szent templomod felé hajolok, s ma
gasztalom nevedet kegyelmedért és 
igazságodért. Zsoltárok 138:2.

Szent templomodban van az én helyem,
Imára hajtom csendben a fejem,
A két kezemet egymásba teszem:

Mind jó, amit az Ür teszen.

Tárja ki minden hívő a szívét ,
Hogy által járja megtartó igéd,
Ahogyan írva van ott, úgy leszen:

Mind jó, amit az Űr teszen.

Erősítsd végig esendő lelkem.
És add, hogy békés megnyugvást leljen;
Mikor kezedből sorsomat veszem:

Mind jó, amit az Űr teszen.

Traeger Ernő: ,,A Zsoltárok könyvével” j 
c. kötetéből. v

lelki erőkre van szüksége, amelyben új 
eleterők nyílnak az em ber számára, az 
emberiség együttéléséhez új reménység.

-Sí-
Ebben a háborúban tehát nem az a 

legnagyobb veszedelem, hogy meg lehet 
halmi, lakást, háza*, vagyont lehet el
veszteni, hanem az, hogy el lehet benne 
kárhozni. Ei lehet veszteni benne a 
lelkünket. Ez a háború megö’heti ben
ned a lelket s ettől m ár igazán félni 
kell! Lehetséges, hogy ne vesszürk bele 
a háborúnak ebbe a lelki poklába? 
Lehetséges. De csak Jézus Krisztus 
által. Aki Jézust szereti, annak és más
nak nem lehetséges, hogy szeresse az 
ellenségeit. Aki Jézust követi, annak 
és m ásnak nem, lehetséges, hogy ne 
veszítse az emberiességét. Aki Jézust 
szolgálja, annak és másnak nem, lehet
séges, hogy szolgáló ember lehessen, ir
galmas sam aritánus, barát és ellenség, 
testvér és idegen életében.

Ezért olyan igen kötelező most, épen 
most Jézus követése, imádása, szolgá
lata a számunkra. Dezséry László.

K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Dr. Németh Kálmán:

Százezer szív sikolt.
Szerző kiadása. Bácsjózsel'falva.

A legelső b írálat azt mondta róla, 
hogy 25 év óta ez a legszebb magyar 
könyv, am ely napvilágot látott. „Haza
tért és hazavágyó magyarok verőfényes 
Golgotája.” Bukovinai magyarok hősi 
életét, m indennapi m unkáját, népm ű
vészetét, berendezkedését, hétköznapjait 
és ünnepeit írja  le hol megríkató fá j
dalommal, hol kacagtató derűvel. M in
den sora színes és érdekes. Dr. Németh 
Kálmán, a velük együtt hazatért falusi 
plébános a szívével írja. Ezért tudunk 
együttérezni annyira magyar véreink
kel a könyv olvasásakor. Ügy megsze
retjük  őket, m intha nemcsak egy hazá
nak, hanem egy szűk családi körnek a 
tagjai lennénk m indnyájan. Bátran 
megnyilatkozó emberiessége, őszinte
sége, szinte forradalm i és mégse felelőt
len szókimondása, ragyogó nyelve te 
szik egyedülállóvá a csinos kiállítású 
könyvet, mely a szerző életvallomása 
is egyúttal. Közel kétszáz kép díszíti. 
M árton Lajos festőművész fejléceivel 
és táblájával je lent meg a karácsonyi 
könyvpiacra. Valóban a hazatért és 
hazavágyódó magyarok verőfényes Gol
gotája. Élvezettel fogja olvasni m in
denki, aki fa jtá já t szereti s az áldo
zatos m agyar életnek hűséges szolgája. 
Megrendelhető a szerzőnél Bácsjózsef- 
falván, valam int bárm ely könyvkeres
kedés útján. Ára 28 pengő P. P.

Mohr Gedeon:
Hirdetek nektek nagy örömöt.

(Egyházi beszédek.)
Kassa, 1943. 128 lap.

Szerző gyülekezetének karácsonyfája 
alá teszi le válogatott egyházi beszédeit 
nyilván azzal a céllal, hogy a nyom
tato tt betűn keresztül is szolgálhasson 
vele híveinek. A beszédek közé ékelve 
karácsonyesti áh ítatra szóló útbaigazí
tást is ad: Készüljünk karácsonyesUe 
címen. Egyházi beszédei tartalm uk, ki-
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dolgozásuk és em elkedett hangjuknál 
fogva túlnőnek gyülekezetének ha tá
rain. Minden beszédét a való élet dik
tálja. Egyszerű, rövid tőmondatokban 
beszél s ez különösen élvezhetővé teszi 
a könyvet. K iállítása igen csiimos. Meg
rendelhető a szerzőnél, Kassa, Kossuth 
Lajos-utca 3. alatt 4 pengős árban.

P. P.

Láttuk
A „Velencei tó öt művészete“ címen 

a M übarátnál nyilt meg kiállítás. Első 
ízbeim történik, hogy feltárják  és be
m utatják a Velencei tó világát, tá já t 
m int művészeti egységet a nagyközön
ségnek. Természetesen tévedés volna azt 
gondolni, hogy a többi dombvidéki ta 
vaktól nagyon különböző vidéket Lát
hatunk. Sokszor bizony :nem tudná 
megmondani az ember, ha nem volna 
ráírva a képre, hogy nem a Balaiton-e, 
amit ábrázol. Kissé erőltetett és túlzott 
a nagy különbség-keresés. Ettől elte
kintve azonban a kiállításon sok érde
kességet láthattunk. Komjáti Gyula 
képei, főleg a vízfestmények egészen 
kiválóak. Talán ő az egyetlen Szint Zol
tán mellett, akinek sikerült megfelelő 
színérzékkel megfogni a tóvidékek párás, 
remegő, opálos csillogású levegőjét. 
M indkettőjüket a vidék lelkének meg
értése, és jól sikerült kifejezése je l
lemzi. Ami a Velencei tav a t a Bala
tontól megkülönbözteti, kisebbségéből 
eredő zártsága, az náluk látható meg. 
Fáy Dezső tem perái, számszerint 10, 
csaknem kivétel nélkül csónakokkal 
vannak tele. Öt, úgylátszik, ez ihlette. 
Mi kissé unalm asnak találtuk  tízféle 
variációban ugyanazt. Rónay Kázmér 
tem perái rikító, nyomatszerű színeikkel, 
túl erős kontrasztjaikkal különös be
nyomást tesznek a szemlélőre. Távol 
állnak a m agyar szemlélettől és távol 
a Velencei tótól. Varga Ferenc apró 
terakotta, halász-tárgyú szobrokat állí
tott ki. Sok ígéretet látunk benne.

Fény és árnyék címen Zs. Tüdős 
K lára film jét m utatták  be. Nagy reklám  
előzte meg, azonban nem váltotta be 
az előzőleg neki tulajdonított jó véle
ményeket. A filmet két részre lehet 
osztani, fényre és árnyékra. Fény az 
első rész, pompás, feszült, drám ai leve
gőjű játék, jó fényképezés, sok új meg
látás. Árnyék a második rész, unalmas, 
terjengős, ugyanannak a gondolatnak 
ezerszer való újabb ismétlése, sok 
helyen érthetetlenül és fölöslegesen. 
Ugyanígy a szereplők is két félre oszt
hatók, nevüket azonban nem soroljuk 
fel. M indenesetre örülünk annak, hogy: 
1. végre ú jra  drám ai játékot láthattunk, 
és 2. hogy lá ttunk  egy pár jó, friss 
elgondolást is. A m agyar film mai álla
potában ez is valami.

Ágról szakadt úrilány a legújabb m a
gyar vígjáték. Szándékosan és ügyetle
nül bonyolított történet, amelyben a 
szereplők igyekszenek a m enthetőt 
menteni. Inkább semmit, m int ilyen fil
meket! kp.

Zenei kitüntetés. A Múzsa kiadóvál
la lat 1943. évi országos pályázatán Czéh 
Sándor győrszemerei kántortanító t dísz
oklevéllel tüntette ki. Szerzeményei 
nem sokára a fenti kiadó „K itüntetett 
nóták” c. album ában jelennek meg.
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Könyvrovatot nyitunk
Lapunk m ultheti számában nagyjából felvázoltuk a karácsonyi 

könyvpiacon szerzett tapasztalatainkat. Sötét kép bontakozott ki. 
M intha a magyar kultúra ju to tt volna válságba, — akkor, amikor ta 
lán soha nem tapasztalt erők forronganak a mélyben, lökik egymás 
uJán a felszínre aiz új kérdéseket és igyekeznek rájuk megoldást ta 
lálni. De most induljunk el a közönség oldaláról és közelítsük meg 
innen ezt a kérdést.

Azt m ár egyszer leszögeztük, — ezzel zártuk m últkori cikkün
ket, — hogy a közönség az oka nagyrészben a mai könyvterm és si
lányságának. Amint ma nem bukhatik meg a film és nem kerül si
kertelen színdarab a színpadra, úgy szinte nincs olyan könyv sem, 
amelyre rá lehetne fizetni, ha egy kicsit is ügyes a könyvkiadó. Kö
zönségünk nem megy az irodalmi ízlés után, m ert nincs irodalmi 
ízlése. A középiskolában nem tanították meg reá, vagy ha tanították 
is: nem lett eredménye. A közönség ízlését a divat diktálja. A diva
tot pedig az ügyes üzleti politika irányítja reklámjaival. Csaknem1 
minden világnézeti irányzatnak megvan a maga irányító szerve, — 
legtöbbször hetilap alakjában — és a közönség azt veszi meg, amit 
hetilapja megfelelő módon reklámozva ajánl neki. Vegyük észre az
tán azt is, hogy a hetilapok nagyobb része összeköttetésben áll egv- 
egy sajtóvállalattal, könyvkiadóval, ha máson nem, hát legalább 
annak nyom dáján keresztül és csak természetes, ha elsősorban annak 
term ékeit ajánlja. így azután kialakít egy bizonyos olvasókört, a ki
adandó regényeket a hetilap, folyóirat hangjához szabja és pontosan 
tudja, hogy akkor rá nem fizethet, m ert olvasótábora ezt a hangot 
szereti, ennek olvasója.

Ne gondoljunk most arra, hogy ennek csak rossz oldalai van
nak. Ism erünk komoly hetilapot, vagy havi folyóiratot, amelyik meg
felelő komoly olvasótáborának megfelelően komoly és értékes köny
veket hoz. Ez azonban a kisebbik rész, amelynek működése szmte 
csak arra jó, hogy fenntartsa az önmagunk kultúrájába és megbe
csülésébe vetett hitünket. Rajtuk kívül aztán semmi sincsen, ami az 
]gazi kultúra ápolását tűzné ki feladatául. A komoly lelkek számára 
csaknem valam ennyi bestselleren nyerészkedő kft. hoz ugvan egv-egy 
jobb könyvet is: csaléteknek és igazolásnak a jogos bírálattal szem
ben. Ezt azonban nagyon mellékesnek tekinti, annyira mellé
kesnek, hogy sokszor el is dugja. Most karácsonykor is m egtörtént, 
hogy a bestsellerek, amikkel nagy nyereséget lehetett elérni, nagy 
példányszámban pontosan m egjelentek a piacon, a ,,kultúr-term ékek” 
azonban, bár igen kis példányszámban jelentek meg, még a mai na- 

‘pig is csak ígéretek és ,,majd meg fognak jelenni” .
Ismerve ezt a helyzetet, elhatároztuk, hogy lapunkban könyvro

vatot nyitunk. Ha látjuk a hibákat: igyekeznünk kell segíteni is ra j
tuk. Ezt akarjuk megpróbálni. Előre is tudjuk, hogy feladatunk nem 
lesz könnyű. Eddig nem foglalkoztunk vele rendszeresen. Csak pró
bálkozásokat végeztünk. Volt már ,,jó könyvek”, — „könyvismerte^ 
tés” rovatunk, de nem állandósultak. A ,,jó könyvek” cím rossz volt, 
m ert nem minden könyv jó, sokszor hosszú hónapok teltek el, míg 
újabbra bukkantunk. A ,,könyvism ertetés” legtöbbször a beküldött 
könyvek ism ertetését jelentette. Ezek sem jöhettek állandóan. Azzal 
pedig nem szívesen fogadják sehol az embert, ha beállít: adjatok a 
most megjelent könyvekből, m ajd m egírjuk róla az igazat. Hátha 
fájni fog az igazság? Sok szem rehányást kaptunk a szerzőktől eddig 
is érte. Aztán vannak szerzők, akik azon a címen, hogy hittestvérek, 
nem igazságot várnak, hanem bókot és ajánlást Viszont mások éppen 
akkor követelőznek és fenyegetőznek, ha inkább hallgatunk egy-egv 
könyvről, mint nyers igazat írjunk. Nem könnyű dolog könyvekkel 
foglalkozni.

Ha most ezek előrebocsátásával és ezek ellenére mégis m egnyit
juk a könyvrovatot, akkor erre a fent em lített felelősségen kívül a 
,,L áttuk” rovat kedveltsége is indít. Most m ár második éve jelenik 
meg hétről-hétre szerény form ában és amint levelekből és szóbeli 
bátorításokból tudjuk, megteszi kötelességét. Sem művészeti, sem 
színházi kérdésekben nem érez lekötöttséget senki irányában. így



kell megtennie kötelességét az „Olvastuk“ cím alatt a követ
kező számban meginduló könyvrovatnak is. Szeretnők ezt is 
éppolyan függetlenül vezetni, mint a Láttuk-ot. Ezért előre is leszö
gezzük: beküldött könyveket csak abban az esetben ism ertetünk 
ebben a rovatban, ha a beküldő aláveti m agát őszinte vélem ényünk
nek. Aki ajánlást vár és bírálat nélküli ism ertetést, az jobb, ha meg
szövegez előre egy reklámszöveget, — ezt azonban csak a hírek kö
zött közöljük. Azt szeretnők, ha a könyvek terén is tudnánk tájékoz
tató és felvilágosító m unkát végezni.

Ami pedig az ism ertetendő könyvek m űfaját illeti: nem fogunk 
csupán egyházi, vallásos tárgyú könyvekkel foglalkozni. Gondosan 
figyelünk rájuk, de célunk elsősorban az, hogy bonckés alá vegyük a 
sokat reklámozott, bestsellernek kikiáltott, irodalmi siker igényével 
fellépő könyveket és m egmondjuk olvasóinknak, mit érdemes és m it 
nem érdemes elolvasni. Foglalkozni fogunk szélesebb körben érdek
lődést igénylő tudományos és népszerűén m egírt tudományos köny
vekkel is, életrajzokkal és monográfiákkal, mindazzal, amit ajánlani 
lehet, vagy kell és mindazzal, amitől óvni szeretnők olvasóinkat. 
M unkatársaink nagyjából együtt vannak, rem éljük, hogy a munka 
nem fog fennakadást szenvedni.

Amikor nemrégiben az Országos Luther-Szövetség választmányi 
ülésén szóba került az Olvastuk rovat szükségessége, ígéretet tettünk 
megvalósítására. K érjük olvasóinkat: fogadják szeretettel.

K em ény Péter.

Kevesen tudják . . .
Tessedik Sámuel szarvasi szobrára a következő felírás került: 

„Tessedik Sámuel 1742— 1820. — Az Isten hű szolgája, a nemzet
igaz fia, a m agyar föld szerelmese, a nép tanítóm estere. — Születése 
200 éves évfordulója alkalmából a Szarvasi Öregdiákok Szövetségé
nek lelkes kezdeményezésére emelte a megértőbb hálás utókor.“

*
Csejthe Nyitra megyében fekszik. Nagy helység; évszázados tö r

ténelmi m últra tekint vissza. Henckel Lénárd hirdette itt a reformáció 
tanításait és akkor az egész falu „L uthert“ követő lett. Századok hul
lámverései között a lakosság nagy része visszatért a római egyház 
kebelébe. Akik azonban m egm aradtak hitükben, szívósan ragaszkodtak 
egyházukhoz és sem erőszak, sem fenyegetés nem tudta őket attól 
eltéríteni.

A római katolikus plébánia anyakönyvének egyik kötetében (II. 
kötet, 69. lapján) van egy 1742 m ájus 28.-i bejegyzés, mely magyar 
fordításban szóról-szóra így hangzik: „E ltem ettetett a lutheránus val
lást követő özvegy Rexáné, aki nekem (értsd a plébánosnak), midőn 
örök üdvösségére figyelmeztettem, makacsul a következőket felelte: 
— Uram, atyám, vesse ki fejéből, amit gondol. Én azt nem cselek
szem, amiben fáradozik, m ert nagy az én nemzetségem, ki ezen h it
ben élt és meghalt és most is ebben állhatatos. Ámbár mi a mi ellen
ségeinktől meg vagyunk vetve, de azért kedvesek vagyunk a Jézus 
Krisztus előtt . . .  És meghalt az ő eretnekségében.“

*
Régi írásmagyarázó és kegyességi könyvekben m agyar reform áto

roknak és fejedelmeknek sok drága buzdítását lelhetjük fel. íme 
néhány példa.

Méliusz: A Szent János írásnak . . . , Apocalypsisnek . . . igaz m a
gyarázata c. könyvben ezeket a figyelemreméltó sorokat olvassuk: 
„Nagy vétek az, hogy a keresztyénségben. mint egy fogyó hold 
fogyunk, apadunk, kisebbülünk. Feddi ezt Szent Pál nagy dorgálás
sal . . . Ne felejtsd el, amit tudtál, hanem mint a szőlővessző, termő fa, 
fel is nő, ágazik, gyökeredzik mindenfelé, így nöjjünk az Isten jószá- 
giban. (Ef. 1:3—4. és Kol. 2:3.) Növekedjetek az Isten ismeretében. 
Mint az új hold, napról-napra fényes a naptól és megtelik ő tőle: 
így mi a mi napunktól, a Krisztustól teljünk, ne apadjunk.“

I. Rákóczi György fejedelemnek György fiához irt Oktató In té
séből (Szilágyi Sándor: Fejedelmi Parainesis. Rajzok és tanulmányok, 
Bp. 1875,* 207 lap) közöljük a következőket: „Jó könyveket olvass,
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Egyetemes imahét. Mint értesülünk, 

szerte az országban igen sok helyen 
m egtartották ebben az esztendőben is 
az egyetemes im ahetet A budapesti esti 
összejövetelek minden alkalommal zsú
folásig megtelt templomokban folytak le.

Hamburg evangélikus lelkésze lelki- 
pásztoraihoz intézett levelében arról ír. 
hogy a bombázások következtében m un
kájuk m iként alakul át. Ahol templom- 
épület hiányában nem lehet istentiszte
letet tartam , növelni kell a bibliaórák 
és a családlátogatások számát. Ha a 
szolgálat külső torm ája változik is, a 
.ényeg ugyanaz marad: Krisztusról való 
bizonyságtétel.

Cinkota példája. A község katolikus, 
reform átus és evangélikus egyházai kö
zösen, egym ást tám ogatva szervezték 
meg a honvédcsaládok és a szegények 
segítésére téli akciójukat a Zöldkereszt 
keretében. A szervező-bizottság elnöke 
a plébános, ügyvezetője pedig az evan
gélikus segédlelkész. Pénzben és term é
szetben ötezer pengőnél nagyobb é rté 
ket osztottak ki és a karácsonyfaünne-- 
pen egym ásután szólaltak meg a  külön
böző vallásfelekezetek lelkészei és ta 
nítói.

A budahegy vidéki Luther-Szövetség
január 16-án, vasárnap d. u. 5 órakor 
XII., Böszörményi-út 28. sz. alatt, a 
reform átus egyház term ében szeretet- 
vendégséget rendez, melyen dr. V ladár 
Gábor titkos tanácsos, egyházfelügyelő 
ta rt előadást. Közdeműködnek: Medvegy 
M árta, a Madách Színház tagja, Siki 
Béla zongora-, Babrik János g itá r
művész, valam int az evangélikus Leány
gimnázium kam arakórusa W eltler Jenő 
tanár vezényletével. Teajegy ára 1.50 P.

Kedvezményes vasúti jegy. A m. kir. 
kereskedelem - és közlekedésügyi m i
niszter a lelkészeknek és családi pót
lékra jogosult családtagjaiknak az ille
tékes egyházi főhatóság ajánlására ese- 

| lenként kedvezményes vasúti jegy vál
tására jogosító igazolványt engedélyez, 
ha az utazást az illetékes főhatóság in
dokoltnak és szükségesnek minősíti. 
A kéréshez m inden kért igazolvány után 
2 P kiállítási d íja t kell mellékelni. 
A kedvezményes jegy váltására jogo
sító igazolvány iránti kérelm eket a 

| használni kívánt vasúti vonal megjelö
lésével kellő időben kell az illetékes 
püspöki hivatalhoz felterjeszteni. A 2 
pengőt levélbélyegben kell a kérvény
hez mellékelni.

A békéscsabai gyülekezeti élet 1943.
évi adatai a következők- (zárójelbe tétt 
számok az előző évi adatokkal való ösz- 
szehasonlítást jelentik) Születés 617 
(—34), tem etés 346 (—81), esketés 228 
( +  5), ebből tiszta evangélikus pár 161, 
vegyes vaMású 67. Reverzális javunkra 
58 (4 13), kárunkra 39 (—2). Konfirm ált 
292 gyermek (—64). Úrvacsorához já 
ru lt 10.633 lélek, 2195-tel több, mint az 

! előző évben. Betért 21, kitért 10. — A I  gyülekezet lélekszáma betérés és term é- 
; szetes szaporodás révén 193 lélekkel 
; növekede't. A hívek különféle egyházi 

célokra 32.587 pengőt adtak önkénles 
i adományok form ájában.

Karácsonyi zenés áhítatot rendezett a 
B udapest-III. kerületi Lu’her-Szövet- 
ség január 9-én a gyülekezet templo
mában. Előadásra kerültek régi és új
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m esterek karácsonyi orgona- és ének
kari művei. Igét hirdetett Wolf Lajos 
lelkész. Orgonáit K api-K rálik Jenő or
gonaművész, énekelt a kelenföldi ének
kar.

Köszönet. Egy magát megnevezni ,nem 
akaró adakozó a m agyar hadiárváknak 
100 pengőt adományozott dr. Wölfel 
Gyula somogydöröcskei lelkész, a tiszta 
evangéliumi tanítás és az áldozatos 
magyar hazaszeretet hősének em lékére 
koszorúmegváltás címén.

Ifjúsági csendes hét lesz január 17— 
23. között Budapesten, XII., Szentmik- 
lósi-út 9. sz. alatt, a Hadiárvaházban 
ifjúsági egyesületekben munkálkodók, 
vagy munkálkodni kívánó ifjak szá
mára. Jelentkezni január 15-ig kell 
Sztehló Gábor kér. m. lelkésznél, Buda
pest, VIII., Esterházy-u. 12. Jelen tke
zési díj 2 pengő, ellátási díj napi 3 pengő.

Szabadegyetemi előadássorozatot re n 
dez ez év január és február havában a 
kelenföldi Luther-Szövetség az egyház- 
község XI., Bocskay-út 10. sz. alatti 
tanácstermében. Az előadások célja az 
evangélikus keresztyénség hitvallási 
kérdéseinek ism ertetése es megbeszé
lése hitünk elmélyítése érdekében. Az 
előadások minden alkalommal este 6 
órakor kezdődnek. A januári előadások 
időpontjai és címei: Jairu 12. Az apostoli 
hitvallás (dr. Csengődy Lajos esperes). 
Jan. 19. Isten igéje (Wolf Lajos lelkész). 
Jan. 26. A keresztség (Zulauf Henrik 
egy esületi leik ész).

Szarvas. Az egyházközség 1943.' évi 
statisztikai adatai a következők: K e
resztelés 394, esketés 111, tem etés 313. 
Reverzális egyházunk javára 8, kárára 
13 esetben. Betérés 7, kitérés 5. K onfir
málás 17. (Rendes konfirmáció az idő
sebb korra való áttérés m iatt nem volt.) 
Ürvacsorával élt 4186 lélek A term é
szetes szaporodás 93. Lélekszám az év 
végén 22.991.

Halálozás. Özv. simaházi Czuppon 
Sándorné, sz. Szemerey Terézia életének 
76. évében, hosszas szenvedés u tán  ja 
nuár 7-én Kővágóőrsön elhúnyt. Va
sárnap, 9-én tem ették el az ottani sír
kertbe. Az elhúnytban Novák Elek kő
vágóőrsi lelkész anyósát gyászolja.

Ötvenedik évfolyamába lépett az 
Evangélikus Népiskola c. folyóirat, az 
Országos Evangélikus Tanítóegyesület 
lapja. Somogyi Béla szerkesztése a la tt 
m egjelent jubileumi szám egyházi ve
zetőink egész sorának ünnepi köszön
téseit és emlékezéseit tartalm azza.

Szentendre. Az eddigi Csillaghegy- 
Szentendre-Pilisvörösvár-i missziói egy
házközség kettéválasztásával kapcsolat
ban) Szentendre és vidékének külön 
missziói egyházközséggé való elválasz
tása január 9-én, a szentendrei im aház
ban ta rto tt közgyűlésen ment végbe. 
Istentisztelet után Kemény Lajos espe
res ism ertette az egyházhatósági jóvá
hagyásokat, az átszervezési m unkálato
kat és Kaposvári Vilmos szervézéssel 
megbízott segédlelkésznek átad ta az új 
lelkészi hivatalt. Az új missziói egy
házközséghez Szentendrén és a két fiók
egyházon kívül 12 szórványhely tartozik.

Benedek Zsolt nyugalomba vonult. 
Dr. Benedek Zsolt reform átus koinventi 
főtanácsos, m. kir. kormányfőtanácsost, 
a magyarországi reform átus egyház 
központi adm inisztrációjának 27 éven 
át volt főnökét a konventi elnökség sa
já t kérelmére — egészségi állapota 
m iatt — nyugdíjazta.
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kiváltképpen a szent Bibliát, kinél én tenéked, jó fiam, sem jobbat, 
szebbet, hasznosabbat, dicséretesebbet és idvességesebbet nem kom- 
mendálhatok .. . Háló házadból addig ki se lépjél s külső dolgaidhoz 
ne kezdjél, míg az Istennek az övét meg nem adod és nem imádkozol, 
példát vevén én tőlem, atyádtól.“

Debreczeni Péter, Bailing János munkácsi főkapitány alumnusa 
1637-men Leydenben adták ki Tizenkét Idvességes Elmélkedések című 
könyvét, melyet Kegel Fülöp után fordított latinból. Ebből valók az 
alábbi sorok:

,,A mi életünknek pályafutását illik m inékünk könyörgéssel vég- 
hezvinnünk és ezzel a mi elfáradt elméinket naponként újítani, m ert 
erre minden embereknek nem kevésbbé vagyon szükségek, mint amaz 
termő fáknak a vizeknek nedvességére. Mert lám, sem a fák nem hoz
hatnak gyümölcsöt, hogyha az ő gyökerükbe a nedvességet be nem 
szívják, sem pediglen mi a kegyes életnek nem terem hetjük drága 
gyümölcsét, hogyha a mi elhervadt szívünk a könyörgésnek mennyei 
harm atjával nem élesztgeti étik . . .

M ert nosza mondd meg, micsoda orcával nézed meg addig a fényes 
napot, míglen először az igazság áldott Napjának imádságot nem téssz, 
ki ez szép ragyogó világosságot az te szemed eleiben felhozta? Mikép
pen kezdesz addig ételedhez, míglen először hálákat nem adsz annak, 
aki ennyi javaival tégedet meglátogatott és megáldott? Micsoda re
ménységgel adod magadat éjszakának idején az álomra? Minémű ret- 
tegtetö éjjeli látásokkal ítéled, hogy tenéked lészen közöd? Hogyha 
tennen magadat először a szívbéli könyörgésnek erős paizsával fel 
nem fegyverkezteted, de erőtlen készülettel mégy az álomra.

Mert íme, felette igen könnyű lészen tenéked amaz kárhozat faj
talanul incselkedő kölykeinek lesben hányt hálójában akadnod, akik 
legedet szüntelenül ostromolnak, hogyha tem agadat a könyörgéstől 
pusztán hagyod. De ha a könyörgésnek a páncéljával befejezettnek 
lenni látnak tégedet, azon túl hátra állnak, nem különben, mint amaz 
gonosz, útonálló latrok, kik midőn az ő ellenük indult vitézeknek vil
logó kivont fegyverüket fejük felett forogni látnak, ottan m egfuta
modnak.“

Az erlangeni egyetem most lett 200 éves. A város hugenotta tele
pülés, az egyetemet egy Hohenzollern alapította. A többi német egye
temhez viszonyítva kicsiny, de európai hírű tudósai révén mindig 
jelentős helyet foglalt el. A protestáns teológiai kar különösen jelen
tős. A 19. században az erlangeni teológia külön irányt képviselt. 
Mint érdekességet kell feljegyeznünk vele kapcsolatosan, hogy volt 
olyan időszak, amikor 900 hallgatójának fele a teológiai karra  járt. Az 
egyházi zene ápolására már 1854-ben külön intézetet alapítottak. A 
különben evangélikus teológián a reform átus teológiának is van tan 
széke. Közli: Pásztor Pál.

Névmagyarosítás. Medvegy M átyás 
gailgagyörki lelkész a m. kir. belügy
miniszter engedélyével nevét „Med- 
vey”-re  m agyarosította.

Házasságkötés. Kutas Elek zaliaist- 
vándi lelkész és P intér Zsófia január 
9-én ta rto tták  esküvőjüket a páti evan
gélikus templomban.

Férfiak világnézeti ankétja minden 
hétfőn d. u. 6—Va8 óráig van, Budapes
ten a Déli pályaudvar indulási oldalá
nak emeleti társalgójában (étterm ek 
felett) dr. Reök Ivám sebész-főorvos 
vezetésével.

Pályázat. A nyugdíjazás folytán! meg
üresedett gömörpanyiti lelkészi állásra 
az egyházközség határozata alap ján  az 
egyházmegye elnöksége pályázatot h ir
det. Az anyaegyházhoz tartoznak Le- 
kenye, Özörény filiák. A templommal 
bíró Mellété és Csoltó, azonkívül Be-

retke fiókegyházak. Beretkén és Csol- 
tón a lelkész látja el a vallástanítást 
is. Javadalm a: H at hold és 1500 négy
szögöl szántó. Egy hold és 838 négy
szögöl elsőosztályú rét. Búza és rozs 52 
köböl. 15 köböl zab. (Egy köböl 120 
liter.) Tűzifa 13'/» öl, házhoz hordva, 
ölbe rakva. Készpénz 200 kor. M unka- 
váltság 200 kor. az egyetemes gyűlés 
által megszabott valorizált érték  sze
rint,. Minden sátoros ünnepi of fért ó- 
rium  és stólák. Állami fizetéskiegészí
tés (kongnia). A pályázati kérvények a 
Lelkészváiasztási Szabályrendeletben 
előírt módozatok pontos betartásával 
Smid István gömöri espereshez külden
dők. A pályázat határideje 1944 január 
16. Rozsnyó és Lice, 1943 december 18. 
Dr. Hisnyai Heinczelmann Béla egy
házmegyei felügyelő. — Smid István 
esperes.
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KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3.
TEL.: 384—447.

.kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester precíziós órák és ékszerek 
raktára.

B u d a p e st , V., Deák F.-tér 4.
Telefon: 181-175.

„ IRÉN“ füiökülönlegességa**
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F eh érh a jó > u fca  8 —10. ss.
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIG M AINN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telelőn: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
V álasztékos, ízléses, szolid m unka. Előnyös árak.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rádió, gramofon, zongorabillentyös harmonika
és az összes hang- ]V/| A  hangszer-
szerek legolcsóbban I  Z-i telep
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Praitft' Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. 
LulUnill. M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségébe siet.

K ihizasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület u tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz. 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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. 
valam int 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
e la d á s a  „  _| i í  |  „  '  hittestvérünk
v é t e l e  1VI “  l i U .  U  1 I I  zongoratermében 

B ezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

Rég! közismert, 
megbízható

ív krfstóf tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

M ű v irág , d isz toU , e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö’Utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R FI  V F P 7 Í 1 K  zomí*nctáblák,
y  L L I l  ü  I, U l\ vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyek^ címkék

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

D D  A I  T\T műhimző és plisséspeci-
t S K A U l M  J C i l M v ^ l i s t a  bérmunka üzeme.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

A zsúr.plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése.



PMCflikum
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, | 
bérlet, szállítás, csere! j

R e i s s m a n n  I m r é n é l
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 137-8B8 !

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn: 330-648. .

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sántha K á r o ly : D. K ap i Béla  ;

Im akönyv
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

Buzgóság könyve
I m á d s á g o s  k ö nyv .  

Fűzve : 3 '— P.

Az olatatlan táklya
Történelmi regény a magyar retor- 
máció korából. Fűzve: 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; G iertz Bo : M aróthy Jenő  ;

Szegények szive
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: 11— P.

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
íordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13’— P, kötve : 16'— P.

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I—II. kötet.

Fűzve: 8 — P.

L U T H E R  -  T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos őr. ; Hal1 C a in e : Új! k  Új!

V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8'— P.

JUdUet, tdke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

líú & z iu s  étele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

R em én yik  Sán dor G yóni Géza W eitb rech t: —

összes versei
I—II. kötet. ^ 6 ‘— P.

összes versei
21*40 P.

Tfláúa ét HflMa
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2‘50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÜT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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.

mamim

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
•Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Nagyon nehéz 

Partizán pap

Levelek a kibontakozás elé 

Még élünk .. .

Kevesen tudják . . .

Kossuth Lajos, a Nemzeti Könyvtár és a 
Magyar Kultúra

A világ és a világosság fiai

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. január 23.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. V49 Dr. Rezessy Zoltán
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4 d. e. 1 1  Dr. Kékén András
Deák-tér 4. d. u 6 Lehel László
Fasor (ifjúsági) d. e. '/slO Szuchovszky Gyula
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Harmati György
Aréna-út 7. d. e .1V4 IO Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Simor-utca 35. d. e. 11 Szabó Aladár
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Harmati György
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 Kemény Péter
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Dendély Károly
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Egressy-út 73. d. e. 11 Scholz László
Fóti-ú t 22. (katonai) d. e. */29 B artha János
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 Hüttl Ármin
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. V4l2 D. Kapi Béla
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
I., Váralja-u. 14. d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (ifjúsági) d. e. 8 Mohr Henrik
Óbuda (német) d. e. 9 ----------------
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Medvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. i/2l l ----------------
Rákosfalva d. e. Ví 1 2 ----------------
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Nagyon nehéz
egyformán erősnek maradni az 
imádkozásban, — felelte múlt 
heti írásunkra egyik olvasónk, 
— pedig egyébként aláírom azt 
a megállapítást, hogy ezt a 
mostani világot sokkal köny- 
nyebb elviselni imádkozni tudó, 
mint imádságtalan élettel. Min
den összefogott az imádság el
len. Vannak napok, amikor 
ugyancsak erőfeszítésbe kerül 
az esti számadást imádsággal 
fejezni be.

Adjunk igazat ennek a meg
jegyzésnek. Ma nemcsak a ke
nyérszerzés, nemcsak a meleg 
szoba, nemcsak az egészség, 
nemcsak a zúgolódás nélküli 
és leszerényedett életszínvonal 
biztosítása nehéz, hanem általá
ban igen nehéz a lelki nyuga
lom megtartása is. Van okuk az 
embereknek mindenféle aggo
dalmaskodásra. Bizonytalan
ságba jutottak az élet összes 
dolgai. Természetes, hogy ez a 
nyomasztó nyugtalanság mind- 
úntalan felkavarja az ember 
lelki életét is. Senki ember 
nem tudhat semmit biztosítani 
a maga számára akár csak két- 
három napra, vagy egy hétre 
is. A jövendőbe bizodalommal 
tekinteni és a jövendő elé ret
tegés nélkül indulni: ez tisztán 
lelki kérdés. Ezért olyan nagy 
dolog az imádság, — ezerszerte 
nagyobb jelentőségű, mint ez
előtt és mindig nagyobb jelen
tőségű, valahányszor valamiben 
megint tovább nehezedett az 
élet.

Hadd feleljük azért ennek a

panaszkodásnélküli megállapí
tásnak azt, hogy az imádságnak 
csak javára válik, ha nem 
könnyű, hanem nehéz imád
kozni. Mélyebbről kell indul
nia, mélyebb dolgokat kell 
rendbehoznia és mélyebb ér
telmű megnyugvást keli ébresz
tenie. Próbálja csak meg va
laki, hogy az imádságaiban 
egyenként sorra vegyen min
dent, ami életbenmaradásához 
szükséges. Rá fog jönni, hogy 
nem akar végeszakadni a fel
sorolásnak. Rá fog jönni, hogy 
amit az elején, mint legfonto
sabbat említ, összetartozik a 
legutolsó, a legkisebb, a szinte 
ráadásszerű kéréssel is. Pedig 
aligha van más út, mint ez a 
felsorolás. Az általánosságok
ban összefoglalt kérésekbe csak 
nagyon erős és nagyon gyakor
lott imádkozó tud belegondolni 
mindent. Mert ahhoz is idő és 
valóban gyakorlat kell, hogy az 
ember úgy kezdjen imádságai
hoz, hogy a legmélységesebb 
igazságnak érezze Krisztus 
Urunk intelmét: ,,Jól tudja a 
ti mennyei Atyátok, mire van 
szükségetek, mielőtt kérnétek.“ 
És még az így imádkozó em
berek között is ismerünk olya
nokat, akik azért mégis bizo
nyos meghatározott sorrendben 
mondják el naponként való ké
réseiket azzal a hátsó gondolat
tal, hogy Isten majd kiválogatja 
azokat, amelyek helyesek és azt 
az időt is, amikor megadja 
azokat.

A másik nagy baj az, hogy

az imádság rendszerint telistele 
van földi dolgokkal. Szinte ki
zárólag ezek vannak benne. 
Olyan kevés ember imádkozik 
mindennapi imádságaiban — 
még a hivő emberek között is 
— bűnös volta miatt. Ezt in
kább különleges alkalmakra, 
templomi imádságokra, úrva
csorái készülődésekre tarto
gatja. Éppenígy kevesen imád
koznak a legfőbb dologért: üd
vösségükért. És ha ezt a ket
tőt kikapcsolják, vagy kifelej
tik imádságaikból, természetes, 
hogy mindig nehezebb lesz 
imádkozni, mert mindig több 
és több földi igény, földi baj, 
földi aggodalom nyomul elő
térbe imádságaikban. Sokkal 
egyszerűbb és sokkal könnyebb 
lenne az az imádság, amelyik
ben a mindennapi élet földi dol
gai kisebbrendűek volnának.

De leginkább arra szeret
nénk figyelmeztetni mindazo
kat, akik imádságaik kérdései
vel is foglalkozni próbálnak, 
hogy elsősorban imádkozzanak 

| hitért. Az imádság a hitnek a 
lélegzetvétele. Egészséges hit 
erőteljes lélegzetvétellel imád
kozik. Nehéz hit nélkül imád
kozni és nehéz fogyatékos hit
tel is. Viszont szükségesnek és 
könnyűnek bizonyul a hitből 
való imádság. Az Atyát keresi, 
szárnyalni akar feléje, könnye
dén buzog, mint a bő forrás. 
Csak hitből való imádság oltja 
a lélek éhségét és szomjúsá
gát. Békesség száll szívedbe, 
mire kimondod az Á m en-t. . .

1
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Kossuth Lajos, 
a Nemzeti Könyvtár 
és a Magyar Kultúra

A címben szereplő nevek közül 
Kossuth Lajosét minden olvasónk, sőt 
minden magyar ember ismeri. (És akik 
a magyar függetlenséget és szabadsá
got szeretik, csak komoly magyar sze
retettel és végtelen nagy büszkeséggel 
tudnak gondolni rá és beszélni róla.) A 
Nemzeti Könyvtár komoly magyar vá l
lalkozás. Az elm últ években fillérekért 
értékes magyar olvasnivalókat juttatott 
a magyar tömegek kezébe. A sok selej
tes szellem i szem ét helyett az igazán 
magyar írók Kodolányi, Szabó Pál, 
Veres Péter, Dömötör Sándor, stb. írá
sait juttatta el a pénznélküli, de ol
vasni szerető magyar tömegekhez. És 
a Magyar Kultúra? Senki össze ne té 
vessze a magyar kultúrával^ Mert a 
magyar kultúra a magyar lélek m eg
nyilatkozása szóban, írásban, zenében, 
művészetben. A Magyar Kultúra pedig 
a magyarországi jezsuiták harcos folyó
irata. (Egyik igen jellem ző nyilatko
zata pár évvel ezelőtt körülbelül így 
hangzott: A Pesten felállítandó Luther- 
szobor az ő szivükben fájdalm as érzé
seket kelt, mert a reformáció az ő sze
mükben van olyan nagy csapás, mint 
a mohácsi vész vagy Trianon.)

Történt azután az 1943. esztendőben, 
hogy a Nemzeti Könyvtár kiadta 
Kossuth Lajos angliai beszédeit magyar 
fordításban. („Kossuth Magyarország
ért” és „Irataim az em igrációból” című 
munkáiból ad szem elvényeket a 103— 
104. számú füzetekben.) A Magyar K ul
túra című jezsuita folyóirat pedig de
cember 5.-i számában alaposan m eg
rója a Nemzeti Könyvtárt e cseleke
detéért, s közben élénken fájlalja, hogy 
a Magyar Kultúra által katolikus érté
keknek tartott katolikus íróktól eddig 
semmit nem közölt a Nemzeti K önyv
tár. De ez csak keret az eljövendőkhöz. 
A tulajdonképeni célja: kritika Kossuth  
felett. Ezt azután meg is cselekszi m in
den gátlás nélkül. Kossuthot többek 
között f e l e k e z e t i  g y ű l ö l e t t e l  t e l j e s  e m 
b e r n e k ,  f e l e lő t l e n  n y e l v  ö l t ö g e t ő n e k ,  t ö r 
t é n e l e m h a m i s í t ó n a k ,  p o n y v a í r ó n a k  n e 
v ez i .  De nézzük meg, honnan van ez a 
„tárgyilagos” kritika?

A felelet elég egyszerű. Onnan, hogy 
Kossuth Lajos angliai beszédeiben na
gyon is tárgyilagos kritikában részesí
tette a Habsburg-házat, a katolikus 
klérusnak hazai latinnyelvű szerepét és 
a magyarországi jezsuiták működését. 
M indenesetre jellem ző a Magyar K ul
túra politikai esem ényektől független  
igazságszeretetére, hegy a kérdésnek a 
Habsburgokra vonatkozó részét így fo
galmazza meg: „Már az is kérdés, vájjon  
időszerű-e m a  a Habsburgok szerepét 
nemzetünk életében épen Kossuthnak  
bosszútól hom ályosított szem üvegén ke
resztül bemutatni a kellő történelem - 
szem lélettel nem rendelkező, egysze
rűbb olvasóközönségnek”. Tehát első
sorban nem is az igazság, nem is a, 
valóság fontos, hanem a m a  politikai 
érdeke. Ejnye, ejnye! Nehezen hihet
jük, hogy ez a gondolat épen egyházi 
lapban látott napvilágot. Mi ezt a 
magatartást el nem sajátítjuk soha, 
mert m inket se a m á n a k , se  a p o l i t i k á 
n a k  időszerű érdekei nem érdekelnek,

2

Partizán pap
Hihetetlennek látszik, hogy a háború ötödik évében arról v itat

koznak szláv újságírók, politikusok, katonák, sőt filológusok is, hogy 
a partizán szó orosz, vagy horvát, vagy jugoszláv eredetű és kezdeti 
használatú-e? Azok az érdekelt körök, akik megismerték ezt a harcos 
típust, kénytelenek voltak túltenni magukat az etimológiai vitatkozá
sok lényegén. Az érdektelenek pedig csodálkozással állapították meg 
és mondogatják: csak intellektuel emberek az igazi partizánok. Bizo
nyosan lesznek majd békésebb idők, amikor a szóra és a szót takaró 
fogalomra vissza fog térni a hadtörténelem  és a hadi iskolákban 
érdekes előadásokat tarthatnak  róla a késői generáció számára.

Csak egy napi h ír m éretét m erítette ki az a hír, hogy Mario 
Berúgni olasz papassagnói plébánost halálra ítélték az olasz területen 
működő partizán tevékenységek támogatása miatt. Ugyanez a hír két 
sorral később közölte azt is, hogy a halálraítélt plébános büntetését 
átváltoztatták tíz évi fegyházra.

Egy másik partizán papról is említés történt napjainkban. Ez a 
hír először orosz, azután angol, m ajd német nyelvterületen látott nap
világot. Időbe került, míg hazánkig elérkezett a h ír s most magyar 
nyelven is írhatunk róla.

A 65 éves Sergius Soborno falusi lelkész, aki két évig harcolt 
faluja népével, m int partizán. A lelkész falujának, Kotlvnak meg
szállása u tán maga köré gyűjtötte híveit és barátait. Magas kora 
ellenére erdőkben, nádasokban bújkált, állandóan kitette magát a tüdő- 
gyúlladás veszélyeinek, de az öreg lelkész kibírta a hideget, a fagyot, 
a telet, az éhséget és egyéb testi és lelki nélkülözéseket. Brjansk és 
Orel visszafoglalása után, 26 hónapi partizánkodás után elhagyhatta 
mocsaras rejtekhelyét s jelentkezhetett társaival együtt a vörös had
sereg vezetőinél. Az egykor virágzó falu romokban hevert. A lelkész 
partizán hívei tovább is együtt m aradtak az elpusztult falusi templom 
romjai között. Szótlanul közeledett a templomromokhoz a lelkész 
híveivel és azt mondta: Isten háza akkor is szentség, ha összeomlott, 
vagy megrongálódott s ezek után belépett a templom egykori helyére, 
imát mondott hősi halált halt orosz testvéreiért, azokért a katonákért, 
akik életüket áldozták hazájukért. Azután a Kotly gyülekezet tagjainak 
olyan prédikációt mondott, amilyent ott sohasem hallottak. Áldás után 
a gyülekezet ámen responzóriuma fejezte ki a gyülekezet teljes lelki 
egységét. A lelkész utolsó istentiszteleti szavai ezek voltak: Uram. add 
nekünk a békésen virágzó élet áldását és segíts meg minket, hogy 
az ellenséget legyőzzük. Eddig a h ír szabadon fordított szövege. 
Soborno lelkészt így ismerte meg a világ egy része.

Svájci napilapból vesszük az alábbi hírt: Alexander Wedenszki, 
a szovjetúnió m egújult és igazhívő egyházának metropolitája, Philaret 
Jazenanko, az U ralterület m egújult és igazhívő egyházának m etropo
litája és W ladimir érsek, a krasnodari és Kubánvidék m egújult és 
igazhívő egyháza nevében üdvözölték Sztálint abból az alkalomból, 
hogy egyházukat a görög keleti államegyházzal egy rangra emelte.

Most vált ismeretessé a bulgár görög keleti egyház álláspontja 
Sergius egyházfői választása tárgyában. A hivatalos orgánumok ezeket 
mondják: Az új patriárcha közismert férfiú, aki vezető teológusaink 
közé tartozik, nagy intelligenciájú lelkipásztor, minden elismerést 
megérdemlő aszkéta, aki az üldöztetések idején sem hagyta el hazá
ját . .  . Az orthodox és keresztyén egyház most fellélegzett Orosz
országban. Ez az átalakulás nemcsak politikai, hanem belső okokból 
született meg. De az események megítélésénél mégis ajánlatos az elő
vigyázat. Egy másik bulgár görög keleti egyházi lap erről a kérdésről 
írván azt mondja: az istentelen bolsevizmus gyenge volt a keresztyén 
egyházzal szemben. Az állam sorsdöntő helyzetében kénytelen volt 
meghajolni a nép azon m agatartása előtt, amely Istenre kívánt ezek
ben az időkben támaszkodni . . .

A három hír m intha erőszakosan került volna egymás mellé, vagy 
legalább is a két utolsónak semmi köze a partizán lelkészről szóló 
közleményhez. De érzésem szerint ezt csak a felületes vizsgálódás 
mondhatja.

Nem ku tatjuk  az okát annak, hogy az orosz politikai hírirodák 
ezt a tényt m iért tarto tták  fontosnak közölni a keresztyén nyugattal,



azt a tényt sem kom m entáljuk semmiféle megjegyzéssel, hogy az 
anglikán egyházi lapok m iért örültek a h ír olvasásakor és m iért siettek 
közzétenni ezt a h írt Közép- és Délkelet-Európa számára. Viszont hálás 
a magyar keresztyénség a svájci sajtónak, hogy ez a hír eljuthatott 
hozzánk is. így valamivel többet és tisztábban látunk.

Tudomásul vette a m agyar keresztyénség azt, hogy volt lelkész, 
aki temploma érdekében hajlandó volt partizán szolgálatra. Ebben 
ezzel a görög keleti lelkésszel m agunkat majdnem egynek tudjuk. Meg
barátkozik minden rendű, rangú és felekezetű pap azzal a gondolattal, 
hogy nem hagyhatja el templomát, sőt híveivel köteles harcolni azért, 
hogy a reábízottakból senki el ne vesszen, az a hely, ahol Isten igéje 
h irdettetett, még romjaiban is a gyülekezet legkedvesebb és hőnszere- 
tett helye legyen, am elyért élve és halva egyaránt küzdeni kell.

Mi lelkészek az idegenkedő világiakkal szemben mindig meg tud 
tuk érteni a túlzottan soviniszta lelkésztípusokat. A magyarországi 
pánszláv evangélikus lelkészek m agatartását nem helyeseljük, de ma 
m ár jobban tudjuk érteni. A Deutsche Kirche evangélikus lelkészeinek 
sokszor m egkritizált m agatartását is m egértjük. A canterburyi vagy 
yorki érsek prédikációja szám unkra épen olyan közeli beszéd, mint a 
norvég evangélikus lelkészek sohasem hitt nagyszerűen bátor kiállása. 
Büszkén gondolunk arra, hogy a gályarabságok és vértörvényszékek 
idején mindezeket felülmúló módon a m agyar evangélikus és refor
mátus lelkészek adták ragyogó példáit annak, hogy nemzeti és keresz
tyén meggyőződéseikért m iképen tudtak szenvedni.

Jézusnak tanítványaihoz intézett intelm e halálosan komoly. Soha 
jobban nem éreztük, mint napjainkban azt, hogy minket nagyjában 
gyűlöl a világ és annak sok lelke. De ha voltak olyan hősi lelkületű 
papok, mint amilyenről a m últ és a közelmúlt beszélnek, elsősorban 
a mai nemzedék lelkésze érti meg, hogy esetleg úgy és azt kell 
cselekednie valamilyen helyzetben, amit soha nem gondolt volna papi 
jellegéből kifolyólag.

Voltak m ár tudós papok. Hazánkban rengeteg költő pap élt. Nagy
szerű gazdáink vannak papjaink között. Sőt megyebizottsági kiváló 
szónok papjaink is voltak és vannak, nem is beszélve arról, hogyy poli
tikus papjaink is voltak és vannak. A Hangya különös előszeretettel 
m éltatja az üzem érdekében nagyszerűen funkcionáló m agyar evan
gélikus és reform átus lelkészeket. A pénzpiacon és bankszakm ában is 
pompásan tevékenykedik egyik-másik papunk. S íme úgy a feje tete
jére állt a világ, hogy ma m ár beszélni kell partizán papokról is . . .

G. L.
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Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, aki

ket ez a háború lelki válságba sodort.

Én m ár kifelé megyek — m ondta kedves Bátyám —, mi van még 
hátra nékem? Pár hónap, vagy év s azt is megkísérlem olyan csend
ben tölteni, amilyenben ma csak lehet. Az életem harm onikus volt. 
Hivatali pályámon egyenes vonalban m entem  előre. Egész életemet 
céltudatosan, akaraterővel vezettem. Családom sok örömöt szerzett. 
Azt mondhatnám, hogy ma, öregségemre, boldog vagyok. Élvezhet
ném gyermekeimet, az unokáimat, akikbe az én életem áradt, akik 
engem folytatnak, akiknek én is csináltam a medret, melyben az 
életük árja elfolyik, úgy, m int atváinké s az enyém. Mégis azt kell 
mondanom, hogy szomorúan, meghasorilottan, kisem mizetten megyek 
a sírba. Itt m aradnak a gyermekeim és unokáim, de mi lett az 
eszméimmel? Csak a vérem  m arad itt, — a gondolataim, a hitem, 
a meggyőződésem senkinek sem kell. Bölcs öregek, — m ondják — 
mindig tudják azt, hogy a nemzedékek valósággal felváltják egymást. 
Minden generáció ú iat kezd, s köztem és az apám közt is voltak mély 
véleménykülönbségek. De ilyen,'m int a mai nemzedékek közt, — soha- 

. sem volt. Apám függetlenségi, negyvennyolcas meggyőződésben élt 
s az én-h ilem  is ez m aradt. De őt, aki a megyei politikában élénk 
részt vett, Eötvös, Csengery, Deák szellemisége épúgv hevítette, m int 
Kossuthé. Én m ár a kiegyezés gyermeke voltam, de amit ifjúságom-
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hanem m indenekfelett az, hogy mi a z  
i g a z s á g ?  Ami a katolikus klérusnak 
hazai latinnyelvű szereplését illeti, 
miért fáj ez a Magyar Kultúrának? 
Hiszen tény, hogy amíg a latinnyelvü  
papok szorgalmasan végezték magyar- 
országi munkájukat latin nyelvem  ad
dig nem csak hogy nem fejlődött a 
magyar nyelvű magyar kultúra, hanem  
m egsem m isült egész ősi magyar kultú
ránk mitológiánkkal, őstörténetünkkel, 
rovásírásunkkal, hagyom ányos ősi é le t
formáink minden m egnyilatkozásával s 
ősi vallásunkra vonatkozó összes ism e
reteinkkel együtt. Miért csodálkoznak a 
jezsuiták azon, ha ez fájt egy szívestől- 
lelkestől m agyar embernek, mikor na
gyon jól tudta, hogy Európa összes 
népei közül egyedül csak mi jártunk 
ilyen nagyon csúnyán? S ami a jezsui
ták magyarországi szerepét illeti? Hát 
mutassanak egyetlen egy magyarországi 
jezsuitát a jó jezsuita atyák, aki annyit 
tett volna Magyarország és a magyar 
szabadság ügyéért, mint Kossuth Lajos. 
Mutassanak csak egyetlen egyet, aki 
sorsát, jövőjét, mindenét áldozta Ma
gyarországért. Mert Kossuth Lajos ezt 
tette. És m utassanak egyetlen egy  
magyarországi jezsuitát, akinek szobra 
magyar dicsőséget, magyar szellem i e l
sőséget és magyar szabadságszeretetet 
hirdetve ott áll a világ majdnem m in
den nagy világvárosában, csak úgy, 
m int Kossuth Lajosé. Mert hogy pl. 
Amerikában ismernek bennünket, azt 
egyedül Kossuth amerikai beszédeinek  
köszönhetjük. És ha Amerikában keve
set is tudnak rólunk, az bizonyos, hogy 
majd m inden amerikai kultúrember a 
magyar Kossuthnak legalább két- 
három, — a szabadság nagyszerűségét 
hirdető beszédét tudja könyv nélkül. Ki 
tett a jezsuiták vagy akárkik közül is 
annyit Magyarországért, mint ez a sár
ral megdobált Kossuth? És épen neki, 
egyik legnagyobb és legigazabb m agyar
nak ne lett volna szabad kritikát gya
korolni a magyarországi jezsuiták m ű
ködése felett? És épen ez a nagy 
magyar, a jobbágyszabadító, m agyar
szabadító, lánglelkű, az egész ig a z á n  
magyar nép szívében örök eszm ényként 
élő Kossuth f e l e lő t l e n  n y e l v ö l t ö g e t ő ,  
t ö r t é n e l e r n h a m i s í t ó  és  p o n y v a í r ó ?  Mit 
szólsz mindehhez, óh jámbor magyar? 
Mi a Magyar Élet január havi számának 
(13— 14. o.) szavaival felelünk: „Olvassa 
el minden magyar ember ezeket a gyalá
zatos szavakat és a cikk szerzőjét a lap 
szerkesztőségével együtt fokozatos fele
lősség következm ényeivel állítsa a ma
gyar bíróság elé. Legyen már egyszer 
vége itt ezen a magyar földön ennek a 
fertőzött szellem iségnek .. . Minden m a
gyar embernek fel kell hívni a figyelm ét 
arra a szellem i garázdálkodásra, am e
lyet az ú. n. Magyar Kultúra égisze 
alatt folytatnak mindenki és minden 
ellen, ami és aki m agyar.”

De ezzel még nem fejeztük be mon
danivalóinkat. Elmondjuk még az is, 
hogy a Nemzeti Könyvtár 1944. évi ter
vezet szerint hetenként jelent volna meg 
ebben az évben. A tervezetben klasszi
kusok, magyar fejedelm ek és szabad
ságharcosok em lékezései, Ady, József 
Attila, Tóth Árpád, Móricz Zsiemond, 
Féja, Illyés Gyula, Németh László. 
Szabó Dezső, Szabó Pál, stb. írásai 
szerepeltek. De valam i történt. A ter
veket módosították. A füzetek ezután is 
csak havonként kétszer jelennek meg. 
És változás történt a vezetésben is. Az
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eddigi felelős főszerkesztő — B. Molnár 
Sándor — helyét Ijjas Antal, az Üj 
Élet Regénytár katolikus színezetű és 
erkölcsű sorozat főszerkesztője vette át. 
Vájjon miért? Mórocz Sándor.

A világ és a
világosság fiai

Isten úgy terem tette ezt a világot, 
hogy az ember mindenben részesülhes
sen, ami földi életének fenntartásához 
szükséges. A világnak minden vagyona 
a terem tő Istené. Ö a tulajdonos. A földi 
javakkal való gazdálkodás tehát nem 
más, m int Isten tulajdonaival, Isten 
vagyonával, Isten talentum aival való 
sáfárkodás. Az ember beleszületik egy 
gazdasági rendszerbe. A kár akarja, akár 
nem, mindenképen résztvesz a gazda
sági életben. Lehet, hogy közvetlenül, 
de lehet, hogj'- csak közvetve. Lehet, 
hogy ak tív  módon és lehet, hogy passzi
vitással. Mi m ár tú l vagyunk azon a 
kicsinyes és bizonyos értelem ben naiv 
m agatartáson, hogy az ember, legalább 
is a hivő ember szerzetesek m ódjára 
kivonja m agát a gazdasági életből olyan 
módon, hogy ki akarja vonni magát 
főbből a világból is. Elzárkózik, nem vál
lal közösséget az emberekkel, elrejtőzik 
és nem akarja  látni sem ezt a világot. 
Pedig a terem tésrend szerint nekünk 
benne kell élnünk ebben a világban és 
Isten akarata szerint vállalnunk kell az 
ő javaival való sáfárkodást. Hiszen 
maga Krisztus is főpapi im ádságában 
nem azt kérte az Atyától, hogy minket 
vonjon ki ebből a világból, hanem azt, 
hogy őrizzen és tartson meg minket a 
gonosztól. Amikor tehát a hivő lélek és 
az evilági gazdasági élet viszonyát akar
juk vizsgálat tárgyává tenni, akkor m ár 
eleve elvetjük azt a téves nézetet, 
amely szerint a hivő léleknek semmi 
köze nincsen a gazdasági élethez. Igenis 
van köze hozzá, hiszen a hivő lélek itt 
él e földön, a gazdasági élet pedig arra- 
való, hogy általa biztosítva legyen a 
hivő em bernek is a földi élete.

A hivő lélek résztvesz a gazdasági 
életben. Vállalja a m unkát; szántja a 
földet, a ra tja  a gabonát, ta lpalja a 
cipőt, fejti a fércet, emeli a zsákot, vágja 
a fát, bányássza a szenet, készíti a te r
veket, építi a házat, vállal minden m un
kát. ami őreá vár és amit neki kell 
elvégeznie a gazdasági életben. M ert 
tudja, hogy a földön csak annak van 
joga enni, aki dolgozik és m ert tudja, 
hogy a m unkának a jutalm a a m inden
napi kenyér.

A hivő lélek azonban a gazdasági 
élethez tartozó minden m unkájában 
becsületes. Ez azt jelenti, hogy m unká
já t a leghűségesebben végzi el. Nem 
azon gondolkodik, hogy mennyi vizet 
keverjen egy liter tejbe, nem azon töp
reng, hogy milyen anyagból gyártsa a 
ham istalpú cipőket, nem azt számít- 
gatja, hogy milyen eszközökkel káro
sítsa meg m unkatársait vagy vevőit, 
hanem minden igyekezetével azon van, 
hogy kerüljön minden hamisságot, m un
kája nyomán megelégedés, jólét és áldás 
fakadjon. M ert a gazdasági életben 
Isten a hitet nem a tem plom bajárással 
és nem az imádság számával és nem 
a bibliaism erettel méri. A gazdasági 
életben a hitnek is gazdasági m értéke
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ban hittem, amiből az életemet felépítettem, amit külföldi utazásai
mon magamba ittam, az mind ugyanaz volt, mint az apámé. 
A demokrácia és a társadalmi szabadság elve. Ugyanaz volt, csak 
még haladottabb, m int az apámé. Csak folytattam  az apámat, de nem 
tagadtam  meg. De mit tesztek ti? Tiveletek nem lehet szót érteni. 
Nektek nem eszméitek vannak, ti egy politikai őrületben éltek. Mi 
verseket írtunk érettségi előtt, a mai érettségizők politikai beszédeket 
tartanak a ballagáson. Mi a politikánkat szívvel csináltuk. Szerettük 
az embert, s h ittünk az ember benső készségében az igazságra, hittünk 
az ember jogérzékében, s hittünk abban, hogy szabaddá kell tenni 
az embert s az kifejti magát. Ti gyűlölködtök és gyanakodtok. Ti nem 
ism eritek az ember becsét. Ti csak terelni akarjátok az embert, mint 
a csordát, tömegeket mozgattok, s csak akkor tudtok rem énykedni a 
társadalom jövőjében, ha mindenkit gúzsba köttök. Ti nem az embert 
szeretitek, csak a doktrínát. Nem az em bert akarjátok boldogítani, 
hanem az eszméiteket akarjátok végigerőszakolni az életeteken. Fel
bőszült akaratlények vagytok s megkövesült a szívetek. Az agyatok
ban sem hiszek, m ert tele vagytok végiggondolatlan teóriákkal. Van 
valami koreszmétek, de ez legtöbbetekben csak megemésztetlen pro
paganda-anyag. A mai ember nem gondolkozik, nincs egyénisége, csak 
belesimul a tömegmozgalmakba. Kik vezetik a tömegmozgalmakat? 
Féligm üvelt politikai ámokfutók. Mi telt eddig a ti modern világo
tokból? Két háború, gyűlölet, gazdasági és lelki válság. S mindennel 
bennünket okoltok. ,,A mi átkos liberálizm usunk“ te tt tönkre ben
neteket? Hát mit tettünk mi? A mi liberálizmusunk a legnagvobb- 
szerübb társadalm i gondolat volt, amit eddig a nyugati ember alkotott. 
Bűnt követtünk el, amikor felszabadítottuk a népeket, a nemzetisége
ket, a társadalm i osztályokat, a jobbágyokat, a munka kulijait, s poli
tikai szabadságra neveltük őket? Egyáltalán értitek ti, hogy mi történt 
itt a m últ század közepe* óta? Civilizáltuk az embert. Odaadtuk a 
Tömegeknek azt, ami csak kiváltságosaké volt eddig. A mi liberális 
demokráciánkkal párosult technikai civilizációnk, ami a mi agyunk 
és a mi munkánk gyümölcse, olyan fejlődést nyitott az ember számára, 
amihez fogható öt-hat század alatt sem folyt le azelőtt. Gazemberek 
voltunk mi? Vagy bolondok? M ert ti úgy néztek atyáitok művére, 
m intha azok lettünk volna. A mi nemzedékünk alkotta eddig a leg
nagyobbat az európai történelemben, s épen minekünk kell úgy a 
sírbe mennünk, hogy átkok és lenézés, tagadás és gyűlölet kísér 
utolsó napjainkon. És mit alkottatok ti? Szociálizmust? Talán mi nem 
akartuk a nép javát? A ti szociálizmusotok csupa korlát, fegyelem és 
bilincs a mai ember kezén. És nacionalizmust. Talán mi nem voltunk 
jó hazafiak? A ti nacionalizmusotok csupa elzárkózás, faji gyűlölet, 
és háborús indok. Ügy megyek a sírba, hogy benneteket ma még 
beláthatatlan végű válságban látlak, amit magatok idéztetek a feje
tekre. A magam életét pedig hiábavalónak s eszméimet sárbataposott- 
nak. Hogy is tudnátok csak átérezni is a mi utolsó napjaink 
keserveit?! . . .

— Kedves Bátyám, őszintén mondom, meghatódva gondolok 
ezekre a szavaira. Megmondom, most megszégyenítve érzem maga
mat, m ert rájövök, hogy eddig sohasem gondoltam végig ezeket a 
dolgokat úgy, hogy közben az emberekre gondoltam volna, akik előttünk 
éltek. Mi mindig csak egyszerűen a „liberálizm us“-ról beszélünk, s 
más ,.megbukott“ eszmékről, de sohasem gondolunk az emberekre, 
akik azokat hordozták. Talán ezért él legtöbbünk szélsőségben, s talán 
ez az, amit úgy tetszik érteni, hogy megkövesült a szívünk. Meg
mondom őszintén, úgy érzem, hogy a nemzedékek harcát én is ilyen 
kíméletlenül folytatom. Az ember ma csak azt érzi, hogy el van 
rontva az életünk, hogy az egész világot rázó nagy baj van körülöt
tünk. A mi életünket nem mi rontottuk el. Még nem is volt időnk 
hozzá. Ez régebben történt. S az ember mit tehet egyebet, minthogy 
új u tat keres a régi helyett? S minden új előfeltétele az, hogy neki 
esünk a múltnak. Valamit azonban ma már a legjobbak éreznek. S ez 
az, amit Ortega így mond: ,,A m últ lényegében revenant. Ha elhajít
ják, visszatér, óhatatlanul visszatér. Ezért az egyetlen elintézése, ha 
nem hajítjuk  el.“ Ezt azonban csak a kiművelt emberfők tudják - — 
előre. És ilyen emberfők ritkán vannak többségben a világban Ezt 
csak a történelem-bölcselet érti. A forradalmaktól azonban épen a 
történelem-bölcselet áll legtávolabb. A forradalm ak történelemelle-
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nesek és történelemnélküliek. Az emberiség forradalm ai egymástól 
sem tanulnak, ( monoton módon ismétlik önmagukat) hát még olyan 
tanulságokat honnan m erítenének, melyek az elvetett m últak vissza
tértéről tudnak? Az olyan m últak visszatértében, amelyek ellen a 
forradalom kirobban, m ert ma forradalom  folyik.

Mi ez a forradalom? Higvje el kedves Bátyám, ez sincs ok nélkül. 
Ez a társadalmi-gazdasági átalakulás, ami most forradalmi módon 
átalakítja az emberiség berendezkedéseit, nem egyszerű folytatása, 
de egyenesen reakciója annak, amit apáink terem tettek. Már csak 
abból is látszik ez, hogy a liberálizm usnak esett neki, amit ez a kor 
vezető eszméjének tarto tt. Ma m ár tudjuk, hogy a lib e rá lis . életrend 
a technikai civilizációval összefogva hatalm as fejlődést indított el, 
de látjuk azt is, hogy- épen ez a „korlátlan fejlődés“ vetette elénk a 
mai kor emésztő kérdését. Felszabadította a tömegeket. Hála néki 
ezért. De nem tudja kielégíteni a tömeget. A liberális renddel nem 
lehet eltartani ezeket az igényükben felfejlődött tömegeket. A liberá- 
lizmust tehát túl kell fejlődnünk. Űj rend kell helyette. S a mai 
ember ezt az új rendet a szociálizmusban látja.

Miért épen ebben? Somló Bódog elmélkedik ezek felől. Azt 
mondja, hogy a liberálizmus valóban a legalkotóbb, legnagyszerűbb 
eszme, amit eddig az emberiség kitalált. Az az eszme, hogy előítélet 
nélkül, mnidenkinek egyenlő joga legyen s mindenki előtt korlátlan 
lehetőség legyen az egyéni érvényesülésre, nagyszerű gondolat. De ott 
mond csődöt a liberálizmus, hogy ezt az érvényesülést mégsem tudja 
biztosítani minden embernek, m ert az emberek ebben a szabad ver
senyben nem egyenlő helyzetből indulnak, tehát nem is egyenlő esé
lyekkel. Hiába mondod a kapitalistának és a proletárnak egyszerre, 
hogy a szabad versenyben szabad érvényesülésük van. Ez nem igaz. 
Új termelési rendre s a javak új és igazságos elosztására van szükség, 
hogy ezek az esélyek elérjék, vagy legalábbis megközelítsék az egyen
lőséget. Ezért kell a szociálizmus! S ezért épen a liberálizmus által 
felnevelt tömegek hívták életre az osztályharcot, maid az állami be
avatkozás elvét, s ebből született a bolsevizmus, a hitlerizm us és a 
fasizmus is, sőt a New Deal is. A liberálizmus nevelte fel a liberáliz- 
mus-ellenességet azokban a jelenségekben, amelyekkel nem tudott 
megbirkózni. Ma még mindez forradalom  s úgy látszik, hogy benne 
mindenestül m egtagadták a liberálizm ust

De kérdés, hogy elvetette-e az emberiség egvszersmindenkorra a 
liberálizmus alapigazságait? Ismét Ortega mondja: A m erev antilibe- 
rálizmus anakronisztikus álláspont. „Ezt, hogy liberális, vagy anti- 
liberális legyen-e az ember, az ember a liberálizmus előtt tehette. 
A liberálizmus a maga lényegében későbbi, m int az antiliberálizm us.“ 
„A liberálizm usnak meg volt a maga igazsága és ezt meg kell adnunk 
számára, per saecula saeculorum. De nem volt övé a teljes igazság 
és ahol tévedett, el kell vetnünk. Európának meg kell őriznie a maga 
esszenciális liberálizmusát, Ez a liberálizmus íelíilm úlásának feltétele.“

Európa emberiségének tehát vigyáznia kell, hogy fejlődése tö r
téneti legyen s ne időszerűtlen. Ez valami olyan íábólvaskarikát jelent, 
h o g y  egyszerre kell lennie liberálistának és szociálistának. A szociá- 
lizmussal kell m egjavítania a liberálizmust, hogy annak igaza lehessen. 
De nem szabad elvetnie az esszenciális liberálizmust, vagyis az emberi 
szabadságnak azt az alapelvét, amit az emberiség egyszer m ár meg
ism ert s amit bűn és érthetetlen volna ú jra elvetni magunktól. Azért 
ne érezze magát kedves Bátyám kisemmizve és meghasonlottan. Ami
ben a maguk szívének igaza volt, azt a keresztyén Nyugat rem élhető
leg már nem felejti el. Ma azonban forradalom ban vagyunk még s a 
dolgok túlzásba esnek, egymás segítségére siető elvek ellenségeknek 
látszanak. Mi m ár nem vagyunk liberálisok, de nem vagyunk anti- 
liberálisok sem. A nvugati emberiség új életform áját keressük, m ely
ben az emberi szabadság és az emberi igazság is érvénvesülhetnek. 
Tehát a liberálizmus lényege és a szociálizmus lényege is.

Látja Bátyám, ezért rem énykedünk mi ma még inkább, mint 
valaha a keresztyénségben. Mert a keresztyén ember tudia ezt a kettőt 
egyszerre csinálni. Hinni az ember társadalm i szabadságában, azért 
körömszakadtáig harcolni ha kell a bolsevizmus, ha kell az etatizmus 
ellen, de Ugyanakkor az emberi igazságért is élni. s azért köröm- 
szakadtig harcolni, ha kell a liberálizmus ellen is. Megjegyzem, hogy 
emiatt a kettős álláspont m iatt olyan kiism erhetetlen az egyház állás

van. Amint a súlyt nem lehet hosszmér
tékkel mérni, úgy nem lehet a gazdasági 
életben a hitet cégtáblák, vagy hirdeté
sek szerint lemérni. Könnyelműség 
volna ugyanis azt hinnünk, hogy am e
lyik kereskedő kiteszi k irakatába a 
„keresztyén cég” jelzőt, az mind hivő 
ember. Az „őskeresztyén mészáros” is 
adhat megromlott húst és az ő mérlege 
is megcsalhat minket, ha nem vizsgálja 
meg lelkiism eretesen a hús minőségét 
és nem figyeli becsülettel a mérlegnek 
ingadozó karját. A gazdasági életben a 
hivő lelkeket becsület alapján méri meg 
az ember, de annak az alapján ítéli még 
az Isten is. A kenyér minősége, a ruha
anyag erőssége, az acél valódisága és 
szilárdsága, a föld jótermősége, egyszó
val a gazdasági term ékek és gyártm á
nyok minősége az, ami fényt vet az 
em bernek a gazdasági életben megnyi
latkozó hitére avagy hitetlenségére. 
— A hivő em bert csábíthatja bűnre, de 
nem térítheti le a helyes és becsületes 
útról a gazdasági életben sűrűn forgo
lódó és nagyszámmal található hitetlen 
em bereknek a hamissága, feketézése 
vagy úgynevezett leleményessége és 
ügyessége. M ert ők hamissággal és csa
lással ta lán  nap 'o b b  forgalm at és na
gyobb hasznot űznek, de sokkal nagyobb 
kárt is okoznak a nem zetnek és önm a
guknak, m int hasznot. M unkájuk nyo
mán több lesz az átok, m int az áldás, 
nagyobb lesz az Ínség, m int a jólét. Bár 
a hivő lélek becsületessége nem tud 
változtatni az ő becstelenségükön és 
hamisságukon, de az is tény, hogy ők 
sem rendíthetik  meg a hivő lelkek be
csületét és lelkiismeretességét.

A hivő lélek ugyanis a gazdasági 
életben szerény és önzetlen. Megelég
szik a becsületes haszonnal. Tudja, hogy- 
a m unka értékét nem a nyereség, hanem 
az a szeretet szabja meg, amellyel 
mások javát is szolgáljuk és az az 
áldás, mely a becsületes munka nyomán 
árad a m unkásra és a társadalom ra. 
A hivő lélek a legjobb főnök és a leg
jobb alkalm azott. Nem elégedetlenség, 
hanem hála tölti meg életét. Ezért nem 
irigykedik és nem zúgolódik azok ellen, 
akiknek becsületes m unkáján több áldás 
fakad, m int az övén. A legkisebb ju ta 
lomnak is örül és a legcsekélyebb á l
dással is beéri.

A hivő em ber igyekszik bölcs lenni 
a gazdasági életben is. Jól tudja, hogy 
semmit nem hozott a világra és semmit 
sem vihet el magával. Szívébe vési 
Krisztus szavát: Nem a vagyonnal való 
bővelkedésben van az em bernek az ő 
élete. A vagyont nem az emberi élet 
céljának, hanem eszközének tartja. 
Jézus ugyan a világ fiait okosabbaknak 
mondja a világosság fiainál a maguk 
neme szerint, de a világ fiai csak m ú
landó kincseket szerezhetnek, míg a 
világosság fiai rom olhatatlan kincse
ket. A hitetlenek lehetnek okosabbak a 
hivő léleknél, de bölcsebbek nem. Ezt 
éppen a gazdasági élet háborús időkben 
való nagy változásai között kell észre
vennünk. Ilyenkor több a lehetőség és 
több a veszedelem. Ilyenkor úgy látszik, 
hogy a hivő lelkek m unkája és im ád
sága nem változtathatja meg a világ 
gazdaságpolitikáját. Mégis mi lenne a 
világból, ha csak hitetlen emberek ve
zetnék? Szükség van a hivő emberek 
becsületességére, önzetlenségére, bölcse- 
ségére és hűséges szolgálataira. A vi
lágosság fiai nélkülözhetetlenek m arad
nak a világ életében.

Harmati György.
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toronyban, hol Pesten a legszebb harangozás történik. A vésznapok
ban a nem zet élete és működése, igyekezete, áldozatai is csak akkor 
szépek, ha összehangzanak. Tegye tehát félre kiki privát érdekét, erről 
majd vetekedjünk, ha a haza megmentve lesz, s győzzön akkor a mi 
jobb. De most egy gondolat, egy czél, egy szent érzelem legyen mind
nyájunkban, az ellenségek legyőzése, s szent ügyünk kivívandó dia
dala. Ennek eszköze pedig az, hogy a kormány iránt legyen bizalom, 
magunk között egyetértés, és azon egyetemes hit, hogy Isten el nem  
hagy, ha mi is megtesszük önmagunkért, a m it csak tennünk lehet.”

*
Száz évvel ezelőtt az egyházi sajtó a következőképpen emlékezett 

meg egy korán elhúnyt hűségesen munkálkodó néptanítóról: „Mészöly 
Gedeon pátyi h. v. néptanító meghalt. A tanítási ernyedetlen szorga
lom, s a hosszas és fáradalm as tanórák utáni szűnni nem akaró ön
munkásság, megtörék a rem ényteljes ifjú erejét, s június hó 29-én 
— csodás játéka a véletlennek! — épen születése napján s óráján, 
szülői házánál Tabajdon, negyedféléves tanítósága után tüdővészben 
jobblétre szenderült, s folyó hó 1-én szülői, rokoni, baráti, ismerősei, 
s egyháza méltó fájdalm ára eltem ettetett. Népes halotti végtiszteletét 
Veress Lajos baracskai lelkész és alesperes, Filó János tabajdi nép
tanító uraknak a templomban, s Filó Lajos kecskeméti tanulónak a 
sírnál mondott jeles beszédei díszíték. Különösen megható s még 
bánátink közt is élvezetdús volt Veress Lajos úrnak szépnyelvű, ta rta l
mas és igen jói alkalmazott beszéde. — Kik az elhúnytban a nagyra- 
törő tüzet, pályájáni nemes lelkesedést, ernyedetlen szorgalmat, fedd
hetetlen erkölcsöt, őszinte nyájasságot s a sokoldalú míveltséget isme
rők, — hű emlékükbe zárandják; kik pedig nem ismerők is, a 
maguknak, jellemének e hű vonásaiból összealkotott eszményi képet, 
úgy hiszem, példányul tisztelni és szeretni fogják. Béke poraira!” 
Milyen sok melegséget és kegyeletes érzést rejtenek ezek a szavak!

Közli: Pásztor Pál.

E M M D i B f T
irattáska, melyben' egy jegyzetekkel 
teleírt Károli Biblia, egy Nestle- 
féle görög-német szövegű újszövet
ség, egy brémai Bibel-Handkonkor- 
danz, egy piros vászonkötéses Daxer 
görög szótár, zsebalakú Dunántúli éne
keskönyv és különféle jegyzetek vol
tak. Ha valam elyik lelkészi hivatalnál 
ezeknek a könyveknek valamelyikét 
eladásra kínálnák, a károsult tu lajdo
nos kéri a m egvásárlást és egyben a 
többi könyv utáni érdeklődést is. É r
tesítést lapunk szerkesztőségéhez ké
rünk.

Sárvár. A reform átus gyülekezet, 
mely 61 községben szétszórtan élő h í
vekből; áll, 1926-ban alakult Zalaeger
szeggel együtt társegyházzá. A testvér 
reform átus hívek mindeddig az evan
gélikus t templomban tarto tták  isten
tiszteleteiket, néhány évvel ezelőtt 
azonban anyásultak, önálló lelkészt kap
tak, most pedig gyülekezeti házat épí
tettek. Ebben csinos im aházat és lel
készlakást rendeztek be. Február 1-től 
kezdve ott ta rtják  m ár istentiszteletei
ket. Az elm últ vasárnap tarto tták  
utolsó istentiszteletüket az evangélikus 
templomban, mely egyúttal a két test
vérgyülekezet közös hálaadó és kö
nyörgő istentisztelete is volt.

Halálozás. Dr. Pósch Gyuláné, sz. 
kisfaludi Lipthay Dóra hosszú szenve
dés u tán  január 14-én elhunyt. Teme
tése január 17-én volt a K erepesi-te- 
metőben. Az elhunytban dr. Pósch 
Gyula, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
a gyóni .egyházközség felügyelője é let
társát gyászolja.

Csorvás (Békés megye). Az egyház- 
község 1943. évi statisztikai adatai a 
következők. Keresztelés: 43. — Teme- 
metés: 24. — Esketés: 18. — Reverzális 
javunkra 10, kárunkra 4 esetben köt
tetett. — K onfirm ált 39. — Betérés 12, 
kitérés 2. — Úrvacsorával élt: 731. — 
Természetes szaporulat: 24 lélek. — 
Különböző jótékony célokra 2 ezer P 
adom ány folyt be. A gyülekezet lélek- 
száma 2500. (A község 38°/o-a.)

Evangélizáció. Pusztavám  (Fejér v ár
megye) egyházközségben az ádventi 
időszakban Spiegel-Schrniedt Frigyes 
győri missziói lelkész evangélizációt 
tartott. Egy héten át zsúfolásig telt 
templomban vett részt a gyülekezet az 
evangélizáción, melynek tárgya a Mi- 
atyánk volt. Napközben a betegeknél, 
a hadiözvegyeknél és más megszomo
rodott szívűeknél volt házi áhítat, este 
pedig külön előadásokat ta rto ttak  ifjak, 
leányok, férfiak, asszonyok, valam int a 
presbiterek számára. Az evangélizáció 
hatására százával fogytak el a bibliák 
és más vallásos iratok. Az evangélizá
ciót úrvacsorái istentisztelet rekesz
tette be.

Halálozás. Id. Péter Károly f. hó 
15-én Cservenkán, 81 éves korában az 
Úrban elhunyt. Benne Péter Károly 
szerémségi főesperes és Péter Henrik 
nagybörzsönyi lelkész édesatyjukat 
gyászolják.

Légrád. Az iskolás gyermekek Liska 
Endre lelkész és Lackner K álm án áll. 
tanító, egyházi kántor vezetése mellett 
szépen sikerült karácsonyi ünnepélyt 
tartottak. A gyermekek karácsonyi je
leneteket, verseket és énekszámokat 
adtak elő. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel az előadást karácsony m á
sodnapján meg kellett ismételni. A 
tiszta jövedelmet a szegény sorsú isko
lás gyermekek tankönyvsegélyezésére 
fordítják.

Csengőd. D. Raffay Sándor püspök a 
csengődi Tibold-m ajori iskolához K ár- 
páthy Emma diakonissza-tanítónőt szol
gálattételre kiküldötte. E rendelkezés- 

! sei megoldást nyert 42 tanuló oktatása 
azon a területen, ahol az elmúlt évek 
parcellázása nyomán új evangélikus 
település létesült nagyobbára kiskőrösi 
családok tagjaiból. Értesülésünk szerint 
az iskola ideiglenes helyiségeit a k is
kőrösi egyházközség bocsátotta rendel
kezésre.

Az angyalföldi Lutlier-Szövetség és
Nőegylet január 9-iki szeretetvendégsé- j  
gén a rom badőlt finn templomok meg
építésére az est jövedelméből 420 pengőt 
adott á t Saarisaló Ábel professzornak.

Külmissziói ünnepély Győrött. Víz- 
keresztkor külmissziói ünnepély volt, 
melyen „Egy az Isten országában” cí
men báró Podmaniczky Pál egyetemi 
tanár ta rto tt előadást. A műsoron m ű
vészi számok szerepeltek.

Pécs. Jan u ár 6-án orgonahangverseny 
volt a templomban, melyet K api-K rálik j 
Jenő orgonamüvész adott régi meste- I 
rek és mai szerzők karácsonyi zenéjé- j 
bői. Közreműködött Ingeborg von Thule 
norvég énekesnő.

Családi hír. Buthi Dénes enying— 
siófoki lelkész és felesége Papp Erzsé
bet házasságát jan. 14-én Isten fiú
gyermekkel áldotta meg, ki a kereszt- 
ségben Dénes nevet nyert.

Házasságkötés. Molitórisz János es
peres (Celldömölk) és felesége, Kozma 
Róza leányát, K atalint f. évi január hó 
14-én vezette oltárhoz a kelenföldi 
templomban Bojárszky Dezső alezredes 
és felesége, néhai Beleznay M ária fia: 
Bojárszky A ttila m. kir. páncélos fő
hadnagy.

Halálozás. Domoszlay Gyula dr m. 
kir. csendőrezredes január 13-án, 58 
éves korában, Egerben elhunyt. Holt
testét január 15-én az egri evangélikus 
templomban áldották meg, majd K a
posvárra szállították, ahol a nyugati 
temetőben lévő családi sírboltban he
lyezték nyugalomra. — Janecz K aro
lina testvéreinek szentelt áldásos életé
nek 84. évében, január 10-én hosszas 
betegeskedés után elhunyt. A F arkas
réti temetőben helyezték nyugalomra. 
— Mayer Á rpád dr. ny. pénztári fő
orvos, a Széchenyi-fürdő volt főorvosa, 
a pesti egyházközségnek évtizedeken 
keresztül volt presbitere január 12-én, 
82 éves korában elhunyt. Temetése ja 
nuár 15-én volt Bőnyrétalapon, a csa
ládi sírboltban. (Minden külön éresítés 
helyett.)

A testvéregyház köréből. Szabó Im re 
budapesti reform átus esperes most töl
tötte be lelkészi szolgálatának negyed- 
százados évfordulóját. Ez alkalom mal 
hívei meleg ünneplésben részesítették.

K itüntetés. A kormányzó ú r Karig 
Emilnek, a M agyar Protestáns Diák- 
szövetség és az Egyetemi Luther-Szö- 
vetség volt elnökének az egyetemi diák
ság életében k ifejtett kimagasló m un
kásságáért a kormányzói dicsérő elisme
rést adományozta.

K altúrdélután  Sárvároit. Január hó 
16-án az evangélikus iskolában kultúr- 
délután volt, melyen Martos Ödönné, 
evangélikus lelkész neje „A kisgyermek 
világa” (időszerű kérdések a mai gyer
mekről) és Szíj Rezső ref. lelkész a 
sajtó jelentőségéről tarto ttak  előadást. 
Költeményeket adott elő Dömötör Éva, 
Büchlein G ertrud és Léderer János. 
A műsoron m agyar népdalok is szere
peltek.
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KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R  
B U D A P E S T

H A R I S B A Z Á R . K Ö Z  3
T E L .: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Ördögh Mátyás
órásmester precíziós órák és ékszerek 
raktára.

B u d a p e s t ,  V., Deák F.-tér 4.
Telelőn : 181-175.

„ I R É N “ füiőhiilönlegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L IG M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telelőn : 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, Ízléses, szolid m unka. Előnyös árak.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.
— f — f — H f f t — f —

Régi közismert, 
m e g b í z h a t ó d - . *

U Ü T N f c ^ b u d a p e s t
f t UsX*örr*eSllv Kristóf tér 6

I

Sk «&SB9 * BÚSHWDME

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telefon : 38-20-87.

és az összes hang- 1V4 A hang8zer'
szerek legolcsóbban aV Í /- V I \1 t!I t  ZLj telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I pralíat * Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LulUIUll. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedmény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz. 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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
e la d á s a  f l  Ä  I T I  A  hittestvérünk
v é t e l e  *V1 “  II11 tJ 1 it “  zongoratermében 

B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Soest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R F I V F P 7 D K  z ° m á n c tá M éík ’
U L L I  L u L U i i  vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS "^jegyek,, címkék

VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327
B33BHHBSBBBB!SS$5SaElí^®R55eB33S^Q9*BSBK^B9BHBH9

D D  A I  T\T | C \ i n  műhimző és plisséspeci- 
l i  t l í —ilNV-r alistalbérmunka üzeme.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákcczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637.

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése.



M N C C U k U S a E T
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  telelőn: I3Í-IS8
♦ B » B » B » B » B » B # B » B » i i » B

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sán tha K á r o ly ; D. K ap i Béla  ;

Imakönyv Mm könyve Az o l a t É n  fáklya
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

I m á d s á g o s  k ö nyv .  
Fűzve : 3‘— P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  : G iertz Bo : M aróthy Jenő  ;

S z e n e k  szive Házát kősziklára építette Szeptembertől -  márciusig
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: IP — P.

Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16'— P.

Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R  -  T Á R S A S Á G
S z ig e th y  L ajos dr. : H all Caine : Ú j ! Ú j !

Vitéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'—  P. Kötve : 8'— P.

JUdUev telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

lOUvztus étele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88’— P.

R em én yik  Sán dor G yóni Géza W eitb rech t:

összes versei
I—II. kötet 46'— P.

összes versei
21*40 P.

Máúa és Jfláila
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
— ■1 . ■— .1 ..I ..I........ . ..

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTFIER-SZÖVÉTSÉG 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.

E V m i k U S E L E T

Megjelenik -minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:
Tánc nélkül 

Hotel King David 

Kossuth támadói 

Mit csinál a rádió ?

Ifjú szívekben élek 

K evesen tudják . . .

Leventék

Semmi sem új a nap alatt

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. január 30.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. Csaba László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2 IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4 d. e. 11 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. d. u 6 Dr. Kékén András
Fasor (ifjúsági) d. e. V2 IO Sülé Károly
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Harmati György
Aiéna-út 7. d. e. V4 IO Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Eötvös Ferenc
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Lehel László
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 Dendely Károly
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarm at-utca 14. d. e. V2 II Johnson Gisle
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V’9 Révész István
Fóti-út 22. d. e. 11 Kemény Péter
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 -----------------
Szent László-út 61. d. e. 9 -----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Gaál József
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
1., Váralja-u. 14. d. e. 1 0 -----------------
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Bottá István
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld d. e. 11 W olf Lajos
Kelenföld d. u. 5 M edvegy Antal
Érdi-úton d. e. 1 0 -----------------
Báthory László-u, 7. d. e. i/2l l ----------------
Rákosfalva d. e. i/*12----------------
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Tánc nélkül
Csakhogy ezt is megértük 

egyszer. Ennek a farsangnak az 
elején rendelet jelent meg, 
mely a bálokat, nyilvános tánc- 
mulatságokat eltiltotta. És ha
bár eddig ez a szó: farsang, 
éppen a vidám mulatságokat, 
közöttük pedig az egymással 
versengő táncmulatságokat je
lentette, mégsem lett vége a 
világnak.

Jólesően kell megállapíta
nunk, hogy a magyar közvéle
mény ezt a^rendelkezést helyes- 
lőleg és megnyugvással fogadta. 
Sokak számára meglepetést je
lent, hogy a tánctilalom miatt 
nem volt semmi észrevehető 
elégedetlenkedés. A komoly 
emberek belátták a helyességét, 
az ifjúság belenyugodott, a bál
rendezők pedig más elfoglalt
ságot kerestek maguknak. így 
can ez helyesen. Nemcsak 
azért, mert tánc nélkül meg 
lehet élni, tehát a tánc nem 
életszükséglet, — nemcsak az
ért, mert a mulatsághoz, szóra
kozáshoz nem tartozik feltétle
nül a táncolás és mert vannak 
nála sokkal nemesebb, komo
lyabb. és mégis élvezetesebb 
c s értékesebb szórakozások, ha- 
n ?m főképpen azért, mert van
nak olyan idők és helyzetek, 
amelyek a tánc-jellegű szóra
kozásokat szinte kizárják. Mai 
életünk igazán ilyen. Halálosan 
komoly idő. Pusztító forgószél 
fenyegeti az országhatárokat, a 
társadalmi kereteket, a csendes 
templomokat, a nyugodt csa

ládi otthonokat, a háztetőket és 
a pincéket, az ide-oda kapkodó 
és bújkáló embereket. Akiben 
csak egy * szemernyi sejtés él 
arról, hogy Krisztus Urunk ta
nítása szerint magát az embe
riség nagy családjába tartozó
nak kell tekintenie, az még 
ennek a gyűlölködő világnak a 
napjaiban is szorongva gondol 
arra, hogy milliószámra van
nak a háborútól szerencsét
lenné, hajléktalanná vagy ha
zátlanná tett emberek, hogy 
mindennap ezerszámra hulla
nak sírokba egészséges katonák, 
mer ülnek el viharos tengere
ken, vagy egyszerűen kifárad
nak és túlhajszolt szívük meg
áll. Nem kár az emberért? Nem 
kell sajnálni messze földrész 
idegen embereit, akik alatt 
megrendül ez a vértől borzadó 
fold és percek leforgása alatt 
rom lesz egy virágzó városból 
és halottak a nevető emberek 
ből? Ha semmi közöd senkihez, 
ha nem törődsz a mások életé
vel, ha nem érzed embereknek 
emberekhez való tartozását és 
ha nincsen semmi hited és 
semmi imádságod az Isten 
gyermekeinek életéért és bé- 

-kességéért, akkor táncolhatsz 
akármilyen muzsikára, amit az 
ördög játszik háborúkba sodró
dott korszakok idején. •

Valaki azért mégis azt 
mondta, hogy ha örül is ennek 
a táncot tiltó rendeletnek, 
mégis sajnálja az ifjúságot, 
mert néhány felejthetetlen em

léke fog hiányozni ifjúságának 
az idejéből. Hadd mondjuk 
meg ennek az embernek, hogy 
sokkal nagyobb dolgok is hiá
nyozni fognak a mai ifjúság 
életéből. Sok-sok olyan drága 
dolog, amelyik egész életre szó
lóan gazdagíthatta volna éle
tüket. Például a családi otthon
nak idegeskedések nélküli nyu
godt levegője, egyforma vá
gyakozás és együtt indulás a 
délelőtti istentiszteletre s az
után nagyon pihentető, nagyon 
egyensúlyozott vasárnap dél
után odahaza. Derűs nagyapa, 
mosolygó nagyanya, egymást 
támogató testvérek, egy-egy 
szegény rokon, akit mindenki 
egyformán szeret, sajnál és 
támogat. Ma az ilyen órák 
mintha elszaladtak volna a 
földről. Ezeknek a hiányáért 
sajnáljuk a mai ifjúságot és 
nem az elmaradt táncvigal
makért. És ha már róluk van 
szó, akkor nem azt kívánjuk 
számukra, hogy valamikor 
majd pótolja ki az idő az el
maradt mulatságokat, hanem 
azt kívánjuk, hogy valamikor 
majd adja meg nekik Isten 
ezeket a csendes és drága órá
kat, hogy ők majd újból örök
ségül és emlékül hagyhassák 
gyermekeikre.

A szívnek elrejtett embere, 
a szelíd és csendes lélek romol- 
hatatlanságáva1, igen becses az 
Isten előtt.

1
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Leventék
Húsz év a la tt a leventeintézmény 

hatalm as szervezetté nőtte ki magát. 
Szükség is volt erre a fejlődésre. Ezt 
csak most látjuk  meg, am ikor arra  gon
dolunk, hogy azoknak a hős katonák
nak, akik ebben az egész világot meg
bolygató háborúban olyan hősiesen 
állo tták  meg helyüket, a legnagyobb 
része a leventekiképzés ideje alatt csi
szolódott ki erős, jellemes, bátor, kato
nának való ifjúvá. A ieventeintézmeny 
lett a honvédelem iskolája. És aki ebben 
az iskolában megállotta a  maga helyét, 
abból jó katona lesz és arra  bizalommal 
és reménységgel tek in t fel ennek a ha
zának m inden tisztes polgára. Egyik 
napilapban ez állott: „Ez a szó: Levente, 
ma m ár ezt jelenti: magyar ifjúság.” 
Sokat hallottuk m ár a szállóigét: am i
lyen az ifjúság, olyan a jövő. Ha pedig 
a levente szó jelenti a m agyar ifjúságot, 
akkor bizonnyal igaz az, hogy amilyen 
a levente, olyan a m agyar jövő.

Alig egy éve kerü lt bele ez a szó a 
lelkészi hivatalok m unkanaplójába. A le
venteintézmény m unkájába most bele
kapcsolódott az egyház is. Nem m int 
felsőbbség, hanem  m int munkás. Nem 
parancsolni akar, hanem szolgálni. 
Szolgálni a leventeintézm ényben Isten
nek és a hazának. M ert a haza határait 
védeni, a haza igazságáért harcolni és 
szeretteinket oltalmazni is Isten akarata 
szerint kell. Ez a munka, m it az eg3'ház 
végez a leventék között, ma még el
enyésző és talán nem sok eredménnyel 
kecsegtet. Ha számon vesszük azt, hogy 
egy-egy levente havonként csupán fél
órái valláserkölcsí oktatásban részesül 
és így egy esztendőben a lelkész egy- 
egy leventével mindössze négy és fél 
vagy legfeljebb öt órát tud foglalkozni, 
(természetesen az iskolai vallástanítás 
és istentisztelet rendes m értékén túl,) 
akkor talán az „érdem es-e” m érlegére 
helyezzük ezt a lelkészi m unkát, de ha 
arra gondolunk, hogy pillanatok a latt 
a világ milyen nagy rombolást tud  
végezni egy-egy ifjúnak az életében, 
nagyon szükségesnek kell tartanunk  
még ezeket a félórácskákat is. Ne bo
csátkozzunk hát ennek a m unkának a 
kezdetén a kételkedésnek és a hasznos
ságnak a kérdéseibe, hanem gondoljunk 
arra, hogy a leventéknek lélekben való 
erősítésénél és erkölcsben, hitben való 
nevelésénél feltétlenül szükség van az 
egyház szolgálatára. Hogy érdem es volt-e 
megkezdeni és végezni ezt a munkát, 
lehetséges, hogy csak hosszú évek m úl
tán fogják m ajd m egállapítani. A m un
kának a szükségessége azonban kétség
telen!

A leventeintézmény is m eglátta ennek 
szükségességét. Ezért használja fel 
m unkájának tökéletesítéséhez az egyház 
m unkáját. Amikor megkezdtük a m un
kát, sok meglepetés é rt bennünket. Ez 
nem csoda. Hiszen ennek a m unkának 
a területe még nincsen kijelölve és 
módszere nincsen véglegesítve. Nem úgy 
kaptuk meg a leventéket, m int az isten- 
tiszteleti közönséget, vagy az iskolák 
diákságát. Volt úgy, hogy a Városliget 
csendes, elhagyatott padján tarto ttuk  
meg a vallás-erkölcsi oktatást. Meg
történt, hogy egyik em eletről a m ásikra 
kellett szaladgálni, míg végül találtunk 
egy üres term et. Hideg őszi estbe'najló 
délutánon találkoztunk a Nemzeti Sport- 
csarnok előtti szabad térségen, ahol a 
hideg szél m iatt a bokrok tövében kel-

Hotel King * David
Beletörődik minden ember abba az érdekes látványba, amit 

faluhelyen is, de városokban még inkább tapasztal, amikor a gyógy
szertárak cimtábláit olvassa. Nincs olyan a miílt században, vagy 
századunk első évtizedeiben alapított gyógyszertár, amelynek címlapján 
(nem m erünk cégtáblát írni) valam ilyen nagy orvos, gyógyító ember, 
szent alak, vagy egyházi nevezetesség ne szerepelne. A gyógyszerészek 
bizonyosan elfogadható m agyarázatát tudják adni ennek a gyakorlat
nak. Talán majdnem hasonló gyökérből táplálkozik az a szokás, amelyet 
szállodások is gyakorolnak, hogy a szállodák címlapján is valami 
híresség neve ékeskedik. Az osztrák császári háznak pl. erre a célra 
sohasem volt elegendő főhercege.

Amikor egy jeruzsálemi szállodáról kell megemlékeznünk, amely 
a címünkben megadott feliratot viseli, nem tudjuk m egm ondani hogy 
a szálloda m agántulajdon, vagy részvénytársaság, vagy egyházi szövet
kezés tulajdona, csak annyit tudunk a messzeségből, hogy a Jézus 
családfája elején álló dicső király neve m egörökíttetett egy szálloda 
cégtábláján is. Nekünk m agyaroknak egy kissé szokatlan ez a majdnem 
címbitorlásnak nevezhető ügyes üzletieskedés. Jeruzsálemben bizonyo
san olyan megszokott dolog ez, m int nekünk budapestieknek József 
főherceg szállodája.

A m últ hónapban nagy sürgés-forgás volt a jeruzsálemi Dávid 
K irály Szállodában. A panziósokat váratlanul eltávolítottak megszokott 
szobáikból s a vidékről felutazó embéreket más szállodák felé irányí
tották. S mivel ebben a városban főként kíváncsi term észetű emberek 
laknak, mindenki csodálkozó várakozással tekintett a lázas munka elé. 
Mi öreg s háborúban élő európaiak valam it szintén hallottunk erről a 
nagy tevékenységről, de a jeruzsálemi keresztyén és nem keresztyén 
csoportok érdekesen találgatták azt, hogy milyen is lesz majd egy 
jeruzsálemi találkozó, melynek résztvevői: Sztálin, Churchill és
Roosevelt.

A keresztes háborúk idején és a török világ diadalmaskodásai idején 
megfordultak abban a városban még nevezetesebb fejedelmek és pogány 
nagyságok is. II. Vilmos császár, aki sok és nagy elfoglaltsága mellett 
még archeológiái tanulm ányokat is folytatott, dunai hajón utazott 
egyszer el ide Budapesten át s innen vitte magával egyik evangélikus 
püspökünket is, aki így a legelőkelőbb kiránduló társaságban járhatta  
végig Jeruzsálem  dicsőséges emlékekkel gazdag utcáit.

M iután ma a népvándorlás korát éljük, nem váratlan és szokatlan 
esemény az, hogy Jeruzsálem  ilyen nagy vendégeket kapott volna, mint 
akiket oda valóban vártak. Az elm últ év karácsonyán pl. a betlehemi 
mezőkön és magában Názárethben is angol katonák táboroztak s a meg
bízható hírek szerint katonai lelkészek vezetésével és irányításával olyan 
karácsony-éjszakát rendeztek itt, amelyek modern köntösben akarták 
megismételni Krisztus születésének kedves jeleneteit. Angol katonák 
voltak egyszemélyben az angyalok kórusa és a pásztorok kara is. Evan
géliumot is olvastak s a karácsonyi evangélium minden táborozó kato
nának kitörölhetetlen élménye lett. Bizonyosan szép volt. Erről az esetről 
sok szép levél ment Angliába és Amerikába is. S ahogy angol papok 
igehirdetésükben még arról is m ernek beszélni, hogy ne akarjon a 
hadvezetőség inváziót csinálni Európával szemben, m ert ez rengeteg 
angol vérbe fog kerülni, úgy bizonyosan ezek a levelek is bő anyagot 
adtak arra, hogy beszéljenek az angolnyelvü gyülekezeteknek a betle
hemi angol karácsonyestről.

A szállodában azonban egészen más eseményre készültek. Amikor 
Churchill megindult a London via Teherán útvonalon s amikor Roose
velt a Newyork via Kairó útszakasszal történelemjelző mérföldkövekkel 
építgeti az Egyesült Államok nagy politikai elgondolásait, ők ketten is, 
de főképen vezérkari társaik szívesen akarták azt a látszatot kelteni a 
Kelet és Európa embereiben, hogy a világot rendező nagy konferencia 
színhelye Jeruzsálem  lesz.

Érdekesen nyilatkozott erről a tervről Churchill leánya. Érdekesen 
vallja be azt, hogy részükről ez politikai manőver volt és ezzel a h ír
adással félre akarták vezetni az újságírókat és az érdeklődőket, egy
szóval Jeruzsálem et használták fel bú jta to tt terveik és megtévesztő 
propagandájuk alapjául. Valószínű, hogy erről a cselekedetről Ameriká-
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ban is megjelenik néhány sor egyházi lapokban s ott is majdnem ugyan
olyan megjegyzéseket írnak le, m int nálunk s ott is épenúgv elszomo
rodnak azon, hogy nem annyira a papok világiasodtak el, mint maga a 
világ dolgozik és fáradozik azon, hogy az egyházat, annak szentemlé
kezetű helyeit és szolgáit teljesen elvilágiasítsák.

Ebben a háborúban nagy igyekezettel csinálják ezt. Az egyház bár 
lényege szerint is, de a múlt világháborús tapasztalatai alapján is nagvon 
tartózkodó politikai megnyilatkozásaiban, sok helyen kénytelen a leg
merészebb politikai akciókban is résztvenni. Így érthető az, hogy pl. 
Tito kormányában görög keleti lelkész miniszteri rangot viselhet és 
nagyobb tanácsában több görög keleti lelkész tevékenykedhetik. E té
nyeken kívül bizonyosan egy sereg olvan van, amiről nem  értesülhetünk 
s csak valamikor később tudjuk  meg, hogy pálya- és szolgatársainknak a 
hosszú háború alatt népük és gyülekezeteik érdekében mi mindenre 
kell vállalkozniok.

De abban teljesen bizonyosak vagyunk, hogy ha akár az európai, 
akár az amerikai lelkészeket megszavaztatták volna, hogy lehet-e ta r
tani Jeruzsálemben egy ilyen nagyfontosságú világpolitikai összejöve
telt, mint aminőt m egterveztek és, m eghirdettek, a lelkészek egyhangúan 
ellenezték volna az Ó- és Űjhazában egyaránt.

Talán ezt érezte a három nagy politikai egyéniség s ezért hatá
rozott úgy, hogy egy másik, történelm i emlékekben kevésbbé gazdag 
városban gyülekezzenek össze. Viszont jó üzletem berek lévén, ha m ár 
ennyi befektetés történt, ebben a szállodában mégis tarto ttak  a 
nagy vezénylő katonák részére bankettet. A m enüt nem közölték a 
nyilvánossággal, azt sem tudjuk, hogy milyen politikai dikciók hang
zottak el s csak majd hónapok m últán fogjuk elolvasni kis missziói 
lapokban az érdekes híreket arról, hogy Jézus lábnyomain alázattal, 
vagy gőggel jártak-e végig a nagy katonák s közülük, kik és hányán 
ereszkedtek térdre gondolatban, vagy valóságban is azok előtt a helvek 
előtt, ahol érettünk és m iattunk halálra adatott az Isten egyszülött Fia.

Ahogy napjainkban puszul és elvész rengeteg ember s ahogy az 
ember által term elt gondolat és anyag mindinkább veszendőbe kerül, 
a közelről és távolról érdekeltek lassan m ár nem önmaguk m egm ara
dásáért imádkoznak, m ert m indinkább érzi a világ, hogy ennek a 
világnak méltán kell elpusztulnia, hanem azért könvörög még sok 
lélek, hogy legalább a legszentebb és legtisztább emékeink m aradja
nak meg tisztán. Mert a világon Sztálint nem mindenki a Sergius 
archim andrita szemével nézi, Churchillt nem a canterburyi érsek fel
világosításai alapján ism erjük s Roosevelt emberi alakjában fel nem 
fedezhető értékekről csak tartson ism ertető előadásokat Spellmann 
érsek, mi ezekkel és a magunk életének a nagvjaival szemben is egv- 
formán arra az álláspontra helyezkedünk, hogy a legszentebb helveken 
való járást tartsák fel a kegyesek, zarándokok és a m egtértek számára. 
Egyelőre igen örülünk annak, hogv a teheráni konferencia meg volt és 
nem beszélhetünk jeruzsálemi konferenciáról. G. L.

Kossuth támadói
Lapunk múlt heti számában megemlékeztünk arról, hogv a 

, Magyar K ultúra“ c. jezsuita havi folyóirat decemberi számában úgy 
a Nemzeti Könyvtárt, mely legutóbb Kossuth Lajos angliai beszédeit 
sorozatos füzeteiben közzétette, valam int magát Kossuth Lajos szemé
lyét megtámadta és igen súlyos és felháborító kifejezésekkel illette. 
A „Magyar K ultúra“ cikke országszerte megdöbbenést és felzúdulást 
idézett elő. Mindenfelé beszélnek róla, de mindenfelé elítélik. Kato
likus társaságokban sem tudnak semmi mentséget felhozni erre az 
indokolatlan és úgy a m agyar egység, mint a felekezeti békesség 
szempontjából ártalmas, érthetetlen és m inősíthetetlen támadásra. 
Minden jó magyar embernek joggal kell várnia azt, hogy megrend- 
szabályozzák az ilyen vakmerő kísérletekbe tévedt embereket s a 
magvar nemzeti érzést mélyen megsértő cselekedetért kellő helyről, 
kellő helven és kellő módon elégtételt szerezzenek. Olvadóinkat is 
kérjük, kísérjék figyelemmel ez ügy további fejlődését és jól jegyez
zék meg maguknak azokat az újságokat és folvóiratokat, amelyek a 
magyar nemzeti érzésnek e példátlan támadásáról — hallgatnak

lett meghúzódnunk, sokszor a körülm é
nyek m iatt kedvtelenül kezdődött a 
munka, de a fiúk figyelme, érdeklődése, 
az evangélium utáni „szomja” feledtette 
a hideget, a tanterem  elhasznált leve
gőjét, a -szokatlan környezetet és bizony 
kevésnek bizonyult az idő, am it együtt 
tölthettünk. Ennek a m unkának tehát 
nemcsak a szükségessége van meg, ha
nem megvan a maga jó talaja is. Ha 
pedig a talaj jó és a mag is megvan 
hozzá, akkor csak vidám és jókedvű 
vetők szükségesek ahhoz, hogy Isten 
gazdag term ést hozzon a bevetett föl
dön. Ezért hívja újabban a leventeintéz
mény vezetősége egyházunk lelkészeit is 
levente vezetőképző tanfolyam okra.

Bízunk abban, hogy a leventeintéz
mény az egyháznak m unkáját nemcsak 
megkezdette, de nr'ndíg tám ogatni is 
fogja. Segíti mielőbbi teljes megszer
vezését, módot és alkalm at arra, hogy 
a leventék lelki gondozását az egyház 
minél eredményesebben végezhesse. Mi 
nekilendülünk ennek a m unkának teljes 
igyekezettel, m ert tudjuk, hogy a leven
ték így nemcsak a hazának lesznek 
derék fiai, de K risztus Anyaszentegy- 
házának is hivő tagjai m aradnak.

Harmati György.

Semmi sem új
a nap alatt

I
A tárgyilagos zenetörténet igazolja, 

hogy m ár Bach J. S. is szembenállóit a 
mi H alleluja-ügyünkhöz hasonló problé
mával.

Dr. B artha Dénes „Egyetemes zene- 
tö rténet” II. kötetének 24. lapján a kö
vetkezőket olvashatjuk: „Az a vonás, 
mely Bach egyházi zenéjét a megelőző 
német generáció hasonló célú kompozí
cióiból (Bach m unkájának emberi és 
művészi m agasabbrendűségétől elte
kintve) élesen kiemeli, a protestáns ko
rái dallam ainak hallatlanul következe
tes középpontba állítása. Bach ezzel a 
koráihoz való ragaszkodásával bizonyos 
m értékig ellentétbe helyezkedett saját 
korával. Az 1700 körüli évtizedek a né
met protestantizm us történetében a pie- 
tizm usnak elnevezett vallási mozgalom 
korszakát jelzik; a pietizmus felfogá
sára jellemző (zeneszerzői szempontból) 
a bibliai szövegeknek és a régi korál- 
dallam oknak bizonyos háttérbe szorí
tása újstílusú, érzelmes vallásos köl
temények és dallamok mögött. Bach. 
aki a költött kantátaszövegekben maga 
is a pietizmus érzelmes verstípusát 
kénytelen elfogadni, ezzel a vizenyős, 
érzelmes irányzattal szemben zenéjében 
nyomatékosan visszatér a rési Ifi. szá
zadi lutheránus koráldallam ok v ilásá- 
hoz. Koráldallam ok képezik Bach leg
több vokális m unkájának a ger'ncét, 
kantátákban és passiókban egyaránt.”

R. Z.
II.

Ez a vita a „H allelujah” énekek és a 
sárgafüzet körül, mely most nagyban 
foglalkoztatja közegyházunkat, m ár há
rom éve lezajlott kicsinyben a mi gal- 
gagutai gyülekezetünkben. Már több 
éve tanulgattuk  az összejöveteleken 
ezeket az énekeket, am ikor egyszerre 
csak jö tt az ellenzés, majd a határozott 
felszólítás, hogy hagyjuk abba a tani-
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tást. Így érveltek a kifogásolók: „már 
mi is baptisták leszünk és ezután nem 
fogják énekelni a mi énekeinket, m ert 
a fiatalok ezeket fogják megszeretni, 
stb." De az énektanulást mégsem lehe
tett abbahagyni, m ert népünk, különö
sen a leányok szeretnek énekelni s ha 
.nálunk nem tanulhattak  új éneket, el
mentek a baptistákhoz, szabad keresz
tyénekhez, kik bizony sokat énekelnek 
s azzal csailogatják őket magukhoz, hogy 
ezt, vagy azt az új éneket ismerik és 
szívesen megtanítják. Eleinte csak az 
éneklés, vagy az új ének m egtanulása 
végett m ennek el s azoknak van gond
juk rá, hogy ott is tartsák  maguknál.

Senki sem m ondhatja, hogy ezekben 
az énekekben nincs érték. Minden ze
nei b írá’.at ellenére Krisztusról szólnak 
és bizony sok áldást jelentenek sok 
ember számára.

A mi híveink nagyon szeretnek éne
kelni. A kár a magyar, akár a tót éne- 
ke-’könyv énekeit, alig egynéhány k i
vételével mind ismerik,' énekelik. Azért 

. is vezettük be a szarvasi énekesköny
vet, m ert abban sokkal több ének van. 
Ügyes kántorunk lévén, a benne lévő 
új énekeket, dallam okat ham ar meg
tanulták, elsajátították. De azért még 
mindig kérik, hogy tanuljunk új éneket.

Templomi énekeskönyvünket term é
szetesen még a bibliaórákról, az össze
jövetelekről sem szorították k i. sem a 
Hallelujah, sem a sárga kis énekfüzet, 
mert abból is éppen úgy énekelünk.

Leányóráink egyik vonzó ereje az 
énektanulás. Ezeknek az énekeknek 
nagy áldását tapasztalom én is. Leá
nyaink szeretettel éneklik m unka közben 
is, sőt ha különféle falusi m unkák el
végzésére többen összejönnek, szívesen 
énekelik nemcsak ezeket, hanem régi 
énekeinket is. Különösen szeretik a finn 
eredetű énekeket. H át inkább ezeket 
énekeljék, mint a világi, holmi sláger- 
nótákat Oly jó volt hallanom a nyáron 
egy alkonyaikor hazafelé jövet, hogy 
egy 'dősebb férfi halkan énekelgette 
ezeket a fülbemászó dallam ú énekeket.

Tapasztalatom szerint jó hatásuk van 
régebbi énekeink megbecsülésére is. 
Egy buzgó leányka odahaza nagy öröm
mel énekelgette ezeket, dicsérvén ta r
talm ukat a 83 éves nagymama előtt. 
A leányka fo rd ítgatta  le, m ert a nagy
m am ája csak tótul értett. Erre a nagy
mama elővette az ő tót énekeskönyvét 
s abból énekelgette a különböző dal
lam okat s m agyarázgatta a régi énekek 
mély tartalm át.

M ennyire vártuk  az egyetemes 
Agenda, az egyetemes énekeskönyv, 
korálkönyv és egy evangélizációs füzet 
megjelenését, de bizony majd késik 
és ez fáj m indnyájunknak. Ezek h iá
nyában örültünk a Raffay-ágendának, 
a szarvasi énekeskönyvnek és e kis 
sárga füzetnek és mindennek, ami 
h iányt'pótol.

Hallottam, hogy megjelenik egy új 
-magyar, evangélizációra és összejöve- 
teli alkalm akra alkalm as kis füzet, 
mely hivatva lesz a sárga füzet pótlá
sára, később azt hallottam, hogy abban 
nem lesz benne egy sem ez újabb éne
kek közül, még a legelterjedtebbek 
sem. Ez baj, m ert bizony így nem 
fogja kiszorítani a sárga füzetet. Ez 
csak akkor történhetik meg, ha a szak
értők szerint is értékesek benne lesz
nek. Mert azt őszintén senki sem állít
hatja-. hogy minden egyes ének rossz 
öenne.

A „Református É'.et“ erről szóló cikke így végződik:
,.A Magyar Kultúrának, a jezsuiták folyóiratának a magyarság 

igaz történelmi szerepét soha meg nem értő cikkei közül is döbbene
tesen kipiroslik ez a Kossuth elleni uszítás. Hovatovább tilos lesz bár
milyen nagy magyar nemzeti hősnek írását közölni, amelyik a jezsui- 
tizmusra kedvezőtlen. Vájjon tudják-e azt Korom Pálok, akik ilyen 
cikket Írnak, Nyisztorok és Ijjas" Antalok, hogy a m agyarságnak az 
egész földkerekségen úgyszólván ma is a legnagyobb védője Kossuth? 
Van-e arról valami kevés sejtelmük, hogy a m agyar nemzeti lélek
nek a mélységeit és erőkifejtését hogyan m utatta meg maga Kossuth 
Lajos? Vették-e észre, hogy ha egy nemzetnek a m últját szétdara
bolják és nemzeti hőseit, egymás • ellen játsszák ki, nemzeti m últját 
teszik tönkre, történelm i alakjait bontják szét. Semmi kedvünk most 
ahhoz, hogy felsoroljuk a jezsuita rend történelm i ténykedéseit Angliá
ban, Spanyolországban, Franciaországban, sem a jezsuita rend egy
kori feloszlatását kimondó pápai bullát nem akarjuk ismertetni, de 
azt nem engedjük meg, hogy protestáns és katolikus nemzeti hősein
ket, költőinket, csatába állítsák a késő utódok lelkében. Kern lehet 
Széchenyit Kossuth ellen kijátszani ma már, nem lehet Vörösmartv- 
val Aranyt elhomályosítani, nem lehet Pázmány árnyékát rávetni 
Bethlen Gáborra és egy nagy és komoly nemzeti propagandamunkát 
nem lehet a Horánszky-utcai rendházból irányítani. Igaz m agyar kato
likusok millióinak szivében szent örökség a szabadságharc és az el
nyomatásnak, az osztrák császárok véres vaspálcájának ütése alatt 
Kossuth személyiségéből és emlékéből áradt m érhetetlen erő az egész 
magyarság számára. Kérdezzük, hajlandó-e a Magyar K ultúra elég
tételt adni a m egsértett m agyar történelemnek, Kossuth emlékének? 
Nem tart-e  attól, hogy azok a m agyar milliók, akik Kossuth lelki 
örökségét őrzik, határozott és világos választ adnak arra a kísérletre, 
mely a magyar nemzet töHénetkönyvének egy részét, a halottakat 
sem kímélő haraggal m áglyára akarja tenni?“

Hasonló szellemben ír a „Magyar Ü t“ és cikkét így fejezte be: 
„Végül a Magyar K ultúra felveti a felelősség kérdését. Nekiszegzi 

tollát a kis Kossuth-íűzet szerkesztőjének, mondván, hajlandó-e „elég
tételt szolgáltatni ezért az otromba sértegetésért a tízmilliós katolikus- 
ságnak, vagy rákényszerít bennünket, hogy szervezeteink erejével 
kimondjuk az anatém át a nemzeti propaganda köpenyébe re jte tt fele
kezeti uszítás ellen?“ Mi ez a kilátásba helyezett átok? Miféle meg
félemlítés „szervezeteink erejének“ emlegetése? Csak nem követelik 
ma azok fejét, akik a független Magyarországon Kossuth írásainak 
kiadására vállalkoznak? Csak nem akarja megcenzúráztatni Kossuthot? 
Csak nem akarják megakadályozni ma a Kossuth-írások terjeszté
sét? A Magyar K ultúra elvetette a sulykot: Kossuth Lajosnak semilven 
vonatkozásban nem lehet b írája se egy, se ezer, se tízmillió katolikus, 
m ert Kossuth működése s a benne nagyszerű jelképet kapó szabadság
eszménk: nem felekezeti kérdés, hanem a mindenkori magyarság 
örök élet-halál ügye. — És a tízmillió katolikus helyett a tizenhárom 
millió magyarhoz fellebbezünk s most m ár mi tesszük fel a kérdést, 
ki merészelhet ma, Kossuth halála ötvenedik évfordulóján, a m agyar 
függetlenség nehéz óráiban Kossuthról tiszteletlen, m ár-m ár útszéli 
hangon beszélni? Miféle fórum bélyegezheti Kossuth történelemszem
léletét bosszútól elhomálvosultnak? Kinek van joga kiátkozást ígérni 
jámbor szerkesztőknek címezve, s általuk Kossuthnak szántva?“

Lelkész választás. A szarvasi egyház- 
község a most szervezett, negyedik lel- 
készi állásra Szepesi Károly eddigi 
oroszlányi lelkészt választotta meg. B e
iktatása február hónap folyamán lesz.

Kassai E vangélikus Értesítő. Nagyobb 
gyülekezeteink mind sűrűbben bocsáta
nak ki gyülekezeti életükről szóló érte
sítőket. Ezek között igen figyelemre 
méltó a kassai evangélikus I. egyház- 
község értesítője. Legutóbb igen csinos 
kiállítású füzetet küldött szét az egy
házközség tagjainak. Az 50 nyom tatott 
oldal terjedelm ű, színes borítéklapú 
füzet, mely hivatalos jelentéseken kívül

hitépítő, továbbá szépirodalmi közlemé
nyeket és képeket is tartalm az, valóban 
érdekes olvasmány és méltó a nagy- 
m últú és vezető intelligenciájú gyüle
kezethez. Az Értesítő részletesen ism er
teti a gyülekezeti Luther-Szövetség éle
tét és m unkásságát is

Elcserélném kertes, házmesíerlalí^sos 
m átyásföldi villám  négyszobás lakását 
Pest-belterületi négyszobás összkomfor- 
testvéri ajánlatok részletes levélben e 
tossal. „Költts. térítek" jeligére h it
lap kiadóhivatalába.
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Mit csinál a rádió ?
Sok ezer ember kérdezte most vasárnap délelőtt, csodálkozva és 

felháborodva is: Mit csinál a rádió? Az evangélikus istentisztelet köz
vetítésének ideje régen elm últ és az előző istentisztelet közvetítése a 
kiszabott időn túl folyt tovább, újabb percek, majd negyedóra és a 
második negyedóra is majdnem eltelt, amikor 25 perccel később a 
bemondó közölte, hogy az előző istentisztelet hosszabb ideig tartó  le
folyása m iatt az evangélikus istentisztelet közvetítése most m ár elmarad. 
Kárpótlásul Baeh-lemezeket közvetítettek.

Minket egyáltalán nem érdekel az, hogy a mi istentiszteletünket 
megelőzően hogyan osztja be az idejét a rádió. Semmi tekintetben 
nem befolyásolja tehát álláspontunkat, hogy a katolikus egvháznak 
ünnepi nagymiséje volt. Egészen bizonyosan ott minden pontosan 
ment végbe. De az még soha nem történt meg, hogy a kitűzött isten- 
tiszteleti sorrenddel mit sem törődve, a rádió valamelyik keresztyén 
egyház isten tiszte le tét. el m erte volna hagyni a közvetítésből egv 
másik istentisztelet hosszadalmassága miatt. Ilyennek nem is szabad 
megtörténnie. Hogy ez a vasárnapi merészség milyen megütközést 
váltott ki, je-llemzi az. hogy vasárnap déltől folyton szólt a szerkesz
tőség telefonja és egyházunk tagjai egymásután panaszkodtak az evan
gélikus istentisztelet ilyen elhallgattatása miatt. Alig győztük őket 
csillapítani. Az egyik ilyen testvérünk erősen panaszolta, hogy előző 
héten Légó-okokból való szünet, most pedig a közvetítés elhagvása 
miatt másodszor m aradt istentisztelet nélkül, holott betegsége m iatt 
másként nem részesülhetne benne. Másik testvérünk közölte, hogy ő 
azonnal telefonált a rádió igazgatóságához, ott azután azt a feleletet 
kapta, hogy nem szakíthatták meg az előző közvetítést, mert az 
botrány lett volna. Hát ez nem botrány? 'É s az nem botrány, ha a mi 
istentiszteletünket akárhányszor befejezés nélkül kikapcsolják, néha 
még olyankor is, amikor még a műsor szerint is m inket illet 2 vagy 
3 perc idő! . .  .

Ügy értesültünk, hogy a rádió kellem etlen és sérelmes eljárása 
miatt egyházunk vezetősége illetékes helyen megteszi a megfelelő 
lépéseket.

A hozzánk érkezett panaszos levelek közül dr. Kékén András ' 
bpest—deáktéri lelkész levelét közöljük.

,,Sokszor tapasztalták m ár fájdalm asan az evangélikus rádió- 
hallgatók, hogy a mi istentiszteletünk közvetítését a rádió 12 óra 
10— 12 perckor befejezi. Befejezi abban az esetben is, ha nincs is még 
vége az istentiszteletnek. Kikapcsolták m ár a rádiót az imádság, a 
karének vagy a M iatyánk közepén. Sokszor elm aradt a Himnusz, 
hogy a befejező énekről ne is szóljunk. A kikapcsolás után a rádió 
néhány perces szünetet tart s azután folytatja a rendes műsort. Gyak
ran kérték a hívek, kértük mi is: ha néha-néha nem fejezhető be az 
istentisztelet 55 perc alatt, szánjanak még rá öt percet a közbeeső 
szünetből. Inkább a rendes műsorból m aradjon el valami, de ne az 
istentiszteletből. Ezek a kérések süket fülekre találtak

1944 január 23-án, a rendes időben, 11.15 perckor a rádió D. Kapi 
Béla püspök szolgálatával evangélikus istentiszteletet közvetített volna 
a bécsikaputéri templomból. Mivel azonban az előtte közvetített római 
katolikus mise és szentbeszéd elhúzódott (pedig erre 75 percet szánt a 
rádió), az evangélikus istentisztelet közvetítése egyszerűen elmaradt. 
Tudjuk és elismeriük, hogy azon a vasárnapon ünnepe volt a magyar 
katolikusságnak: Árpádházi Margit szenttéavatását ünnepelte. Semmit 
sem szólnánk, ha azon a vasárnapon — bölcs előrelátással számítva az 
ünnepség elhúzódására — a rádió egyáltalán nem is szándékozott volna 
a mi istentiszteletünket közvetíteni. Azt is elfogadtuk volna, — a rend
kívüli esetre való tekintettel kivételesen — ha a második hullám 
hossz műsorába iktatják be a mi istentiszteletünket. (Igv történt 
ez tudtunkkal és beleegyezésünkkel a m últ esztendei katolikus 
nagygyűlés alkalmából.) Az a tény azonban, hogy egy másik isten
tisztelet elhúzódása következtében a mi istentiszteletünk műsorba 
iktatott közvetítése egyszerűen elm aradt, nagyon fájdalmasan érint 
minket.

Ki a felelős azért, hogy a rádió kétféle m értéket alkalmaz7 Ki a 
felelős azért, hogy a rádió csak akkor ragaszkodik mereven és kő-

« « I M I T
Mi szívesen tanulunk a szakértőktől, 

csak adják meg idejében bírálatukat s 
segítsenek. A sárgafüzet összeállítója 
és kiadója annak idején több szakértő 
véleményét kérte, elküldvén a terveze
tet. S mi lett az eredmény. . Az, hogy 
a legtöbben nem is válaszoltak, csak 
akkor te tték  meg kifogásaikat, mikor 
a füzet m ár nagy m értékben elterjedt.

K érjük azoknak a dallam oknak szí
ves megjelölését, melyek rontják a ze
nei érzéket és ezért egyáltalán nem 
ajánlatos énekelni. De aim  jó és hasz
nálható, azt ne bántsuk.

Gerhát Sándor.

Olvastuk
Közvetlenül karácsony előtt jelent 

meg Szabó Pál, az új m agyar paraszt
író m últ esztendőben elkezdett regény
trilógiájának befejező harm adik kötete. 
A három regény címe: Lakodalom— 
Keresztelő—Bölcső. A m agyar paraszt- . 
életet akarja  feltárni és epikai form á
ban m eg ism ertetn i'  az olvasókkal. Ez 
aztán sikerül is neki. Szabó Pál jó író. 
Egyszerű, közvetlen stílusban ír. nem
csak az alakjai beszélnek parasztosan, 
hanem a regény leíró és elbeszélő részei 
is m intha a szereplők egyikének leírá
sából, elbeszéléséből származnának. S tí
lusának tehát megvan az egysége, és 
úgy érezzük, megvan a hitele is A pa
raszti beszédet nem tájszavak özöné
vel, vagy fonetikus írással akarja  ér
zékeltetni, hanem a paraszti gondolko
dás egyszerű leírásával. Ezért érezzük, 
hogy e regény hasábjain nem mü- 
parasztok beszélnek, hanem élő em be
rek, akiket a szerző megfigyelt, és mivel 
közülük való: megfelelő módon beszél
tet is. Nem nagyigényű leírásában, 
hanem  hiteles. Nincsenek regényeiben 
kiagyalt epizódok, természetesen követ
keznek egymás után. Éppen ezért nem 
is nagyok az események, nincsenek 
csattanók és poentírozott jelenetek. 
Sokszor egészen szürkén következnek 
egymás után az egyjellegű történések, 
és mégis: nem tudja letenni az ember. 
Szabó Pál nem szépít és nem torzít. 
Ezért nem irányregény az írása, hanem 
tudósítás. Nem takar el semmit. Embe
rei szeretnek és bűnöznek, de mindezt 
olyan természetesen, hogy meg sem 
tudunk botránkozni rajta . Nincsenek 
benne kiszínezett erotikus jelenetek, 
bár elég ilyenfajta jelenete van. Azon
ban sehol sem bántó, m ert érezhető, 
hogy nem pályázik az erotikus jelene
tek kiszínezésével elérhető sikerre. Jó 
zanság, realizm us jellemzi inkább e té
ren is. Nem csinál nagy esetet a dol
gokból. Ez m utatja, hogy ösztönösen ír. 
— Másik regénye, a „Tíz esztendő“, 
egy népi író ú tjá t írja le az elindulás
tól a legmagasabb csúcsig és onnan a 
visszatérést, az erőgyűjtést a következő 
lépésre. Ez a regénye m ár sokkal ne
hezebb olvasmány. Sokat tönreng, 
kevesebb benne a mozgás, az élet. 
Valószínűleg kulcsregény ak a’- lenni, 
az elváltoztatott nevek mögött élő 
ismerősökre gyanakszik az ember. Jó 
kép az irodalom -politika boszorkány
konyhájából de csak annak, aki tevő
legesen átélte, vagy végig figyelemmel 
kísérte a népi irodalom ú tjá t és most 
e regényben m egpillanthatja az elért' 
eredményt és a jelenlegi helyzetet. 
(Turul kiadás.) kp. >
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Szabó Lőrinc: örök barátaink c. könyve 

(Singer és Wolfner kiadása) kisebb lí
rai m űfordításokat tartalmaz. Nem sza
bad ezt a könyvet azzal a vággyal a 
kezünkbe venni, hogy teljes képet ka
punk a világirodalom lírájából. A m ű
fordítás mindig az ihlet dolga. Soha
sem lehet poétikai szabályok eredm é
nye. Szellemi rokonságnak kell lenni 
a költő és a fordító között. A poéta 
doctus, Szabó Lőrinc számos szellemi 
rokonra talált a babiloni naphimnusz 
költőjétől kezdve Omár Kháyyámon 
keresztül Keatsig. Magába gyűjtötte a 
világ lírájának sokféle színét. A lkal
munk volt összehasonlítani több fordí
tását az eredetivel. (Baudelaire, Goethe, 
Heine, Keats, Mörike, Verlaine stb.). 
Teljességükben kaptuk vissza Szabó 
Lőrincen keresztül az eredeti színeket. 
A szavak nagy művésze. Néhol még a 
m agyar szavak csengése is az eredeti 
költemény visszhangja. Az olvasók kö
zül sokan fogadják barátaikul ezt a 
könyvet és ra jta  keresztül a világiro
dalom legnagyobb lírikusait. M. F.

Láttuk
A Műteremben főrangú hölgyek nyi

tottak kiállítást. Vállalkozásuk inkább 
társadalm i, m int művészeti esemény
számba ment. Özv. Lyka Döméné, sz. 
br. Podmaniczky Elma síma stílusban 
megfestett, kissé édeskés „fák és v irá
gok” sorozata nem sokkal haladja túl 
a jó műkereskedői átlagot. Inkább csak 
annyiban különbözik tőle, hogy ugyan
azt, am it' azok szív nélkül, csak tech
nikával festenek, ő szívvel festette. 
Társnője, contesse R. de Dampierre 
selyemfestményekkel szerepelt. Ezek a 
kizárólag keleti, perzsa m otívumokkal 
díszített panneauk úgy látszik nagyon 
érdekelték arisztokratáinkat, m ert m ár 
a kiállítás napján csaknem valam eny- 
nyit szétkapkodták. Nekünk, őszintén 
szólva, nem nagyon tetszettek. A m a
gyar szemlélettől és élettől távol áll ez 
a művészet, bár el kell ism ernünk, hogy 
a contesse technikája nem sok kíván
nivalót hagy maga után. Egészen 
újszerű azonban a kiállításon lá to tt vá
sárlási eljárás. Két képet főhercegi 
körök az első vagy második napon 
megvettek és nyomban el is vittek. 
Helyükbe egy rajzszöggel a kép fotó
kópiáját tűzte a rendezőség. Elgondol
tuk, hogy milyen szép lesz néhány év 
múlva, ha ez az eljárás szalonképes 
lesz, a kiállítások utolsó napján jobb 
képek esetén csak fotókópiák díszeleg
nek majd a falakon.

A magyar fúvós kamaramuzsika 
I. estje csaknem kizárólag zenei szak
körök előtt folyt le. Pedig, el kell is
m ernünk, nagyon szép előzetes propa
gandája volt. De a rendezőséget nem 
érte csalódás, az első három hangver
senyt a kisterem be tervezte úgyis a 
m űsortervezet szerint. A hangverseny 
nagyon érdekes volt. A fúvósokat 
ugyan csak egy árva fuvola képviselte, 
de így is sok érdekes hanghatást értek 
el a bem utatott számok. A szerzők 
egyelőre nem adtak sokat, de látszik, 
hogy még sckra kénesek. Zeneileg és 
előadás tekintetében is az egész műsort 
messze túlhaladta Kodály Zoltán régi 
. Szerenád”-ja, Kazacsay Tibor és Szat- 
mérv Géza Kosztolányi ciklusai is jók 
voltak. A többi három zeneszámot meg-
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nyörtelenül az előre megállapított műsorhoz, ha ezt a mi kárunkra 
teheti? Igaz, számbelileg mi, evangélikusok Magyarországon kisebb
ség vagyunk, de ki tartsa szentnek és sérthetetlennek a kisebbség 
jogát, ha mi magyarok nem tartjuk  annak?!

Amikor olyan nagy dolgok történnek a világon, akkor látszólag 
nagyon kis ügy ez: elm aradt egy evangélikus istentisztelet közvetí
tése. Nagy és veszedelmes dolognak érezzük azonban azt a szellemet, 
mely természetesnek tartja  a kétféle m érték alkalmazását. Ezért szól
tunk. De szólnunk kellett azért is, hogy hangot adjunk rádióelőfizető 
híveink felháborodásának. Sok tízezer evangélikus rádióelőfizető 
érzi és hangoztatja velünk együtt: a m agyar rádió nagyon helytelenül, 
nagyon meggondolatlanul, nagyon igazságtalanul cselekedett.“

Ifjú szívekben élek,
Ifjú szivekben s mindig tovább, 
Hiába törnek életem re 
Vén huncutok és gonosz ostobák, 
Mert életem millió gyökerű,

énekelte a huszonöt éve halott Ady Endre, amikor már biztosan 
érezte magát a jövőnkben. Ifjúságától utolsó perceiig m intha azon 
igyekezett volna, hogy vén huncutoknak és gonosz ostobáknak alkal
mat adjon a támadásra. Egy egész elrontott, szomorú élet sem volt 
azonban elég, hogy elfeledtesse a művét. A vén huncutok olyan isko
láskönyveket írtak, melyekben Ady Endréről ennyi állt az életrajzi 
ismertetésekben: „vérbajos volt és szocialista“. A diákság azonban
m ár Ady Endrét bújta, s jobban ismerte, mint az agyon-kötelező- 
olvasmányozott klasszikusainkat. Szabó Dezső kimosolyogtatta az iro 
dalom történet-könyveket, melyeket egykilós és nyolckilós form átum 
ban. „gallér alakban és pisztolyalakban“ ontottak a magyarság taní
tására. A „m egbotránkoztatott“ olvasókat odahívta a párisi Notre Dame 
csodálására, s megkérdezte, tetszene-e az architektúrának ez a csodája, 
templom volna-e azért a Notre Dame, ha kiderülne róla. hogv vér
bajos építész építette? És szocialista? Az ifjúság szemében ez csak von
zóerő volt. Hiszen Rimbaud, Verhaeren, Proust, Péguy, Giono, Stephan 
George, Gorch Fock. Chesterton, Shaw, Hamsun, Móricz, Szabó Dezső, 
József Attila és mindenki, akit ez a generáció v a l ó b a n  o l vas ,  
„szocialista“. A tankönyvek még azon rágódtak, hogy kell „érteni“ a 
Fekete zongorát, a fehér irodalom közlönyei még Lédának és a többi 
végzetes Asszonynak az alakja körül okoskodott és indázott, a fel
indult „hazafiak“ azon botránkoztak, hogy „Kicsi országom példás 
alakban Te orcádra ütök“ (s ezt úgy értették, hogy arculüti, s nem 
hogv hasonlít rá), szóval amíg a svábokból jött m agvaroknak ő nem 
volt magyar, az egész magyar irodalom, a legújabbakig atyjának, ősé
nek fogadta Adyt. Ami Ady után irodalm unkban történt, az nagv- 
részt hozzátartozik- Ady Endre szomorú élete elvált a művétől. E 
huszonöt év alatt eldőlt a vita. A „nyugatod“, „dekadens“, „talajtalan“, 
„párisi“ Ady „millió gyökerét“ tapogatta ki ez a nemzedék. Millió 
gvökerét a magyar m últban népben, sorsban. Ez a nemzedék, melv a 
magyarság mélységei fölé hajolt, s a m últúnkból és a népünkből leg
mélyebbről iött hangokat kereste, Ady szavaiban megérezte a vissz
hangot a reformáció jeremiádái, a kuruc-költészet, Balassi, Berzsenyi, 
Petőfi. Kemény Zsigmond, Vajda János hangiára, a zsoltárok tem p
lomi hangjára és a nép dalaira. Ady millió gvökérrel a magyarságban 
gyökerezik, s ma m ár hiába törnek életére. Minél mélyebben fogunk 
m agunkra ismerni, annál inkább fogjuk Adyt a magunkénak tekin-

Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek 5
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg mindenkinek
Csak aki véres, igazi életű.

Huszonöt év után Ady m egm aradt „szent lázadások örökös urának“ 
a sziveinkben. Ez sem adatik meg mindenkinek ..Csak. aki véres, igazi 
életű.“ Egy Balassinak, Tsten-szerelem-katonasors dalosának. Egy 
Petőfinek, aki rátette  életét az eddig legnagvobb m agyar vállalkozás, 
a m agyar szabadságharc népi forradalmára. Egy Adynak, aki kora ál-
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szent, vak és nehézkes levegőjében Istennel, m agyar fátummal, a nem 
zeti lét külső és belső nagy kérdéseivel egyszerre m erte a maga har
cát harcolni. Kora álszent, elalkudt, nyárspolgári „keresztény“ irodal
mában talán e g y e d ü l  n e k i  v o l t  é l ő  I s t e n e .  Mi tudjuk legjobban, 
az egyházak irodalmának ismerői, mi tellett költészetben ettől a kor
tól. Konvenció, begvakoiolt frázisok, álszent, moralizálás. Ady fel
nyitotta a pókhálós ajtót, a „korszerű vallásosság“ vasas a jta já t saját 
magában és m egm utatta véres, tépázott szivét istenének és a többi 
embeinek. Makkai Sándor szerint Balassi óta páratlan jelenség iro
dalmunkban. Talán e g y e t l e n  v a l l á s o s  k ö l t ő n k ,  a k i n e k  n e m 
c s a k  v a l l á s a  van,  de  I s t e n e !  Istene, akiben „hisz hitetlenül“, 
„mert hinni akarok, m ert sohse volt még jgy rászorulva sem élő, sem 
halott“. A lázadás, a bűnbánat, az Istenkeresés, a boldog elnyugvás az 
Istennel való találkozásban soha nem talá lt ilyen m agyar szavakat 
magának, mint Ady Endrében. És magyarsága. Ez a „beteg m agyar
ság“, ez az átkozódó, vívódó, forradalm i magyarság, e huszonöt év 
alatt prófétaivá magasztosult. Hogy beteg volt? „Rinocérosznak“ kel
lett volna lennie, ha e k k o r a  felelősségtudattal, e n n y i  világosiátással 
a z t  a m agyar problém át egészségesen tudta volna viselni, amit viselt. 
A forradalom, Trianon készült azokban a napokban, s a kívülről és 
mélyből jövő erőket látva, a m a g y a r s á g r a  z ú d u l ó  k é r d é s e k e t  
é r t v e ,  ki  n e m  r o p p a n t  v o l n a  össze ,  m i n t  ő. Ezt az átkozódó, 
szomorú, lázadó magyarságot hogy is érthette  volna a „harm inc
milliós álmú m agyarság“? A polgári szemléletű, gyanútlan, „boldog“, 
béke-generáció nem hihette benne a m agyar végzet prófétáját, csak 
a „vörös hajnal“ agitátorát. És huszonöt év után még mindig ura Ady 
Endre a jobbik m agyar ifjúság „szent lázadásának“ egy jobb magyar 
életre Igen, én élni és hódítani fogok 

Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok,
Lyányok s ifjak szivei védenek.
Örök virágzás sorsa m ár az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, m int szent sír s m int koporsó kemény,
De virágzás, de Élet és örök.

Ady Endre szomorú élete elporladt huszonöt év kemény koporsó
jában. Ma már csak a műve látszik, mely i l y e n  huszonöt év után, 
amit mi éltünk, csak mindig új virágzás, Élet és míg magyar él — örök.

Dezséry László.

Kevesen tudják. . .
A Székács József és Török Pál szerkesztésében megjelenő „Pro

testáns Egyházi és Iskolai Lap“ 1848. évi 2. számában találjuk ifjabb 
W alentinyi János „Utazási naplótöredék“-ét. A cikkben sok érdekes 
és egyháztörténeti szempontból fontos közlést olvashatunk. Alább köz
lünk belőle néhány részletet.

„Salzburg reánk, protestánsokra nézve történetileg nevezetes 
hely. A reformáció idején számos protestáns lakta e várost s környé
két; de az idők mostoha körülményei közt, 1731-ben 30.000-en kény
telenek voltak hazájukat elhagyni s Porosz, Szász, Holland és más 
idegen honokba átköltözni. — E várost nevezetessé teszi Mozartnak 
és a régi nagy philosophus s ritka Ügyességű orvosnak, Paracelsusnak 
e városbani lakása. Salzburgnak 18 róm. kát. temploma közül leg
régibb a már 721 éves „M argit” nevű kápolna. A várhoz közel nagy 
sziklák között találtatik  egy barlang, hol vezetőm nyilatkozata szerint 
a 455-ik évben 50 barát lakott, kik az Olaszország felé siető Attila 
csapatjai által a kőszirtről ledobattak. A várnak term eit megszemlél
vén, ezekben néhány, paraszt háborúból m aradt fegyverre, s ezek közt 
faálgyúkra is akadtam, valam int a kínpad szobára is, hol a még ott 
létező 2 mázsánvi kő, melly a hitük m iatt elítéltek lábaira téteték, 
eléggé m utatja, milly nehéz sors érte 1731-ben gróf Firm ián Leopold 
Antal uralkodó érsek alatt, a börtönökbe fulladásig zárt hitroko
nainkat.

ölte a rossz előadás; pedig egy-két jó 
mondanivalójuk volt. M indenesetre é r 
lelődnie kell még az ú ja t keresésben 
és kifejezésben a szerzőknek, term észe
tesen Kodályt kivéve.

M akacs Kata a modem kiadású 
m akrancos hölgy, ízléses, túlzásoktól 
mentes m agyar vígjáték. Kivételesen 
minden kockáján valami úri m érték- 
ta rtás látszik, ami kellemessé és ked
vessé teszi a moziban eltöltött perce
ket. De nívóban nem jelent haladást, 
legfeljebb visszatérést egy pár hasonló 
elődjére, arra  a fokra, amelyen m ár 
évekkel ezelőtt kellett volna lennie a 
m agyar film vígjátékoknak. Az új sze
replőktől lehet valam it remélni. kp.

H Í R E K
Evangélizáció. A most kezdődött, esz

tendő evangélizációs m unkája nagy len
dülettel indult. Jan u ár hónapban Sajó- 
házán, Rozsnyó fiókegyházában, Rima
szombatban, Orosházán és Foton volt 
evangélizáció.

Lelkcszavatás. D. Raffay Sándor bá
nyakerületi püspök január 20-án lel
késszé avatta Láng Péter végzett teoló
gust.

A dunáninneni egyházkerület Kardos 
Gyula halálával m egüresedett püspöki 
tisztére a választó egyházközségek most 
ta rtják  püspökválasztó közgyűléseiket. 
A közgyűlésen létrejö tt szavazatokat ja 
nuár 31-ig kell beküldeni.

Az Evangélikus H adiárvaház első kör
levelét most küldötte szét dr. Kékén 
András. Az Á rvaházban 54 gyermek 
van, 30 fiú és 24 leány. Még akad 
néhány hely hadiárvák részére. Az á r
vák közül 34 budapesti, 20 vidéki. A leg
kisebb gyermek 3 és fél éves, a legidő
sebb 14 éves. Az Árvaház berendezése 
65 személyre 32.800 pengőbe, az épületen 
végzett javítások pedig 3600 pengőbe 
kerültek. A gyermekek felruházására 
6000 pengőt, élelmiszerek beszerzésére 
10.000 pengőt fordítottak Az Árvaház 
fenntartására egyébként havi 4500 P 
szükséges, amiből ez idő szerint havi 
3500 pengő van biztosítva. Bízunk 
abban, hogy a még hiányzó havi ezer 
pengőt felajánlásokból szintén biztosí
tani tudjuk.

D. Kovács Sándor, a dunáninneni egy
házkerület elhúnyt püspökéről a Hit- 
tudományi Kar 1942. évi tanévnyitó ün
nepén dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár 
által mondott emlékbeszéd most jelent 
meg különlenyomatban.

Evangélikus leventéink. A levente
mozgalom vezetősége úgy rendelkezett, 
hogy a leventeifjúságnak az istentiszte
leteken való részvételét ugyanúgy kell 
ellenőrizni és számontartani, mint a 
leventeképző órákon való részvételt. Ez 
a rendelkezés összefügg a keresztyén 
egyházaknak a leventem unkába történt 
intenzív bekapcsolásával. A leventék 
minden héten igazolni tartoznak hogy 
tem plom ukban istentiszteleten vettek 
részt. Az igazolványokat az illetékes 
lelkészi hivatalok adják ki s azok az 
istentisztelet végén vagy a templom elő
csarnokában vagy a sekrestyében vehe
tők át.

Eljegyzés. Dr. K utas István orvos, a 
dunaharaszti egyházközség felügyelője, 
eljegyezte. K lingham m er Emmát Békés
csabáról.
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A német templomok újjáépítése. A lé
gitámadások által szétrombolt német 
városok újjáépítésének előkészületei ke
retében a Führer megbízottja Speer 
miniszter, a tem plomépítés terén külö
nösen kivált építészeknek megbízást 
adott, hogy a szétrombolt templomok 
újjáépítésére m egfelelő tervet dolgozza
nak ki. A nemet protestáns egyház v e 
zetőségét felszólították, hogy alkalmas 
szem élyekét jelöljenek ki az újjáépítést 
előkészítő grémiumokba.

Kitüntetés. A kormányzó úr Bándy 
György balogpádári lelkésznek a szovjet 
elleni hadm űveletek alkalm ával az 
ellenség előtt teljesített kitűnő szolgála
taiért a Signum Laudis-t adományozta 
a hadiszalaggal. — Boros Károly kő
bányai s. lelkész a hazának végzett ön
kéntes szolgálataiért Legfelsőbb helyről 
a Nem zetvédelm i Keresztet, Orosz
országban teljesített szolgálataiért pedig 
az^I. osztályú tűzkeresztet kapta.

Halálozás. Dr. Linder Károly, az arad- 
békési egyházm egye és a békéscsabai 
egyház ügyésze 67 éves korában Buda
pesten, rövid szenvedés után váratlanul 
elhúnyt. Január 22-én tem ették a Far
kasréti temetőben. — Kövii Frenyó La
jos, az eperjesi kollégium  ny. vallás- 
tanár-lelkésze 72 éves korában Eperje
sen, január 21-én elhúnyt. — Özv. Bihar 
Józsefné, nemes Küttel Lenke, hadbíró- 
ezredes özvegye 82 éves korában Fonyó
don elhúnyt. Egyházszeretetéről tanús
kodik a íonyódi protestáns templom, 
m elyet az általa m egindított mozgalom  
épített meg. Január 17-én kísérték  
utolsó útjára Fonyódon.

Konfirmációi Káté. Néhai Zongor 
B éla konfirmációi Kátéja, m elyet az 
elhúnyt húga a dunántúli egyházkerü
letnek ajándékozott, a Harangszó k i
adásában megjelent. Ära 1 pengő. Meg
rendelhető a Harangszó kiadóhivatalá
ban.

„Útmutató munkaprogramm“ jelent 
meg egy évi leánymunkához. A ISO ol
dalas kézikönyv gyakorlati útm utatást 
és részletesen kidolgozott vezérfonalat, 
előadás- és megbeszélésanyagot tartal
maz az ifjúsági leánymunkához. Az Ú t
mutató megrendelhető: Győr, Evangé
likus Püspökség címen. Ára 4 50 P.

Ifjúsági csendeshét Budapesten. Ja
nuár 17—23-ig a bányakerületi ifjúság  
számára Budapesten csendeshét volt 14 
gyülekezetből összetoborzott 28 ifjú 
számára. A csendeshét központi gondo
lata: „Az üdvösség útja”. A résztvevők  
m egjismrekedtek ezenkívül egyházunk 
szeretetintézm ényeivel, meglátogatva a 
FÉBÉ Diakonissza Anyaházat, a zuglói 
Szeretetházat, az Ev. Hadiárvaházat és 
a budakeszi Epileptikus Szeretotthont. 
Jó betekintést nyertek a budapesti ifjú 
sági munkába is, meglátogatva a zuglói 
Ifjúsági Egyesületet. A csendeshét részt
vevői Sztebllo Gábor kér. lelkész veze
tésével befejezésül a nagy tárcsái nép
főiskolát látogatták meg.

Tótkomlós. A békési egyházm egye 
ifjúsági bizottsága Tótkomlóson feb
ruár 6—13~ig a tótkornlósi ifjúság, majd 
az egyházm egye ifjúsága részére csén- 
deshetet rendez. Jelentkezés Keveházi 
Qttmár vallástanító lelkésznél, Tót
komlós.

A Misszió-Egyesület február 2-án, 
d. u. 5 órakor az egyetem es egyház 
Ü llői-úti épületében dr. Molnár Gyula 
és Németh Károly elnöklete alatt tartja 
évi rendes, egyben számadó közgyűlését, 
m elyre a tagokat és érdeklődőket ez
úton is meghívja.
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Münchennek 100.000 1. közül mintegy 8000-ren protestánsok, kik 
evangélikus nevezet alatt egyésülvek; egy, kies helyre épült templo
muk vagyon, mellyben a királyné s a királyi család többi protest, 
tagjainak számára fényes székek állíttattak  lel. Három lelkész pász- 
torkodik ezen nem csekély gyülekezetben. — Ágost a régi, de jeles 
város, hajdan 80.000,- most 30.000 1., k knek iööb mint egyharmada 
protestáns vallású; a protestáns lakosság öt egyházra oszlik el az öt 
templom szerint, minden egyháznak tulajdon lelkészei vannak. A.zon 
épület után kérdezősködvén, hol 1530-ban az ágostai vallástétel adatott 
által, kielégítő választ sietve senkitől sem nyerék. — Stuttgart, W ürt- 
tem bergnek székes városa, a tudományok valódi bölcsője, sok jeles 
férfinek, ezek között Schillernek is, kinek ércből öntött magas szobra 
a kir. vár előtti tért ékesíti, születési helye, 30.000 prot., 2000 róm. 
kát., néhány száz német kát. lakosai jámbor s vendégszerető embe
rek. — A kir. könyvtár nevezetes Szentírásgyüjtem ényéről, többet 
számlál ez 8000, mindenféle nyelven kiadott kötetnél, mellyek közt 
néhány m agyar s szláv bibi ára is akadtam.

*
Kevesen hallották ezt a nevet: Benka György. A m últ század első 

felének egyik legképzettebb nevelője volt. 1803-ban született A rany
patakon, Sáros megyében. Tudományos pályáját Eperjesen kezdte. 
Később IVÍezőberényben tanult, Sopronban a teológiai tudományokat 
hallgatta s végre a bécsi teológián nyert lelkészt képesítést. Hazájába 
visszatérvén, két esztendőn keresztül nagybátyjának, a még egy ideig 
Mezőberényben működött szarvasi gimnázium leíki atyjának, Benka 
Ádámnak volt segítségére. Már 26 éves korában rendes tanárrá  vá
lasztották Mezőberényben és ettől az időtől kezdve 19 éveh át ernye- 
detlen szorgalommal fáradozott a tanítás és a nevelés munkájában. 
Fiatalon, alig 45 éves korában hunyt el.

Az egykorú egyházi lap így emlékezik meg róla: ,,Ezen rövid élet
rajz egyszerű folyamata hű képét adja a boldogult lelkületének. 
Ö ugyanis azon áldott embereknek volt egyike, kikben több a valóság, 
m int a szín, több a tett, m int a szó; kik benső beesők tudatában 
kerülve minden szemfényvesztést, szerény egyszerűségben működnek 
s azért ha éltének csillaga nem fénylett is el messzire, de annál jóté
konyabban hatott a közelben. — Bloch M. szívreható beszéddel szóno
kolt a dicsőnek hamvai fö lö tt/’

Száz évvel ezelőtt egyik egyházi lapunk a következőképpen emlé- 
ke'zik meg egy késő vénségében elhunyt püspök haláláról:

,,A bölcs által megírt határon túl, halála váratlan nem lehete 
ugyan már, de azon egyház, mellynek m ár élemedett tagjait is ő 
avaiá be a keresztyének közé, mellynek élete az övével több, mint 
fclszázadon keresztül összeforrva volt, e veszteséget csak idő m últá
val fogja megszokni, s még sokáig körében képzelendő, körében óhaj- 
tandja látni a tisztes aggot, ki korát, erejét meghaladó buzgalmában 
még kevés hó előtt is hirdető szószékből Isten igéjét, gvengültség 
m iatt rebegő ajakkal ugyan, de puszta megjelenésével áhítatot s imá- 
dást gerjesztve az iránt, ki hosszú életben dicsőíté meg ra jta  hatalm át“.

Ugyanez a lap egy másik egyházi m unkást így parentál el: „Érde
mei hirdetésével nem zavarom álmait; dicsérjék meg azért saját m un
kásságai s a köz jó m ellett te tt fáradozás!, midőn a közérdeket önérde
kévé .tette, s legfőbb örömét a közjó, különösen a bölcs vezérlése alá 
bízott egyházak jólléte előmozdításában találta . .

Közli: Pásztor Pál.

Minden evangélikus isko
lában  és lelkész! h iva
ta lban  T e s s e d i k szob

rának ott keli len n i!
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TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1. 

, , I R É N “  füiökülönlegességa»
Tulajdonos : FFJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F eh é rh a jó > u tca  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfüzőket a legújabb szabás szerint.

S ALAPÍTÁSI Év: 1853.

E L IG M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telefon: 181-282. BUDAPEST V.,
V álasztékos, Ízléses, szolid

Nádor-utca 3.
munka. Előnyös árak.

Bundák,
bolerók. ezüstrókák, nerzek nagy Választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rég? közismert, 
m e g b íz h a tó ^

ícidlo0 Budapest 
ív kristóf tér 6

HJSUi
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Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és óraja vitások.

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítás! A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telefon : 38-20-87.

10, 01 ram
és az összes hang- 1 \4  A R I V I T ^  hangszer- 
szerek legolcsóbban i  /L t telep
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Prahl ' gyöngyös, K ossu th -u tca 3. szám .
LuluAlll. M ohács, S zen t-ls tván -u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  á rengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézm ény, m éh 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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, 
valam int 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
vlfeie Me nd ö l né hittestvérünk 

zongora termében 
B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—252.

M ű v irág , d is z to lt, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON : 1 8 0 -2 1 3 .

R F I V F P 7 Í I K  z ° m í*n c táM cik»
ULLI  L ü L U It vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS név]egyek- cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327
B H H B B H B B B H B H B M H a f l B H B H i

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

Telefon : 185—462.



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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 131-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
- könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sán tha  K á r o ly ; D. K ap i Béla  ;

Im akönyv Buzgóság könyve Az ilthatatlan fáklyn
6'50 P, díszes kötésben : 20 P.

I m á d s á g o s  k ö n yv .  
Fűzve : 3*— P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; Q iertz B o : M aróthy Jenő  ;

Szegények szive Házát kősziklára építette Szeptembertől -  márciusig
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: 11'— P.

Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16'— P.

Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

j  t u t U e i  t e l k e

Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine .

l U i v z t u s  é t e l e

Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Új! Új!
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmayáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8 — P.

R em én yik  Sándor O yóni Géza W eitb rech t:

összes versei
I—II. kötet. 46"— P.

összes versei
21-40 P.

f f i o ú a  é s  W lá v k a

Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2‘50 P.

BUDAPEST. VIII., ÜLLŐ1-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Utólagos megegyezés
A Budapesti Közlöny f. év 

január 23-án megjelent 18. 
száma közli az m. kir. minisz
térium 5830/1943. M. E. számú 
rendeletét az egymástól távol 
lévőkként házasságot kötött 
házastársaknak a gyermekek 
vallására vonatkozó utólagos 
megegyezése tárgyában.

A rendelet úgy intézkedik, 
hogy a bevett vagy törvénye
sen elismert különböző vallás
felekezethez tartozó olyan há
zastársak, akik a 2400/1942. 
M. E. sz. rendelet alapján, mint 
egymástól távol levők kötöttek 
házasságot, megszabott határ
idő alatt utólagosan is m eg-' 
egyezhetnek arranézve, hogy 
hetedik életévüket még be nem 
töltött, valamint a még szüle
tendő gyermekeik valameny- 
nyien az atya vagy az anya 
vallását kövessék, illetőleg ab
ban nevelkedjenek. Ezt a ha
táridőt a rendelet három hó
napban állapítja meg. még pe
dig attól az időtől kezdve, hogy 
az akadályozott házastárs nem 
tartózkodik hadműveleti terü
leten vagy az országhatáron 
kívül eső egyéb helyen. A ha
táridő szünetel, ha valamelyik 
házastárs közben szolgálatból 
kifolyólag hadműveleti terű - 
letre vagy az ország határán 
kívül eső egyéb területre ke
rül. Ha pedig valamelyik há
zastárs meghalt anélkül, hog} 
házastársával- gyermekei vá
lására nézve érvényes meg
egyezést kötött volna, az élet
ben maradt házastárs az ide
vonatkozó törvényben megha
tározott alakszerűség mellett

nyilatkozattal kijelentheti azt 
az akaratát, hogy a hetedik 
életévüket még be nem töltött, 
valamint a még születendő 
gyermekei valamennyien az 
atya vagy az anya vallását kö
vessék, illetőleg abban nevel
tessenek. Ez utóbbi esetben az 
illetékes gyámhatóságnak kell 
véghatározattal megállapítani, 
hogy a meghalt házastársnak 
komoly szándéka volt a meg
egyezés megkötése s ezt a szán
dékát vagy közokiratban, vagy 
teljes bizonyító erejű magán
okiratban határozottan ki is 
nyilvánította.

Ez a kormányrendelet szo
ros összefüggésben van az 
úgynevezett távházasság-kötés 
megengedésével és nyilván 
abból indul ki, hogy a rendes 
házasságkötés alkalmával fenn
álló az a jog, hogy a különböző 
vallásfelekezetű házasfelek a 
házasság megkötése előtt meg
egyezést köthetnek születendő 
gyermekeik vallására nézve, 
lehetővé tétessék a távházassá
got kötők részére is. Ez az alap- 
gondolat mint a hadbavonul- 
taknak nyújtandó kedvezmény, 
indokoltnak látszik. A gyakor
lati kivitel szempontjából azon
ban az érdekelt egyházaknak 
súlyos aggodalmaik vannak.

Első aggályunk alkotmány- 
jogi. Az idevonatkozó 1894: 
XXXII. te. ugyanis határozot
tan kimondja, hogy a házas
ságból születendő gyermekek 
vallására vonatkozó megegye
zést csakis a házasság meg
kötése előtt lehet megkötni. 
A törvény ettől semmi eltérést

nem engedélyez. Ez a mostani 
rendelet tehát a törvényt alap- 
gondolatában változtatja meg, 
tételes törvényt pedig csak tör
vénnyel lehet megváltoztatni. 
Másik aggályunk az, hogy a 
gyakorlatban az eredeti tör
vénynek a végrehajtása a há
zasságkötés előtti megegyezés 
körüli huza-vonát időben vég
legesen lezárta a házasság meg
kötésével, ez a rendelkezés 
azonban további három hónap
pal, esetleg még hosszabb idő
vel meghosszabbítja azt. Is
merjük ennek az idézett ere
deti törvénynek igazi keletke
zési történetét s tudjuk, hogy 
már annakidején is súlyos ag
godalmak merültek fel vele 
szemben s ezek az aggodalmak 
azóta súlyosan be is igazolód
tak. Attól tartunk, hogy ez a 
rendelet jót akar és az ellen
kezőjét fogja elérni. Meg kell 
említenünk azt az aggodalmun
kat is, hogy új helyzetet fog 
teremteni az egyházak egymás- 
közötti viszonyában, még pedig 
semmi esetre sem kedvezőbbet, 
hanem kedvezőtlenebbet.

Éppen ezért minden aggá
lyunk fenntartása mellett sérel
mesnek is és sajnálatosnak is 
tartjuk azt, hogy a keresztyén 
egyházak valamennyire nyu
galmi helyzetét könnyen meg
bontó rendelkezést anélkül bo
csátották ki, hogy előzetesen a 
bevett vagy törvényesen el
ismert keresztyén egyházakat 
kérdezték és a tanácskozásokba 
bevonták volna.

K. L.

1



P M M U m
Vasárnap

A vasárnap illő m egünneplésére el
indult mozgalom szelíd hangjait tú l
harsogták az események riadói. Pedig, 
hacsak minden el nem pusztul, ami 
van, a keresztyénség ébredésének ezt 
a legújabb megnyilvánulását nem sza
bad többé figyelmen kívül hagyni.

A messze m últban elkövetett hibák 
jóvátételéről) van szó. A hibák és té
vedések akkor kezdődtek, mikor a ke
resztyénség megszabadult az üldözé
sek kínszenvedéseitől és, m int ha ta
lomhoz ju to tt Egyház, az állam élet al
kotó tényezői közé emelkedett.

Ekkor történt a végzetes szerencsét
lenség, hogy az Egyház érdekében fel
áldozták a kereszfyénséget. A tömegek 
külsőségekben eleget te ttek az Egyház 
rendelkezéseinek, de lélekben nem let
tek keresztyénné, a valóságban tovább
élték a maguk pogány életét. Isteneik 
helyett szentjeiket ünnepelték, a zsidó 
felekezeti türelm etlenség orgiákat ült.

A természetes élei jelenségeit nem 
oldották föl az evangélium szellemé
ben. Egyszerűen úgy intézték el, mint 
káros és veszedelmes dolgokat, am ik
ből a bűn fakad. Azért az emberi te r
mészettől való eltolódást magasabb 
életként magasztalták. A keresztyénség 
újraéledésének kísérleteit kegyetlenül 
üldözték, hogy meg ne zavarja az Egy
ház hatalm ának rendszerét.

Luthernek sikerült először az egész
séges, természetes emberi életet fel
szabadítani az evangélium szellemében. 
M egmutatta a keresztyén családi élet 
példájában, hogy mennyivel m agasabb- 
rendű, m int Isten ezen ősi rendelésé
nek megtagadása. Nagy történelm i te tt 
volt ez. M ajdnem olyan nagy, m int a 
w ittenbergai tételek kiszegezése.

Az evangélium szava szólalt meg 
ebben: A szombat nem ura az em ber
nek, hanem az ember a szombatnak is 
ura. Az egyház törvénye csak akkor 
felel meg rendeltetésének, ha szol
gálja a lélek üdvösségét, nem pedig, ha 
rabszolgává teszi az embert.

Ha a vasárnapot illően akarjuk meg
ünnepelni, Lutherre kell gondolnunk. 
A vasárnapnak, az istentiszteleteken 
kívül is, a keresztyénség felszabadítá
sán kéül dolgoznia. Nagyon sok a fel
szabadítandó terület, ahol még a po
gány zsarnokság uralkodik. A gondolat 
szabadságának korlátozása, a felekezeti 
türelmetlenség, a társadalm i osztályok 
gőgje, az élvezetek káros és esztelen 
irányban való elfajulása, a felekeze
teknek osztályurailbmra való törek
vése, a nepotizmus, a vagyon érzéket
lensége a nélkülözőkkel szemben, a kö
zösség érzésének hiánya.

Mindezek a fogyatékosságok az evan
gélium szellemétől várják  a felszabadu
lást. A vasárnap van hivatva arra, hogy 
megfelelő form ában hozzáfogjon a gyó
gyításhoz. A vasárnapot a lelkek fel
szabadításának ünnepévé kell emelni. 
A szabadságot g keresztyénség evan
géliumi szellemével kell megtölteni.

Ebbe a m unkába bele keli vonni 
m inden arravaló keresztyén embert, 
aki a maga életkörében ismeri a jav í
tásra váró jelenségeket. Nem lehet m á
ról! holnapra megszervezni az ered
ménnyel működő szervezetet. De el 
kell kezdeni a megszervezést akárm i
lyen szerény kezdettel.
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Az egyház világhelyzete
— Stockholmi m unkatársunktól —

Évfordulókon nemcsak az államoknak, testületeknek és egyéneknek, 
hanem az egyháznak is illik számotadni arról, hogy miképpen töltötte 
be küldetését s mennyiben volt Urának hűséges szolgálója, aki a világ 
külső megpróbáltatásai, üldöztetés és szorongattatás között is válto
zatlan hittel tolmácsolja az Üzenetet.

Egyes országokban bizonyára nem m arad el ez a számadás. Annál 
nehezebb azonban, hogy a mai háborús világban, amikor nemcsak vi
lágrészek, hanem országok is egymástól elszigetelve élnek, számot ad
junk arról, hogy egy év alatt hogyan töltötte be feladatát az egyete
mes egyház? Ebben az évben az. evangéliumi egyházak nemzetközi 
szervei sem tudnak teljes képet rajzolni az egyház világhelyzetéről. 
Töredékek látnak napvilágot, amelyekből össze kell rakosgatni az 
eseményeket, itt-o tt elhangzó nyilatkozatokból kell összefonni az egyes 
szálakat, hogy valam ennyire is egységes kép alakulhasson ki.

Itt Svédországban abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy 
a világ minden részéből ju tnak el tudósítások, sokszor propaganda 
célzattal, de a nélkül is. Nemcsak a politikai híreknek van igazi vá
sára, hanem az egyház élete felől is m egszámlálhatatlan hírek kerin
genek. Az itteni semleges álláspont azután mindezek m ellett arra is le
hetőséget ad, hogy a valóban hiteles magból kialakuljon egy vala
m ennyire hiteles kép. Ily módon felhasználhatók a m enekültek elbe
szélései, külföldről hazatérő újságírók cikkei, hírirodák stb. közlései, s 
mindaz, ami hiteles forrásokból származik. Közléseimben éppen ezért 
eredetiség helyett csak tárgyilagosságra törekszem.*)

Jelen cikksorozatomban meg szeretném kísérelni az egyház világ- 
helyzetének megrajzolását. Tudatában vagyok annak, hogy ezek a 
cikkek is csak töredéket jelentenek, de talán ennek ellenére is sok ér
dekes és részben ism eretlen adattal szolgálhatok, amelyet azután talán 
mások ki tudnak egészíteni. A nyilvánvaló hiányok ellenére is szük
ségesnek találom, hogy — éppen a mai helyzetre való tekintettel — 
fokozott figyelemmel kísérjük az egyetemes keresztyén egyház életét, 
amelyből a magunk m egpróbáltatásai és jövendője számára is erőt me
ríthetünk.

#
A z egyetemes egyház helyzetét ma — egész természetesen — dön

tően befolyásolja az a tény, hogy a világ, amelyben él, háborúban van. 
Az egyház ezt ugyan ne-m helyeselheti, de mint adott tényt kénytelen 
tudomásul venni és szolgálatát ehhez alkalmazni. Ne úgy értsük ezt, 
m intha az egyháznak kötelessége lenne elismerni a háború jogosult
ságát és következésképpen a hadviselő hatalm ak támogatását, hanem 
egyszerűen úgy, hogy az egyháznak olyan emberekkel van dolga, 
akiknek életét naponként érinti a háború ténye, s m int ilyenek várják 
az egyház szolgálatát. Hadviselő államokban ezért válik szükségessé az 
egyház fokozott szeretetm unkája és a háborúban súlyosan megpróbált 
lelkek vigasztalása. Megszállott országokban viszont az egyház szük
ségszerűen válik a nemzeti élet hordozójává, am int ezt a történelem 
számtalan példával bizonyította. Mindezek m ellett azonban a semleges 
országok békeszigeteit is befolyásolja a háború, amennyiben az itteni 
egyházak világosan rám utatnak azokra a feladatokra, melyeket egy
részt a háború alatt, másrészt ennek elmúltával, egyedül semleges 
országok lesznek képesek elvégezni. A háború által felvetett kérdé
sekkel tehát csaknem minden egyháznak foglalkoznia kellett az el
m últ évben is. Az egyház világhelyzetének rajzában ez a tény kétsé
get kizáróan nyomot fog hagyni. Korántsem jelenti azqnban ez azt, 
m intha a kezemben levő híranyagot ebből a szempontból kívánnám 
rendszerezni. Csupán az a szempont vezet, hogy az egyes országokból 
rendelkezésre álló híranyagot közöljem. A tényközlésnek ez a módja 
azt is magában foglalja, hogy e sorokban, vagy ezek mögött senki ne 
keressen értékítéletet az egyháznak a háborúban való m agatartása fe-

*A következő főbb forrásokat használom fel: Ökumenischer Presse- und 
Nachrichtendienst Genf; K risten Gemenskap; K yrkor under korset.



m e n  im p it
lől. Olyan kérdésekre pl., hogy az egyház felelős-e a háborúért, m it j 
mulasztott el, avagy hol lépte túl küldetésének határát, csak kellő tör- í 
ténelmi távlatból lehet választ adni. Ez azonban nem zárja ki azt a 
lehtőséget, hogy az egyház világhelyzetének képe adatokkal szolgáljon 
a történeti értékítélet, avagy az egyház jelen eszmélődése számára.

1. A balti egyházak mártíriuma.

Nem régi, de annál bensőbb kapcsolat fűzi a m agyar evangélikus 
egyházat az észt egyházhoz. Amióta tudatosítottuk a velük való népi 
és hitbeli rokonságot, számos jelet láthattunk  arra vonatkozólag, hogy 
e velük való kapcsolatoknak a m agunk egyházi életében is meg lehet
nek az áldásai. Annál érzékenyebben kellett érintse a m agyar keresz- 
tyénséget is az a mártírsors, amely Észtország és vele együtt a többi 
balti államoknak osztályrészül ju to tt 1940 júniusában a szovjet-orosz 
megszállás által. Keveset hallottunk a továbbiakban róluk s több észt 
lelkészbarátunk sorsáról máig sem sikerült felvilágosítást kap
nunk. Az elm últ évben azonban Svédországban kiadásra került egy 
füzet, amely hiteles adatokkal alátám asztott helyzetképet ad az észt
országi egyházi életnek a szovjeturalom alatti helyzetéről.*)

A szovjet valláspolitikája ismeretes volt mindazok szemében, akik 
a megszálló csapatok bevonulását kénytelenek voltak elviselni. Nem 
volt meglepetés ezek alapján az sem, hogy az észtországi egyház m ár
tírium a jóformán az első napon megkezdődött. Az új, szovjetbarát 
kormány első lépése az volt, hogy m egszüntette az iskolai vallásokta
tást és m egtiltotta az istentiszteletek rádión való közvetítését. Rövide
sen ezután kövekezett a dorpati egyetem teológiai karának bezárása, 
a keresztyén ifjúsági egyesületek feloszlatása. Ez azonban csupán a 
kezdet volt.

Hamarosan elvette az új tanácsköztársaság az egyház és vallásos 
egyesületek minden ingatlan vagyonát. Ezzel egyidejűleg pedig meg
indult a kommunista sajtó hadjárata az egyházzal szemben. A sajtó 
,,okos és megértő vallásellenes propaganda keresztülviteléről” tájékoz
ta tta  olvasóit. A céj azonban világos volt: az ingadozókat elriasztani az 
egyháztól, s után a megcsökkent számú híveket és vezetőiket félre
tenni az új politikai rendszer útjából. • A szovjetkormány és a 
kommunista párt minden erejével tám ogatta ezt a politikát. Hamaro
san m egtiltották a gyerm ekistentiszteleteket, konfirmándusok oktatá
sát és az egyház minden m unkáját az ifjúság és gyermekek körében. 
Tervszerűen bénították meg tehát az egyház m unkáját s noha hiva
talosan intettek arra, hogy a nép hitbeli meggyőződését ne sértsék 
meg, (ilyen alapon egyes istentelenek ellen ítéletet is hoztak), a va
lóság azt m utatta, hogy túl rövid időt képzeltek elegendőnek a „nép- 
felvilágosítására” s az észt egyház hívei a m egnehezített körülmények 
között is igen nagy bátorsággal állottak helyt hitükért.

A vallástalan propagandával egyidejűleg egy más „hatásos” esz
közt ’S igénybe vettek. Az egyházi, valam int gyülekezeti vezetőkre 
anyagi és rendőri nyomást kezdtek gyakorolni. Tanítóknak megtil
tották a kántori szolgálat végzését, templomok és egyházi helyiségek 
világítása számára 14-szeres áram dijat és lakbért szabtak meg. Ezek
kel az intézkedésekkel az egvházi tisztviselőkön kívül még ezek gyer
mekeit is sújtották. Mindezek ellenére egyetlen lelkész sem hagyta el 
gyülekezetét még annak ellenére sem, ha a papiakból kiűzték.

Mindezen külső nyomás sem volt elegendő arra, hogy Krisztus 
híveit elriassza az egyháztól. A szovjeturalom utolsó hetében (1941 
júniusában) éppen ezért még kegyetlenebb eszközökhöz nyúltak. Ki
végzések és deportációk pecsételték meg az észt egyház m ártírsorsát. 
A fent em lített közleménv adatai szerint 31 egyházi személyt (lelkészt 
és presbitert) végeztek ki. A németekkel való háború kitörésekor pe
dig megkezdődött az észt állampolgárok, közöttük is elsősorban az 
egyházhoz hűségesek tömeges elhurcolása ism eretlen sors felé. A kö
zölt adatok szerint 163 egyházi lag tevékenv személy ju to tt erre a 
sorsra, közöttük 15 lelkész és 12 egyházfelügyelő. A kisebb gyüleke
zetek kivételével csaknem minden gyülekezetét súlyosan érin tett ez a

* Perlitz Harald: Estlands kyrka under sovjetväldet 1S40—41, Stockholm J943.

Nemcsak a korcsmából és egyéb rom 
boló élvezetekből kell kivezetni az em
bereket, hanem meg kell nekik m u
tatn i az u ta t a testet, lelket megerő
sítő élvezetek felé. A középkor tan í
tása, hogy csak a szenvedés tetszik 
Istennek, a maga terméketlenségével, 
megtagadja az életet. Pedig a keresz- 
tyénség arra van hivatva, hogy ne csak 
a könnyeket szentelje meg, hanem a 
mosolygást is.

Hamvas József.
i~*r~̂ -rw~̂ n M"iwi i.wi>

Nem — nem — nem
Az „Üj M agyarság" ez évi 22-ik szá

m ában igen érdekes cikk jelent még 
Csávossy László báró tollából, mely a 
fiatalkorú bűnözők kérdésével foglal
kozik és egy ism ertnevű bírót, utána 
pedig a főkapitányság egyik magas
rangú rendőrtisztjét szólaltatja meg. 
Különösen érdekesek a rendőrtisztnek 
a fiatalkorú bűnözők lelki életére vo
natkozó tapasztalatai s annak meg
állapításai. A cikknek idevonatkozó 
részét szószerint közöljük.

— Európa több állam ában (amerikai 
statisztikák nem állnak rendelkezé
sünkre), így Németországban is már a 
háború előtt egyre nagyobb számban 
szerepeltek fiatalkorúak a bűnözési 
statisztikában. Nálunk inkább hábo
rús jelenség ez és m agát a kérdést 
ketté kell választani, ha a bűncselek
mények elkövetésének okát akarjuk 
megvilágítani.

— Az egyik ok szociális és gazdasá'gi. 
Sok esetben előfordult, hogy a fiatal
korút maguk a szülök, hozzátartozóik 
bú jto tták  fel, b írták  rá arra, menjen 
például a pályaudvarokra fát lopni, 
m ert nincs odahaza tüzelőanyag.

— A másik, az erkölcsi ok abban
gyökeredzik főként, hogy a mai súlyos 
időkben igen sok családban meglazult 
a serdülőkorú gyermekek feletti fel
ügyelet. A távollevő apa nevelőhatása 
hiányzik és a fiatalkorú könnyen le
csúszik a tisztesség útjáról. Rossz tá r
saság, rossz könyvek, ponyvaregény
füzetek, melyeknek tarka szemetét 
ugyan eltávolította m ár a korm ány
zat bölcs intézkedése az utcáról, de 
még mindig éppen elég régi példány 
kerül belőlük olyanok kezébe, akiknek 
fiatal le’ikét megmérgezi ez a ..szellemi” 
vitriol, mely külvárosi zugkönyvköl- 
csönzők polcain még most is ott virít, 
ostoba, rossz példára buzdító kalandor- 
filmek stb. m ind-m ind a fiatalkorúak 
erkölcsi fejlődését veszélyezteti. En 
igen sok fiatalkorú bűnöző előéletét, 
körülm ényeit vizsgáltam meg, szinte 
nagyítólencse alá téve. milyen utat járt 
végig addig, mig elém került? Meg
kérdeztem. kifaggattam  őket: mikor
voltak utoljára, vagy já rtak -e  rend
szeresen templomba, melyik imádságot 
tudjak, m egtarto tták-e a maguk vallá
sának törvényeit? A legtöbbtől szinte 
refrénszerűen kaptam  minden kérdé
semre ezt a választ: N e m . . .  v e m . . .
n e m . . .

Ebből nyilvánvalóan elsőrangúan 
fontos feladat volna megterem teni a 
szorosabb kapcsolatot a templom és a 
szülői ház között, éppen a fiatalkorúak 
érdekében. Aki rendszeresen jár kö
zülük templomba, az keveset fogja 
koptatni a rendőrség lépcsőit.
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— A bűnöző „aranyifjak”-nál más 
a háttér. Ezek legtöbbje m egismerke
dik igen korán azokkal a költséges szó
rakozásokkal, amelyeket Pest is kínál 
a nagypénzű embernek. Ehhez azonban 
nagyon kevés az esetleges fixfizetésű 
jövedelem, am it az állását bankban, 
vagy más életpályán csak nemrégen 
elfoglalt fiatalem ber kap. Nem elég az 
a szülői tám ogatás sem, amelyből csak 
a tisztességes körülm ények közötti 
megélhetésre telne, nem pedig báro
zásra, lokálnőkre, rulettre, esetleg a 
karcsúlábú versenyparipákkal kapcso
latos szeszélyes szerencse üldözésére. 
A gyengejejlemű fiatalem ber, akiben 
nincs elég ellenállóerő, megszédül és 
mivel nincs ereje abbahagyni a költ
séges életmódot, megindul a le j tő n . . .  
Nagyon sok szülőnek okozott m ár nem 
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is 
nagy keserűséget az ilyen „aranyifjak” 
életének rendbehozása. De vannak ese
tek, am ikor hiába a szülő áldozatkész
sége. a sértett kártalanítása nem elég, 
m ert hivatalból üldözendő bűncselek
m ényt követett el a fiú, aki kétiaki 
é ’letet élt. Ügy m utatkozott előttük, 
m intha ő állna m odellt m agánóráiban 
az emberi tisztesség szobrához. . .  Az 
ilyenekből, de a bűnre hajlamos, m aga
sabb képzettségű fiatalkorúakból te r
melődnek ki rendszerint a „korszerű’1 
szélhámos típusok, akik a konjunktu
rális bűncselekmények nagyrészét is 
elkövetik.

— Ezekkel az érettségizett, sőt egye
temet végzett fiatal bűnözőkkel szem
ben is megáll az, am it a más tá rsa 
dalmi rétegbe tartozó, hasonló életkorú 
bűntevőkről mondtam: ezekvek sem
nőit erkölcsi életük és nagyrészük épp 
úgy elkerülte a templomot, mint ama
zok . . .

Olvastuk
Három kiadóvállalat három  verses 

m űvet hozott a karácsonyi könyv
piacra. Mind a három  az irodalomnak 
csodálatos gyöngye, méltó arra, hogy 
olvassuk és gyönyörködjünk benne. 
Közülök az első, amelyik legközelebb 
áll hozzánk, kétségen kívül a finnek 
hatalm as népéposza: a Kalevala. Vikár 
Béla fordításában im m ár negyedik 
kiadásban lép a m agyar közönség elé. 
Pompásan csendülő, ritm ikus versek
ben, nagyszerű m agyar nyelvvel adja 
vissza a fordító a mű ezernyi költői 
szépségét. Nem is liehet róla írni, m ert 
szóban és írásban lehetetlen vissza
adni az olvasása közben tám adt érzé
seket. A K alevalát olvasni kell és jó, 
hogy olyan szép és gondos kiadásban 
kaptuk, hogy olvasása külalakja m iatt 
is gyönyörűség. A „Magyar Ellet” 
könyvkiadóvállalat a háborús viszo
nyok között egészen kiváló k iállítás
ban hozta és olcsón is, hogy a  nagy
közönség könnyen hozzáférhessen. A 
mű m egértését gondosan m egírt tanu l
mány tám asztja alá, úgyhogy egységes 
és zárt képet kapunk nem csak a régi 
finn világról, hanem arról a mairól is, 
am elyik ezen nőtt fel.

A m ásik verses mű Aristophanes 
víg játékai, A rany János fordításában. 
Az európai sorozatban hozta ki a 
Franklin-Társulat.. Erről a könyvről 
nem is mondhatjuk el, hogy háborús,
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kegyetlenség. 7 gyülekezeti lelkészt ezenkívül a vörös hadseregbe hív
tak  be szolgálattételre.

A templomokat a legtöbb helyen m egszentségtelenítették, beren
dezésüket elpusztították. Észtország templom ainak harmadrészében 
végzett súlyos rombolásokat az üldözés. Mindezek ellenére sem lehe
te tt a hitélet csökkenéséről beszélni s több esperességben egyetlen 
hivő sem lépett ki az egyházból. A legtöbb helyen pedig nagy áldozat- 
készség m utatkozott a templomok újbóli felépítésére.

A szovjet csapatok visszavonulásakor egy m ártírium  által súlyo
san megpróbált, de hitben megerősödött egyház várta a felszabadítás/ 
az összes balti országokban. Észtország egyházához hasonló üldöztetést 
kellett ugyanis szenvednie Litvánia és Lettország keresztyénéinek-is. 
Litvániában 18 lelkészt ítéltek börtönbüntetésre, 10-et hurcoltak el 
gyülekezetéből s 15-öt papi szolgálata közben vagy otthonában végez
tek ki. Lettországról hasonló adatok nem állanak rendelkezésre, csak 
annyi ismeretes, hogy hasonló sors várta  ott is az egyház híveit.

A balti egyházak jelen helyzetéről igen keveset tudunk. Annyit 
azonban kifejezésre ju ttatnak megbízható források, hogy a m ártírsors
ból való felszabadítás reménységének beteljesedése még sok kívánni
valót hagy maga után. Az Istentiszteletek ugyan ismét zavartalanul 
folyhatnak, de az egyházellenes intézkedéseket az újabb megszálló ha
talom sem törölte el. A dorpati egyetem ugyan újból megkezdhette 
működését, de a teológiai fakultás nem nyílhatott meg. A kaunasi és 
vilnai egyetemek továbbra is zárva vannak, s ily módon a teológiai 
oktatás is szünetel, s csak egy katolikus papi szeminárium működhet. 
Ezzel szemben az egyházi iskolákkal, egyesületekkel, valam int sajtó
val szembeni tilalm at máig sem függesztették fel s a németországi 
m unkaszolgálatra tömegesen behívott litván állampolgárok többszöri 
kérés ellenére sem kaphatnak lelkipásztort.

M inden okunk megvan arra, hogy továbbra is imádságainkban 
hordozzuk balti hittestvéreink sorsát.

Vajta Vilmos.

Partizán pap
,,Űgy a fejetetejére állt a világ, hogy ma m ár beszélni kell parti

zán papokról is.“ Á llapítja meg G. L. az Evangélikus Élet ez évi ne
gyedik számában.

Igaza van. Ez az új paptipus, amiről eddig még regényekben sem 
olvastunk. Pedig legújabban divat lett a paptipus az irodalomban. Ügy 
a külföldön, mint hazánkban. Ki ne ismerné Móricz Zsigmond Fáklya 
című regényében Matolcsay Miklós alakját, aki tele idealizmussal in
dult az életnek, de hívei önzésével összeütközésbe kerülve fáklyaként 
égett el és az élet kegyetlenül lehengerelte. Szabó Dezső Elsodort fa
lujában, Makkai Sándor Holttenger című regényében egy-egy új pap
tipus jelenik meg. S az írók gyakran kirívó vonásokkal rajzolják meg 
az alakjukat. Neím arról írnak, hogy m ilyennek kellene lennie az igazi 
páptipusnak. Nem is idealizálnak, hanem az életet fotografálják.

Amit G. L. orosz, angol és ném et hírek alapján ír a hatvanöt éves 
Sergius Sobornó partizán papról, annak javarésze,, — hogy úgy mond
juk — idealizálás. A valóság az, hogy amikor egy pap a partizánok 
vezére lett, hátatfordíto tt papiszolgálatának és lelkületének. Aki par
tizán harcokról hallott vagy olvasott, kénytelen tudomásul venni, hogy 
az a szörnyűségek szörnyűségét jelenti. A frontokon harcoló tudja, 
hogy ellenséggel áll szemben. De a partizánok báránybőrbe, bujtato tt 
farkasok. Nemcsak fegvverrel, aknákkal, hanem az álnokság minden 
elképzelhető módjával harcolnak. Vörös zászlót szúrtak a földbe egy- 
egy meghódított falu határában. Katonáink odamentek, hogy eltávo
lítsák a zászlót. De abban a pillanatban, hogy kihúzták a rudat, meg
történt a robbanás és akik a zászló m ellett voltak, m int elpusztultak. 
A legborzalmasabb kegyetlenségek tartoznak a partizánok harci mód
szereihez. Ahol a nők, az asszonyok gépfegyverrel és pisztolyokkal a 
kezükben állanak a férfiak mellé, ott az elvakult szenvedélyek lesz
nek úrrá. Egy partizán papnak pedig nem lehet az a feladata, hogy 
fékezze az indulatokat, ellenkezőleg, azokat fölgyújtja és fokozza és 
sokszor maga is a legszömyűbb kegyetlenségek végrehajtója lesz.
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B & M f f l  FT
A szovjet sohasem m utatott barátságos arcot a papokkal szemben. 

A templomot sem tekintette szenségnek, hanem magtárokká, mozikká 
alakította át. Ez legalább is olyan szentségtörés, m int az. mikor hábo- 

. rúban rommá lövik a templomokat. Meglehetősen teátriális az a be
állítás, hogy a partizán pap szótlanul közeledett a templomromokhoz 
és ezt mondotta: Isten háza akkor is szentség, ha összeomlott vagy 
megrongálódott s azután belépett a templom egykori helyére és olyan 
prédikációt mondott, amilyet ott sohasem hallottak.

Ezen az idézeten érezhető az angol-szász hírszolgálat tendenciája, 
mintha a szovjetban az egyház és a vallásos élet nem volna elnyomva. 
A valóság azonban az, hogy ott az egyház üldözött s a vallásszabadság 
ismeretlen fogalom. Aki a szovjetben a vallásos élet valódi elfogad
ható megnyilatkozásairól akar tanuságos példákat látni, olvassa el 
Illyés Gyula könyvét a szovjetben szerzett tapasztalatairól. Részletes 
fejezetben számol be róluk s azt látjuk, hogy azok olyan formában 
nyilatkoznak meg, m ilyeneket a vallás a m ártírom ság idejében szo
kott felmutatni.

A partizán papokról szólva jó lesz nekünk arról tűnődni, hogy 
hasonló helyzetben miképpen oldanók meg mi azt a problémát, amit ez 
a két szó fejez ki: partizán pap.

A szovjet kimondottan egyház-, papellenes állam. S mégis a papok 
közül sokan nemcsak alkalmazkodnak a világ nézetéhez és lojalitással 
viseltetnek hatalm ával szemben, de vannak olyan papok is, akik abban 
a nagy harcban, melyet a győzelemért folytat, oldalára állanak és 
szovjet papok lesznek.

Nem látunk rémképeket, de a lehetőségekkel számolnunk kell: mi 
is lehetünk hadszíntér, megszállt terület. Szembe talá lhatjuk  m agun
kat egy clyan impériummal, ami egyház és pap ellenes. Melyik az a 
paptipus, amire akkor, m int követendő példára tekinthetünk?

Akik Trianon után éltek és ma is élnek idegen impérium  alatt, 
nagyon jól tudják és érzik, hogy m it jelent az új felsőséggel helyes 
viszonyba kerülni. Papok érzik ezt a legsúlyosabban, akiknek az ige 
alapján ezt kell hirdetniük: Minden lélek a felső, hatalm asságnak en
gedelmes legyen, m ert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől és 
amely hatalmasságok vannak, azok Istentől rendeltettek. (Róm 13— 1.) 
Az olyan államhatalomm al szemben, mely elismeri az egyház fontos 
m unkáját, vagy legalább a vallásszabadság álláspontján van, nem ne
héz feiadat Róm. 13— 1-et képviselni. De ha az ember a Jelenések 
könyve 13-ik fejezetére gondol, a fenevadra, a nagv Babilonra, amely 
Rómára és a Néró-féle üldözésekre céloz, akkor m ár elég nehéz fela
dat hirdetni s még nehezebb dolog m egtartani az ige'figyelm eztetését: 
minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak. Ilyenkor a 
probléma egész súlya az ember lelkére nehezedik: Istennek kell in
kább engedelmeskedni, hogy nem az embereknek. Ezen a ponton dől 
el, hogy egyesek partizán papok lesznek, mások pedig Isten irán t való 
engedelmességből m ártírok is.

Bizonyos dolog, hogy a vértanúságig menő vallástétel többet jelent 
mindennél. Még annál is, amit az az orosz lelkész tett, hogy temploma 
érdekében hajlandó volt partizán szolgálatra. M artíromság az Isten 
iránt való engedelmességből a legmagasztosabb paptipus..

Lie. Fizély Ödön.

HOGYAN LÁTOM A MAGYAR PROTESTANTIZMUST?
Egyetemi Luther-Szövetség, Bpest, IV., Bástya-u. 12. T.: 187-455. 

h é t f ő  e s t é i .
Minden előadás 3/<8 órakor kezdődik.

1Ö44. jan. 31. 
febr. 7. 
febr. 14. 
febr. 21. 
febr. 28. 

márc. 6. 
márc. 13. 
márc. 20. 
márc. 27. 
ápr. 17. 
ápr. 24.

az irodalomban? Dr. Karácsony Sándor egyetemi tanár, 
a világnézeti harcban? Léky Gyula tanítóképzőintézeti tanár, 
a katholicizmus felől? Gogolák Lajos szerkesztő, 
a képviselőházból? Vitéz Faragó Ede orsz. gyűl. képviselő, 
a  nép szemével? Darvas József író.
az egyházi közgyűléseken? Dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár, 
a* kórusról? Peskó Zoltán orgonaművész.
az ébredési mozgalmakban? Dr. Deák János egyetemi tanár, 
a szocializmus felől? Veres P éter író. 
a szószékről? Dezséry László egyetemi lelkész, 
a tanterem ből? Mórocz Sándor vallástanító-lelkész.

m ert inkább békebelinek hat. Papírja 
és kötése egész elsőrangú, nyomása 
tiszta, ha kissé apróbetűs is. De m agá
ban foglal 11 vígjátékot, köztük a „Lo
vagok”, „Felhő” és a „M adarak” címen 
ism ert leghíresebbeket is. A rany J á 
nos fordítását nem kell m éltatnunk. 
Klasszicizáló és mégis olyan eleven és 
friss, m intha csak a ma használatos 
nyelvet tisztította volna meg sallang
jaitól és te tte  volna az irodalom 
kifejezési eszközévé. M ikor olvassuk, 
egyszerre kettő t bám ulunk: az író
m űvét és a fordító congemalitását.

A harm adik könyv szintén dráma, 
mégpedig Racine: Berenicéje. Mint ^
dráma, tökéletes. Maga a szerző 
m ondja el róila előszavában, hogy . 
tárgya és tartalm a tulajdonképpen 
kicsi, egy m ondatban is elmondható. 
De m int dráma, nem a történetre, az 
eseményekre fekteti a fősúlyt, hanem a 
lelki síkon lezajló történésekre a lel
kek összecsapására és egymással való 
találkozására. így kiválóan alkalm as 
arra, hogy azok, akik olvasva is sze
retik  az igazi drám át, élvezetet ta lál
janak benne, akik pedig nem ismerik: 
m int valam i m intapéldányt olvassák. 
Ha ez a darab lenne a m inta a mai 
drám aírók előtt, nem  kellene olyan 
darabokat végig szenvednie a közön
ségnek, m int amilyenek ma teremnek.
A drám át Benedek Marcell fordította, 
szintén igen jól, Szalay Lajos rajzai 
díszítik. Üj Idők kiadása. kp.

Láttuk
Händel: Je ftha  című oratórium ának 

ellőadása volt kétségen kívül az elmúlt 
hét legnagyobb zenei eseménye. Ez a 
hatalm as ritkán hallott zenemű (ezelőtt 
8 évvel adták  utoljára) a szerző utolsó 
bibliai tárgyú oratórium a volt. Ennek 
komponálása közben vakult meg. úgy
hogy m ár vakon fejezte be. A bibliai 
„Jefte fogadalm a” néven ism ert Bírák 
könyvbeli történet ihlette meg a szer
zőt, és a megrázó emberi drám a ki
törése a szerző tragédiájának kitörése 
is. Csodálatosan megírt áriák  és kóru
sok váltogatják benne egymást, hata l
mas sodró lendülettel és mély szép- 
gekkel. Az előadás a mű minden szép
ségét m aradéktalanul „kihozta”, el
m ondhatjuk, hogy ilyen jó előadást az 
utóbbi években nem is hallottunk. 
Eleinte, itt-o tt kissé elm aradt a zene
kar, de az első negyedóra után a m a
gánénekesekkel egybeforrva egészen 
felejthetetlen előádásban részesítette a 
közönséget. A szólószámokat kiválóan 
énekelte Basilides M ária és Tibor Zol
tán, minden hiba vagy hiányosság nél
kül. A Jeftha  szerepét éneklő Pataki 
Kálm án azonban a recitativo részek
ben itt-o tt megtorpant, viszont annál 
szebben énekelte az áriákat. A második 
félidő a latt Warga Lívia is felnőtt tá r
sai magasságához. Különösnek ta lá l
tuk azonban, hogy a szereplő m agán
énekesek szólórészeik befejezése után 
rögtön eltávoztak és nem várták  meg 
az egész mű végét. Az oratórium  nem 
színpad, hanem  félig-meddig istentisz
telet, mégha nem kim ondottan Jézus 
életét tárgyalja is. A budapesti ének
és zeneegyesület szépen énekelt és k í
sért.
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Tengerparti randevú vagy helyeseb

ben a „magyar—bolgár rapszódia” elég 
gyengén sikerült filmecske. Meséje az 
ilyen tárgyaknál megszokottan csak 
arra  jó, hogy mind a bolgár mind a 
m agyar részeket egybefogja. A felvé
telek valahogy nem aknázzák ki a 
lehetőségeket és az idegenforgalmi 
propagandára emlékeztető bem utatók 
(bolgár vidékek, tenger, Rila, esküvő, 
esküvői táncok) kissé szürkén hatnak. 
A látott csodálatos tájakról ennél sok
kal jobb képeket lehetett volna fel
venni. így önellentmondás van a film 
ben: érezzük, hogy a bulgáriai utazás 
az idegenforgalmi propaganda kedvéért 
van, a mese m iatt el is m aradhatna. 
Mire azonban a mese odaviszi a sze
replőket, a mese lesz fontosabb és nem 
a táj. Egy pár jó zeneszám van benne, 
egyébként azonban elég naiv és erő
szakolt történet. Az apát alakító bol
gár színész személyében érdekes mű- 
vszt ism erhettünk meg, alakítására azt 
m ondhatjuk: hiteles volt. Egy azon
ban bizonyos, ezzel a filmmel nem 
valami jól dokum entáljuk a bolgár — 
magyar kultúrbarátságot. kp.

H Í R E K
Keresztyén templom . épült Örkény- 

táborban. A Református Élet írja: A 
Tebenned bíztunk és a Boldogasszony 
Anyánk ugyanabban a templomban 
zendült meg az Ö rkénytáborban nem 
régiben felavatott honvéd-templomban. 
A templomszentelést dr. Soltész Ele
m ér protestáns és dr. Hász István ró
mai katolikus tábori püspökök végez
ték. Az oltár elé egy vékony falat 
húznak és ugyanaz a helyiség a mise 
u tán  átváltozik a protestáns igehirde
tés színhelyévé.

Lelkészlakást és gyülekezeti otthont
épített a kárpátaljai missziói körzet, 
m elynek felavatását február 2-án vé
gezte el Túróczy Zoltán tiszakerületi 
püspök. Az avatási ünnepélyt közgyű
lés követte. Túrmezei Sándor esperes 
imádkozott, M olnár József, a munkácsi 
egyházközség felügyelője ism ertette az 
építkezés történetét. A közgyűlést Józsa 
M árton m. s.-lelkész imádsága és záró
szavai rekeszlették be. Előző napon, 
február 1-én vallásos est volt M unká
cson a két protestáns egyházközség kö
zös rendezésében. Az estén Túróczy 
Zoltán püspök „Krisztusi derű” címen 
ta rto tt előadást, A műsort énekszóló és 
egyéb művészi számok tették teljessé.

Protestáns imatermet avatott február 
1-én az Állami Alkalm azottak Horthy 
Miklós-gyógyintézete. A felavatást 
Szabó Im re reform átus és Kemény La
jos evangélikus esperesek végezték

Kitüntetés. A kormányzó úr dr. Mo- 
hácsy Lajos marcalgergelyi lelkész, tb. 
esperest a haza szolgálatában végzett 
hosszú és eredményes munkásságának 
elismeréséül a kormányfőtanácsosi 
címmel tün te tte  ki.

Egyházzenei hangversenyt rendez a 
budai egyházközség mindkét lelkészi 
köre február 6-án, vasárnap d. u. 5 
órai kezdettel a Bécsikapu-téri tem p
lomban az építendő új hegyvidéki 
evangélikus templom javára. A hang
verseny műsorán a legértékesebb egy
házzenei korszak, a XV—XVII. század 
művei szerepelnek: Bach, Haendel,
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Az „Egység Ütja“ 1822-ben
Az Evangélikus Élet 1943. márc. 6— ápr. 3. számaiban ismer

tettem  nagyemlékű sueperintendensünk: néhai Pákh Mihály életraj
zát s annak nálunk őrzött eredeti okmányait. Városi Múzeumunk anya
gában van még valami, ami az ő személyével kapcsolatban folytatóla
gos ism ertetésre kínálkozik éppen most, a keresztyén egység-mozga
lom idején bírván különös időszerűséggel, m int olyan emlék, mely a 
felekezetek testvéri együttműködésének szép példáját nyújtja  122 év 
távlatából.

Pákh Mihálynak rozsnvói lelkészsége idejéből való egyik funk
ciójáról óhajtok szólni, hogy miképpen vett részt a rozsnyói nemesség 
zászlójának hivatalos avató-ünnepségén. Bevezetőben meg kell emlé
keznem múzeumunk idevágó leltári darabjairól.

Az egyik egy nagyon szép kiállítású keményfa iratláda, kettős 
zárral, ellenkulccsal, hogy a ládában őrzött iratok kiemelése és kezelése 
mindig csak ellenőrzés mellett, két személy jelenlétében történhessék. 
Valószínű, hogy a kulcsok egyikét a nemesség területének mindenkori 
,,Directora” őrizte, másikát pedig a testület jegyzője. A láda ugyan
csak remek keményfa borítással kibélelt öble tekintélyes mennyiségű 
iratot megőrizhetett, sajnos azonban, hogy ezek túlnyomó része isme
retlen módon elkallódott.

Másik leltári darabunk, m int a láda tartalm ának legbecsesebb 
része: a rozsnyói nemesség testületének jegyzőkönyve 1746-tól kez
dődő bejegyzésekkel. Hatalmas, vaskos kötet, díszesen poncolt bőrkö
téssel, melyen m ár zöldre fakult a néhai arany-nyomás. Ez a kötet, 
teljes címével: ,,Az Rosnyai Nemességnek PROTOCOLLUMA, az az 
Dolgainak jegyző KÖNYVE“ — örökíti meg a rozsnyói nemesség 
zászlószentelési ünnepének előkészületeit s magát az ünnepélynek le
folyását is.

Harmadik idevágó em léktárgyunk maga a 122 év előtt felszentelt 
zászló fakult bíborszín brokátselyemből, fecskefarkú szabással, kereszt- 
lúdjával és szalagjaival. Lándzsája, gombja, eredeti függesztő zsinórjai 
eltűntek, elnyelte őket a viszontagságos múlt, hogy soha vissza ne 
adja többé. Az arannyal szegett selyem egyik oldalán a kis m agyar 
címer, domború hímzéssel, arany-, ezüst- és színes szálakkal, csillogó 
Bitterekkel, alatta félkörívesen elhelyezett arany betűkkel: ,,A ROS
NYAI NEMESSÉG 1815.” (A zászló ebben az évben félig volt készen 
és Eszterházy László gróf megyés püspök beiktatásánál szerepelt, még 
teljes befejezése és felszentelése előtt. (Másik oldalán Rozsnyó város 
címeréből csak a három rózsa, de hatalmas, domború, súlyos arany
hímzéssel. Szalagjai közül az egyik nemzetiszín, a másik kettő fehér 
habcs selyem, arany szegéssel. A szélesebbik fehér szalag két ágán 
arany-csillanókból kihímezve ez a szöveg: ~,F.* KIRÁLYÁ
NAK’ S ÉDES HAZÁJÁNAK AJÁNLYA SZATHMÁRY KIRÁLY 
ANNA 1822.” És az évszám után egy szív, melyből három ágú rózsa
szál hajt ki. A Rozsnvóváros címerében szereplő rózsa összekapcsolása 
a szeretet és áldozatkészség jelével. (Szathmáry K irály Anna az ava
tásnál, m int „Zászlós Szűz” szerepelt, a nemesség „commandásának”, 
Szathm áry Király Antalnak leánya volt. A másik keskenyebbik fehér 
szalag hím zett felirata: ,,Id M árkusfalussi Máriássy István Ur Hitvesse 
Ragyoltzi Csorna Sófia. 1822.” (A szépnevű nagyasszony Máriássy Ist
ván, akkori gömöri alispán hitvese volt és a zászlóanya tisztjét töl
tötte be.)

Most hidegen, fakón susognak a százados selymek, melyek valaha 
ünnepi fényben ragyogtak s virágokkal borítva, paripáikat táncoltató 
nemes banderisták sorfala között mozsár- és fegyverdurrogtatás kísé
retével repestek a nemesség fődirektorának házától az evangélikus 
templomig, onnan a kath. Székesegyházig, majd a püspöki székház elé. 
ahonnan az ünnepség végezetével vitték vissza a direktor lakására. De 
ezeket a részleteket most m ár olvassuk ki szószerint a nemesség jegy
zőkönyvéből, úgy, amint azt Eötvös József jegyző, annak idején meg
örökítette:

* Felséges



„Az 1822. Esztendő Szent Iván Hava 16-kán Rosnyón Nemzetes 
és Vitézlő Schmidt Pál Vicze Direktor Urnák Előlülése alatt tarta to tt 
Nemessek Gyűlésében felvétettek a következendő Tárgyak:

1. Az Nemesség Direktora Nztes és Vzlő Schmidt Pál Űr, az 
Rosnyai Nemes U rakat Házához Összve gyújtván, leginkább a‘ Nemesi 
már elkészültt Zászlónak megtekintése, még hozzá tartozandóiknak 
tökéletes végrehajtása, ‘s megszentelése végett.

Tisztelt D irektor Ur előterjesztvén az gazdagon ‘s ékessen 
kivarott, még egészen meg nem fizetett Zászlót: az Nemes U rak
nak tellyes megelégedések következésében, a‘ Nemesség Percep- 
tora, Nemzetes és Vitézlő Hoffmann Ján o s/Ű r az ajánlott sege
delemnek megadását sürgetettni ‘s bé venni ne késsen.
2. Azon Zászlóhoz kívántató rúd, ra jta  lévő gomb, pika, ‘s egyébb 

hozzá tartozandó mi képen csináltasson, közönséges Tanácskozás után 
elhatároztatott, —

Hogy az Zászlónak rúdja újonnan csipáltatasson, zöldre festetes- 
sen, az azon lévő Gomb rézbül, ra jta  örök emlékezetül az Helybeli 
Nemessi Fam iliáknak Neveik jegyeztessenek fel. Az Dzsida vagy 
máskép pika szintén rézbül, ra jta  az Zászlót megszentelő Mtgos 
Püspök Ur Gróf Eszterházy László, a‘ Kereszt Anya Tettes 
OrctVispány* M arkusfalussy Máriássy István Hitves Társának 
Tetts Csomay** Csorna Sófia, úgy nem külömben Tettes Nzetes 
és Vtzlő Szathm áry K irály Antal Neveikkel ‘s hozzá adandó egy 
Chronosticon által ékesítessen meg.
3. Az jó rendes Országbéli szokás azt kívánja, hogy minden zászló 

meg szenteltessen, kereszt anya által megkereszteltessen, ‘s hiteles for
mába öntetessen, végeztetett

Hogy m inekutána ez előtt 6 . Esztdőkkel a‘ Mtgos Gróf Eszterházy 
László mint Rosnyai Püspökségébe lett beiktatása tiszteletére csi- 
náltattván, kéretessen meg ő Nagysága e‘ folyó Esztdő Kis Asszony 
Hava 18-dik napján leendő megszenteltetésére. Kereszt Anyának 
az Rosnyai Nemes Gyülekezet egy szívvel \s lélekkel Tettes 
OrdVIspány M arkusfalussi Máriássy István Űrnak Élete Párjá t 
született Csornai*** Sófia Asszonyt kívánván, szinte annak meg
kérésére az ki állandó Nemessi Társaságnak Vezérje Tettes Nmze- 
tes és Vzlő Szathm áry K irály Antal, ‘s a‘ Nemesség D irektor ja 
Schmidt Pál Urrak Bisztossiképpen ki küldetettnek, megkérvén 
egyszersmind nagy érdem ű O rdVIspányunkat Tettes Nzetes és 
Vzlő M arkusfalussi Máriásy István Urat, hogy azon Ünnepünket 
Jelenlétével megdíszesíteni méltóztasson.
4. Mivel pedig egy zászló ollyan szentséges Tárgy, mellyhez hittel 

is köteleztettünk, hogy az legdíszesebb móddal vitessen végbe, a‘ Ne
messi Gyülekezetnek Űri Tagjai m egállapították, —

Hogy annak kísérésére az Rosnyai Nemes Urak, a ‘ leggnagyobb 
számmal tsinos M agyar öltözetbe Lóháton rendesen kirukoljanak, 
megkívántatik; melly kiállandó Lovas Társaságnak vezérlését meg
kérésünk mellett Tettes Szathm áry Király Antal Űr magára vál
lalván, kapitánynak Eöttvös Jósef, Zászló tartónak pedig Bárdy 
Miklós Urak választatván .
5. Azon alkalmatossággal az nagyobb tiszteletünk rpegadására, 

Lövöldözés is szükséges lenne, azért —
kéretessen meg az Helybéli Verbunk Commendáns Űr, hogy akko
rára az katonáit ne sajnálja, az akkori adandó Salvék meg adására 
kirukoltatni.
6 . Az Zászló megszentelése alkalmatosságával fáradozó Űri Sze

mélyek ‘s megjelenendő Vendégek, hogy megvendégeltessenek. szük
séges, e‘ szerint

Tisztelt Vezérünk Tettes Szathm áry Király Antal Űr, azon alkal
matossággal jelenlévő Elő Kelő Úri Taggoknak vendégeltetését 
ajánlván, Hálaadó köszönettel fogadtatott.
7. Némelly Tárgyaknak leendő elintézésére, a‘ jövendő Gyűlésnek 

tartása ekképpen határoztatott el —

* alispán
** A jegyző tévedése. Helyesen: Ragyolczi.

*** lásd m int fenn.

Schutz és Praetorius; a mai magyar 
zeneszerzők közül A rckháty és Vikár 
művei. Közreműködnek: Bónis Klára,
Kissházy Sarolta operaénekesek, Peskó 
Zoltán orgonaművész és a Budapesti 
Protestáns Énekkar szólistáival. A szó
listák duettekkel és vokáiquartettel. 
Vezényel Ádám Jenő tanár. Részletes 
műsor a helyszínen kapható, a föld
szintre 5, a karzatra 2 pengős áron.

Levente egyesületi vezetőképzői tan- 
folyam ot rendezett protestáns lelké
szek részére a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Nemzeti Szövetsége. E tan- 
iolyafolyam a KIÉ rendezésében m ár 
a negyedik volt. A tanfolyamon 60 
evangélikus és reform átus lelkész vett 
részt.

Nyolcvanezer evangéliumi ének. Ér
dekes előadást ta rto tt Adám Jenő zene- 
akadém iai tanár a protestáns egyházi 
zenéről. Hangoztatta, hogy itt ' is alap
vető a reform átor, Luther M árton m ű
ködése, aki közel hozta a tömegem ber
hez a templomi éneklést. Megemlítette, 
hogy m integy nyolcvanezer evangéliumi 
ének született az elmúlt négy és ne
gyed század alatt.

A testvéregyház köréből A hajdú- 
böszörményi egyház m ár egy évtizeddel 
ezelőtt lerótta háláját egykori lelkipász
tora, Baltazár Dezső néhai püspök előtt, 
am ikor polgári leányiskoláját róla ne
vezte el. Az elm últ hetekben a város 
is kegyelettel áldozott nagy szülöttje 
és díszpolgára emlékének. Az egyes vá
rosrészek elnevezése kapcsán azt a ke
rületet, melyben a püspök szülőháza 
áll s am elyben egykori lelkészi hiva
tala, temploma és lakása van, Baltazár
városnak nevezte el. — Diákpresbité- 
riumot szerveztek a veszprémi refor
m átus diákok gyülekezeti közösségé
ben. A diákok az elm últ évben 1800 
pengős iratterjesztést végeztek, tám o
gatják egymást a tanulásban, levele
zésben vannak más gyülekezetek diák
ságával és tám ogatják a rozsnyói diá
kok szórványm unkáját.

Születés.. Vargha Sándor budapesti 
kórházi lelikész, az Országos Protestáns 
Arvaház igazgatója és felesége. Erdélyi 
Giga házasságát Isten második gyer
mekkel áldotta meg, aki a szent ke- 
resztségben Piroska nevet kapott.

Szabadegyetemi előadássorozatában a 
kelenföldi egyházközség február hónap
ban a következő témákról ta rt előadást 
és megbeszélést. Febr. 2. Az úrvacsora 
(dr. Kékén András). Febr. 9. Az im ád
ság (Kemény Gábor). Febr. 16. Feltá
madás és Örökélet (Scholz László). 
Febr. 23. Az Ágostai H itvallás (Grün- 
valszky Károly). Az előadások minden 
alkalom mal este 6 órakor kezdődnek 
XI., Bocskay-út 10. sz. alatti tanács
teremben.

Munkásnépföiskolát nyitott a cse
peli evangélikus egyházközség .január 
29-én a Weiss M anfréd-út 53. sz. alatt 
lévő ifjúsági termében.

Tótkomlós. Az egyetemes im ahetet a 
tótkomlósi gyülekezet is megtartotta. 
Minden este 60—70 imádkozó lélek 
vitte az Ű r elé azokat a kéréseket, 
amelyek a szivekben éltek. — Január 
23-án az Evangélikus Diákszövetség 
külmissziói órát ta rto tt a tanácsterm et 
megtöltő több, mini 100 hallgató ré 
szére. A külmisszió m unkáját dr. 
Gubcsó András alesperes ism ertette. 
Hogy a felelősségérzet mennyire fel
ébredt, bizonyítja, hogy több, m int 70 
pengő offertórium  gyűlt össze a kül
misszió céljaira. A Diákszövetség el-
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határozta, hogy m inden hó 4. vasár
napján külmissziói órát tart. — Febr. 
7—13-ig a helyi és a békési egyház
megye vezetői részére vezetőképző ta n 
folyam lesz Tótkomlóson.

Anyakönyvi kivonatok díja. Az egye
temes presbitérium  javaslatára az 
egyetemes közgyűlés, mérlegelve azt a 
körülményt, hogy az anyakönyvi k i
vonatok kiállítási d íjá t a lelkészi d íj
levelek rendszerint m egállapítják, az 
anyakönyvi kivonatok kiállítási díját 
a lelkészi díjleveiekben feltüntete tt 
díj 50%>-ával felemeli, olyanformán 
azonban, hogy á díj 5.— pengőnél 
nagyobb nem lehet. A családi é r
tesítők kiállítási díja, tekin tet nél
kül a bejegyzett esetek számára, 
7.50 P. A családi értesítők záradékolá
sának díja 1.50 P. Az 1939. évi IV. te. 
végrehajtása céljából k iállított anya
könyvi kivonatok kiállítási díja 1.— P. 
Ez a szabályozás 1944 január 1-ével 
lép hatályba.

Figyelmeztetés. A szarvasi evangé
likus illeánylíceum és tanítónőképző 
igazgatósága felhívja a szülők figyel
mét arra, hogy az I. osztályba június
1- ig kell kérni a felvételt. Figyelmez
tessék erre a lelkészek a szülőket, ne
hogy éppen az evangélikus növendékek 
m aradjanak ki. Tájékoztatót készség
gel küld az igazgatóság.

A Budapesti Evangélikus Leánygim
názium február 5-én, szombaton d. u. 
5 órakor az iskola dísztermében tanári 
székfoglaló előadásokat tart. Előad: 
Bohár Gabriella: „Janus Pannonius la- 
tinsága és a klasszikus nyelvhasználat” 
címen és dr. Rezessy Zoltán: „A hit 
szerepe és jelentősége a nevelésben 
címen.

A Budapest—III. kér. Nőegylet febr.
2- án teaestet rendezett, melyen a 
gyülekezet .ifjúsági szövetsége, vala
m int más egyházközségek ifjúságának 
tagjai előadták Csiky Gergely: „Nagy
m am a” c. színművét.

Finn-est. A Budapesti Evangélikus 
Leányegyesület rendezésében február 
6-án, vasárnap este 6 órai kezdettel a 
Deák-téri leánygim názium díszterm é
ben finn-est lesz. Előadást ta rt Zongor 
Endre lelkész vetítettképekkel. Kísérő 
műsor. M indenkit szívesen látnak.

Ady-estet rendezett a nagy költő ha
lálának 25. évfordulója alkalm ából a 
Fasori Ifjúsági Luther M árton-Kör. 
Ady költészetét, életét, vallásosságát és 
hazafiságát érdekes előadásban m utatta 
be ifj. Fekete István gimn. VIII. o. t., 
Bokor András szavalt, Pacher István 
harmóniumon játszott. Pásztor Pál s.- 
lelkész pedig befejező szavaiban rá 
m utato tt az Ady-kérdés igazságos 
szempontjaira. Az estélyen nemcsak a 
tagok, hanem más ifjúsági egyesületek 
is szép számm al vettek részt.

Az angyalföldi Luther-Szövetség és 
Nőegylet február 6-án d. u. 5 órakor 
szeretetvendégséget rendez, melyen 
előadást dr. Szalay Károly orvos tart.

Tanítóbeiktatás. A nagyszokolyi gyü
lekezetnek egyhangúlag megválasztott 
tanítóját, Szendrői Lajost, január 30-án 
ik ta tta  hivatalba istentisztelet kere
tében dr. Schlitt Gyula tanügyi espe
res.

Konfirmációi Káté. Néhai Zongor 
Béla Konfirmációi Kátéja, melyet az 
elhunyt húga a dunántúli egyházkerü
letnek ajándékozott, a Harangszó k i
adásában megjelent. Ára 1.— pengő. 
Megrendelhető a Harangszó kiadóhiva
talában.
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Hogy a ‘ zászlónak megszenteltetése után fő D irektor Úrnak aka
ra t já v a l  Krám er András és Dendel István U rrak által hivatatas- 
sanak össze az Nemes Urak.

Költ m int fent ‘s fel jegyzetté a‘ tisztelt Nemesség Jegyzője Eötvös 
József m. p. (Folytatjuk)

Nyíresi-Tichy Kálmán.

Kevesen t u d j á k . . .
1848 március 26-án, az alkotmányos szabadság hálaadó ünnepén 

a pesti evangélikus egyház a következő énekkel dicsőítette Istent:
„Isten! ki a szabadságra, Az erkölcs ős alapjára 
Epítéd országodat. S tűröd, hogy jog s jogtalanság 
Az örök jó s a gonoszság Vívjon köicsönharcokat;
Hála!-hála! Hogy győz a jog, és veszít a jogtalanság 
S diadalmas a szabadság!

Hozzád hangzik a háladal, M ert te műved a diadal, 
Hatalomnak Istene! Te szóltál a nép szavában 
S elporlott saját hamvában A szentelt jog ellene!
Hála!-hála! Hogy királyunk rád  ism ert a nép szavában 
S térdet hajto tt hő imában.

A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap“ 1848. évi 50. számából 
közöljük a „Futó pap“ c. cikk egy részét annak bátor hangja miatt.

„Mindig azt gondoltam, hogy a pásztor őre nyájának, és hogy 
minél nagyobb a veszedelem, annál inkább szükség, hogy nyája mel
lett m aradjon a pásztor. Ügy hiszem, ezeket helyesen gondoltam. Csak
hogy ha igazam van, akkor Somogyszentkirálynak fiatal ev. lelkésze 
T. J. ú r minden inkább, m int jó pásztor, minthogy hűtlenül a veszély
hírre elfutott gyülekezetéből. És a mi nevezetesebb, előbb gondosan 
elhitetett maga körül m indeneket a felől, hogy honmaradva, mind fel
koncoltainak. — Sep. 11-én ugyan is híre futamodik a horvát lázadók 
közeledtének Szentkirályon. A lakosok erre kiparancsoltattak a ha
tárra  házi fegyvereikkel a hívatlan vendégek méltó fogadására. De 
szegények amíg oda voltak keresni azt, ami nem volt, az ellenséget, 
addig elvesztették azt, ami volt a lelkészt. Minthogy ő összeszedvén 
sátorfáját, és búcsút vévén a szilárd kapufától, nagyszerűen, nem 
annyira megfutott, mint megszökött. A visszatérő hívek pedig nem 
voltak elég belátók arra, hogy utána küldvén a papnak, magokhoz erő
hatalommal is visszaszállítsák. Ekkép ő elment. Kísérői: félelem és 
rettegés. De azért szerencsés u ta t neked, jám bor lelkész és óhajtjuk, 
hogy még álmaidban se, annyival ébren ne kelljen többé látnod az 
ominózus Drávát és Szentkirályt!— . . .  Ügy hallottam, szeretnének 
egy bátrabb vezérlelkészre tenni s z e r t . . . M ert ha annyira gyáva a 27 
éves nőtelen lelkész, hogy a veszélyhírre, midőn az ellenségnek még 
csak egy fiát sem látta, elfut; m iként lehetne akkor a nyáj legelte
tését rá bízni és miként adhatna tanítást János (10, 11) evangeliomá- 
ból, melly elmondja, hogy a béres, a ki nem pásztor, látván eljőni a 
farkast, elfut, m ert béres, m ert nincs gondja a juhokra.“

Közli: Pásztor Pál.

Minden lelkészi h ivatalban , 
minden evangélikus iskolában

legyen ott

T E S S E D I K  S Á M U E L

szobra ! — Kicsinyített másolata 
kapható a Luther T ársaság  
könyvkereskedésében. — Finom 
terrakotából ára 60‘— pengő.



B f t N c a k ü i a  ft
MISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B A  Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

j| Iványi és  T h u ro
selyem, szövet 
és kicsinyben.

és női divatáruk nagyban

Budapest, IV., Sütő-u. 1.

mIRÉN" füiőkülcniegességeH
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) ,  IV., F e h é rh a jó * u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít mindennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIGM ANN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

; - ■ • ' 1 I

Bundák,
bolerók. ezüstrókák, nerzek nagy választékban

__-r_
Átalakítás eredeti M 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rég! közismert
r v í S K Y
ícialoH budapest 
e ív krfstóF tér 6

A j á n d é k o k ,  ó r a k ü l ö n l e 
g e s s é g e k  és  ó r a j a v í t á s o k .

Létesült a  „Nemzeti Önálló
sítást A lap“ tám ogatósával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telefon : 38-20-87.

rabillenlio, flf
és az összes hang- A  F ? M I T  7  Hangszer- 
szerek legolcsóbban l V I / " \ i \ l  V l 1 Z-i telep 
Budapest,  Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Pttlraf * Öyöngyös, K ossuth-utca  3. szám.
LulUnUl . Mohács, S zen t- ls tván-u tca  49 sz.

E vangé likusoknak  á ren g ed m én y

WWAAAAAAASVAAAAAA/WV
Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház* 

kerületek Jóléti Egyesületét?
Mert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 

halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.
' Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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 en d öln évé te le

Bezerédi-u . 10.

hittestvérünk 
zongora termében 

T el.:  140-352.

M űvirág , d isx to ll ,  e r e d e t i  k ü l ö n l e g e s 
s é g e k  g y á r t á s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö*utca 1.
TELEFON : 1 8 0 - 2 1 3 .

D i VFP7 f i í í  zománctáblák,
ULLI LUl UIi vésések, jelvények,
KOVÁCS LAJOS néviegyek’ cimkék 
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

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

Telefon: 185-462.



r n m m E T
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  T e lo f o n 137-698

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésée 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r :
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Szivemben van
Hallottunk egy édesanyáról, j 

akinek mind a két gyermekét j 
megölte az egyik bombatáma- 1 
dás, néhány hét múlva pedig 
lakása is kiégett, minden hol
mija elveszett. Még a családi 
Bibliája is. Nehéz sorsát csodá- ' 
latos erővel hordozza. Megrázó 
egyszerűséggel mondja: nem 
veszett el mindenem: Isten
igéje a szivemben van.

Jó volna ezt a keresztyén 
asszonyt szembeállítani mind
azokkal, akik olyan szorongó 
aggodalmaskodással rettegnek 
attól, hogy a mostani világdú- 
lás sorra keríti őket is, beleke
rülhetnek a veszedelmek és a 
pusztítások kárvallottjai közé. 
Ezek bizonyosan hosszadalma- 
san sorolgatnák fel, hogy mi * 
mindent nem szeretnének elve
szíteni, — ez az asszony pedig 
csak arról az egyről beszélne 
nekik,- ami megmaradt a szi
vében. Azt hisszük, hogy ez a 
keresztyén asszony nagyon 
erős bizonyságtétel arról, hogy 
ha valaki a maga egész kicsiny 
világát elveszíti is, de nem 
vall kárt a lelkében: megmene
kül, mintegy tűzön keresztül...

A világ ezt nem tudja meg
érteni. Mert a világ nem él 
Isten igéjében. Végzetes téve
dése a világnak az, hogy az 
élet értékeinek sorrendjét így 
állítja fel: egészség, gazdag
ság, öröm, élvezetek, köztisz
tesség — azután jönnek a földi 
életben elkerülhetetlen veszte- ,

ségek, kopások, egyezkedések 
és ezek végén jön Isten igéje. 
A keresztyén ember azonban 
itt kezdi: először jön Isten igéje 
és azután Isten igéje mér meg 
mindent, állapítja meg a sor- | 
rendet és teszi mindezt az em
ber lelkének megmenekülése, 
az üdvösség szempontjából. Aki 
bármit az üdvösség elé helyez, 
azok közé tartozik, aki Pál 
apostol szavai szerint füvet, fát 
vagy pozdorját épít a Krisztus 
fundamentumára. Annak a ke- 
resztyénségével baj van. Ezt a 
bajt ő maga is, más is sokszor 
észre sem veszi, de aztán jön 
idő, amelyik megpróbálja, hogy 
mit is épített ez az ember 
Krisztusra. A mostani idő na
ponként hozza ezt a próbát. 
Nemcsak egyes emberre, ha
nem emberek sokaságára, ez
rek, százezrek, sőt milliók éle
tére. Mert máris ennek az idő
nek a megpróbált]ai közé tar
toznak mindazok, akik rettegve 
töprengenek világi dolgaik és 
értékeik biztonságbahelvezése, 
megmentése érdekében és nem 
azon aggódnak, hogy minden 
rájuk vár próbáltatást hittel és 
Isten kegyelmébe vetett biza
lommal tudnak-e majd elhor
dozni?

Sokkal, sokkal többet kel
lene foglalkozni mostanában a 
keresztyén embereknek hitük 
kérdéseivel. Ha vonakodva és 
nem szívesen kezdik is el a 
legtöbben, mégis jó volna min

denkinek azt megvizsgálni, 
hogy Isten igéje hogyan él 
a szivében. Utolsó helyen 
van-e? Más dolgokkal egyenlő 
értékű? Vagy az mégis az első? 
Ennek az asszonynak a példája 
azt bizonyítja, hogy nem az az 
ember van biztonságban, aki
nek a házában a legjobban el
készített óvóhely van, hanem 
az, akinek a szivét az Isten igé 
jének biztonságérzete hatja át. 
Egyik buzgó templomlátogató 
férfi beszélgetés közben né
hány nappal ezelőtt azt mon
dotta, hogy maga sem tudja 
miért, de egészen önkéntele
nül is és minden különös ok 
nélkül naponként többször is 
szinte önmagának énekelgetni 
kezdi az ,,Erős várunk“ utolsó 
sorait: Kincsünk, életünk, nőnk 
és gyermekünk, mind elvehe- 
tik, — mit ér ez őnekik, — 
mienk a menny örökre . . .

Intsük hozzánktartozóinkat, 
buzdítsuk ismerőseinket, kér
jünk meg idegeneket is, hogy 
olvassák Isten igéjét, erősítsék 
vele hitüket. Hit nélkül a leg
bátrabb ember sem fogja el
bírni ezeket a szorongattatáso- 
kat. A hívőnek minden lehet
séges. Imádkozni még akkor 
is, amikor mindenki jajgat és 
sír és Isten kezében érezni ma
gát még akkor is, amikor a vi
lág minden ördöge kacag és ör
vendezik.



W N ff i lT O E lE Í
Via Appia

Évezredes útnak a neve, amely Ró
mába vezet. A középiskolában hallot
tunk róla először. Tágranyitott sze
mekkel hallgattuk a  latin-szakos ta 
nárt, am ikor róla beszélt. Milyen töké
letesen építhették meg ezt az utat, 
hogy évezredek m últán is használható 
állapotban van. Szélén még ma is álla
nak a távolság]elző kövek és m egtalál
hatók m ellette a vízvezetékek nyomai.

Egyik napilapunk hozta a hírt, hogy 
„a legvéresebb harcok dúlnak a Via 
Appiáért, ahol Jézus találkozott Pál 
apostollal”. Kis tévedésbe esett az 
újságíró. Ugyanis a hagyomány szerint 
nem Pál apostol, hanem  P éter apostol 
találkozott ezen az úton Jézussal. Sien- 
kievicz Henrik a „Quo vadis”-ban azt 
írja, hogy Péter apostol kiejtette ke
zéből a görcsös vándorbotot, tágranyílt 
szemekkel nézett az útra, ajkai nyitva- 
m aradtak, arcán bámulat, végtelen 
öröm, rajongó boldogság érzései tük- 
ződtek, térdrehullo tt és felsikoltott: 
Krisztus, K risz tu s !... Majd elcsukló 
hangon, zokogva kérdezte: Domine,
quo vadis? És hallotta K risztus sze
líden szomorú hangját: ,,. .. Ha ne
talán  itthagynád nyájam at, melyet 
reád bíztam, én megyek Rómába, hogy 
másodszor is megfeszítsenek”. A mel
lette lévő Nazarius azt hitte, hogy a 
mozdulatlanul fekvő Péter meghalt. 
De végre felkelt, felvette botját és 
visszaindult Rómába.

Most harckocsik dübörögnek a Via 
Appián. Az útszéli romok árnyékában 
gépfegyverek húzódnak meg. A régi 
vízvezetékek helyén vér patakzik. Az 
úton most is térdrehullanak haza
vágyódó vagy otthont sirató emberek. 
Nem látom ásnak ereje alatt roskadnak 
össze, hanem puskagolyó öli meg őket 
vagy gránát szaggatja széjjel testüket. 
Nem is kelnek fel többé. Hősi halot
tak . . .

A Via Appia a világháború színteré
nek csak egy kis pontja. De sok m in
dent eszünkbe juttat. Belefáj dull a 
szivünk, hogy milyen sok helyen pusz
tít a háború, ahol Jézus já rt és ahol 
emberek találkoztak Vele.

Eszűnkbejuttatja a sok-sok családi 
hajlékot, ahol édesanyák kulcsolták 
imádságra gyermekeik kezét, hogy így 
készítsék elő Krisztussal való találko
zásukat. A háború porrá és kőrenge
teggé rombolta a h á z a k a t. .. Gondo
lunk a rom badöntött templomokra. 
Milyen sokan találkoztak a templo
mokban Krisztussal és milyen sok 
életet változtatott meg Krisztus a 
templomok csöndjében. Mikor lesz 
időnk, alkalm unk és lehetőségünk arra, 
hogy ú jra  templomokat építsünk az 
elpusztultak helyére? . . .  Az ag3ronbom
bázott kórházak is elvesztek. Ezek is 
csak emlékezésünk tárgyai és nagyon 
szomorúan tudjuk emlegetni, hogy e 
kegyetlen háború pusztítása előtt 
Krisztus szelídségével, aggódásával, 
szeretetével és csodáival találkoztak 
bennük a halálfélelem elől menekülő 
betegek. . .

Via Appia! Mennyi m indent eszünkbe 
juttatott. Egy újságíró Jézusra gondolt, 
am ikor meghallotta, hogy ott szágul
dozik a háború véres zivatara. Milyen 
áldás fakadna abból, ha ennek az ir- 
tóztató pusztításnak irányítói a Via 
Appiáról, a családi tűzhelyekről, a kór-
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Az egyház világhelyzetet

A skandináv egyházak egysége
— Stockholmi m unkatársunktól —

A jelenlegi háború a skandináv államokat hatalmas lelki egységbe 
fűzi össze. Egyre inkább tudatossá válik az a történelmi közösség, 
amely összeköti őket s amelynek megszakadásában látják sokan a 
jelenlegi megpróbáltatás okát. A politikai belátás sokakat a háború 
utáni északi államszövetség gondolatához vezetett. A jövő kérdése, 
hogy ez mennyiben valósulhat meg. A jelen helyzet ennek talaját 
valóban sikeresen készíti elő. Nem hiszem, hogy a megszállás idején 
megerősödött nemzeti gondolat valaha is feladná a független nemzeti 
állam gondolatát, amely azonban természetesen nem zárja ki az északi 
államok katonai és gazdasági szövetségének lehetőségét. Ezt feltétlenül 
elő fogja készíteni a máris létrejö tt kultúrális egység, amely azt ered
ményezte, hogy Észak lelkiismerete érzékenyen reagál minden olyan 
intézkedés ellen, amely ezt a ku ltúrát veszélyezteti. Gondoljunk csak 
arra, hogy a norvég egyetemisták deportálásának hírére milyen egy
ségesen emelte fel tiltakozó szavát az egész Észak.

Ennek az egységes légkörnek világában nem csodálatos a skan
dináv egyházak közötti m ély egység gondolatának megérlelődése s az 
adott helyzetben való szám talan bizonyítéka. Kétséget kizáróan meg
volt ez a háború előtt is, de bizonyos, hogy a m egpróbáltatás idején 
ism erték fel sokan ezen egységnek igazi értelm ét. Nem véletlen az, 
hogy a háború alatt jö tt létre az Északi Ökumenikus Intézet a svéd
országi Sigtunában, amelynek feladata éppen az, hogy az északi 
egyházak közötti egység gondolatát ébren tartsa s egymás érdekeit 
figyelemmel kísérje. Szeretném  megemlíteni azt a tapasztalatom at is, 
hogy im m ár harm adik évbe nyúló svédországi tartózkodásom alatt 
nem voltam egyetlen olyan egyházi összejövetelen sem, ahol a svéd 
zászló m ellett ott ne láttam  volna a finn, norvég, dán és izlandi 
zászlókat. A legtöbb alkalommal az illető nemzetek himnusza is el
hangzott s egyetlen alkalommal sem történt meg, hogy a megnyitó 
beszédben, vagy az előadások keretében ne történt volna utalás arra 
a nehéz sorsra, amely a többi északi testvéregyháznak osztályrészül 
jutott. Tudomásom szerint a többi egyházakban — itt is elsősorban 
a dánban — ez a gondolat hasonló erővel él és hódít. A keresztyén 
Diákszövetség konferenciái pl. soha nem múlnak el a nélkül, hogy a 
többi északi országok képviselői is át ne adhatnák egyházuk üdvözletét 
a megrendezni szokott „északi esten“, amikor az északi egység való
ságát különös erővel lehet érezni. Annál nagyobb öröm számomra, 
hogy ezen alkalmakkor mint „műsoron kívüli szám“ én is alkalmat 
kapok arra, hogy a m agyar keresztyén ifjúsági mozgalmakról, háború 
alatti életükről beszámoljak és üdvözletüket átadhassam. Ezek az 
alkalmak is bizonyságai annak, hogy a m agyar evangélikusság sorsa 
élénken érdekli a svédeket és egyre jobban kezdik értékelni a velünk 
való kapcsolatokat. (Más összefüggésben még közelebbről ki fogok térni 
erre a kérdésre.)

A fenti körülm ények között érthető, hogy a testvér északi egyházak 
életéről aránylag igen bőséges anyag áll rendelkezésre, bár a dániai 
és norvégiai helyzetről hivatalos úton igen kevés szivárog ki a szigorú 
cenzúra következtében. Finnországból ezzel szemben rendszeresen 
jönnek hírek s itt is elsősorban a finnországi svéd egyházkerület jön 
számításba. Ennek ellenére sem fogok jelen cikksorozatomban a finn 
helyzettel foglalkozni, m ert egyházunkban igen sok azoknak a száma, 
•akik e kérdésben sokkal inkább jártasak és illetékesek. Ezzel szem
ben a svéd egyházi helyzetre érthető okból bővebben fogok kitérni.

a) A norvégiai helyzet.
Az olvasó előtt bizonyára ismeretesek azok az események, amelyek 

Norvégia megszállása és a nemzetiszocialista kormány felállítása kö
vetkeztében egyházi szempontból bekövetkeztek. A tény az, hogy az 
elmúlt évben az egyház és állam közötti feszültség, amelynek követ
keztében a svéd püspökök, valam int a lelkészek 94°/o-a lemondott 
állami tisztségéről, egyáltalában nem enyhült, sőt a látszat szerint a 
háború utáni kibontakozásig most m ár állandósult is.



ÄMlKUMLi
Az osloi püspök, Berggrav Eivind, internálása után az egyházi 

érdekek védelmét az „ideiglenes egyházi vezetőség” vette át. Ennek 
élén Hallesby professzor és Hope lelkész állottak. Az 1942. évről 
közölt és a norvég gyülekezetekben felolvasott jelentésükből kitűnik, 
hogy a nem -internált püspökök állandó rendőri felügyelet alatt állanak 
és a lelkészi kar is csaknem teljes egészében meg van fosztva tisztsé
gétől. Kiemelik azonban azt, hogy állami hatalom nem foszthatja meg 
a lelkészeket attól a szolgálattól, amelyre Isten hívta el őket, s éppen 
ezért mindmáig folytatják az igehirdetést és a szentségek kiosztását. 
Az államhatalom által a gyülekezetekre kényszerített papok nem 
tekinthetők Krisztus szolgáinak, m ert nem részesültek egyházi felszen
telésben, s a gyülekezet nem hívta meg őket. Tiltakoznak az ellen is, 
hogy az állam beleavatkozik a család jogaiba, amikor a gyerm ekeket 
m ár tíz éves korukban elszakítja otthonuktól, s olyan világnézeti 
nevelésben részesíti, amely a legtöbb család lelkiismeretével meg nem 
egyezik. Mindezek ellenére azonban a miniszterelnökhöz benyújtott 
tiltakozás nem vezetett eredményre.

Ugyanez az ideiglenes egyházi vezetőség emelte fel tiltakozó szavát 
akkor is, amikor az elm últ év folyamán a norvég m unkásokat kény
szerm unkára írták ki. A tiltakozásban kiemelik, hogy a munkásokat 
nem a norvég nép ellátását biztosító m unkára használják fel. H ivat
koznak arra, hogy a hágai egyezményben a megszállott országokra 
előírt kötelezettségek között ilyen rendelkezés nincsen. E tiltakozás 
eredm énytelen m aradt. Következménye ellenben az lett. hogy a titkos- 
rendőrség Hallesby professzort és Hope lelkészt koncentrációs táborba 
szállíttatta. További sorsukról mindmáig nincsenek hírek. A norvég 
egyház ideiglenes vezetősége ezzel elvesztette vezetőit. A további érte
sülések azonban arra utalnak, hogy szerepüket új személyek vették át, 
akiknek nevét azonban — valószínűleg a biztonság kedvéért — nem 
közük.

A norvég egyházi életet ezen kívül súlyosan érin tette  a lelkész
utánpótlás szempontjából az a rendelkezés, amely feloszlatta a gva- 
korlati teológiai szemináriumot. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a norvég 
egyetemistákat nagv részben deportálták, s az egyetemi és főiskolai 
oktatást beszüntették, akkor bizonyosak lehetünk a felől, hogy ebben 
a sorsban a norvég teológusok is telies számban osztoznak.

A helyzetnek ebben az állapotában nehéz lenne a kibontakozás 
U hetőségeit megtalálni. Az előzőkben m ár rám utattam  arra, hogv az 
ellentét most m ár állandósulni látszott. A hatalom  a kormány kezében 
van, míg a papság és a hívek csaknem teljes egészükben az oppozició 
oldalán állanak. A hivatalos vélemény szerint az államhatalom nem 
egyházellenes és nem adott okot a harcra. Ezt a vélem ényt a norvég 
egyházi minisztérium egvik vezető tisztviselője fejti ki egv, az elmúlt 
évben közzétett tájékoztató füzetben. E szerint a norvég jogrend alap
ján egyház és állam között évszázados kapcsolat áll fenn, s mivel a 
norvég egyház nem ,.püspöki egyház“, azaz nem az apostoli successio 
alapján vannak felszentelt püspökei, az államnak jogában van püspö
köket kinevezni. A jelen helyzetben — m ondja a közlemény — lehet
séges lenne, hogy a volt püspökök egyszerű lelkészekként folvtassák 
szolgálatukat azzal a feltétellel, hogy eüsmerik és nem bírálják az 
állam hatalm at. (Egyes hírek szerint pl. Berggrav püspöknek egyetemi 
tanszéket ajánlottak fel, hogy ha elismeri az állam által kinevezett új 
püspököket és többé nem tekinti magát az egyház püspökének. A válasz 
természetesen tagadó volt azzal a megokolással. hogy az egyház által 
adott megbízást csak az e ^ h á z  veheti vissza.) A hivatalos álláspont ezen 
kívül még kifejezésre ju ttatja, hogy az egyházi harc kezdeménvezői 
politikai harcot folytatnak és a szövetséges hatalm ak szolgálatában 
állanak.

Ezzel szemben ténv az, hogy az egyház éppen azért volt kénytelen 
tiltakozó szavát felemelni, m ert nem akart az új kormánv politikai cél
jainak szolgálatába állani. Elvi harcokban ugyan nem döntők a számok, 
de kétségtelen, hogv az igazság keresésénél egy semleges szemlélődő 
szemében is sokat jelent az, hogy az új rendszer mögött csupán néhánv 
teljesen ism eretlen személy áll, míg az ellenzékbe vonult hivatalos 
egyház mögött a papság, tanítói kar, az összes többi egyházak és a 
hívek serege csaknem teljes egészében megtalálható, noha ez sokszor 
súlyos m egpróbáltatásokat eredményez.

A jelek 'azt m utatják, hogy a norvég egyház és állam között

házakról, a tem plom okról a kioltott 
életekről, az elvesztett édesapákról, a 
m egbénított és megcsonkított kezekről 
és lábakról Kriszusra emlékeznének és 
meggondolnák jól, vájjon mi tudnának 
fellelni önéki, ha a véres utakon, az 

I üszkös romok között, a hősök tem ető
jében a világégés kellős közepén meg
kérdezné őket: Quo vadis: ember.

I ember hová mégy?
Vajha meglátná ez a világ az élet 

: országútján, háborútól feldúlt utakon 
a megdicsőült K risztust Akkor minden 
megváltozhatna. Rombolás helyett épí
tés, gyűlölet helyett szeretet, háoorú 
helyett béke, az ördög helyett Krisztus 
uralkodna ezen a világon!

Harmati György.
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Az elmaradt
rádió-közvetítés

ügyében a Stúdió igazgatósága írásban 
és személyes tárgyaláson részletesen 
tájékoztatta egyházunk vezetőségét a 
január 23.-i istentisztelet rádióközvetí
tése elm aradásának okairól.

Elmondotta, hogy az evangélikus 
istentisztelet közvetítésére pontosan 
felkészült. S ajnálattal lá tta azonban, 
hogy a Főméltóságú Kormányzó Űr 
képviselőjének hivatalos katonai fo
gadtatása, az előkelőségek bevonulása, 
helyfoglalása és az ünnepi mise az elő
irányzottnál hosszabb időt követelt, 
úgyhogy lehetetlenné vált az evangé
likus istentisztelet közvetítésének pon
tos megkezdése. Hasztalan kísérelt meg 
telefonösszeköttetést kapni az igehirde
tést végző püspökkel, m ert az isten- 
tisztelet időközben m ár megkezdődött. 
A római katolikus ünnepség közvetí- 

I tését, tekin tettel annak nemzeti és kül- 
1 földi érdeklődési körére, nem szakít

hatta meg. A második leadót technikai 
okokból nem vehette igénybe. Később 
pedig nem kezdhette meg az evangé
likus istentisztelet közvetítését, m ert 
azon az igehirdetés m ár megkezdődött. 
Fájlalja az evangélikus istentisztelet 
közvetítésének elm aradását s mély 
sajnálatának ad kifejezést.

Közölte továbbá az igazgatóság, hogy 
esetet követő napon vitéz N áray Antali, 
a Stúdió betegen fekvő elnöke, azon
nal részletesen feltárta a közvetítés el
m aradásának kényszerítő okait s az 
ügy személyes letárgyalására alkalm at 
kért.

Egyházunk vezetősége a Stúdió ve
zetőségével az ügyet személyesen le
tárgyalta. Tudomásul vette az isten
ik sztélét közvetítése elm aradásának 
kényszerítő okait. Ugyanakkor azon
ban hangsúlyozta, hogy ez a m agyará
zat sem változtathat az egyházunkat 
é rt sajnálatos és súlyos sérelmen. Tu
domásul vette továbbá az igazgatóság
nak a jóvátételre vonatkozó hajlandó
ságát s ebben a kérdésben azonnal 
tárgyalást folytatott.

A korszakok kérdése az egyháztörté
nelemben c. most jelent meg dr. Wi- 
czián Dezső egyetemi tanár, 1942'43. 
tanévi hittudom ánykari dékán szék
foglaló előadása, m int különlenyomat 
az Erzsébet Tudományegyetem in t '’ 
43. tanévi irataiból.
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A Luther-énekek
jövője

Evangélikus énekkultúránknak kez
dettől fogva az volt a fokmérője, hogy 
híveink milyen megbecsülésben része
sítették az egyházi zenében is nagy 
reform átornak, Luthernek énekeit. A 
legkedveltebbek voltak a reformáció 
századában. A történelem  úgy tekint 
erre a századra, m int az egyházi ének- 
költészet és a vokális zenekultúra vi
rágkorára. Naum ann zenetörténetíró 
írja: „Luther halála után alig 50 évre 
az énekköltészetnek olyan nagy gaz
dagsága táru lt fel, hogy ezzel szemben 
mindaz, am it a katolikus egyház 
annakelőtte ezer év leforgása alatt a 
német énekköltészet terén kitermelt, 
csaknem semmivé válik '’. Hasonló m a
gas fokon állott az iskolai énekoktatás 
is. Az a  tény, hogy Luther gyakorlati 
szempontból szükségesnek ta rto tta  kot
tás énekeskönyveknek a kiadását, va
lam int házi haszriálatra szánt ötszó
lamú énekeknek kinyom atását, a leg
jobban bizonyltja, hogy az iskolai ének
oktatás és egyházzenei műveltség a 
m ainál sokkal magasabb nívón állott. 
Luther a templomi énekzenében az 
igehirdetésnek csaknem olyan fontos 
eszközét látta, m int a prédikálásban. 
Minden elkövetett, hogy az ifjúságot 
ének oktatással az istentiszteletre kellő
képpen előkészítse. Érthető, hogy a ne
mes m uzsikában kifinom ult hivő lel
kek mohó vágyakozással szívták ma
gukba az új énekek szépségeit. Ebben 
az időben Luther énekei a reform áció 
eszméinek terjesztésében valósággal 
csodákat műveltek. M egtörtént, hogy 
am ikor a tem plom ban összesereglett 
hívek a katolikus pap tiltakozása elle
nére elénekelték Luthernek valam elyik 
énekét, e pillanat hatása a latt az egész 
gyülekezet magáévá tette a reform áció 
eszméit. Luther énekeinek megbecsü
lését bizonyítja, hogy a katolikusok a 
reformáció kezdetétől a 19. századig 
Luthernek 37 éneke közül 24-et vettek 
fel énekeskönyveikbe, köztük az Erős 
v á r- t is.

Volt azután időszak, amikor L uther
nek énekeit mi magunk szorítottuk a 
háttérbe. A legnagyobb pusztítást 
mindezideig a racionalisták végezték, 
akik a legszebb énekeinket elvetették, 
vagy ha meghagyták, szövegeiket meg
másították, dallam aikat megrontották. 
Örök szégyene ennek a korszaknak, 
hogy akadt énekeskönyv, amelyből az 
Erős vár-t is száműzték.

Ma, amikor a XVII. és XVIII. szá
zad zenéjének a reneszánszát éljük, a 
zene komoly művelőinek a figyelme 
mindinkább Luther énekei felé fordul. 
A mindinkább népszerűsödő evangéli
kus korái különösen sokat köszönhet 
Bach-nak. Bach J. Sebestyén azzal, 
hogy a magasfokú zenét és a templomi 
koráit művészetében egybeforrasztotta, 
Luthernek örökbecsű korálszépségeit 
az egész világ előtt feltárta. A nagy 
költő énekkari és hangszeres műveivel 
olyan em lékművet á llíto tt fel L uther
nek. am ely az idők végezetéig fogja 
hirdetni az evangélikus énekirodalom 
kim eríthetetlen gazdagságát. Mind
addig. míg Bach művészete él, meg
becsülésben részesül az evangélikus 
korái is, nemcsak a hivő keresztyének 
részéről, de mindazok részéről is, akik 
Bach művészete kedvéért kénytelen-

szükségképen következett be a szakadás. A külső nyomorúság m ellett 
azonban van ennek a helyzetnek egy nagy áldása, s ez az, hogy a 
norvég keresztyénség egységre talált. A „hivatalos“ egyház és a Hallesby 
professzor körül létrejött ébredés ma egy táborban van. Legyen imád
ságunk, hogy a külső kényszerítő erők megszűnése után se szűnjék 
meg ez az egység, amelynek megbontása esetén nemcsak a norvég, 
hanem az egyetemes keresztyénség is kárt szenvedne.

Vajta Vilmos.

Sergius patriarcha védőirata
A reformáció első századában több reform átor és sok lelkész látta  

szükségét annak, hogy az általa és közössége által vallott hitvallást 
írásban is megvédelmezze a külvilággal, vagy más egyháziassággal 
szemben. Az Ágostai Hitvallást védő irat egyházunkban is, a protestáns 
közösségek ítélete szerint is, de bizonyosan a teljes kereszténység 
megállapítása szerint is olyan okmány, amelyre szüksége volt egy
házunknak, de hasznára volt az egész keresztyénségnek is.

Időnként felelős emberek kötelességüknek látják, hogy azt, ami 
szerint élnek, védelembe vegyék először önmaguk, másodszor a kül
világ előtt is. Sergius patriarcha egy év előtt könyvet írt, védőiratot 
arról, hogy mi az igazság Oroszország vallásossága tekintetében. Ezt 
a m unkát svéd nyelvre is lefordították s a kézirat áttekintése után 
előszót maga Aulén svéd evangélikus püspök írt. Olyan előszót, amely 
m iatt a svéd—német egyházi barátkozásnak egy ideig akadályai 
lesznek.

Sergius többedmagával írta a könyvet s egyelőre csak ujságközle- 
mények ismertetései alapián tudunk arról nyilatkozni. A patriarcha 
abban a meggyőződésben él, hogy az európai közvéleményt az emigrált 
előkelőségek és a polgári társadalom tagjai félrevezették az orosz 
keresztyénség helyzetéről adott felvilágosításokkal. Ezek ugyanis a 
könyv írói szerint nem tudják megérteni, hogy állam és egyház 
elválaszthatók egymástól, m ert ezek szemében lehetetlennek látszik az 
orosz görög keleti keresztyénség cárizmus nélkül. Ez a társadalmi 
csoport el akarja felejteni, hogy Oroszországban forradalom volt, amely 
mindent m egváltoztatott, tehát magát az egyházi életet is. Több. mint 
két évtizeden át valóban nem lehet beszélni az orosz görög keleti egy
ház életéről, pontosabban történetéről. Ezért válik érthetetlenné sokak 
számára, hogy ez az egyháziasság imádkozik a saját hadserege győzel
m éért s tépelődnek azon, hogy vájjon az orosz egyház tényleg hiszi-e 
azt, amit mond és cselekszik. Sergius szerint a keresztyénség és lel
készek rendszeres kiirtásának vádja az emigráns sajtó tém ája és rossz
indulatú újságírók állandóan visszatérő híreinek ismételgetése.

Azt állítja továbbá Sergius patriarcha, hogy az egyszerű nép Jézus 
intelm eit és az apostolok tanításait magában hordozza és a változá
sokban nem forradalm at és üldözést lát, hanem annak az útnak köve
tését, amit Krisztus írt elő. A lelkészi állást nem tekinti az orosz nép 
többé exisztenciának, hanem az állás csak úgy fogható fel, mint Krisztus 
igaz követése.

Az új orosz egyház, amely kétségtelenül sokat szenvedett, meg
próbálja ennek* a megjelölt útnak járását és meg akar felelni az új 
népi ideál által megvalósítani kívánt eszményeknek. Érzi, hogy ebben 
az egyházban többé nem lesznek csak névleges keresztyének és sem a 
veszteségek, sem a lélekszám szempontjából nem fontosak a kvantitatív 
méretek. A patriarchátus bízik önmagában, a belső erőkben. Bízik a 
kánoni öntudatban és a kánoni egyház vezetésében. Az orosz egy
háznak meg van és meg lesz a szava és joga az autokefal egyházak 
kórusában.

Mit fog szólni az európai keresztyén közvélemény ehhez az ira t
hoz? Sokan azt fogják mondani, hogy a könyv veszített érdekességéből, 
m ert egy évvel ezelőtt jelent meg orosz nyelven s napjainkban már 
nem annyira időszerű. Egyesek majd annak bizonyságául tekintik, 
hogy íme, van orosz keresztyénség. Sokan tartózkodni fognak a könyv 
adataira vonatkozó nyilatkozattól és attól, hogy reflektáljanak azokra a 
mondatokra, amelyekre bizonyosan volna mondanivalójuk.

M iután azonban a védőirat anyaga és szelleme a mi szemünkben



függetleníthető a politikától s az úgynevezett, napi eseményektől, mi 
merünk arra néhány megjegyzést tenni.

Mi elhisszük, hogy az orosz egyháznak utolsó 25 évében, a tö rté
nelem nélküli idejében a múlt tévedései m iatt sok olyan személyt és 
problémát számoltak fel, akikre és am elyekre az új világban látszólag 
nem lesz szükség. Azt is elhisszük, hogy van egyháziasság cárizmus 
és burgeois nélkül is, de viszont vérünkben van a konkoly és a búza 
története. Isten majd az utolsó ítéletkor kiválasztja a bűnösöket s a 
konkoly rokonait is. De. irtózunk keresztyénségiinkben a vér gondola
tától. Az inkvizícióval egvháziasságunkban soha sem rokonszenveztünk 
s nincs olyan m egtért angolszász keresztyén testvérünk, aki el tudná 
velünk hitetni azt, hogy a bombázás bár kegyetlen, de hasznos, mert 
megrövidíti a háborút.

Lehet, hogy Sergius komolyan hiszi, hogy az egyházak, a keresz- 
tyénség és a ku ltúra bűnei m iatt ez a földrész megérett az elpusztu
lásra. Ebben a nézetében sok más európai lelkésszel lehet egy 
véleményen. De hibás az a feltevése, hogy a pusztulásra ítélt Európá
nak a forradalom tüzében m egtisztult és fentebb idézett orosz 
keresztyénség hozhatná az új megváltást. Mi tudjuk és ism erjük az 
egyházak és a magunk bűneit s tudjuk azt, hogy valam ennyien súlyosan 
büntetésre méltók vagyunk. Istennek lesz gondja és ereje, arra, hogy 
ezt közölje velünk és félreérthetetlen formákban, esetleg tenger-szenve
désen keresztül tud tunkra is adja. De azt semmiképen nem hisszük 
el sem az orosz patriarchának, sem az előszót író svéd püspöknek, hogy 
amit az orosz keresztyénség hozni akar, az egyúttal a kereszt küzdelme 
volna minden más, Európában ism ert egyházi és politikai mozgalommal 
szemben. G. L.

Az „Egység Útja“ 1822-ben
8 . Elkészülvén a‘ Zászló, Tiszteltt Director Ur e‘ folyó Esztdő 

Kis Asszony Hava 15. az Nemességet öszve gyiijve. annak leendő 
szenteltetésének módja ‘s rendje, m iképpen történjen e lhatároztato tt...

Hogy e‘ most folyó 1822-dik Esztdő Kis Asszony Havának 18-dik 
Napján reggeli 7 V2-ed órakor a‘- Nemessi K arr Tettes Urbányi 
János Fő Director Ur Házánál öszve gvül, innen 8 Órakor a‘ 
béfedett Zászlóval megindul mind a‘ Lovasság mind a‘ Gyalogság 
az Evangélikus Templomba a‘ holott a‘ felnyitott Zászló letétett- 
vén ki-ki a‘ jelenlévő Tettes Rendek közzül a‘ maga helyét fog
lalja el. Az Ünneplés ezen Templomba két rövid Énekkel kezde
tét veszi ‘s a‘ midőn az ezen Alkalmatosságra intéztetett Beszédet 
közönségessétő Tiszteletes Ur a‘ papi Széken megjelen, a‘ Mozsá
rok durrogása fog halattatni, ez kettőztetvén a‘ Prédikátzió köze
pén és vége felé is.
Innen a‘ béfedett Zászló a‘ Lovasság közepette Trombiták har
sogása m ellett a‘ Cathedrális Templomba által vitettetik, a‘ 
holott az letétetettvén a‘ Templom közepére, a‘ Zászló-Tartónak 
ott léte azt szem ügyel fogja tartani. A; Zászló Anva és Zászló 
Szüzzek Üllések a‘ Zászló mellé rendeltettik. — A‘ Nagy Misének 
vége lévén, a‘ felszentelést Eő Méltósága a‘ Rosnvai Püspök elő
venni, ‘s végre hajtani fogja. Mellven által esvén az Ezüstből e‘ 
végre készítetett, ‘s díszes neveikkel fényeskedő Szögecskék a; 
Zászló Attya, Annya. és Leánya által a‘ ki rendelt Helyekre be- 
ütetettnek, igv következik az ő Nagysága által elmondandó 
Prédikáció. Ennek folyta közt a‘ Zászló Annya és Szűz Ajándék 
pántlikáikat a‘ Zászlóra fel köttik, ‘s a‘ Zászlót becses adomá
nyokkal együtt a‘ Tettes Publikum nak bém utatják.
A‘ Beszéd végével a‘ Sokasság a ‘ Püspöki Rezidenczia felé meg 
indúl, a‘ hová elérkezvén, az Ünneplés Vezére Tettes Szathm árv 
Király Antal Ur ékes köszönő Beszédeket fog Eő Méltóságához a' 
Püspökhöz, a‘ Zászló Anyához, és Zászló Szüzhöz intézni, nem 
külömbben az egybe sereglett Nemességet köszöntenni és Nemes
ségével öszve kötött kötelességeinek tellyesitésére, a‘ Haza ‘s 
Király iránt való szeretetre buzdítani és gerjeszteni fogja.
Mind ezek Vivat! kiáltások és Mozsárok ágyúzása között történ-

kelletlen meghódolnak a legnagyobb 
énekköltő nagysága előtt.

Ezt az érdeklődést évről-évre m ind
jobban tapasztaljuk. A háborúelőtti 
Németországban az énekkultúra olyan 
hatalm as lendületet vetett, melyhez 
hasonló — a ném etek megállapítása 
szerint— a reformáció óta nem volt.

(Folytatjuk.) L. L.

Láttuk
Benczúr Gyula születésének 100. év

fordulóján a Képzőművészeti Múzeum 
két nagyterm ében összegyűjtötte a Bu
dapesten fellelhető és összegyűjthető 
Benczúr-képeket egy em lékkiállítás 
keretében. Most, halálának csaknem 
negyedszázados évfordulójának köze
ledtekor, úgy tekintünk iél müveire, 
m int a közelmúlt és mégis imm ár 
klasszikussá nem esült festészet leg
nagyobb alkotásaira. Ezek a kiállított 
képek világosan bizonyítják, hogy kora 
iskolájának Benczúr valóságos művésze 
voüt és az akkori divatos stílust örökké 
megmaradó vonásokkal gazdagította. 
Színeinek ragyogása, tárgyának gon
dos és mégsem kínosan ható feldolgo
zása, a lényeg kidomborítása a lé
nyegtelenek rovására: mind ugyan
olyan elevenen és örökérvényűen m a
rad tak  meg, m int alkotásuk esztende
jében lehettek. Történelmi kompozí
ciókban, portrékban, egyes tanulm á
nyokban mind nagyot alkotott. Művé
szetének m aradandó értékét hirdeti ez a 
k iállítás is. (A fasori templom» oltár
képe szintén tőle való.)

Téli tárlat nyílt meg a Nemzeti Sza
lonban. Érdekes, jól összehangolt ki
állítás, a modernek és a fiatalok m ű
veiből. Nincsenek nagy túlzásokba 
menő, vagy feltűnően kiváló képek. 
Inkább jó átlag és sok komolyan meg
festett kép jellemzi. Sajnos, egy pár 
kép egészen gyenge, és idegen stílusá
val idegen világba visz. Meglehetősen 
visszataszító egy diadalmas. Julius 
Caesarhoz hasonlóan megmintázott, 
erősen sémi jellegű terrakotta fej.

Boldog idők az új K arádi sorozat 
(minden évben január körül kezdődik 
és egymás u tán  több filmmel jelentke
zik) első filmje. A szegénység szépsé
geit akarja  bem utatni és bizonyítani, 
hogy „azért így is lehet élni ’. Naiv 
ostobaságok követik egymást, a leg
jobb az lenne, ha címül föléje lehetne 
írni: „ahogy a gazdag film producer a 
szegénységet elképzeli” Olyan szalon
képes szegénység-féle ez, ami meg
jelenik a vásznon, a szokásos pesti 
. l'm onádé-bem ondások” bölcseletével 
körítve. Courts-M ahlernél filmben jó
val gyengébb.

Carmela, a nyáron bem utatott és 
most ú jra  m űsorra tűzött olasz film, 
m agyar szereplőivel: a nagyot akaró, 
de unalm assá halkuló film prototípusa. 
Remek irodalmi értékű regényből ké
szült, de nagyon elromlott. Egyetlen 
erénye, hogy jól van fényképezve és 
igyekszik m értéktartó  lenni. A m érték- 
ta rtásnak  azonban nem kell okvetlenül 
unalomba fulladnia. kp.

Lelkészmeghívás Garam Lajos lel
késznek Finnországba távozásával meg
üresedett egri lelkészt állásra az egy
házközség január 30-án tarto tt közgyű
lése egyhangúlag dr. Ottlyk Ernő se
gédlelkész meghívását határozta el.



Olvastuk
Talán még tavasszal jelent meg a 

könyvpiacon Sommerset Maugham: Ah
King című novelléskötete. Tulajdon
képpen egészen távol állhatna tőlünk, 
hiszen a novellák exotikus környe
zetbe visznek, idegen világok esemé
nyeit tükröztetik vissza szereplőik tö r
ténetében és lelkűk tükrében. Erkölcsi 
szempontból is kifogásokat tehetünk. 
De S. Maugham nagyon igényes író. 
Elsősorban is az írás nagymestere. 
Novellái nem a megszokott rövid, 
egyetlen csattanóra felépített kis tö r
ténetek, hanem inkább keresztm etsze
tek. Egyetlen rövid órában, vagy egé
szen rövid idő a latt folynak le, de erre 
az időre összesűrűsödik a hősök egész 
élete, mindaz, ami addig volt és ami 
azután lesz. Különös jellem eket vá
laszt, am iket még érdekesebbé tesz a 
különös környezet Irásm űvészetére 
jellemző, hogy az em ber olvasás köz
ben nem tudná megmondani, hová fej
lődik a mese. Ügy érezzük, az exotikus 
vidék neki tulajdonképpen csak ürügy 
arra, hogy egy vagy két em bert egészen 
meztelenül állítson elénk, anélkül, 
hogy sokat kelljen beszélnie és m agya
ráznia. A többi azután úgy jön m agá
tól. Nagy események, nagy összecsapá
sok történnek, feszülten érdekes vala
mennyi írása. Igazi irodalom, m ert a 
való életet tudja megjeleníteni akkor 
is, am ikor előre tudjuk, hogy amit 
mond: nem történt meg soha.

Ly Corsari: Emberek fehérben címen 
m egjelent regénye a legújabb orvos
regény. I t t  azonban csak a probléma 
orvosi, a könyv egyébként nem a diva
tos orvosregények közül való. Állandó 
várakozással olvassa az ember: mikor 
is kezdődik el az a lüktetés, az em ber- 
mentés, am it a közönség annyira meg
szeretett az orvosregényekben. Ehelyett 
túl sokat és nem mindig ügyesen, nem 
mindig érdekesen boncolgatja főhősé
nek életét. Ez az em ber a rákku ta tás
nak szenteli életét és közben állandóan 
azzal a kérdéssel küzd, hogy szabad-e 
az orvosnak megölnie gyógyíthatatlan 
betegét. A kérdésre azonban nem mer 
választ adni, csak kerülgeti. Belülről 
úgy érzi az ember, hogy a beteg éle
tének megrövidítésére szavaz a hős is, 
meg a szerző is, csak nem meri k i
mondani, m ert inkább konstruktív  
akarna lenni és nem mer szembe
kerülni egyik pártta l sem. Ez az óvatos 
kerülgetés azonban a regény érdekes
ségének rovására megy, m ert az ilyen 
bizonytalankodás csak a kisebbszerű 
írók jellemzője. A biztoskező nagy író 
neki m er vágni a kérdésnek, pro vagy 
kontra — ez itt tétovázik. Ezért nem 
is ajánljuk a könyvet, egyáltalán nem 
különös, sokkal jobbakat olvastunk 
m ár ebből a műfajból. A fenti könyv 
irodalmi! a g is, érdekesség szem pontjá
ból is sokkal többet ér. kp.

Halálozás, beczkói Bíró Gyula épí
tész, m. kir. kormányfőtanácsos, a pesti 
egyházközség közel 25 éven át presbi
tere, életének 76. évében Budapesten, 
hosszú szenvedés után elhunyt. Az egy
ház érdekeit m indenkor hűségesen szol
gáló és feladataiban készségesen támo
gató presbiter temetése február 4-én 
volt a Kerepesi-temetőben.
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vén meg, a‘ lobogó Zászló a‘ Nemesség Directorához elkisértettik, 
onnét a Lovasság Fő vezér Tettes Szathm áry Király Antal Urat 
Házáig elkisérteni, Eöttvös József Kapitány Ur tiszteltt Vezér 
Úrnak fáradtságát ‘s szívességét megfogja köszönni, a‘ honnan kiki 
a“ meghívott Vendégek közzül Gazdájának Asztalához siett. ‘s 
éhségét a‘ Szakátsi m űvnek megemésztésével felváltja.“
így volt. Éhségét bizonnyal mindenki a legkellemesebb körülmé

nyek között csillapíthatta, az igaz magyaros vendéglátók asztalainál.
! Mi is úgy vagyunk e jegyzőkönyv olvasása utón, m intha részt vettünk 

voln a leírt eseményekben, ú jra ízlelgetjük a szavakat, a gondolatokat, 
a kor levegőjét. Magunk előtt látjuk a színpompás, mozgalmas képet, 
a lovasbandériumot, szinte halljuk a mozsarak öblös durranásait, lá t
juk a friss szélben repeső bíborselyem zászlót, amint ősi tem plom unk
ból a kát. székesegyházig, majd onnan a püspöki Rezidencia elé 
kíséri a nemesek bandériuma, mindezt a mi rozsnyói szemeink — a 
helyszín ismeretében — szinte látva-látják, de még jobban é r e z z ü k  
az események leírásában azt a m a g á t ó l  é r t e t ő d ő ,  me l e g ,  t e s t 
v é r i  b é k e s s é g e t ,  a m i v e l  e z t  a k é r d é s t ,  m i n d e n e k  ö r ö m é r e  
és  m e g e l é g e d é s r e  m e g o l d o t t á k ,  e g y e t l e n  z a v a r ó  g o n d o l a t  
n é l k ü l .  Még csak szóba sem került, hogy máskép is lehetne: aka
dályokkal, nehézségekkel, kifogásokkal.

A közelmúlt egészen más példákkal szolgál. Volt egy harangava
tásunk, amikor a világháborúba elvitt városi harang utódját avattuk. 
Itt m ár akadály volt, hogy a harangot protestáns lelkészek is meg 
akarták áldani s em iatt a kát. lelkész nem  is vett részt az ünnepségen. 
Kifogás tárgyát képezte még az is, hogy az ünnepség avatóversét evan
gélikus szerző írta  s a verset evangélikus papleány szavalta el. Előbbi 
azonban, az ev. szerző nem esett kifogás alá a k k o r ,  mikor az ú jjá
szervezett Kát. Legényegylet prológját írta  meg; utóbbi — a szavaló, 
akkoriban a közismert legjobb szavaló volt, akire e z é r t  esett a ren
dezőség választása és senki nem kereste a felekezeti mivoltát s papi 
családját.

A magunk családjából is van egy fájdalm as emlékem, nehézsé
gekkel, kifogásokkal és akadályokkal. Az Isten megengedte, hogy 
Szüleim aranylakodalm ukat megérhették. M indketten törődötten, rok
kantán, de egyébként teljes szellemi-lelki frisseségben. A házból nem 
m ozdulhattak ki: helyükbe akartuk hozni az áldást, mindkét feleke- 
zetét, m ert Édesanyám katolikus volt. A mi lelkészünk a legteljesebb 
készséggel rendelkezésre állt s hajlandó volt alkamazkodni bármely 
sorrendhez, vagy beosztáshoz. Nem úgy a másik fél, akivel éppen 
az időpontról tárgyaltunk, miközben megtudta, hogy a mi lelkészünk 
is fel fog jönni. K ijelentette, hogy abban az esetben ő nem jöhet a 
házhoz. Még akkor sem, ha elsőnek őt híviuk és elkülönítjük időben 
is a két alkalmat. Sőt: azt is m egkíséreltük volna, hogv a két tehe
tetlen öreget valahogy át vigyük a közeli zárdái kápolnába s ott kap
ják a kát szertartás szerinti áldást, otthon azután az evangélikust. 
Ez is elfogadhatatlan volt a másik fél részéről. Végül is: eljött a mi 
lelkészünk, Luther-köpenyben s meghatóan kedves, bensőséges és 
könnyekre indító szavakban hozta el az áldást a félszázadéves közös 
küzdelmekre visszanéző hű öreg sziveknek.

Az em lített két eset még a megszállás alatt történt. De a felszaba
dulás örömébe is belecseppent ugyanez az ürömcsepp: az országzász
lónk avatásánál megismétlődtek a harangavatási bonyodalmak. A kát. 
fél azt kívánta, hogy protestáns lelkészeink csak világi öltözetben 
jelenjenek meg, különben ő nem fungálhat ornátusban. Természetes, 
hogy a mieink nem fogadhattak el ilyen utasítást, Luther-köpenyben 
és talárban jöttek. A kát. plébános reverendában. Tehát: az ország
zászló tövében, az Isten szabad ege alatt sem jelenhetik meg a kát. 
ornátus a mi köpenyeink és talárjaink társaságában! Pedig az ország- 

| zászlón ott ragyog az ország angyalos címere s a két cím ertartó angyal 
együtt emeli a címert a jövő elé, a mindennapok kicsinyes harcai fölé 
s m indnyájunk előtt ism ert e két cím ertartónak nagy püspökünktől 
eredő szimbolikus érte lm ezése..'.

Lám, 1822-ben, senkinek semmi sérelme, rövidsége, lelki kára 
nem származott abból, hogy a rozsnyói nemesek zászlóját előbb az ev. 
templomba vitték, Pákh Mihály áldó keze alá, onnan a kát. székes- 
egyházba a püspök színe elé, majd a bandérium élén a Rezidenciához.
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Mi történt közben s ki a hibás abban, hogy ilyesmi — ma — elkép
zelhetetlen? Más az egység útja  papíron és más — cselekedetekben!

*
A nemesség jegyzőkönyve teljes szövegében megörökíti Pákh 

Mihály zászlóavatási prédikációját is. Jegyezzük ide belőle legalább 
az alapigét s a fő gondolatmenetet: „Szent Leczke. Sóit. 60. 6 . Adtál 
a‘ Tégedet féléknek Zászlót, mellyel éljenek az igazságért“. A beszéd 
szerkezeti beosztása pedig annak magyarázata, hogy „Mi láttatik  e 
zászlóban, a‘ melly megszentelésünkre szolgálhat?“ A kérdés felbon
tása szerint „elsőbben: a K irály iránti hűség, másodszor: a hazaszere
tet, harmadszor: a nemesség szeretete Rosnyó városa iránt, végtére: 
az Istenfélelem “. Kéziratban közel 9 félív oldal terjedelm ű az egész 
prédikáció.

Utána Szathm áry Király Antalnak, a nemesség cortimandánsának 
beszédei vannak megörökítve, m elyeket a Püspöki Székház erkélye 
alatt mondott a püspökhöz, a zászlóanyához és a zászlószűzhöz, vala
mint az egész nemesi gyülekezethez. A püspökhöz mondott üdvözlé
séből legalább a kor stílusára erősen jellemző bevezetést idézem'

„Három Rósa díszessiti Zászlónkat, — hárm as öröm fogja el 
mejjemet e‘ mai szent napon . . .“ „E mejjszorongató három  öröm: 
hogy a nagy napon a nemesség vezére lehet, a másik: a tárgy méltó
sága, a harm adik: a püspök iránti mély tisztelet.“ Virágos, cikornyás, 
sallangos stílussal ékes az egész beszéd, például azt mondja: „ . . . a‘ 
Tiztelet ugyan, ha magányos, igen vékony czérna szál ‘s könnyen sza
kadható — de öszve fonódva a‘ szeretettel, m ár úgy a leg erősebb 
kötél! Ily öszvefont tiszteletből származott szavaimmal állok elő mély 
fő -hajtással. . . “ stb.

A zászlóanya életét számos tizedekre virágoztatni kívánja, a 
zászlószűz pedig — saját édes leánya: Anna lévén, csak ennyit kapott: 
— „Neked pedig kis Zászlós Szűz legyen elég ez — m ajd otthon a1 
többi, — Édes Anyád ölelése vár. — Élj!“

Végül az egész nemesi gyülekezethez szólva a k irályt éltette s a 
haza és király iránti hűségre, valam int a nemesség kötelességeinek 
odaadó teljesítésére bíztatta őket nem kevésbbé virágos stílusban, 
azzal zárván: — „Ösztön-adó legyen ez arra, hogy magunk viseleté
vel nemes elhunyt Őseink dicső tette it szaporítsuk, ‘s ez által szinte 
mind ők a‘ késő m aradék előtt érdem esítsük magunkat, szemünk előtt 
tartván azt, hogy a‘ nagy Tettek és így érdem teszik nemességünk 
valódi voltát, mert:

Szép a Nemességed Pergam en levele,
Szebb, ha virtusodat egyeztetted vele“.

*
Dermesztő hidegben függ a rozsnyói nemesség zászlója a Városi 

Múzeumban. Az a zászló, mely százhuszonkét éve előtt valóban meg
járta  az egység útját. A tavasz nemsokára közeledik s a zászlót ú jra 
meglengeti a márciusi levegő elé tá rt ablakokon besurranó szellő. De 
vájjon elhozza-e a szellő azt az egységet is, mely három arany rózsás 
szép relikviánkat százhuszonkét év előtt meghordozta?

Nyíresi-Tichy Kálmán.

Kevesen tudják. . .
A 17. század második felében hazánkban, főleg tisztántúli részeken 

általános volt a panasz, hogy a Szentírást milyen nehéz megszerezni és 
milyen drágán kell megfizetni minden darabjáért. Nagy volt a biblia
hiány az országban. Ekkor Debrecen város 80 tagú nagytanácsa elhatá
rozta, hogy keleti nyelveket értő tudós lelkipásztora, Komáromi Csipkés 
György fordításában kiadja az egész ó- és újszövetséget. Apafi feje
delem vallásos buzgóságtól indíttatva, mind azért, hogy Debrecen váro
sénak terhein könnyítsen, mind pedig azért, hogy a Biblia kiadásának 
dicsősége az övé legyen, megüzente debreceni alattvalóinak, hagyjanak 
fel e költséges szándékkal, m ert ő maga kívánja újonnan kiadni a szent 
Bibliát. (1683 dec. 9.) ígéretét azonban egyéb gondjai, majd korán 
bekövetkezett halála m iatt nem válthatta be.

Egy időre elaludt a buzgó szándék. A szatmári békekötés után 
azonban újra felszínre került a könyvek újabb kinyomatásának kérdése.
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B űnbánati hét. A püspöki kar ha tá
rozatából ebben az évben a bűnbánati 
hét a böjt első hetében február 27-től 
m árcius 5-ig lesz.

Evangélizáció. Készülő evangélizá- 
ciók: Mezőhegyesen febr. 6—13-ig,
Budapest—Angyalföldön február 20— 
27-ig, Csömörön febr. 20—27-ig. Febr.
8—10. között Nagytarcsán lesz nép
főiskolái evangélizáció és 14—16 kö
zött népfőiskolái leányevangélizáció 
Csepregi Béla szolgálataival.

A Magyarországi Evangélikus Misz- 
szióegyesület M olnár Gyula közigazga
tási bíró és Németh Károly esperes el
nöklete alatt közgyűlést tarto tt febr. 
2. napján az Üllői-úti im aterem ben.' A 
közgyűlésen jelen volt D. Kapi Béla 
püspök is. Örömmel vették tudomásul, 
hogy a m agyar evangélikusság Kínában 
dolgozó hittérítője, Kunos Jenő lelkész 
m unkáját az ottani hatóságok készsé
gesen tám ogatják. A Magyarországi 
Misszióegyesület az elmúlt évben m int
egy tízezer pengőnyi segítséget ju tta 
to tt Kunos Jenőnek. A közgyűlés után 
dr. Reök Iván, a Magdolna Baleseti 
Kórház sebészfőorvosa megkapó elő
adásban hangsúlyozta, hogy keresz
tyénnek lenni annyit jelent, m int 
misszionáriusnak lenni. Nemcsak szó
val, de hű, igaz, tiszta cselekedet pél
dájával. Az emberi jaj boldogsággá 
változik annak az életében, aki meg
tér a krisztusi útm utatás szerint. Végül 
Németh Károly elnök tarto tt biblia- 
magyarázatot.

A kedvezményes vasúti jegyek
igénylésére vonatkozó múltkori értesí
tésünk óta az igénylés módja tekinte
tében változás történt. Felhívjuk azok 
figyelmét, akik a  lelkészek és családi 
pótlékra jogosult családtagjaik részére 
egyes utazásra jogosító kedvezményes 
vasúti jegyet óhajtanak igénybevenni, 
hogy a jegyet a kereskedelem - és köz
lekedésügyi miniszter úrhoz intézett 
hivatalos levélben kérjék s a levélen 
az egyházi bélyegzőt is feltétlenül hasz
nálják. Fel kell jegyezni az utazás 
kezdő és végső állom ását és annak 
célját, illetve okát is közölni kell. A 
kérelm et közvetlenül kell a miniszté
rium ba küldeni, tehát nem a püspöki 
hivatalon keresztül. Levélbéiyegben F 
2.30-at kell a levélhez mellékelni.

Egymillió pengőn felül végződött a 
pesti m agyar és ném et egyházközségek
ből álló ú. n. D eák-téri testvéregyházak 
közös képviselőtestületi számadása. A 
testvéregyházak által fenntarto tt Deák
téri leánygimnázium és elemi iskola, 
valam int a fasori fiúgimnázium szám
adásával együtt a bevételek végösz- 
szege egymillió 52.014 pengő a kiadás 
pedig egymillió 48.675 pengő. Az 1944. 
évi költségvetés végösszege 960 393 P.

Házasságkötés. Kökény Elek buda
foki lelkész február 15-én d. u. 5 ó ra
kor ta rtja  esküvőjét Kóts M áriával a 
budafoki templomban. Az esket ésl 
Kóts Lajos lajoskomáromi lelkész végzi.

Sopron. Az egyházközség eddigi o r
gonája helyett hatalm as új orgona 
építését vette tervbe, melynek előmun
kálatai m ár meg is indultak. A Gyü
lekezeti Lap legutóbbi száma névsze- 
rin t közli azokat a hittestvéreket, akik 
az új orgonára adakoztak. Az eddigi 
adományok hatalm as összeget tesznek
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ki. — A képviselőtestület dec. 21-iki 
ülésén a gyülekezet új másodfelügye
lőjévé Vándor Zsigmond ny. miniszteri 
tanácsost, új templomgondnokává dr. 
Kneffel József kir. járásbírót válasz
totta meg. — Fliegenschnee Frigyest, 
az egyházközség eddigi segéd lelkészét 
az egyházi főhatóság a kőszegi gyüle
kezet helyettes lelkészévé nevezte ki. 
Helyét Sopronban Heim ler Henrik fog
lalta el. — Nitschinger János tanító 
1943 december 1-én — 29 évi szolgálat 
után — betegsége m iatt nyugalomba 
vonult.

Debrecen. A gyülekezet lelkipásztora 
lelkészi körlevélben számol be a 130 
ezer lakosú városban és a 40.000 négy
zetkilométer területű sz.rvánvterületen 
élő mintegy 2200 evangélikus lélek ré
szére a gyülekezeti munkáról, az egye
sületi életről, a* hitoktatásról és az 
egyházi lapok szolgálatáról.

Mohács. A missziói gyülekezet egyik 
szórványtagja, Sohl Jakab bácsfa- j 
pusztai földbirtokos 75 kg-os harangot | 
adományozott az épülő templom cél
jaira. Ugyanerre a célra az utolsó év
negyedben mintegy 8000 pengő ado
m ányt kapott a gyülekezet, • melyből 
30C0 pengőt a város adott.

Az Egyetemi Luther-Szövetség most 
kezdett előadássorozatában febr 1-én 1 
Karácsony Sándor dr. egyetemi tanár 
beszélt arról, hogyan látja a magyar 
protestánt izmust az irodalomban. Az 
érdekes előadás alkalm ával az egyetemi 
ifjúság zsúfolásig megtöltötte a Luther 
Szövetség helyiségeit.

Házasságkötés. Porvicsán Im re kis
kőrösi lelkész és Sziráczky K atalin áll. 
h. tanítónő február 7-én délben ta r 
totta esküvőjét az orosházi evangélikus 
templomban. Az esketést Fecske Pál 
battonyai lelkész, a vőlegény sógora 
végezte.

A szentendrei missziói egyházközség
február 20-án műsoros szeretetvendég- 
séget rendez az építendő templom ja 
vára. Előadást dr. Kékén András lel
kész. Szavalat, énekkari szám és szín
darab egészíti ki a műsort.

A Székelyföldi Misszió adatai az 
1943. évről. Lélekszám 1634. (Ebből 410 
él Sepsiszentgyörgyön, 1224 szórvány
ban. Szórványok száma 113.) Keresz
telés 38. Temetés 20. Esketés 3. Ú r
vacsorát vett 339. Betért 5, k ité rt 3. 
K onfirm ált 5.

A soproni gyülekezet 1943. évi sta
tisztikai adatai. A m egkereszteltek 
száma: 70 fiú és 81 leány, összesen: 151 
gyermek. K onfirm ált 98 fiú és 78 leány, 
összesen 176 gyermek. Úrvacsorával élt 
4327 lélek,, közülük 94 a betegágyon. 
Házasságát egyházilag m egáidatta ' 70 
pár (42 tiszta evangélikus és 28 vegyes 
vallású). E ltem ettetett 70 férfi és 60 
nő, összesen: 130 lélek. Egyházunkba 
betért 2, kitért 3.

Személyi változások. D. Raffay Sán
dor püspök Ferenczy Zoltán eddigi 
ceglédi segéd lelkészt a budai-vári egy
házközségbe küldte további szolgálat
tételre. Ceglédre viszont Láng Péter 
most felszentelt s -lelkészt osztotta be.

Kitüntetés. A kormányzó ú r Siklósi 
Kálmán aszódi igazgató-tanítót, az Or
szágos Evangélikus Tanítóegyesület 
üdülőháza intézőbizottságának elnökét 
és Kasper Róbertét, a Községi Taka
rékpénztár Baross-téri tiókintézetének 
igazgatóját a Nemzetvédelmi Kereszt
tel tüntette ki.
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Minthogy a város saját könyvny-omtató m űhelyét a németek szétrombol
ták, a városi tanács Campegius Vitringa európai h írű lugdunumi hol
landussal kötött szerződést 1715 dec. 23-án Ross Sándor és Fiai eperjesi 
kereskedők közvetítése mellett. A szerződés 4200 példányra, ezeknek 
háromféle: aranyozott, ú. n. francia és fehér pergamen kötésére szólott. 
Magyarország határáig a tengeren és a szárazföldön való szállításért a 
könyvkiadó volt felelős. A Bibliák 1717 végére készültek el. Sorsuk azon
ban hányatott volt. Belőlük 2915 példány Danzigon, Varsón keresztül 
1719-ben el is jutott Dukláig. Maróthi György, a Bibliák elébe küldött 
szenátor azonban egy kis ládában csak 31 példányt vehetett magához. 
A többit a szepesi kamara, m int sizmatikus, meg nem vizsgált és csem
pész művet feltartóztatta. A debreceni tanács esedezésére a kir. kancel
lária, majd a király közvetlenül maga is megengedte, sőt parancsolta, 
hogy a Bibliák törvényszerű cenzúra m ellett kibocsáttassanak. Mégis a 
kassai jezsuiták, akikre gróf Erdődy Gábor egri püspök a vizsgálatot 
bízta, még a király döntése előtt 400 Bibliát megégettek. A vallási tü rel
metlenségtől fűtött jezsuita páterek, mint egyik tanácsi jegyzőkönyvben 
olvassuk: ,,az arestalt neo-nyom tattatott Bibliákban több, mint hatszáz 
tetemes vétkeket találtának contra orthodoxam fidem.“ A katolikus 
egyház tanításával ellenkező ennyi tévedés, elferdítés, sérelmes hiba 
m iatt közveszélyesnek és megsemmisítendőnek nyilvánították Komá
romi Csipkés György Bibliáját mind a jezsuiták, mind az egri püspök.

Gróf Erdődy püspök 1754 nov. 5-én, Szent Imre herceg nevenapján, 
egyházmegyéjének 140 plébánosa és ájtatoskodó nagy sokaság jelen
létében ünnepélyesen megégette Debrecen város Bibliait.

A balsorstól üldözött Bibliákból 1285 példány külföldön rekedt. 
Csak két emberöltő múltával, 1786-ban értesült Debrecen városi Stein- 
hubel Sámuel eperjesi kalmártól, hogy a Bibliák hazaszállíthatok és ő 
vállalkozik arra 55 hollandi aranyért. A konzisztórium a megbízást meg
adta; Steinhubel társa pedig a könyveket a Visztulán útnak indította. 
Ámde a folyó idő előtt befagyott és a szállítmányt egy kis lengyel 
faluban ki kellett rakni a partra. Ott pedig a galíciai bíróság vala

mennyit lefoglalta, m ert az a kereskedő, akivel Steinhubel a szállí
tásra nézve megegyezett, váratlanul csődbe jutott. A lengyelek azt 
hitték, hogy a Bibliák is a megbukott kereskedő cselekvő vagyonához 
taitoznak. Steinhubelnek kellett esküvel bizonyítania az ellenkezőt.

Végre sok hányattatás után a késmárki és a debreceni harmincad 
hivatalokon keresztül 1789 aug. 9-én hazaérkeztek a halálos ítélet végre
hajtását elkerült szent könyvek. A jezsuiták, akiknek rendjét XIV. Ke
lemen pápa 1773-ban világszerte feloszlatta, most m ár nem állhatták 
elibük. Tiszteletes Benedek Mihály prédikátor kilenc ládából háromféle 
kötésben 1069 Bibliát szedett ki. Másfélszázat a nedvesség és a penész 
m iatt használhatatlannak talált. A javát a konzisztórium példányonként 
5 és 6 rajnai forinton árúba bocsátotta. íme a m agyar Biblia küzdelmes 
útja a világban!

Debrecen városának a 18. század elején még egy vallást követő 
polgársága ereje megfeszítésével fejedelminek mondható nagy összeget 
áldozott a Szentírás kinyomatására. Egyesek 16— 17 ezer forintról 
beszélnek. Az összeg azonban sokkal magasabb. Be kell számítanunk 
a kiadások közé a Debrecenből kiküldött korrektorok két esztendei 
díjazását, Erdődy püspök és a jezsuiták akadékoskodásai m iatt felhal
mozódott költségeket is.

Senkinek sem szabad felednie, hogy a mag'^ar Bibliáért talán 
Debiecen városa hozta meg a legnagyobb anvagi áldozatot.

Közli: Pásztor Pál.

Minden lelkészi h ivatalban , 
minden evangélikus iskolában

legyen ott

T E S S E D I K  SÁMUEL
szobra ! — Kicsinyített másolata 
kapható a Luther T ársaság  
könyvkereskedésében. — Finom 
terrakottából ára 60'— pengő.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

„IRÉN“ fO»ft*<ülönlegességelt
Tulajdonos : FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) ,  IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss.
T e l e f o n :  186— 177, — Készít mindennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Á E  
( “ J i

ALAPÍTÁSI Év: 1853.

E L IG M A N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telelőn: 181-282. BUDAPEST V.,

A

Választékos, ízléses, szolid
Nádor-utca 3.

munka. Előnyös árak.

BundAk,
bolerók. ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rég! közismert, 
megbízható - o

m
f á s tí iíH^.-alon Budapest 

siör^10 1V ^r|stóF tér 6

H f s i r a

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telelőn : 38-20-87.

10, 01 raoi
MARNITZ X K8zerés az összes hang

szerek legolcsóbban 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók : Szolnok. Kossuth-tér 1.
I Praht * Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
LulUlull. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát 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, 
valam int 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
eladás M en d ö ln év é t e l e

Bezerédi-u. 10.

hittestvérünk 
zongora termében 

T el.:  140-352.

M űvirág , d í s z tó " ,  e r e d e t i  k ü l ö n l e g e s 
s é g e k  g y á r t á s a ,  e t a d á t a

GROSZ, Bpest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 - 2 1 3 .

R F I V F P 7 Í I K  zománctáblák,
U L L l  L U l USi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyek' cimkék 
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327
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BfeNCnî UiELET
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 5 5 .  T e le f o n 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn : 330-648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sántha K á r o ly ; D. K ap i Béla  ;

Imakönyv
6‘50 P, d ís z e s  kötésben : 20 P.

kim könyve
I m á d s á g o s  könyv .  

Fűzve : 3'— P.

Az olthalat
Történelmi regén\ 
máció korából.

fáklya
/ a magyar refor-
Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; G iertz  Bo : M aróthy Jenő  ;

S z e m e l szíve
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: 11— P.

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16 — P.

Szeptemberi
Regény. I-

Fűzve :

-  márciusig
-II. kötet.

8 '-  P.

L U T H E F R - T  Á  R  S  A  S  Á  G
S zig e th y  L ajos dr. ;

JUUUev tdke•

Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine ■

itu&Uus éieée
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy. kötetben 88'— P.

Ú j! Ú j!
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8‘— P.

R em én yik  Sándor G yóni Géza W eitb rech t:

összes versei
I—II. kötet. 46*—  P.

összes versei
21*40 P.

WÁüa is Mávta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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A lapot küldi :
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Tábori posta száma :
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XII. ÉVFOLYAM, 8. SZ.
1944. FEBRUÁR HÓ 19.mamim

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG 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., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. február 20.

TARTALOM:

Bizánc ?

Az egyház világhelyzete 

Kompromisszum 

Levelek a kibontakozás elé 

Kopernikus, Luther. Paracelsus

Két hitvallás 

„Kedvelt szórakozásaim“

A Luther-énekek jövője

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. l/i9 Kemény Péter
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Hernády Nándor
Deák-tér 4. d. u 6 Lehel László
Fasor (ifjúsági) d. e. V2IO vitéz Virág Jenő
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Ajéna-út 7. d. e. VüO Dendely Károly
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Sülé Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 K ádár Gyula
Simor-utca 35. d. e. 11 Szabó A ladár
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Muncz Frigyes
üllői-út 24. (egyetemi) d. e. V2IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 Falvay Jenő
Savetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Csaba László
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Szuchovszky Gyula
Fgressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Fóti-ú t 22. (katonai) d. e. V29 Varga József
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. 4 vitéz Sréter Ferenc
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 Gádor András
Szent Lász1A út 61. d. e. 9 ----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Danhauser László
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Hüttl Ármin
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Dr. Kékén András
I., Váralja-u. 14 d. e. 10 Borbás A ntal
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Kaiser József
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Medvegy Antal
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. V2 II Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V2 I2 ---------------



Középosztályunkban nagyon 
sok szívet töltöttek el hitetlen 
és gyáva félelemmel az elmúlt 
hónapok politikai és katonai 
eseményei. Egyszerre, mintha 
csak a szél fújta volna el, el
tűnt ennek az osztálynak eddig 
olyan jól őrzött biztonságérzete. 
Arról beszél és azt adja szájról- 
szájra, hogy olyan a helyze
tünk, mint Bizáncé volt. Nem 
láttuk eddig a veszedelmet és 
csak most, amikor — így mond
ják — nem tudunk már ellene 
tenni semmit sem, akkor látjuk 
meg a maga nagyságában.

Valljuk meg, van némi igaz
ság a Bizánc-hangulatban. De 
ez az igazság nem a külső erők
től való rettegés jogossága, ha
nem a belsőé, a középosztály 
egy bizonyos rétegének maradi, 
barokkszellemű részének páni 
félelme. Egyesek nagyon jól 
érzik azt, hogy vége van már 
annak a világnak, amelyben 
eddig olyan nagy távolságban 
éltek a néptől. Az újabbkori 
szociális irányzat egymás után 
teszi meg az eddig ,,a lsóbb
nak ismert osztályok felemelé
sére irányuló lépéseket. A falu 
közelebb kerül a városhoz, nem 
csak távolságban, hanem szel
lemben, kultúrában is. De nem 
úgy, ahogy eddig sokan gondol
ták. Nem úgy, hogy a város 
átárasztja a maga gyökértelen 
kultúráját és rabszolgáivá teszi 
a falut vele. Hanem fordítva: 
előszedik, kiássák azt, ami ma
gyar, ami népi és közkinccsé 
teszik. Egyszerre jut belőle 
arisztokratáéknak, középosztá-
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Bizánc ?
lyéknak, munkáséknak és pa- 
rasztéknak. Mert eddig felülről 
lefelé való áramlás történt, de 
mostan egyforma, egyidőben 
való szétosztás. Osztozás a 
nemzet javain. Eddig rombolta 
a város a falu szokásait, öltöze
tét, dalait, meséit, — sikerült 
is teljesen lerombolnia. Most 
azonban azok, akik kincskere
sésükben leszálltak az elfelej
tett és elhagyott népi emlékek 
közé, egyformán osztják ki a 
kincseket a szegény és gyökér
telen kultúrával táplált egész 
magyarságnak.

Ez a belső átalakulás, ame
lyik a háború végén kétségte
lenül nagy lépésekkel fog elő
rehaladni, sok minden egyen
lőtlenséget megszűntet majd. 
Vége lesz, — adja Isten, — a 
régi szétszakadozottságnak. És 
ez az első, ami megkülönböztet 
a Herczeg által leírt és idézett 
Bizánctól. Bizáncnak már nem 
volt semmi reménye sem, nem 
volt kiben reménykednie. Nem 
volt olyan népi rétege, amelyik
ből megújulhatott volna. Ne
künk van. Azután Bizánc kö
zéposztálya, vagyis vezető ré
tege, abban reménykedett, áru
lói biztatására, hogy éppen 
azért, mert gyökértelen, jól 
megállhat majd az új biroda
lomban is, amelyet a pogány 
épít fel, sőt: a pogánynak szük
sége is van rá. A magyar kö
zéposztály a bizánc-hangula- 
túak kivételével azonban régen 
tudja már, hogy miért magyar 
és hogy mennyire népében 
gyökerezik. Ezért tudja azt is,

hogy vagy lesz magyarság a 
háború végén és akkor mind
nyájan élünk, megmaradtunk, 
— vagy nem lesz, és akkor 
nem menekül meg senki, ha
nem elközelített a Vörösmarty 
által megénekelt „nagyszerű 
halál“ és a „sír, hol nemzet 
süllyed el“. De ennek még nem 
jött el az ideje. Harmadszor 
pedig az is megkülönböztet 
bennünket Bizánctól, hogy Bi
záncban nem volt már keresz- 
tyénség. Romlott, elsüllyedt, 
babonaságba merült vallásos • 
ság élt már csak ott, politizáló 
és áruló papokkal az élén 
Erről sincsen szó sehol Magyar- 
országon. Jelen keresztyénsé- 
günk, hisszük, hogy erős. De 
legalább is tiszta, Istent keresi 
és Őt imádja. Papjaink minden 
felekezetben elsősorban az egy
házzal és a kereszt3'énekkel tö
rődnek és ezzel építik a legjob
ban hazájukat.

Nincsen tehát semmi okunk 
arra, hogy Bizánc sorsától fél
jünk. Az ellenség közelebb van 
ugyan, de nem ütötte ki ke
zünkből a fegyvert. Még nem 
harcoltunk az életünkért, még 
nem fohászkodtunk végső szük
ségből és „a mélységből“, és 
még nem éreztük azt, hogy el
hagyott volna az Isten. Sőt 
ezekben a nehéz időkben egyre 
közelebb érezzük magunkhoz 
Őt, Aki bátorságot ad a szí
vünkbe és erőt a karunkba, 
hogy akkor is meg tudjunk 
állni, ha netalán elközelít a 
megpróbáltatás órája.

Kemény Péter.
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r o m u i E L C T
Két hitvallás

Ezzel a címmel a Reform átus Élet 
f. évi 7. számában Pap Ferenc tollá
ból rövid cikk jelent meg, mely egy 
rádióelőadással és egy protestáns köl
tővel foglalkozott s a keresztyén hitről 
való kétféle hitvallást vett bennük 
észre. Az elsővel mi is foglalkozni 
akartunk, m ert általános figyelmet kel
te tt az előadásnak irodalmi színvonalú 
beállítása, em berism erete és keresztyén 
meggyőződése. Az alább ism ertetett 
cikk ugyan reform átus férfiúi hit szép
ségéről beszél ezzel az előadással kap
csolatban, mi azonban tudjuk, hogy az 
előadó rendőrtiszt evangélikus, még 
pedig az egykori tápiószentm ártoni 
evangélikus lelkész fia. Ennyiben te 
hát helyreigazítjuk a Református Élet
ben közölt azt a feltevést, hogy aki a 
125. zsoltárból idéz, valószínűleg refor
m átus — másfelől pedig így kikerüljük 
azt az esetleges vádat, hogy mindig 
csak a m agunkét dicsérjük. Az idézett 
cikk így hangzik:

„Az egyik hitvallás a rádióban hang
zott el. Vasárnap délután együtt ült a 
család. Valaki megnézte a rádióm űsort: 
R endőr-őrjárat. Kemény Gábor dr. 
rendőrfőtanácsot előadása. K inyitottuk 
a rádiót és figyeltünk a mondanivalóra. 
Azt tud tuk  mindig, hogy a rendőrtiszt 
jó emberismerő. Előtte feltárul ennek a 
milliós fővárosnak minden titka, a bűn 
tarka, csalárd világa nyitott könyv 
előtte. Ez az előadás igaz emberi be
széd volt, szeretettel m utatta be az á l
dozatos, szolgáló életű rendőr alakját, 
aki odaadja utolsó kenyérjegyét is az 
éhségtől összeeső embernek. Olyan jó 
volt hallani:, hogy m inden rendőr zub
bonyában van egy imádságos könyv: 
M aradj velünk! — ez a címe. Keresz
tyén hitvallás volt, am ikor elmondta 
a z . előadó, hogy a rendőr mögött is ott 
van Valaki, aki reá vigyáz, Jézus 
Krisztus. Amikor a zsoltár szavát 
idézte: Akik bíznak az Üristenben,
azok nem vesznek el semminemű ve
szedelemben — eszünkbe jutott, hogy 
ez a 125. zsoltár. Ezt énekelték a gálya
rabok is, am ikor kiszabadultak. Az elő
adás végén, a gong kondulása előtt 
arra  kérte hallgatóit, hogy legalább 
egy percig gondoljanak a lélek rendőré
nek, a lelkiism eretnek a szavára.

A másik h itvallást az újságban ol
vastam. Elszégyeltem magam. Egy 
török-m agyar eredetű újságíró szólal- 
tott meg egy „kálvinista” költőt. Az 
újságíróról nem is tudom, hogy milyen 
hiten van s mi a hitvallása, a másikról 
orcapirulással olvasom, hogy „kálvi
n ista” hiten katolikus hitvallást tesz. 
Legalább is az újság így hozta, vastag 
betűkkel kiemelve: „A kálvinista szü
letésű poéta pápista h itvallása”.

Valljuk, hogy az irodalom Isten a ján 
déka, az általános kegyelemnek a gyü
mölcse. Az irodalom egyesek számára 
lehet valláspótlék, a vallás azonban 
mindig az Üdvözítő Jézus Krisztussal 
való személyes kapcsolat, amelyet Isten 
hoz létre az újjászületés és megtérés 
útján.

Két hitvallás, az egyik biztató, fel
emelő, m egm utatta a reform átus fér
fiúi hit diadalm as szépségét, a másik 
lehangoló, torzó, félbem aradt vergődés. 
Az egyik hirdeti a hajnalt egyházi 
életünkben, a másik komoly, benső re
formációra int. A jándék és feladat e 
két hitvallás együtt. Ha csak az elsőt
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Az egyház világhelyzete:

A dán egyházi helyzet
— Stockholmi m unkatársunktól. —

A dániai egyház mai életét a m últ századi egyházi fejlődés hatá
rozza meg. Nincs ezen a helyen lehetőség arra, hogy e kérdésre bő
vebbéin kitérjünk. Elég, ha megállapítjuk, hogy a grundtvigianizmus, 
valam int a Beck Vilmos nevéhez fűződő helmissziói irányzat továbbra 
is él, s látszat szerint elkerülhetetlenül meg is marad. A megszállás 
ugyan ism ételten aktualizálta a kiegyezést, ami azonban a fenti tö rté
neti okok folytán nem valószínű, hogy bekövetkezik. A két tábor kö
zötti egyik fontos ellentét újból időszerűséget nyert. Grundtvig kezde
ményezései a nemzeti élet terén (gondoljunk a népfőiskolára) kifeje
zésre ju tta tták  azt a meggyőződést, hogy az egyháznak szava van a 
nemzet életében is. A belmissziói irányzat ezt mindeddig kétségbe 
vonta. A megszállás azonban megvonta a nemzet hivatalos szerveitől 
a szót s ily módon az egyház bizonyos esetekben szükségszerűen vá
lik a nemzeti törekvések szószólójává, illetve a nemzeti élet és esz
mények hordozójává. Ezt ma m ár a belmissziói irány is belátni lá t
szik, aminek kézzelfogható eredménye, hogy az ellentétekben bizo
nyos enyhülés állott be. Hírek érkeznek a felől, hogy a keresztyén 
egyetemista körök között lényegesen m egjavult a helyzet, ami annál 
inkább is jelentős, m ert az ellentétek erősen m egnehezítették azt, 
hogy az egyetemi diákság egységesen tudjon megszólalni olyan nem
zeti kérdésekben, amelyekre a megszállás idején választ kell adnia.

A fenti két csoport m ellett megfigyelhető egy bizonyos újabb 
irányzat, amely a neves író-lelkész M űnk Kaj nevéhez fűződik. Műnk 
nem vezetésre hívatott ember. M űvészlelkülete erre képtelenné teszi. 
A valóság azonban az, hogy benne eggyéválik nemzeti kultúra és ke- 
resztyénség s szavára és igehirdetésére éppen ezért az egyháztól tá 
volabb álló körök is felfigyelnek. Talán ennek tulajdonítható az is, 
hogy internálásának hírét több alkalommal közölték, ami azonban té
vesnek bizonyult. Ismeretes azonban a norvég egyházi konfliktussal 
kapcsolatos bátor fellépése. A minisztérium ugyanis az ügy elhallga
tását kívánta a lelkészektől. A kívánság nagy visszatetszésre talált a 
papság körében s több lelkész tiltakozását fejezte ki. Közöttük Műnk 
Kaj is. Levelében többek között a következőket írja: „Tudatom a mi
nisztériummal, hogy a hozzám intézett felhívást nem teszem maga
mévá, sőt ellenére cselekszem. Cselekedetemmel papi eskümre tá 
maszkodom. Norvég hittestvéreim m el a legmélyebb kapcsolatot ér
zem . . . Ha emberek iránti félelemből tétlenül nézném az eseménye
ket, vétkeznék d án  azaz északi érzületemmel és papi eskümmel szem
ben. Inkább romolják meg Dániának Németországhoz, semmint az Űr 
Jézus Krisztushoz való kapcsolata. Nékünk lelkészeknek nem az Ige 
elhallgatása, hanem  ennek hirdetése a feladatunk.” Bátor fellépése 
határtalanul növelte tisztelőinek számát s bár több alkalommal lehető
sége nyílt volna arra, hogy falusi parókiáját felcserélje egy kopen- 
hágai gyülekezettel, szívesebben m aradt az ő népe között. Északnak 
kétséget kizáróan egyik legbátrabb igehirdetője s legeredetibb egyé
nisége. Te Ián épp en nö vekvő nagy népszerűsége az oka annak, hogy 
nemrégiben a megszálló hatalom megakadályozta, hogy a fővárosban 
prédikáljon . .. Miközben ezeket a sorokat írom, érkezik a rádió jelen
tése, hogy Műnk K ajt meggyilkolták. Január 4-én négy ism eretlen 
férfi kereste fel a vederső-i papiakban s másnap átlő tt fővel egy közeli 
erdőben bukkantak rá. Ma nemzeti m ártírként gyászolja őt egész 
Dánia. Észak keresztyénsége újabb áldozatot adott a nemzeti és vallás- 
szabadság oltárára.

#
A fenti jelek bizonyságai annak, hogy a dán keresztyénség a nem 

zeti megpróbáltatások napjaiban megerősödik és igazi belső egységre 
talál. Az egyházi m unkának külső akadályai — szórványos esetektől 
eltekintve — nincsenek. Egyetlen alkalommal lépett fel egységesen a 
dán egyház a megszálló hatalom  túlkapásai miatt. Október elején 
ugyanis megkezdődött a dániai zsidóság deportálása. Közös püspöki 
körlevélben szólalt meg az egyházi tiltakozása, melyben kifejezésre 
jutott, hegy „az egyház sem faji, sem vallási szempontból nem helye-
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selheti a zsidóság üldözését”. A tiltakozást az összes dániai gyüleke
zetben felolvasták, de ennek ellenére semmi ellenintézkedést nem 
váltott ki a hatóságok részéről. Hasonlóképpen történt egy más eset
ben is, amikor az egyik rádióistentiszteleten a lelkész imádkozott 
„Isten választott népéért” s e m iatt általános cenzúrát kívántak beve
zetni a rádióprédikációkra. Az egyház erélyes tiltakozására a hatósá
gok elálltak ettől a kívánságtól és kijelentették, hogy az egész nézet- 
eltérés csak „félreértésen alapult”.

A lelki élet erősödése igen érezhető. Az istentiszteletek látogatott
sága emelkedőben van, bár általában nem emelkedik 3°/o-nál többre. 
Ezzel szemben különösen Jylland-ban 15—20% -kal lehet számítani 
átlagosan. Az úrvacsorának sokkal inkább központi helye van Dániá
ban, mint pl. nálunk. Kopenhágában egyetlen vasárnapi istentisztelet 
sincs úrvacsoraosztás nélkül, amely a prédikációs istentisztelettel szo
ros egységet alkot. Ú jabban erősen emelkedik a liturgikus érdeklődés 
is, amelynek bizonysága, hogy a svéd agendához hasonló dán agendát 
akarnak szerkeszteni, amelyben a dán s egyáltalában az északi liturgi
kus hagyományt erősebben kívánják érvényesíteni. Ezzel szemben ve
zető egyházi körök megállapítják, hogy a nemzeti megpróbáltatások 
idején; gyakran bekövetkező ébredés Dániában elm aradt.

Senki sem tudhatja, hogy milyen m egpróbáltatások várnak még a 
közeljövőben Dánia egyházára. Egy azonban bizonyos: a dán egyház 
ma felkészült arra, hogy egységesen álljon ellen olyan törekvé
seknek, amelyek az egyház életébe akarnának beleavatkozni. A külső 
körülmények eggyékovácsolták a különböző egyházi irányzatokat. E 
mellett azonban a dán egvház maga mögött érezheti az északi testvér
egyházak aegódá'át és tám ogatását is. A m agyar evangélikussság is, 
amelyet ú 4abban sok szál kapcsol a dánokhoz, szeretettel gondol a dán 
egyház m egpróbáltatások közötti szolgálatára. Vajta Vilmos.

Kompromisszum
Az egyház tagjai nem szeretik ezt a szót. Evangéliumi lelkűiét 

örökké ellensége lesz a fogalmat és tartalm at jelentő szónak, de a ki
fejezés mégis benne él a keresztyén Európa gondolkodásában. Sok ke
resztyén ember esnék gondolkozóba, ha egy kompromisszumos béke 
lehetősége a közeli m esvalósulás stádiumában állana előtte. M ert m ár 
nem nagyon hangoztatják a háborús felek a föltétien meghódolást s 
ha beszélnek is erről, m ár nem egészen olyan értelemben, mint a há
ború kezdetén. Lassan kezd ez a szó benyomulni a hiszékeny, s m in
dig reménykedő emberek szívébe: hátha lesz valami kompromisszu
mos, megegyezéses béke.

Több jelenség m utat arra, hogy az ellenfelek között van kibékü- 
lési hajlandóság. Az angol felsőházban akár megrendelésre, akár saját 
kezdeményezésre többek között egy angol püspök is beszélt a németek 
ellen irányított bembatámadások kegyetlensége ellen. Eddig az angol 
püspökök igyekeztek az orosz keresztyénség gyökérszálait felfedézni s 
bizonyítgatni azt, hogy a szovjet nem olyan veszélyes, m int amilyen
nek Közép-Európából látszik s most egyesek más húrokat pengetnek.

Minden valószínűtlenség elgondolható ebben a háborúban s a le
hetőségek közé tartozik az is, hogy épen keresztyén területről indulna 
meg az angol és német nemzet m egértését és m egmentését célzó 
kompromisszumos törekvés.

Majdnem kompromisszum számba megy az is, hogy a politikus 
Duff Cooper, aki jelenleg az angol kormány képviselője, valamikor a 
Chamberlain politika legélesebb ellenzéke, ma Algírban székel s bok
ros politikai tevékenységei m ellett szépirodalmi tevékenységet is foly
ta t s a világ nagy ám ulatára teológiai könyvet írt. Regényes történe
lemkönyve Dávid királvról szól. Eggyel im m ár több politikusunk van, 
aki egyházi tevékenységet vállalt s most amikor nem akarunk pob- 
likai nyilatkczatajra emlékezni, az új cgvházias emberre érdeklődéssel 
tekintünk: Bár sokan követnék példáját. Azok. akik vagy hivatalból, 
vagy meggyőződésből a gyűlölet politikáját mélvítgetik kifelé és be
felé is, valóban jólteszik, ha példaadó módon odaállnak a nagy nyil
vánosság elé s rendes ótestámentum i tanulmányok alapján foglalkoz
nak Dávid királlyal. Meg kell állapítanunk, hogy az angol egyházi és

hallottuk volna, hálát adtunk volna, ha 
csak a m ásikat, akkor csak pirultunk 
volna. Isten m indkettőt egyszerre adta, 
hogy hálát adjunk és tusakodjunk 
anyaszentegyházunk jövendőjéért”.

„Kedvelt
szórakozásaim**

Egyik fővárosi gyülekezetünk ifjú 
sági körében az evangéliumi ifjúsági 
m unka jólism ert vezetője ta rto tt nem 
régiben előadást a keresztyén fiatalság 
helyes szórakozásának kérdéséről. Lel
kes és figyelő társaság tekintett az elő
adás elé. Mindig izgatta fiatalságun
kat ez a téma, m ert mindig ott áll az 
ifjúság a helyes és a helytelen, a meg
engedett és a meg nem engedett szóra
kozások határm esgyéjén Voltak — 
különösen a m últban — sokan, akik 
minden szórakozástól vissza akarták  
ta rtan i őket. Színházbajárás, mozi, tánc, 
stb. szerintük elítélendő szórakozások. 
Többen határozottan állították, hogy 
jó keresztyén em ber egyiket sem űz
heti. Mások azon megfontolás alapján, 
hogy az ifjú em bernek mindent meg 
kell próbálnia, majd aztán tanul saját 
kára árán  — nemhogy távoltartották 
volna őket a m agukban véve közöm
bös szórakozásoktól, hanem egyenest 
belekergették azokba. A két véglet h ir
detői elkeveredve ma is itt élnek tá r
sadalm unkban. Ne kutassuk most 
egyik, vagy másik fél elgondolásának 
okait s ne is m ondjunk ítéletet csele
kedeteikről. Á llapítsunk meg annyit, 
hogy ifjúságunknak kell szórakoznia. 
Az ő idejük a vidámságnak, a kedvte
lésnek ideje. Bennük titkos erők fe
szülnek s ezek az erők a szórakozások
ban is kielégülést keresnek. Szellemi 
m unkát végző fiatalságunknak különö
sen is szüksége van a szórakozásokra. 
Felfrissülést, megpihenést, új erőgyűj
tést je lent szám ukra minden ilyen óra.

Előadónk számot vetett ezzel s hogy 
megismerhesse közelebbről is hallgató
ságát, lapokat osztott ki közöttük s fel
ira ttá  rájuk  az ifjúság kedvelt szóra
kozásait. Az írásban adott feleletek 
bizonyára őszinték voltak. Név és kö
zelebbi személyi, vagy életkörülm ények 
megadása nélkül válaszolhatták meg 
azokat. K íváncsian és nagy érdeklődés
sel szám láltuk össze a feleleteket s 
meglepetéssel állapítottuk meg az 
eredményt, ö t  ven fiú és leány közül 
kb. 10—12 jelölte meg kedvelt szóra
kozásának a mozit, színházat, kb. 
ugyanannyi a zenét, m integy 50°/o-a a 
zenét, az irodalmat, 10—12 a táncot, 
néhány a versírást, az udvarlást, a 
nyilvános szereplést. Volt olyan, aki a 
bibliatanulm ányozást, a kirándulást és 
a tanulást is ide sorolta. Szerepelt a 
harcászat, az ifjú-vezetőképzés, a tá 
borozás. a népdal-tanulás, a népm űvé
szet megismerése, búvárkodás, fú rás
faragás is. Csaknem mindenkinek a 
lapján kedvelt szórakozásként szere
pelt a köri munka, az Ifjúsági Kör lá
togatása. A beadott feleletek, ha nem 
is hű, de m indenesetre jellemző képét 
adták ennek az ifjúságnak. A mai élet. 
a háborús nehézségek, gondtalan ifjú
ság helyett gondokkal felhozott ifjú
ság komolyabbá te tte fiatal éveiket. 
Ma sokkal több a komolyan gondolkodó
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gyermek és a felelősséget hordó ifjú, 
m int bárm ikor. És most öntudatosan 
készülnek kicsiny koruktól kezdve az 
életre. Még tíz-húsz évvel ezelőtt nem 
is m ertek előttünk olyan tém ákat meg
pendíteni, amiről mi m ár nyíltan be
szélünk az ifjúsági körben. (Gondolok 
itt a nemi kérdésre, a házasság kérdé
sére és a megismerkedésre.) Ma egye
nesen elvárja fiatalságunk, hogy az 
egyház siessen ezen a ponton segítsé
gére. Sokkal kevesebb fiú és leány ke
resi ma m ár párjá t a táncterm ekben, 
bálokban, a megismerni és megsze
retni egy perc műve jelszóban. Hiszem, 
hogy egyházunk más egyházak m intá
já ra  meg kell, hogy terem tse rövide
sen a 20—25 éves fiatalság szórako
zásának lehetőségeit is, túl a férj- és 
feleségképző akadém iák kurzusain, az 
egyház kebelében létesítendő újabb 
ifjúsági egyesületek nevelő, szórakoz
tató, segítő és kísértésektől m egtartó 
munkásságával. Az eredmény minden 
téren meg fog mutatkozni.

Em ellett a különben jelentéktelen 
esemény m ellett azért állottunk meg, 
hogy vele is megnyugtassuk jövőnkért 
aggódó testvéreinket s bizalmat csepeg
tessünk azoknak a szivébe, akik bizal
m atlanul néznek a holnap emberei 
felé. Ma általános az elégedetlenség az 
ifjúsággal szemben. M agunk is — akik 
állandóan foglalkozunk velük — sok
szor keserűen tapasztaljuk, hogy m a
gaviseletükkel rossz példát m utatnak 
társaiknak, nem elég tisztességtudók, 
m áskor türelm etlenek és minden jó
indulatú m unkát gáncsolok. Ennek 
azonban ta lán  nem is ők az okai. 
Hogy azonban „üres óráikat”, szóra
kozásra szánt idejüket legtöbbjük 
komoly tartalom m al tölti meg, az meg
nyugtató szülőkre, nevelőkre, hazára és 
egyházra egyaránt. Ifjúságunk szóra
kozásai alapján jellemző képet alkot
hatunk ifjúságunk egész életéről és 
gondolkozásáról. Pásztor Pál.

A Luther-énekek
jövője

II.
Nálunk, Magyarországon, a hívek 

széles rétegében, eltekintve attól, hogy 
a nép egészséges konzervativizm usával 
továbbra is erősen ragaszkodik ősi 
hagyományaihoz, a Luther-énekekkel 
szemben nem tapasztalunk különö
sebb érdeklődést, annál nagyobb az 
érdeklődés a magasabb zenei körökben. 
Az idők jelének vesszük, hogy Kodály 
Zoltán szerkesztésében megjelent, az 
Országos Közoktatási Tanács által k i
adott „Iskolai Énekgyüjtem ény” című 
segédtankönyv függelékében a négy 
evangélikus ének közül kettő Lutheré, 
egy a Jöjj, népek M egváltója dallama, 
köztük az általunk még alig ism ert ú r
vacsorái ének: Hála legyen Istennek.

Jelenleg használatos m agyar éne
keskönyveinkben a Luther-énekek 
száma a következő arányban oszlik 
meg: A m agyar Tranosciusban 30, a 
békéscsabai énekeskönyvben 27, a 
szarvasiban 14, a dunántúliban 10 ének.

A kevésbbé ism ertek közül kiemelt
jük  a következőket:

„Es woll uns Gott genädig sein”. Ke
mény Pál és Vietórisz József fordítá
sában. (Tran. 394, dallam a a békéscsa
bai énekeskönyvben 258, orgonaletét-
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napilapok kritikái nem épen hízielgőek a szerzővel szemben s az olvas
ható ki a megjegyzésekből, hogy a jó politikus egyben nem lehet jó 
teológus is, de nekünk ez a kompromisszum mégis tetszik.

Az Oekumenischer Presse und Nachrichtendienst 1944 januári 
négyes számú kiadványa 54 soros h írt ad arról, hogy a Németország
ban elpusztított templomok m it prédikálnak a világnak. A Nürnbergi 
Szent Lőrinc templom elpusztult, de a főoltár keresztje áll a romok kö
zött. Erlenstegen helységben a templom teljesen, elpusztult, de az oltár 
gyertyái a rombolás u tán  is világítanak kifelé és befelé egyaránt. A 
katolikus Szent József templom teljesen elpusztult, csak éppen ez a 
szó áll a romok fölött és között: Pax. És a szent M árton templom rom 
jainál egy kis cédula hirdeti ezt: A reggeli istentiszteletet az evangé
likus Szent Máté templomban tartjuk . Ez az utolsó sor is kompro
misszumnak látszik, de több annál. Az Úrnak 1944-ik esztendejében 
tehát m egtörtént az, hogy a római katolikus hívek összetört temploma 
pótlására az evangélikus hívek felajánlották testvéri szeretettel tem p
lomukat és azt a katolikus testvérek elfogadták. Ez nem kompro
misszum, ez nem az egység-munka gyümölcse és nem f üggvénye 
semmiféle egyháztársadalm i mozgalomnak. Ez a szívesen és szeretettel 
kölcsönadott evangélikus templom hatalm as prédikáció Róma, London, 
Genf és W ittenberg, sőt W ashington felé is.

E sorok írása közben állandóan szeretnénk rádiónkat nyitva ta r
tani s késő éjszakákban is keresgélünk az éterben hangokat, hogy mi 
történik a finn evangélikusokkal és a finn jó vitézekkel. Nekik már 
hónapok óta hirdetik  állítólagos barátok és hangos ellenfelek: kompro
misszumos béke áll előttetek s ez a hosszú idő óta küzdő és szenvedő 
nép, aki az igehirdetésekből és a parasztpróféták szájából is azt ta 
nulta meg, hogy nem lehet,kom prom isszum , rettenetesen gyötrődik 
abban a tekintetben, hogy mit kell és mit tud cselekedni hite és faj
tája érdekében.

Azok, akik nem láthatták  ezt a legérdekesebb országot, akik nem 
beszélik ennek a népnek nyelvét, akik nem helyeslik teljes m értékben 
ennek az egyháznak teológiai beállítottságát s akik tudják azt, hogy 
ebben az országban mindig voltak az egyházért rajongók m ellett egy
házellenes baloldali mozgalmak is, ma jól érzik és sejtik, hogy ez az 
állam nagyon megelégelte a háborút. Abban az országban, ahol a ke
gyesség a háború kezdetén csak mindegyik ezrednek adott egy katona
lelkészt, most minden zászlóaljnak adott egyet. Nagy szüksége van 
ennek a katonaságnak a lelki vigaszra s nagy szüksége van az állam
nak arra, hogy lelkipásztori m unkán keresztül tartassanak meg a finn 
nemzet számára mindenek. Messziről úgy érezzük, hogy jobb volna, 
ha nem hinne a kompromisszumoknak, m ert ezutám szenvedései 
m egválthatják és m egm enthetik gondolkodásban is és valóságban! is 
a világ előtt legnépszerűbb kis államot.

Talán még az olvasó számára és szempontjából sem egészen ér
dektelenek ezek a kompromisszumokat m utató jelenségek és képek. 
Mindegyik élesen jelzi a korhangulatot, a háborús élményeket, a jö
vőre való készülést s a befejezésekre várakozó idegességet is. G. L.
' *** l* '1* ^  1 —■ »   —

Levelek a kibontakozás elé
Nagyapám még paraszt volt, — mondod, — apám m ár munkás. 

Kiszorultak a földről. Dunántúlik vagyunk, apámnak hat testvére 
volt, nagyapám nak hat holdja. Értelmes emberek voltak, s dolgosak. 
A hitbizomány körül ölelte a földjeiket, terjeszkedni nem lehetett s a 
falu nem bírt a munkaerejével. Két testvére Amerikába szorult, kettő 
m unkásnak állt a városba. Apám sokat mesélt az ifjúságáról. Nem 
volt szakmája, szinte hetente kereste a munkát. A gyárak akkor bú j 
tak  ki a földből. És akkor születtek a gyárak körül a szegénység ne
gyedei. Máról holnapra élő emberek szomorú serege ülepedett meg 
Budapest körül, az egész ország népfeleslegéből. A földről m enekült 
emberek voltak ezek, akik nem akartak még városiakká lenni. Apám
nak még saját háza volt az álma, s a kert, ahol mégegyszer ősei életét 
élheti. A munkásságot átm eneti sorsnak tartotta. A munkásokkal nem 
vállalt lelki közösséget s haza a falura m ár nem m ehetett. De még



parssztlányt vett feleségül s a világháborút még a paraszti katona
nóták levegőjében fogadta. Feleségét hazaküldte a faluba, ő négy 
évig járta  a harctereket zokszó nélkül és végig h itt abban, hogy a ve
rekedés végén, jó obsitosként fogadja őt ú jra  a m agyar föld. Én ott 
születtem közben a faluban. Aztán jö tt a nagy összeomlás s megkez
dődött újra a küzdelem a külvárosban az életért. A huszas évek ele
jén ott ődöngött az apám a gyárak árnyékában, néha munkában, néha 
munkanélküli segélyen, néha az éhenhalás szélén, de holta napjáig 
nem adta fel a reményt. Sohasem lehetett m unkás-lelkű emberré. 
Nem értette  a sorsát. És nem vállalta a munkássorsot. Sohasem vett 
részt sztrájkban s lenézte a prolikat. Pedig azok voltunk mi is. Apám 
a puszta m unkaerejét bocsátotta árúba, az vette meg, aki épen akarta, 
annyiért, m ennyiért akarta. Ki voltunk szolgáltatva a nincstelenek 
sorsával a tőkének. Apám értette, hogy egy válságban élő társadalm i 
és gazdasági rend rabszolgája. Ő szerencsét próbált egész életében. 
Nem látta  a vele egysorsúak hasonló vergődését. Az életet nyitva 
érezte magaelőtt, a nyomort csak úgy vette, m int akinek semmi sem 
sikerül. Vallásos áh íta tta l fegyelmezte magát a belenyugvásba 
s egyéni szerencsétlenségnek látta a magáét. Én m ár jól körülnéztem 
a világban. Megláttam, hogy nem egyéni vagy családi szerencsétlen
ség, de kollektiv válság. Apám sohasem barátkozott a prolikkal, de én 
azok gyermekeivel együtt nőttem fel. Láttam, hogy ugyanúgy élnek, 
mint mi. Éhesek voltunk, rongyosok, utcán neveltek s gyűlöltünk 
minden gyermeket, aki nem osztozott sorsukban. Inaséveim egyetlen 
borzalmas regény az em bertelen küzködésről. Aztán szakmunkás 
lettem. Sokat olvastam, amit apám sohasem tett. És beleengedtem 
magam a munkásszervezkedésbe. Külföldön is dolgoztam s ma m ár 
egészen világosan látok. Szociálista lettem. Eleinte a proletár
messianizmus m inden fanatizmusával. Később a tudományos szoci
alizmus racionalizmusával. Ma pedig a hit feltétlen fölényével. Min
den világesemény engem igazol. A kapitalizmus alkonya van, az egész 
világot megrázó társadalm i válság. Üj berendezésre van szükség, m ert 
az emberek százmilliói nem hajlandók tovább benne élni a régi nyomo
rúságban. Nem a szegénység fáj nekünk. Tudom, hogy te is szegény 
vagy. De egyet nem ismersz te sem. Nem ismered a b i z o n y t a 
l a n s á g o t .  Az embertelen függést, a teljes kiszolgáltatottságot a 
tőke terveinek. Azt, hogy ha a tőkének úgy tetszik, hogy term eljen, 
akkor ehetünk, ha a tőkének nem fizetődik ki a termelés, kódorogha- 
tunk. Te keveset keresel. De nem ismered azt a tudatot, amikor az 
ember a maga nyom orultul m egfizetett m unkája eredményét, a 
munka igazi hasznát a más zsebében látja. A te  m unkádból nem fö
lözi le a profitot. Azért ti, a középosztályúak nem is lehettek igazi 
szocialisták. Tudom, hogy te is haladó gondolkozású vagy, de téged 
sem h a jt az, ami minket. Te halálod napjáig tudod, hogy miből fogsz 
élni. S a parasztok sem használhatók. Ök is rabjai a gazdálkodásnak s 
mozdíthatatlanok. Mi m aradunk magunk, munkások. Élet-halálharcot 
folytatunk egy új világért, melyben mindenkinek, a tőkétien népnek 
is biztonsága és egyenlősége van. Nem tudjuk,  milyen legyen ez az új 
világ, csak azt tudjuk ,hogy jogunk van nekünk is a világnak minden 
kényelméhez, minden élvezetéhez. És jogunk van a társadalm i bizton
ságra. Ezt az új világot a szocializmusban keressük. Ti a szocializmus
sal csak játszotok. M arxot zsidó ámítónak tarjátok, szociális jelszava
kat mondotok, de tulajdonképpen csak elködösítitek nemzeti, meg 
vallásos jelszavakkal az előttünk világos tanítást (ti úgy csúfoljátok: 
..Doktrínát”), hogy ne lehessen belőle soha semmi. Ti nem akarjátok 
igazán a szociálizmust, m ert akkor élére állnátok a népnek. Talán jó 
szándékúak vagytok, de született reakc;ósok. Gyávaságtokkal a régi 
rendszert véditek. Ti nem okultok a háborúból, a közben feltörő 
politikai erőkkel sem számoltok s megint meg lesztek lepve, ha mi 
vállalkozunk valamire. Talán forradalomra. De m ért hagyjátok, hogy 
m inekünk a barrikádokra kelljen m ennünk az új világért és úgv érez
zük, minden u ra t el kell taszítanunk az útból, ha élni akarunk? Miért 
hagyjátok? Én nem akarok forradalm ár lenni. De ha ti nem akarjá
tok, hogy igazság legyen? Ki tudja meddig bírom a harcom at önma
gam ellen? És meddig bírják a tömegek ugyanezt? Ügy látszik, csodá
ban hittem. A mai vezetőrétegek nem képesek az új élet megszerve
zésére . . .

M w c a i k u i m r
ben Zalánfy A ladár „Luther vallásos 
költem ényei” című füzetében.) Hála
adó ének a reform áció diadaláért. Mai 
értelem ben véve missziói ének. Ko
moly liturgikus hangja lehetővé teszi, 
hogy istentiszteleti rendünk állandó 
énekei közé soroljuk.

„Gott sei gelobet und gebenedeiel ’ 
Vietórisz József fordításában. (Tran. 
376, Bcs. énekk. 275, dallama ugyanott.) 
A reform áció idejében a disztribúció 
a la tt énekelték. Az úrvacsorái öröm k i
fejezésére nincs szebb énekünk.

„Nun freut euch, lieben Christen 
gm ein” (Dt!, énekk. 351. Tran. 476, Bcs. 
énekk. 188, dallam a ugyanott.) Luther
nek egyik legszebb lírai költeménye. 
Gyermekded hangon, nemes egyszerű
séggel, de mély bölcseséggel mondja el 
benne a megváltás szükségességét. Régi 
énekeskönyvekben elm aradhatatlan 
testvére az Eljött hozzánk az üdvösség 
kezdetű éneknek.

„Erhalt uns, Herr, bei deinem W ort'’. 
(Tran. 435, Dtl. énekk. 254, Bcs énekk. 
247, dallam a „Luther vallásos költemé- 
nyei”-ben.) Luther a gyermekek szá
m ára írta, „egyrészt azért, hogy az 
éneklésre buzdítsa őket, másrészt, hogy 
Jézus a gyermekek hangjával űzze el 
az ördögöt”.

Ez a néhány példa is m utatja, hogy 
énekeskönyveinkben mennyi lehet az 
érték, amiről még nem tudunk. Csak 
a körülöttük levő gyomtól kell kissé 
megtisztítanunk, hogy szabadon te r
jedhessenek. Addig is tehát, míg a 
jelenlegi énekeskönyvek vannak hasz
nálatban, van még mit tanulnunk.

L. L.

Olvastuk
A könyvpiac legújabb eseménye 

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya című 
„furcsa vitézi versezet”-e. Pompás 
kiállításban, közli a teljes Dorottyát, 
sőt még a költő hozzá írt jegyzeteit is. 
Külön élvezet olvasni ezeket a jegy
zeteket, amelyekből érdekes fény de
rül a szerző akkori kétségen kívül m a
gas műveltségére. De nagy élvezet ol
vasni ezt a friss, üde „versezetet” is, 
am elyiknek üdeségét és báját egyálta
lán nem rontotta meg a kiadásától el
telt 145 esztendő sem. Olyan könyv ez. 
tartalm ánál, értékénél, de kiállításánál 
fogva is, hogy nem hiányozhatik egyet
len m űvelt m agyar könyvtárából sem. 
(Hungária-könyv.)

Sinclair Lewis am erikai író. kinek 
eddig m ár több könyvét, jó írását ol
vastuk m agyar nyelven (Arrowsmith, 
A Fő-utca), írta a A sólyom útja című 
könyvet. Meglehetősen rossz ajánlások
kal induló regény. M ert nem valami jó 
ajánlás az egy könyv számára, müveit, 
igényes olvasóközönség előtt, ha villa
mosokon hirdetik, m int egyik tagját 
egy „Az izgalom m esterei” címen meg
jelenő sorozatnak. Ezt a sorozatot va
lami eddig ismeretlen, most feltűnő
ben levő könyvkiadóvállalat indította 
(Körmendy) és a cimek után Ítélve a 
ponyvához szokott középosztályt akarja 
kielégíteni ponyvaigényében: megfelelő 
borsos áron. Ezt az ára t oldalszám és 
kötés indokolják csupán, és az 5 első 
kötet között ilyen csaléteknek való név 
m űit S. Lewisé. A regény azonban be
illik a sorozatba. Valószínűleg az író 
fiatalabbkori, kétségtelenül gyengébb
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regényeinek egyike, am it széteső stí
lusa és széteső cselekménye is mutat, 
Azok közül a regények közül való, 
amelynek olvasása után enyhén bosz- 
szantja az em bert az eltöltött idő. A h
hoz ugyanis, hogy ponyva legyen, mégis 
irodalmi, ahhoz pedig, hogy irodalmi 
legyen, inkább ponyva.

Csi Nai Ngan: Vu Szung, a szegény- 
legény a címe annak a könyvnek, am e
lyik egy régi, kb. 3000 éves kínai Rózsa 
Sándor történetével akar megismer
tetni. A könyv elolvasása előtt azon
ban tudni kell azt. hogy ez nem az ere
deti kínai rablótörténet fordítása, ha
nem annak német nyelven elkészült és 
m egjelent összefoglaló kivonatát adja 
m agyar nyelven. Ez m indjárt elárulja 
irodalmi értékét is. Ettől eltekintve, 
e’ég érdekesnek mondható, csak az em
ber állandóan érzi olvasása közben, 
hogy a regény elveszítette eredeti bá
já t (amit egy-két nyilván hűen á t
vett részlet sejttet). és ném et ..maga
sabb irodalm i” szempontokat gyanít 
sokszor és joggal. Inkább kompilá- 
ció m int eredeti. El lehet olvasni, bár 
nem nyer vele az olvasó semmit. 
(Dante.) kp.

Láttuk
A magyar képzőművészet 50 éve

címmel kiállítás nyílt meg a Károlyi- 
palotában. A főváros tulajdonában levő 
képeket m utatják  be a kiállítás kere
tében. A látogatót több gondolat fog
lalkoztatja, m ialatt a képeket szemléli. 
1. Ú jra feltűnik, m int a m últkori fő
városi vásárlásokat bem utató k iállítá
son, hogy bár sok művésztől látunk 
képet, szobrot, sokféle irány képvise
lőitől, mégis bizonyos kiegyenlítő egy
séges hang uralkodik. 2. Sok olyan ké
pet látunk, amelyik egyetlen repre
zentatív jó műve festőjének, akinek 
neve egyébként ismeretlen. Ez a v á 
sárlások meglehetős pártatlanságát és 
csak a művészi színvonal által megsza
bott voltát bizonyítja. 3. Meglepően jó 
régebbi képeket láttunk ma m ár m ű
kereskedők révén divatba jött, tucat
gyártásra berendezkedett és elsekénye- 
sedett művészektől. A rra gondolunk: 
mi lett volna belőlük, ha nem alkudják 
el művészi hitvallásukat. 4. Viszont lá t
tunk egy pár nagyobb m éretű és k é t
ségen kívül azzal a számítással készült 
képet, hogy valam elyik képtár meg
veszi. Ez a számítás lerí a képről es 
kirívóvá teszi a többi kisebb, gondosan 
megválogatott kép közül. A kiállítást 
mindenkinek- aki igényt ta rt arra, hogy 
el ne m aradjon a  kultúrátó l és egy- 
csapásra jó és hiteles keresztm etsze
té t Lássa a legutóbbi idők képzőművé
szetének, okvetlenül meg kell néznie.

Valamit visz a víz, Zilahy regény a 
m últ héten em lített Karády-sorozat 
második filmje. Sokat akaró film. De 
a sok akarásból csak egy sikerült: 
pompásak a felvételek, a tájak, a víz 
rezdülései. Ellenben a film maga szét
eső, hibás. Pompás alkalom nyílt volna 
arra hogy bem utassa a dunai halászok 
életét. Ehelyett azonban ,.időtlení+i”, 
azaz a valóságtól egészen eloldja. 
Akárcsak a m ultheti filmben: itt is a 
vendéglőben jön rá a „nagy szám” el- 
éneklésének vágya a főszereplőre. 
Egyébként semmit sem érezhetünk a 
regény feszültségéből, valahogy lég-
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— Azt felelem, hogy te az új világ harcosának mondod magad s 
mégis, sokban elavult szemléleted van. A m últ század osztályharcos 
szocializmusának osztály-bizalmatlanságával nézel ránk. Te lelkileg min
dig a barrikádokon vagy s nem látod, ami az emberekben osztálykülönb
ség nélkül lefolyt az utolsó 30 évben. (Nem tekintve egy egészen vé
kony réteget, melynek a régi világ az érdeke.) Te a munkások ügyé
nek tartod a szocializmust s ezzel a kisajátítással útjába állsz a kibon
takozásnak. Te a mi szocializmusunkban kételkedsz, ahelyett, hogy 
örülnél annak, aminek mi kezdünk örülni már: a szociális gondolat fel- 
tarthatatlanu l bevonult gondolkozásunkba s győzött. A középosztály 
és a parasztság életképes és politikailag vállalkozásra érett tagjai 
éppenúgy, m int a munkásság ilyen rétegei, (a munkásság sem a maga 
egészében harcosa az új világnak, minden társadalm i osztálynak van
nak pionírjai s vannak sodródó, tehetetlen tömegei,) készek a szoci
alizmusra. , Ma m ár látjuk, hogy még azok is szocializmust hirdetnek, 
akik nem akarnak szocializmust.” (Veres Péter)

Ma ugyanis m ár nem vitás, amit Veres Péter így fogalmaz: ,,A 
kapitalizmus, a tőkés termelés gazdasági, politikai és társadalm i rend
szere a hanyatlás ú tjára  került. Benne vagyunk végső felbomlásában és 
az új világrend kialakulásával járó küzdelem közepében.” A történe
lemnek nem lehet útjába állani. Korunk belső fejlődése kicsalogatta 
a szellemet az üvegből és nincs, aki visszadjigja. Akik a kapitalizmus 
rendjét ma védelme?ik, nem látják, hogy épen az a kor, mely a kapi
talizm ust kifejlesztette, Tett a szocializmus előkészítőjévé.

A kapitalizmus ugyanis két jelenség vállain le tt világrenddé: a 
liberális demokrácia társadalm i elvein s a technikai civilizáció, a gép- 
civilizácm m atériális adottságain. Az a korlátlan fejlődés, melyben a 
tőke oly jól érezte magát, a társadalm i szabadság gondolata és a tech
nikai civilizáció nélkül nem alakulhatott volna ki. Bizonyos vagyok 
azonban abban, hogy Ortega jól ítéli meg a történelm i fejlődést, ami
kor éppen ezt a két jelenséget tekinti a szocializmus melegágyának. 
A társadalm i szabadság elve az addig homályban élő és az élet gaz
dagságából, kényelméből, élvezeteiből kiszorított embertömegeket, az 
ú. n. ,,népet” biztossá te tte  a társadalm i egyenlőség feltétlen igazsága 
felől. A civilizációnak épen a kapitalizmus által erőszakolt terjedése 
pedig m egtanította a széles néptömegeket az élet kényelmének és él
vezetének használatára, s a kettő együtt m indenesetre igazságos, de 
egyenlőre kielégíthetetlen igényeket ébresztett olyan széles tömegek
ben, amelyekben ezek az igények eddig nem éltek.

Méghozzá váratlanul hatalm as tömegekben ébredtek fel ezek az 
igények. W erner Som bart kim utatja, hogy Európának a VT. sz—XIX. 
századig átlagban 180 milhó lakosa volt. A huszadik században 460 
millió. Valószínűleg igaz az is, hogy ez az ugrásszerű népszaporodás is 
kapcsolatos a demokráciának és a civilizációnak korszerepével, az élet 
forradalm i tökéletesedésével. Ma azonban ez a fejlődés ott tart, hogy 
nyilvánvaló, hogy ezt a megháromszorozódott népességet ezekkel a 
megszázszorozódott igényekkel, a régi rendjében nem  lehet eltartani. 
Ez a valóság ásta meg a szocializmus medrét. A tömegeik a társadalm i 
szabadság és egyenlőség jelszavára a társadalm i igazság jelszavát fe
lelték. M ert nincs igazi szabadság és egyenlőség a javak mai elosztása 
és a kapitalizmus mai gazdasági törvénye alatt. A mai ember szeme 
előtt jelenleg a szocializmus áll, m int egyetlen ajánlat a kapitalizmus 
leváltására. A  tudománves szocializmus elvégezte az elvi fölvilágosí- 
tást s elvei ma igazságoknak látszanak.

De tévedsz\ ha azt hiszed, hogy a szocializmus készen van. Épen 
azért ilyen válságos a mai korunk, m ert a kapitalizmus leáldozóban, 
a szocializmus pedig még csak forradalm i fejlődésben van. Benne va
gyunk a végső felbomlásban és az új világrend kialakulásával járó 
küzdelem közepében. Ezért nem látunk ki belőle s ezért annyi zavar.

A szocializmus ma még puszta reakciója a kapitalizmusnak. A 
társadalmi szabadsággal szemben a korlátlan állami beavatkozás. elvét 
ju tta tja  diadalra. Etatizmus alakul ki a szocializmus helyett. Pedig a 
szocializmus társdalm asítani akar, nem államosítani. Azzal pedig nem 
építünk új világot, hogy társadalm i igazság reményében eltüntetjük a 
társadalm i szabadságot. Ez nem történelm i fejlődés volna, de törté
nelmi árulás, melyben az emberiség egyik már kiharcolt szellemi vív
mányát, a szabadságot adnánk fel, amit pedig nem szabad többé fel-



adni. A  szocializmusnak ezt a reakciós állapotát túl kell fejlődnünk.
A szocializmus ezen etatisztikus fejlődése m iatt akarja mindenes

tül eltörölni a magántulajdont. A  szocializmusnak pedig nem a sze
mélytelen államra kell ruházni a termelési eszközöket, hanem a ter
melő közösségekre, (pl. parasztszövetkezetekre) És em iatt vegyül a 
nacionalizmusokkal. ped’g a szocializmusnak nem világháborúkat, de 
éppen világmegbékélést kell hoznia, ha különb kort akar teremteni, 
mint szellemi elődje.

De a leglényegesebb fejlődési problémái szellemiek és lelkiek. 
Szellemileg megoldatlan kérdése a tömegek új nevelése. Azoknak a 
tömegeknek, amelyeket egyelőre csak a korlátlan igényekre ébresz
te tt fel, felelőtlen élvezőnek, mely neki esik a m últ világ javainak, de 
kultúrájának is, sőt mivel a m últ m inden szellemi-lelki hatalm át azo
nosítja az elsöprendő régi renddel, neki esik a vallásnak is. De ez csak 
átmeneti, reakciós állapot. Az új világnak is fel kell nevelnie a maga 
minőségét s meg kell találnia a kapcsolatát a történelmi, egyetemes 
emberi kultúrával.

A  szccia’izmus lelki problémája pedig az, hogy tulajdonképpen 
még nem tudja az egész em bert lefoglalni. A mai tömeg még csak a 
fejével szocialista. Az, hogy állandóan az ú. n. „szociális szellem et” 
igényli, m utatja, hogy nincs valóságos lelki tartalm a. Lelki tartalom  
nélkül pedig a szocializmus csak rabszolgaság lesz. A  tőke rabszolga
sága helyett az állami beavatkozás rabszolgasága. Korlát, nyűg és 
falanszter.

Ezért valljuk a következőket. A szocializmus szellemi világjelen
sége mellé csak egy lelki világjelenség állítható. A  keresztyénség! A  
maga szociális felelősségére ébredt keresztyénség és a keresztyénség  
újjászülő, lelki hatalma után nyúló szocializmus lesz az igazi új élet
rend m indenkit kielégítő tartalommal! Utópia ez? Wilde Oszkárral 
mondom: ,,A világnak olyan térképe, m elyben Utópia nincs beléraj- 
zolva, nem érdemli meg egyetlen pillantásunkat sem. A  haladás az 
Utópiák megvalósítása”. Vagyis m inden emberi fejlődés a hit kérdése!

Dezséry László.
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Kopernikus, Luther, Paracelsus
A Deutsches P farrerb latt Kopernikus halálának 400-ik évfordu

lóján ezt a három nevet állította egymás mellé: Kopernikus, Luther, 
Paracelsus. Megemlíti, hogy kortársak voltak. Születésük esztendei 
1473, 1483, 1493 éppen egy-egy évtized különbséget m utatnak, a halá
luk dátum ai pedig egy évtizedbe 1543, 1546, 1541-be esnek. Az első 
csillagász, a második reform átor, a harm adik orvos volt. Kopernikus 
Frauenburgban élt s abban a dómban van eltemetve, ahol napról-napra 
misézett. Luther a w ittenbergi vártemplom  szószéke alatt pihen, 
amelyről m enydörgött igehirdetésével a pápás világ ellen. Paracelsus 
nem csak mint orvos működött. Vándorprédikátorként já rta  az orszá
got. Hazánkban is megfordult. Sírkövére ezt írták: Vitám cum morte 
mutavit.

Ezeknél a külső momentumoknál fontosabbak a belsők. A meg
látások, amelyeknek a hirdetői lettek s amelyekkel az új világ az új 
életszemlélet alapját vetették meg.

Kopernikus, mint frauenburgi kanonok, szinte haláláig dolgozott 
élete nagy művén, melynek a címe: Az égi testek mozgása. Barátai 
unszolására csak 1543-ban, halála évében adta ki III. Pál pápának 
ajánlva. Az égi testek háromszoros mozgását tanította és pedig a föld 
évenkénti mozgását a nap körül nyugatról keletre való irányban, 
azután az összes planétáknak ezzel egyező mozgását a nap körül s 
végül a föld mindennapi forgását saját tengelye körül nyugatról keleti 
irányban.

Ezzel a tanítással szembe került az aristotelesi és a ptolemeusi 
világfelfogással. A nagyközönség azonban nem vett róla tudomást, 
tudósok kis köre foglalkozott vele. Ügy hogy csak 1616-ban került 
indexre Rómában.

L uther-nem  volt szemlélődő természet, hanem csupa áktivitás s 
azért nem tudott várni az igazsággal, amit megismert. Ügy érezte, 
hogy a kövek kezdenek beszélni, nem szólal meg. Egyik könyvén

üres lelkitérben mozog az egész, be
állítottságot éreztető jelenetekben ’ Kár 
a különben pompás tém áért.

Felejts, ha tudsz, közepes ném et víg
játék, szabályszerű fordulatokkal és 
történésekkel. Szinte olyan megszokott 
színvonalú, m int a tucatjával készülő 
m agyar filmvígjátékok, csak éppen né
metben. Egyetlen egy elégtételünk 
van, ha megnéztük: ilyet mi is ak á r
mikor tudunk csinálni. Sőt: ha a m a
gyar film gyártás rászánná magát, sok
kal különbbeket is. és nem lenne ne
héz ezekkel szemben külföldön csatát 
nyernünk. Egy utánozni való van csak 
bennük: a meséjük valahogy mindig 
kerekebb. ‘ tcp.

H Í R E K
Im aíerem szentelés Nagyszalontán A

nagyváradi egyházközséghez tartozó
Nagyszalontán a m últ év februárjában 
alakult meg az evangélikus fiókegyház, 
m elynek tagjai szivük vágyától i n 
dítva, istentiszteleti célokra im ater
met béreltek és rendeztek be. A beren
dezést főleg özv. Kemény Vidáné nagy
szalontai egyháztag 5 ezer pengős ado
mánya te tte lehetővé. A kedves kis 
im aterm et híveink nagy örömére febr. 
6-án Túróczy Zoltán püspök szentelte 
fel. A bensőséges ünnepségen a nagy
váradi anyaegyház, a helybeli ref. és 
róm. kát. egyházközség vezetői, a vá
ros és a hatóságok képviselői is reszt
vettek.

Evangélizáció Budapesten. A pesti 
egyházközség angyalföldi templomában 
febr. 20—27. között vitéz Sréter Ferenc 
lelkész szolgálatával evangélizációs hét 
lesz. Az evangélizációs előadások 
tárgya Luk. 10:25—37. alapján „Arc
képek az élet országútján”. Az elő
adások vasárnaponként d. u. 4, hét
köznaponként este 6 órakor kezdődnek. 
Külön összejövetelek: dr. Reök Iván
sebészfőorvos férfiak számára ta rt elő
adást febr. 20-án déli 12 órakor. Ágos
ton Sándor főmérnök az ifjúságnak 
20-án este fél 7 órakor, a középiskolás 
fiúknak 21-én, hétfőn d. u. fél 5 óra
kor; Csepregi Béláné a konfirm andu
soknak kedden, 22-én d. u. fél 5 óra
kor; a Fébé diakonisszatestvér leányok
nak 23-án, szerdán d. u. fél 5 órakor 
és nőknek 24-én, csütörtökön d. u. fél 
5 órakor.

Képviselőtestületi ülés. A Deák-téri 
testvéregyházak képviselőtestülete után, 
melynek számadó gyűléséről m últ hé
ten adtunk hírt, a pesti egyházközség 
ta rto tta  képviselőtestületi ülését. A kö
zel 40 ezer lelkes nagy gyülekezet éle
téről Kemény Lajos igazgató-lelkész 
terjesztette elő a részletes évi jelen
tést. A jelentés a gyülekezetben folyó 
lelki munkáról, hitéletről, intézmények 
m űködéséről m egnyugtató képet adott. 
Az úrvacsorázók száma tovább em el
kedett. Az elmúlt évben túlhaladta a 
22 ezret és ezzel megközelítette a gyü
lekezet lélekszámúnak 60°/'o-át. A szám
adás 843 ezer pengő bevételt és 56 ezer 
pengő m aradványt tüntetett fel. A 
mérlegszámla 1 millió 300 ezer pengő 
vagyont m utat. A költségvetés a folyó 
évre 778.000 P szükségletet tüntet fel.

Pusztavám. Az egyházközség elhatá
rozta, 'hogy amennyiben az új légvé
delmi rendelet alapján riasztás folytán

7



p m x i i m M
még dolgozott s a másikból az első ívek m ár ki voltak nyomatva. Koper- 
nikus felfedezése nagyobbá tette  a terem tő Istent, aki világokat alkot 
és tehet tönkre és csodálatosak voltak azok a törvények, m elyeket a 
világmindenséget mozgató erők gyanánt fedezett föl. De bárm ilyen 
fontos is lehetett az az igazság, amit felfedezett és közkinccsé tett, a 
16-ik század emberét minden új felfedezésnél jobban a lélek üdve 
érdekelte. M indennél fontosabb az az igazság, mely a lélek üdvössé
géről szól. Mit érne, ha az ember az egész világot is megismerné és 
az övé lenne, ha a lelkében kárt szenved, nem lehet biztos az üdvös
sége felől. Luther érezte, hogy ütött az óra s neki bizonyságot kell 
tenni császár, birodalmi gyűlés, de m indenekfelett az élő Isten színe 
előtt arról az igazságról, amit ő a hit által való megigazulással a 
Jézus Krisztus érdeméről fejezett ki.

Amint Luther 95 tételével, úgy Paracelsus az 1527-ben Baselben 
kiadott Im itatiójával is hadat üzent. Paracelsus Im itatiója hadüzenet 
az orvostudomány görög-arabs rendszere ellen. Éles kritikusa volt az 
alchimiának és a titkos tudományoknak. Orvos és term észettudós volt 
s azért a tapasztalatra, az összehasonlító kísérletekre utalt. H irdette a 
betegágynál való tanulmányozás fontosságát. A gyakorlatnak a han- 
gozatása a legnagyobb érdeme. Vándorútjain sokat vitázott az ortho
dox egyházi theologiával. Meleg vallásosság árad bibliakom m entárjai
ból és beszédeiből. Mint theologus eltávolodott Rómától, de Luther
hez sem csatlakozott. Elfordult az okkultizmustól és a rajongástól is.

Mind a hárm an a 16-ik század egén fénylő csillagok voltak. S még
sem Kopernikus és Paracelsus voltak azok, akik a homályt az igaz
ság fényével elűzték, hanem Luther és a reformátorok. Kopernikus 
tudós volt s nyugodtan várta gondolatainak a diadalát. Ha későn, de 
előbb, avagy utóbb, mégis csak elkövetkezik az. Bármilyen fontosak 
voltak Paracelsus megismerései, azok mégis csak a múlandó testre 
vonatkoztak. Ami porból lett, az porrá lesz. Luther a lélekkel foglal
kozott. Deum et animam scire cupio. Luther próféta volt, kit az Isten 
lelke űzött, hogy szólja a lélek üdvösségét. S a 16-ik század embere 
ezt várta. Ezért Luther nem várhatott, m ert tudta, hogy ha lekési az 
időt, Isten kegyelmének az órája soha nem tér vissza.

Felvetették a kérdést, hogy mi lett volna, ha Kopernikus, Paracel
sus és Luther ism erték volna egymást, ha találkoznak s egy kollokviumon 
megvetik, m eghányják a világ problémáit. Az új rend, az új világ- 
szemlélet talán akkor simábban lett volna az emberiség közkincsévé 
s nem jelölte volna véres háborúk hosszú sora a fejlődés útját.

Kopernikus, Luther és Paracelsus nem ism erték egymást, soha
sem beszéltek egymással.

S ha tárgyalhattak is volna? Luther és Zwingli M arburgban tá r
gyalásokat folytattak. Tudjuk, hogy milyen eredménnyel.

A történet útját  az ember csak járja, de az örökkévaló Isten irá 
nyítja. Ábrándozók számára érdekes lehetőségeket szolgáltat annak 
az elgondolása, hogy mi lehetett volna, ha a történet fordulópontjain 
hadvezérek, államférfiak, próféták, tudósok találkozhattak volna.

Űj rend, új világszemlélet körvonalai vannak kialakulóban a mi 
napjainkban is. Jólétet, biztonságot, a félelemtől való mentességet, 
új földet ígérnek azok, akik kezükben tartják  ez idő szerint a hatal
mat. Ha minden ígéretüket is valóra válthatnák, mit jelentene az a 
m ellett a hiány mellett, hogy nincs próféta, aki szólja a lélek üdvös
ségét. aki az örökkévaló Isten akaratát úgy tudná ennek a vérben, 
lázban fetrengő világnak hirdetni, hogy azt ne csak hallja, hanem 
megértse és kövesse is.

Úgy látszik, hogy az Ür Isten éhséget bocsájtott e földre az ő 
beszédének hallgatása után s az emberek vándorolnak tengertől ten
gerig, és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az 
Úrnak beszédét, de nem találják meg. Ámos 8 :12. Lie. Fizély Ödön.

nem tartható  meg az istentisztelet, úgy 
a rákövetkező hét minden egyes hét
köznapján este házi áh ítatokat ta rt a 
gyülekezet tagjainál. Ezen házi áh íta
tokra meghívják a közelben lakó híve
ket. A gyülekezet a m egpróbáltatások 
idejében mindenekelőtt Istennél óhajt 
segedelmet és vigasztalást találni.

A Budapesti Protestáns Énekkar egy
házi hangversenye. A Budai Egyház- 
község a hegyvidéki lelkészi körben 
építendő templomának javára febr. hó 
6-án, a Bécsikapu-téri templomban a 
Budapesti Protestáns Énekkar közre
működésével egyházzenei hangversenyt 
rendezett. Az énekkar Vikár S., Bach, 
Schütz, Árokháty, Praetorius, Händel 
és Franck Cézár müveit adta elő. A 
művészi együttes kitűnő m unkáját 
minden egyes szereplésénél őszinte el
ismeréssel fogadtuk, úgy a kisebb ko
rátokban az egyszerű, keresetlen ének
módot, m int pedig Schütz hatalm as 
két m otettájának (Óh, m int áhít, Én 
Uram csak Benned bíztam) nagyvonalú 
felépítését. Műsoron magyar szerzők 
művei is szerepeltek. így Vikár: Ho
zsannája és Árokháty népszerű: Jézus 
Krisztus szép fényes hajnal-ja. Az 
énekkart Ádám Jenő vezényelte, aki 
benső átéléssel, mély hittel szólaltatta 
meg a műveket. A műsorszerkesztés 
m ár külső stílusában is jelezte az 
énekkar komoly célkitűzését: a m ű
vészi egyházi, muzsika kultiválását. így 
egy énekkettős a „Krisztus meghalt 
értü n k ” kantátából Bónis K lára és 
Kisházy Sarolta mélyen átérzett elő
adása és Schütz: „Óh, miért sírsz
asszony” húsvéti párbeszéd előadása, 
Kaisz Anna, Üjvárossy Margit, Ná- 
dassy Vilmos és Várady Ferenc vokál- 
quartet kitűnő előadásában. — A műsort 
Peskó Zoltán orgonaművész Réger d- 
moll tokkátájának előadásával vezette 
be. A műsor közepén Widor nép
szerű Andante Cantabilé-jét szólaltatta 
meg. A hangverseny bevezető beszéd
jében Danhauser László budahegyvi- 
déki lelkész vázolta az első templom- 
építő hangverseny célkitűzéseit. A 
hangversenyt szépszámú m űértő kö
zönség hallgatta végig,

Egyetemi előadások. Dezséry László 
egyetemi lelkész a Pázm ány Péter Tu
dományegyetemen a most folyó ta n 
évben is tanrendszerű előadásokat ta rt 
„Korszerű evangélikus vallási kérdé
sek” címen. Az előadásokat minden 
szerdán déli 12—1-ig a Bölcsészeti Kar 
II. em. 10. sz. tanterm ében folynak. 
Folyó félévtől kezdve először a Mű
egyetemen is folynak ugyanilyen elő
adások a műegyetemi hallgatók részére 
a központi épület I. em. 33. sz. tan te r
mében, minden szerdán d. u. 6—7 óra 
között. Egyetemi lelkészünk világné
zeti előadásai irán t az evangélikus 
egyetemisták körében élénk érdeklődés 
nyilvánul meg.

Kitüntetés. Vargha Emil Károly ny. 
evangélikus lelkész (Rozsnyó) és fia, 
Vargha Sándor Elemér szfőv. kórházi 
lelkész és a Protestáns Árvaház igaz
gatója a cseh megszállás -alatt tanúsí
tott hazafias m agatartásáért a Nemzet- 
védelmi Keresztet kapta .

Egyházzenei hangverseny. Hegyes
halom és Rajka gyülekezeteiben január 
30-án a D eák-téri leánygimnázium 
kam arakórusának fellépésével jólsike
rü lt egyházzenei hangversenyt tartottak. 
A növendékek dr. Bánkúty Dezső igaz
gató és W eltler Jenő karnagy vezetése

m ellett u taztak le a gyülekezetekbe s 
egyik helyen délelőtt, másik helyen 
este rendezték hangversenyüket. Bán
kúty Dezső dr. előadása és a növendé
kek szereplése mély hatást gyakorolt a 
templomokat zsúfolásig megtöltő h í
vekre.

Halálozás. Klán Ottomárné, sz. Voll- 
precht Anna, cukorgyári főtisztviselő

özvegye, életének 86. évében, Szeren
csen elhunyt. Gyászolják a Klán, Hor
váth  és Kemény családok. (Minden kü 
lön értesítés helyett.)

Helyreigazítás. Lapunk f. évi 7. szá
mában „A skandináv egyházak egy
sége” c. cikk 4. bekezdésében sajnála
tos elírás történt. Svéd püspökök 
helyett norvég püspököket kell olvasni.
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TEL .: 384—447

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

|| Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

„IRÉN" fűiöhüiöntegességew
T ula jdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) ,  IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. sz.
T e l e f o n :  186— 177. — Készít mindennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L I G M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

BundSK,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.
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Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Rég! közismert,
megbízható rrfcimIlW  osza,0° budapesk 
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A j á n d é k o k ,  ó r a k ü l ö n l e 
g e s s é g e k  és  ó r a j a v í t á s o k .

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítás! A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

m m n c i  PT

M A R N I T Z  l x " “ 'és az összes hang
szerek legolcsóbban
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Prahl ’ Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LblUIUll . M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulmányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.
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Zongorák, harmóniumok
eladása ^  *«í, *4 X  1 A  hittestvérünk
v é t e l e  1VI U l i U U l l l  zongoratermében 

Bezerédi-u. 10. — Tel.:  140—352.

M űvirág , d ísz to l t ,  e r e d e t i  k ü l ö n l e g e s 
s é g e k  g y á r t á s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpast, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 - 2 1 3 .

H F I V F P 7 Í 1 KULLI  LÜLUI i vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviegyek- cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327
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KERESZTÉNY CÉG 
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Résziét, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  íe le íon ! 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telelőn: 330—648.

V Á S Á R O L J O N  K Ö N Y V E T !
D. R affay S á n d o r :

I m a k ö n y v
6‘50 P, díszes kötésben : 20 P.

Sántha K á r o ly ;

Suzgóság könyve
1 m á d s á g o s  könyv .  

Fűzve : 3'— P.

D. K api Béla  :

Az olthitatlan fáklya
Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő •

Szegények szive
Novellák. Fűzve: 8'— P. 

Kötve: 11'— P.

G iertz Bo :

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította: W olf L ajos. Fűzve : 

13 -  P, kötve: 1 6 '-  P.

M aróthy Jenő  ;

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8’— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. :

JUUUei íeíUe
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine •

líú& zíus élete
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Ú j! Ú j!
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8'— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
I—II. kötet. 46‘— P.

G yóni Géza

összes versei
21’40 P.

W eitb rech t:

M á ú a  és M á lta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 *P.

B U D A P E S T ,  V I II ., Ü L L Ő I - Ú T  2 4 .  S Z .
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Kemény Péter, Marcsek János, Mórocz S ándor' Novák Elek, Pásztor Pál, Peskó Zoltán 

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

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.
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TARTALOM;

Bűnbánati hét 

Az egyház világhelyzete 

A templom és a hitetlenség 

A szovjet hatalmi terjeszkedése 

Az egyház ifjúsági munkája

A halottak osztályozása 

A Luther Szövetség hadiárvaháza 

Olvastuk 

Láttuk

Pályázat Glosius ösztöndíjra 

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. február 27.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. lA»9 Falvay Jenő
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Dr. Kékén András
Deák-tér 4. d. u 6 Muncz Frigyes
Fasor (ifjúsági) d. e. V2IO Pásztor Pál
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aréna-út 7. d. e. V4 IO Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Harmati György
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 Sülé Károly
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr
Gyarmat-utca 14. d. e. hall Johnson Gisle
Egressy-út 73. d. e. 11 Scholz László
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V29 Révész István
Fóti-út 22. d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Fóti-út 22. 4 vitéz Sréter Ferenc
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 ----------------
Szent Lász1A út 61. d. e. 9 Rimár Jenő
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. V4 I2  D. Kapi Béla
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
I., Váralja-u. 14 d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e. 9 ----------------
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4  Kaiser József
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. 1/2I I ------------------
Rákosfalva d. e. V*12----------------

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Bűnbánati hét
Ne idegenkedjünk sem ettől 

a szótól, sem mindattól, amit a 
bűnbánati hét jelez. A küzködő 
és botladozó ember nem nagyon 
szeret ugyan a bűnbánatról be
szélni és nem igen kívánkozik 
bűnbánatra felszólító beszédek 
meghallgatására sem, mégis 
azt mondjuk, hogy saját magát 
károsítja meg, ha most is, mint 
annyiszor távoltartja magát a 
bűnbánattól.

Még nem is voltunk benne 
ebben a második világháború
ban, még nem is sejtettük, 
hogy ilyen hamar ránk követ
kezik és még kevésbbé volt 
sejtelmünk arról, hogy ennyire 
el fog vadulni, ilyen szenvedé
sekbe és bünhődésekbe fogja 
szorítani a most élő nemzedé
keket: amikor az első világhá
borúnak egyik vezetőembere 
nyilvánosan azt a meglepő ki
jelentést tette: a világon nem 
segíthet más, csak egy jó pré
dikáció . . . Bizonnyal nem a 
hívek dicséretével foglalkozó, 
vagy a szürke hétköznapok bé
kés eseménytelenségeire te
kintő prédikációra gondolt, 
hanem valami olyan hatalmas 
és fenséges megszólaltatására 
az Isten igéjének, amelyik a 
közeledő világszerencsétlenség 
előtt megdöbbenti az emberi 
sziveket, bűnbánatra indítja és 
talán elősegíti az új háború el
kerülését.

Nem hangzott el ilyen pré
dikáció. Vagy ha elhangzott 
valahol, valamelyik templom
ben, nem hallotta meg a világ,

nem vette a .szivére, nem fo
gadta be. A háború azonban 
eljött és minden számítást fe
lülmúló terjedelemben és min
den számításnál hosszabb idő 
óta s minden számításnál bor
zalmasabb módon korbácsolja 
az embereket annak a prédiká
ciónak a meghallására, amely- 
lyel Isten más életet, más cse
lekedeteket és más jövendőt kí
ván ettől a világtól.

Bojt első hetében evangéli
kus egyházunk templomaiban 
az egész országban napról- 
napra fel fog hangzani egy-egy 
bűnbánati igehirdetés és ez a 
többezer bűnbánati prédikáció 
együttesen úgy fog szólani a 
magyar evangélikus anyaszent- 
egyház minden tagjához, mint 
az örökkévaló nagy Isten
nek bűnbánatra felhívó szava. 
Ha még most is ki akar térni e 
felhívás elől a testi-lelki nyo- 
morgások közé jutott ember, ha 
még most sem akarja meghal- j 
lani a bűnbánatra felindító 
prédikációt, mely naponként a 
világ minden mai dolgából és 
szenvedéséből hangzik feléje, 
akkor hagyjon fel minden re 
ménnyel. Azt már úgyis meg
tanulta, hogy a maga erejében 
nem bizakodhatik, hogy vé
letlen szerencse nem segít 
rajta, hogy világátalakulások
nak forgó szeleiben az egyes 
emberi élet csak leszakadt fa
levélhez hasonló és arra vető
dik, amerre a szél ereje viszi. 
Bűnbánat még megtaníthatja 
arra, hogy zúgolódás nélkül és

béketűréssel hordozza sorsát és 
megtaníthatja az egyetlen, az 
Istenben való reménykedésre. 
De bűnbánat nélkül nem ma
rad számára más, mint sírás, 
jajgatás, tehetetlenség, kétség- 
beesés.

Szedje hát össze mindenki 
maradék erejét. Azért szedje 
össze, hogy bűnbánó legyen. 
De igazán bűnbánó. Lássa meg 
a maga részét egész addig való 
életében otthon is és a világban 
is; önmagában is és az emberek 
között is mindabból, ami egy 
megromlott világ elrontott éle
tében az ő része volt.

Akik most tanulnak meg 
imádkozni, csak akkor imád
kozhatnak egész szívből, ha 
mindig eszükbe jut, hogy azok 
az imádságok, melyek az ő éle
téből hiányoztak, hiányoztak a 
világnak az életéből is. És aki 
most fog bűnbánatra ébredni, 
vagy minden eddigi felületes 
bűnbánatánál mélyebben és 
igazabban fog most bánkódni 
bűnei miatt, kell, hogy ráéb
redjen arra, hogy sokkal előbb 
lett volna szüksége erre a bűn- 
bánatra neki magának is, kör 
nyezetének is, ennek a világ
nak is. Csak akkor fogja meg
érteni, hogy nem a maga meg
mentése, háza, földje, szerettei 
megmenekedése érdekében kell 
bűnbánatra gerjednie és hogy 
nemcsak a maga üdvösségéről 
van szó, hanem a világ üdvös
ségéről is. És akkor nemcsak 
önmagára fogja érteni: Az Is
ten szerint való bánat üdvös
ségre való megtérést szerez.
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A halottak
osztályozása

A cím kissé furcsa és megdöbbentő. 
Nem arról akarunk beszélni, hogy az 
élők a rava talra  fektetett halott életét, 
bűneit, jellemét, cselekedeteit osztá
lyozzák, m int az iskolásgyermekek 
szorgalmát, magaviseletét, vagy az 
egyes tantárgyakból felm utatott tudá
sát. Nem arról akarunk szólni, hogy 
az élők aszerint csoportosítsák a ko
porsóba fektetett halottakat, hogy mi
lyen családból származtak, milyen elő- 
és mellékneveik voltak, hány t-vel p- 
vel, y-nal írták  a nevüket, mi volt a 
címük és rangjuk. Ellenben igenis itt 
van az utolsó ideje annak, hogy a te
metések osztályozásáról szóljunk és eze
ket a kicsit keletre m utató rangos
módos klasszisba sorozott tem etéseket 
előbb-utóbb számoljuk fel és szüntes
sük meg. A ma annyit hangoztatott 
szociális eszmék több-kevesebb meg
valósulásának az idején mennyire bántó 
és kellem etlen még a temetésekben is 
a cím, rang, pompa keresése.

A városról van szó és nem a faluról. 
Kell, hogy végre beszéljünk erről a 
kérdésről és legyünk a különböző fele
kezetek között mi evangélikusok az 
elsők, kik ezen a téren is rendet te 
rem tünk és nem soroljuk különféle 
osztályokba a temetéseket, vagy az es
küvőket.

Amikor a halott hozzátartozói nagy 
gyászukban és fájdalm ukban meg
jelennek a temetési vállalkozó előtt, 
m ár az első kérdés az, hogy milyen 
osztályú ravatalozást kívánnak. Vona
ton mégcsak m egértjük, hogy van I., 
II., III. osztály, az azonban mégis csak 
furcsa, hogy a halottak számára is kü 
lönféle osztályú ravatalozóhelyiségeket 
állítsanak fel a tem etőt tulajdonjoggal 
bíró városok. Aki meg tud ja fizetni, 
kérhet első osztályú ravatalozást. Aki
nek pénz van a zsebében, elrendelheti, 
hogy halott hozzátartozója m ellett 
díszruhába öltözött őrök álljanak és 
vigyázzanak a halottra és koporsóra. 
Nem tudom, hogy ezeket a „díszruhá
k a t” milyen kibicsaklott érzékkel ren 
delkező művészek tervezték. Van ezek
ben a ruhákban magyar, lengyel mo
tívum, erősen felszínezve operettek 
ezüstpaszományaival. Láttam  városon 
olyan tem etést is, ahol a vál- j 
lalkczó emberei közül a legdaliásabb 
term etű a menetelő katonazenekar ve
zetőjének botjára emlékeztető valam i
vel haladt legelői. Sohasem tudtam  
megoldani, hogy ez a bot mit jelképez
hetett, vagy m it jelenthetett. Vannak 
városok, ahol a vállalkozó megkérdezi 
azt is, hogy üveges kocsiban, vagy egy
szerű kocsiban kívánják-e a hozzátar
tozók a halott szállítását, tudakozódik 
aziránt is, hogy a ravatal m ellett m i
lyen gyertyatartók legyenek, m ert kü 
lön kell fizetni azt is, hogy a gyertya
tartók  hány ágúak.

A halott részére városon sírhelyet 
kell váltani. Az egyik »dunántúli vá
rosban ezeket a sírhelyeket most 400— 
30 pengő közötti összegben mérik. I tt 
is más a taxa, aszerint, hogy a sírhely 
főútvonal mellett, vagy bent a táb
lákban van.* A- szegény ember részére 
a 30 pengőst kínálják, a jobbmódúak- 
nak a drágábbat. A megvásárolt sír
hely nem örök tulajdon, csak 30 évig
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Az egyház világhelyzete:

A svéd egyház mai arca
— Stockholmi m unkatársunktól —

I.

Néhány vonással megkísérlem felvázolni a svéd egyház arcát s 
ezzel kapcsolatban elmondani az elmúlt év főbb eseményeit.

A svéd egyház történeti fejlődése azt eredményezte, hogy a refor
mációt a teljes egyház elfogadta s ily módon jelenlegi püspökei az 
ősegyházi püspöki hivatal hordozói. Több alkalommal rám utatnak 
itteni egyházi körökben arra, hogy ez a tény a svéd egyháznak külön
leges helyet biztosít az egyetemes egyház kebelében. A középkor li
turgikus hagyományai is sokkal inkább m egm aradtak itt, m int bár
mely más evangélikus egyházban. Hitvallási szempontból pedig az a 
helyzet, hegy a svéd egyház, elfogadta az Ágostai Hitvallást, de e mel
lett az egyházi rendtartása döntő módon volt befolyással a történeti 
alakulásra. Ez a történeti fejlődés a svéd egyházat az anglikán egy
házzal való közeli rokonsághoz vezeti. Ennek külső kifejezése pl. 
az a tény, hogy a két egyház között úrvacsorái közösség van, 
amely alatt azt kell értenünk, hogy a két egyház papjai kölcsö
nösen szolgálhatnak egymás templomában és az úrvacsorát is kioszt
hatják, amire egyéb egyházak lelkészeinek külön engedély nélkül 
nincs joguk.

A z állammal való kapcsolat is egészen más történeti fejlődésre 
m utat. A svéd királynak pl. mindmáig megvan a joga a püspökök ki
nevezésére, bár ez az illetékes káptalanok javaslata alapján történik. 
Az állami hatalom gyakorolja ezen kívül azt a hatalm at, amely pl. ná
lunk a világi felügyelők kezében van. Ily módon történhet meg, hogy 
a svéd országgyűlés sokszor határozhat kimondottan egyházi kérdések
ben. Egyházjogi vonatkozásban tehát igen közeli az egyház és az állam 
kapcsolata. Többször rám utatnak azonban illetékes körök arra a 
tényre, hogy ez az egyház sajátos szolgálatába való beleszólást nem 
jelenti. Az állam ugyanis nem felettes hatalom, s a svéd egyház állí7 
tólag anyagilag is olyan független, hogy az államhatalomm al való 
szakítás esetén saját anyagi forrásaira nyugodtan támaszkodhatnék. 
Hogy ez m ennyiben felel meg a valóságnak, az megítélési körömön kí
vül esik. A tény azonban az, hogy külföldi szemlélő gyakran észreve
heti azt, hogy kicsiségeknek látszó kérdések sokszor megbuknak, vagy 
legalább is a végletek'g elhúzódnak azért m ert az állami jóváhagyás, 
illetve anyagi támogatás hiányzik. Ha pl. az egyházközség templomot 
akar építeni, akkor ennek annyi hatóságon kell keresztülmennie, hogy 
megvalósulása évekig is eltart. így azután megtörténik, hogy a tem p
lomot magántársaság építteti fel a saját pénzén s utána a templomot a 
gyülekezetnek eladja vagy elajándékozza. Az egész ügy így sokkal ha
m arabb megy. Az egyház liturgikus könyveinek is állami hatóságok 
jóváhagyásán kell keresztülmennie mielőtt gyülekezeti használatba 
kerülhetnének.

Annál nagyobb jelentőségű volt, hogy 1942 ádvent első vasárnap
ján  a svéd egyház agendát és missale-t vehetett használatba. Ezzel év
tizedek óta húzódó kérdés ju to tt megoldásra. A z új liturgikus könyvek  
élénken m utatják a svéd egyházban jelenleg felébredt liturgikus ér
deklődést. Az agenda a svéd reformáció liturgikus örökségéből sokat 
felújított, s általában igen élénken m utatja azt az egyenes vonalat, 
amely a középkori liturgikus tradíciótól a jelenbe vezet. Meg kell em
líteni, hogy az istentiszteleti rend továbbra is az ige és szentség egy
ségére épül, s több liturgikus elemmel való kibővülés, illetve a régi 
renddel szemben helyváltoztatása arra a törekvésre m utat, hogy az 
úrvacsora szentségének vissza kell adni ősegyházi, eucharisztikus 
jellegét, amelyet a régebbi rend bűnbánati alaphangja szinte teljesen 
kiszorított. A missale is sok változást m utat a m últtal szemben. Min
denekelőtt igen erősen érezhető az egyház tradicionális zenéjének, a 
gregoriánus zenének és a reformáció zenei örökségének térhódítása. 
Ezzel kapcsolatban azt is megemlítem, hogy az úrvacsorázók száma az 
utóbbi időkben igen megnövekedett s nem is túlzott az a kijelentés,



amely a svédegyházban végbemenő „szakramentális ébredésről” be
szél. Kétségtelenül ennek tulajdonítható a liturgia újabb gazdagodása, 
amelynek népszerűségéről — legalább is a tem plom bajáró hívek kö
rében — számos alkalommal meggyőződhettem.

A püspöki szolgálat tekintélyének köszönhető, hogy nemcsak egy
házi, hanem világi személyek, sőt m ondhatnánk, hogy az egész nem 
zet felfigyel olyan alkalmakkor, amikor a svéd egyház püspökei meg- , 
szólalnak, hogy közös üzenettel forduljanak a svéd néphez és egy
házhoz. A közelmúltban három alkalommal szólalt meg a püspöki kar | 
közös üzenete. 1942. decemberében, a norvégiai zsidóüldözés megkez
désekor ez az üzenet többek között a következőket tartalm azta ,,A 
gyűlölet meg vakít és megkem ényít. A gyűlölet pusztulásba vezet. A 
gyűlölet a legborzalmasabb a sötétség azon hatalm ai közül, amelyeket 
ráuszítottak a szerencsétlen v i lá g ra . . .  Mi, Svédország püspökei, in t
jük és buzdítjuk svéd földön levő keresztyén testvéreinket, hogy 
egyenként és összesen foglaljuk imádságunkba Izrael törzsének ezen 
megkinzott gyerm ekeit is, amikor naponként könyörgünk mindazokért, 
akik az önkény és szerencsétlenség idejében szerte e világon 
szenvednek.”

Az upsalai találkozó 350 éves jubileum ával kapcsolatban* máso
dik alkalommal fordult a püspöki kar üzenete a svéd egyházhoz. Ez a 
találkozó igen nagy aktualitásra te tt szert a keresztyénség mai hely
zetében. Az upsalai találkozó ugyanis a luteránusoknak és kálvinis
táknak harcában hozott olyan egységet és békességet a svéd keresz
tyénség széles köreibe s az egész svéd nemzet életébe, amelvre a 
mai napok feladatai között fokozottan szüksége van ennek a népnek.
A püspöki szózat erre figyelmeztet, s a gyülekezeteknek szívére he
lyezi, hogy „az evangélium csak az által őrizhető meg élő hatalom 
ként népünk életében, hogyha valóban használatba kerül. Isten igéjét 
szorgalmasan kell hallgatnuk és olvasnuk, magányosan és közösség
ben, hitben és engedelmességben. Leginkább e jelenlegi nehéz és go
nosz napok idején van szükségünk Isten igéjének használatára, hogy 
felébredjünk, útm utatást, vigasztalást és erőt nyerjünk .” A felhívást 
a háziáhítatok m egújhodásának és .alkalmas kegyességi irodalom ter
jesztésének kívánsága fejezte be.

A háború u fáni új rend és a béke kérdése volt a harm adik püs
pöki üzenet tárgya. Krisztus egyházának kötelessége, hogy „mindig 
és minden körülmények között a szeretet és jog szószólója legyen . . . 
Ha a békét el akarjuk érni és biztosítani kívánjuk, akkor szükséges, 
hogy az emberi jog ideálja is hatalomm á váljék a népek közösségében. 
Hol lenne pedig ennek a jognak biztosítéka, ha nem az isteni törvény 
és rend tiszteletében? Döntő fontosságú, hogy a háború utáni ítélet ne 
legyen a bosszú cselekvése, amelyben a győztes egyszeriben bíró és 
vádló. Az elrettentő tapasztalatok m iatt szükséges lesz, hogy olyan 
jogrendet biztosítsunk, amelyben ártatlanokat ne lehessen felelősségre 
vonni azért, amit mások vétkeztek s amely jogrend száműz m inden
féle kínzóeszközt. A világ újjáépítéséhez az irgalmasság és kiengeszte- 
lődés új lelkére lesz szükség . . . Az elkövetkező béke Krisztus egyhá
zát új, hatalm as feladatok elé fogja állítani . . . Helyt kell állnunk, 
hogy az eltiport emberi méltóságot felem eljük s oda kell hatnunk, 
hogy az új nemzedéket célszerűbben neveljék az emberiség azon alap
tételei alapján, amelyek uralkodók voltak a keresztyén kultúra vilá
gában. Ezért bizonyságot kell tennünk azon isteni szeretetről, amely
nek alapján minden emberi lélek értékes. Bizonyságot kell tennünk 
arról a Megváltóról, aki egyedül képes felvértezni a szolgálatra és 
testvériségre. Az imádság készségénél semmi sem fontosabb. Krisztus 
egyházának az egész világon imádkoznia kell a békéért, győztesekért 
és legyőzöttekért, hogy egyre több hely jusson Isten akaratának és 
Krisztus Lelkének önmagunk és a népek életében.” Vajta Vilmos.

* V. ö. a „Keresztyén Igazság '-ban írt cikkemmel.

Üj jogakadém iai  tanár. A miskolci 
evangélikus jogakadémia igazgatóvá
lasztmánya dr. Hilscher Rezső egye
temi m. tanárt a jogakadémia tanárai 
sorába meghívta.

Lelkészválasztás. A kétyi (Tolna 
megye) gyülekezet Gyalog István lel
kész, tb. íőesperes nyugalom bavonulá- 
sával m egüresedett lelkészi állásra egy
hangúlag Andorka Sándort választotta 
meg lelkészévé.

a családé, azután ú jra  fizetni kell érte, 
szóval csak bérli a halott részére a 
család azt az egy ölnyi területet, így 

i a városon még az a hely sem a miénk,
1 ahova eltem etnek bennünket. Különös 

és furcsa helyzet ez! Sok más vonatko
zásban azt látjuk, hogy a közvagyon 
m ennyi mindent kibír. Feltétlenül ki
bírná azt is, hogy sírhelyet mindenki 
ingyen kapjon. Ha fizetni kell, akkor 
ez az összeg szolgálna a temető rend
ben tartására , u tak  gondozására, kerí
tésre, őrfizetésre, stb.

Igen nagy szükség volna a temetési 
vállalkozók árainak felülvizsgálására is. 
Nem kegyeletsértés az, ha m erjük ki
számítani, hogy a 2- 3000 pengős ko
porsó és a 3—4—500 pengős halotti 
szemfedél beszerzési ára mi lehet.

Nem kegyeletsértés az, ha m erjük 
felülvizsgálni a gyász adósságba döntő 
külsőségeit. Isten nem kér és nem 
kíván olyan gyászt, mely sok ezer pen
gőbe kerül és elveszi a gyermekek elől 
a betevő falatot.

Legyenek a tem etések egyszerűbbek, 
a gyászt ped'g ne annyira külső dísz
ben és pom pában hordjuk, mint inkább 
a szív mélyén. Fiilöp Dezső.

A Luther Szövetség 
Hadiárvaháza

javára az adományok — a lapunkban 
iegutóbb közölt nyugtázás óta — tovább 
érkeznek. A m últ év dec. 31-ig össze
sen 96.672 P 81 f folyt be az Országos 
Luther-Szövetség pénztárába. Összesen 
1769 tétel érkezett. Az adományok kö
zül m egem lítjük a következőket. Egy
házközségek: Somogydöröcske 12 P,
U raiujfalu 20, A réna-úti imaház 20, 
Betértek Missziója 30, Protestáns Tá
bori Püspökség 50, Nagyrév 10, Zalaeger
szeg 10, F arnad 24.90, Sárszentlőrinc 
15, Somogyszil 15, M átyásföld 20, Ga- 
dács IC, Üjcsanálos 4, Egyházaskozár 
10, pincédi és torzsai m agyarság isten- 
tiszteletéről 152.60, Ivándárda 10, Ho- 
mokbödöge 20, Felsőnána 5, Pestszent- 
lőrinc 100, E rdőkürt 90, Mezőberény I. 
20, Gádoros 3.29, Alsószeli 25, Miskolc 
325, Baja 20, Alsóság 10, Csornád 5, 
Bikács 13.60, Dunaegyháza 10, Örihódos 
10, Pilisvörösvár 40, Belecska 63.70, 
Szarvas 50, Csillaghegy 10, Balogpádár 
5, Répcelak 13.78, Kőszeg 20, Domon
kosfa 5, Luciáivá 1C5, H atvan 137, vasi 
közép egyházmegye 53.21, Csanádalberti 
8, Galgaguta 10, Terény 5, Miskolc 230, 
Gecse 12,82 P. — Egyesek adományai 
közül megem lítjük a következőket: 
Simor Erzsébet 30. özv. H orváth Sán- 
dorné 20, dr. Zimm ermann Lajos 30, 
Zenowitz Karolin 20, A lexander Imre. 
Scherm ann József, Jankó Béla, v:téz 
Parlagh Károly, Nedetzky-Griebsch 
Viktor, Horváth Lajos, Hamrák Béla, 
Tessényi János, nyíregyházi pénzügyőr
ség, dr. Boros Pál, Somogyi szűcsmes
te r 20—20, S turm  Károly Frigyes 50, 
Tusnády Ernőné 40. Elischer Béla 15.. 
dr. Heinlein Istvánné 50, Hesz János 
1Ó0, dr. Holitscher Pál 50, dr. Marbai 
M. 30, Kovácsy Béláné 50, Kovács 
Gyula 50, dr. Steiger-Kazal D. 20. dr. 
Dick Istvánné, György Hugó, Gregersen 
Nils, dr. Gaál Gusztáv, dr. Bolla István, 
R itt Ferenc, Szkok Pál, Ihárg István 
20—20, Hangya, Csákvár 300. Latina1'
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Jenő, Janecz Antónia, K utnevsky Osz
kár 50—50, Budapesti Ev. Gimnázium, 
dr. Gimesi Sándor, N. N., Bakó Béla, 
K erm er Antalné, de Chatel Vilmos, dr. 
Székács István, dr. Pósch Dezső, Bodó 
kávéház, id. Heffler Istvánná, dr. K e
leti Géza 20—20, M agyar Béla és neje 
40, Saurer László 50, H orváth Jolán 
25, özv. H orváth Józsefné 25, id. Sel- 
meczy Miklós 50, M unker H enrik 50, 
Schrikker Sándor 100, M agyar László 
50, dr. Rásó Lajos (II. részlet) 50, dr. 
Seybold Kálm án 40, Kovács Imre, dr. 
Kiss Ferenc, Erős Jolán, Kiősz Pál, 
M aurilz Béla Moór Jenő, Ottó Dezső, 
özv. Balázsy Józsefné, Grüskovnyák 
Istvánná 20—20, H ungária park rt. 100, 
dr. Kováts Ferencné 50, dr. Vitéz Lajos 
25, D. Raffay Sándor 100, dr. László 
Lajos 25, Szepetneki Luther-Szövetség 
25, Sautek András 15, K rayer E. és 
társa 20, dr. Tomcsányi V. Pál 100. 
H üttl Ármin 100 P.

Tusnády Ernőné adom ányának be
it.üldésével kapcsolatban ezt írja: ,.A 
hadiárvagondozás em berbaráti és haza
fiúi kötelesség, ennek havonta szeret
nék eleget tenni. Ennek lebonyolítá
sára szíveskedjék csekk-utánpótlásról 
gondoskodni.” (Megtörtént.) Többen kö
telezték m agukat arra, hogy minden 
hónapban küldenek adom ányt a hadi- 
árvaháznak. • (Folytatjuk.)

Olvastuk
A Palladis könyvkiadó pengős és fél

pengős regényeinek sorozatában, mely 
legalább másfél évtizeden á t kétheten
ként ontotta a csaknem kivétel nélkül 
külföldi íróktól származó kaland- és 
detektívregényeket, néha egy-egy m a
gyar íróval is találkoztunk. Ezek java
részt egészen gyengék voltak. De éppen 
egyik • jub iláns számú regényét: Réz
Bálint „Sába királynője” c. könyvét 
magasan kiemelte komoly tárgya, kor
festése, irodalmi színvonala, drám ai 
mélysége. Most karácsonyra a Palladis 
nem ebben az olcsó és rossz emlékű so
rozatban, hanem önáTó kötetben, szép 
kiállításban adta ki Réz Bálint: Lysias 
c. regényét. Örömmé1 aján ljuk  olva
sóink figyelmébe. Az 543 oldalas könyv 
ama ritka olvasmányok közé tartozik, 
amelyekről elm ondhatjuk, hogy az ol
vasás zavartalan gyönyörűségét pvú-a- 
ják. A történet Jézus korában játszed-'k 
le és azt a feszültséget, mely a gyöke
réig megromlott élet és a jobb élet vá
gyódása között akkor megm utatkozott 
s amelyet ma is érezünk. mesterien 
egyszerű eszközökkel érzékelteti. Jézus 
alig lép a szereplők közé és mégis ott 
van ism eretlenül a történet embereinek 
az életében. Vannak ellenségei, akik 
gyűlölik, vannak akik nem éppen őt 
keresik és mégis elkerülhetetlen őreá 
halálnak, vannak, akikhez nem is szól 
és mégis m egfordítja életük ú tjá t. 
Lysias gazdag és előkelő rhodosi ifjú, 
aki a görög filozófia útvesztőibe jutott, 
majd az ószövetséggel ism erkedik meg, 
pogány szivében felébred a vágyakozás 
az emberiség Messiása u tán  és bár 
Krisztus követése a legnagyobb lemon
dásokat és áldozatokat k ívánja tőle, 
szivét és életét odaadja M egváltójának. 
A regény tele van egészen tisztán meg
rajzolt jellemekkel. Az igazságot kereső 
Philo, a m erev és féltékeny főpapok, a 
rom lott Salome, a fanatikus Júdás, a
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A templom és a hitetlenség
A templom m ár kívülről is tiltakozás a hitetlenség ellen. Az élő, 

a létező, a valóságos Istennek az emberi életben való jelenlétéről be
szél. Természetesen minden ami a templomban történik, a hitnek a 
jegyében történik és ezért szembenáll m inden hitetlenséggel. Ez azon
ban nem azt jelenti, hogy a templom hivatása a hitetlenség elleni harc, 
hanem azt, hogy a templomban pozitiv harc folyik: a h itért való harc. 
Mikor a reform átus templomban felzendül a legjellegzetesebb refor
m átus ének kezdő sora: ,,Tebenned bíztunk eleitől fogva”, vagy ami
kor az evangélikus templomban megszólal az egyik legkedveltebb ének 
első sora: „Jer, dicsérjük I s te n t . . .  ”, ezek az énekek a templomba 
gyűlt hívek seregét nem a hitetlenség elleni hadakozásra készítik fel, 
hanem a m aguk hitének kiárasztására, kiéneklésére, egymással való 
közlésére és az Isten előtt való kitárulásnak az állapotára. Nem ér
telmi funkciókért és nem értelm i kielégülésért lépünk a templomba 
és ha nagy-nehezen elvittünk oda m agunkkal valamilyen templom
kerülő felebarátot, nem abban reménykedünk, hogy most neki azt 
fogjuk megmagyarázni, hogy Isten van, hanem m agunkat is és őt is ki 
akarjuk ragadni az élet Isten nélkül való dolgai és gondolatai közül és rá 
akarjuk ébreszteni az Isten kim ondhatatlan és örömteljes közelségé
nek az érzésére. Semmiképpen sem képviselhetjük azt az álláspontot, 
hogy az Isten igéje hirdetésének főcélja a hitetlenséggel való csatáro
zás olyan értelemben, hogy a hitetlen emberek meggyőzve távozzanak 
a templomból. Először is a hitetlen emberek nem járnak templomba és 
ha mégis odakerülnek, azzal a szándékkal m ennek be, hogy mindent 
úgy fognak m egbírálni és m aguknak megmagyarázni, hogy hitetlen
ségük valami kárt ne szenvedjen. A hitetlen ember ugyanis azt gon
dolja, hogy neki van igaza és m iután az ő igazságaival teljesen szem
benálló igazságokat kénytelen meghallgatni az igehirdetésben anélkül, 
hogy lehetősége volna beleszólni és vitába bocsátkozni, fölényes mo
solygással megmarad a maga álláspontja melett.

Teljesen jogos tehát az a gyakorta elhangzó megjegyzés a rende
sebb templomlátogatók részéről, hogy a prédikátorok ne azokat szid
ják, akik nincsenek a templomban és ne azokat akarják megjavítani, 
akikhez nem ér el a szavuk. Nagyon komolyan kell ugyanis tudni, 
hogy Isten országa szempontjából az embereket nem csupán két cso
portra osztjuk — hívőkre és h itetlenekre — hanem ennek a két cso
portnak sokféle keveredésében kell őket megismerni. Még a legrészle
tesebb felosztás sem lesz tökéletes. Nemcsak két egyforma falevél 
nincsen, de két egyforma hivő ember sincs. Egyszer egv buzgó tem p
lomlátogató, bibliás életű egyháztag megdöbbent arccal jött a lelkész
hez a prédikáció után, ezt mondván: én azt hittem , hogy m ár egészen 
rendben vagyok h it dolgában, és amit Isten igéjéből ma tanultam , arra 
kényszerít, hogy kezdjem megint elölről az egészet. Ez tulajdonképpen 
természetes is, m ert befejezett keresztyéneket nem ismerünk, mivel 

i hogy büntetlen em bert sem ismerünk. Isten igéje a hivő em bert is, a 
hitével küzdő em bert is és a hitetlen em bert is Isten kegyelme elé 
állítja. Mivel Isten kegyelmének m unkája nem a mi kezünkben van 
és mi valóban csak hirdetői, emberi szavakban közlői, sőt igazában 
csak ismételgetői vagyunk annak, — meggyőződésünk szerint nem is 
szabad azt gondolnunk, hogy mi küzdünk templomi prédikációinkkal 
vagy akár templomon kívüli lelki pásztori beszélgetéseinkkel is a h i
tetlenség ellen. Isten Szentleikének küzdelme ez, hogy az emberek 
m egtérjenek és higyjenek, hogy aki hisz, az el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.

Még világosabb lesz ez akkor, ha a szentségeknek a kiszolgáltatá
sára gondolunk. I tt még észrevehetőbb, hogy Isten Szentlelke m un
kálkodik, az isteni kegyelem közöltetik, még pedig a közöltetést 
végző szempontjából csakugyan paszív formában. Amikor tehát az 
úrvacsorában bűnbánatra hívó beszédet mondunk, amikor Isten bűn
bocsátó kegyelm ét h irdetjük  s odanyújtjuk a megváltás szent m unká
jának érettünk adatott zálogait és amikor talán éppen a kegyelemtől 
való meggyőzetésének és az Istennek való átadásának a szent pilla
nata  megy végbe egy-egy szívben: Isten szól. Isten cselekszik, Isten 
kegyelmez, az Ő Lelke munkálkodik.
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A  papnak és a híveknek és az egész istentiszteleti közösségnek a 
hitetlenség elleni küzdelem szempontjából való helyzetét legtelje
sebben azonban a gyü’ekezetnek az imádsága m utatja  meg. V alahány
szor azért imádkozunk, pedig valam ilyen formában ez minden im ád
ságban megszólal, hogy Isten országa jöjjön el, hogy a hitetlenek tá
borában a hit szövétneke gyulladjon meg, hogy a bűnösök m egtérje
nek, a szenvedők tűrni tudjanak, a kísértések legyőzhetök legyenek 
és a haldoklók m erjenek átpillantani a más^k élet felé, — akkor ezek
ben az imádságokban meg kell ismernünk, hogy igazában ennél több 
a templomban nem ju t nekünk a hitetlenség elleni küzdelemből: 
imádkozni a hitetlenekért, kérni számukra kegyelm et és világosságot.

A szovjet hatalmi terjeszkedése
A szovjet háborús célja és a Kremlin külpolitikája a legtöbb 

európai ember részére titkot képez. Olyan titkot, amelyet a Sztalin- 
féle diplomáciának számos köpenyegforgatása még m egfejthetetlenebbé 
tett. Azt jelenti-e ez a megállapítás, hogy ebben a látszólag zűrzavaros 
politikában nincsen folytonosság? Vájjon ez a politika saját törvé
nyeinek engedelmeskedik-e, vagy végül mégis csak egyesíti — for
radalmi eltévelyedései után — azokat az állandó értékeket, amelyek 
Oroszország történetét kell, hogy meghatározzák? Ez mind megannyi 
kérdés, amelyeknek felvetésénél szükségét érezzük annak, hogy azokat 
mélyebb vizsgálat alá vegyük, m int ahogy azt általában egy rövid 
újságcikk keretén belül m egtehetjük.

M egállapításunk az, hogy hibát követnénk el, ha a szovjet-politika 
és a cári imperialista politika között azonosságot akarnánk felfedezni. 
Habár tagadhatatlan, hogy bizonyos tekintetben van közöttük hasonló
ság. Vegyük csak közelebbről szemügyre azt a politikát, melyet a 
Kremlin a Balkánon folytat.

A két fajta orosz politika között — vagyis a cári politika és 
Sztálin politikája között — mégis lényeges különbség van. A szovjet 
külpolitika újszerűségét kevésbbé találhatjuk meg a m últtal való 
kapcsolatában, mint inkább abban, amely őt attól megkülönbözteti. 
Ha az oroszok lelki beállítottsága a rendszerrel szemben nem is vál
tozott meg, mégis külpolitikájuknak a felfogása és módszerei külön
bözőek.

Hogy politikájuknak ezt a változását megérthessük — mely vál
tozások különösen a nemzetközi kapcsolatokat érintik — illő, hogy több 
dologról emlékezzünk meg ez alkalommal. Mindenek előtt meg kell 
állapítanunk azt, hogy a Szovjet-Űnió nem az az Oroszország már, 
amilyen a régi volt. Egy nagy szövetségnek a köztársasága 
— természetesen a legfontosabbak egyike — , amely mélyen behatol 
Ázsia szívébe és arra is törekszik, hogy európaivá is váljék.

Ha ezeknek a szövetségi köztársaságoknak mindegyike a népi 
összetartásra is törekszik, a Szovjet-Úniónak ez nem okoz gondot, m ely
nek expanziója nincsen határok közé szorítva, mint ahogy a 19-ik 
század pánszláv-imperializmusa korlátozva volt.

A szövetségi gondolat fogalma az, amely a szovjetnek megadja 
azt a lehetőséget arra, hogy sikerül neki a nemzeti és nemzetközi 
gondolatot egymással összeegyeztetni. A szovjet-politikának paradoxona 
az, hogy egyszerre nemzeti és forradalm ár is akar lenni. Mind a két 
színtéren ügyesen játszik. Egyrészt, hogy az ellenségeit megfélemlítse, 
pillanatnyilag barátait megnyugtassa, belső frontját megerősítse. Más
részt pedig arra törekszik, hogy a maga részére védelmet biztosítson 
a világon. Sztálinnak sikerült abból az Oroszországból, amely 20 éven 
keresztül megvetésre méltó vesztegzárban volt elmerülve, egy olyan 
birodamat létesíteni, amely a világpolitikának egyik jelentős tényező
iévé vált.

Az ember gyakran összehasonlításokat tesz. Különösen ha a 
napóleoni időket hasonlítjuk össze a maiakkal. Vagy ha I. Sándor orosz 
cár korát hasonlítjuk össze Sztálin Oroszországával. A szovjet azonban 
minden közeledést visszautasít és a hagvománvon alamiló politikának 
a módszereit elveti, annak a tradicionális politikának a módszereit,

B f t N G t í m c r
kifelé büszke, belül alázatos M ariamne 
(Lysias szerelme) és a pompás epizód
alakok beszélnek, próbálkoznak, szen
vednek az író által rajzolt életben és 
közöttük m int „a magasságból eredő 
fénysugár” átvilágít Jézus nyugtalanító 
és megváltoztató jelenléte. Lysiast 

 ̂ m egszeretjük és benne megszeretjük 
azt az embert, aki megadja magát Jé- 

i zusnak, m ert szelíd erejének nem tud 
ellenállani. Jó könyv, szép könyv, va
lóban nemes irodalom. O daadhatjuk a 
fiatal leánynak és odaadhatjuk a tűnő 
élet fele tt töprengő em bernek: mind 
a kettőnek ajándékot jelent ki.

Láttuk
Másolatok és hamisítványok címen 

nyito tt k iállítást grafikai müvekből a 
Szépművészeti Múzeum. Érdekes és 
ism ert rajzok, festm ények és m ennye
zetrészletek, padlórészletek szerepelnek 
a m ásolatok sorában. Sok m ásolat való
ságos újraköltése az eredeti m űrem ek
nek, m ert a művész néha saját stílusá
ban, esetleg más anyaggal tanulm ány 
céljából másolta le azt. A hamisítások 
bem utatásához fűzött magyarázó jegy
zetek pedig sok tanulsággal szolgálnak. 
Ezt a kiállítást nagyon érdemes meg
tekinteni.

Elekfy Jenő, a Képzőművészeti Fő
iskola tanára a M űbarátnál rendezett 
vízfestményeiből kiállítást. Minden 
dicsérő jelző megilleti kifejezésének 
gondos és mégsem másoló, a lényeget 
kidom borító és mégsem elnagyolt, á t- 
érzett m űveiért. Stílusát méltán nevez
hetjük  „a” vízfestmény stílusnak, an 
nak is nagyon kifejező és tökéletes fo
kán. Színei is összehangoltak, kompo- 
zíciós készsége elsőrendű.

A mi kis városunk, Thorton Wilder 
darabja azt a cím et is viselhetné: a
hétköznapok dicsérete. A szerző nem 
akar mást, m int bem utatni a hétköz
napokban élő em ber életét. Ezt azon
ban csak akkor tudhatja  érdekesen be
m utatni (hiszen a mindennapiság. a 
megszokottság a legtöbbször nem é r
dekes, még ha mások m indennapjáról 
van is szó), ha megszokottsáaukat, ese- 
ménytelenségüket új formában adja 
elő. E rre való az a sok kísérlet, amit 
a szerző a színpadon végez. Díszletté- 
lenség, magyarázó szöveg, rendező, 
előbb a későbbinek s csak később az 
előbbinek bem utatása, a színpadi já 
téknak sokszor csak illusztrációvá való 
süllyesztése. Igaz, hogy mindez nagyon 
érdekes és sokak előtt az irodalmiság 
lá tszatá t is kelti. Azonban a sok fogás 
megtéveszti az embert. M ert tartalm i 
mélységet, gondolatbeli feszültséget 
nem találunk nála sehol. Pedig a dísz- 
lettelen színpad lefokozza az igénye
ket, újszerűsége, új kerete elkápráz
ta tja  az embert. Csak a végső ielenet 
úi és szén, a többi irodalmi fogás. Hi
báztatható az is, hogy hol jelképez 
díszletekkel, hol nem. S am ikor már 
beleszokott az em ber a jelképes dol
gokba. sőt élvezi is, akkor egyszerre 
megszakítja. Ez m utatja csinált, k i
agyalt voltát. Egyelőre azonban senki 
sem m er ellene szólni, m indenkit el
ném ított az ügyes beállítás. Pedig az 
egész nem egyéb, mint nagyon ügye
sen feltálalt, tipikusan am erikai szen- 
timentalizmus. Sőt, ha jól odafigyel az 
ember, még egyéb izmusok is felfedez-
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hetők benne, pl. defetizmus . . .  A játék 
azonban kiváló.

Kalotaszegi Madonna az erdélyi film 
gyártó első filmje. De erdélyi benne 
csak a táj, am elynek a szerző m inden
áron varázslatos erőt akar tulajdoní
tani, hogy megoldja eléggé giccses és 
nyakatekert, lehetetlenségekkel teli me
séjét. D ram atizált kultúrfilm , melyet 
kultúrfilm  részéért érdemes megnézni, 
nem pedig m ár sokszor látott jellegű 
szerelmi történetéért. (Egyébként fi
gyeljünk arra, hogy újabban ez a m á
sodik film, am elyik egy képpel kap
csolatban játszódik le. Ismerve a m a
gyar film gyártás széria szeretetét, el 
lehetünk készülve ham arosan egy újabb 
festő-festm ény filmre.) kp.

Pályázat
Glosius-ösztöndíjra
A Budapesti D eák-téri Ag. Hitv. 

Evangélikus Testvéregyházak, m int 
alapítványi hatóság fennhatósága alá 
tartozó „Glosius Sámuel és Dániel és 
Glosius A rtner Karolina egyesített a la
p ítványt” kezelő alapítványi bizottság 
ezennel közhírré teszi, hogy az alap ít
vány jövedelmeiből az 1944. évben

I. egy 2400 P, azaz Kettőezemégyszáz 
pengős főiskolai külföldi tanulm ányi 
ösztöndíj,

II. két egyenként 600 P, azaz Hatszáz 
pengős iparosok részére adandó kül
földi tanulm ányi ösztöndíj kerül k i
osztásra.

Az elnyerhetés feltételei a követke
zők:

I. Á ltalános feltételek:
Ösztöndíjban csak olyan magyar szü

letésű és állam polgárságú részesülhet, 
aki a magyar szent korona jogható
sága alá tartozó területen lakik, ke
resztyén származású, ág. hitv. evangé
likus, aki továbbá m agyar nemzeti és 
evangélikus hithű érzelmeiről, tehetsé
géről, feddhetetlen erkölcsi jelleméről 
és jeles szorgalmáról megfelelő bizo
nyítványokkal rendelkezik és aki a 
m agyar nyelvet ‘szóban és írásban tö
kéletesen, azt a külföldi nyelvet pedig, 
amely országban tanulm ányokat foly
tatn i óhajt, megfelelően bírja.

II. Különös feltételek:
Főiskolai hallgatók részére adandó 

külföldi tanulm ányi ösztöndíjakra pá
lyázhatnak a magyarországi tudomány- 
egyetemnek és a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem kara i
nak legalább három évfolyamot végzett 
hallgatói, továbbá végzett hallgatói és 
doktorai, a hittudom ányi és jogakadé
miák, a bányászati és erdészeti, a ta 
nárképző, a kereskedelmi, a zeneművé
szeti és képzőművészeti főiskolák, gaz
dasági és kertészeti akadém iák, az or
szágos iparm űvészeti iskola legalább 
három  évfolyamot elvégzett és végzett 
hallgatói. A végzett növendékek és 
doktorok csak akkor részesülhetnek az 
ösztöndíjban, ha a folyamodványuk 
benyújtása idején a  tanulm ányaik be
fej eztétől számított egy esztendő még 
nem te lt el.

Lelkészek a lelkészi vizsga, bírói és 
ügyvédi pályára készülők az egységes 
bírói és ügyvédi vizsga letételétől, or
vosok a  szakképzettség megszerzésétől, 
tanárok a pedagógiai vizsga letételétől
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amely még a Bécsi Kongresszus idejében volt divatban. A „klasszikus“ 
diplomácia és a szovjet-diplomácia közötti különbség megmutatkozott 
m ár az 1917 decembertől 1918 márciusig tartó  brest-litovski tárgya
lások alkalmával is. Amíg a központi hatalm ak képviselői ezeknél a 
tárgyalásoknál a régi és beidegződött fogalmakkal jöttek elő: mint 
sztratégiai határok, területi átengedések, gazdasági engedmények, a 
bolsevikiek ezzel szemben elutasítottak minden erre irányuló tá r
gyalást és szociális forradalomról, népek felszabadításáról és a mun
kásság jólétének előmozdításáról beszéltek.

A szovjet-diplomácia elutasít minden megegyezést és csak a 
szükségszerű nyomásnak hajlandó engedni. Áz ok egészen világos. Míg 
az európai hatalm ak általában akkor léptek be a háborúba, mikor 
területi vagy gazdasági kérdésekről volt szó, a szovjet arra törekszik, 
hogy az egyes országok szociális berendezéseit változtassa meg. Ha 
viszonylagosan könnyű is találni egy középutat a két területi követelés 
között, politika és szociális rendszer tekintetében a szovjettel semmi
féle megegyezést létesíteni nem lehet. Ezért történik meg az, hogy 
a szovjet elvet minden amerikai közvetítést a londoni lengyel kormány 
és a közte lévő viszony tekintetében. Ennek a közvetítésnek talán 
meg lett volna az eredménye, hacsak a Curzon-natárvonalról lett volna 
szó. Az egész dolog kudarcba fulladt attól a pillanattó kezdve, mikor 
arról volt szó, hogy a szovjet a lengyel vezető-osztály helyett egy új 
társadalm i réteget akar megbízni az ügyek vezetésével* amely réteg 
magából a népből alakult volna és szovjetbarát lett volna politikai 
meggyőződésből és gazdasági érdek szempontjából.

Érdekes feljegyezni azt is ez alkalommal, hogy a kommunista párt 
végrehajtó bizottsága a Legfőbb Szovjet Tanács elé egy tervet te r
jesztett, mely szerint a szovjet köztársaságoknak a jövőben sokkal 
nagyobb autonómiájuk lesz. Ez különösen katonai és külpolitikai téren 
érezteti hatását. Ez a váratlan elhatározás nem jelent egyebet, m int
hogy a Kremlin ettől az időtől kezdve az úgynevezett ,Tito-féle“ kor
mányoknak Lengyelországban és a balti államokban nagyobb mozgási 
szabadságot biztosít és minden tekintetben tám ogatja őket. Ezzel a 
módszerrel akarja elérni azt, hogy adott pillanatban népszavazást 
rendel el, annak az elvnek a hangoztatásával, hogy minden népnek 
meg kell adni az önrendelkezési jogot. Ezáltal a szovjet arra számít, 
hogy ilyen formán könnyen m egvalósíthatja terjeszkedési politikáját. 
A forma teljesen új és amit eddig erről a programmról sikerült meg
tudni, az az, hogy a moszkvai titkos sajtó szerint a szovjet politikájának 
új irányvonalairól volna szó.

A „Világ proletárjai egyesüljetek!“ jelszó 1917 óta a szovjet
politikából csak annyiban tűn t el. hogy ezt komolyan nem veszik, 
minthogy Lenin is hiába rem énykedett ennek megvalósításában. 
A ,,Sztalin“-féle pragm atizmus azonban az akadályokat megkerüli és 
arra törekszik, hogy saját céljaira használja fel a megszállott európai 
országok lakosságának ellenállását, miközben beleillesztheti az ő 
szociális és politikai program m ját az európai viszonyokba. Bátorítja 
ezeket a nemzeti mozgalmakat, azt remélvén, hogv olyan kormányokra 
fog találni, melyek az „antifascista“, vagyis „antikapitalista“, illetve a 
szónak etymologikus értelm ében a demokratikusan érző és gondolkodó 
elemeket össze tudják gyűjteni. Ezeknek az elemeknek az egvesülése a 
harcban még csak fokozódni fog, különösen a megszállókkal szemben 
és a velük együtt működőkkel szemben, akik általában a vezető osztályt 
képviselik.

Ezeknek a kormányoknak nem kell szükségképen kommunista vagy 
kollektivista kormányoknak lenni. Azonban a szovjet felfogás szerint 
az ipart és a közigazgatást nacionalizálni kell és a földfelosztást meg 
kell kezdeni, amikor is 30 hektárnyi terület lesz a legkisebb; amely 
kiosztandó lesz. Ez a mennyiség az, amelyet a legújabb szovjet 
alkotmány m agánbirtok címén engedélyezett. Ez a Programm term é
szetesen nem végleges, m ert Sztálin felfogása szerint is. a m arxista- 
Lenin-féle gondolatnak állandóan fejlődni és tökéletesedni kell. Fej
lődésének folyamán — mondja Sztálin- „A szovjetorosz kommunista 
párt története“ című 1938-ban megjelent művében — : „Hogy a forra
dalmat megismerhessük a maga teljes mivoltában, azt látjuk, hogy 
annak szükségképen gazdagodni kell újabb tapasztalatokkal és újabb 
ismeretekkel. Minthogy a tételek és megoldások szükségképen az idővel
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változnak, ezeket tehát újakkal kell helyettesíteni az idő követelmé
nyeinek megfelelően.“

Ez a kommunista tanra vonatkozó m agatartás, amelyet gyakor
latinak minősíthetnénk. Ez a „levés“-nek a fogalmából indul ki, 
amelyet a hegeli dialektika sugalt és amely a szovjet külpolitikának 
alapját képezi.

Ez a külpolitika világítja meg legjobban az egész szovjet-rendszer 
fondorlatos mesterkedéseit, politikai irányváltozásait és cselekedeteit, 
amikor politikai szövetségeket minden indokolás nélkül felbont.

Franciából fordította: Schreiner Jenő.

Egyházunk ifjúsági munkája
Ez a cím hatalm as területet nyit meg, ezért sietve ki kell jelente

nünk, hogy nem akarunk itt szólni sem a vallástanításról, sem a kon
firmációi oktatásról, sem az egyház kebelében végzendő levente, cser
kész és egyéb munkákról. Szűkre szabott területen szeretnénk mo
zogni. Szólani fogunk az egyes gyülekezeteken belüli ifjúsági munka 
kérdéseiről és szempontjairól. Tudjuk, hogy ezzel is óriási lehetősé
geket ölelnek át. A gyülekezeti ifjúsági munka minden nagyobb egy
házközségben, kor esetleg nemek szerint tagozódik. Vannak serdültek 
körében végzett munkák. Ez lehet a kiindulás. Lehetséges külön a 
14—20 éves korúak között folyó munka. Ezek kell, hogy alkossák a 
tulajdonképpeni magot. És több helyen vannak felsőbb évfolyamokban 
is csopoitok. A vezetőréteg. Ha nemek szerint is elkülönül a munka, 
egy-egy gyülekezet körén belül m ár eddig hat csoportot képzelhetünk 
ei magunk előtt. Nem szabad azonban m egfeledkeznünk arról sem, hogy 
az ifjúsági m unka megoszlik diák-, iparos- és földművesifjúság közötti 
munkakörökre, melyek K. I. E., ifjúsági egyesületek, ifjúsági Luther 
Szövetségek, különböző Diákszövetségek néven fejtik ki tevékeny
ségüket.

Mi ezeknek a gyülekezeti ifjúsági m unkáknak a céljuk? Ö nkép
zés, (mint minden más ifjúsági munkáé) a keresztyén hitben való to
vábbi megerősítés, a gyülekezeti szolgálatra való felkészítés és a ha- 
zufias érzés ápolása, erősítése. Egyik növendékem így állapította meg 
a maga szavaival: azért dolgoznak, hogy abban a gyülekezetben, ahova 
tartoznak erősebb evangélikusok és jobb magyarok legyenek. Bár
melyik gyülekezeti ifjúsági egyesületünket figyeljük meg, m indegyik
nél tapasztaljuk, hogy kisebb-nagyobb m értékben sikerül is ezeket a 
célokat megvalósítania.

Mint általában az ifjúsági munka, ez is újabb keletű. Valaki na
gyon szellemesen azt állapítja meg a századfordulóról, hogy divattá 
vált cZ ifjúsággal intenzíven foglalkozni. Ekkor kezdik felismerni iga
zán, hogy mennyi lehetőség szunnyad ennek a m unkának a mélyén. 
Más lesz a jövő képe, ha éppen akkor vesszük kezünkbe az ifjúságot, 
amikor többnyire eltávozik az egyház közvetlen közeléből. (A konfir
máció után.) Mitsem változtat ezen a megítélésen az, hogy lehettek 
hűséges, talán hitvalló evangélikusok, akik nem állottak az egyház 
közvetlen gondozásában, a gyülekezeti ifjúsági m unkában és mégis 
azokká váltak, ö rü lnünk  kell nekik. Nem szabad azonban felednünk 
azt sem. hogy ezek csak kevesen vannak és mi m indenkiért felelősek 
vagyunk.

Kérdezheti azonban valaki, nem túlzás-e, vagy elsőrendű fontos
ságú-e a gyülekezeti ifjúsági munka, amikor a vallástanításban egy
házunk különben is közel kerül mindenkihez s pl. a diákifjúság egészen 
az érettségiig nevelőm unkánk alatt áll. Tapasztalatból állítom, hogy 
elsőrendű fontosságú ez a munka. A vallástanám ak nincsen ideje 
egyénileg foglalkozni m inden tanítványával. Egyházi iskolában a ta 
nítványok nagy száma, a népes osztályok, más iskolákban a kevesebb 
óra és a szétterjesztett munka erősen megnehezítik ezt. A vallástanár 
emellett tanár s m int ilyen, kénytelen állandóan az anyag m egtanítá
sára fektetni a főcélt. A hittan  maga, ha első is, mégis egy tárgy a sok 
között s hittanból osztályoznia kell. Az ifjúság egy része vágyódik a 
vallásiam órákon túl a gyülekézti ifjúsági m unkában való részvételre.

számítva egy éven belül még részesít
hetők ösztöndíjban.

Iparosok részére adandó külföldi ta 
nulm ányi ösztöndíjakra pályázhatnak 
ipari pályára vagy kézművességre ké
szülő vagy azt folytató, ipariskolát 
végzett vagy m agyar m esternél felsza
badult önálló kézműiparosok vagy se
gédek, akik pályázati kérvényüknek 
beadása idején 20. életévüket még nem 
töltötték be.

Felhívjuk a pályázókat, hogy kérvé
nyeiket a Budapesti D eák-téri Ag. Hitv. 
Evangélikus Testvéregyházakhoz cí
mezve 1944, évi m ájus hó 1-éig dr. 
Bendl Alajos bizottsági jegyzőhöz (Bu
dapest, VIII., Baross-u. 21 sz.) küld
jék be.

A pályázati kérvényeknek tartalm az- 
niok kell a személyi adatokon és az ál
talános feltételek igazolásán felül an 
nak előadását, hogy a pályázó milyen 
tanulm ányt folytat, s m ilyen irányban, 
hol, melyik külföldi tanintézetben vagy 
m unkahelyen óhajtja az alapítvány tá 
m ogatásával tanulm ányait folytatni, 
valam int azt is, hogy k i- és beutazási 
engedélyt folyamodó meg tudja sze
rezni.

A kérvényben hivatkozott m ellékle
tek hitelesített másolatban is csatolha- 
tk  azzal a kijelentéssel, hogy folyamodó 
azok eredetijét felhívásra kész bem u
tatni.

A pályázat eredm énye ugyanazokban 
a lapokban fog közzététetni, am elyek
ben a hirdetm ény megjelent, az ösztön
díjak k iutalásának részletes feltételeit 
díjnyertesekkel a bizottság jegyzője 
fogja közölni.

Dr. Tomcsányi Vilmos Pál sk. 
a bizottság elnöke.

Dr. Bendl Alajos sk. 
a bizottság jegyzője.

H Í R E K
Bűnbánati hét. Ebben az esztendőben 

— m int m ár jeleztük is — a püspöki 
kar rendelkezése értelm ében a bűnbá
nati hét febr. 27—márc. 5. napjain lesz. 
Ezeken a napokon minden este 6 óra
kor a budapesti templomokban isten- 
tisztelet lesz s a bűnbánati hét befeje
ződik a m árcius 5.-i közös úrvacsora
vétellel. Az igehirdetések tárgya az 
evangélikus em ber bűnbánati kötele
zettsége a családi otthon élete miatt, 
az ifjúsággal, az anyaszentegyházzal, 
népünkkel szemben, bűnbánat az im ád
kozó életért, az üdvösségért és a ke
gyelemért. Olvasóinkat ezúton is kér
jük, hogy a templomokban kihirde
tendő részletes programmot kísérjék 
figyelemmel és a bűnbánati hét alkal
m ain buzgósággal vegyenek részt.

Saarisalo Ábel finn egyetemi tan ár
nak, aki két hétig vendége ’ehetett a 
Fébé anyaháznak, elutazásakor 2 ezer 
pengő külmissziói adom ányt nyújtott 
á t a Fébé elnöksége a finn egyház Pa
lesztinái (mohamedán és zsidó) misszió
jának tám ogatására. Saarisalo Buda
pestről Románián és Törökországon 
keresztül Jeruzsálem be vette útját.

Evangélizáciő Győrött. A győri evan
gélikus és reform átus egyházközség 
közös rendezésében február 21—27. 
napjain evangélizációt ta rtanak  Jézus 
a Krisztus címen. Az egyes előadások

«
7



M M k U S E L E f
Egyik-másik belsőbb kapcsolatot keres a lelkésszel, tanácsadót és 
útbaigazítót lát benne. Gyakran előfordul — m int Sólyom Jenő 
mondja „Az osztályozás kérdése a vallástanításban” c. füzetében, — 
hogy „ tanítványunk a kamaszkorban fellépő kísértések elől menekül 
az egyesületbeli tevékenységhez. Ilyenkor kiszakítani őt a kegyes kö
zösségből, a képzeletét kitöltő munkából, végzetes ártalom  lehetne 
szám ára” . Nem tagadjuk azt sem, hogy egyeseket csak pl. a másik 
nemmel való találkozás, az udvaroltatás, az ismerkedési láz, esetleg a 
szűkké vált szülői házból való menekülés hoz el a körbe, amely az ő 
birodalma. De minden indító ok feltárása nélkül is meggyőződhetünk 
arról, hogy szükség van az egyházi, gyülekezeti ifjúsági munkára. Az 
egyház kell, hogy a hozzá vágyódó, vagy kísértések elől felé menekülő  
lelkeket szívesen fogadja. Kell, hogy céltudatos m unkával elmélyítse 
azoknak az életét is, akik külső, felszínes indításokra jönnek felé, vagy 
m aradnak meg közelében. Kényszerítő erővel hat ránk a fentiek alap
ján az eleven, céltudatos ifjúsági munka szükségessége.

M iért dolgozunk?
Tegyük fel mindig ezt a kérdést. Mit szeretnénk elérni? Úgy gon

dolom, nagyon sok gyülekezetben esetlegességeken múlik minden. Ha 
sikerül egy alkalmas, kedvvel dolgozó em bert találni, örülünk és meg
nyugszunk abban, hogy a m unka jó kezekben van. Különben — vezető 
híján — tengetjük életünket évről-évre. Amikor statisztikát kell ké
szítenünk, gyorsan eseményt csinálunk mindenből, hogy lássák: mi 
sem m aradtunk el mások mögött. Nagy szégyene a gyülekezeti ifjúsági 
munkának, hogy nincsen egységes programmja, amit az adott helyzet
ben a vezető-lelkész állítana össze s aminek végrehajtását maga szi
gorúan számonkérné a munka végzőjétől.

Miért dolgozunk? Elsősorban azért, hogy ismerjék meq fiaink és 
leányaink saját gyülekezeteiket. Annak m inden bajával, előnyével és 
hátrányával tisztába jöjjenek. Ism erjék meg az összes benne folyó 
m unkát, hiszen abba nekik kell m ajd vezetőkként belekapcsolódniok. 
Soha ne feledjük el, hogy az önkéntes tagokból, köri munkásokból 
utánpótlást kell szerveznünk  a jövőre. Ezt jelentsük ki megfelelő for
mában, minél többször előttük is. Presbitereknek s más gyülekezeti 
elöljáróknak ők lesznek érdemesek és méltók.

Minden ifjúsági Körnek saját színezete lesz előbb-utóbb. Az A. B. 
városi ifjúság fogja tudni, hogy neki nem lehet olyannak lennie, mint 
C. és D. fővárosi ifjúságnak. Még akkor sem, ha ott m utatkoznak az 
életnek és a fejlőlésnek legszebb nyomai. Speciálisan meghatározza 
mindegyik m unkát sok belső és külső körülmény. Én a magam részé
ről ezt a saját gyülekezetünk számára való nevelést annyira fontosnak 
tartom, hogy színezetét évtizedek múlva is szeretném megtalálni a 
gyülekezetétől messzire szakadt hivő életfolytatásában és viselkedésé
ben. Vannak gyülekezeteink, amelyek joggal dicsekedhetnek azzal, 
hogy „nevelésük“ és „jóhatásuk“ meglátszik szerte az országban.

Ifjúsásunkkal azonban meg kell ism ertetnünk más gyülekezetek  
életét, sajátosságait, berendezkedéseit is. Nemcsak élményt, hanem 
sok m indenre ösztönzést adhat egy-egy gyülekezetlátogatás. S ki te 
gye meg ezen a téren  a kezdeményezéseket, ha nem az if júság, mely a 
legjobban mozgatható? Felm érhetetlen haszna lehet pl. egy fővárosi 
gyülekezetben élő ifjúnak abból, ha megismerkedik egy szórványgyü
lekezet küzdelmes életével, vagy egy vidéki tömeggyülekezet nehe
zen mozgatható evngélikusságával, esetleg egy kis, evangélikus több
ségű falu híveinek egy házszer eteté vei. A gyermek és a fiatal ember 
mindig élesebb szemmel figyel és vizsgálódik. Sok olyat is észrevesz, 
amire nem is gondolnánk. .Éppen az Evangélikus Élet kezdeményezte 
néhány évvel előbb egyik vezércikkével a gyülekezetlátogatásokat. 
Azóta — talán a háborús nehéz közlekedések m iatt is — alig hallottunk 
beszámolót. Budapest—fasori ifjúságunk közeli program mjába azonban 
beiktatta a terv megvalósítását. Adja Isten, hogy mások is kövessék a 
példát. (Folyt, köv.) Pásztor Pál.

címei: Megnyílt az ég! A názáreti pré
dikáció. íme, Istennek ama Báránya! 
Jézus a Krisztus. A jó pásztor. Békes
ség néktek! Előadó és az összejövete
lek vezetője: Balikó Zoltán székesfe
hérvári evangélikus tábori lelkész. Va
sárnap, 27-én mindkét templomban kü
lön úrvacsoraosztás.

Böjti esték. A Fébé Evangélikus 
Diakonissza Egyesület a böjti időszak 
minden vasárnapján d. u. fél 5 órakor 
az Üllői-út 24. sz. im aterem ben böjti 
előadást rendez, ez évben a szenve
désről. Az egyes előadások címei: Iszo
nyodunk a szenvedéstől, Szenvedésre 
szükségünk van, Krisztus szenvedett 
érettünk, Mi szenvedünk Krisztusért, 
Krisztussal szenvedünk, Egyetlen viga
szunk a szenvedésben. A diakonissza 
anyaház istentiszteleti helyiségében 
(Báthori László-u. 8.) minden szerdán 
este 6-kor böjti istentisztelet van, az 
egyházhatóságilag elrendelt bűnbánati 
héten pedig este ta rtanak  istentiszte
letet.

A nyíregyházi leánygimnázium igaz
gatóját, dr. Weiszer G yulát a kor
mányzó úr tanügyi főtanácsossá ne
vezte ki.

Délszabolcs. Ez a Szabolcs vármegye 
felére kiterjedő nagy szórványegy
ház, mely közel 3000 lelket ta rt gon
dozás alatt, f. évi január hó 30-án ta r 
totta évi rendes közgyűlését Nyíregy
házán. Ennek a közgyűlésnek ünnepé
lyes jubileum i jelleget adott az a kö
rülmény, hogy most van 10 esztendeje 
a missziói egyház m egalakulásának és 
a nagy szórványterületen élő evangéli
kus hívek megszervezésének és foko
zottabb lelki gondozása m egindulásá
nak. Az ünnepélyes közgyűlés jelentő
ségét em elte Túróczy Zoltán püspök, 
valam int az egyházközség tagjain kívül 
a vendégek nagy számban való meg
jelenése is. Az ünnepi istentisztelet 
u tán  Margócsy Emil egyházfelügyelő 
hosszabb előadásban visszapillantást 
vetett az elmúlt 10 esztendő nehézsé
geire, küzdelmeire, de mégis m egálla
píthatja, hogy „mindeddig megsegített 
az Ü r”, aminek az anyaegyházközséggé 
való megszervezkedés tényén kívül 
szemmel látható bizonyossága a nyir- 
szöllősi és kálm ánházi templomok fel
építése. Az egyházközség 10 éves és az 
elm últ évi lelki m unkájáról Megyer 
Lajos és T arján Béla lelkészek tettek 
jelentést. Az üdvözlések sorát Turóczy 
Zoltán püspök elismerő szavai nyitot
ták meg, melyek mély hatást tettek a 
jelenlévőkre.

Kitüntetés. Dr. Rezessy Zoltán tart. 
tábori lelkész, a budapesti evangélikus 
leánygimnázium tanára az orosz földön 
tanúsított m agatartásáért az I. osz
tályú tűzkereszt kitüntetését kapta.

A budahegyvidéki Luther-Szövetség 
február 20-án a reform átus egyházköz
ség dísztermében (XII., Böszörményi
é t 28.) a templomalap javára műsoros 
teadélutánt rendezett. Előadást dr. Sza- 
bolcska László reform átus lelkész ta r 
tott. Közreműködött Bónis K lára ope
raénekesnő és Zsákay László gordonka- 
művész. Zongorán kísért Peskó Zoltán 
orgonaművész, tanár.

Halálozás. Takáts József volt mihályi 
tanító Győrött elhunyt. Benne Ta
káts Béla kaposvári lelkész és Takáts 
Zoltán nyug. tanító édesatyjukat gyá
szolják. — Hantos Gusztáv varsádi 
kántortanító 47 éves korában elhunyt.

8

Eljegyzés. Bottá István vallástanító
lelkész eljegyezte Martin Nórát Buda
pestről. (Minden külön értesítés he
lyett.)'

Születés. Jávor Pál hatvani lelkész 
és felesége, Horváth Rózsa házasságát 
Isten a harmadik, .leánygyermekkel 
áldotta meg. Az újszülött a keresztség- 
ben a Piroska nevet kapja.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447

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

nászajándékok.

Ili Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

B udapest, IV., Sütő-u. 1. 

„IRÉN“ fűlöhüiöntegességek
Tulajdonos : FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. sz.
T e l e l ő n :  I86— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L I G M A N N
ÉK5ZER-EZÜST-ARANY

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

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Régi közismert, 
megbízható,-,*!

ív krfstóf tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sítési A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

és az összes hang- AM A D I V Í I T V  hangszer
szerek legolcsóbban 1 telep
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I PTílknt" Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
LblUIMll • M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm énv

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalom m al^ 372.827 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. 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad. Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása ll/ff ^  J  “  1 „  '  hittestvérünk 
v é t e le  IViCIlUUin ü  zongoratermében 

B ezeréd i-u . 10. — T el.: 140—I'.52.

M űvirág , d ísz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s -  
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

B É L Y E G Z Ő K zom ánctáb lák ,
vésések, jelvények,

KOVÁCS LAJOS névSesyek’ cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 55. leleíOíl: 131*898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r :

6‘50 P, díszes kötésben: 20 P.

Sántha K ároly

m á d s á g o s  könyv .  
Fűzve : 3’— P.

D. K ap i Béla :

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7’80 P.

M aróthy Jenő  ;

szive
Novellák. Fűzve : 8 '— P. 

Kötve: 11'— P.

Q iertz B o :

9 / 1 in  »I I / 9 9

it koszi
M aróthy Jenő

itemnenoi - 1 1
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13 — P, kötve: 16 — P.

Regény. I—II. kötet.
Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

JUdUei telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

Hall Calne

lUivztus étele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Ú j! Új
V itéz Virág Jenő  ;

/ / I

Dr. Luther Márt
Második kiadás.

Fűzve : 5 — P. Kötve : 8 — P.

R em én yik  S án dor

összes versei
Gyón1 Géza

összes versei
I—II. kötet 46’-  P. 21*40 P.

W eitb rech t:

H lá ű a  é s  I f lá ü a
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2’50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-UT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem  őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. március 5.

TARTALOM:

Keresztyén szó 

Az egyház világhelyzete 

Semleges keresztyénség 

A templom és a hitetlenség 

Az egyház ifjúsági munkája

Tíz évi munka

A Luther Szövetség hadiárvaháza

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. V49 vitéz Virág Jenő
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler- Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Dr. Kékén András
Deák-tér 4. d. u 6 Lehel László
Fasor (ifjúsági) d. e. Ú210 G rünvalszky Károly
Fasor d. e. 11 Kemény Lajos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aréna-út 7. d. e. V4 IO Pásztor Pál
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Simor-utca 35. d. e. 11 Majba Vilmos
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Szilády Jenő dr.
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 vitéz Virág Jenő
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Lamnek Vilmos
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
F óti-ú t 22. (katonai) d. e. V29 Révész István
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. 4 Révész István
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 Rimár Jenő
Szent LászV út 61. d. e. 9 ----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Glatz József
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Gaál József
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. V4 I2  Szabó József
Böszörményi-út 22. d. e. 10 vitéz Sréter Ferenc
I., Váralja-u. 14 d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 K aiser József
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 K aiser József
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Medvegy Antál
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Érdi-úton d. e. 10 Benczúr László
Báthory László-u. 7. d. e. V ili Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V2I2  Scholz László

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Keresztyén szó
A most folyó világháború 

egymással küzdő népei között 
kétségkívül a kis finn nép vívta 
ki az első nagy győzelmet: ki
érdemelte minden nép megbe
csülését. Nemcsak hősies küz
delmével, melyet a hozzá ké
pest félelmetesen nagy ellen
felével folytat, hanem az Isten
ben bízó keresztyén szívnek 
önfeláldozó hazaszeretetével is. 
Nem ismeri a félelmet, nem 
rendül meg hitében és nem fe
ledkezik meg sem emberméltó
ságáról, sem a többi népről, 
sem az egész világnak és nem
csak ő neki magának szükséges 
békesség igazi feltételeiről. 
Hogy ebben milyen egy a kor
mány és a nép, a katona és a 
munkás, csodálatosan bizo
nyítja az egész finn néphez in
tézett és a köztársaság elnöke 
és a közoktatásügyi miniszter 
által aláírt rendelet, melyben 
felszólítják az ország népét 
imádkozásra és Isten igéjének 
olvasására. Bizonj^, bizony 
mondjuk, ha a többi háborús 
keresztyén országok vezetői
nek szivét is ilyen hit hatná át, 
reménykednünk lehetne tisz
tes békesség helyreállításában. 
A rendelet teljes szövege a kö
vetkező:

,,Nehéz időket élünk. Ötödik 
éve pusztít a szörnyű világhá
ború és még senki sem tudja, 
mikor ér véget. Zivatarában 
milliók és milliók veszítették' 
el életüket vagy egészségüket 
és még minden felvirradó nap 
újabb véráldozatokat követel. 
Felmérhetetlenek azok az év
százados fejlődés alkotta anyagi

és kultúrális értékek, amik 
most egyik napról a másikra 
elpusztulnak és számtalan csa
lád lesz otthontalanná. Ezek a 
csapások sok embert vezettek 
arra, hogy komolyabban ve
gyék az élet nagy kérdéseit. 
Másrészről a háborús idő fé
lelmetes mértékben erőtlení- 
tette az erkölcsi felelősséget. 
Ezt mutatja a bűnözés szem
mel látható növekedése, a 
szeszesital-használat aggasztó 
emelkedése és más, a környe
zetünkben jelentkező aggasztó 
jelenségek. Ezek olyan ténye
zők, amik a népek benső élet
erejét megdermesztik.

A szent Biblia tanítása sze
rint minden időbeli és örökké
való romlásnak az Istentől való 
elszakadás az oka. így áll a do
log, akár egyes emberről, akár 
egy egész népről van szó. Ami
kor Isten Lelke kénytelen ki
vonulni az ember szivéből, 
akkor a gonosz pusztító ereje 
keríti azt hatalmába. Az alázat 
gőgre, a szeretet gyűlöletre 
változik. A lelkiismeret eltom
pul s az örökkévaló igazság 
nem irányítja tovább az élet fo
lyását. Ebben találjuk meg leg
mélyebben a mostani szeren
csétlenségek kiindulását is. Ál
talánossá lett az Istentől való 
elfordulás, bár egyes országok
ban nyilvánosabban jelentke
zett, mint másokban.

Csak az Istenhez való visz- 
szatérés és az igazi megtérés az 
egyedüli kiút ebből a nyomo
rúságból. Az önzést, fennhéjá- 
zást és a magunk igazságában 
való bizakodást gyökerében

kell kiirtani. Egyedül Isten tud 
kisegíteni a válságból és meg
szabadítani az egész emberisé
get fenyegető pusztulásból. A 
íinn nép mindig megtalálta a 
szabadulást az Urban, azért ne 
késlekedjünk felülről, a vilá
gosság Atyjánál keresni a se
gítséget. Ö ad erőt a szabadsá
gunkért és függetlenségünkért 
vívott harcunkhoz. Egyedül Ö 
lesz a segítségünk a béke nap
jaiban is, amikor népünk jö
vendőjét építjük. Nyissuk meg 
a szivünket Előtte és buzgó 
imádságban vigyük ügyünket 
Őelé. Nemcsak a mi népünk 
ügyét, hanem hittel és biza
lommal könyörögjünk, hogy az 
Ür kegyelmével világosítsa 
meg az emberek szivét min
denfelé és vezesse a világ né
peit egymásközötti igazságos 
békére és Isten tetszése szerinti 
életfolytatásra.

A kormány, ősi keresztyén 
szokás szerint, elrendeli, hogy 
1944-ben négy egyetemes 
hála-, bűnbánati- és imanapot 
kell tartani, éspedig március 5, 
május 21, július 23 és október 
15. vasárnapokon, egyben mel
lékeli az ezekre a vasárnapokra 
elrendelt igehirdetési alapigék 
jegyzékét. A köztársaság pol
gárait felszólítja, hogy vegye
nek részt a templomi istentisz
teleteken és otthonaikban is 
mélyedjenek el a keresztyén 
hit örök igazságai tanulmányo
zásában.

Az összes illetékeseket köte
lezi a kormány eme rendelet 
szabályszerű kihirdetésére és 
végrehajtása feletti őrködésre.“
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m K f l l l M E L E T
.Tízévi munka

— Érdekes részletek a délszabolcsi 
missziói egyházközség életéből. —

Istentiszteletek: 10 év alatt 2442 al
kalommal hirdettük az Igét: összesen  
21 gyülekezetben. Ezek között több 
olyan helyen, ahol evangélikus lelkészt 
még nem láttak. Igyekeztünk minden 
helyre elvinni Isten üzenetét, s m eg
szólaltatni a kegyelem  örömhírét. Vol
tak helyek, ahová 2 hetenként (Geszte- 
réd, Kálmánháza, Nyírszöllős, Vadas) 
rendszeresen kijártunk, voltak helyek, 
ahol havonként egyszer (M ezőssy- 
tanya, Nagykálló, Nyírbátor, Sóstóhegy, 
Oros, Borbánya, László-tanya, Érpatak, 
Űjfehértó, Butyka, Csanak-tanya) for
dulhattunk meg, de voltak olyanok is 
(Nagyhalász, Kótaj, Balkány, Napkor, 
Apagy, Nyírpazony), ahol évente csak 
egyszer, vagy kétszer mutatkozhattunk.

Volt hely, ahol tömött iskolák és há
zak fogadtak, de volt olyan hely is, 
ahol csak 2—3 lélek gyűlt össze az Igét 
hallgatni. Ha az istentiszteleteket néz
zük és tekintetbe vesszük azt, hogy az 
első esztendő csonka esztendő volt, 
akkor azt mondhatjuk, hogy egy vasár
napra átlag 5 istentisztelet esett. Egy- 
egy ünnepnapon 5 különböző helyen  
hirdettünk Igét. Volt azonban olyan 
eset is, amikor egy lelkészre esett egy 
napra 5 istentiszteleti szolgálat. Leg
több istentisztelet volt Nyírszöllősön: 
377. Kálmánházán 260 és Borbányán 
166. Legkevesebb azp újonnan, csak az 
elm últ évben meglátogatott szórvá
nyokban: Apagyon és Napkoron: I—1.

Belmisszió: A belm isszió valam ennyi 
formája helyet és útat talált egyház- 
községünkben. Eleinte a belmissziói 
munka inkább csak a hívek látogatá
sára, felkutatására, házi áhítatok, csa
ládi bibliaórák tartására szorítkozott, 
de már ekkor az első időben is m eg-

Az egyház világhelyzete:

A svéd egyház arca
— Stockholmi munkatársunktól. —

II.
A kívülről egységesnek tűnő svéd egyházi ólet belülről a külön

féle kegyességi irányzatok színes gazdagságát m utatja. A svéd egy
háznak mai arcán ezek a vonások sokszor igen élesen tűnnek fel. 
Történeti tényezők hatottak ennek kialakításában.

Mindenekelőtt a svéd ébredések kegyessége található meg. Erről 
általában keveset tudunk, s a m agyar keresztyénség sokkal többet 
hallott a finn ébredések történetéből. Legújabban Giertz Bo egyik 
könyvének m agyar fordítása ezen a ponton is gyarapíthatta ismere
teinket. Az ebben emlegetett, Schartau Henrik nevéhez fűződő ébredés 
a nyugati svéd tengerparton (a göteborgi és lundi egyházkerületekben) 
gazdag hagyományokkal m indmáig él. Jellemzője a szigorú egyházias- 
ság. Istentisztelet, hat hetenkénti úrvacsora (a teljes gyülekezet járu l 
az úrasztalához minden hatodik vasárnapon!), gyónás, házi áhítat, kon
firmációi oktatás, lelkipásztori beszélgetés (amelyre a hívek maguktól 
jönnek) ezekben a gyülekezetekben eleven értékek. Az egyik jelleg
zetes szokás az, hogy az úrvacsoraosztást megelőző vasárnapon, isten- 
tisztelet után az egész gyülekezet együttm arad „kátévizsgára’', 
amelynek feladata, hogy a lelkész meggyőződjék a felől, hogy az Űr 
szent, vacsorája felőli kellő ism eret nélkül senki nem fog a szentséghez 
járulni. Egy szemmellátható fogyatkozása van ezen irányzatnak, s ez 
az, hegy a tiadícionális formákhoz való ragaszkodás m iatt az egyházi 
munka modern formái (ifjúsági munka, egyesületi élet) teljesen h ’ány- 
zanak. Tény azonban, hogy ezt nagyrészt pótolja az a kegyességi élet, 
amely a családokban folyik. Ennek bizonysága az is, hogy a tiszta 
lutheri tanítás a lehető legteljesebb m értékben közkincse az egész 
gyülekezetnek. Az evangélikus testvéregyházak iránti érdeklődés is itt 
található meg legjellemzőbben.

Múlt századi ébredés eredm énye a mai svéd egyházban található 
„Evangeliska Fosterlandstiftelsen”, amely Rosenius Károly Olof n e 
véhez fűződő ébredés hagyományait őrzi. Az egyházi hagyományoktól 
szabadabban működő vallásos egyesület képét m utatja. Ifjúsági m un
kája és missziói felelősségérzete példaadó. Az egyházon belül alkot

történt a további és későbbi belm issziói 
munkák alapjainak lefektetése. Nagy 
szerepet, játszott gyülekezeteinkben a 
házi áhítatok, családi bibliaórák tar
tása. Igen áldásosak és bensőségesek  
voltak ezek. Ezeken az alkalmakon is
merte m eg a pásztor az ő nyáját és a 
nyáj is a* pásztorát. Itt kerültek egy
mással abba a bensőséges testvéri kap
csolatba, am ely a további munkának, 
nagyobb erőfeszítéseknek, áldozatok
nak alapja lett. Házi áhítataink még ma 
is egyes kisebb helyeken megvannak. 
Időnként a nagyobb gyülekezetekben  
is felújítjuk azokat, helyüket azonban 
a nagyobb gyülekezetekben (Borbánya, 
Kálmánháza, Nyírszöllős, László-tanya, 
Vadas) az iskolai bibliaórák foglalták  
el. Ezek is áldásosak és kedvesek, de 
már nem annyira családiasak és ben
sőségesek. A családi áhítatoknál a ven
déglátó család mindig szent kötelessé
gének érezte a hívek összetoborzását, s 
bizony sokszor szűknek es kicsinynek  
bizonyultak a tanyai házak. Ezért tér
tünk az iskolai bibliaórák tartására át, 
bár ezzel fel kellett áldoznunk az ott
honnak Jcedves m elegét s az egyes 
családok szent felelősségét. Házi áhíta
tainkat elm élyítették és kiszélesítették  
azok a gyülekezeti napok, am elyeknek  
em léke éveken keresztül végig kíséri a 
szíveket. Még ma is csillogó szem ekkel 
em legetik azt a gyülekezeti napot, 
am elyen a tem plom építések elhatáro
zása és az első megajánlások jegyzése 
történt, de m eleg szeretettel gondolnak

közösségeket, amelyekben kétségtelenül gazdag evangéliumi élet lüktet. 
Ily módon azonban egyazon gyülekezet területén két úrvacsorái kö
zösség is lehet. Az egyházhoz való kapcsolata igen ingadozó. Az általam  
ism ert gyülekezetekben a gyülekezet legjobb híveti közé tartoznak, bár 
többen rám utatnak arra, hogy ez csupán a vezetőiktől függ, akik 
ugyanis a svéd egyház lelkészei. Az egyesület azonban prédikátorokat, 
laikus gyülekezeti m unkásokat is képez ki s ahol ezek kezébe kerül 
az egyesület tagjainak irányítása (pl. Észak-Svédországban), o tt gyak
ran mutatkozik feszültség a „hivatalos” egyházzal szemben.

A m últ világháború szociális forrongása, egyházellenessége között 
indult meg egy, az egyház iránti romantikus szeretetből .táplálkozó, 
ifjú-egyház.mak nevezett mozgalom, amelynek élén teológiai profesz- 
szorok, püspökök és lelkészek állottak s „amely csakhamar elterjedt 
egyetemista és pedagógus körökben. Főleg komoly kultúrális m unkája 
(népfőiskola), valam int egyházi munkások kiképzése és önkéntes muh- 
kaerőkként a gyülekezet szolgálatába állítása biztosít fontos szerepet 
az egyház életében. M unkájának középpontja a Sigtuna-ban levő hatal
mas belmissziói intézmény.*

A legújabb mozgalom Giertz Bo lelkész nevéhez fűződik. A szó 
legszorosabb értelm ében vett egyházi ébredésnek nevezhetnénk. Fel
eleveníti igyekszik ugyanis mindent, ami a m últ ébredéseiben m ara
dandó értéknek bizonyult a kegyességi életben. E m ellett pedig az 
egyházhoz való legbensőbb kapcsolat jellemzi. Belülről akarja meg
újítani az egyház életét a híveknek az ige, és szentségek állandó 
használatához való elvezetése által. Erre a célra felhasználja az egye
temes keresztyén egyház kegyességi életének, s főleg egyházi életének 
minden gazdagságát (úrvacsora ismét a központban, házi áhítat, litu r
gikus imaóra, gyónás, ez egyház tanítói munkássága igehirdetésben és

* y . ö. • Keresztyén Igazság, 1942. évf. okt. számát.
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konfirmációi oktatásban stb.). Nem akar még az egyházon belüli szer
vezetet rem létrehozni. Giertz ezt egy beszélgetés alkalm ával ígv je l
lemezte:

,,Az ébredés az egyház egyetemének m indennapi életéhez tartozik. 
Mihelyt beszervezni kívánjuk, határt szabunk annak, hogy ezt a m in
denkire tartozó szolgálatát végezhesse. A z eqyház egész élete ébredés”.

Ha mindezekhez az irányzatokhoz hozzászámítjuk azt az ébredést, 
amelyet az oxfordi mozgalom hozott.létre, valam int az egyháztól te l je 
sen függetlenül szervezett — de ebből hivatalosan ki nem lépett — 
Missziói Szövetséget, akkor m egérthetjük, hogy jogosan beszélhetünk 
a kegyességi élet színes gazdagságáról. A nevezett irányzatok sokszor 
ellentétben vannak egymással s legalább is kevés m egértést tanúsíta
nak egymás iránt. Éppen ezért vált szükségessé az idők parancsa foly
tán, hogy ezek az iránvzatok közösen álljanak az egyház szolgálatába 
és az erők szétforgácsolódása helyett összefogást m unkáljanak. Ennek 
célját szolgálta, az elm últ nyáron az a hatalm as konferencia, amelyet 
Vadstena-ban m integy 660 egyházi veztő személy részvételével ta r 
tottak. Öröm volt látni, hogy az egymás közötti képzelt válaszfalak 
hogyan omlottak le akkor, arrüdőn a különféle irányok képviselői meg
ism erhették egvmást és őszintén megbeszélhették az egyház feladatait, 
amelyhez egységes erő szükséges. Az ökumenikus gondolat, amelvnek 
Svédország is egvik hazája, ilv módon term ette meg az áldásait az 
egyház körén belül is. Tudomásom szerint a konferencia gyakorlati 
eredménve máris az, hogy több helven bizottságok alakultak az egyes 
irányzatok képviselőiből a közös feladatok megbeszélésére.

*
Végül szeretnék kitérni a magyar és svéd egyházak közötti kav- 

csolatckra. A háború utáni években lehetővé vált több m agvar lelkész 
svédországi tanulm ányútja. Ennek eredm énve az volt, hogv svéd egv- 
bázi körökben egyre nagyobb érdeklődést tanúsítottak egvházunk 
munkája iránt. Bizonvsága ez annak, hogv az egvházak közötti kan- 
csolat kiépítésében is döntő ielentősége van a személves érintkezésnek. 
Az ilv módon létesült kapcsolatok alapján az elm últ évben létesült 
stockholmi M egvár Intézet elérkezettnek lá tta  az időt arra, hogv e 
kapcsolatok állandósítását és ka mél vitásét folvegve munkaprocrramm- 
iába. A t prv az volt, bogv az Intézet elősegítse m agvar egyházi sze- 
mélvpk svédországi előadó-körútiát és viszont. Sainos. az utazási 
nehézségek m iatt ez legalább is a háború végeztéig lehetetlennek bízo- 
nvul A másik feladat a m egvár egvházi életről való fárgvila<rng 
tájékoztató szolgálat m egterem tése volt. A tenasz+elat uovam's ey hnnv 
p7 érdeklődés megvan, de eovházi életünkről való közelebbi értesülé
sek hiánvzanak. A M aovar Intézet ezért bízta meg e sorok íróját egv 
kőnvomatos eovházi híradó szerkesztésével. Eddig kilenc szám jelent 
meg. amelvek m indenütt nagv érdeklődésre és m egértésre találtak. 
Jelenleg *100 néldánv kerül szétküldésre. A svéd egvház püspökeihez, 
vezető lelkészeihez, egvházi egvesületekhez és a sajtóhoz int el ez a 
híradó. Az c-ovházi és napi saitó máris több h írt és az egvházunk jelen 
helyzetéről közölt cikket vett át. A megértés nagvrészt annak is kö
szönhető, hogv a lap csaknem telies m értékben olvan személyekhez 
iut el. akikkel m agvar egvházi köröknek kapcsolata volt. illetve van. 
Megfelelő m agvar összefoglaló munka és a szükséges források hiánva 
m iatt azonban nehéz megfelelő helyzetképet rajzolni a hazai egyházi 
munkáról. Nagy segítséget ielent azonban az a ténv, hogv egyházi 
hatóságaink és teológus körök a munka iránt nagv m egértést tanúsí
tanak, s remélhető, hogy ez az egvüttmunkálkodás m egterem ti a szük
séges előfeltételeket a kijelölt úton való előhaladásra. Meggyőződésem 
az hogv az itt járt m agvar evangélikus lelkészek úttörő m unkájának 
most érik meg a gyümölcse, s ha igaz felelősséget érez egvházunk 
egveteme e kapcsolatok fenntartása iránt, akkor kétségtelen, hogy a 
svéd egvházml való kapcsolataink gazdag áldásait a lövőben fokozot
tan tapasztalhatjuk meg.

* A svéd egyház mai élete sok ösztönzést adhat hazai eayházi 
életünk számára is s ha értékeinket kicseréljük; gazdag és áldásos 
l‘özösséo alakulhat ki közöttünk. Egyházunknak m indent meg kell 
tennie, hogy ez létrejöjjön s ha fel tud juk mutatni értékeinket, akkor 
továbbra is testvéri szeretetve találunk az evangélikus Északon.

Vajta Vilmos.

B ftN C n ik ü iP F T
arra is, am elyet az Ököri-tó mellett 
töltöttek el az anyaterm észet szent 
ölén. ö t  ilyen gytilekezeti-napot ren 
deztünk, valam ennyinek áldo tt Hatása 
még ma is ott él elrejtve a szivek mé
lyén és nemcsak a nyírszöllősiek, bor
bányaiak. kálm ánháziak gondolnak 
megilletődötten ezekre a kedves na
pokra, hanem még a nyíregyháziak is.

Hívek látogatása: 10 esztendő alatt
minden evangélikus családot megláto
gattunk legalább egyszer. Egyes gyüle
kezetekben és családoknál ezeket a lá- 

' togatásokat évenként megismételtük,
I am int a szükség kívánta. I.átogatá- 
1 sainkról k im utatást készítettünk, és hí- 
I  veink adatai megőrzésére minden csa

ládról törzslapot állítottunk ki. E törzs
lapokkal másodfelügyelőnk, dr. Vácz 
Elemér vármegyei főlevéltáros lá
tott el bennünket. Legtöbb látogatás 
esett az 1941. esztendőre, am ikor is az 
evangélizáció kapcsán csak az egyik lel
kész pontosan 685 látogatást tett, s kb. 
ugyanannyit a másik. Ebben az eszten
dőben tehát több, m int 1200 látogatást 
tettünk. Természetesen ez az év a 
maximumot m utatja, más években ke
vesebb volt cfe látogatások száma, a 
gyűjtéskor viszont, am ikor egy-egy 
családot többször is felkerestünk, ezt 
a számot túl is léptük. Ezekre való te 
kintettel nyugodt lelkiism erettel lehet 
állítani, hogy a 2 lelkész 10 év a latt 
legkevesebb 5000 látogatást végzett, 
ami viszont évi 500 látogatásátlagot je 
lent. Látogatásainkban benne van a 
beteg- és kórházi látogatások száma is. 
A. látogatások új színt kapnak, ha arra  
gondolunk, hogy ezeket a látogatáso
kat nem egy összefüggő terepen, hanem 
egy nagyon is szétszórtan levő, szét
eső területen végeztük el, nem egyszer 
olyan módon, hogy egy községben, vagy 
tanyán csak egyetlen egy evangélikus 
családot találtunk.

Legyen szabad ezzel kapcsolatban 
egy hozzávetőleges számadást csinálni 
és megmutatni, hogy a látogatásokkal, 
de az istentiszteleti, h itoktatási és bel- 
missziói kiszállásokkal, együttesen 1943 
év októberében m egtett az egyik lel
kész vonaton, kerékpáron, kocsin, mo
toron és gyalog 814 km -t, novem ber
ben 912 km -t, decemberben 897 km -t. 
3 hónap a la tt összesen 2624 km -t. Havi 
átlag: 874 km. Ugyanennyit, sőt többet 
te tt meg a másik lelkész. Egy napra 
egy lelkészre eszerint közel 30 km esik. 
Tanítási időt vesszük csak: ekkor ez 
a szám 10 hónap alatt, azaz 300 nap 
alatt 9000 km-re, 2 lelkésznél 18.000 
km -re emelkedik. 10 év a latt viszont 
180.000 km -t jelent, tehát egy olyan 
hosszú utat, amellyel vonattal, m otor
ral. kerékpáron, kocsin és gyalog 4.5- 
szer lehetett volna körülm enni a föl
dön.

Más egyházak: evangélikus gyüleke
zetek: A kapcsolatot a többi gyüleke
zetekkel, evangélikus egyházunk többi 
tagjaival fenntartottuk. Különösen 
akkor éreztük a testvér szivek im ádsá
gát és tám ogatását, am ikor 2 templo
m unkat épitettük. Elm ondhatjuk, az 
ország valamennyi gyülekezetéből a két 
templomba (Kálmánháza és Nvírszöl- 
lős) bele van építve egy-egy drága, á l
dott tégladarab, egy-egy drága és á l
dott imádság. Legtöbb téglát és tám o
gatást mégis a volt édesanyánktól, a 
nyíregyházi egyháztól kaptuk. Istennek 
ezt a testvérkezekkel és testvér szivek
ben nyújtott tám ogatását azzal igye-
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keztünk megköszönni, hogy mi sem 
húzódtunk el sohasem a  más kérése és 
zörgetése elől. M egnyitottuk szivünket 
és erszényünket a hozzánk hasonló, 
építkező gyülekezetek előtt.

Felekezetekkel való viszony: Egyhá
zunk hívei az idegen felekezetek közé 
vannak beékelve. Minden helyen, egy
két nagykállói tanyától eltekintve, 
kisebbségben vagyunk. A 10 év alatt 
ezt a kisebbségi tudatot igyekeztünk 
olyan tudattá nevelni, amely nem rom 
bol és széthull, hanem összefog és épít. 
Ebben a munkában, ha kezdetben vol
tak is itt-o tt az egyes felekezetekkel 
súrlódásaink, későbben fokozatosan el
simultak. Kezdtek beletörődni az új 
helyzetbe a többi nagyobb felekezetek 
is, és kezdtek rólunk tudom ást venni. 
Úgyhogy ma m ár elm ondhatjuk nyu
godt lélekkel, hogy különösen a refor
m átus testvérekkel testvéri békében, 
kölcsönös tám ogatásban élünk. Vannak 
helyek, hol ők engedik át iskoláikat, 
tem plom aikat az istentiszteletek, h it
tanórák, bibliaórák m egtartására (Üj- 
fehértó, Apagy, Nagyhalász, Nagykálló, 
Nyírbátor) és vannak helyek, ahol mi 
viszonozzuk ezt az előzékenységet (Ér
patak, Nyírszöllős, Kálmánháza).

A Luther Szövetség 
Hadiárvaháza

javára érkezett adományok közül foly
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Semleges keresztyénség
Fővárosunk egyik temploma m ellett nagyszerű hősi emlékmű áll. 

Bizonyosan ezt akarta megóvni az előrelátó mérnöki gondoskodás 
azzal, hogy nagy vaskorlátot állított a dombormű elé. De azt akkori
ban sem a mérnökök, sem a papok nem gondolhatták, hogy ez a kis 
vasműszerű korlát idők m últával milyen idétlen célokat fog még szol
gálhatni. Déli órákban járok errefelé, divatos és láthatólag anyagi 
gondokkal soha nem küzdött asszony közeleg a templom felé. Kis 
kutyuskákat vezet pórázon. Jól körülnéz s betekint a templomba is. 
S azután egy hirtelen elhatározással kiköti a kutyákat a vaskorláthoz 
s m ár látom i-s magam előtt, amint mély áhítatba m erülve megáll a 
kereszt előtt. x

Elhisszük, hogy azok a pilóták, akik felsőbb parancsra véletlenül 
templomokat és kolostorokat bombáznak össze, akár a bevetés előtt, 
akár a bevetés után ugyanúgy térdelnek le a repülőterek közelében 
lévő templomok oltárai előtt. Sőt azokról a politikusainkról is, akiknek 
döntő szerepük van népek léte tekintetében, akár jól döntenek, akár 
gonoszul, feltesszük, hegy cselekedeteik után imádságba m élyedhet- 
nek. Nem értjük, hogyan, de valahogyan el tudják választani ön
magukban a keresztyénségüket és háborús cselekedeteiket. De maga 
a keresztyénség, amelynek legjobban kell bírni az idegháborút minden 
más tényezővel szemben, kezdi lassan elveszíteni szenvtelenségét. Bol
dog békében sem volt okos m agatartás részéről az, hogy döntő kor
kérdésekben nem m ert teljes határozottsággal nyilatkozni. Emlékezünk 
arra, hogy úgy a kapitálizmus, m int a szociálizmus kérdéseiben, 
amikor azok a legidőszerűbbek voltak — tudott hallgatni az egyház. 
(A Quadragessimo anno m ár akkor jelent meg, amikor a két szellemi 
és tömegmozgalmat jelentő irányzat kérdéseit minden más szellemi 
frakció izekre bontogatta.)

Im m ár kezd kilépni az egyház ebből a hallgatagságából. Német 
püspökök épenúgy, m int angol püspökök (a m agyar sajtó célzatosan 
állandóan római katolikus érsekekről és püspökökről ír, de a felszó
lalók kivétel nélkül mind protestáns püspökök voltak) nyilatkoznak a 
légi hadviselés borzalmairól és ha szavaikban láthatólag m értéket kell 
is tartaniok, iszonyodással és szent komolysággal egyöntetűen kijelen
tik, hogy a háborúnak ez az elfajult form ája az egyház és az egy
háziak részéről teljes m értékben kárhoztatandó. Mindenesetre a német 
és angol püspökök sokkal keresztyénibb módon és egyetemesebben 
nyilatkoztak ebben a kérdésben, m int a newyorki Spellmann érsek, 
aki főleg és elsősorban Rómát szerette volna megkíméltetni a bombá
zástól. Ő talán azért hangsúlyozta ezt nemcsak kifelé, hanem befelé 
is, m ert ő jobban tudja, m int mi, hogy az amerikai repülő-tevékenység 
irányaiban és cselekedeteiben a szabadkőműves emberek és gondolatok 
is jelentékeny szerephez jutottak; az pedig amerikai viszonylatban sem 
titok, hogy ennek a mozgalomnak nem az első számú kedvence az 
egyház és a keresztyénség.

Épen ilyen okok m iatt is nagyon jó az egyháznak és minden 
keresztyén embernek, ha az európai sorsok kialakulásában nem akar
nak túl nagy jelentőséget tulajdonítani olyan szenzitiv elgondolások
nak, amelyek m ár nálunk is közszájon forognak. Állandó beszédtéma 
Finnország külpolitikai helyzete és békekötési lehetősége. Mi innen 
messziről azt gondoljuk, hogy testvém épünket épen komoly keresz- 
tyénsége m iatt veszi körül a világ rokonszenve. Bizonyos m értékig így 
is van, de kétségtelen, hogy a finn sportkultúra világviszonylatban is 
jelentős eredményei is fokozzák e kis országgal és néppel szemben 
való nemzetközi megértést. A nagy politikusoknál a döntés tekinteté
ben pedig nagy hatással van az is, hogy ez a finn-ugor csoport 
alkotmányos életform ájában azonos politikát folytat a nyugati demo
kratikus államformákban élő népekkel. Nem hallgatnak a szövetsége
sek sajtójukban arról sem, hogy a szociáldemokrata finn párt neves 
emberei és maga a párt tradíciói olyan garanciát jelentenének, 
amelyek m iatt a finn néppel esetleg kivételt lehetne tenni a többi 
tengely csoport és vazallus-államok bejósolt jövendőjével szemben.

Mindezeket az üzeneteket, titkos és nyílt közléseket és magát a 
háborút, úgy, ahogy ma folyik, nyitott szemmel kénytelen nézni a



keresztyénség. Ennek a hivő nyájnak minden emberi és anyagi pusz
tulás és pusztítás egyaránt fáj. Szenved a keresztyénség annak láttán, 
hogy a böjt felé tartó  hivő nagy közösségek ugyanúgy megismerik a 
golgotái úton járást, m int a Megváltó tanítványai és hallgatói. S ahogy 
ezek az élmények és tapasztalatok megsokszorozódnak ma minden 
hivő keresztyén ember életében, meg is mozdul m inden ember lelki
ismerete és döntésre határozza el magát. Ma m ár nem titok a világ 
egyháziassága előtt, hogy a német püspöki és lelkészi kar, evangélikus 
és római katolikus egyformán hozzásímult a harm adik birodalom poli
tikájához és azt vallja, hogy a néppel együtt üldözött és szenvedő 
keresztyénség vállalni akarja a teljes sorsközösséget. Űgv érezzük, 
hogy a szövetségesek körében nem ilyen folyamat van kialakulóban. 
Az olasz nép belső életében is olyan változások alakulnak, amelyek
ről semmiféle sajtó nem m er írni egyelőre, de titokban és egymás 
között mindig többet beszélnek az emberek arról, hogy jobban kritika 
alá kellene venni azokat a csoportokat, amelyek sok m indent Ígérnek 
a keresztyénségnek és a keresztyénség vezéreinek, m int azokat, akik 
nem ígérnek, de nem is pusztítják annyira a keresztyén emlékeket. 
Ezek a megnyilatkozások ma m ár nemcsak a ham u alatt lappanganak, 
hanem mindinkább a felszínre is törnek és szét terjedőben vannak a 
világon.

Sokszor beszélhetett a történelem  a semlegesített keresztyénség- 
ről. Erős és túlontúl céltudatos politika időnként volt olyan merész, 
hogy érdekből elhallgattatta a keresztyénséget. Volt azonban olyan 
időszak is, amikor a politika a keresztyénséggel szemben megváltoz
tatta semlegesítő és merev álláspontját. Ilyet igyekszik m utatni most 
a szovjet is, amikor a görög keleti egyházak aktívabb tevékenységét 
segíti.

Hogy ennek az irány-, vagy szellemi-íelki változásnak milyen 
eredményei lesznek, még senki nem tudja lemérni. Legföljebb azt 
lehet megállapítani, hogy a keresztyénség 1944 télutóján érdekes han
gulati változáson ment át. Ma azonban ez még olyan megállapítás, 
mint amikor a nagy kritikus az ism eretlen szerző nagyszerű művéről 
szakértőén akar nyilatkozni. Az ilyen kézlegyintéseket a nagy k riti
kusok többször m egbánták már. Az a meggyőződésünk, hogy a többet 
hallgató s jól felfogott érdekből semlegessé vált keresztyénség mind 
gyakoribb fájdalmas felkiáltása: „elég volt!”, — lassan, de észrevehe
tően fog elterjedni ország- és földrészhatárokon át és a háborúval és 
annak borzalmaival szemben maga az ember fog egyszer felszólalni és 
megszűntetni a reá erőszakolt semlegességét. G. L.

A templom és a hitetlenség
II.

Felületes módon azt kellene következtetni, hogy az emberi 
világnak két része van, az egyik a templomba járó és hivő és meg
tért és iidvözülő, — a másik pedig a templomtalan, imádságtalan, hi
tetlen és bűnben elvesző, elkárhozó ember. Ez nagy tévedés lenne 
Krisztus Urunk a magvetőről szóló példázatban az embereknek fel
kínált isteni kegyelem vereségeiről is tanít. És a templomban ülők 
között sokan vannak olyanok, akiknek szívében köves földre vagy 
tövisek közé hull az Isten kegyelmes igéje, sőt ott ülnek közöttük 
azok is, akiknek a szívéből az ördög mindenestől fogva ki fogja ra 
gadni az Istennek az igéjét, hogy ne higvjenek és ne üdvözöljenek. 
Lukács evangéliumának 8. fejezetében a 12. versben lévő jézusi sza
vakról azt mondja Melanchton Fülöp, hogy ez a legborzasztóbb hely 
az egész evangéliumban, m ert itt azokról van szó, akik Isten velük 
közölt kegyelme ellenére el fognak kárhoznk És vájjon azok. akik 
félig-meddig való keresztyénségükkel törik át m agukat az életen és 
azok is, akiknek a szívéből egészen ki fogja ragadni az ördög Krisz
tusnak az Isten kegyelméről szóló kegyelmes evangéliumát, — vájjon 
azok is mind nem ülnek-e ott a templomban közöttünk, nem hall
gatják-e ugyanazt a prédikációt, nem járulnak-e ugyanahhoz az ú r
vacsorához, mint a megtörött és megkegyelmezett szívűek? íme, itt 
van az a munka, amelyiknek a templomban van a helye. Itt vannak 
azok, akiknek a hitetlensége ellen való küzdelem megint csak mint
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30 P; 20—20 pengőt: Szentágotai Vil
mos, Nagy Terézia, özv. Brélik Béláné, 
Reif Pál, dr. Láng Frigyes, Centgraf 
Károly, Fried Emilné, Boon J. W. és 
Tsa, Strom feld Ferenc, győri egyház 
pénztára, dr. Wellmann Imre, H lava/ 
Anna, H lavay Ilonka, Szemler Etelka; 
25—25 pengőt: Galon Jánosné, dr. Rásó 
Béla; 70 pengőt: izményi egyház.

P arrag  Ferenc és Hradek*-K. Lajosné 
adományához ezt írta az adom ányt be
küldő szekszárdi lelkész: „Az első há
lás azért, hogy őt magát, a második, 
hogy fiát az Űr hazasegítette a h a rc 
térrő l”. (Folytatjuk.)

Olvastuk
Ezen a héten a m agyar népzenével 

foglalkozó könyvekről szeretnénk be
szélni. A m agyar népzene (ez a kifeje
zés szándékosan használt, bár m ester
ségesen alkotott összetétel) felfedezője 
és m egszólaltatója: Kodály Zoltán.
Róla szól Szöllösy András: Kodály mű
vészete c. könyve. Részletekbe menően 
vizsgálja és boncolgatja Kodály m űvé
szetének egyes elemeit, alkotórészeit, 
szárm azását és eredetét. Nagyon érde
kesen állítja be a zeneművészet fejlő
désébe és határozza meg helyét a többi 
népzenével foglalkozó gyűjtő és muzsi
kus között. M egállapítja Kodályról, 
hogy ellentétben a többi ú. n. népzenét, 
művelő zeneszerzővel, Kodály nemcsak 
hangulatokat, hangokat vesz át, nem 
csak m otívum okat használ fel, tehát 
nem műzenésíti a népzenét, hanem an
nak alapelem eit vizsgálja és alaptörvé
nyei szerint építi fel a saját zenéjét, 
Kodály művészete nem a népzenétől 
ihletett művészet, hanem annak tö rvé
nyein felépült alkotás. Éppen ezért Ko
dály zenéje csaknem teljesen m agyar
nak mondható, m ert azokat a külön
legességeket, amelyek a m agyar nép
zenét jellemzik, teljesen magába szívta 
és feldolgozta. (Pósa K. kiadás.)

Ezek u tán  term észetesen nagyon é r
dekes m agát Kodály Zoltánt m eghall
gatni. A M agyarság Néprajza című kö
tetben szereplő hosszabb tanulm ányát 
ugyanis füzet alakban ú jra  kiadta az 
Egyetemi Nyomda. A magyar népzene 
rendszeres és világos feldolgozása a l
kalm at nyújt arra  mindenkinek, hogy 
megfelelően belem erüljön a magyar 
népzene világába és meglássa azokat az 
elemeket, am elyek azt alakítják. Az 
igazi, a cigányzenétől és a műdaloktól 
merőben különböző népzene kerül itt 
szemünk elé, sok példával illusztrálva, 
úgyhogy valam ennyien m egismerhetjük.

Végül pedig itt van előttünk Bállá 
Péter: A magyar népdal kistükre c. kis 
könyve, a legjobb, ami ilyenek közül az 
utóbbi években megjelent. A szerző 
sóira veszi a különböző népdaltípuso
kat és valamennyinél egy-egy kottával 
együtt leközölt példából kiindulva 
m egm utatja: melyik miről nevezetes, 
melyik m iért és miben magyar. Sok 
régi, elfeledett m agyar nóta kerül így 
elő, egyik szebb, m int a másik. Egyet
len felesleges szó nélkül, m indenütt a 
leglényegesebbre szorítkozva visz végig 
bennünket a szerző az ötfokú dalla
moktól kezdve a regős énekeken át 
egészen a gyerm ekjátékokig és m utatja 
meg bennük azt, ami fontos és lénye
ges a m agyar dal megismerése céljá-
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pozitív munka, mint h itükért és megm entésükért való munka, a tem p
lomhoz tartozik. Kell, hogy ezek velünk énekeljenek, velünk imád
kozzanak, velünk vegyenek úrvacsorát, velünk együtt figyeljenek az 
igehirdetésre, m ert közéjük kell szórni újból és újból az Ige magvait 
és Istennek feléjük sugárzó szeretetének a napfényéből és a felettük 
való szánakozó kegyelemnek a csendes esőjéből erőt kell kapniok a 
növekedésre és a termésre. Akármilyen erőszakoknak látszik ez a ki
fejezés, mégis csak azt kell mondani, hogy a templomban a hívők 
hitetlensége ellen kell harcolni, — az igaz hitért, a mélyebb hitért, 
a nemcsak a mindennapi életre, hanem, bizony az életre és halálra 
szóló hitért kell harcolni. A világ hitetlensége ellen természetesen van 
mondanivalója az evangéliumnak és ezért kell, hogy legyen mondani
valója minden templomban az igehirdetésnek is. De a templomi .ige
hirdetések nem fogják m egszűntetni a világ hitetlenségét. Mindegyik 
templomnak megvan a maga rész szerint való m unkája. Ez beletar
tozik az Isten üdvtervébe, a megváltásnak a m unkájába és minden 
templomnak el kell végezni a maga részét. Sokszor úgy érezzük, hogy 
a templomban hirdetett Isten-ige csak nagyon kevés helyre és csak 
nagyon alacsony küszöbökön keresztül tud be-bejutni a templomból 
hazatérő szíveken át a családi otthonokba és a külső életbe. De ez 
csak emberi mérték, földi centim éter és porszemekből való próbál
kozás a házépítésre. Ha nem Isten m indenható erejébe és kegyel
mébe való hittel végeznénk a templomokban a sokszor teljesen hatás
talannak és eredm énytelennek látszó munkát, becsületeslelkű pap nem 
is tudná végezni.

Tisztában kell lenni végül azzal, hogy a hitetlenség elleni küz
delem nem egy bűn: a hitetlenség bűne elleni küzdelem, hanem ez 
minden bűn elleni harcot jelent. A bűn ugyanis Istentől való elpártolás, 
vagyis m inden bűn hitetlenség. Az m ár merő lehetetlenség és emberi 
bolondság, hogy hit nélkül való ember jobban tudná m agát meg
védelmezni különböző bűnös dolgoktól, gondolatoktól és cselekedetek
től, m int a hivő em ber. Még a hivő ember is folyton rászorul hite 
segítségére és még hite segítsége m ellett is folyton harcolnia keli 
bűnei ellen.

Luther a maga eleven és nyers dialektikájával így szól erről egyik 
prédikációjában, melyet Máté 7:17. verse alapján mondott: ,.A hitet
lent semmiféle jécselekedete nem üdvözíti. Mintahogv kárhozottá sem 
a rcsszcselekedete teszi. Hanem a hitetlenség tesz rosszá s ebből a 
megromlott természetből születik a kárhozatos cselekedet. A megiga- 
zulás és megromlás tehát nem a cselekedeten, hanem a hiten kezdődik. 
Az a bűn, mikor a szív elszakad Istentől s többé nem benne bízik. 
Krisztus is azt tanítja, hogy nem a cselekedeteknél kell kezdeni. Aki 
jó gyümölcsöt akar, annak a fán kell kezdenie s azt kell megjavítania. 
Éppen így: aki jócselekedetet akar, nem a cselekedeten kell kezdenie, 
hanem az emberen magán, akitől a jót várjuk. Az embert pedig semmi 
sem teheti jóvá, csak a hit egyedül és semmi sem teheti rosszá, csak 
a hitetlenség egyedül.”

Templomaink ezt jól tudják. Ezt cselekszik. Jézustól tanulták. 
Hitetlenség elleni harcuk a hitért való küzdelem. Szent harc ez abban 
a nagy háborúságban, amelvet a szánandó ember folvtat a világban 
és amelybe az ember m egm entéséért küldötte Isten az ő Egyszülöttjét, 
akinek M árk evangéliuma szerint ez volt első szava a hitetlen és el
veszendő világhoz: „Térjetek meg és higvjetek az evangéliumnak ” 
(Mk. 1 : 11.)

ból. Ezt a könyvet m indenkinek olvas
nia kell, aki a magyar népdalról beszél, 
vagy azt szereti. (Magyar Élet k ia d á s)

kp.

Láttuk
A Nemzeti Szalonban a törzstagok 

második kiállítása látható. Érdekes és 
művészi szempontból értékes kiállítás, 
egy pár egészen kiváló alkotással. Az 
egész tárlat egységes és szép, bár kor
ban s az alkotás évében meglehetősen  
nagy eltérések vannak a művészek kö
zött. Egy azonban az irány, anélkül, 
hogy uniformizált vagy unalm as lenne. 
A kiállított képek közül: Bernáth Aurél 
sötét tónusú pasztell csendélete. Burg- 
hardt Rezső: Folyópart este c. olajképe, 
Edvi Illés Aladár: Nyárfák; Glatz Osz
kár: Domboldal, Hubay Andor: Fények, 
Márffy Ödön: Sziklás part c. képe tet
szett. A legjobban azonban Szőnyi Ist
ván: Falusi parasztudvar című olaj- 
képe ragadja meg a figyelmet.

Gallé Tibor egynapos m űterem kiállí
táson mutatta be újabb termését. Ez
úttal nem vízfestm ényekkel, hanem szí
nes krétarajzokkal állt a közönség elé. 
Erdélyi tájai és városrészletei egyaránt 
nagy művészi felkészültségről, pompás, 
a lényeget megragadó erőről és k ife
jezőkészségről tesznek bizonyságot. 
Gallé Tibor újra megmutatta, éppúgy  
mint a múltban Dalmáciái képeivel, 
hogy művészi életünknek igen jelen
tős és reprezentáns tagja.

A bagdadi borbély, Cornelius Péter 
operája, Operaházunk legújabb felú jí
tása. Ez a remek kétfelvonásos v íg
opera egyike az operaszínpadon látott 
legglevenebb müveknek. Cornélius ér
dekes módon használja fel operájában 
a szem élyt jelző motívumokat. Az elő
adás rendezése láthatólag nagy súlyt 
fektetett a mű friss és eleven jellegére, 
enhek köszönhető, hogy kellem es estét 
es sok élvezetet szerez a hallgatóság
nak.

A Benedek ház újra drámai húro
kat pengető magyar film. Sok jó és jól 
játszott drámai, feszült jelenete m ellett 
azonban egy-két gyengébb jelenet és 
stílustörést jelentő m elléfogás :'s becsú
szott. Ezek a jelenetek a magyar film 
nek megszokott vonásait idézik és kissé 
a giccs felé hajlanak. Mint „nem es
ponyva" kiváló, de mint dráma, még 
nem egészen kiforrott. Le kellene már 
szoknunk a közönség ilyen irányú k i
szolgálásáról. és bízni abban, hogy ami 
kcm o’y és jó, az is tetszik majd a né
zőknek

Az első csók, francia vígjáték a szo
kásos meghökkentő és friss kezdettel. 
A helyzet alakulása egészen a francia 
vígjátékok szabályai szerint folyik, 
egv-egy apró tűszúrással jobbra is, 
balra is. Újra sok jó epizódszereplőt és 
alakot láthatunk, úgyhogy egy percig 
sem unatkozunk. Kár, hogy a vége felé 
.egy kissé húzódik, nyúlik a darab és 
nem zárul azzal a tempóval, mint arríi- 
vel kezdődött. Ennek ellenére jó szó
rakozás. kp.

Leiké szbeiktatás. Az egri egyház- 
község egyhangúlag m eghívott lelki- 
pásztorát, dr. Ottlyk Ernőt febr. 20-án  
szép ünnepség keretében iktatta be 
hivatalába Marcsek János esperes.
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A testvéregyház köréből. Antal Gá
bor em lékünnepélyt rendeztek Kom á
romban a néhai püspök születésének  
100 éves fordulója alkalmából. Galam
bos Zoltán lelkész előadásában m eg
em lékezett arról, hogy Antal Gábor 
püspök volt egyik első pártfogója az 
akkor m ég gyermekcipőben járó bel- 
missziós mozgalomnak. A dunántúli 
ref. egyházkerületnek kb. 1 m illió bé
kebeli magyar koronát szerzett rész
ben, mint segélyt, részben, mint ala
pítványt.

Az ENOSz. szeretetvendégsége. Az
Evangélikus Nők Országos Szövetsége 
március 8 -án V26 órakor a Deák-téri 
leánygimnázium dísztermében szeretet- 
vendégséget rendez, m elyen dr. Vladár 
Gábor kúriai tanácselnök, egyházm e
gyei felügyelő tart előadást. Énekel 
Basilides Mária, az Operaház tagja.

Gyülekezeti nap. Az újvidéki Luther- 
Szövetség febr. 27-én gyülekezeti na
pot rendezett, m elyen Keveházi Ottmár 
tótkomlósi vallástanító-lelkész tartott 
előadást: „Az egyház a kísértések tü- 
zében” címmel.



Az egyház ifjúsági munkája
(Folytatás) *

Miért dolgozunk? Azért is, hogy öntudatos híveink legyenek. 
Állandóan térjen vissza bibliam agyarázatban, előadásban, magánbeszél
getésben, összejövetelen és összejövetelen kívül a lelkész az öntudatos 
evangélikus ember kötelességeire. Beszéljen reverzálisharcról, sérel
mekről, mellőzésekről éppeniígy, mint előttünk álló példákról és ta 
nulságokról. Fontosabb ez mindennél. El tudom képzelni, hogy néha 
felborulhat az ifjúsági összejövetelnek előre megszerkesztett sor- 
iendje. Szóvá kell tenni, vagy meg kell beszélni magunk között vala
mit. (Tlven volt legutóbb Kossuth, a M agyar K ultúra és a Nemzeti 
Könvvtár dolga és az elm aradt ifjúságnak nyissuk ki a szemét és 
tegyük teljessé a látását.) Világosítsuk fel idejében a titkos kérdések
ről is, a helyes szórakozásokról is. M utassuk meg a tanár és 
tanuló ifjúság helyes viszonyát, reá váró egyházi és nemzeti 
kötelességeiket, stb.

. A vezető személye.
Ezért mindennél fontosabb kérdés a vezető személyének kérdése. 

A vezetőtől meg kell kívánnunk, hogy első ügye az ifjúság legyen. 
Nem elég, hogy velük van az összejöveteleken, Bibliát m agyaráz szá
mukra, talán játékaikban is részt vesz, elvezeti őket kirándulásokra, 
komoly filmeket és színdarabokat együtt néz meg velük. Több kíván
tatik  tőle. Bármilyen elfoglalt ember, legyen mindig ráérő ideje szá
mukra. Tudja m agát beleélni m indenkinek minden helyzetébe, bajába 
és örömébe. Ügy válogassa meg olvasmányait és szórakozásait, hogy 
velük is segítségére lehessen kérdéseikkel hozzáfolyamodó növendékei
nek. Többen mosolyogtak, amikor péhány hónappal előbb Tóth Tiha
mér jellemnevelő könyveit bújtam , majd Karácsony Sándor „M agyar 
nyelvtan”-át és „A csúcsai fron t”-ot, azután Ady-tanulm ányokat és 15 
—18 éves fiúknak való ifjúsági regényeket vettem  elő a könyvtáramból. 
A mindennapi élet, az ifjúsági vezetés kény szeri te tt rá. M indenkinek 
m indenné kell lennem, hogy m indeneket megnyerjek.

Ezen a ponton vallomással tartozom olvasóimnak. Soha nem akar
tam vezetőszerepet vállalni ifjúsági körben. Amikor mostani szolgálati 
helyemet elfoglaltam, nagyon boldog voltam, hogy nálam tapasztaltabb 
kollégám folytatta és töltötte be ezt a m unkakört. Neki azonban távoz
nia kellett s most m ár rám  háru lt a feladat. Belekezdtem kedvetlenül, 
eredm ényeket nem remélve. Esetlen volt minden mozdulatom — m int 
fiaim m aguk megállapították. Sok sikertelenség és kedvetlenség után 
azonban egyszer megpróbáltam kedvvel és lelkesedéssel dolgozni. Félel
memet és kishitűségemet félretettem . Hamis előítéleteket levetkőztem 
magamról. Isten csodálatosan megszégyenített. Nem azokkal az ered
ményekkel, amelyeket az Ö kegyelméből elérhettem , hanem azzal, hogy 
legkedvesebb hivatásommá tette  ezt a m unkát s benne olyan örömök
nek részesévé tesz napról-napra, am iért elég hálás soha nem lehetek.

A vezető személye körül nagyon sok rajtunk  kívül álló és alig 
megoldható kérdés teszi nehézzé fáradozásainkat. Ifjúsággal általában 
csak fiatal ember (úgy 40—45 éves korig) tud eredményesen foglal
kozni. Minden gyülekezetben korban legközelebb áll hozzájuk a se
gédlelkész. Személye azonban áthelyezésekkel gyakran változik. Kí
vánatos volna, hogy ahol csak lehet maga a parochus lelkész végezze 
az ifjúsági munkát.

A fegyelmezés kérdése.
Fegyelmezni kell. Ahol 30—40—50, vagy még több ifjú összejön, 

mindig szükség van erre. Még egészen kiválóan dolgozó ifjúsági kö
rök is azt panaszolják, hogy a vezető nem meri egyedü) hagyni a ta 
gokat, m ert maga az ifjúság nem tudja eléggé fegyelmezni önmagát. 
Egyet azonban ne felejtsünk el. Más az iskola, a tanterem  és más az 
ifjúsági kör. Ott fontosabb a szigorúság, mint itt. Az iskolában köte
lezően folyik minden, itt önkéntes alapon állunk. A fegyelmezés kér
désében próbáljunk eljutni cdáig, hogy a szeretet maga fegyelmezzen. 
Mint ahogy sokszor fegyelmez egy-egy édesapa m ár megjelenésével és 
tiszteletet párancsoló szavával is a családi otthonban.

E i m i m  n

h í r e k
Kérelem egyházi hatóságainkhoz és 

intézményeinkhez! Lapunk más helyén 
megemlékezünk arról a sajtószolgálat
ról, am elyet a stockholmi Magyar In
tézet kezdett el a m agyar protestantiz
m usnak svéd egyházi körökkel való 
m egismertetése céljából. Mivel a sajtó- 
szolgálat nem csupán időszerű híreket, 
hanem egyházunk m unkájára vonat
kozó tájékoztató cikkeket is közöl, ez
úton fordulunk egyházi intézm ényeink
hez azzal a kéréssel, hogy a közelmúlt
ban kiadott jelentéseiket, m unkájukról 
való tájékoztatóikat, stb. a Magyar In 
tézet címére megküldeni szíveskedje
nek (Ungerska Institu tet Stockholm, 
Uggleviksg. 11. III.). Az Intézet köszö
nettel vesz minden egyházi vonatko
zású közleményt, könyvet, stb., amely 
alkalm as a külföldi közönséggel való 
megismertetésre. Ezt a kérését a jövőre 
vonatkozólag is fenntartja.

A legtöbb rádiós istentiszteletet Svéd
országból közvetítik. Svédország evan
gélikus többségű ország. Lakossága 
csaknem 100%-ig evangélikus. Az or
szágnak m ajdnem  két millió rádióelő
fizetője van. Ennek a hatalm as tábor
nak a múlt évi adatgyűjtés szerint 
40°/o-a hallgatja az istentiszteletet. Je l
lemző és példam utató, hogy Svédor
szágban nemcsak délelőtt, hanem m in
dennap kétszer: reggel és este közve
tít a rádió istentiszteletet. Ezeket az 
előfizetők kb. 25%-a hallgatja. A sajtó- 
szolgálat m egállapítja, hogy a svéd 
rádió vezetősége különös gonddal vi
gyáz arra, hogy necsak a többségben 
lévő evangélikus nemzeti egyház hasz
nálhassa a rádiót istentiszteleti célra, 
hanem más kisebb felekezetek is, m int 
pl. a római katolikusok.

Kitüntetés. Dr. Tomcsányi Móric 
egyetemi tanár, felsőházi tag, a pesti 
egyházközség presbitere, császári és 
királyi kam arásnak a kormányzó úr a 
m. kir. titkos tanácsosi méltóságot ado
mányozta.

Böjti esték Budapesten. Ebben az 
esztendőben a hetenként ismétlődő 
böjti esték az egyes templomokban böjt 
m ásodik hetében kezdődnek. Szerdán 
esténként a fasori és az angyalföldi, 
csütörtökön a kőbányai, ill. a Simor- 
utcai és a kelenföldi, pénteken este pe
dig az óbudai templomban lesznek so
rozatos igehirdetések.

A Deák-téri Luther-Szövetség kultu
rális szakosztálya ebben az esztendő
ben is megrendezi böjti előadássoroza
tát: K risztus keresztje összefoglaló cím 
alatt. — Márc. 10-én: „Krisztus ke
resztje a képzőművészetben”. (Vetített 
képekkel.) Dr. Győry A ranka tanárnő. 
— Márc. 17-én: „Krisztus keresztje a 
zenében”. (Gramofonlemezekkel.) Dr. 
Bánkúty Dezső leánygimn. igazgató. — 
Márc. 24-én: „Krisztus keresztje a szi
vem ben”. Böjti szeretetvendégség. Vi
téz S réter Ferenc lelkész. — Március 
31-én: „Krisztus keresztje a magyar 
irodalom ban”. R uttkay Miklián Géza 
püspöki titkár. Minden alkalommal 
művészi számok is lesznek. Az elő- 

i adások minden pénteken d. u. 6 óra
kor veszik kezdetüket a Deák-téri 

j leánygimnázium dísztermében.
Tanyai gyermekotthon Tiszaföldvá- 

ron. A külterületi állami iskolába járó 
I evangélikus gyermekek hitoktatása ne-
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héz feladat elé állította mindig az a l
földi gyülekezeteket. A tiszaföldvári 
egyházközség úgy oldotta meg a nehéz 
kérdést, hogy tanácsterm ét gyermek- 
otthonná alakította á t és ott máris 15 
gyermeknek nyújt teljes ellátást. Szom
batonként a szülők hazaviszik gyerm e
keiket. — A gyermekek így evangé
likus iskolába járhatnak. Délután dia
konissza foglalkozik velük. A gyermek- 
otthon megszervezője és vezetője Kriszt 
Péter lelkész.

Csepel. Az újonnan alaku lt Nőegye- 
sület első teadélutánját február 27-én 
tarto tta  meg. Nagy érdeklődés m ellett 
változatos műsor keretében dr. H. 
Gaudy László vallástanítási igazgató 
„Ezer év” címen ta rto tt előadást

Angyalföld. Február 20—27. napjain 
evangélizáció volt az angyalföldi tem p
lomban, melyet vitéz Sréter Ferenc 
végzett. Az evangélizáción a hívek nagy 
számban vettek  részt. — Március 5-én 
d. u. 5 órakor szeretetvendégség lesz, 
amelyen Győri János nagytarcsai lel
kész ta rt előadást.

Halálozás. Záhony Károlyné, Kemény 
Margit, igazgató-tanító neje, február 
24-én életének 58. évében hosszabb be
tegség u tán  Osgyánban elhunyt. Teme- 
metésén Túróczy Zoltán püspök és Pal- 
kovics Pál osgyáni lelkész hirdették a 
vigasztalás evangéliumát. Gyászolják a 
Záhony-, Kemény- és Czékus-családok. 
(Minden külön értesítés helyett.!

20 éves jubileum. A fasori Ifjúsági 
Luther M árton-Kör ez év tavaszán ké
szül megünnepelni fennállásának 20 
éves jubileum át. Ez alkalommal az 
ifjúság műkedvelő csoportja elő fogja 
adni az „Elnémult harangok” c. vallá
sos hazafias színmüvét. Az előadás 
előkészületei m ár folynak.

Eljegyzés. Szűcs Sándor magyaróvári 
lelkész leányát, Ágnest eljegyezte 
Becker T ivadar m. kir. mérnök, Buda
pest,

Házasságkötés. Mogyorósy Gyula pá
pai hitoktató-lelkész február 20-án ve
zette oltárhoz a pápai templomban Be
nedek Lujza oki. tanítónőt. Az esketést 
Szabó József győri lelkész végezte.

Kelenföldön „íme, az em ber!” közös 
címen lesznek az igehirdetések. — 
Márc. 9-én: „A m egkísértett K risztus”. 
Ittzés Mihály győri lelkész. — Márc. 
16-án: „A megtagadott K risztus”. Wolf 
Lajos budapesti lelkész. — Márc. 23-án: 
„A megkínzott K risztus”. G üttler Vil
mos budapesti lelkész. — Márc. 30-án: 
„Az erőtelen K risztus’*: Balikó Zoltán 
székesfehérvári tábori lelkész.

Óbudán m árcius 3-án „Bűnbánat az 
üdvösség elnyerése érdekében” (Rimár 
Jenő). — Márc. 10-én: „Péter és Judás” 
(Medvegy Mátyás). — Márc. 17-én: „Az 
örök bíró a földi ítélőszék előtt” (Zász- 
kaliczky Pál). — Márc. 24-én: „íme, az 
em ber!” (Kemény Lajos). — Március 
31-én: „A próféták m egm ondották”
(Zulauf Henrik).

Sárvár. A két protestáns egyházköz
ség febr. 20-án együttes ku ltúrdélutánt 
rendezett a város lakosságának igen 
nagy érdeklődése mellett. A délután 
középpontjában dr. Németh Kálm án 
bácsjózseffalvai plébános előadása ál
lott, aki arról beszélt, hogyan éltek, 
milyen faji összetartással vigyáztak 
egymásra a  bukovinai magyarok. Az 
ism ertnevű plébánost Szíj Rezső refor
m átus lelkész köszöntötte közvetlen 
szavakkal. Az evangélikus iskola gyer
mekei költem ényeket és népdalokat ad-
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Az ifjúsági munka és a szülői ház.
Eredm ényeinket döntően meghatározza, hogyan néznek a szülők 

áz egyházi ifjúsági munkára. Jórészük hálás érte  és szívesen engedi 
el, szívesen küldi gyerm ekét az ifjúsági egyesületbe. Akadnak azon
ban mindig szülők, akik megfelelő ú ri osztály családjaiból való tá r
saságot kívánnak s ennek híján hosszabb-rövidebb időre távoltartják 
fiukat vagy leányukat. Később engednek. A szülői ház és a család 
m inden közrehatása észrevehető a gyermeken. A szülők ma még nem  
értékelik eléggé azt a munkát, amit a gyülekezet végez. A tapaszta
lat azt m utatja, hogy vállvetve ritkán tudunk dolgozni. Az ifjúsági 
körben látjuk csak, hogy m ilyen helytelen irányú a legtöbbek neve
lése. Találkoztam m ár olyan esettel, amikor a szülő eltiltotta fiát a 
körtől, azt mondván, hogy vissza szeretné tartan i egy valakinek a 
rossz hatásától. Nem gondolta azonban meg, hogy az a valaki, aki 
állítólag rossz hatással van fiára, állandóan vele van az iskolában. 
Előfordult más alkalommal, hogy a szülő fontosnak tarto tt rokonláto
gatás és vacsora m iatt nem engedte fiát vállalt köri előadásának meg
tartására s a vezető lelkész azon tanácsára, hogy kötelességek össze
ütközése esetén előbb vállalt kötelességét kellene ellátnia, egyszerűen 
megüzente hogy nem szabad olyan komolyan venni a mi munkánkat. 
Milyen kellemetlen, amikor a vezető kénytelen harcolni a szülő el
gondolása és cselekvése ellen a gyerm ek érdekében, ahelyett, hogy 
együtt dolgoznának és segítenék egymást közös célú fáradozásaikban. 
Az előbb em lített nehéz esetekben a személyes látogatás és a . külön- 
külcn négyszemközt folytatott beszélgetések szoktak eredm ényt hozni. 
Egyébként is nélkülözhetetlen a látogatás úgy is, m int cura pastora
les, úgy is mint helyzettanulmányozás és ismerkedés. Sok titkot fel
derítettek és sok kétséget eloszlattak m ár ezek a látogatások.

Szomorúan kell megállapítanom, hogy családlátogatásaim sorén, 
szülőkkel való értekezés alatt nagyon sok helytelen nevelési elgondo
lással találkoztam: leginkább ?z egykés családokban.-Nem csodálkoz
hattam  a látottak után, ha ugyanakkor a gyermekek körében sok tisz
teletlenséget, kihívó viselkedést és öntelt gőgösséget tapasztaltam. 
Egészen más fenyítő jelentősége van annak, ha akkor az ifjúsági kör 
vezetője tiltja  el bizonyos időre a gyerm eket a kör látogatásától. Ez 
igen jól bevált. Aki szereti az összejöveteleket, de akár amiatt, akár 
más valam iért elhanyagolja kötelességeit s felsőbb beavatkozásra távol 
m aradni kényszerül, még m ajdnem  m inden esetben elindult a gyors 
javulás ú tján  és megemberelte magát. Szeretnénk hinni, hogy az if
júsági m unka és a szülői ház közelebb kerülnek egymáshoz, a jövőben 
s együttes munkájukból megsokszorozódott eredm ényeket tudunk 
m ajd felm utatni. (Folyt, köv.) Pásztor Pál.

tak elő. A kultúrdélutánon felekezeti 
különbség nélkül vettek  részt a sárvári 
lakosok.

Boldog rabság címen rövidesen meg
jelenik Friedrich Lajos kecskeméti 
hitoktató-lelkész, az Üzenet főszerkesz
tőjének új könyve. A könyv 344 olda
lon előadásokat és egyházi beszédeket 
tartalm az. Ára 20 pengő. A könyv tel
jes tiszta jövedelm ét a szórványsajtó 
fejlesztésére fordítják.

Az Egyetemi Luther-Szövetség elő
adássorozatában márc. 6-án este 3/í8 
órakor IV., Bástya-u. 12. egyesületi 
helyiségben dr. Sólyom Jenő egyetemi 
tanár ta rt előadást „Egyházi közgyűlé
seken” címmel.

Pályázati hirdetés. A Tolna-B aranya- 
Somogyi evangélikus egyházmegye el
nöksége pályázatot h irdet az üresedés
ben levő magyarbolyi lelkész! állásra. 
A magyarbolyi anyagyülekezethez Bor- 
jád leánygyülekezet tartozik. A szol
gálati nyelv német. -— Az állás java
dalma: Házaspáronként 1 P. Az össz- 
gyülekezettől 60 pozsonyi mérő ga
bona. A telkesek búzát, a kisházasok

rozsot adnak. Az összegyülekezettől, 15 
pozsonyi mérő kukorica vagy árpa. Az 
összegyülekezettől 50 q kőszén. 339 és 
fél liter bor. Házanként 2 fej káposzta, 
egy csomó kender kóccal. Telkes ház
tól 1 kakas és 6 tojás. Kisházastól 1 
kakas és 3 tojás;. Két kocsi széna fejé
ben 12.5 q búza. 1 kát. hold 304 négy
szögöl rét. 14 hold föld„ melyből a 8 
hold, úgynevezett gráciái föld után lel
kész fizeti az adót. Stólaképpen: kon
firm andusok után 1.40 K. Esketés 2.10 
K. Keresztelés 70 fillér. Egyházkelés 40 
fill. Temetés 1.60 K. — A koronaérték 
a mindenkori korm ányrendelet szerint 
számítandó át. — A borjádi filiától: 50 
pozsonyi mérő gabona, melyből 20 mérő 
búza, 30 mérő rozs. 12.5 mérő szemes 
tengeri. 54 Kor. készpénz, 10 Kor. szal- 
maváltság. A koronaérték a mindenkori 
korm ányrendelet szerint számítandó át. 
— Akik az állás elnyeréséért pályázni 
óhajtanak, azok a Leik. vál. szab. rend. 
28. §. szerint felszerelt kérvényüket 
nyújtsák be a főesperesi hivatalhoz 
Sárszentlőrincre, Tolna vm. — Pályá
zati határidő e pályázat megjelenésétől 
szám ított 14 nap.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
T E L : 384—447.

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

nászajándékok.

Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

• •IRÉN** füi6t<ülönlegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L I G M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

I

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Régi közismert, 
megbízható

m
í S S f i Líc\a lon budapest 

'stör* ,v UristőF tér 6

tetSaBH-tiGHOTOh«

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

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítás! Alap" tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

és az összes hang- ÍV^ARIVITT^ hangszer-
szerek legolcsóbban l i  1 Z-i telep
B udapest, Vili. kerü le t, József-körú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I P ra h t ’ G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám . 
Lul Until . M ohács, S zen t-ls tv án -u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus in tézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása
v é t e l e

AJI p r i  r l  n |  y i p  hittestvérünk 
f “ I I L I U  1 I I  C  zongoratermében 

B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., SütB'Utca 1.
TELEFON : 1 8 0 -2 1 3 .

R F I V F P 7 Í 1 K  zomí*nctáblák,
U LLI L U l UIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névie8yeJíi cimkék 
VII.. KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327



B f t N M S E L I T
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  l m r é n é
Budapest, VIII., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telefon: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r :

I m a k ö n y v
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

Sántha K á r o ly ;

Buzgóság könyve
I m á d s á g o s  k ö nyv .  

Fűzve : 3’— P.

D. K ap i Béla  ;

IMtliatallan fáklya
Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ;

Szegények szíve
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: IP — P_

G iertz Bo :

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve: 16'— P.

M aróthy Jenő ;

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I— II. kötet.

Fűzve : 8 '— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. y

£ u lU e i le lk e
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine :

J é ú & zlu s  é le le
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Új ! Ú j!
V itéz Virág J e n ő :

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8'— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
I— II. kötet. 46*— P.

G yóni Géza

összes versei
21-40 P.

W eitb rech t:

1 /H m ia  é s  M á v ta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje
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TARTALOM:
Böjti preludium

„Be az egyházba“

Isten nevének értelme 

Pávo gazda

Az egyház ifjúsági munkája

Kossuth Lajos emlékezete 

Sokat panaszkodunk 

Szóvátesszük

Az Országos Luther-Szövetség

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Deák-tér >4. (ifjúsági) d e. V<9 Mórocz Sándor
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos 
D eák-tér 4. d. e. 11 Lehel László
Deák tér 4. d. u 6 Dr. Kékén András
Fasor (ifjúsági) d. e. V2IO Kemény Péter
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Harmati György
Aréna-út 7. d. e . !V4 IO Lamnek Vilmos
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 K ádár Gyula
Simor-utca 35. d. e. 11 Szabó A ladár
Rókóezi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Muncz Frigyes
Ullöi-út 24. (egyetemi) d. e. V2 IO Dezséry László
üllői-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 Ruttkay Elemér
Egressy-út 73. d. e. 11 Szuchovszky Gyula
Fóti-út 22. (katonai) d. e. i/29 ----------------
Fóti-út 22. d. e. 11 Gádor András
Fóti-út 22. 4 Révész István
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 ----------------
Szent Lász'A út 61. d. e. 9 Rimár Jenő
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Ferenczy Zoltán
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bccsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér - d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
h, Váralja-u. 14 d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e. 9 ----------------
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda7 Selmeci-utca 1. d. u. 4 Kaiser József
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Benczúr László
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. 1 / 2 I I -----------------
Rákosfalva d. e. */«12-----------------

Minden templomban úrvacsoraosztás.



Böjti preludium
keretében lehet elkönyvelni a 
kálvintéri templomban tartott 
délelőtti egyházzenei hangver
senyt Reminiscere vasárnapján.

Még élénken él emlékünk
ben a Bethlen Gábor-Szövetség 
nagy sportcsarnoki manifesztá- 
ciója, amelyre éppen a Keresz
tyén Igazság márciusi száma 
emlékezteti ismét a magyar 
protestántizmust. Ismerjük a 
modern Babylon-Budapestet és 
tudjuk, hogy a főváros kultú- 
rális, művészi és sport hatal
masságainak mindig kevés a 
hat munkanap arra, hogy a 
nagyközönséget kiszolgálják s 
ezért a vasárnap részben szel
lemi, részben üzleti vonatkozá
sokban való kihasználásához is 
ragaszkodnak.

Nekünk az Ernst-múzeum 
aukciója éppen olyan szembe
szökő volt vasárnapon, mint a 
Gárdonyi Géza-Társaság va
sárnapi díszülése. Nem tettünk 
soha abban a tekintetben kü
lönbséget, hogy az egyik he
lyen jobbára nem keresztyé
nek, a másik helyen pedig job
bára hozzánk közelálló keresz
tyének is összegyülekeznek. 
Általában az összes vasárnapi 
matinékban, tudományos, vagy 
munkás színházi előadásokban 
azt láttuk, hogy a keresztyén- 
ségen belülállók is elvonják a 
közönséget a templom és fő
ként az igehirdetés elől.

A budapesti református egy
ház központi tradíciókban gaz
dag templomát féltizenkettő 
előtt bizonyára nagy közönség 
töltötte meg. Fővárosi neves 
evangélikus és református mű

vészek gyönyörködtették hall
gatóikat. S ahogy e sorok írója 
habozott néhány percig, hogy 
a bécsikaputéri evangélikus is- 
tentiszteleleti közvetítést hall- 
gassa-e meg, vagy az előbb em
lített egyházzenei közvetítést 
Budapest Il-őn, bizonyára vele 
együtt sokan voltak olyanok, 
akik hasonló döntésre határoz
ták el magukat.

A böjti hangverseny rende
zői és résztvevői bizonyosan 
résztvettek az ebben vagy a 
más templomban tartott refor
mátus istentiszteleten már a 
délelőtt folyamán s a második 
alkalmat úgy fogták fel, hogy 
az igehirdetésben kapott indí
tások legjobb kiegészítője egy 
egyházzenei hangverseny nagy
szerű élményeiben való elmé
lyülés és templomi meditáció. 
Azokat, akik így gondolkod
nak, nem érheti semmi gáncs 
és ítélet. Valóban nem lehet a 
böjti időben az istentisztelet
nek jobb kiegészítő része, mint 
a templomban alkalmazható, 
vagy használható egyházi mu
zsika. Sokszor látjuk azt a 
híveknél, hogy olyan templo
mokban, ahol megfelelő or
gonaművész látja el az orgonás 
tevékenységet, a hívek nagy
része megvárja a postludiumot. 
Szükségét érzi, hogy a ,,sacra 
musica“ fejezze be istentiszte
leti meggazdagodását.

Ilyen egyházzenei hangverse
nyeken is szokás, hogy a rádió
bemondó elsorolja a művek és 
szereplők neveit, viszont a 
résztvevők részletes program- 
mot és ismertetést is kapnak.

Ez helyes ugyan, de a legfon
tosabb mégis az, hogy a közel 
és távol hallgatók megérezzék 
azt az alázatot, amellyel a sze
replők, mint Istenben bízó pro
testáns keresztyének Isten elé 
és testvéreik elé akartak állani. 
Munkájuk istenes volt. A hall
gatók nem arra gondoltak, amit 
egy elhitetlenedett teológus 
mondott, hogy eljön az idő, 
amikor az istentiszteletet a 
zene és muzsika fogja helyet
tesíteni, hanem öntudatlanul 
is Bach János Sebestyénre gon
doltak, aki zeneszerzési örö
meiben és elragadtatásaiban 
állandóan azt a nagy hivatást 
érezte: a muzsika hangjaival 
Isten elé vezetni a gyülekeze
tét és önmagát.

Neki ez teljesen és tökélete
sen sikerült. Sőt művei évszá
zadokon át mindmáig folytat
ják ezt a hivatást. Minden egy
házzenei hangversenynek ma 
is csak ezt a célt szabad is
merni. Akik ezt így akarják 
szolgálni, azok a böjti prelú
diummal jó szolgálatot végez
tek. Csak persze figyelemmel 
kell lenni egymás istentiszteleti 
idejére.

Reméljük, hogy ilyen ,,böjti 
prelúdiumok“ más templomok
ban is fel fognak hangzani az 
istentiszteletek után. Hívek 

I lesznek hozzá. Gazdag evangé- 
! likus egyházi zenénk van. 

Szunnyadó kották várják élet- 
rekeltésüket, hogy ami- t uní 
tatból születtek meg, - -  áhí
tatot keltsenek napjainkban is.

G. L.

[



m n o m b e t
Kossuth Lajos

emlékezete
Március 20-án lesz 50 éve annak, 

hogy Kossuth Lajos idegen földön, h a 
zájától távol, meghalt. Ezen az évfor
dulón méltóképpen kell megemlékez
nünk nem zetünk egyik legnagyobb hő
séről, aki hozzánk evangélikusokhoz 
mindenkinél közelebb áll, m ert hiszen 
mi adtuk őt a hazának. Ma, am ikor 
nehéz m egpróbáltatások között az egész 
világot megremegtető viharban v á r
juk a szebb és jobb m agyar jövendő 
felvirradását, am ikor a m agyar sza
badság és függetlenség mindennapi 
imádságunk tárgya lett, am ikor h á 
borgó világban való méltó helyünk 
biztosításáért minden történelm i érté 
künket bele kell vetnünk a m egm éret
tetéskor az igazság mérlegének serpe
nyőjébe: nem haladhatunk el méltó
és komoly megemlékezés nélkül Kossuth 
Lajos halálának 50. évfordulója mellett.

Egyházunk összes iskoláiban, úgy a 
népiskolákban, m int a közép- és kö
zépfokú iskolákban ünnepélyes meg
emlékezések lesznek Kossuth Lajosról. 
Március 19-én a vasárnapi istentiszte
leten lelkészeink fogják ’ imádságba 
foglalni emlékét s hálát adni Istennek 
a benne kapott ajándékért. A buda
pesti D eák-téri templomban m árcius 
20-án, délelőtt 9 óra 30 perckor ün 
nepi istentisztelet lesz, melyet a rádió 
is közvetíteni fog. Egyházközségeink, 
egyesületeink és a Luther-Szövetségek 
készüljenek az ünnepre és maguk is 
vegyék ki a részt abból a munkából, 
am elyre különös szükség van nemcsak 
Kossuth személyét legutóbb ért tám a
dások m iatt is, hanem  főként az ő éle
téből és hazaszeretetéből tanulható 
példaadás miatt. „Csak törpe nép fe
ledhet ős nagyságot, csak elfajult kor 
hős elődöket.”

Az országgyűlés két háza együttes 
ünnepi ülést fog ta rtan i és a Vigadó
ban tartandó országos ünnepélyen 
Kállay Miklós m iniszterelnök fog ün 
nepi beszédet mondani.

Sokat panaszkodunk
nehéz életünk miatt. Csakugyan m in
den napnak meg van a maga baja. A 
családapa, a háziasszony, a kereskedő, 
a termelő, a gyáros, a hivatalnok, a 
m unkás abba se tud ja hagyni a maga 
bajának elsorolását, ha egyszer el
kezdette. Csak addig ülnek idegenül 
egymás mellett az utasok a vonat fü l
kéjében, míg valaki el nem kezd vala
milyen megélhetési vagy beszerzési 
dologról beszélni és néhány perc múlva 
m ár m indenki hozzászól, egym ásra li
citál. Ha ezeket mind egymás mellé 
tennénk, úgy tűnne fel, m intha elvisel
hetetlenül nehéz, igazságtalan és tű r 
hetetlen volna az élet. Pedig mindazok, 
akik panaszkodnak, szemmel lá tha
tóan jobban vannak öltözködve és job
ban vannak táplálva, m int általában 
Európa legtöbb országában.

Néhány nap előtt végighallgattam  
egy ilyen vasúti beszélgetést. S miközben 
hallgattam , eszembe jutott, hogy körül
belül két évvel ezelőtt felkeresett egy

„Be az egyházba'*
Az, Űj M agyarság 1944 február 29-iki számában írt e címen 

cikket Vajta Ferenc. E lapban a cikkíró sok nagyszerű külpolitikai 
cikkét olvashattuk eddig. Mint az „Ország” felelős szerkesztője, Vajta 
Ferenc kiegészíti és összefoglalja a napilap gyorstevékenységeit egy 
hetilap kiegyensúlyozottabb hangjával s ott is képviseli azokat az 
elveket, amelyeket fentebb em lített cikkeiben is kifejezésre juttatott.

Vajta Ferenc is elérkezettnek lá tta  az idő arra, hogy foglalkozzék 
a Népszava szerkesztőjének azon kijelentésével, melyben felszólította 
a munkásságot, hogy az vegyen részt az egyház m unkájában. Szakasits 
Árpád indítványát sokféleképen kom mentálták hazánkban egyházi és 
világi emberek. De azt is megírták, hogy ebben a kezdeményezés 
még.s Tildy Zoltáné, aki, m int a Független Kisgazdapárt elnöke 
(különben szeghalmi reform átus lelkész) felszólította pártjá t a 
szociáldemokrata párttal való közös működésre. Ebben m ár benne van 
ugyanaz a gondolat, amit a Népszava is kifejezésre ju tta to tt s ezt 
tekintsük válasznak és hozzájárulásnak.

Vajta Ferenc: Be az Egyházba? című cikkében, amelynél a kérdő
jelet külön ki kell emeljük a hiteles közlés érdekében is, az egész 
kérdést főként a római egyház m érlegjére helyezve nézi és részben 
ezért is elutasító állásponton van e szándék tekintetében.

Nem akarunk vitába szállani V ajta Ferenccel, nem akarunk tap
solni reform átus lelkésztestvérünknek meglepő és érdekes vállal
kozásáért s úgy érezzük, hogy Szakasits szerkesztő ú rral való 
beszélgetésünkre is ad időt még a mai események gyorsított üteme is. 
Azt azonban a felsoroltakon kívül sok ok követeli, hogy az egész 

i kérdésről elm ondjuk vélem ényünket.
Egyházunk soha nem ju tta to tt kifejezésre ellenségeskedést a 

szociáldemokrata párttal szemben. Nem tette  sem a kilencszázas évek, 
a párt nagy előretörése idején, sem 1918 után, a párt vesszőfutása 
idején. Em lékezetünk szerint sem evangélikus lelkészeknél, sem egy
házi sajtónkban nem szólalt meg ilyen irányú hang. Ebben a m aga
tartásában befolyásolta az a meggyőződés, hogy soha nem kívánt a 
politikai pártok belső életébe beleavatkozni, de az is vezette, hogy 
a párt tagjaival egyházunknak semmi incidense nem volt. Ezeken a 
belső tapasztalatokon kívül külső országokból való ismeretei is fokozott 
figyelemre késztették a felelős egyházi férfiakat.

Az Űj M agyarság külpolitikai cikkírója nem ism erheti egyházunk 
e téren gyűjtött tapasztalatait. A ném et evangélikus egyházban sok 
olyan lelkész tevékenykedett, aki II. Vilmos császár ideje alatt szívesen 
lett tagja a szociáldemokrata pártnak és ezek a férfiak úgy az egyházi, 
m int a munkásmozgalmak karitatív  tevékenységében férfiasán látták  
el szolgálataikat. Sok olyan ném et evangélikus lelkészről is tudunk, 
akik a párttal való együttm űködésüket lelki okokból megszüntették, 
a pártban viselt szolgálatukról nagyszerű leírásokat adtak, de ezek a 
könyvek sem akartak  ártalm ára lenni magának a mozgalomnak. A német 
expanzív politika, a Drang nach Osten mozgalom legrégibb harcosa, 
aki kiadta a nagy jelszót: Ham burg—Bagdad: Friedrich Naumann 
maga is evangélikus lelkész volt, egy ideig a szociáldemokrata pártnak 
tagja s csak a nagy világháború idején szüntette meg mindkét irányú 
tevékenységét, illetőleg szolgálatát s lépett a német háborús közgazda- 
sági politikai szolgálat kötelékébe.

Meg kell állapítanunk azt is, amiről hazai újságjaink és maguk 
a m unkáslapok sem beszélnek, hogy a skandináv államok legtöbbszöri 
szociáldemokrata kormányai a lehető legjobb viszonyt tarto tták  fenn 
az evangélikus egyházakkal. Sok személyes beszélgetésben kérdezős
ködhettem dán, finn, norvég és svéd evangélikus lelkészektől egy 
emberöltő alatt s kérdésem mindig az volt, hogy m iért van éppen 
szociáldemokrata kormány uralm on országukban s kire adták általában 
az egyházi emberek szavazataikat s m indkét kérdésemre állandóan és 
egyöntetűen az volt a válasz, hogy nekik a párttal eddig semmi kelle
metlenségük nem volt.

Ugyancsak egy emberöltő óta figyelhetem a magyar szociál
demokrata párt tevékenységét. Sajtóorgánumaikban sok kritikát 
olvashattam  egyházunk és egyházaink ellen, viszont tanítottam  sok



szakszervezeti vezér és képviselő gyerm ekét ez a la tt az idő alatt, de 
ezeknek a gyermekeknek egyháziassága ellen a legritkább esetben 
emelhettem kifogást s nem tapasztaltam , hogy a pártban exponált 
szülők visszatartották volna gyerm ekeiket az egyháztól, vagy lebeszél
ték volna őket arról, hogy pl. megkonfirmáltassák magukat. Azt 
viszont nem állítom, hogy pályatársaim tól és más egyházak lelkészeitől 
bőven hallottam volna hasonló tapasztalatokat.

Nem evangélikus újságírók számára is megismételjük Luthernek 
azt a nagv örömujjongását: baptisatus sum. ami nála azt jelentette, 
hogy megkereszteltségének üdvöt jelentő bizonyossága életének leg
nagyobb eseménye. Hazánkban, hála Istennek, a m űveltek gyermekei 
épenúgy felvétetnek a szent keresztséggel az egyházba, m int a szociál
demokrata munkások gyermekei. Több évtizeden keresztül látogattam  
o’yan fővárosi kórházat, amelvnek szülészeti osztályán rengeteg 
m unkácgyermek született s emlékezetem szerint valam ennyi ott szü
letett gyermek részesült a szent keresztségben. Az ápoló személyzettől 
és az orvosi kartól a legközvetlenebb tapasztalatok alapján tudom azt, 
hogv nem igyekezett senki sem kivonni vagy elvonni gyerm ekét a ! 
keresztségtől.

Arra is igen világosan emlékszem, hogv amikor a huszas évek j 
elején Euróna nagyon sok országában az elegy háziatlanodás megindult 
s ?z emberek százai és ezrei tértek  ki a különböző európai egyházak
ból — Németországban jóval több római katcilikus vallású ember 
hagyta el egyházát, m int evangélikus és a többi országokban is ez a 
mozgalom egyházunk lélekszámát észrevehető m értékben nem apasz
totta. Mivel azóta visszatérések és újabb kitérő hullámok világszerte 
voltak s énen azokon a területeken amely helyeken az evangélikus, 
vagv Drotestáns keresztvénség tömbelhelvezkedései vannak, ezek a 
mozgalmak átütő eredm ényt nem értek el, azt kell állítanunk, hogy 
nekünk nem kell kívánnunk, hogv a nárt. tagjai belépjenek az egy
házba, vagv ott különösebben tevékenykedjenek, m ert hiszen ennek a 
nártnak a tagjai benne vannak az egyházban és minden alkalmuk és 
ioguk meg van arra, hogy »z egyházban is tevékenykedjenek. Egyházi 
törvényeink és jogszokásaink szerint néldául egvházi vonatkozásban 
semmi akadálya nrm  volna, hogy bárm elyik szociáldemokrata kénviselő 
egyben valamelyik evangé’ikus egyházközség felelősségteljes felügyelői 
tisztét is vállalja.

Súlyosan félreértenének olvasóink, ha az eddigieket, m int a 
szociáldemokrata párt apológiáját, olvasnák ki sorainkból. Egyházunk 
m indéi tagjával szemben h irdet1' hogv valam ennyiünknek meg kell 
ielenrü az élő Isten ítélőszéke előtt s tudia és hirdeti híveinek is, 
hogy emberek éc mozgalmak egyaránt elveszik jutalm ukat vagy bün
tetésüket Istentől aszerint, amint éltek és cselekedtek Ezt nekünk 
épúgv kell prédikálni az uralkodó kormánypártok, felé. mint a nálunk 
legtöbbször ellenzéki helyzetben levő m unkáspárt felé is. Nem közö
síthetjük ki s^m a rárto t, sem tagjait az egyházból és velük szemben 
sem adhatjuk fel sohasem a rem^nvt. hogy a k e re sz ty é n ig  megtért, 
tagjai lesznek akik méltók lesznek Isten kegyelmére Űgv érzem, 
hogv a nyugatibb ke reszt vénség egvházi férfiai is ilven okokból tudtak 
mindenkor és napjainkban is m egértést tanúsítani a szociáldemokrata 
párttal szemben. Megjegyzendő és érdekes hogv az egyháznak éppen 
úgv rz az álláspontja, ha a párt valutáris értéke nagvon alacsonv, 
dQ akkor is. ha nagvon magas és ez még abban az esetben is. ha 
maga a párt nem kívánja pz egyházat meglátni, m unkáiét helyeselni, 
vaoy támogatni. Szóval ecré-zen függetlenül attól, hogv a sfzociál- 
demokrata nártnak hazánkban mi a vé’eménv^ a különböző keresztvén 
egyházakról, a mi egyházunk véleménye változatlanul és állandóan 
körülbelül ez.

Azért használjuk a körülbelül szót. m ert vannak olvan lelkészeink, 
akik a munkáskérdéssel nem foglalkoznak s egészen érdektelenek e 
kérdésben. Azért is használtuk ezt a kifejezést m ert teológiai gondol
kodásunkban sem éreztük szükségét a kérdésnek dogmatikai meg
fogalmazására s ezért is. m ert bár egyházunkban a küriarchiának 
mindig volt szava, még a tan kialakításában és elismertetésében is. 
v ilágiunk természetesnek tarto tták  általában azt. hogv az egvház a 
szociáldemokrata pártban élő tagiaival szemben épen úgv képviselje 
atyai gondoskodását, m int m inden más egyházhivővei szemben.

B f e N C f l l K U S M
édesanya. Vele volt ötéves kisleánya. 
Elpanaszolta szerencsétlen házaséletét. 
Egyszer csak a kisleány beleszólt és 
azt mondta: Apa mindig csak veszek
szik és soha nem imádkozik.

Elmondtam ezt a kis történetet ú ti
társaim nak és hozzátettem: Íme. mi is 
így teszünk, — sokat panaszkodunk és 
keveset imádkozunk.

Egy percnyi csend lett, azután megint 
megindult a beszélgetés. Nem az im ád
kozás, a panaszkodás.

Szóvátesszük
hogy az egyik délutáni lap egyik 

számában furcsa kis elm efuttatás lá
tott napvilágot Operaházunk közönsé
gének változásáról. Igaz, hogy nagyon 
sok odanemvaló „újgazdag” tolong és 
egyáltalán nem megfelelő viselkedésé
vel és hangosságával kellem etlenkedik. 
A cikkíró azonban nem ezek ellen 
em elte fel szavát, hanem  azok ellen az 
„egyszerűbb” megjelenésű em berek 
ellen, akik szerinte azért nem öltöznek 
megfelelően, m ert nem tudják, hogy 
mit kell felvenniök. Nagyon különös a 
mai világban az, hogy ilyet szóvátesz 
valaki. Társadalm unknak éppen kis
tisztviselő rétege, amelyik azelőtt az 
állam i színházak törzsközönsége volt, 
egyre inkább nem képes megfizetni 
azokat az árakat, am elyre most lecsa
pott az árellenőrzés. De ha a ruha teszi 
az em bert, akkor ők sem odavalók. Mi 
a m agunk részéről inkább örülünk an 
nak, hogy olyan rétegek is eljönnek az 
Operába, még ha egyelőre nem is 
hozzáértőként, akik eddig távolm arad
tak  tőle. Lehet, hogy a ku ltú rának  ez a 
fa jtá ja  idegen még a szám ukra, de 
vagy megszokják, vagy elm aradnak. 
Joguk azonban van ehhez is és kívá
natos is, hogy éljenek vele.

hogy egyik reggeli lapunk vasárnapi 
számában megdöbbentő tartalm ú cik
ket lá ttunk  eldugva. A cikk beszámolt 
először egy falusi kölcsönkönyvtárbán 
te tt látogatás eredményéről, azután pe
dig a falvakban járó színtársulatok 
műsoráról. Azt írta az írónő, hagy a 
kölcsönkönyvtárakban Forró Pált, 
Vaszarit és hasonló színvonalú és ta r 
talm ú könyveket ajánlanak a falusi 
m agyaroknak, ma: a népi irodalom
virágzása idején. A színpadon pedig 
pedig kizárólag a pesti operettirodalom  
..gyöngyei” szerepelnek. K ívánatos 
lenne, ha tudnánk, hogy melyik falu
ról és falvakról szólt a cikk és felhív
hatnánk rá az illetékes kultuszkörök 
figyelmét.

hogy egyik korm ánylapunk imm ár 
80-ik folytatása felé visz egy egészen 
ponyvahangú, Biliéi, Jackie-val, Csont
vázszigettel, e lre jte tt kincsekkel, angol 
és m agyar kiszólásokkal ta rk íto tt re 
gényt. Nagyon meglepi az embert, hogy 
éppen a félig-meddig hivatalosnak 
mondott sajtóorgánum , am elynek foly
tatásos regényeit azelőtt, régen, am i
kor még nem volt korm ánylap és nem 
ú jult m et, Komáromi János és hasonló 
íiók írták, most ilyen regénnyel kísér
letezik. Vaijon a lap olvasóközönsége 
kívánt ez úton pótlást a ma m ár csak 
itt-o tt és nagyon drágán vásárolható 
ponyvaregények helyett, vagy valami 
más oka van? Hogyan jöhet Dékány



M N Q f l M u m r
András, Szilárd János, Szitnyai Zol
tán mellé, hogy a főszerkesztőről ne is 
beszéljünk, ilyen író úr? vkm.

*
„meghívja: Excellenciádat — Méltó

ságodat — Nagyságodat”.
Sokszor szóltak m ár egyházi lap 

jaink, de a politikai sajtó is a címzé
sek túltengéséről. Ilyen meghívót azon
ban ritkán  láttunk, m int a M agyar 
Evangéliumi Munkásszövetség meg
hívóját, melyet ma hozott a posta. A 
M agyar Művelődés Házában, tehát a 
nép házában, a Székesfővárosi Nép
művelési bizottsággal együtt rende
zendő G yerm ekdélutánra hívnak így 
meg. H át m ár csak excellenciás (nem 
is kegyelmes!), méltóságos és nagysá
gos uraknak  gyermekei értesülhetnek 
a szám ukra rendezett előadásról? H át 
a m unkás testvéreket nem hívja meg 
az evangéliumi munkásszövetség? 
Nincs is e címzésben ráció, hiszen a 
kegyelmes és méltóságos u raknak  (ép
pen, mivel m ár nem tartoznak a fia ta
labb korosztályhoz) nem is igen van
nak kisgyermekeik, kiknek a részére 
rendezik az estet. — Igazán itt volna 
az ideje annak, hogy am ikor állandóan 
hangoztatjuk a társadalm i egységet, 
m ikar nem akarunk és nem is szabad 
éppen nekünk, egyháznak, tagjaink kö
zött m egkülönböztetést tenni: az ilyen 
címzésnek vessünk véget. Aki nem jön 
hívásunkra, ha csak azt írjuk: „t.
cím et”, az m aradjon otthon, m ert bizo
nyára csak ürügy részéről a kifogás, 
mellyel a m eghívást elutasítja. Nem 
hiszem, hogy a m agasrangú egyház
tagok maguk is ne helyeselnék e sorokat. 
De ha helyeslik, akkor végre szűnjék 
meg a gyűléseken is egymás címezge- 
tése, nevezzük egymást állásunk, egy
házi tisztségünk nevével, akkor semmi- 
féile sértődésre nem adunk alapot. Az 
Evangélikus Élet nagy nyilvánossága 
ú tján  kérünk erre m indenkit, főként 
azonban azokat, akik m int vezetők, elő
adásokat rendeznek, m eghívókat k i
bocsátanak: vessünk vége+ a fenti cím
ben is megnyilvánuló bizantinizm us- 
nak. Dr. Bánkúty Dezső.

Az Országos Luther 
Szövetség

hadiárva-gondozási munkája
javára érkezett adományok közül foly
tatólag nyugtázzuk a következőket: 
10—10 pengőt adományoztak: Juszt
Fülöp, Németh Gizella, Thál Rudolf, 
Nyeste Gábor, Goldner Alfréd, Vincze 
Jánosné, Járosi János, Weiner Oszkár, 
Welser Samu, Gaál Mátyás, özv. Berlin 
Ágostné, Dullien Károlyné, Szekér 
M ária és Júlia, Endrédy László, Han- 
kovszky Sándor, H orváth Károlyné, 
H orváth István, özv. dr. Glad Jenőné, 
K arvay Viktor, dr. Ihrig Károlyné, 
Pazár István, Csuka Gézáné, Lingsch 
Pál, Rück József, Szende Miklós, Nevi- 
hostyáni Gyuláné, dombóvári egyház, 
Kneszl Károlyné, Bőhm János, Herisz 
Ferencné és Kreisz János, özv. Lakner 
Lászlóné, Mohos Jenő, Dax Emil, vitéz 
Szerényi Károly, Lates József, Nagy- 
szaláczy Albert, Boros Károly, K am a
rás Pál, Juhatschek Nándor, Osztein 
Katalin, dr. Kring Jenő, dr. Szabó Ele
mér, Tomcsányi Móric dr., Fidy

Örömmel jegyezzük fel, hogy ilyen m agatartás m iatt egyházunkban 
ellentét vagy vitatkozás is alig volt.

A napjainkban legkisebb történelm i egyház nagyjában így látja 
ezeket a dolgokat. Nem kicsinysége m iatt s az ebből következő, igen 
átlátszónak minősíthető, vagy kézenfekvő okok m iatt, hanem csupán 
és kizárólag az igazság m iatt. Egyházunk azokban az államokban is, 
ahol államegyházként él s ahol volna politikai hatalm a a párt kiseb
bítésére, ugyanezt az álláspontot vallja a magáénak.

Hogy 1918-ban a szociáldemokrata párt m it segíthetett volna az 
egyháznak ezt a kérdést akkor sem mérlegeltük. Hogy esetleg az 
európai politika balrafordulása esetén m it segíthetne a párt a külön
böző keresztyén egyházakon, ezt még gondolatainkból is száműzzük. 
Egyszerűen azért, m ert nem az egyházaknak segíthetnek az emberek 
és a pártok, hanem maga az egyház segít az embereken és így közvetve 
a párton is. Ezt tudják a pártok tagjai is és ezt akarják m inden 
egyháznak a lelkészei is. Ezért vagyunk azon a meggyőződésen, hogy 
Tsten előtt nem lévén semminemű személy válogatás, ilyent egyházunk 
sem végezhet scha senkivel szemben sem s örül annak, ha segíthet 
minden párttagon és minden mozgalmon kölcsönadott gondolatokkal 
és érettük elmondott imádságokkal és mindennel, amire a pártnak 
szüksége van a nemzet érdekében.

Ennyi elméletieskedést csak az a lelki pásztori élményem fejezheti 
be, am ire emberileg látván a dolgokat, igen kedvesen gondolok vissza. 
Van két évtizede annak, hogy az egyik közkórház urológiai osztályán 
találkoztam egy ism ert pestkörnyéki munkásvezérrel. Hívem volt. 
Lelkész! látogatásom elől udvariasan, de mégis szeretett volna elzár
kózni Akkor is böjti idő volt. Súlyos m űtét előtt állott s láttam  a 
szemein, hogy valami őszinteséghiány gyötri. Az operáció előtti napon 
is találkozhattam  vele. Természetes volt az, hogy félt a műtéttől. 
Beszélgettem vele az ítéletről és a kegyelemről és megígértem, hogy 
a másnapi operáció idején a kórházban leszek s a m űtét ideje alatt 
is m ellette leszek, m ert operáló orvosa is hívem s ezt az engedélyt 
szívesen megadja nekem. Teljes bizalmatlansággal fogadta szavaimat. 
Nem hiszek a véletlenekben, de e m ondat után megnyílt a betegszoba 
ajtaja, belépett az evangélikus vallású tanársegéd (ma m ár nyilvános 
rendes tanár a budapesti orvoskaron), egyenesen hozzánk ta rto tt s a 
jó orvos meleg közvetlenségével kezet fogott betegével és azt mondta: 
boldog ember! a papja és az orvosa együtt fogja m agát m egm enteni. . . 
Ami ezután következett, azt nem kell leírni.

Bizonyos, hogy a fővárosi lelkészek a szociáldemokratákat nem 
m int pártot kezelik és figyelik, hanem m int Isten terem tett s bűnös 
gyermekeit. Magát a mozgalmat és embereit nem leírásokból és író
asztal mellől ism erjük, hanem a lelkészi szolgálat ezerarcú területéről 
é- örülünk annak, hogy ennek a pártnak híveit is gondozhatjuk és 
pásztorolhatjuk. Dr. Gaudy László.

Isten nevének értelme
A babiloni ékiratos cseréptáblákon talált sum ír ősnyelv alapján, 

amely a sumirológia legnagyobb szaktekintélye által elismert állás
pontom szerint alaptörzsében a mi m agyar nyelvünkkel azonos ős- 
nyelv, lapunkban régebben igyekeztem megfejteni az „Isten” név 
értelm ét az ,,iz-dun” alakból, ami „tűz-terem tő”- t jelent. — Sikerült 
véletlenül rábukkannom  e sz°nt név igazi értelm ére s örömmel közlöm 
a végleges, biztos megfejtést, mely szerint „Isten” azt jelenti, hogy 
„tűzhely-védő, honvédő”. — Bizonyítékaim a következők:

Tájszótárunkban „dungász-kodik” jelentése: „házat őriz”. Sumír 
értelm e is ez. „Dun” : betakar, véd, őriz. (Innét ered dun-na, dunv-ha, 
don-ga szavunk is.) A „gász” ősi alakja: „guz, guzu” : tűzhely, szállás, 
szállás, ház. — A . dungász” tájszavunkkal azonos név ju to tt eszembe 
a sum ír történetből, a „Duniász” istennév. — A sémita uralom alá 
került sum írokat Kr. e. a II. évezredben felszabadító vitéz, lovas, 
nyilas nép fővárosa volt „Kar Duniász”. — E nép neve a sémita 
szövegekben „kassú v. kassita”, az örmény írásokban „kús v. kusita”,



az araboknál „gúz v. ogúz”. — Érdekes, hogy uráli ugor ősnépünket 
is egy vitéz ,,ogúz” nép hódította meg s kettőjükből lett onogur 
ősnépünk. — A sumírföldi ogúz nép 650 évig uralkodott a sumírokon 
és sémitákon s azután Keletre vándorolt. — Egyik királya „Tarchún 
D araba” volt. — A „Tarchún” név azonos az etruszkok v. tyrhének 
isten-nevével és uralkodó házuk nevével, ahonnét a Tarquiniusok kerü l
tek ki. — E névhez hasonlít a m agyar Tárkony, Tárkány s Tarján 
név is. — Ősi alakja „Turgun” volt, melyben a szóközepi „g” a szó 
végére kerülve lett „Turung”, ami azonos a m agyar „Tering”-ette 
szóval. A szóvégi „ng” később ,,m”-mé vált szabályosan s lett belőle 
a vogul Tarem, a m agyar „Terem ”-bura és „Terem ”-fája. — A Tu- 
rung-Turum ”-ból lett az etruszk Anyaisten: „Túrán” neve is. Ezen 
Tarchún Daraba sumírföldi ogúz király fővárosa volt „Kar Duniász”. 
E szó értelm e érdekes. — „K ar” azonos a sum ír „gur v. k a r” szóval, 
ami körmozgást, körülvételt, gyűrűt, körsáncot, jelen esetben kör
sánccal m egerősített várost jelent. — E „gur” szóból ered a mai 
magyar gur-ít, gur-úl, girbe-gurba, g u rig a , gur-gúla, gör-dít, gör
get, gör-ög, gyűr-ű, kar-éj, k-.r-íma, ker-ít, ker-ek, ker-ék, kör rtb. — 
E szóból ered a szláv Gorod, Grad, Hrad, a német Gurt, Gürtel, a 
latin cir-cus, cir-cum, cir-ca, cir-c’ter stb., ahol az első „c” régen 
,,k” volt. — Az indogermánok Európa turáni őslakóit leigázták, de 
kultúrájukat, nyelvük nagyrészét átvették.

A „Kar Duniász” név másik szava istennév. M 'vel a tü rk  nyel
vekben a „g” hang egyes változatokban „ j”-vé lesz, azért a mi „dun- 
gász” tájszavunk és a „Duniász” ogúz istennév hangtanilag azonos 
egymás'al! Nemcsak hangtanilag. hanem értelm ileg is, m ert „dun” : 
betakar, őriz, véd, „iász” ped’g b itt’ta. szittya nyelven: „ország szál
lás”. — A „dungász”, „Duniász”, „Dunguz” azonos értelm ű szó s 
azt jelenti, hogy „tűzhely-őrző, otthon-védő, honvédő”. — Mivel egyes 
török nyelvekben a „z” hangzó helyett „ r” hangzó van, azért a fenti 
„Dunguz”, „Dingiz” névvel azonos a sum ír istennév, a „Dingir” is. 
Sum irul „gir, gar” : országot jelent! „Din v. dun” pedig „véd”! Sőt 
m óg a „tenger” szavunk is azcnos értelm ű akkor, ha igaz az az 
újabb, indokolt feltevés, hogy a turáni nép őshazája, Japán és 
Amerika közt, egy óriási szigeten volt, amely ragyogó kultúrájával 
kb. 12 ezer éve az óceánba süllyedt, m ert ez esetben tényleg „ország
védő” volt a „tenger”. Ezt a feltevést megerősíti az a körülm ény is, 
hogy a turáni mitológia szerint a tu rán i Isten, aki Anya volt, minden 
este a tengerbe szállt a’á „Nap-kocsiján” és minden hajnalban a ten
gerből jö tt fel az Égre, vagyis az őshazát, ahol a „tenger” szavunk 
keletkezett. Nyugaton és Keleten tenger határolta s tengerből kelt 
fel, tengerbe nyugodott le a Nap, az Anyaisten tüz-kocsija.

A fenti istennevek, mint talizmán-nevek, máshol is előfordulnak. 
Ilyen a tunguz-nép, a szibérai Tunguzka folyók, ilyen Dzsingisz kán 
neve. — Attila fia Dengizik volt, ami Dingiz-zig formában „szent 
Dunguz”-t jelent. Bendegúz a Bundugúz-ból lett: „Dungúz szü
lötte”. Mundzuk is gótos torzítása a M undugúz v. M un-Dungúz-nak. 
A sumír dingir-dimer, sungár-sum ír m intára a Dunguz-ból Dumuz lett, 
a' i a sum ír Isten volt és a sémitába Tam muz-ként került. Csaba királyfi 
„Domaszek”-re eskette meg őseinket, vagyis ,.Dumuz-zig”-ra, a „szent 
Dunguz”-ra. A mai „Dömös, Tömös, Temes” szóban is a Dumuz rejlik. 
Az „An tan  témusz, szór aka tém usz”-ban is e szó rejlik. Ősi alakja: 
„Ana Dana Dumuz, Szára Ugu Dumuz stb.” : „Védő Anyánk Dunguz, 
Égi Ürnőnk Dunguz!” . . . Tonuzóba sem „disznó-atya”, m int egyesek 
vélik a ta tá r szó alapján, hanem „Dumuz Aba” : Dunguz fejedelme. 
A , dungur, dingir”-ből lett „dum ur dim ir”-nek felel meg Tömör
kény, Tömöri nevünk. A szittyák „Temer Indá”-nak v. „Ar-tim  Pasá”- 
nak hívták Anyaistenüket.

A fenti nevek fordított sorrendű összetétele: girdin, gizdin, gász- 
dun, iászdun . . .  V. ö. Gaszton, Gosztony, Kustyán! A „iászdun” azonos 
a perzsa „J’zdan” isten-névvel, de ez a praeárja elámi szittyáktól 
kölcsönzött szava a perzsáknak. Ezen iászdun v. jizdan szóból lett 
hangtani fejlődéssel a mi „isten” szavunk. Kaukázusi védő folyónkat 
„Tana-isz”-n?k hívták, ami fordított összetételben „isz-tana”. Héro
dotosz. Jordanes szerint a szittyák szent folyója a Danaper (Dnyeper), 
másnéven Boristhenész volt. A két névben „per“ és „bor“ azonos a 
sumír „búr, buru”: folyó szóval. A sum ír Purukuzzi tartom ány neve

B ftN G ÍlM ISPlIT
György, dr. Lux Kálm án, dr. Zsig
mondy Zoltán, Lipter Rezső, dr. Koós 
Árpád, Futó Ferencné, Leidenberger 
János, dr. Borody Jánosné, ittebei Kiss 
Ernőné, Szauer Klára, Tomy József, id. 
és ifj. Péchy Imre, Rácz Ferenc, dr. 
Bókay János, Mikoia Sándor, dr. Wei- 
szer Elek, Taubinger Rezső, Rusznyák 
Be.a, Bíró M., Koros Károly, Zsigmondy 
Zsigmond, Zander Adél, dr. Procopius 
Béla, Rados Jánosné, Bottá László, Vi- 
rágh Istvánné, Orosz Lajosné, dr. Wag
ner Oszkár, Ströszner Ödön, Hibbey- 
Hosztják Albert, Sárközy Adam, K uthy 
Dezső, Szohor Pál, Seyfert Ottó, Durst 
Zoltán, M arschalkó Béla, Kurz Béla, 
vitéz Koós Benő, Nösner Vilmos, Kell
ner Robert, Csővári Lutber-Szövetség, 
Schöpf Károly, vitéz Balogh Lajos, 
Lám Béla, Ditrói Sámuel, Jánossy E r
zsébet, S :hanzer Pál dr., Tóth Gézáné, 
Kovács János, Csengey Gyula, Bruck
ner Emil, Paulinyi Jánosné, büki Fe
jé r Á rpád dr., Csáky Erikné, Szente 
Sándor, Némelhné, sz. Beck Mária, 
M olnár K lára, W agner Erzsébet, Lam- 
nek Vilmos, W inter Imre, Becht Al
bert, dr. Vetsev Aladár, Déry Miklós, 
Kern Oszkár, dr. Beszterczey-Jacobi 
Roland, Belházv Arnoldné, B. D., Kéky 
Kálmán, Kiss János. W agner Blanka, 
Késm árky (Kullman) László, H aupt
mann Vilmos, Kürm es Ferenc, Lampl 
Hugó, Völgyi Károly, M olnár János, 
dr. Lepény István, Novák Elek, dr. 
vitéz Bakay Jenő, dr. L ipták Pál, özv. 
dr. Glad Jenőné, Galbács István, rozs- 
nyói e /ang. kereskedelm i középiskola, 
Szigeti Sándor, Francziscy Mihály, 
Gergely Sándor, Asztalos Sándor, özv. 
dr. Takáts Józsefné, Them  Elemér, 
Mezőberényi Luther-Szövetség, Somos 
Károly, dr. Görgényi Gábor, Mysz 
Frigyes, özv. Lengváry Ferencné és 
Júlia, Tem esvári Oszkár, dr. Parasz- 
kay Gyula, Seyfert Alfréd, Beliczay 
M ária. (Folytatjuk.)

Olvastuk
A feltűnően elszaporodott írónők 

között ta lán  a legellentétesebb kritikát 
MoIIináry Gizella: Betévedt Európába, 
Betelt a föld hamissággal, Meddő szü
ret után, Vádoltuk egymást című köny
veivel válto tta ki. Nyolc kötetben sa
ját, sokat hányatott és szerencsétlen 
életét tá rja  az olvasók elé. Tartalm át 
röviden összefoglalni nehéz, m ert tör- 
vényte’en születésétől kezdve megele
venedik előttünk egy európai kö ru ta
zás, toloncoltatás, lelencház, lelenc- 
gyerm ekek sorsa és gyámszülőknél 
való élete. Anyja mindig akkor ava t
kozik életébe, am ikor m ár megbékélt 
sorsával és környézetével. Látjuk  e r
kölcstelen anyjának életét, katonaság
gal és különböző politikai és tá rsa 
dalmi osztályokkal való érintkezését, 
egészen addig, amíg végre az írónő is 
m egtalálja helyét a társadalom ban. Az 
első lapok olvasása u tán  azt hisszük, 
hogy valami ism eretlen világba vezet 
maid, ahol nem hiányzik a szépség és 
boldogság sem. De minél tovább for
gatjuk, annál nehezebb lesz az olva
sása, m ert egyre szomorúbb esemé
nyek elevenednek meg. Sokszor le kell 
tenni és felháborodva megkérdezni, 
vájjon m egtörténhetnek-e olyan dol- 

i gok, amik itt történtek? El kell hin-
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nünk, hogy igaz és m egtörtént dolgo
kat olvasunk, m ert a könyv elején 
megesküszik az írónő, hogy csak az 
igazat írja  és nem költött személyek 
és események szerepelnek regényében. 
Főleg a ferencvárosi bérházról, a nyo
mortelepről és áldott állapotban való 
sorsáról írt lapjai szomorúak. Az itt 
történtek leírása azonban úgy hat, 
m intha egy szegénygondozó nővér je
lentését olvasnók, akit a főváros kü l
dött ki, hogy illetékes ügyosztálya szá
m ára vizsgálja ki a segélyre szorulók 
szomorú helyzetét. Az ú. n. „proletár
dolgozó” sorsot akarja  m egm utatni ez
zel, de csak egyik oldalát m utatja 
meg. Méltánylandó őszinte és szó
kimondó hangja és hogy olyan tém á
hoz nyúlt, amitől általában félnek az 
emberek. De hibáztatjuk, hogy nyelve 
sok helyen drasztikus, a realista áb rá
zolás érdekében olyan pornográf jele
netei vannak, melyek lerontják más 
jelenetek irodalmi értékét. Nem helyes 
m indent olyan form ában visszaadni, 
ahogy elhangzik. Az irodalom nem 
fonográf. (Különösen anyjával való be
szélgetései ilyenek.) Könyveinek olva
sása azért is nehézkes, m ert a p á r
beszédek nincsenek elválasztva. K ülö
nös, hogy gyermekének a ján lja  köny
veit. Az édesanyák mindig szépet sze
retnek adni gyermeküknek, az írónő * 
élete azonban inkább szomorú és saj- 
nálatram éltó, de nem szép még akkor 
sem, ha igaz. S. K.

*
Barabás Pál: Józsefvárosi legenda.

(Írás könyvkiadó.) Egy rövid m ondat
ban tudom csak véleményemet össze
foglalni: sűríte tt limonádé. Ez a való
színűtlen történet egy m eghalt fiatal 
leányról szól, aki szellemalakban 
visszatér a földre, hogy jócselekedetei
vel szeretteinek elrontott életét rendbe
hozza. Egy szimpatikus, élő szereplője 
van a könyvnek: ez az öreg Rezek 
doktor bácsi. A könyv többi szereplője 
mind ördög és angyal. Sch. A.
y*~d**i ^  v  ‘m * ni * >_rrori rv»_r~rû

Láttuk
Hatvani Perlusz Gyula festőművész 

a M űteremben rendezett kiállítását. A 
tá rla t címe: Erdélyi havasok. 67 pasz
tell képet állított ki a művész, vala
mennyit erdélyi tan u lm án y ú ján  al
kotta. Ezek a képek azonban valahogy 
azt a benyom ást keltik, m inthogyha 
nem lennének elegendő elmélyedéssel 
és műgonddal alkotottak. A lapjában 
véve nem lehet ellenük semmi kifo
gást emelni, de éppen ez a tény m u
ta tja  meglehetős középszerűségüket. 
Egyetlen egy van csak, am it javukra 
lehet írni, nevezetesen az, hogy nem 
áldozzák fel a műkereskedői ízlés ked
véért egyéniségüket. Á ltalában azt ír
ták róla az újságok, hogy „képei fíno- 
mok”, ez azonban csak a fentebb elmon
dottak mellett írható í'óluk.

Andante vagy a Szerelem muzsikája 
annak a svéd filmnek a címe, amelyet 
nagy reklám  -előzött meg. Ez a film 
az elmúlt években láto tt harm adik 
zenei film. Elsősorban nemzeti sa já t
ságaiban különbözik elődeitől, a né
met Szerenád és az angol Intermezzo 
című filmektől. Míg a ném et film nem 
tud ta m egtagadni sajátságos, kissé ro
m antikába hajló felfogását és az an- \

azonos az Etelkuzu-éval. ,,Dan-a” : istennév, amely ,,ház-védő”- t je
lent. „Dun, dán” : véd,- „a v. ab”: ház, pl. „ab-lag sumírul ,,ház
világ” (ab-lak). A Boristhen-ész szóban a szóvégi ,ész” görög végzet, 
a „bor” folyó, m arad „isthen”, ami azonos a „Dana” szóval: „ház
védő, szállásvédő”. Szerintem idetartozik az „esztena” szó is. mivel 
a szlávok többsége valaha pásztorszittya volt, de elszlávosodott s meg
tarto tt igen sok uralaltáji szót anyanyelvéből. Itt nem „ház-őrző”, 
hanem „őrző-ház” az „esz-tena”. Az „esz” házat jelent a székely 
„esz-terhi v. esz-terja” szóban is, ahol „terhi v. te rja” gyöke a sumir 
„túr, du r”, ?mi azt jelenti, hegy: „körüljár, tér-ül, be-tér”. „Esz-terhi” . 
a ház körüljárója. Szerintem az „esztem-dő” is idetartozik. A szóvégi 
„dő” azonos a sum ír „udu”-val, ami „üdő, idő”-t jelent. Eszten-clő: 
Isten ideje. Csak később lett m ásértelm ű szó. Ide tartozik régi leány
nevünk, az „Eszton” is, m int talizmán név, — meg a Seb-astián, 
Seb-estyén” is, ami „Isten hívé”-t jelent. A „Gesztenye”-fa „házvédő, 
szállásvédő” fát jelent és a ,,Gesztenye”-folyócska is „szállásvédő”.

Az „Isten” ősmagyar neve tehát azonos a „jizdan, iászdun, duniász, 
dungász, Dunguz, Dumuz, dingir, dimer stb.” szavainkkal és értelm e 
m indegyiknek az, hogy „tűzhelyvédő, házvédő, szállásvédő, honvédő”.

Az is a mi égi Atyánk! Az volt a m últunkban, az most is és 
az lesz a jövendőben is, a mi szent és hűséges „ H o n v é d  ő”-nk!

Dr. Pass László.
1 * i** **• ^  i vr*-ii n r V » _ r n i O j
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Fent a szárijävi ősvadonban 
élt fagyos tanyáján Pávo gazda;
Küszködött, égett kezén a munka, 
ám az Űrtől várt földjére áldást.
G yermekével s asszonyával él ott 
kínnal szerzett sovány-kenyéren, 
árkot ásott, szántott és vete tt s várt.
M egjött a tavasz, a hó elolvadt 
s hóié elsodorta fél vetését; 
jö tt a nyár, jég-záporok zuhogtak 
s a ringó vetés felét lezúzták;
Ősz jött s elfagyott, mi megmaradt még.
Haját tépve jajgatott az asszony:
„Pávo, Pávo, átokvert öreg te, 
koldúsbot vár: elhagyott az Isten: 
rossz ko ld tfn i, — éhenhalni szörnyűbb.
Pávo, kézenfogva asszonyát, szólt:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Felerész fakérget tégy a lisztbe, 
én ezentúl még több árkot ások, 
ám az Űrtói várom majd az áldást.”
Felerész kéreg sült a kenyérbe, 
kétszer annyi árkot vájt a gazda, 
juha árán ve tt rozsot, ve te tt s várt.
M egjött a tavasz, a hó elolvadt 
s megmaradt: vetés és porhanyó föld; 
jö tt a nyár, jég-záporok zuhogtak 
s a ringó vetés felét lezúzták;
Haját tévve jajgatott az asszony:
..Pávo, Pávo, átokvert öreg te, 
haljunk meg, hisz elhagyott az Isten!
Rossz meghalni, ámde élni szörnyűbb.”
Pávo kézenfogva asszonyát, szólt:
. Megpróbál, de el nem hágy az Isten.
Kétszer annyi kérget tégy a lisztbe, 
én meg duplaszéles árkot ások. 
ám az Űrtói várom majd az áldást.”

*) A  Nemzeti K önyvtár most megjelent 118—119. sz. füzetéből közöljük
Runeberg, a finnek kiváló költőjének, a finn nemzeti himnusz író jának egyik 
legjellemzőbb, szép költeményét.



Kétszeres kéreg sült a kenyérbe, 
duplaszéles árkot vájt a gazda, 
marha árán ve tt rozsot, ve te tt s várt.
M egjött a tavasz, csordult a hó-lé 
s ár nem  v itt el sem vetést, sem földet; 
jö tt a nyár, jég-záporok zuhogtak 
s a «•ingó vetést le nem tiporták; 
ősz jött, ám a fagy távol maradi és 
sarlót várt a hullámzó arany-dísz.
Pávo gazda térdre rogyva mondta:
„Megpróbál, de el nem hágy az Isten.''
Térdre hullt az asszony is, míg így szólt:
,,Megpróbál, de el nem hágy az Isten."
Agg társához szólt szelíd mosollyal:
„Pávo, Pávo, kapj sarlóra vígan, 
fe lv irm d tunk boldogabb napokra, 
sutba dobjuk most-már a fakérget 
s é tkünk tiszta rozsból sült kenyér lesz.”
Pávo kézenfogta asszonyát, szólt:
„Asszony, asszony, elbuknánk a próbán, 
éhező testvért ha cserbe hagynánk.
Felerész kérget süss a kenyérbe: 
elfagyott a szomszédunk vetése!”

Az egyház ifjúsági munkája
(Folytatás) Az ifjúság az ifjúságért.

Kétségtelen, hogy az ifjúsági munka egyik legfontosabb része a 
helyes vezetés. Nem elég tisztában lenni pedagógiai elvekkel, nem 
elég hosszabb, vagy rövidebb gyakorlatra szert tenni. Az ifjúság irá
nyításához az ifjúság helyes és teljes ism erete és az önmaga veztésé- 
nek felébresztése kell. Erre a gondolatra egy, azóta körünkből m ár 
kinőtt egyetemi hallgató nagyon találóan így m utatott rá: „Nem elég 
szeretni a gverekket, keményen fogni őket, vagy hízelegni nekik és 
babusgatni őket. Bánni kell tudni velük és úgy irányítani őket tudat 
alatt, hogy ők maguktól m ondják és csinálják azt, amit én jónak 
gondolok. De hadd higvjék, hogy mindazt ők csinálták és ők találták 
ki.’ Mi mást mondottunk ezzel, m int hogy a vezető legyen ott m in
denben, legyen tele ötlettel, tervekkel, igyekezzék a_ tagok tudásához 
m érten terveket szőni és megvalósítani, maga azonban tudjon mégis 
mindig háttérben maradni, meghúzódni az ifjúság érdekében.. Mindig 
akkor értem  el a legkönnyebben valamit, amikor eszerint cselekedtem. 
Aránylag rövid idő leforgása alatt megvalósítottam, hogy ifjaim  maguk 
vették át a vezetést, irányítást, még a nyilvános ünnepélyek rendezését 
is. Kiindulásom a tisztikar megválasztása volt. A titkár, vagy helyet
tesének feladata az összejövetelek levezetése, műsorok összeállítása, más 
ifjúsági körökkel való kapcsolat ápolása, vendégelőadók fogadása és 
üdvözlése, stb. A jegyző m inden összejövetelről, kirándulásról, ünne
pélyről jegyzőkönyvet vezet, megszámlálja a résztvevőket. A könyv
táros katalógust készít, új könyvek megjelenését figyelemmel kíséri, 
közös megbeszélés alapján megvásárolja azokat, stb. A pénztáros 
összegyűjti a havi megajánlásokat, havonként megvizsgálja a bevételi 
és kiadási tételeket. Emellett több kisebb tisztségeket szerveztünk 
kisebb munkák (főleg sportszakosztályok) vezetésére. Minden prog- 
lam m  előkészítése a tisztikar közös megbeszélése és javaslata alapján 
történik. A tisztikar a köri gyűléseknek mindig kész tervezetet nyújt 
be. Fiúk és lányok közös gyülekezeti ifjúsági körében megfelelő 
számmal képviselve van m indkét nemű ifjúság a tisztikarban is.

Az ifjúságot tehát soha ne kezeljék felülről, m int olyanokat, akik 
még nem komolyak és nem érettek vezetésre és irányításra. Súlyos 
sebet e jt mindaz rajtuk, aki kisebbségi érzetüket hangoztatja, de 
csodálatos eredményeket érhet el velük mindaz, aki érett felfogá
sukra, komoly gondolkodásukra utal. Természetesen mindig magának 
a vezetőnek "kell résen állania és adott esetben meg nem felelő vezetők 
helyett egy időre, vagy véglegesen is ú jakat alkalmazni.

BftNGflIKUSELCr
gól sem az ú. n. síma angol stílust, 
addig ez a film sem tud elszakadni 
északi egyszerűségétől és tisztaságától. 
Ez éppen a nagy előnye, m ert nem vá
lik sablonossá, bár meséjében ú jat 
nem mond. Sőt egy-két megszokott 
fordulata is van (pl. az egész süket- 
ségi epizód és lélektani következmé
nyei). Ezeket azonban készségesen 
m egbocsátja az em ber a filmből áradó 
tisztaságért. Jó film, bár egy-egy része 
elm aradhatott volna. Kár, hogy az 
elején több üzemi hiba van, éles és 
rossz hegedűhang, feliratnélküli jele
net, melynek szövege percekkel később 
jön. Végül azonban minden rendbe
jön, a történet is, a film is. Aki meg
nézi: nem csalódik.

Muki, a sokat reklám ozott és még 
utólagos reklám m al is egyre kínálkozó, 
burleszknek várt, de gyengébb víg
já tékká erőtlenedő filmecske, eléggé 
szánalm as produkció. A film feliratai 
sokat sejtetnek, olyasmiket, amikből 
semmi sem lesz. Vékony mese, bele
erőltetett mellékszereplőkkel, egészen 
gyenge, őskori kezdéssel. Még szórako
zásnak is kevés. kp.

H Í R E K
A bűnbánati hét hazánk minden 

gyülekezetében a mai időkhöz illő ko
molysággal folyt le. Híveink napról- 
napra buzgón vettek részt az istentisz
teleteken és a különböző összejövete
leken. A befejező vasárnapi istentisz
teleten m indenütt úrvacsoraosztást ta r 
tottak.

Imaterem-avatás. Fűzfőgyártelen, a 
gyárigazgatóság jóvoltából protestáns 
im aterem  létesült s azt m árcius 5-én 
ava tta  fel D. Kapi Béla dunántúli püs
pök. Előző napon este a püspök a kul- 
túrház nagyterm ében a gyártelep veze
tősége, tisztviselői és m unkásai részére 
előadást tarto tt.

A budapesti lelkészek m árcius 3-án 
— a bűnbánati hét alkalm ából — a 
bányakerületi püspöki székházban ösz- 
szejövetelt tarto ttak , melyen lelkészi 
hivatásuk bűnbánati kérdéseivel fog
lalkoztak. A hivatalosan elfoglalt ta 
gokon kívül teljes számban megjelent 
lelkészekhez D. Raffay Sándor püspök, 
Mohr H enrik alesperes és M ajba Vil
mos lelkész szólották. A bűnbánati órát 
Kemény Lajos esperes im ája zárta be.

A Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság m árcius 7-én és 8-án a Refor
m átus Teológiai Akadémia nagyter
mében konferenciát rendezett „A ke
resztyén egység és együttm unkálko- 
dás” és „Az egyházak nemzeti szolgá
la ta” címmel. A konferenciát D. Kapi 
Béla püspök nyitotta meg és vezette 
be Dr. Ravasz László reform átus püs
pök és dr. Tasnádi Nagy András m. kir. 
titkos tanácsos a keresztyén egységről és 
együttm unkálkodásról beszélt egy pro
testáns teológus és egy politikus megíté
lése szerint. Az egyházak nemzeti szol
gálatáról dr. M akkai Sándor egyetemi 
tanár, dr. Im re Sándor egyetemi tanár 
és dr. Bencs Zoltán országgyűlési kép
viselő, az Országos Luther-Szávetség 
elnöke szólották.

Böjti esték. A budapesti templomok
ban ebben az esztendőben is hétről- 
hétre sorozatos igehirdetések vannak.
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Az ifjúság saját vezetésével fiainknak nemcsak önérzetét növel
hetjük, hanem a m unka állandóságát is biztosíthatjuk. Ez a legbizto
sabb útja annak, hogy ne legyen soha szereplőhiány, üresen hagyott, 
Programm nélküli összejövetel s az anyagi erők is rendelkezésre állja
nak. Még a rongálás szellemét is — mely különben ott él minden ifjú 
lelke mélyén — így irtha tjuk  ki legjobban. Amit az ifjúság magáénak 
mondhat, azt nem töri-zúzza, hanem  két kezével igyekszik megvédeni.
Itt kell legalább egy mondatban érintenem  a külön ifjúsági helyiségek 
kérdését is. Abban mindig károsodik gyülekezet is, más közösség is, 
ha az ifjúság közös helyiséget használ és nem a magáéban végezheti 
munkásságát Viszont a saját helyiségét — példák bizonyítják — csino
sítani, kedvessé és vonzóvá tenni igyekszik. Legyen tehát elvünk: az 
ifjúság az ifjúságért. Ne idegenkedjünk attól, hogy túl nagy területet 
kapnak. Kellő hátvéd mellett, állandóan szemmel tartva őket, szép 
m unkát tudnak m indenütt kifejteni.

A meg nem érte tt fiatalok.
Sokakat kifáraszt azonban az ifjúsági m unkában az emberek meg 

nem értése. A gyülekezeti ifjúsági m unkát mindig árnyékként szokta 
kísérni egy egész sereg ember meg nem értése. Kezdve az egyházfi
tól, akinek a legtöbb baja velük van, a m indent gáncsoló öregekig, #
akik folyton azt emlegetek, hogy ötven évvel ezelőtt is el voltunk 
nélküle, ma sincsen rá semmi szükség, — a társadalm i és az egyházi 
életnek milyen sok rétegét találjuk ott a vádolok és szeretetlenül ítél- 
getők csoportjában! Arról ne is szóljunk, hogy sok vezető ember riválist 
lát a gyülekezeti ifjúsági munkában, vagy m indenkori távolm aradásá
val szükségtelennek minősíti azt.

A legnagyobb baj azonban ott van, hogy mindig megérteni 
igyekeznek a fiatalokat. Nem ju t eszükbe sokaknak, hogy az öregség 
művészete éppen erről a megértésről való lemondás. Aki tú l van 
már az ember életútjának felén, az tapasztalatait gyümölcsözte^', 
emlékeinek él, a m últ eseményeiből igyekszik következtetni a jövőre.
Az ifjú azonban mindig merész, lehetetlennel is szembeszálló, célra
törő és küzdelemre vágyik. Ha meg nem értjük  egymást rajtunk  kívül 
álló okok miatt, legalább becsüljük még az ifjúságot s érdeklődjünk 
minden m unkája iránt. Lehet, hogy most még nem érdemli meg ezt 
az érdeklődést. Sokszor ne is m iattuk tegyük meg ezt, hanem a jövőért 
való felelősségünk érdekében.

(Folytatjuk) Pásztor Pál.

Szerdán esténként a fasori, a2 angyal
földi, Sim or-uteai templomban, csütör
tökön a kőbányai és a kelenföldi, pén
teken esténként az óbudai templomban, 

„vasárnaponként pedig d. u. 5 órakor a 
Fébé böjti estéi .az Ü llői-úti im aterem 
ben. — A fasori tem plom böjti estéi
nek közös címe: „Isten próbái idején”. 
— Márc. 8-án: Hitetlenek között (Ke
mény Lajos). Márc. 15-én: Szegények  
között (Kemény Péter). Márc. 22-én: 
Betegek között (Harmati György). 
Márc. 29-én: Szórványlelkek között
(Pásztor Pál). A nagyhéten „Mit tet
tünk K risztussal?” közös cím m el lesz
nek az igehirdetések.

Presbiteri konferencia. A három al
földi egyházm egye — a békési, arad- 
békési és a csanád-csongrádi — márc. 
9-én presbiteri konferenciát rendezett 
Orosházán, m elyen többek között a 
Magyar Evangélium i M unkásszövetség 
programmját és célkitűzéseit is ism er
tették dr. Kékén András társelnök és 
Bállá Árpád főtitkár előadásában.

Mária Dorottya-emlékünnepély. A 
budai egyházközség N őegylete évenként 
szokásos Mária D orottya-em lékünnepé- 

. lyét március 11-én,. szombaton d. u. 5 
órai kezdettel tartja a Bécsikapu-téri 
templomban. Az ünnepélyen dr. Vladár 
Gábor egyházm egyei felügyelő centen- 
náriumi ém lékbeszédet mond. Művészi 
zeneszámok szerepelnek: Tóth Valéria 
énekművésznő, W eltler Jenő tanár, 
Keresztesi-K reutz Hedvig, Kiss Károly 
és a Lutheránia Énekkar. A gyülekezet 
alapítójának, Mária Dorottya királyi 
hercegnőnek centennáris em lékünne
pélyére az egyházközség ezúton is sze
retettel hívja híveinket.

Űj egyházmegyei elnökség. A po
zsonyi egyházm egye február 28-án vá
lasztotta meg új elnökségét. Esperes 
Mátis István felsőszeli-i lelkész, egy
házmegyei felügyelő vitéz Jány Gusz
táv vezérezredes lett. Beiktatásuk idő
pontját későbben közöljük.

Evangélizáció lesz márc. 19—25 kö
zött a B écsikapu-téri templomban Joób 
Olivér nyíregyházi lelkész szolgálatával.

Az Evangélikus Nőegyletek Országos 
Szövetsége március 8-án a D eák-téri 
leánygim názium  dísztermében szeretet- 
vendégséget rendezett. Előadást tartott 
dr. Vladár Gábor kúriai tanácselnök. 
Énekelt Basilides Mária, a m. kir. 
Operaház tagja, zongorázott Faragó 
Ibolya zongoraművésznő, szavalt Csiky 
Mária, a M adách-Színház tagja. Im ád
kozott és bibliát olvasott Wolf Lajos 
tb. esperes.

Két érdekes pályázat. Az ök u m en i
kus Ifjúsági Bizottság pályázatot hir
det két dolgozat megírására: 1. Kossuth 
Lajos és az úniós törekvések M agyar- 
országon. 2. Eszmecsere a protestánsok  
és katolikusok között az utolsó 25 év 
ben Magyarországon. A pályázatban  
résztvehetnek mindazok a 35 éven aluli 
magyar ifjak, férfiak és nők, akik az 
ökumenikus munkában résztvevő fe le
kezetek (református, evangélikus, gö
rög keleti, baptista) valam elyikéhez 
tartoznak. A nyertes dolgozat díja 
mindkét pályázatnál 500—500 pengő. A 
díjat csak abszolút értékű pályam unka 
nyerheti el. Ha a pályadíjak kiadásá
ból haszon származik, annak m egálla
podás szerinti százaléka a szerzőé. A 
jeligés pályázatokat dr. Pap László e l
nök címére kell küldeni (Bp., Thököly- 
út 117/b.). A pályázat határideje 1944

i — i * • i * f“t i/"i ““ 'ii *---

október 31. Az ö . I. B. által felkért 
bírálóbizottság tagjai: dr. Pap László 
elnök, dr.H. Gaudy László és dr. Patay  
Pál.

Halálozás. Küm merle Pál festőm ű
vész, volt m űegyetem i adjunktus 70 
éves korában, febr. 17-én elhunyt. A 
Képzőm űvészeti Társulat egyik leg 
régibb tagjai közé tartozott. Különösen  
akvarelljei voltak kiválóak. M űvei leg 
inkább magántulajdonban vannak.

Kitüntetés. Az ifjúság honvédelm i 
nevelésének vezetője Cseplák János 
bakonycsernyei igazgató-tanítót húsz 
éven keresztül tartó eredm ényes le- 
ventefőoktatói ténykedéséért az I. osz
tályú díszjelvénnyel tüntette ki.

Házasságkötés. Tóth Ferenc líceum i 
tanár (Sopron) és Horváth Mária (Ke- 
menesmagasi) február 20-án tartották  
esküvőjüket a kem enesm agasi-i tem p
lomban.

A Jó Pásztor missziói albizottság
címe f. évi március 1-től: Budapest,
V., Lázár-u. 5. (I. em. 11.)

A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége 
március 4-én este első elnöke, Bartóky 
József halálának 15. évfordulója alkal
mából Bartóky-em lékünnepélyt ren
dezett. M egnyitó beszédet dr. Varga

Lajos társelnök, em lékbeszédet Wolf 
I Lajos tb. esperes mondott. K öltem é

nyeket adott elő Ramor Paula.
Hazafias ünnepélyt rendez március 

12-én a fasori Ifjúsági Luther Márton- 
Kör az 1848. márciusi nagy napok és 
Kossuth halálának 50. évfordulója em 
lékére a fasori gimnázium díszterm é
ben. Belépődíj nincs. Minden érdeklő
dőt szeretettel várnak.

Űj Spurgeon könyv. A napokban je
lent meg Spurgeonnak, a híres nagy 
angol hitszónoknak „Csak kegyelem 
ből” című munkája. A könyv az üdvös
séget kereső lelkek számára íródott. 
Nagy lelki gyönyörűséggel olvashatja  
minden ember. A könyvben Spurgeon  
nem es egyszerűséggel, érdekes és köz
vetlen módon ism erteti Isten kegyel
mének csodálatos munkáját. A Szent
írás alapján tárgyalja, hogy a lélek  
élete, boldogsága, megtartása és m eg
dicsőülése mind a kegyelem  műve. Ol
vasás közben mindenki leikéből mély 
bizalom lángol fel az iránt, -aki — 
„igazzá teszi az istentelent!” M egjelent 
az „Olajág” könyvkereskedés kiadásá
ban (Bp., II., M ária-tér 3.). Ára 6.— P. 
M egrendelhető a fenti címen (pósta- 
takarékpénztári csekkszámla száma 
22.064) vagy a könyvkereskedők útján.
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MNcaMisag
Keresztyén egység 

és
együttmunkélkodás
Ezzel a címmel rendezett előadói 

estet a M agyar Protestáns Irodalmi 
Társaság. Az estélyt D. Kapi Béla püs
pök, az Irodalm i Társaság elnöke nyi
totta meg s m egnyitójában azt a gon
dolatot fejtegette, hogy maguk a ke
resztyén egyházak is szükségét érzik 
annak, hogy egymással szembenálló 
„szervezet”-ből K risztusban egy testté 
fejlődjenek, m ert csupán így küzdhet- 
nek meg az istenellenes áram latokkal. 
Az előadóest tém áját dr. Ravasz László 
püspök, a protestáns teológus szempont
jából vizsgálta. Érdekesen szólott 
Söderblom svéd evangélikus érsek 
stockholmi mozgalmáról, mely az „Élet 
és M unka” világszövetségében a római 
pápa elnöklete a latt óhajto tt gyakor
lati együttm űködést létrehozni. Ez 
azonban hajótörést szenvedett a „mor- 
talium  animos” encyklika álláspontja 
miatt.

Dr. Tasnádi Nagy András, a kép
viselőház elnöke az egység és az 
együttm unkálkodás kérdését a politikus 
szempontjából vizsgálta. Nem látja re 
ménytelennek ezt a fontos ügyet, m ert 
nem m ondhatunk le arról az eszményi 
közérdekről, hogy a különböző hitfele
kezetű jó keresztyének és jó magyarok 
egysége felé haladjunk. Az állam  nem 
nézheti közömbösen, hogy polgárai kö
zött szakadékok keletkezzenek, mikor 
a nemzeti egzisztencia kérdései m ered
nek eléje. Valamennyi egyház lelké
szeinek kötelessége a belső hitépítő 
munka, de egymás hitének tisztelet
ben ta rtása  elsőrendű nemzeti érdek.

A két előadás gondolatait D. Kapi 
Béla püspök foglalta egybe az egység 
és együttm unkálkodás közérdekéről 
mondott szavaival.

Második napon az előadók az egyhá
zak nemzeti szolgálatáról szólották. Dr. 
M akkai Sándor egyetemi tanár, m int 
teológus szólt a kérdéshez s azt fejte
gette, hogy minden jelszótól mentesen 
kell a m agyar élet evangélium ivá való 
fejlesztéséért dolgozni. Világosan kell 
látni a nemzet bűneit és azok megbá
nására kell azt indítani.

Im re Sándor dr. budapesti egyetemi 
tanár a pedagógus gondolataival vizs
gálta a kérdést és rám utatott, hogy ez 
a problém a valójában a minőség kér
dése, m ert az egyháznak olyannak kell 
nevelni az em bereket, hogy a tőlük 
várt szolgálatokat a nemzet javára meg 
is tehessék. A tiszta vallásosság a 
nemzeti érzésnek szakadatlan erősítője. 
Az egyházak önm agukat a maguk egé
szében tekintsék Istentől adott nevelő
intézménynek.

Dr. Bencs Zoltán, a MÉP alelnöke, az 
Országos Luther-Szövetség elnöke, m int 
politikus szólt a kérdéshez. Megálla
pította, hogy az egyház és a totális 
állameszme nem fér össze. A lá th a ta t
lan egyház ugyan csak az Istennek fe
lelős, de a látható egyházak csak any-

2

Kuthy Dezső a dunáninneni 
egyházkerület új püspöke

Március* 10-én bontották fel a dunáninneni evangélikus egyház- 
községeknek az új püspökre, Kardos Gyula utódjára beadott szava
zatait. A gyöngélkedő Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő helyett 
Händel Béla dr. egyházmegyei felügyelő, főügyész elnökölt a szava
zatbontó bizottságban, ahol többi közt jelen voltak: vitéz Purgly Lajos 
egyházmegyei felügyelő, lie. Fizély Ödön, Schrödl Mátyás, Furia Zol
tán, Ottm ár Béla esperesek, Hanzély Ferenc egyházfelügyelő és Bér
ezés Lajos igazgatótanító.

Az összesen kilencvenhat érvényes' szavazatból kilencvennégy 
ju to tt Kuthy Dezső eddigi egyetemes egyházi főtitkárnak, a nemrég 
beiktatott balassagyarmati lelkésznek, egy gyülekezet pedig a maga 
két szavazatát a saját lelkészére adta. A közbizalom tehát úgyszólván 
teljes egyhangúsággal emelte méltóságába az új püspököt. A választás 
kimenetele egyházi, közéleti és társadalm i körökben gyorsan elterjedt 
s m indenütt őszinte örömet keltett.

K uthy Dezső püspök most ötvenhatodik évében jár: 1888 november 
11-én született, Baján. Édesatyja előbb pedagógiai pályán működött, 
később állampénztári tisztviselő lett. Elemi- és középiskoláit ugyanott, 
a teológiát Pozsonyban végezte — itt tanára volt Raffay Sándor és 
Kovács Sándor (a dunáninneni püspökségben egyik elődje) is; majd 
kétéves németországi tanulm ányút következett. Geduly Henrik püs
pök szentelte lelkésszé. 1913-ban Miskolcon hitoktató-segédlelkész, 
1914-től 1919 végéig a szepesmegyei Ruszkin község paróhus-lelkésze, 
közben az orosz harctéren tábori lelkészként is teljesített szolgálatot. 
A cseh megszállás m iatt átjővén az anyaországba, két éven át a pest
megyei Monoron önálló hitoktató. 1921 őszén hívták el a budapesti 
központba: az országos egyház, az „egyházegyetem“ igazgatásának 
átszervezője lett a kevéssel utóbb egyetemes felügyelővé választott 
Radvánszky Albert báró oldalán és első m unkatársaképp; 1925-től 
egyetemes főtitkár. Fontos szerep ju to tt neki az új lelkészi nyugdíj- 
intézet és több új szórványgyülekezet kialakításában, kilenc eszten
dőn át volt nyugdíjintézeti ügyvivő és huzamosabb ideig egyetemes 
missziói lelkész. 1943 végén választották Balassagyarmat lelkészévé, 
a megboldogult Kardos Gyula püspök parókiájára. Decemberben 

j  installálták itt. Nős; felesége Mika Mária oki. gimnáziumi tanárnő, a 
neves történetíró leánya. Négy gyerm ekük van: két fiú és két leányka, 

i  Példás, valóban „lelkipásztori házaséletet“ él.
Kuthy Dezső püspök alapvonása a kemény, határozott, rendületlen 

színvallás. Szenvedélyes kutatója és hirdetője a megismert igazságnak,
; hitvalló, bátor szolgája Istennek. Az egyházi közigazgatás terén 

imm ár harmincéves m últja van és rendkívüli tapasztalatai; az állam 
mal és a többi egyházakkal a legüdvösebb kapcsolatokat igyekezett — • 
segített megerősíteni; egyházdiplomata a szó leggyakorlatibb érte l
mében — számos barátot szerzett külföldön egyházának és a magyar 
ügynek; melegszívű lelkipásztor, amiről a budapesti egyetemisták 
Luther-Otthona élén, m int igazgató is tanúságot te tt az évek során, 
korszerűsítve kívül-belül ezt az intézetet. A magyarországi protes
tantizmus külföldi hírszolgálatában közel két évtizede nélkülözhetet
len m unkát végez állandóan.

Jogos reménységgel vár tőle sokat új őrhelyén a m agyar közélet, 
országos egyházunk s elsősorban egyházkerülete és kéri Isten áldását 
jófeltételeire.

Az új püspöknek nyomban az eredm ényhirdetés után küldöttség 
hozta tudomására megválasztatását. Kuthy Dezső felesége társaságá
ban fogadta a küldöttséget, amelynek élén hangsúlyozta Händel Béla 
dr.: A válságos időkben is reménységgel néznek Kuthy püspök műkö
dése elé. Válaszában a püspök köszönetét mondott a bizalomért. Nap
jaink súlya alatt törpének érzem magam — szólt —, de éppen ezért 
odatárom minden gondomat az Örökkévaló elé s akkor már hallom is 
a biztatást: „Elég neked az én kegyelmem, m ert az én erőm erőtlen
ség által végeztetik el“ .

K uthy Dezső püspök felszentelése és beiktatása még a tavasszal 
megtörténik. (Magyar Értesítő.)'



Kossuth és az unió
1841-ben gróf Zay Károly, az evangélikus egyház akkori egyete

mes felügyelője (főkormányzója), felszólítást intézett a m agyar protes
tánsokhoz a hazai evangélikus és reform átus egyház egyesülése érde
kében. Felszólításának országszerte nagy visszhangja támadt. A követ
kező pár sorban azt igyekezünk megírni, milyen álláspontot foglalt el 
ebben a kérdésben a mindenkori magyarság egyik legnagyobb szel
leme, az evangélikus Kossuth Lajos.

Az unió eszméjét a legnagyobb elismeréssel és örömmel fogadta, 
mert tőle az amúgy is tagolt m agyarság megerősödését remélte. Érvei
nek felsorakoztatásánál azonban szem előtt kell tartanunk, hogy 
Kossuth állásfoglalását nem m érhetjük le a ma evangélikus teológiá
jának mérlegén, m ert Kossuth a saját kora saját evangélikus egyházi 
közvéleményének meggyőződését fejezte ki, amikor az unióról írt és 
beszélt. Dogmatikai vagy tanbeli állásfoglalást hiába is keresnénk 
nála. Számára döntő szempontok: a nemzet érdeke, az adott helyzet 
és a felvilágosodás eszmevilágából fakadó érvelés. (Viszont ezért el
marasztaló ítéletet m ondanunk Kossuth állásfoglalása m iatt éppen 
olyan igazságtalan, m intha ötven év m úlva elmarasztaló ítéletet mon
danának felettünk egy új teológiai szempont talaján állva mai teoló
giai állásfoglalásunk miatt.)

Azt már em lítettük, hogy Kossuth a két protestáns egyház egye
sülését nemzeti szempontból tekintette sürgősnek és döntőnek. Ugyan
akkor azonban világosan látta  azt is, hogy az unió nem lehet tanbeli, 
avagy dogmatikai egyesülés. Az unióból egyelőre csak egy közös 
protestáns egyházi keret megvalósítását remélte, melyen belül min
den evangélikus és reform átus hivő a saját hitvallásos meggyőződése 
szerint élheti a maga keresztyén életét. Igen érdekes érvelése. Azt 
irja, hogy ahol az egyesülés a tanra is kiterjed, ott az uniált felekeze
tek részéről ,,óhitüek“ m aradnak fenn, akik egyházuk történeti m últ
jával szakítani nem akarnak. így két felekezetből három vagy négy 
támad. Ahol pedig kormányhatalom  erejével igyekeznek az uniót meg
valósítani. ott a lelkiismereti szabadságon, a XIX. század jellem én és 
a protestántizm us szellemén követnek el erőszakot. Az unió további 
és tartalm i fejlődését — jellegzetesen a XIX. század protestáns eszme
világának megfelelően — „csak a protestántizm us alapelvét tevő 
szabad észhasználat lassú működése“ révén véli elérhetőnek. (Pesti 
Hirlap, 1841. évf. 22. szám.) A szabad észhasználatban rejlő lehetősé
gek kiteljesülését a közös protestáns iskolai neveléstől várja, még 
pedig úgy, hogy közös protestáns fő- és középiskolákat kell felállítani. 
Bennük a tanárok alkalmazása független legyen a felekezeti szempon
toktól, csak a vallástanítás végzésére legyen mind a két protestáns 
felekezetnek külön tanerője. Kossuth tehát egyáltalán nem gondolt 
arra, hogv az uniót egy-kettőre megvalósíthatják. Ö tulajdonképpen 
az uniónak csak az előm unkálatait szerette volna a megvalósulás 
stádiumáig — tanítás és nevelés révén — eljuttatni.

Érdekesek és reálisak az unió megvalósulását elősegítő és akadá
lyozó tényezőkre vonatkozó megjegyzései is. Az egyesülést elősegítő 
tényezők szerinte: 1. Az evangélikus egyház belső felépítésében nép
hatalmi. (Demokratikus.) Ez nem azt jelenti — írja  Kossuth .—.. hogy 
egyházunk beligazgatásában minden evangélikus egyháztag részt- 
vesz, hanem azt, hogv minden egvháztag r é s z t  v e h e t  b e n n e . Azaz 
mindenki számára adva van a lehetőség, hogv saját felelős állásfog
lalása szerint döntsön az evangélikus egyház minden kérdésben.
2. Elősegíti az uniót az is, hogy a reform átus egyház hierarchiális 
vezetése a magvar nemzetiséghez hűségesen ragaszkodik.

Ugyanakkor azonban a reform átus egyháznak ez a hierarchiális 
iránya akadályozó tényező is, m ert zárt egvházkormánvzati rendsze
rénél fogva a néphatalm i elvet érvényesülni nem engedi. Másik aka
dályozó ok Kossuth szerint, hogv7 az evangélikusok között valóban 
volt egy párt (azonban sokkal inkább nemzetiség), am ely ' vallását a 
szlavizmus érdekeivel igyekezett azonosítani.

Mindezek az akadályok azonban, hirdeti Kossuth, legyőzhetők. 
Az unió a tantételekhez nvúlni egyelőre nem akar. Hogv aztán az 
eljövendő nemzedékek, melyek m ár az em lített és új szellemű közös

nyiban töltik be hivatásukat, ameny- 
nyire szolgálni tudnak nemzetüknek. 
A keresztyén egyházak nemzeti szol
gálatának jelentőségét bizonyítja az is, 
hogy igazi nemzetnevelés csak a példa
adás ú tján  haladhat. Az egyházak ne
veljenek példaadó életre. Nem elég 
csak hirdetni a békességet, de gyako
rolni is kell azt. Dogmák a. hit v ilá
gába valók. Ott van a helyük, de nem 
szabad, hogy akadályok legyenek a 
nemzeti szolgálat közös m unkaterén. 
Hirdessék az egyházak, hogy életet á l
dozni is tudni kell a hitért, m ert csak 
így tudunk életet biztosítani lelkűnk
nek is és a szociálisabb, tisztább nem 
zeti jövőnek is.

Az előadásokat D. Kapi Béla foglalta 
össze és köszönetét mondott az elő
adóknak. Fáy István vallás- és köz- 
oktatásügyi állam titkár, az Irodalmi 
Társaság világi elnöke a jobb jövő re 
ménységével zárt be az előadói estet.

Most ta rto tta  évi közgyűlését is a 
M agyar Protestáns Irodalm i Társaság. 
A közgyűlést D. Kapi Béla püspök nyi
to tta  meg. M egemlékezett az Irodalmi 
Társaság hajdani vezetőjének, báró 
Bánffy Dezsőnek születési centenná- 
rium áról s kegyelettel búcsúztatta a 
kiváló történészt, Török Pált, a T ár
saság volt fő titkárát és a kiváló pro
testáns írót: H arsányi Zsoltot. Ezután 
melegen üdvözölte az új világi tá rs
elnököt, Fáy István vallás- és közokta
tásügyi állam titkárt, aki székfoglaló
jában nem kívánt program m ot adni, 
hiszen a nagvm ultú Irodalm i Társaság 
feladatai és m unkaköre régen kialakul
tak  már. R ám utatott azonban arra, hogy 
maga az Irodalm i Társaság is tudatában 
van annak, hogy a szellem egyensúlyát 
csak hitbeli elmélyülés biztosíthatja. A 
letelt m unkaévről dr. Szabolcska László 
fő titkár terjesztett elő jelentést, dr. 
Kerecsényi Dezső egyetemi tanár a 
P rotestáns Szemle elm últ évéről szá
molt be, Kesztler László íőpénztáros 
pedig a szám adást és a költségvetést 
ism ertette. Dr. Ravasz László püspök 
indítványára az eddigi tisztikart újból 
egyhangúlag megválasztották. (MÉ.)

Szóvátesszük
. . .  az egyik déli lap cikkét, am ely

ben arról van szó, hogy „ragályos a l
koholizmus tö rt ki Budapesten s ennek 
a szenvedélynek társaságbeli úrihöl
gyek, fiatal lányok és asszonyok hó
dolnak”. Való igaz, aki az utóbbi idő
ben ú. n. „úri társaságokban” megfor
dult, megdöbbenve vehette észre, hogy 
a régen olyan szelíd és jólnevelt dá
mák most versenyre kelnek az ivás- 
ban gavallérjaikkal. Ezelőtt nem is 
olyan sok évvel, még szégyen volt, ha 
egy hölgy „spicces” lett egy-két pohár 
likőr elfogyasztása után, ma az a szé
gyen, ha valaki nem iszik versenyt a 
férfiakkal. Nem akarunk általánosí
tani, de szégyenteljesnek találjuk, 
hogy éppen a felsőbb társadalm i osz
tályok nőtagjai já rnak  elől ilyen rossz 
példával. Nem akarunk közmondást 
sem idézni, csak azt a meggondolást 
vetjük fel: mit szólnának hozzá, ha 
háztartási alkalm azottjuk követné jó 
példájukat? Ez a kétségen kívül „há
borús jelenség” a nemzet erőinek nem
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megerősödését, hanem  gyengülését m u
tatja.

. . .  „Szigorúan rostál a könyvnapi 
delegáció” címmel egyik késő esti la
punkban érdekes cikk jelent meg. Al
címében közli, hogy vezetőszempontja: 
a fiatal írók ajnározása. A mostani 
könyvnapra kb. 150 kiadvány készül, 
azonban engedélyt sokkal kevesebb 
kap. A kiadók általában az általuk 
kiadott könyvek lefelé kerekített szá
m ának 10%-ával szerepelhetnek, illetve 
ezek arányában jelentethetnek meg új 
műveket. A könyvnapi könyvek árá t 
is szigorúan szabályozzák, aki 3 köny
vet hozhat ki, annak egyet lehetőleg 
5—6 pengős áron kell adnia. Érdekes 
összetételű a bírálóbizottság: Hankiss 
János egyet, tanár, állam titkár, Vojno- 
vich Géza, az Akadémia tagja és Bó- 
kay János. K íváncsian várjuk, ugyan 
kiket fog méltónak találni ez a bizott
ság a fiatalok közül?

. . .  hogy Kolozs Jenő: Akikről Buda
pest utcáit elnevezték című könyvében 
hibáktól hemzsegő szöveget írt Lu
therről. A szöveg így hangzik: „A re
formáció megindítója Luther M árton 
(1483—1546), egyházalapító, fiatal ko
rában belépett az Ágoston-szerzetes- 
rendbe, de nem találta  meg lelki bé
kéjét és ebben az időben alakult ki 
benne a reformáció gondolata. 1535-ben 
m egalapította az általa lefektetett ta 
nok alapján álló Luther-féle egyházat”. 
Jellemzően m egírt szöveg. Látszik, 
hogy írójának fogalma sincs L uther
ről, sem m unkájáról. Nem térünk  ki 
részletes tárgyalására, csak megjegyez
zük, hogy 1. Luther 1520-ban szakadt 
el Rómától, az átokbulla elégetésével.
2. Egyházat nem alapított, hanem  re
form álta az elrontott keresztyénséget.
3. 1535 talán  1537, a schmalkaldeni 
cikkek megjelenésének éve akar lenni?

vkm.
*

Az Egyedül Vagyunk szerkesztősé
gétől helyreigazítást kérünk a meg
felelő sajtótörvények értelm ében e híre 
m iatt: „New-York legnagyobb evan
gélikus templomában febr. 27-én ünne
pélyes istentiszteletet ta rto ttak  a vörös 
hadsereg m egalakulásának évfordulója 
alkalmából. Nagyszámú szovjet tiszti
küldöttség jelent meg az ünnepi isten
tiszteleten és M anning püspök a szov
je tet dicsőítő jelző kíséretében adta át 
a vörös hadsereg egyik tisztjének 
W ashington ezüstkeretes arcképét. A 
templomban ta rto tt díszes ünnepség 
végén a hívők elénekelték az új szov
jet him nuszt”.

Tudvalevőleg A m erikában az evan
gélikus egyház nem ismeri a püspöki 
rangot és tisztséget. New-Yorkban leg
jobb tudásunk szerint M anning nevű 
m agasabbrangú evangélikus lelkész 
nincs. Az idegen nyelvből fordító ú jság
írók sokszor fordítanak valam it evan
gélikusnak, ami egyáltalán nem az. Ez 
esetben is valami ilyen fordítói elné
zésről lehet szó, ami az európai, főként 
azonban a m agyar evangélikusságót 
nagyon bán tja  és mélyen sérti és ezért 
az igazság érdekein kívül is kérjük  a 
helyreigazítást. G. L.

Eljegyzés. Hézer Béla, a békési egy
házmegye gyám intézetének elnöke, egy
házközségi felügyelő leánya: M argit és 
dr. Pipis P ál (Orosháza) jegyesek.

4

protestáns iskolákban nevelkednek, ebben a kérdésben hogy döntenek, 
az a jövő kérdése. A tanbeli akadályokon kívül levő akadályok pedig 
erős és tiszta akarattal legyőzhetők. (Pesti Hírlap, 1841. évf. 57. szám.) 
Ezért a legsürgősebb feladatok elvégzésére ajánlja, hogy az egy azon 
időben gyűlésezni szokott evangélikus és reform átus egyetemes gyűlé
sek azonnal kezdjék meg az egybeolvasztás nagy m unkáját a vázolt 
módon. A gyülekezetek és egyes kiemelkedő egyházi személyek nyilat
koztassák ki az egyesülés kérdésében elfoglalt álláspontjukat. Végül 
alapíttassék egy, az unió célját szolgáló közös egyházi újság Székács 
József pesti evangélikus és Török Pál pesti református lelkész szer
kesztésében, hogy így a jóakaratú gondolatcserére teret nyissanak. 
(A lap Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok címén meg is indult, s 
működésének a szabadságharc vihara vetett véget.)

A fenti néhány sor m utatja, hogy Kossuth az unió kérdését a saját 
korában nagyon világosan látta. Nem szédült bele se egy új magyar 
vallás, se az evangéliom szellemével valóban ellenkező erőszakos egy
ségesítés ködébe. Nem akart sokat m arkolni és keveset fogni. Csak a 
kezdő lépéseket szándékozott megtenni. A kezdő lépés pedig ennyi: 
hajlítsuk egymáshoz egy új kereten belül a hazai protestánsok szivét 
s a további lépéseket tegyék meg az új felelősséggel nevelt új 
generációk.

Kossuth uniós szándékaiból nagyon kevés, szinte semmi sem való
sult meg. Terveiből mennyi volt életre való, avagy mennyi nem. el
dönteni nem tudjuk. Ezt csak a történelem  m utathatta  volna meg. 
Történelm ünk pedig 1849-ben olyan fordulatot vett, amelyben el
süllyesztettek minden valamirevaló m agyarérdekű kezdeményezést. 
Egy azonban biztos. Nem kell szégyenkeznünk a „liberális“ Kossuth 
uniós tervei miatt, m ert azoknál jobbat, lelkiismeretesebbet és tisz
tább szándékút a mai napig se tudott produkálni egyetlen egység- 
mozgalom sem. Mórocz Sándor.

Kossuth Amerikában
Amikor Európában és hazánkban elterjedt a regényes történelmi 

életrajzok irodalma, úgy vettük Otto Zarek: Egy nép szerelme, Kossuth 
Lajos c. könyvét kezünkbe, m int amelyik csupán egy könyv lesz a 
nagy és kiszám íthatatlanul hosszú sorozatban. A könyv elolvasásakor 
legfőképpen az gyönyörködtetett, hogy a nem magyar anyanyelvű író, 
idegen források alapján dolgozva, m ennyire megközelítette a m agyar 
nép legnagyobb és legjobban szeretett fia problémáinak és tevékeny
ségének hátterét.

Valóban nem kis jelentőségű az a kérdés, hogy valamely nép nagy 
fiai m ilyeneknek látszanak külföldi megvilágításban. Gondoljunk pl. 
arra, hogy kortársaink- között hány m agyar író szerette volna elnyerni 
az irodalmi Nobel-díjat és ennek az érdekében, intim hírek szerint, az 
utolsó két évtizedben mennyi fáradozás történt, még a diplomáciai 
tevékenységeinket is bevonva időnként az akciókba, s az eredmény 
mégis elmaradt, m ert a külföld nem tudta gondos értékelés alapján 
írókórtársainkat annyira nagyra értékelni, mint pl. Kossuth Lajost 
idegen állambeli kortársai.

A reformáció háromszázéves jubileuma alkalmával külföldön sok 
érdekes cikkben és eszmélkedésben emlékeztek meg a reformáció 
áldásairól és abban az időben általánosan a reformáció nagy hatásait 
ebben a három szóban foglalták össze: szellem, személyiség és szabad
ság. Ez a tétel meglehetősen általános volt. Azóta is hangoztatják eze
ket a tételeket a reformáció egyházain belül és kívül és ezzel kap
csolatban meg kell állapítanunk, hogy a m últ század első évtizedei
ben vallástanításunk és igehirdetésünk is m egragadta az alkalmakat 
arra, hogy e három tételt elmélyítse a gyermek és felnőtt gyülekezet 
tagjai előtt. Nagyjában ugyanezt te tte  a külföldi protestántizm us is. 
És ha nem tudunk és nem is akarunk beszélni protestáns egyházaink 
nemzetköziségéről ebben a vonatkozásban, el kell ismernünk, hogy 
m ár száz évvel ezelőtt élt a protestáns ökumenicitás ilyen elvi, gondo
lati alapon.



Kossuth Lajos sohasem vonta ki magát egyházunk nevelő hatása 
alól. Hallotta és gyermekségében tanulta  meg Isten igéjét s annak 
tanításait szerencsésen egyeztette Istenáldotta egyéniségében és lelki
ségében. S amikor fogsága alatt m agyarnyelvű bibliáját olvasgatta s 
ezt segítségül véve angol nyelvű bibliájából az angol nyelvet is töké
letesen megtanulta, személyében és életében Luther: A keresztyén 
ember szabadsága c. könyvének minden nagyszerű elmélete bizonyító 
illusztrációkat kapott. Elindulásában így erősítette meg őt az írás.

Hogy m iért lett Kossuth Lajos a m agyar nép atyja, abban része 
volt istenfélő keresztyénségének is. Amikor később hazáját elhagyni 
kényszerült, külföldi tartózkodásai idején minden idegen állampolgár 
előtt nem annyira politikai m últja, m int puritán bibliai egyénisége és 
fennkölt evangéliumi m agatartása volt olyan lebilincselő hatású. Hogy 
Törökországban a m agyar kormányzót hódolattal köszöntötte a vér
rokonságot tápláló nép, jóleső volt Kossuthra nézve is és a késői nem
zedékek is örömmel emlékeznek erre. A francia népnek Kossuth Lajos
sal való megismerkedési vágya is óriási volt, ez magyarázható azzal, 
hogy a francia forradalom szellemén felnőtt későbbi nemzedék szerette 
volna maga között látni azt a legendás m agyar férfiút, aki majdnem 
a francia forradalom szellemi gyermeke volt. Angliában a nagvszerű 
angolsággal beszélő m agyar férfiút csodálta meg az előkelőség, a nép 
és az újságírás emberei s úgy látták őt, m int aki igénvelte az angol 
szellem nélkülözhetetlennek h itt ismereteit. Teljesen és gátlás nélkül 
azonban Amerika ölelte keblére Kossuth Lajost.

Mi volt Kossuth Lajos amerikai, eleddig hihetetlennek tarto tt, 
nagy népszerűségének oka? A nagy hír, amely eljutott oda is egy kis 
népről? A nagy tragédia, amely egy nép és egy vezér személye köré 
fonódik, még ilyen messziségben is9 A nagyszerű szónoki páthosz, 
amely Kossuth Lajosban élt s amelyhez hasonló képességekkel azóta 
egyetlenegy hazánkfia sem rendelkezett?

Mindezek az okok sokat sejtetnek, esetleg meg is magyaráznak. 
Az akkori amerikai nép azonban éppen úgy benne élt ebben a protes
táns ideológiában, mint Kossuth Lajos. Az amerikai farm er, vasárnapi 
iskolában felnőtt modern kereskedő, sőt maga a politikus is, aki még 
nem lett diplomatává, benne élt ebben a hárm as tételben s amikor 
Kossuth Lapost m eglátták és m eghallották, elm ondhatták róla, hogy 
jelenléte meghaladta hírnevét is. Kossuth nem csak akkor, amikor 
amerikai lelkészekkel beszólt, hanem  a politikai közösségek előtti 
beszédeiben is természetesen és bőségesen használta a bibliai idézete
ket: ebből megismerték s megszerették az ugyanazon evangélium 
nevelte embert, a testvért. M egítélésünk szerint ez volt Kossuth ame
rikai sikerének titka, ebben volt adva politikai szerepének kudarca is, 
mert az amerikai diplomácia m ár ebben az időben is a nem keresz
tyén politika útjait járta s inkább akart a nem protestáns Ausztria és 
a nem protestáns, vagv evangéliumi Oroszországgal szót érteni, mint 
az evangéliumi lélekből és talajból született szabadsághőssel és nagy 
államférfiúval.

A magyar népet senki sem taníto tta vagy irányította arra hogy 
a Ijaza atyjává fogadja őt, mint az ország kormányzóját, a szívnek az 
ösztönös érzése volt ez. Amerikában sem a nagy újságírói reklám  
segítségével m élyítették el az p  nagyságát, hanem  maga a nép a saját 
szemével és fülével fogadta el magáénak őt, akiben majdnem saját 
énjére ism ert reá.

Nem versengő céllal írjuk ezeket a sorokat. De a magyarság éle
tében. mióta a reformáció áldásait érzi és használja, sokszor az volt a 
helyzet, hogy egyházunk a maga örök kincseit nagy emberek lelkén 
keresztül áldozta a népnek és a n ép é rt M agyarságunkban és egvhá- 
ziasságunkban a külföld úgy ismert meg, ahogy embereinkben és 
keresztyén lelkiségünkben a nemzeti gondolatokat evangéliumi tala j
ból felnövekedetteknek látta. Elm ondhatjuk azt. hogv a legjobb magyar: 
Kossuth Lajos a legjobb evangélikus volt. A protestáns egység gondo
latát is azért tűzte program mjául, mint politikus is, mint újságíró is, 
mint protestáns intézmények kezdeményezője is és mint államfő is, 
m ert mint magyar ember és mint evangélikus ember is ezt eme kettős
ségében jónak, helyesnek ítélte.

Elnézzük a színházi hirdetőoszlopokat és olvassuk, hogy március 
15-én a Nemzeti Színházban Kossuth-darabot játszanak, a m. kir.

Olvastuk
A Víg Színházban előadott „A mi kis 

városunk” című darab sikere egy csa
pásra ism ertté tette Thornton Wilder 
am erikai író nevét. Nemrégiben jelent 
meg újra Szent Lajos király hídja című 
regénye. — Peruban, Lima mellett 
1714-ben leszakad franciaországi Szent 
Lajosról elnevezett, vékony lécekből és 
faháncsból összeállított híd, am it még 
az inkák készítettek. Juniper ferenc- 
rendi szerzetes messziről látja, hogy öt 
ember, m int apró hangya, hull a szét
szakadt hídról a mélységbe és meghal. 
A szerzetes nem tud belenyugodni a 
szerencsétlenségbe és elhatározza, hogy 
megkeresi és az em berek okulására 
nyilvánosságra hozza az okot, m iért is 
kellett ennek az öt embernek, öt kü 
lönböző életnek egyszerre elpusztulnia. 
— Ebből írta  Thornton W ilder regé
nyét. Az öt em ber életét mondja el, öt 
különböző részben. Várnék, hogy az 
író megmagyarázza a szerencsétlenek 
halálának közös okát. de nem teszi A 
sorok között azonban érezzük, hogy 
mindegyik szereplőnek az élete mö
gött van valami, ami az élet igazi é r 
telm ét megadja: a szeretet, s m ind
egyik akkor hal meg, am ikor m ár meg
találta  életének célját és békességét. 
„Van az elevenek országa, meg a hol
tak  országa s a híd a szeretet, csak az 
m arad meg, az az é le t . egyetlen ér
telm e.” — Ma, am ikor annyi könyv 
kerül a piacra, a gyenge és még gyen
gébb könyvek özönében ajánljuk 
Thornton W ilder könyvét. Mindenki 
tiszta örömöt és igazi irodalmi élveze
te t ta lál benne. S. K.

Nagy István: A Boldog utcán túl
cím ala tt bocsátotta közre elbeszéléseit. 
Az író m unkássorból származik, szár
m azását nem tagadja meg írásaival 
sem. Témáit a m unkások életéből veszi 
és a város m unkásosztályainak életébe 
enged bepillantást, hol vidám, hol meg 
szomorú történeteivel. Néhol szimboli
kus történeteket ír, itt gazdag írói fan
táziáról teszi tanúbizonyságot. Helyen
ként még kissé hosszadalmas, de írásai 
m utatják , hogy nem sokára sikerülni 
fog levetkőznie ezt a hibáját. A sze
replő személyek erőteljes, eleven ala
kok. A mű kiadója minden dicséretet 
megérdemel, hogy akkor, am ikor min
denki regényt ír vagy regényt ad ki, 
m ert e műfaj nagy konjunktúrának- 
örvend, bátran  „k ijö tt” ilyen „régi
módi” és minden író tehetségét erősen 
próbára tevő elbeszélésgyüjteménnyel. 
Kiadói ösztöne nem csalta meg: érde
kes _  ha kissé itt-o tt meghökkentően 
realisztikus — könyvet hozott ki. (Ma
gyar Élet kiadás.) S. K.

Szabédi László: Ész és bűbáj című 
kritikai tanulm ányokat tartalm azó kö
tettel jelentkezett. Egy kötetbe foglalta 
több év alatt írt jelentősebb apró ta 
nulm ányait. Ez a kötet egv kivétele
sen világosan látó és beszélő em ber
rel ism erteti meg az olvasót. Tanulm á
nyainak tárgya főleg az irodalom, a 
népiség és magyarság egy-egy kérdése. 
Célja megjelölésére idézzük egyik mon
datát: „Nem igazságok term elésére és 
propagálására, hanem igazságok fel
fedezésére és tudatosításra kell töre
kedni”. E gondolat alatt néz végig tá r
gyain és ju tta t komoly elgondolko- 
zásra velük kapcsolatosan. Komoly, 
nem könnyű könyv. (Magyar Élet k i
adás.) kP-
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Láttuk
Munkácsy Mihály születésének cen- 

tennárium a alkalmából ünnepi emlék- 
kiállítást rendezett a Szépművészeti 
Múzeum. A kiállítás egyáltalán nem 
ta rt számot a teljességre és nem is 
törekszik arra, hogy bem utassa M un
kácsy teljes művészetét. A kiállítás 
rendezősége a katalógus előszavában 
közli, hogy főleg a m agángyűjtem é
nyekben található M unkácsy-képeket 
igyekeztek összegyűjteni, míg a köz
gyűjteményekből csak egy-egy darabot 
vontak el azon a címen, hogy azok 
ott úgyis állandóan láthatók. E felfo
gás első része nagyon helyes elgondo
láson alapszik, annál kevésbbé a m á
sodik, am elyiket még meg is okol az
zal a kiállítást rendező Csánky Dénes, 
hogy elvi okok akadályozzák a Mú
zeumot „a művész oeuvrejét felölelő” 
reprezentatív kiállítás megrendezésé
ben. Ma, am ikor sok kép rak tárban  
van és mégis rendeznek kiállításokat, 
nem áll meg ez az érv. M unkácsy meg
érdemli, hogy a leghivatalosabb hely, 
a Szépművészeti Múzeum igenis ren 
dezzen egy teljes kiállítást, amelyen, ha 
valamennyi művet nem is tud kiállí
tani, de legalább a fellelhetőket össze
gyűjti és bem utatja. Ha meg bem u
tatja, ne olyan kis, zsúfoltnak ható, 
sötét term ecskében tegye, mint jelen
leg teszi. A term ek lerontják a képek 
színeit és sokkal gyengébbnek tüntetik  
fel őket, m egfakítják színüket, pedig a 
M unkácsy-képek színei éppen nagyon 
is jellemzőek voltak a művészre. 
(Ugyan ez a hiba rontotta el a Ben
czúr kiállítást is.) Maguk a képek: ön
m agukért beszélnek. A nagy életkép és 
vallásos tárgyú művek sorozata isme
rős, annál meglepőbb Munkácsy eg'y- 
pár tájképe. Egészen lenyűgöző. Meg 
kell nézni őket.

Egy nap a világ az A ndrássy-úti 
színház tavalyi nagysikerű darabja 
filmen. A film meséje ismert, psziholó- 
giailag azonban nem teljesen m egala
pozott. Sok naívság, sok rendezési hiba, 
sok érzelemre való törekvés igyekszik 
a „mélység” és a „mai való élet” lá t
szatát kelteni. A két főszereplő jól já t
szik, a második női főszereplő ellenben 
nagyon gyenge. A mozi pénztára ál
landóan ostrom alatt áll és mégis le
veszik a műsorról — ez a műsorpoli
tika. Aki nem látja, túl sokat nem ve
szít vele, aki látja, vagy sír, vagy 
bosszankodik. Embere válogatja.

A látszat csal címen új vígjáték h í
vogatja a közönséget. Ebben az eset
ben a címnek teljesen igaza van. A 
film sokat m utat, nagyszerű k iállítás
sal, sok ruhával, divatrevüvel bővöl- 
ködik, de egyébként nem nyújt sem
mit, csak a szokásos gyenge, a címből 
sejthető bonyodalmakat. Nagy és új 
filmnek látszik, de a látszat bizony ez 
esetben is csal.

A Kisdobos c. rövidfilm  ellenben egé
szen kiváló! kp.

Kellő Gusztáv, a békési egyházmegye 
esperese, egészségi állapotára való h i
vatkozással, esperesi tisztségéről le
mondott. Az egyházmegyei presbité
rium  .a lemondás alapján szavazást 
rendelt el az esperesi tiszt betöltésére.
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Operaházban Petőfi m űvet m utatnak be. Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy március húszadikán, Kossuth halálának ötven éves fordulója 
napján alig lesz külföldi állam, amely meg ne emlékeznék Kossuth 
Lajos szerepéről és munkásságáról.

Négy év múlva ünnepli nemzetünk a szabadságharc százéves for
dulóját. Akkor talán m ár békésebb idők lesznek nálunk is és más 
kontinenseken is. S a m agyar kérdés történelm i és mai európai kér
dései ismét a világ nyilvánosságai elé kerülnek. Ezekben az emlékezé
sekben nemzetünk, de ezzel együtt egyházunk is a közérdeklődés elő
terébe kerül — elsősorban nagy fiai m iatt. A nagy m últ nagy férfiai 
életükkel és szereplésükkel mindig áldottan prédikálnak. G. L.

Kossuth és egyházunk
Néhány nap múlva az országos jubileum  alkalmával az ünnepi 

megemlékezések egész sora indul meg. A Kossuth-kutatók hónapok óta 
Lázas igyekezettel szedegetik a reá vonatkozó ism eretlen adatokat 
múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban. Minden előadás és 
megemlékezés szeretne valami újat mondani arról, akinek hosszú 
élete egy eseményekben igen gazdag században rengeteget foglalkoz
tatta  nemcsak a szűk hazát, hanem a külföldet, sőt a távoli világrésze
ket is. M érhetetlen erőtöbbletet, lelki gazdagodást jelentene a nemzet 
számára, ha ezen a jubileumon csakugyan megismerné Kossuth életét, 
munkásságát és életének tanításait.

Mi is feltesszük azt a kérdést: Ki volt számunkra Kossuth, de 
még egy szót toldunk ebbe a mondatba s így fogalmazzuk meg: Ki volt 
Kossuth számunkra, evangélikusok számára? Ha „csak“ azt mondanék 
róla, hogv evangélikus testvérünk, még vajm i keveset árultunk volna 
el vele kapcsolatban. Nem olvan evangélikus volt, mint általában 
m indnyájan vagyunk. Nemcsak született evangélikus volt, hanem egy
házának bizonyságtevő híve, naponként az evangéliumból táplálkozó 
férfiú, templombamró, imádkozó ember. Hivő családban nevelkedett. 
Atyja hazánál szokásban volt a házi áhítat gvakorlása. Amikor Hajász 
Pál tállyai lelkész a tűzvész m artalékává lett anyakönyvek pótlására 
kéri tőle keresztelési adatait, válaszlevelében így ír: „Emlékszem az 
aranyozott, rézcsattos, nagv Bibliára, melvből szokás volt atyám há
zánál vasárnaponként néhány fejezetet elolvasni s egv-egy zsoltárt 
elénekelni, s melvbe az én és nővéreim születésnapja a keresztelés 
adataival ősi szokás szerint be volt jegyezve“. Ifiú korában első neve
lője evangélikus lelkész volt, aki nemcsak a tudom ánvt csepegtette 
belé. hanem nagvobb kirándulásokat is te tt vele s vallásos lelkületű, 
szelíd term észetű édesanyjával együtt elsősorban lelki nevelőjévé is 
vált. Igen korán, m ár 25 éves korában bekapcsolódott az egyházi életbe. 
Egy esztendő leforgása alatt meghívta ügyészévé előbb az újhelyi 
egyházközség, később a város is. Tudjuk, hogy az 1832—36-os ország
gyűlésen m ár szerepel, m int absentium ablegatus. Az ellenzék ezen 
az országgyűlésen akarta megváltoztatni a vegyesházasságokra vonat
kozó 1791. évi 26. tc.-t. Ekkor jelent meg első munkáia, mely a Val
lásszabadságról szólt. Sajnos, ezt a m unkát nem ismerjük. Egyik nap
ról a másikra nyom talanul eltűnt. Kevéssel utóbb m ár gyakran szere
pel, mint egyházkerületi és egyetemes közgvűlési kiküldött. Erre 
vonatkozólag a pesti evangélikus egyházközség levéltárában érdekes 
adatokat találhatunk. Az 1841. év szept. 5. s következő napjain tarto tt 
bánvakerületi közgyűlésen Kubinyi Ágoston esperességi felügyelővel 
és Kubinvi Ferenccel egyetemben a nógrádi esperesség követe. A 
XXXVIII. jegyzőkönyvi pont szerint a gróf Zay Károly egyetemes 
felügyelő által összehívott oktatók országgyűlésén elfogadott iskolai 
rendszert tárgyalták. A kerületi közgyűlés egy véleménvező bizottsá
got küldött ki báró Prónay Albert kerületi felügvelő elnöklete alatt 
s ennek a bizottságnak is tagja. „Mely küldöttségnek a Nógrádi Espe- 
rességnek azon indítványa is, hogy az 1830. év olta oktatói hivatalba 
lépett oktatók, minden tudományokat m a g y a r  n y e lv e n  legyenek 
kötelesek tanítani, figyelembe ajánitatik .“ — Az 1842 júl. 12-én és 
köv. narí rí n tarto tt bánvakerületi közgvű lésen ismét a Nógrádi Espe
resség kiküldötte. A gyűlés 6. pontja a házasságkötési sérelmekkel fog-



lalkozik. Ügy látszik, ennek előterjesztésében ö az inditó, m ert a köz
gyűlési határozatot végrehajtandó bizottságba (őfelségéhez felterjesz
tendő felirat megszerkesztése) őt is beválasztják. A 31. pont az 1842 
július 15-i egyetemes gyűlésre küldendő egyháztagok névsorát ta r
talmazza. Kossuth Lajos is közöttük van. Az 1844 aug. 30-i bánya
kerületi közgyűlésen — mely a négy evangélikus egyházkerület ren 
dezésének ügyével is foglalkozik — ismét szerepel, ső t,ez  a gyűlés 
küldi ki a legközelebbi egyetemes egyházi tanácskozásokra is.

Kossuth vegyesházasságot kötött. 1841 január 9-én nőül vette 
Meszlényi Teréziát s az akkori törvények értelm ében a katolikus plébá
nos előtt kellett jelentkeznie. Ezekben az időkben évek óta folyt m ár 
a vitatkozás országgyűlésen, törvényhatóságokon, városok tanácsko
zásain â  vegyesházasságról. Maga Kossuth is pár hónappal előbb 
keserű fájdalommal fakadt ki a pesti megyei gyűlésen a katolikus 
papok . legújabb gyakorlata, az ú. n. passiv assistencia ellen. (Ennek 
értelmében a vegyesházasságokat nem áldotta meg a lelkész egyéb 
házassághoz hasonlóan, hanem egyszerűen tudomásul vette. A leg
szűkebbre szabott egyházi szertartást a templom sekrestyéjében, vagy 
a hivatali szobában folytatta le az eskü elmondatásával és az anya
könyvi beírással.) Kossuth és jegyese elm entek a belvárosi plébániára 
s őt is csak ilyen kurtán  intézte el a plébános s szívé-vágya vitte el a 
Deák-téri evangélikus templomba, hogy lelkészétől fogadja az áldást 
s boldogan induljon el a házaséletnek küzdelmes útjára.

Többéves fogságát keresztyén türelem m el és megadással viselte. 
Lom ér és a Biblia vigasztalja és erősíti lelkét. Egyszer azonban elvisel
hetetlennek tetszik a börtön számára. Mikor az 1838. évi márciusi pesti 
árvíz hírét meghallja, így ír: „Nekem fogságom sohasem fájt jobban, 
mint a veszélynek ama napjaiban; tapasztalásból s magamról tudom, 
hogy ily nagy Ínségben a leggyengébb is sokat tehet, ha Isten azzal 
áldotta meg, hogy lélekjelenlétét el nem veszti a szerencsétlenségben. 
Ah! m iért nem teljesíthetem  én is emberi kötelességemet?!“

Fogságával kapcsolatban tudunk egy érdekes epizódról is. A bör
tönben tanul meg angolul a m agyar és az angol Biblia 
segítségével. Kiváló nyelvtudása és bibliaismerete meglepte azt 
a lelkészekből álló küldöttséget is, amelynek szónoka az evan
géliumból vett idézettel üdvözölte. Kossuth megköszönte az üdvözlést 
és válaszában kifejtette, hogy jóllehet ö fegyveres segítséget jött kérni 
Amerika népétől, mégis kénytelen kiigazítani a bibliai idézetet, amit 
a? üdvözlő szavakban m ondtak neki, m ert az eredeti szövegben más 
van és így annak a jelentése is más. A jelenlevő lelkészek nagy csodál
kozására görögül idézte az illető verset.

Lelki erejének és vallásos hitének nagyságáról tesz bizonyságot 
akkor, amikor visszaemlékezik fogságára, annak hatásara egyik leve
lében: „Meg tudom fogni, hogy a kevesebb lelki erejű foglyok m agán
fogságban megtébolyodnak. En a képzelődés túluralm a ellenében 
praktikus tárgyak feletti meditációhoz folyamodtam. Számot adtam 
magamnak hazánk állapotáról s institutióink hiányairól; levontam 
ismereteim, tapasztalataim  tanulságait; m eghánytam  agyamban min
den egyes kérdést; s vélem ényt képeztem magamnak a megoldásról. 
E meditációknak későbbi pályámon nagy hasznát vevém, m ert az élet 
oktat, a meditáció tanul. De m indemellett is, míg fogva voltam, 
gyakian töprenkedém, m ennyire hátram aradottnak tapasztalandom 
magamat a haladó világ mögött, ha majd kiszabadulok. Nem m arad
tam hátra. Fogságom m agányában tanultam  meg meditáció által, mire 
az élet oktatott.“ Keresztyén felelősségérzet, Isten útjainak és céljai
nak hitteljes keresése, bizalom Isten kegyelmében és a magunk erős 
hitében — ezek jellemzik Kossuthot. Maga mondja: „Annyi jogunk 
lehet a sikerben, amennyi helyet foglal szivünkben a hit tüze“. A val
lásos, hivő ember hitével küzdött itthon, sokszor beteg testtel és 
mégis elszánt igyekezettel. A hivő. ember bátorságával viselte a meg
próbáltatásokat, szeretteinek halálát, évtizedekre terjedő’' száműzetését 
s várta mindig hazája sorsának jobbrafordulását.

Tudjuk', hogy száműzetésében semmiféle polgári kitüntetést, meg
tiszteltetést nem fogadott el, egyházának felügyelői tisztségre történt 
meghívását azonban készséggel vállalta. 23 esztendőn keresztül volt a 
sámsonházai egyházközségnek felügyelője. Ez idő alatt a fontosabb
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Kossuth halálának 50. évfordulóján
—mint már közöltük — ünnepi isten- 
tisztelet lesz a D eák-téri templomban, 
március 20-án d. e. fél 10 órakor A 
szolgálatot D. Kapi Béla püspök végzi. 
D. u. V26 órakor a pesti Vigadó nagy
term ében országos ünnepély lesz, m e
lyet! a m egnyitó beszédet D. Raffay 
Sándor püspök, az ünnepi beszédet 
pedig K állay Miklós miniszterelnök  
mondja.

Rádiós istentisztelet a püspöki szék
házból. Március 19-én d. e. 9 órakor 
Budapest I. hullámhosszán evangélikus 
istentisztelet közvetítése lesz a bánya
kerületi püspöki székházból. Az isten
tiszteletet D. Raffay Sándor püspök 
végzi. Raffay Sándor püspök, akit hosz- 
szabb idő óta gátol betegsége abban, 
hogy híveihez az élő beszéd közvet
lenségével szólhasson, legutóbbi kör
levelében azt mondja: „Jól esik, hogy 
hosszú idő múlva, legalább rádióköz
vetítés segítségével szólhatok h íveim 
hez. Kérem minden testvérem et, fo
gadják szolgálatom at olyan szeretettel, 
mint am ilyennel én azt elvégezni 
igyekszem ”.

Megjelent az „Evangélikus Templo
mok”. Több Ízben adtunk hírt arról, 
hogy az Országos L uther-Szövetség  
szerkesztésében az evangélikus tem p
lomokról szóló könyv készül, mely 
elsőízben dolgozza fel a magyarországi 
evangélikus templomok építésének, 
stílusfejlődésének történetét és gazdag 
képanyagával az első képgyűjtem ény  
lesz tem plomainkról. Az anyaggyűjtés 
és a háborúval kapcsolatos egyéb ne
hézségek késleltették a könyv m eg
jelenését, most azonban már teljesen  
elkészült és megkezdődött a könyvnek  
az előfizetők részére való szétküldése. 
A könyvet 500-anként adják postára. 
Mire e sorok megjelennek, az első pél
dányok már meg is érkeznek rendel
tetési helyükre. A 660 oldalas, ezernél 
több képet tartalmazó könyv ism erte
tésére visszatérünk.

Presbiteri konferencia. A régi nagy 
békési egyházm egyéből kialakult há
rom egyházm egye: az arad-békési, a 
békési és a csanád-csongrádi egyház
megye, a testvériség ápolására a folyó 
évben is megrendezte presbiteri kon
ferenciáját Orosházán. Dr. Lányi Már
ton egyházm egyei felügyelő mondott 
megnyitó beszédet, majd Zászkaliczky 
Pál esperes „A bibliaolvasó presbiter”,

1 Danhauser László lelkész „Az imádkozó 
presbiter”, dr. Kékén András lelkész 
pedig a „Munkálkodó presbiter’ címen 

1 tartott előadást. Az előadásokat hozzá
szólások és m egbeszélések követték. 
Nagy figyelem m el hallgatták a jelen
voltak Bállá Árpád ref. lelkész előter
jesztését az Evangéliumi M unkásszövet
ség munkáiról és célkitűzéseiről. Záró
szavakat Benkóczy Dániel esperes 
mondott. A jól sikerült konferencia vé
geztével Fürst Ervin orosházi lelkész 
úrvacsorát osztott.

A budai-vári egyházközség alapítá
sának és első lelkésze, Bauhofcr 
György m egválasztásának 109. évfor
dulóján az egyházközség alapítójának, 
Mária Dorottya főhercegasszonynak  

i  em lékére ünnepély volt, melyen az em - 
! lékbeszédet dr. Vladár Gábor egyház-
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megyei és egyházközségi felügyelő 
tarto tta . Az ünnepélyen részt vett 
Auguszta főhercegnő és dr. báró Rad- 
vánszky A lbert egyetemes felügyelő is.

Halálozás. m esterházi M esterházy 
Sándor volt nem espátrói evangélikus 
lelkész, tb. esperes, áldásos, m unkás 
életének 82. évében, béketűréssel viselt 
hosszas szenvedés után március 11-én 
visszaadta lelkét Terem tőjének. Teme
tése a nagykanizsai templomban tö r
tént megáldás u tán  Nemespátróban 
volt. Gyermekei, testvérei, unokái • és 
k iterjed t rokonság gyászolja. — Özv. 
Fábry Jánosné, sz. Dianovszky Paula 
evang. kántortanító  özvegye, ny. posta
mesternő, március 8-án, 80 esztendős 
korában elhunyt. Temetése március 
10-én volt Bercelen. (Minden külön é r
tesítés helyett.)

Ifjúsági m unkák a bányakerületben.
Február 6—13-ig Tótkomlóson, részben 
a helyi ifjúság, részben a békési egy
házmegye ifjúsági vezetőinek részére 
csendeshét, illetőleg vezetőképző ta n 
folyam volt. Február 13—25-ig a csa- 
nád-csongrádi egyházmegyében gyüle
kezetenként 2—2 napos ifjúsági konfe
rencia volt. így Csanádalbertiben, 
Ambrózfalván, Pitvaroson, M agyarbán- 
hegyesen, Nagybánhegyesen. Az ifjú 
ság minden gyülekezetben nagy szám
mal vett részt az egésznapos alkalm a
kon. Február 25—március 5-ig Soltvad- 
kerten volt ifjúsági csendeshét részben 
a gyülekezet, részben pedig a környező 
gyülekezetek ifjúsága számára. Az a l
kalm ak az ifjúságot egész napon át 
foglalkoztatták. M indenütt az ifjúság 
összejövetelei úrvacsoravétellel zárul
tak.

Népfőiskolások évzárója. Az orosházi 
evangélikus fiú- és leánynépfőiskola 
most ta rto tta  évzáró ünnepélyét. Az év
zárón Ke /eházi O ttm ár tótkomlósi 
vallástanító-lelkész ta rto tt előadást. A 
népfőiskolások énekkel, népdalokkal és 
előadásokkal szerepeltek.

A keszthelyi M. Kir. Gazdasági A ka
démia ,,Bethlen Gábor K öre” m árcius 
12-én, a Gazdasági Akadémia díszter
mében böjti vallásos ünnepélyt rende
zett. Megnyitó beszédet Kulin Sándor 
főisk. rk. tanár, a Kör elnöke mondott, 
előadást Bácsi Sándor pápai lelkész 
tarto tt. A m űsort művészi számok egé
szítettek ki.

Házasságkötés Dr. Bendl Andor ügy
véd, t. hadnagy, dr. Bendl Alajos egy
házmegyei főjegyző fia, házasságot kö
tö tt Pálovich M áriával Sopronban. Az 
esketési szertartást a vőlegény sógora, 
Kendeh-Kirchknopf György nyáregy
házi lelkész végezte.

Malheidesz István nyug. gyakorló
iskolai tanár életének 68. évében m ár
cius 11-én, Sopronban elhunyt. A sop
roni tanítóképző-intézet gyászjelentése 
elmondja, hogy az első világháború 
végéig állami népiskolai igazgató
tanítóként nevelte m agyar hűségre a 
gömörmegyei Sajóréde népét. A m a
gyar állameszme többször k itün tete tt 
lelkes építője volt nemzetiségi vidé
ken. A megszállt terü letrő l való k iu ta
sítása után Sopronban ta lált elhelyez
kedést. A háború előtti Magyarország 
önbizalma, békéje, társadalm i életé
nek derűje árad t ki belőle. Szerette a 
kis gyerm ekeket és az ifjúságot. Jó 
szive és közvetlensége mellett szigorú 
és következetes volt a kötelességtelje
sítésben. Emberi és tanári erényeit ta 
nítványai hálás szeretettel jutalm azták.
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ügyeket távolból is elintézte. Az- egyházközségnek birtokában van azon 
közgyűlési jegyzőkönyv_másolata, mely szerint az egyház szavazatát 
1879 június 8-án Zsedényi Eduárd halála után a megüresedett egyete
mes felügyelői tiszt betöltésénél báró Radvánszky Antal bányakerületi 
felügyelőre adta s amely jegyzőkönyvi pontot Kossuth 1879 június 
17-én írt alá Baraceonéban. Álljon azonban itt Kossuth egyházszere- 
tetének legszebb jele, az a levél, mely eben elfogadja a sámsonházi 
egyházközség felügyelői tisztét:

„Tiszt. W ladár János ev lelkész úrnak, Sházán.
A sámsonházi ágostai hitv. evangel. Egyház Gyűlés m. február 

17.-ikei határozata, mellyel azon egyház Felügyelőjévé megválasztat
tam, Tiszt. Lelkész Űr március 16,-ikai levelének kíséretében kezem
hez jutott.

Van szerencsém az irántam  m utatott bizalomért őszinte hálám at 
jelenteni. E választást m egtiszteltetésnek tekintem  és teljes készség
gel elfogadom, csak azt sajnálva, hogy a számkivetés, melyre Hazánk 
political viszonyai által kárhoztatva vagyok, meg nem engedik, hogy 
az Egyház javának előmozdításához oly hatályosan hozzájárulhassak, 
mint azt tehetni óhajtanám. De mit s m ennyit a körülményekhez ké
pest tennem  lehetend, azt teljes készséggel felajánlom, amiért is le- 

1 kötelezve érzendem magamat Tisztelendő Uraságodnak, ha engem 
híveinek egyházi s iskolai ügyei és szükségei felől időnként felvilágo
sítani méltóztatandik.

Hálás köszönetem m egújítása m ellett van szerencsém hitrokoni 
testvériességgel tiszteletem et jelenteni s magamat Tiszt. Uraságod s 
az Egyház gyűlés jóindulatába ajánlani.

Kelt Turinban, Olaszországban, ápril 6-kán 1871.
Kossuth Lajos.“

Kossuth egyházszeretetével kapcsolatban érdekes szóbeli közlést 
hallottam  nemrégiben. Valaki elmondotta, hogy a ceglédi százas kül
döttség sorában Beniczky Árpád nógrádi egyházmegyei felügyelő is 
felkereste őt s a beszélgetés során tréfásan m egem lítette előtte, hogy 
ő „a kormányzó úrnak egyházi felettese“. Erre Kossuth felkelt széké
ből, tisztelettel meghajolt a sokkal fiatalabb egyházmegyei felügyelő 
előtt, majd külön is hosszasan elbeszélgetett vele és tüzetesen érdeklő
dött az itthoni egyházi és iskolai ügyek iránt.

Lapunk is m egírta az elm últ nyáron, hogy az olaszországi bombá
zások következtében Turinban rombadőlt az egyik valdens templom is. 
Ebbe já rt száműzetése idején rendszeresen Kossuth. Innnen kísérték 
utolsó ú tjára  is. Elhamvadt bibliája és énekeskönyve, amit az ottani 
istentiszteleteken használt.

Egy alkalommal harcba induló katonákat arra buzdít, hogy éne
keljék az ism ert éneket:

„Tartsd meg Isten, országunkat,
Mi m agyar hazánkat,
Rontsd meg mi ellenségünket,
Akik üldöznek bennünket!“

Kossuth minden beszédében, minden írásában mi is — mint egy 
angol író — a legtisztább vallásosságot a legnemesebb elvekkel lát
juk egyesülni. Számunkra hite, egyházszeretete s szolgálata példaadás 
és buzdítás egyaránt. Boldogok és büszkék vagyunk, hogy Isten nékünk 
adta az evangélikus Kossuthot. P á s z to r  P á l.

AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG CSENDES-NAPJAI
a féri értelmiség számára, melyeket évek óta szokott a nagyhéten ta rtan i — ez 
évben a máriaftesnyői elhelyezési Nehézségek m iatt nem Máriabesnyőn, hanem  
a gyenesdiási Evangélikus Lelkészüdülőben lesznek. Április 1-én este kezdődik és 
a nagyhét három  első napján  tart. A szolgálatot Túróczy Zoltán, dr. Reök Iván, 
dr. Mády Zoltán, Szabó József és vitéz S réter Ferenc végzi, összes költség (a 
kedvezményes vasúti díjon kívül) 50.— pengő. Felvilágosításokat ad és je len t
kezéseket elfogad az Országos L uther Szövetség konferencia-bizottsága: Bpest, 
I , Verbőczy-u. 28. sz.
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TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

• «IRÉN** f0*öfciil6nlege»ségek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV.« F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L I G M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos, Ízléses, szolid m unka. Előnyös árak.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajós-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Régi közismert, 
m e q b i z h a k o ^ ^ e t  u

r á U tN £ sx a l° "  b"dfa.Res-S** s i ° rtv ív kristof tér 6
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Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és órajaví tások.

L étesült a  „N emzeti Ö nálló
sítás! A lap“ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

MNOUMFT

és az összes hang- AM A P M I T 7  hangszer- 
szerek legolcsóbban 1V1/"\Ty 1 v I  A £̂ k telep 
B udapest, Vili. kerü le t, József-körú t 37. szám .

viaeKi hók : ozolnok, t\ossuth-tér 1.
I p r a h f '  G yöngyös, K ossu th -u tca 3. szám .
LulUIUII. M ohács, S zen t-István-u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  á rengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása A  hittestvérünk
v é t e l e  “ I I 11 Cl 1 l l  “  zongoratermében

B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d isz to lt, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e 'a d á t a

GROSZ, Soest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

b é l y e g z ő t
KOVÁCS LAJOS

zománctáblák,
vésések, jelvények, 
névjegyek, címkék

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



W N C M E L E Í
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 55. Telefon; 137-B9Ö

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2 L
Telelőn: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r:

Im akönyv
6‘50 P, díszes kötésben: 20 P.

Sántha K á r o ly :

fiuzgóság könyve
I m á d s á g o s  k ö nyv .  

Fűzve : 3‘— P.

D. K api Béla  ;

Az ilthatatlan fáklya
Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M arőthy Jenő  ;

S z e n e k  szíve
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve : 11' — P.

G iertz B o :

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve :

13'— P, kötve: 16 — P.

M arőth y J e n ő :

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I— II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  Lajos dr. ;

j  tutUe*, telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine :

lUi&zlus élele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Ú j! Ú j!
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5*— P. Kötve : 8'— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
I— II. kötet. 46'— P.

G yóni Géza

összes versei
21 *40 P.

W eitb rech t:

Máüa és Itl&íla
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG 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., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:
Három tanítás 

Kossuth Lajos azt üzente 

A népfőiskolái front •

Fohász

. . . pedig ha valakiben-él Luther. . . 

Az egyház ifjúsági munkája

Képek a háború országútjáról

Szóvátesszük

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. március 26.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. *09 Lehel László
D eák-tér 4. (német nyelven) d. e. */* 10 Güttler Vilmos
D eák-tér 4. (rádiós) d. e. V4I2  Kemény Lajos
Deák-tér 4. d. u 6 Muncz Frigyes
Fasor (ifjúsági) d. e. V2IO Mórocz Sándor
Fasor d. e. 11 Harmati György
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aréna-út 7. d. e. V4 IO Harmati György
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 K ádár Gyula
Simor-utca 35. d. e. 11 Mórocz Sándor
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Lehel László
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. V2IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 Dendely Károly
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Csaba László
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 Halász Kálmán dr.
Gyarmat-utca 14. d. e. V2 II Johnson Gisle
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V29 K om játhy Béla
Fóti-út 22. d. e. 11 Révész István
Fóti-út 22. v 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 ----------- - —
Szent Lász'^ út 61. d. e. 9 Rimár Jenő
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Ferenczy Zoltán
Bécsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ---------------
Bécsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc,
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Danhauser László
[., Váralja-u. 14 d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e. 9 ----------------
Óbuda (ifjúsági) d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. u. 4 Mohr, Henrik
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Medvegy Antal
Kelenföld d. e. 11 Medvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 Medvegy A ntal
Érdi-úton d. e. 1 0 ----------------
Báthory László-u. 7. d. e. V a l l ----------------
Rákosfalva d. e. i /a l2 ----------------

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Három tanítás
Kossuth Lajos halálának 50. 

évfordulóján, március 20-án, 
országos ünnepi istentisztelet 
volt a Deák-téri templomban. 
Komoly férfiak, aggódó nők és 
megilletődött ifjúság gyüleke
zett össze. A nagy templom 
teljesen megtelt. Az oltártól 
balra a felsőház, képviselőház, 
a minisztériumok, legfőbb bí- 
i óságok és az egyetemek kép
viselői foglaltak helyet. Az ol
tártól jobbra az egyházi testü
letek képviselői, a Kossuth-csa- 
lád tagjai és a Kossuth Társa
ság képviselői helyezkedtek el. 
A padok két sorát a fővárosi 
egyházak vezetői, presbiterei, 
az egyházi egyesületek kikül
döttei és az egyháztagok fog
lalták el. A karzatokat teljesen 
megtöltötte evangélikus közép
iskoláink ifjúsága.

Az istentisztelet, melyet a 
rádió is közvetített, az 501. 
énekkel kezdődött. Hatalmasan 
zúgott fel a ,,Népek hatalmas 
Istene . . .“ kezdetű ének a Vi
gyázzatok azt kiáltják dalla
mára, majd D. Kapi Béla püs
pök az oltárhoz lépett és beve
zető imádság után mélyhatású 
ünnepi beszéddel áldozott a 
magyar nép szívében Kossuth 
iránt változatlanul élő szeretet
nek. A 89. zsoltár 16. versét 
olvasta fel alapigének: „Boldog 
nép az, amely megérti a kürt 
szavát! A Te orcádnak világos
ságánál jár ez, óh Uram!“ Ki
fejtette, hogy Kossuth életéből 
három tanítás szól ma is a ma
gyar néphez. Kossuth Lajos öt
ven évvel ezelőtt távozott’ az 
élők sorából — mondotta — és

ugyanakkor belépett a nemzet 
örökké élő hősei közé. „Örök 
Kossuth“, mert a nemzet élet
törvénye az ő életében és küz
delmeiben személyesült meg 
legtökéletesebben. A magyar 
história bércormán áll legendás 
alakja, szájához emeli ezüst
kürtjét, hogy szakadatlanul hi
vatástudatra ébressze az egy
mást váltó nemzedékeket. En
nek a felséges ébresztőnek első 
tétele: szabadság nélkül nin
csen nemzet! A szabadság azon
ban nemcsak önállási, önren
delkezési és önelhatározási jog, 
de a nemzet életének önmagá
val való telítődése. Tehát: ma
gyar állami élet, magyar jog
rend, magyar műveltség és lét
forma, magyar vágyak, álmok, 
magyar erők és törekvések ösz- 
szessége! Ez a szabadság a 
nemzet létfeltétele és Kossuth 
ezt az élettani igazságot kép
viseli sohasem gyengülő követ
kezetességgel. A nemzet élet
törvényének második tanítása: 
a nemzet élete áldozat! Kossuth 
súlyos áldozatokat követelt a 
nemzettől, a nemességtől jog
feladást, kiváltságokról lemon
dást, az egyházaktól megértő 
testvériségben való találkozást, 
a néptől újoncot, vért-verejté
ket, de — a saját életét is áldo
zattá tette, hontalanságot vál
lalt és elmondhatatlan szenve
dést. A „kürt szavát“ meg
érteni ma is annyi, mint oda
adni a nemzetnek munkát, 
vért és életet, de egyben önzé
sünket is feladni. Oltsuk el a 
gyűlölet és féltékenység tüzét, 
tegyük lehetővé a testvériesség

szabad érvényesülését. A nem
zeti élettörvény harmadik taní
tása: csak az a nemzet él, 
amely hivatásában, küldetésé
ben bizonyos és meg van győ
ződve történelmi igazságáról. 
Azt mondja Kossuth: — Soha
sem lesz a történelem előtt 
magyar kérdés, ha azt maga a 
nemzet lehetetlennek tartja. 
Szentségtörést követ el, aki e 
ponton lehetetlenséget hirdet. 
Hinni kell az önálló, független 
nemzeti létezésben és abban, 
hogy a magyar kérdés a világ- 
történelem ügye. Hinni kell a 
nemzetnek saját történelmi 
igazságában, mert a magyar 
kérdésnek történelmi, jogi, 
földrajzi, népességi, politikai, 
számtani alapja van. Kossuth 
Lajos ma — végezte Kapi Béla 
püspök — azt üzeni a magyar 
nemzetnek: ismerje meg saját 
nemzeti élettörvényét, lássa 
meg szabadságában, független
ségében nemzeti egyénisége ki
alakulásának egyetlen lehető
ségét; az áldozatos szolgálatban 
a nemzeti erő szükségleteit, is
merje fel a történelmi igazsá
gába vetett hitben fennmara
dásának biztosítékát. . .

Ezután a püspök megindító 
imádságot mondott nemzetünk 
jövendőjéért, nehéz időkben 
bölcsen vezérlő kormányzónk
ért és a béke visszatéréséért. 
A Lutheránia Vegyeskar ki
tűnően előadott Bach éneke 
után áldással és Himnusszal ért 
véget az ünnepélyes istentisz
telet.

(M. É.)
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R & N C n i k ü S E L C T
Képek a háború

országútjáról
A most folyó háborúnak egy új, 

mélységesen szomorú arcát tükrözi ma 
a háborús országút. Fontos hadiutak, 
utánpótlási útvonalak mindig voltak, 
de ez az út, amely a mostani háború 
nyomában vonul, különbözik valam eny- 
nyitől. A gépkocsik, tankok, motorosok 
és a gyalogló katonaság mellett ma 
egy furcsa menet is ró ja az utat. Nem 
tudom, milyen nevet adjak  neki. Nem 
tudom, hogy hívják a résztvevőit. Ne
vezzem őket a háború száműzöttjeinek, 
áldozatainak, m enekültjeinek . . .  egyik 
kifejezés sem adja vissza azt a végte
len szomorú képet, am elyet ez a menet 
vet nyomorúságos önmagából az or
szágúira.

És a háborús országutat m egtaláljuk 
mindenhol, lassan végtelen hosszúvá 
válik és a menet sem akar végetérni. 
Az út kanyarog minden országon át, 
nyugaton éppen úgy, m int keleten és 
mindig többen lépnek rá, hogy még 
szörnyűbb, még nyomorúságosabb le
gyen a kép.

„íme, egy kép, amely állandóan is
métlődik — írja  egy külföldi újságíró 
—, asszonyok, férfiak, gyermekek, akik 
elvesztették mindenüket, házukat, h a 
zájukat, földjüket. Monoton egyhan
gúságban vonszolják életüket itt, az 
országúton. Jövőt nem látnak maguk 
előtt, mögöttük a félelem és az irtózat 
és a számuk napró l-napra nő.” Egy 
másik tudósító így ír: „Felfordult ko
csik, felpuffadt lovak, eldobott fel
szerelés, keserű szag, halál, füst, pus
kapor, eső és köd . . .  köd, melyben 
végeláthatatlan sorokban alaktalan  cso
portok menetelnek pihenés nélkül, né
mán, érzéktelenül. Anyák ülnek az ú t- 
szélen s gyerm ekeiket szoptatják, gyer
mekek tetvészik egym ást közömbös 
arccal, aggastyánok állnak géproncsok
nak támaszkodva és néznek-néznek 
maguk elé órákon át. Senki sem tud ja 
közülünk, hogyan élnek, miből élnek, 
mivel táplálkoznak. De itt vannak kö
rülöttünk, állandóan kísérnek bennün
ket országról-országra.”

Rettenetes sötétség borult a világra. 
S ez a mostani sötétség félelmesen h a 
sonlít ahhoz, amely az első nagypénte
ken borult „az egész tartom ányra mind 
kilenc óráig”, hogy eltakarja  azoknak 
a lelkét, arcát és tekintetét, akik kö
zömbösen tud ták  végignézni a világ 
M egváltójának szenvedéseit. Napról- 
napra nő a sötétség és napról-napra 
több a háborús országút vándora.

A szenvedések szám ára nyitottlelkű 
ember megdöbbenéssel áll meg e menet 
mellett, melynek legszomorúbb aláfes
tése a gyermek, az a sok-sok gyermek, 
akiknek nincs otthona', nincs szülője, 
nincs talán neve se és akiket úgy fuj 
le a halál erről a rettenetes országút- 
ról, m int szél az őszi faleveleket.

A világra boruló nagypénteki sötét
ségből kétségbeesetten tör fel szivünk
ből a kiáltás: Uram, ments meg m in
ket, m ert elveszünk! — s a húsvéti 
csudában még hinni tudó szivünk hal
kan hozzáfűzi: emberek, magyarok,
imádkozzunk!

Kossuth Lajos azt üzente
Kossuth Lajos halálának 50. évfordulója alkalmából a napilapok

ban és folyóiratokban egész özöne jelent meg cikkeknek és tanulm á
nyoknak, melyek a legkülönbözőbb szempontok és pártállások szerint 
idézik és magyarázzák Kossuth nagyságos személyét. Egyik legérdeke
sebb cikknek azt tartjuk , mely a fenti cím alatt a „Függetlenség“ c 
napilap március 19. számában Marschalkó Lajos tollából jelent meg, s 
amelyből az alábbi részleteket közöljük.

• *
Kossuth Lajosra emlékezik ma hűséges nemzete. Kossuth apánkra, 

a jobbágy-szabadítóra a magyar egység, a belső ellenállás, az igazi 
magyar szabadság apostolára. M ert prófétája volt ő olyan eszméknek, 
ámelyek örökkévalóak, amelyek magát az oszthatatlan, egységes magyar 
nemzetet fejezik ki. A függetlenség olthatatlan szeretetét, de egyben az 
érette való helytállás parancsát is közlik. A szabadságot, a legszentebb, 
legnagyobb emberi eszményt, amelyet azonban liberalizmussá, m ate
riális erők m agyar gyilkos szabadságversenyévé változtatott az utána 
következő kor. Jogegyenlőséget, amelyet Vereckén túlról jö tt beszivár
gók kiváltságává sekélyesített egy m agatehetetlen liberális irányzat.

Hányszor akarták meghamisítani, kisajátítani? Hányszor próbálták 
idegen érdekek cégéréül használni a nevét? Hányszor szerették volna 
pártpolitikai szektorokra tagolni az ő érc-egyéniségének nagyszerű 

j magyar egységét? Soha sem sikerült! És ma a nemzeti függetlenség, 
szabadság, a magyar sorsközösség, népi egység glóriás úttörője, a 

I m agyar igazság földrészeket felrázó gigásza, a honvédséget szervező, 
seregeket teremtő magyar nagysága előtt leborul hálás nemzete. Ez már 
az igazi Kossuthot látja, a m egham isíthatatlan, m indnyájunkért való 

j Kossuthot. A prófétát, akivel semmiféle praktika nem igazolhat egy 
félresikkasztott m últat. Kossuthot, aki egy évszázaddal megelőzte a 
korát.

Kossuth Lajos, aki azt üzente . ..
*

Ez a Kossuth, az igazi, a meg nem ham isított üzen az ő m agyar
jainak a mostani harc, helytállás értelm éről is:

,,Ha egyszer eljönne az idő, — írja — midőn a németség és a 
szlávság mint két óriás egymásnak fognak rohanni, a felől, hogy melyik 
oldalra fog a magyarság állani, úgy hisszük, semmi kétség nem állhat 
fenn. A mi feladatunk lesz az első nagy roham nak ellenállani, szövet
ségben azon nagy német nemzettel, m ellyel a magyarság békésen és 
barátságosan megférhet a világ színpadán, melyhez minket a civilizáció, 
a jog és szabadság közös eszméi fűznek, szövetségben a másik ellen, 
mely nem zetünket elnyeléssel fenyegeti, akiknek élserege barbarizmus, 
tradíciója a leigázás, rabszolgaság. A nagy harcban ott leszünk jö
vőnkért harcolva, de nem süllyedünk le puszta eszközzé.“

*
Mert ha valaki, Ö 80 vagy 100 év távlatából is előre látta, hogy 

egyszer el fog következni a pánszláv despotizmus és az európai szabad
ság óriás mérkőzése. Most írta — m ondjuk 1939-ben — vagy bir
minghami beszédében mondta?

„Oroszország Európa nyakán tapos, taposni fog egyik országon a 
másik után s Európában — értsétek meg ti igaz és szabad angolok — 
Európában nem lesz addig sem béke, sem nyugalom, hanem meggyűlik 
tűzhányó katlanná s az egész földrész előbb óriási kaszárnya lesz, majd 
lettentő  vérmezővé változik. Angol polgárok! íme előttetek van: 
Magyarország ügye a polgári s vallási szabadság kérdése s ezért a ti 
kérdésetek ez.“

„Ha lord Palmerston . . . csak e pár szót írta volna fel egy szelet 
papírosra: „Orosz megállj! Nagy-Britanniának ellenvetése van minden 
további avatkozásod ellen Magyarország házi dolgaiba“, — a minő igaz, 
hogy a nap világít, oly bizonyos, hogy többé egyetlenegy kozák lába 
sem szentségtelenítette volna meg m artyr hazánknak szent földjét.“

*  _

A prófétáknak, az igazi kiválasztottaknak milyen hátborzongató 
jövendölése száll Kossuth ajkairól azok felé, akik a csodákban hisznek 
1944-ben is:

2
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a m i m
„Az Űr kiterjeszti az ő kezét Európa felett. Csak kettő közt van 

választás. Az első lehetőség az, hogy a közelgő események egymással 
szembeállítják az európai kontinens államait, ebben az esetben Anglia 
nem lehet közömbös. Hisz, ha Európa sorsa Anglia szava nélkül dőlne 
el; ez a nagy nemzet megszűnnék európai hatalom lenni; ha pedig 
ebben a válságban a reakció és a despotizmus győzedelmeskednék a 
szárazföldön, akkor az orosz kozákok a Themzében fogják megitatni 
lovaikat s elveszett Anglia dicsősége és szabadsága.“

*
Üzent aztán ő azoknak is, akik idegen szimpátiákban, meseszerű 

esetlegességekben bíznak.
,,.. . arról meg lehetünk győződve, hogy az angol ott s addig fog 

bennünket pártolni, amennyiben egyszersmind saját érdeke fogja kí
vánni. Lengyelország is csak szim pátiákra támaszkodott; a szimpátia 
meg volt, de Lengyelország nincs többé.“

Mikor üzente, mikor írta? 1944 tavaszán? Nem, 1848 július 11-én. 
De azóta is úgy igaz, ahogy ő üzente.

*
Száz éve irta ezt Kossuth, aki száz évvel előzte meg korát.Ma itt 

áll előttünk igaz mivoltában. Nem lehet többé elparcellázni, részekre 
tépni. Minden magyaré Ö! A risztokratáé és földmíves gazdáé, katolikusé 
és protestánsé. A szabadság, a m agyar függetlenség védelmezője, nem 
zeti igazság apostola, belső ellenállás hőse, diadalmas koreszmék 
úttörője, nemzeti egység, m agyar sorsközösség örök magvetője.

Leborul nagysága előtt a nemzet, amely a honvédség m egterem 
tőjét, a nemzeti becsületért való küzdelem héroszát ünnepli benne. 
Ünnepli olyan időkben, amikor az ő szent nevét ellenségek veszik az 
ajkukra. Az ő nevében üzenik, hogy ne védjük az életet, a határt, a 
gyermekbölcsőt.

De az igazi Kossuth nekik is üzeni, .am it egy külföldi beszédében 
mondott:

„Nem. uraim, mi magyar nemzet a béke kedvéért nem öljük meg 
m agunkat.“

..Tudunk okosabbat: küzdést az életért.“

A népfőiskolái front
F' ifc-Kié lesz a magyar ifjúság? Ki tudja szolgálatába hajtani? Ki lesz 

vezetője? Sokakat érdekel ez a kérdés, hiszen a jövendő függ tőle í 
A jövendő m agyar ifjúságáért nagy harc folyik. Ebben a harcban az, 
egyik frontot most a népfőiskola tartjia. Talán a legfontosabbat. Min
denesetre pár év óta ezen a fronton a legmozgalmasabb az ifjúságért 
folyó harc. De egyben ezen a fronton van a legnagyobb fejetlenség is, 
mely a front bomlásához vezet.

A népfőiskolái gondolat evangélikus egyházunkban indult el és 
éppen ezért nem nézhetjük tétlenül hogy mi történik a népfőiskola 
frontján. Már csak felelősségünk m iatt sem. Ezelőtt hét esztendővel 
öltött formát a népfőiskola gondolata, mint az ifjúság leikéért és neve
léséért szolgáló egyik legjobb eszköz. Egy év múlva pedig már felépült 
az első magyar népfőiskolái épület Nagytarcsán. Ezzel indult meg 
Magyarországon és evangélikus egyházunkban is a tulajdonképeni nép
főiskolái munka. Ezt követték a reform átusok és ezután következett 
csak a katolikus egyház a KÁLÓT mozgalommal és népfőiskoláival. Ma 
már közel, száz úgynevezett népfőiskola m unkálkodik Magyarországon. 
Sajnos, igen kevés eredménnyel.

A népfőiskolák célja, hogy lelkileg érettebb, a lélek és test dolgai
ban tisztán látóbb embereket neveljen. Egy új nemzedéket, mely hiva
tással él és jövőt lát maga előtt. Ezt a célt azonban mindegyik nép
főiskola más és másképen fogja fel. Ezért is olyan kevés az eredmény. 
És ezért áll elő az a zűrzavar, mely a népfőiskola frontjának bomlását 
idézi elő.

Van népfőiskola, mely a lélek és test dolgaiban való tisztánlátást 
l3gy gondolja elérni, ha a földműves ifjúságot 3—4 hétre, sőt elég, ha 
3 4 napra is összegyűjti és „bevezeti“ a falu szövetkezeti életébe, majd
kereskedésébe, végül pedig politikájába. Sőt attól sem retten  vissza.

Szóvátesszük. . .
. . .  hogy újságjaink valahányszor tu 

dósításokat írnak egyházi férfiak meg
nyilatkozásáról, mindig azok politikai 
jellegű m ondatait emelik ki. így 
azután azt a látszatot keltik, m intha 
valam ennyi egyházi férfiú politikai vé
lem ényform álásra törekednék, holott ez 
egyáltalán nem valóság. Bizonyos po
litikai értelm ű m ondatoknak kell ugyan 
szerepelniük a beszédekben, hiszen a 
közösség m egpróbáltatásainak k o rá té l
jük. Ezek a mondatok azonban csak a 
helyzet jellemzésére szolgálnak, vagy 
pedig a társadalom nak politikai meg
nyilatkozásait foglalják össze. A lel
készek és a világi vezetők az egyhá
zakban inkább megfigyelői, m int po
litikai irányítói a rá juk  bízott közös
ségnek. Ezért nem is szabad őket a 
politizálás látszatába keverni. Főleg 
nem akkor, am ikor ennek külföldön 
kellem etlen visszhangja tám adhat. A 
k'Ufóid ugyanis csak a m agyar ú jsá
gokból értesülhet a m agyarországi egy
házak híreiről és dolgairól. így viszont, 
mivel a politikai megnyilatkozások je
lennek meg, azt képzelheti, hogy a 
m agyarországi egyházak csak politi
zálnak és nem törődnek elsősorban 
egyházi dolgaikkal. K ívánatos volna, 
ha inkább ezekre fektetnének súiyt a 
sajtóban.

. . .  továbbá azt is, hogy ha viszont 
egyházi m egnyilatkozásokat közölnek, 
akkor a lényegest és ne a lényegtelent 
em eljék ki. K lasszikus példáiét lá ttuk 
ennek nem régiben egyik délutáni la
punkban. Nagy hangon közölte egy r. k. 
egyházi férfiú azon mondatát, mi
szerint: Isten legszebb álma a szeretet. 
Jellemző melléfogás. Isten maga a sze
retet, nem az Ö álm a az csupán. Még 
azt sem lehet mondani, hogy Isten 
álma, hogy a szeretet megvalósuljon. 
Isten akara ta  ez. Erre h ívja fel a vilá
got. És az, aki nem cselekszi meg ezt: 
eileneszegül akaratának.

. . .  a m agyar rádió m űsorának gya
kori stílustalanságát. Ez a stílustalan- 
ság nem a rendesen megszervezett és 
összeállított m űsorban m utatkozik, ha
nem az egyes fennm aradó időt kitöltő 
„műsoron k ívü li” rögtönzésekben. Je l
legzetesen stílustalan  rögtönzés volt 
pl. vasárnap reggel. A rendes m űsor
ban szereplő ügyes és komoly „őszinte 
beszéd” éppen elhangzott és a tervezet 
szerint pár perc múlva „anyák öt 
perce” m ajd az első istentisztelet kel
lett, hogy következzék. Volt azonban 
felesleges 9 perc. A komoly istentisz
telet elé, ha m ár egyszer valamivel ki 
akarják  tölteni a szünetet, valami szép 
korái, vagy egyházi zenerészlet illett 
volna. E helyett, talán mivel jazz- 
számot mégsem akartak  adni, három 
csárdást adtak. Ezzel aztán méltókép
pen előkészítették az istentisztelete
ket! vkm.

Nemes alapítvány. Petz Gedeon, a 
nemrég elhunyt kiváló nyelvész, egye
temi tanár, egykori iskolája, a buda
pesti (fasori) gimnázium tanárai és ta 
nulói részére 40.000 pengős alapítványt 
hagyományozott.
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hogy egyhetes népfőiskolái tanfolyam  a néphagyományok feleleveníté
sének őr ve alatt csupán népi táncok és népi dalok tanítására tanítja  
az egybegyűlteket. Hogy megtanítsa őket helyesen „szórakozni“.

Vannak, akik a parasztöntudat hangoztatásával hajtják  az iskolán- 
kívüli földművesifjúságot a parasztságért való harcra. Azok az íróink, 
akik a falu lelkét közelebb hozták a város leikéhez, nagy szolgálatot 
tettek és fognak is tenni a jövőben. Talán ma még meg sem tudjuk 
érteni ezt a szolgálatot, amikor a magyarság ősi és jelenlegi népi ku ltú
rá já t vagy kultúrálatlanságát feltárják. Szeretném hinni, hogy egy 
későbbi egységes nemzeti társadalom és kultúra alapozói. De ifjúságunk 
nevelésénél bizony igen elhibázott dolog ezeken az alapokon paraszti 
öntudatot kinevelni. A tapasztalat azt m utatja, hogy a külső paraszti 
öntudat kifejlődésénél megáll ez a nevelés. Parasztifjúságunknak ta r
talom nélküli jelmez és szólam nevelése ez. Igazi öntudat csak nevelés 
és öntevékenység útján  fejlődik ki az ifjúban. De nagyon kérdéses, hogy 
a jövőért folyó harcot c s a k  az öntudat nevelésével meg lehet-e nyerni?

Sokan látják a földműves ifjúságnak az ism eretekben és m inden
napi élet dolgaiban való járatlanságát. Való igaz, hogy néha megdöb
bentő a szellemi sötétség, még az írás-olvasás hiánya is igen sokszor 
előfordul. így a népfőiskolát sokan egyszerűen az ism eretek pótlására 
állították be. Jelszavuk: a tudás hatalom. Igen, hatalom annak az éle
tében, aki élni tud vele, másiknak azonban pusztulás. A tudással együtt 
kell járni a lelki intelligenciának is. Nem elég példa áll előttünk a 
félm űvelt társadalm i rétegünkben?

A legszomorúbb azonban, amikor a népfőiskolát azzal a céllal indít
ják útnak, hogy az ifjúkból faluvezetőket, vagy egyáltalán vezetőket 
akarnak nevelni. A népfőiskolái fronton ez a célkitűzés üti a legnagyobb 
rést. Aki tisztában van földműves ifjúságunk gazdasági, családi, szellemi 
helyzetével, az soha sem m erne ilyen célkitűzéssel megindítani egy 
népfőiskolát. A népfőiskolái fronton felbukkan egy másik küzdő csoport 
is, mely a népfőiskola feladatát az ifjúsági egyesületi munkás, esetleg 
később egyházi laikus munkás nevelésében, kiképzésében látja. Ha a 
jövendő népfőiskolások alkalmasak is lennének ilyen munka folytatá
sára, akkor sem állíthatjuk, hogy népfőiskoláink feladata minél több 
jól beszélő, vagy netalán jól szónokló laikus nevelése. — Meg kell 
vallanunk, hogy nem egy népfőiskolánk esett ebbe a hibába. A szereplés 
vagy szerepeltetés nem vált javára a népfőiskolái célkitűzéseknek. Ha 
egy kissé erős is, mégis m ondhatjuk, hogy az ifjúság között bizony 
nem egyszer éppen ez váltotta ki a népfőiskolák iránti ellenszenvet. 
Sajnos, egyházi m unkánkban sok az aratni való és bizony kevés a 
munkás. Ez a körülm ény sok hivatalos egyházi vezetőt indít arra, hogy 
a népfőiskolától egvenest ennek a hézagnak a pótlását várja.

Az ifjúságért folyó harcban tülekedők kapva kaptak a népfőiskola 
eszméjén. Mindenki a maga kis gondolatát akarta belevinni és azon 
keresztül diadalra ju ttatn i. Pedig a népfőiskolának egyetlen feladata 
van: nevelni. Ez volt a feladata az északi népeknél, ezért indult meg 
és ezért végzi m ár több mint félévszázadon keresztül a m unkáját. 
Amint az iskola is nevel, a népfőiskola sem tehet mást, csakhogy 
nevelési elvei magasabbak. Az iskola ism eretek és fegyelem útján  
nevel. A népfőiskola azonban közösség és Isten Lelke által nevel. Életre 
és hivatásra való neveléshez nem csupán ismeretek szükségesek, hanem 
elsősorban tisztánlátás. A népfőiskola „csupán“ ezt szeretné megadni: 
a minden irányban való tisztánlátást. Szerény és egyszerű feladat 
és mégis a legnehezebb. A m agyar ifjúságért harcoló népfőiskolái front 
egységesebb volna, ha nem akarna mást, m int Istenben élő. tisztánlátó 
ifjakat nevelni. Sztehló Gábor.

E M M I M L E T
Olvastuk

Hall Caine: Krisztus élete című köny
vét nagy érdeklődéssel vártuk. Ezt az 
érdeklődést nem az előzetes reklám  
keltette bennünk, hanem  inkább a 
szerző személye, akit mint kiváló írót 
ism ertünk meg nagyon komoly tárgyú 
és nagyon érdekes regényeiből. Azt re 
méltük. hogy egy ilyen kiváló tehet
ségű és regényeiben hívőnek m uta t
kozó író em ber valami rendkívül szép, 
vonzó és emlékezetes könyvet fog írni 
Krisztus életéről. M indjárt meg kell 
azonban m ondanunk, hogy ebben a re 
ménységünkben csalódtunk.

A m unka három  könyvből áll. Az 
első: Krisztus előtt, a második: Jézus 
Krisztus és a harm adik: Krisztus után. 
Ez a három  könyv rendes könyvpapí
ron három  kötetben, bjbliapapírra 
nyomva pedig egy kötetben kapható. 
Ezt a külsőséget azért em lítjük meg, 
m ert ezzel a kiadó m ár előlegezi ennek 
a kiadványának „a nagy m ű” jellegét 
és különleges értékét. Bizonyos, hogy 
a Krisztus előtti időnek K risztusra- 
m utatása és a K risztus utáni időben 
Krisztus hatásának feldolgozása nagy
vonalú keretet kíván adni a középső és 
főrésznek: Krisztus életének. Ez a
nagyvonalúság azonban csak keret 
m arad és nem jav ít a könyv értékén.

Szám unkra a könyv azért jelent 
nagy csalódást, m ert nem  m inősíthet
jük  sem K risztus élete tudományos fel
dolgozásának, sem irodalmi alkotás
nak, sem hiterősítő m unkának. Ez a 
legutóbbi m egállapításunk a legsúlyo
sabb, sőt ezzel még meg sem eléged
hetünk, hanem  pozitív form ában is azt 
kell m ondanunk róla, hogy a K risztus
ban való odaadó és hivő szeretetet 
meggyengíti vagy megcsökkenti tudo
mányoskodó megjegyzések által éppen- 
úgy, m int az írói fantázia okoskodá
saival.

Bizonyító példák tömegét lehet fel
sorolni. De csak néhány példával ak a r
juk  igazolni azt, hogy Jézus személyé
hez nem alázatos szeretettel, hanem  az
zal az előre megfontolt szándékkal kö
zeledik, hogy ő majd m indent érte l
messé fog tenni és meg fog m agya
rázni Jézus életében. Ez a szándék a 
középső könyv 630 oldalán keresztül 
eleinte figyelmet keltő, azután fárasztó, 
később terhes, végül kiábrándító  lesz. 
E lkerülhetetlenül vezet ellentm ondá
sokra is. Pl. a 43. oldalon azt mondja: 
„Nem valószínű, hogy M ária otthona 
szegényes lett volna. Az evangélium ok
ban nincsen egyetlen adat sem, mely 
arról szólna, hogy Jézus szülei szüksé
get lá ttak  volna. Találunk azonban 
erre vonatkozólag egy érdekes adatot: 
M ert tudjátok, h’ogy Urunk, Jézus 
K risztus gazdag lévén, szegénnyé lett 
érettetek, hogy ti az ő szegénysége által 
gazdagodjatok meg (II. Kor. 8:9.). Ha 
ez szóról-szóra igaz, jelentős adatnak 
kell ta rtanunk .” Hogy ebben az idé
zetben nem K risztus földi gazdagságá
ról és nem földi szegénységéről van 
szó, ezt minden bibliaolvasó ember 
megérti. De azért ezzel ellentétben az 
I. kötet 245. oldalán ezt írja: „Tudjuk, 
hogy szülei a legszegényebb körülm é
nyek között éltek G alileában”. U gyan
ezen kötet 246. oldalán úgy okoskodik, 
hogy: Krisztus váltsághalála Jézus gon
dolata és ez a gondolat feltűnően ha
sonlít a pogány gondolatokhoz. „Leg-
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Az orosházi népfőiskola nevelő-lel
késze: Paál Sámuel Zoltán 25 éves ko
rában súlyos betegségben elhunyt. Az 
évzáró ünnepélyen m ár nem tudott 
résztvenni, de az egész esztendő folya
mán nagy szeretettel nevelte az evan
gélikus ifjúságot s végezte szolgálatát. 
Az orosházi népfőiskolán búcsúztatták, 
majd holttestét Szarvasra szállították 
s ott helyezték nyugalomra.

K itüntetés. Az orosz hadszíntéren 
szolgálatot teljesítő Veöreös Im re tá 
bori lelkész az I. oszt. tűzkereszt b ir
tokosa az ellenség előtt tanúsíto tt ki
váló teljesítm ényeiért hadtestparancs
noki okirati elismerésben részesült. — 
Vida Dezső m arcalgergelyi tanító ki
válóan teljesített katonai szolgálatáért 
a Signum Laudist hadiszalagon a k a r
dokkal kapta kitüntetésül.
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Nem zúgolódom sorsom ellen, 
de megnyugvással fogadom, 
m it sújtó ítéleted rám mér: 
megérdemeltem  — jól tudom.

Múlandó földi életemben 
érjen csalódás, baj csapás, 
kudarc, vész, romlás, gyász is érhet, 
kínzó betegség vagy halál —
De leigázni nincs hatalma 
a Sátánok, ha ostromol, —  
a bűnös vágyak elcsitulnak:
Égbe nem szállhat földi por!

A megkísértés idejében 
Feléd fordul tekintetem , 
buzgó imára nyílik ajkam  — 
s a Te Kegyelm ed végtelen! 
Fohászok szárnyán Hozzád szállva 
bízók leszünk, erősödünk, 
m iként a gyerm ek anyja kebelén 
vigaszt és védelm et lelünk!

A tyánk, ki eddig megtartottál, 
védd a magyart, kis nem zetünk  
vészelje át e szörnyű harcot:
Erős várunk légy Istenünk!

Dr. Horváth Kornél.

. . .  pedig ha valakiben él Luther...
Zilahy Lajos Fatornyok című színművét hetek óta játsszák a 

Nemzeti Kamaraszínházban. A 106. előadást a rádió is közvetítette. 
A színdarabról lapunk már megemlékezett. Hogy mégegyszer foglal
kozunk vele, azt egy súlyos félreértés eloszlatása teszi szükségessé, 
meg azután az a hiányérzet, melyet a színműben felvetett probléma 
meg nem oldása vált ki a nézőből és hallgatóból egyaránt.

Kriegs Rudolf budapesti főmérnök nyolc éves korában kerül 
hazánkba Németországból. A karaterejével felküzdi magát egy gyár 
élére. Közben megnősül s egy erdélyi m agyar lányt vesz el. Feleségé
vel és Árpád fiával harm onikus családi életet él. Legalább is igy látják 
a kívülvalók. De nem így Kriegs és felesége. K ettejük életében van 
egy fájó pont: Kriegs német, felesége magyar; Kriegs evangélikus, 
felesége pedig katolikus. A két elválasztó különbséget mindkettő, m int 
mérgei hordozta magában, de hogy ez a kettő el ne mérgesítse harm o
nikusnak látszó életüket, abban nyert megoldást, hogy — hallgattak 
róla. ,

Kriegsben — jóllehet már negyven éve él Magyarországon — 
egyszer csak feltartózhatatlanul felébred a honvágy. Ezért megveszi 
szülőházát s lemondva egy előnyös erdélyi szerződésről, vállalja a 
kevesebb jövedelmet, csakhogy hazamehessen Németországba. Kriegs 
lázasan készülődik a hazatérésre, felesége pedig vergődik hitvesi hű
sége és hazaszeretete között. A szinmű azzal végződik, hogy Kriegs 
hazautazik Németországba, de egyedül, mert feleségében és Árpád 
fiában győz a magvar röghöz való ragaszkodás. A függöny legördül, 
— megilletődve tapsol mindenki. Itt-o tt még könny is csillog a szemek
ben de ugyanakkor nem tud szabadulni a hallgató attól az érzéstől, 
hogy ebben a színműben a szerző nem adott megoldást.

Lehet-e egyáltalában megoldás ott. ahol két ilyen ellentét van 
férj és feleség között? A tapasztalat az, hogy megoldás ott nem  lehet
séges. ahol a családi életben éppen a két leglényegesebbről: hitről és 
hazaszeretetről beszélni a családi élet békességének felbomlása nélkül 
nem lehet.

A harm adik felvonásban Kriegs szemre hánvja feleségének, hogy ezt 
az egv áldozatot sem tudja meghozni érte, t. i. hogy vele együtt utazzék 
ki Németországba s ezután ott éljenek, holott ő éppen a békesség ked
véért mennyi áldozatot hozott feleségének. Többek között azt is. hogy 
gyermekét engedte katolikusnak keresztelni. S ebben a drámai feszült

B f t N G C m M f l F T
jobb — mondja —, ha ebbe a hason
lóságba belenyugszunk.” A II kötet 7. 
fejezete foglalkozik Jézus m egkísérté- 
sével és 6 oldalon át részletezi, hogy 
Jézus sorjában mire gondolt a pusztá
ban és ezt olyan határozottan dol
gozza fel, hogy csak egyszer használja 
azt a szót, hogy: gondolhatott. A 167. 
és 168. oldalon Jézus csodáiról beszél
vén, egym ásután fordulnak elő ilyen 
kifejezések: Semmi elfogadható bizo
nyíték nem szól mellette; majd: nem 
tudom elfogadni; majd: hasonlóképpen 
nem tudom hitelesnek elismerni. Ter
mészetesen a bibliam agyarázók közül 
előnyben részesíti a kritikusokat és a 
kételkedőket. A 448. oldalon János 
evangélium a 15. fejezetéről és benne a 
szőlőtőről mondott szavakról azt 
mondja: ,,Meggyőződésem szerint ezek 
nem Jézus szavai, inkább csak Jézus 
szavainak u tánza ta”. Később az evan
gélium ugyanezen fejezete 18:25. ver
seiről így szól: „M ajdnem lehetetlen,
hogy ezeket a verseket Jézus igazi sza
vainak fogadjuk e l”. Az 500. oldalon 
M áté evangélium ának Jézus P ilátus 
előtti fejezetéről azt mondja: „Az egész 
elbeszélés úgy, ahogyan Máté evangé
lium ában olvashatjuk, elhihetetlen”. 
M indezekre a bőven található pél
dákra a koronát az 521. oldalon teszi, 
ahol azt olvassuk: ,,H itt-e Jézus abban, 
hogy Isten Fia, nem  pedig csak Messiás, 
Isten hírnöke, vagy szolgája? Azt 
hiszem, igen”. Négy sorral lejjebb: 
„H itték-e a tanítványok, hogy Jézus 
Isten Fia? Jézus földi életében bizo
nyosan nem hitték . . . ”

Tartozunk az igazságnak azzal a 
megállapítással, hogy a könyv nyilván
valóan nem akarja  senkiben sem ron
tani a K risztusban való hitet, mégis 
úgy telhetetlen, m int tehetetlen mó
don agyonm agyaráz és a h it helyett a 
m egérthetőség szintjére szállít alá min
dent. Ezért nem sorozhatjuk az építő 
könyvek közé. A világirodalom egyik 
angol regényéről bírálói azt mondták, 
hogy eltévesztett remekmű. Mi erről a 
könyvről „ kénytelenek vagyunk azt 
mondani, hogy eltévesztett és nem re
mekmű.

A könyvet a Renaissance könyvkiadó 
adta ki. A mai papírinségben a felhasz
nált bibliapapírra jobb lett volna Bib
liát nyomatni. K. L.

Láttuk
A Barabás Miklós céh. az '  erdélyi 

képzőművészek szövetsége a Nemzeti 
Szalonban rendezett jól sikerült kiállí
tást. A kiállításról a napi sajtó szinte 
egyetemes hallgatással nyilvánított a 
nagyközönség előtt érthetetlen módon 
véleményt. Talán abban hibáztak az 
erdélyiek, hogy nem rendeztek sajtó- 
bem utatót? Vagy a sajtóbem utatón tö r
tént valami? Vagy egyéb okok lappan- 
ganak a háttérben, ami m iatt a szokott 
elintézési mód szerint csak a kiállítás 
bezárásának napján jelennek majd 
meg a bírálatok? Ki tudja? Elég az 
hozzá, hogy a sajtó hallgatása nem je
lenti azt, hogy a kiállítás értéktelen 
volna. Sőt, ez a kiállítás csupa törek
vés és Ígéret. Nagy és k iforro tt művész 
alig van közöttük, annál több ígéretes 

I tehetség. Kellemes meglepetés, hogy 
Í csaknem mind ragaszkodik szülőföld-
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jéhez és művészetében azt adja vissza.
A magyarság művészeti gazdagodásá
hoz erre a tájszerü művészetápolásra 
van elsősorban szükség. M utassák meg 
az erdélyiek, hogy milyennek látják  ők 
Erdélyt. Nem is csalódunk bennük: 
valóban erdélyiek, művészetükben, ki
fejezésükben. Az egyes művészek közül 
kiem eljük András László: Vásár,
Andrásy Zoltán: Téli reggel és Haza
felé, Bordy András: Felhők a Maros 
felett, Karácsony János: Tatros völgye 
és Letarolt erdő, Olajos István: Fasor, 
Szolnay Sándor: Október című képeit. 
Különös megemlítést érdem elnek a 
dési Incze János sötétebb tónusú re 
mek képei. Egyik jobb és művészibb, 
m int a másik. Érdekes a kiállítás szo
boranyaga is, bár nem annyira jó, 
m int várnók. Szépek az ötvösművészeti 
darabok. Sajnos, Fiilöp Antal síkszerű 
olajportréival az ifj. Czene által kez
deményezett ú tra  lépett, azt utánozza, 
még abban is, hogy alakjai kezükben 
egy szál virágot ta rtanak  mereven. Kár 
érte.

Fedora, olasz operából készült dráma. 
Szabályos olasz dráma, annak imm ár 
megszokott erényeivel és hibáival. E ré
nyei: pompás, szinte pazarló kiállítása, 
jól megválasztott és jól játszó színészei, 
komoly hangja és drám ai felépítése, i 
H ibája legfőképpen a film elején m u
tatkozó hosszadalmasság, mely azután 
a közepén javul, de végül sem oldódik i 
fel. Az egész filmet, rövid meséjét, 
melyben a feloldó és hosszabbító epi
zódok helyett a főmese nyújtása tö rté
nik, sokkal jobb lett volna rövidebben 
összefogni. Akkor egészen kiváló lett 
volna. így se rossz.

A Csodarepülő francia katonabur- 
leszk. A lapjában véve nem hoz új öt
letet, hiszen már ném etben is lá ttunk  
ehhez hasonlót. De ahogyan hozza, 
franciás könnyedséggel, egy bizonyos 
szemtelenséggel és szellemmel, mégis 
csak más, m int az eddig látottak. 
Egyike az utóbbi időkben látott leg
jobb film vígjátékoknak. kp.
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H Í R E K
D. Raffay Sándor püspök az áldozatos 

szeretetről prédikált a vasárnapi rá 
diós istentiszteleten, melyet az Eszter- 
házy-utcai székház kápolnájából köz
vetítettok. A prédikáció elején rám u
ta to tt arra, hogy Pál apostol keresz- 
tyénsége és a mi keresztyénségünk kö
zött á th idalhatatlan  szakadék van. Az 
apostol a leikével lá tta Jézust és szinte 
lenyűgözte az az áldozatos szeretet, me
lyet Jézus hozott em bertársaiért. Véd
jük, cicomázzuk testünket, számára 
óvóhelyet építünk — mondotta —, de 
lelkünk szám ára nem csinálunk ilyen 
védőhelyet. Hangsúlyozta, hogy a ke- 
resztyénség életváltozást, je lent és arra 
in te tt mindenkit, hogy kezdjen új éle
tet. Az istentiszteleten a Lutheránia 
Énekkar W eltler Jenő vezényletével 
Br.ch: Máté passiójából adott elő egy 
részletet.

hangulatban így kiált fel: . . . „pedig ha valakiben él Luther, az én 
vagyok!“

Vaj ion m it akar ez jelenteni? Ha valaki igazán evangélikus — 
úgy az ő? Vagy: ha valaki él-hal egyházáért, ez ő? Vagy: ha valaki 
hiszi egyházának tanítását s ezért fáj neki a reverzális — akkor ez ő? 
Egész biztosan nem. M ert há ez fá jt volna Kriegsnek, akkor talált 
volna rá más alkalmat ennek a megbeszélésére. Egészen másról van 
itt szó. Körülbelül ezt akarta Kriegs mondám: ha valakiben él negy
ven év múlva is a német Luther, a faji-próféta — akkor ez ő! Mert 
ő, Kriegs, csak azért ragaszkodott Lutherhez, hogy ezzel is emlékez
tesse önmagát negyven év m últán arra, hogy ő — német.

És i tt  bukott el Kriegs. Az evangélikus keresztvénség nem német 
keresztyénség, Luther pedig nem faji próféta. Nem volt Luther sem 
faji próféta, sem vallásalapító.

L uthert illetőleg megoszolhatnak a vélemények s aki felette ítél
kezik vagy róla beszél, az soha ne feledje el, amit Luther gyakran 
hangoztatott és írt le: bárcsak elégetnék minden munkámat, hogy ne 
m aradna meg közülük egy sem. Ezt azonban nem azért hangoztatta, 
m intha tanítását nem tarto tta  volna evangéliuminak. Hangoztatta 
azért, m ert már saját korában tapasztalta, hogy m ennyien emberben 
hisznek, bizakodnak é? nem egyedül Istenben. S amikor hírét vette, 
hogy sokan magukat lutheránusoknak nevezik, keserűen igy szólt: 
szenvedtem-e én valaki helyett s engem feszítettek meg, hogy rólam 
nevezik m ag u k a t.. ? Luther óvakodott attól, hogy benne higyjenek. 
Ő sohasem akart más lenni, mint Istennek egyszerű, alázatos, de enge
delmes eszköze, aki soha sem csinál mást, mint rám utat a Megfeszí
tettre, hogy Benne higyjenek egyedül. Cranachnak megkapó szép, 
ismeretes o 'tárképe is ezt fejezi ki. Luther nem magának akart tábort, 
követőket és hódolókat toborozni — hanem Krisztusnak! Ezért adta 
a gyülekezet kezébe a Krisztusról szóló bibliát.

Luther tehát scnkiben sem akart élvi. Még Kriegsben sem.
De nem lehet belőle faji prófétát sem csinálni. Hogy jó német 

volt, nem vitás. Sokan próbálták ezt, megtagadván Krisztushoz vezérlő 
iratait, de ragaszkodván hozzá, m ert — német. Akik azonban csak 
azért evangélikusok, hogy „lutheránusok“ legyenek s őt „élhessék“, 
épp oly hibát követnek el, m int azok, akik embereket Isten közelébe 
állítanak s őket kérik közbenjáróul. Kriegs itt vétette el életét, családi 
boldogságát, itt építette hitét és családi életét fövényre. Bukása éppen 
ezért feltartózhatatlanul megy a kifejlés felé.

Luher nem azért lett Luther, m ert tehetség és akarat volt benne, 
hanem, m ert a Krisztus élt benne. Ügy, ahogy -Pál apostol mondotta: 
„Élek pedig többé nem én, hanem  él bennem a Krisztus . . .“ (Gál. 2, 20). 
Ezért akarta Luther, hogy Krisztus éljen a gyülekezet tagjaiban. Mert 
akiben él a Krisztus: annak jelleme, élete s családi békessége építtetik 
egyedül — sziklára. Mégpedig olyan sziklára, melynek nem árthat 
sem felekezeti, sem faji különbség. Akikben Krisztus él, azok Ö általa 
mindig és m indenütt megkapják  a megoldást. De csak Ötőle.

Sajnáljuk Kriegs és felesége bukását. Sajnáljuk, m ert bennök 
sok-sok ember megoldatlan problém áját lá tju k . De ahol nincs hit — 
o t t ' más gyümölcsöt nem terem het a családi élet. Ugyanakkor nem 
értjük: m iért írta meg Zilahy Lajos darabját, ha ilyen véget adott 
annak? Ügv látszik nem volt bátorsága a dráma rovására — hitben 
való megoldást' adni. Akármi volt a szerző célja, azt egy írónak — aki 
számot tart arra, hogy egy nemzet tanítója legyen — nem szabad 
elfelejtenie: minden színmű annyit ér, amennyiben az élet m inden
napi problém ájának színpadra való kivetítésében — megoldást tud 
adni. R uttkay Elemér.
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Az egyház ifjúsági munkája
(Folytatás) A megfelelő ifjúsági helyiség.

É rintettük m ár ezt a kérdést más vonatkozásban. Egész őszintén 
meg kell állapítanunk, hogy ennek hiánya m iatt szenvedünk a legtöbb 
helyen. Vidéken még sokkal jobb a helyzet, m int a fővárosban. Ifjú 
sági helyiségek, sőt ifjúsági házak egész sora emelkedik egymás után 
dunántúli falvakban. Budapesten egyetlen egy gyülekezetben sincs 
külön az ifjúság számára -létesült terem, vagy ifjúsági ház. Ezért 
forgácsolódik szét, vagy akad meg egy-egy orvendets fejlődés után 
a munka. Hisszük azonban, hogy a háború utam  nagy újjaepitésoen 
ez a feladat is megoldást talál.

Kérdezhetné valaki, m ilyen szempontokat tartsunk  szem előtt az 
építésnél/ Begyen az ifjúság terme, vagy haza m indenekelőtt nagy
méretű. Legyen alkalma a fiatalságnak télén is több szép mozgósport 
gyaKonasaia. ■ (Fing-pong, esetleg közös játékok.) Beépített színpad, 
esetleg közben más célra is felhasználható, de előadások alkalmával 
teremhosszabbításra kinyitható deszkafallal elválasztott másik helyir 
ség, tálaló, raktár, stb. mind legyen szerves tartozéka. Ha lehetséges, 
uuvart is oieijen tel (benne tekepályával). Maga a terem  masszív, 
padlózat helyett téglával, vagy cementtel burkolt. Külső díszítését és 
csinosítását bízzuk rá  a leányokra.

A munka nehézségei.
Lehetnek belső és külső nehézségek. Vannak, akiket egyszer egy- 

egy határozott szóval annyira érzékenyen talá lt a vezető, hogy máról- 
hom apra véglegesen elhagyják a kört. Néha igen gyakran ismétlődő 
hivogatás, másrészről ígéret sem hozza vissza őket. Emberek, fiatal 
életek miatt, akik hirtelen kiesnek a vezető kezéből, m ilyen sok fá j
dalom és aggódás száll Isten színe elé. S m intha hiába! . . . M intha 
hiába dolgoznék és fáradoznék a vezető. Mások, akiknek a m unkáját 
a iegszívesebben venné, nem tudnak teljesen bekapcsolódni. Külön 
órák, gyorsabb ütemű iskolai munka, zenei tanulm ányok, egyéb össze
jövetelek összeütközése, a kellemesebb szórakozási lehetőségek vagy 
társaknak rábeszélései sokat visszatartanak. Egy-egy meggondolatlan 
és éretlen ifjú, aki csak rontani és másokat mételyezni jön el, milyen 
sok ellenszenvet ébreszt szülőkben, nevelőkben a kör s a gyülekezeti 
ifjúsági munka iránt! . . .

A m unka nehézségei közé kell sorolnunk az ifjúság rétegeződését. 
Néha éppen egy kisebb ifjúsági körben együtt található a földmíves, 
iparos és diákifjúság egyaránt. (Ott könnyű még a helyzet, ahol csak 
elvétve kerül egy-ketto, a többi egy csoportba tartozó.)

Az ifjúság általában a kezdeményezésekre büszke szokott lenni, 
más iijusági kör részére azonban nem szívesen szolgál jó tanáccsal. 
Rokonszenvezés, vagy különösen egvüttm unkálkodás nem könnyen 
érhető el. Nehéz egy táborba hozni őket, felelősséget ébreszteni bennük 
egymás és egymás m unkája iránt. Az tény, hogy szükség van nagyobb, 
egységes ifjúsági megmozdulásokra, az erők számbavételére, ezeket 
azonban nem kell erőltetni és a külön m unka rovására szaporítani 
Különösen Budapesten észlelhetjük, hogy igen kevés erdm ényük szo
kott lenni a közös ifjúsági rendezéseknek.

„A keskeny út“

Cikkemet itt-o tt kénytelen vagyok személyes hangúvá tenni. 
Vannak dolgok, amelyeknek kifejtésénél személyes tapasztalatból kell 
kiindulni s azon keresztül tudunk elvi megállapításokat is tenni. Rég
óta fogalkoztatott már engem is, növendékeimet is az a kérdés, hogy 
a nyári időszakban, amikor szerte széledünk, hogyan tartsuk fenn 
mégis a kapcsolatot egymással. Körlevelek útján  — hangzott el az 
egyik terv. Az itthonlévők m egírják s mindazoknak megküldik 
nyaranta többször is, akik címüket tudatták  a vezetővel. Ez a terv 
nem valósult meg technikai akadályok miatt. A levelezés azonban 
megindult. Többekkel, hosszabb időre távolm aradottakkal sok levelet 
váltottam  egész nyáron. A kör tulajdonképpeni magja azonban nyári 
tábort létesített. így a legközvetlenebb közelben élők heteken át együtt 
lehettek, sőt még fel is készülhettek a gyülekezetben rájuk váró munka

Az Országos Luther-Szövetség a férfi 
intelligencia részére a nagyhét első 
napjain, ápr. 1-ének délutánjától 4-én 
estig Keszthely mellett a gyenesdiási 
Evangélikus Belmissziói O tthonban 
evangélizáló konferenciát rendez. A 
szolgálatokat Turóczy Zoltán püs
pök, dr. Reök Iván sebészfőorvos, 
dr. Mády Zoltán egyetemi előadó, 
Szabó József győri és vitéz Sré- 
ter Ferenc budai-vári lelkész tartják . 
Jelentkezni m árcius 26-ig kell az O r
szágos Luther-Szövetség konferenciai 
irodájában (I., Verbőczy-u. 28. alatt).

Tordas. F ebruár 20-án Lukács István 
győri lelkész, diakonisszaintézeti igaz
gató h irdette az igét. — Febr. 22-én D. 
Kapi Béla püspök ta rto tt előadást az 
egész falu nagy érdeklődése mellett a 
kultúrterem ben „Állam, haza, nem zet” 
címen. — M árcius 1-én böjti vallásos 
estén dr. Győrlfy Béla felpéczi lelkész 
prédikált. — Márc. 4-ért Koren Emil 
ungv'ári lelkész ta rto tt előadást F inn
országról. — Márc. 6—13. között evan- 
gélizáció volt, melyet vitéz Sréter Fo
ren budapesti lelkész végzett

Payr Sándor-emlékünnepély. A pá
pai evangélikus Nőegylet m árcius 19-én 
a templomban egyházzenei hangver
seny keretében Payr Sándor kiváló 
történetíró  em lékére em lékünnepélyt 
rendezett. Előadást dr. Sólyom Jenő 
soproni hittudom ányi kari dékán ta r 
tott. Orgonaszámokat adott elő Fodor 
Kálm án egyházi karnagy, hegedűn já t
szott Fodor Zsuzsanna.

Néhány lapot megtaláltak Kossuth 
bibliájából a szétbombázott torinói 
templom alatt — m int a Református 
Jövő írja. Giovanni Rostagno, a római 
protestáns teológia nyugalm azott pro
fesszora a lapokról fényképes másola
tokat készíttetett és most megjelenő 
könyvében több más, eddig ismeretlen 
K ossuth-em lékkel együtt kiadja.

A budapesti protestáns katonai egy
házközség a budapesti helyőrség pro
testáns tisztjei, hasonloállásúak és csa
ládtagjaik számára m árcius 29., 30. és 
31. napjain az Országos Tiszti Kaszinó 
kis dísztermében nagyhétre előkészítő 
csendes órákat tart, minden alkalom 
mal déli 12 órai kezdettel. Megnyitó 
beszédet mond vitéz Gyimesy Frigyes 
altábornagy, egyházközségi felügyelő. 
Előadók: Balikó Lajos főesperes, dr.
Soltész Elemér tábori püspök és Bor- 
bás A ntal főesperes. — Az egyházköz
ség tagjai részére virágvasárnap, nagy
pénteken és húsvét I. ünnepén d. e. 11 
órakor a Ludovika Akadémia orató
rium ában lesz ünnepi istentisztelet és 
úrvacsoraosztás.

Gyen. Az egyházközség márc 12-én 
a templomban böjti vallásos estélyt 
rendezett, melyen R uttkay Miklián
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Gyula püspöki titkár előadásával. M ar- 
jay Erzsébet énekművésznő énekszá
mokkal, Zalánfy Aladár, a Zeneművé
szeti Főiskola tanára orgonaszámok
kal működött közre. Szavalt Molnár 
Lajos tanító és Kovács Kató. Az egy
házi énekkart H ajnal László kán tor
tanító vezette.

Győr. A győri Kovách Pál Irodalmi 
Társaság £. hó 12-én ta rto tt ülésén 
D. Kapi Béla püspök elnöki megnyitója 
után- Fodor Kálm án győri karnagy 
nagynevű elődjéről, K irchner Elek 
egyházi zenész életéről és m unkásságá
ról ta rto tt előadást, m ajd műveiből 
szemelvényeket m utato tt be énekkará
val. Ügy az előadás, m int a bem utató 
nagy élményt je lentett a közönségnek.

A budapesi evangélikus leánygimná
zium kéri az evangélikus szülőket, hogy 
leányaikat a jövő iskolai évre az I. 
osztályba m ár jegyeztessék elő. A férő
helyek szokottnál kisebb száma m iatt 
előnyös a mielőbbi jelentkezés, hogy 
ne m aradjanak ki esetleg elkésett h it- 
sorsosaink abból az iskolából, melyet 
egyházuk szám ukra ta rt fenn. Je len t
kezni lehet d. e. 11—12 óra között az 
igazgatónál.

Csendes napok a Ludovika Akadé
mián. A Ludovika Akadémia protes
táns növendékei részére m árcius 22—24. 
napjain hiterősítő előadások lesznek. 
A szolgálatokat vitéz Bátorkeszi-Kiss 
Sándor, Muraközy Gyula, Victor János 
dr., Asbóth Gyula, dr. Kiss Sándor és 
Pásztor Pál lelkészek végzik. — Ugyan
ebben az időben lesznek csendes-napok 
a Bolyai műszaki akadém ián is.

Halálozás. Barcsai Károly ny. tanító
képző intézeti igazgató március 4-én, 
életének 67. évében, rövid szenvedés 
után Győrött elhunyt. — Sümeghy 
István ny. tanító 56 éves korában vá
ratlanul meghalt.

Uj reggel — Uj kegyelem címen az 
egyházi irodalomnak egyik gyöngye 
jelenik meg a napokban a Harangszó 
kiadásában. A könyv Tam minen espe
resnek a finn rádió által közvetített 
reggeli istentiszteleteken elhangzott el
mélkedéseit tartalm azza. A könyvet 
Molnár Rudolf fordította. A papírhiány 
m iatt csak korlátolt példányszámban 
jelenik meg. Ajánlatos tehát minél 
előbb megrendelni. Ára 6 pengő és a 
portó. Megrendelhető a Harangszónál, 
Győr, Petőfi-tér 1.

Szolnok. Március 12-én az „Üzenet” 
templomi hangversenyt rendezett a 
zsúfolásig megtelt templomban. Közre
működött Egyed A ladár ceglédi tb. es
peres, Péntek Lajos ceglédi igazgató
tanító és a ceglédi evangélikus női kar. 
Friedrich Lajos, az Üzenet szerkesztője 
Szórványsors címen előadást tartott-

A bibliaterjesztés hazánkban a hábo
rús viszonyok kó'zött is nagy buzgóság- 
gal folyik. Az elm últ évben a Brit 
és Külföldi B ibliatársulat és a M agyar 
B ibliatársulat 106.015 bibliát és biblia
részt adott el. Az eladott bibliák száma 
alig m arad alul az eddig elért leg
nagyobb évi terjesztési számon.
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vezetésére. Hazaérkezve a körlevelek gondolata ifjúsági lap form ájá
ban valósult meg. Jöttek a tervek egymásután: szükség van a kívül- 
valók m iatt is, a munkálkodási kedv felébresztése, azután irodalmi, 
zenei, színházi, stb. tájékoztató m iatt is egy ifjúsági lapra. Első számai 
magukon viselték a kezdetlegesség jeleit. Túl sok volt benne az iro
dalmi rész, a nagyok m unkájának utánzása, a felfelé ívelés. Később 
azonban egész más irányba fejlődtünk ,,A keskeny ú t“-tal. Maga az 
ifjúság és a szerkesztői gárda kezdte észrevenni, hogy egy ilyen irányú 
lapnak csak az a célja lehet, hogy az ifjúsággal írásban is megismer
tesse a gyülekezetben folyó munkát, teret adjon a toliforgatás gyakor
lására, missziói m unkát végezzen és szolgálja a jellemfejlesztés szent 
ügvét. Érdekes megemlíteni, hogy lapunkkal egy időben, minden külön 
megbeszélés nélkül jött létre egy másik budapesti ifjúsági kör hasonló 
irányú lapocskája is. Mindkettő most is egy vonalban halad és nagy
jából ugyanazoknak a céloknak a megvalósításáért küzd az ifjúság.

Tegyük meg ezek után az elvi megállapítást. Az ifjúságnak csak 
teret kell adni a m unkára, végezni fogja azt hűségesen. Az ifjúság 
míjga is m egtalálja lelki éiete és helyes továbbhaladása kifejlődését, 
ha elősegítjük ebben s irányt m utatunk számára. Ennek mindennél 
hangosabb bizonysága „A keskeny ú t“ eddigi, kézirat gyanánt meg
jelent néhány száma. Ki-ki meggyőződhetik róla.

Elválasszuk-e az ifjúságot, vagy ne?
Sokaknak állandó problém ája ez. Elismerem, hogy sok esetben 

szinte lehetetlen a közös munka. (Főleg gyárvárosokban, ahol m inden
féle neveltetésű ifjúság verődik össze.) Mégis ^azt mondom: tartsuk 
együtt az ifjúságot, ahol csak lehet. Jó nevelőerő van ebben. Illendő
séget, udvariasságot, fegyelmet, szép beszédet tanulnak különösen a fiúk 
a lányok társaságában. Mindegyik jobban kifejlődik lelkileg, levetkőzi 
magáról a félszegséget és nem lesz idegen számára a másik társasága. Ha 
elkülönítjük őket egymástól, inkább korosztályok szerint tegyük 
ezt. Ezzel m egkönnyitjük a munkát, m ert pl. előadókat mindig egy- 
egy korosztály értelmiségi fokához m érten tudunk hívni. Gondoljunk 
csak arra, hogy 14—20 éves korban fiúknál is, lányoknál is egy-két 
esztendő is milyen óriási lelki és testi változásokat hozhat. Vannak 
gyülekezetek, ahol még a konfirmációi oktatásban is elválasztják a 
fiúkat és a lányokat. Szerintem ez sem helyes. Természetesen vannak 
alkalmak, főleg konferenciák, amikor el keli választanunk nemek sze
rint az ifjúságot, ha külön előadások és megbeszélések indulnak meg 
és aktív részvételükre akarunk számítani. Egyébként hangsúlyozzuk, 
hogy ne válasszuk el őket. Vájdak állandóan fognak érni többfelől is. 
Fogják mondani, ha eredm ényt látnak a munkában, hogy ez csak 
azért van, m ert együtt vannak fiúk és lányok. A fiúk a lányokért és 
a lányok a fiúkért jönnek. Hogy csak egymásért jöjjenek, azt nem 
hiszem el, ha pedig egymásért is jönnek, annak is örülnöm kell, hiszen 
bár mindegyik számára keletkeznék a jövőben is folytatódó és ko
mollyá váló ismeretség . . . Akkor nem kellene félnünk annyi veszte
ségtől, elkallódástól, kárunkra adott reverzálistól. Más cikkemben már 
bővebben is szólottám erről a kérdésről. Meg kell adnia az egyháznak 
a lehetőséget néhány kurzusszerü férj- és feleségképző akadémiai elő
adáson túl az evangélikus fiatalságnak egyházunk keretein belül tör
ténő megismerkedésére. Pásztor Pál.

Minden lelkészi h ivatalban , 
minden evangélikus iskolában

legyen ott

T E S S E D I K  SÁMUEL
szobra ! — Kicsinyített másolata 
kapható a Luther T ársaság  
könyvkereskedésében. — Finom 
terrakottából ára 60'— pengő.
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Nagyhét előtt
Virágvasárnap még süt á nap 

és örvendező hozsánna hallat
szik, de az egész nagyhét 
komor ünnepélyessége mindig 
jobban sötétedő eseményekkel 
van tele egészen a Golgotha he
gyén felállított keresztfáig. Az 
örömnek ezt a rövid fellángo
lását és a nyomába jövő fájda
lomnak a mélységét mindig át 
kell érezni nagyhét elején a 
keresztyén szívnek.

Ebben az évben különös ko
molysággal köszönt reánk a 
nagyhét. Míg itt a földön élünk, 
nem lehet közömbös reánk 
nézve, hogy földi életünknek 
milyen eseményei és fordulatai 
vannak. A Krisztus keresztje 
felé forduló ember is érzi az 
örömről azt, hogy édes, a gyű
löletről azt, hogy keserű, a féle
lemről azt, hogy nyugtalanító. 
Ilyen nagy háborúnak az ötö
dik esztendejében még a leg
jobban önmagába vonulni tudó 
ember sem zárhatja ki szívéből 
az őt körülvevő háborús élet 
nehéz dolgait és ha nagyon erő
sen kell küzdenie az akadályozó 
körülmények miatt, ez meg
zavarja ünnepi készülődéseit is.

Pedig olyan sokszor mondot
tuk már meg, hogy szinte res- 
teljük ismételni, hogy a hábo
rúval együttjáró próbáltatások 
elhordozása hit nélkül alig le
hetséges és a Krisztus keresz- 
jén való áldozatnak alázatos 
tiszteletéhez csak hivő szív kö
zeledhetik. Nem a hitetlenek
nek gyáva rettegése, nem az 
önző embereknek a maguk 
mentése, nem a tehetetlenül

siránkozók panaszkodása fogja 
rontani és nehezíteni ezt az 
ünnepet, hanem azok hitének 
gyengülése, vagy megrendü
lése, akiknek Isten megadta a 
hitnek ajándékát, de most még 
ők is az önmaguk apró dolgai 
mögé helyezik a nagypénteki 
keresztfát. Éppen ebben lesz a 
legnagyobb tévedésük. Önma
gukra nézve is, mert a legna
gyobb erőforrást és vigasztalást 
zárják el maguktól. Az egész 
keresztyénségre nézve is, mert 
hiszen a keresztyénség csata
sorában nyitnak rést az ellen
ségnek és gyöngítik meg az 
ellenállást. Azért tehát ennek a 
böjtnek az utolsó hetében a 
Golgothára induló Krisztusnak 
a szeme elptt különös felelősség 
terheli mindazokat, akiktől 
Krisztus a hitben való tanít- 
vánvságot várja. Most kell két 
kézre fogni minden maradék 
erőt, most kell minden fegyver 
nélkül is szembe szállani az ör
döggel, meg kell mutatni a hi
tetleneknek, hogy Krisztus ta
nítványai hogyan hordozzák a 
keresztet és az istenteleneknek, 
hogy Isten gyermekei mikép
pen járnak a veszedelmekkel 
teli utakon.

Különösen fontos jelentőségé 
van tehát annak, hogy ezen a 
most reánk jövő nagyhéten 
szívbeli szent ünnepet üljünk 
Krisztus keresztfája tövében. 
Nincsen egyetlen egy bűnünk
ről való számadással sem keve
sebb, mint máskor. Nincsen 
semmivel könnyebb helyzetünk 
a kereszt előtt, mint bármikor.

Sőt inkább visszafelé kell ke
resgélni életünkben és meg kell 
találni keresztyén magatartá
sunkban még magunk által is 
elfelejtett és emlékezetünkben 
eltakargatott bűnöket. Mindent 
oda kell vinni a keresztfa ol
tára elé, hogy legalább őszinték 
legyünk akkor, amikor a ke
gyelemnek ajtaja megnyílóban 
van előttünk. Hátha tud még 
valamire használni minket a 
magát érettünk áldozó Krisztus 
az ő országa számára. Hátha a 
kegyelemnek reánk sugárzása 
felébreszt bennünk több hűsé
get, kötelességérzetet, akaratot 
és önfeláldozást, mint eddig. 
Miattam is ilyen rossz ma a vi
lág? Meg fogok állni a bűneim
ben. Nem segítettem eddig má
sokon? Most elsősorban segíteni 
akarok nekik, mert erre köte
lez engem az, hogy Krisztus 
segített rajtam.

A háború most komolyabbra 
fordult számunkra. Ennek ha
tása különféleképen látszik meg 
az embereken. A keresztyének 
szívében a megnövekedett ko
molyság mellett is meg kell 
mutatkozni szinte örvendezésre 
hajló készségnek arra nézve, 
hogy most álljon helyt magáért, 
most tegyen bizonyságot Krisz
tus keresztjéről, most törje ma
gát egész szívével az imádsá
goknak az óráin és most pró
báljon igazán hozni valami ál
dozatot Krisztus megtartó ke
resztje mellett. Áldott ünneped 
lesz, ha megteszed.

1
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Az áttérések

szabályozása
A M agyarországi Evangélikus Egy

házegyetem 1943. évi december hó 3. 
napján  Budapesten ta rto tt évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve 22. pontjá
ban az evangélikus vallásra áttérők 
felvételénél követendő eljárást egysége
sen szabályozta, s ennek foganatosítá
saképpen határozatilag kimondotta, 
hogy az evangélikus vallásra áttérők 
felvételénél az alábbi u tasítás rendel
kezései szerint kell eliárni. „Utasítás az 
evangélikus egyházba áttérők felvételé
ről. 1. A hozzánk áttérn i kívánó egyén 
jelentkezését kizárólag a lakóhelye sze
rin t illetékes lelkész jogosult tudom á
sul venni. Ez csak akkor történhetik  
meg, ha az áttérő az 1868. évi L ili . te. 
rendelkezései szerint igazolja, hogy 
eddigi illetékes lelkészénél kilépését be
jelentette. Az erről szóló hivatalos, 
vagy a tanúk által k iállíto tt iratot az 
átvevő lelkész ik tatja , és a lelkészi h i
vatal ira ttárában  elhelyezi.

2. Az áttérő t kellő oktatásban kell 
részesíteni. Hogy az oktatás milyen 
hosszú ideig tartson, azt az átvevő lel
kész az áttérővel való beszélgetésben 
kialakult meggyőződése alapján h a tá
rozza meg. Az oktatás időtartam a asze
rin t változik, hogy heti hány órában 
foglalkoznak az áttérővel. Természete
sen hosszabb ideig ta rt az előkészítő 
oktatás akkor, ha például heti egy órá
ban történik, m intha minden nap. Á l-' 
talános szabálynak kell tekinteni, hogy 
az áttérő oktatása egy hónapnál keve
sebb idejg és húsznál kevesebb órában 
nem történhetik. A tanítás időtartam a 
aszerint is változik, hogy a belépő 
milyen vallásból tér át hozzánk. Az 
előkészítő oktatásban egyházunk tan í
tásának teljességével meg kell ism er
tetnünk az áttérőt.

3. Ha az áttérő az előkészítő oktatás 
ideje a latt más egyházközség terü letére 
költözik, az előkészítést megkezdett 
lelkész köteles az előrehaladásról h iva
talos iratban tájékoztatni az új lelkészt.

4. Ha az előkészítő oktatás a lelkész 
megítélése szerint a k íván t eredm ény
nyel befejeződött, akkor, ha megkeresz
telt áttéréséről van szó: konfirmációval, 
ha nem keresztyén áttéréséről van szó: 
kereszteléssel és konfirm ációval fogad
juk be az evangélikus közösségbe. A fel
vétel ezzel nyer befejezést. A keresz
telés, vagy konfirmáció ünnepélyes for
mában is történhetik  a gyülekezét 
színe előtt, istentisztelet keretében, 
vagy istentiszteleten kívül csendes for
mák között végezhető; a funkció helye 
az utóbbi esetben is rendes körülm é
nyek között a templom.
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Krisztus városai
A testvérgyilkos Kain alapította az első várost. Mintha csak a 

legnagyobb bűnt akarta volna ezzel elhomályosítani a világtörténelem 
legnagyobb vétekese. Érdekes volna kutatni és mérlegelni azt a kérdést, 
hogy nincs-e ott ez az öntudatlan hatás a mindenkori népnek a város
tó l való idegenkedésében, viszont a mai városrajongás bizonyos m ér
tékig nem jelenti-e azt, hogy a nép nagy tömegei részben elvesztették 
finom erkölcsi ösztöneiket.

Virágvasárnap visszatérő ünnepnapján minden egyháziasan gon
dolkodó lélek előtt ott áll a valóság: Krisztus meghódítja a várost. 
A  tökéletes kifejezés ez lehetne: meghódította a várost is. Mert a 
jeruzsálemi bevonulás, azonkívül, hogy a legnagyszerűbb igehirdetési 
tém a virágvasárnapon épenúgy, m int advent első vasárnapján, min
den idők minden embere számára azt a figyelmeztetést is jelenti, hogy 
a keresztyénség soha sem szorult a falusi kunyhókba, hanem helyet 
kért és kapott a fővárosi dómokban és palotákban is.

Valamennyire ezt ki is lehet m utatni. Pl. statisztikusaink számot 
adnak arról, hogy a m agyar rádió az elm últ évben 173 istentiszteletet 

| közvetített. Nagy szám ez és önmagában is azt bizonyítja, hogy ha nem 
is minden esetben fővárosi lelkészek szolgálatának igénybevételével, 
de fővárosi gyülekezetek istentiszteleti életét sugározta a rádió a 
magyar vidékek felé. Ez, m intha felelet volna Krisztus Jeruzsálembe 
történt bevonulására: .íme, am int elfoglalta Ö a várost, a város meg
emlékezik róla és m agatartásával bizonyságot tesz mellette.

Evangéliumi meggyőződésünk szerint minden város Krisztusé. 
Nemcsak a szimbolikus jeruzsálemi hódítás miatt, hanem főként tem p
lomaival, belső istentiszteleti elkötelezettségeivel és leginkább azzal, 
hogy alkalmas és alkalm atlan időben Isten igéje szól a hallgatókhoz. 
Semmit sem változtat e tényeken az, hogy napjainkban a metropoli
sokban székelő egyházfejedelmek szigorú kritikát mondanak a nagy 
városok ellen. London panaszkodhatik azon, hogy még keresztyének 
között is óriási módon elterjedt az alkoholfogyasztás. (Egyik olvasónk
kal való beszélgetésünk közben ju to ttunk  arra a döbbenetes .tényre, 
hogy minden amerikai regény mindegyik ívén ilyen jelenetek olvas
hatók: igyunk valamit! Az amerikai első háború alkoholtilalma sem 
értetheti azt meg, hogy a nap bárm ely szakában férfiak és gyerm ek
leányok minden találkozásuk alkalmával erős alkoholt fogyasszanak.) 
Az egyház joggal b írálhatja ezt, az állam lelkiismeretét is figyelmez
tetheti erre a káros és a bűnözés csíráit magában rejtő vétkezésre, 
de ez magának a városnak csak felületi bűne s ezek ellenére a város 
továbbra is Krisztusé.

Más nyugati keresztyén közösségek a 6. parancsolat elleni vétke
ket állítják a városi lakosság bűneként az első sorba. Ennek a vádnak 
megfogalmazásakor a szociálhigiénia és a népegészségügy összes 
problémáit belefoglalva m int végső tételt állítják: ez a városok feletti 
vészharang első szomorú kondulása. Igaz és indokolt ez a panaszkodás 
és nincs közöttünk senki, aki ez ellen valamit felhozni merne: ez a 
csupasz valóság. Ez azonban magát Krisztus városát még sem semmi
sítheti meg, hiszen ezeknek a betegeknek a városból való elkülönítése 
egyszerű rendeleti intézkedéssel oldható meg s egy írótoll megszaba
díthatja Krisztus városát minden ilyen beteg embertől.

Az álmodozó japán építészmérnökök már írnak és beszélnek arról, 
hogy a legtöbb' európai város römbadől s ezeket egykor újjá kell 
építeni. De ők nemcsak a jelen veszélyét látják maguk előtt, hanem 
azt is kiszámolták, hogy a mostani háború után, bárm ilyen békekötés
sel is ér az véget, ú jfbb  háborúk előtt áll Európa s az újjáépítésnél 
már eleve kellene gondolni erre. Ezért volna okos dolog katakomba 
városokat építeni. A szót a keresztyén hőskor idejéből vették annak 
elmélyítő hatása nélkül. Maguk előtt látják a jövő európai városokat, 
amelyeknek csak falusi viskó tetejei vannak s a máskor égbetörő 
emeletek a föld alá süllyesztetten a legnagyobb fényűzéssel a föld
alatti emeletekben valósulnak meg. Hazai építészeink egyszerre meg
elleneznék ezt a fantasztikum ok birodalmába tartozó ötletet, m ert 
Európának legtöbb városa homokos és esetleg vízbő terület fölé épült, 
amelyen aligha lehetne egy emeletnél mélyebb szintre .leásni. De ott



a mélyben is, akárm ilyen épülettömböket építne a jövendő mérnöke: 
templom lenne ebben a városban is, m ert ott még nagyobb szükség 
volna Krisztusra.

A nemzeti és állami élet jövőbeli alakulása nem függetleníthető 
a város leikétől. Ott dől el a nép sorsa is. Nem lehet közönyös senki 
előtt az, hogy Krisztusé-e minden város, vagy az összes m agyar 
városok?

Egyik vidéki pályatársam  azt állította, hogy városaink m agatar
tásukért elnyelik méltó büntetésüket. Eddig valóban rengeteg város 
fizette meg súlyos véradóját s minden városlakó ember tisztában van 
azzal, hogy sok víz fog lefolyni a Dunán addig, amíg a Jánoshegyről 
gyönyörködni lehet a legszebb város, Budapest kivilágított panorám á
jában. Érzi minden városi ember a reáváró szenvedések özönét és 
önmagában épen a virágvasárnap előtti meditálásaiban csak arra gon
dolhat, hogy ez a város is és minden város is, azaz ma minden ve
szélyeztetett község mégis csak Krisztus városa.

Ez a tétel szószerint értendő. Aki a városokat pusztítja, Isten 
vagyonát sérti, s ha a város megsemmisül és a keresztyénség értékes 
tárgyai pusztulnak, még ha kevesebbet érnek is az embernél és pótol
hatók is, mégis sebet ütnek a keresztyénség testén is.

A Jeruzsálem be bevonult Krisztus átm ent az elővároson is. Ott 
még kertek is voltak. A tavaszi lombosodó fák term ésre szánt gallyai 
Krisztus lába elé kerültek s a város első értékei így hevertek a dia
dalmas városhódító előtt, de ő rögtön kiterjesztett igényét az em berekre 
és az emberi kézzel alkotott, városban található tárgyakra is. Minden 
kriszianizált gondolkodású lélek abban a meggyőződésben van ma is, 
^°gy mi emberek csak sáfárok vagyunk s ami a miénk, még a leg
drágább is, Krisztusé.

Ez a mondat egy világnézet kiragadott mondata, de egyben egy 
egész világ komoly és m egingathatatlan meggyőződése is, amelyben 
a világ minden államának keresztyénéi egyetértenek: a berlini kata
komba istentiszteleteken épepúgy, m int katonáink tábori istentiszte
letein. A lankadatlan bizalommal várt utolsó felvonás végeredménye 
is csak az lehet, hogy Krisztusé lesz minden város és mindegyik meg 
fogia érni az ő dicsőséges bevonulását. G. L.

Levelek a kibontakozás elé
Ezeket a leveleket azokhoz írom, akiket 

ez a háború lelki válságba sodort.

Nagyapám m ár gyári munkás volt s apám is, én is az vagyunk. 
Mi máskép látjuk a m unkás-leiket és m unkás-műveltséget, m int ti, 
— mondtad. — M4r nagyapám szervezett munkás volt s öreg napjait 
a könyvek m ellett töltötte. Apám dalárdista volt és egy m unkáskönyv
tá r kezelője. Engem ham arabb taníto tt írni-olvasni, mint iskolába 
kerültem. Mindig azt mondta: tanulj fiam, annyit érsz majd, amennyit 
tudsz. Én valóban ebből az „érdekből“ tanultam . Fiatal m unkás korom
ban nősültem, m ár két gyermekem volt, mikor munkámból kiestem. 
Zsákhordást vállaltam  szakmunkás létemre, de azokban a keserves na
pokban is bejártam  a könyvtárba. Testileg nagyon fáradt voltam, s 
azzal szellemi fáradtság is jár. Azért olyan eltompult sok nehéz testi 
munkás szellemi élete. De mi, a szakszervezetben nevelt és a tudás
szomjra felébresztett munkások épen ez ellen küzdünk elsősorban a 
magunk életében azzal, hogy mégis m űveljük magunkat. És a mások 
életében azzal, hogy harcolunk a kötött munkaidőért, a szabadidőért 
és a m unkáskultúráért. Sok tanár nem ébreszt fel annyi lelket a tudás 
és műveltség szeretetére, m int mi, m űvelt munkások. Mi hivatásunk
nak érezzük a kultúrm unkát. Nem ponyván szórakozom, mint a diákok. 
Nagyon rendszeresen tanulunk. Amit én olvastam, azt én tudom is. 
A művelt emberek általában mindenfélét olvasnak, s semmit sem 
jegyeznek meg belőle. Én úgy irányítom  az életemet, úgy építettem  
ki világnézetemet, ahogyan azt olvasmányaimból vettem. Mi munkások 
r,agyon hálás olvasók vagyunk. Mi hiszünk a tudománynak. Ti még a 
tudományban is* kételkedtek. Amit viszont a tudomány nem tud el
ismerni, azt nem hisszük, ti azonban az eszetekkel szemben is hisztek
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5. A felvétel u tán  az áttérést az á tté

rési, illetve a konfirm ációi anyakönyvbe 
be kell jegyezni. Ez anyakönyvek jegy
zet rovatában fel kell tüntetni, hogy 
az áttérési anyakönyvben milyen szám 
alatt szerepel.

6. Az á ttért egyháztagot áttérése után 
is állandó lelki gondozásban kell része
sít eni.

7. Ha az áttérőnek gyermekei vannak, 
az átvevő lelkész gondoskodjék arról, 
hogy a gyerm ekek vallása tekintetében 
érvényes törvényes rendelkezések vég
rehajtassanak, nehogy esetleg mulasz
tás révén a törvény szerint evangéli
kussá váló gyerm ekek előbbi vallásuk
ban m aradjanak. Gondoskodjék a lel
kész arról is, hogy az áttérő  az áttérés 
m egtörténtét az összes rá  vonatkozó 
anyakönyvekben feljegyeztesse.

8. Amergtyiben tényleges katnai szol
gálatot teljesítő egyén kíván evangé
likus egyházunkba belépni, az a reá 
nézve illetékes protestáns katonai lel
késznél jelenti be áttérési szándékát; a 
szükséges vallási oktatást azonban, ha 
az illetékes katonai lelkész nem evan
gélikus' vallású, a terü let szerint ille
tékes polgári evangélikus lelkész ta rto 
zik végezni.

9. Ez az u tasítás annak m eghozatalá
val lép hatályba.”

Ezt a határozatot az egyetemes köz
gyűlés közli a protestáns tábori püs
pökkel is.

Szóvátesszük
. . .  hogy nagyon örvendetes jelenség

nek ta láljuk  a gyermekek irán t ú jab
ban megmutatkozó nagy szeretetet.
A villamoson külön felszólítás nélkül 
is felállnak az em berek a karján  gyer
meket cipelő anyák előtt. De nagyon 
tévednek az udvariasok, ha azt hiszik, 
hogy ezzel m indent megtettek. Igaz 
ugyan, hogy a népszaporodás elősegíté
séhez szükséges a társadalom  megfelelő 
lelki beállítottsága, amelyik ebben az 
udvariasságban kedvezően m utatkozik 
meg, de ez nem jelenti még a szükséges 
áldozatkészséget is. Éppen most, a há
ború egyre jobban kiélesedő csatái kö
zepette van szükség arra, hogy a gyer
mek iránti szeretet megmutatkozzék. 
Most kell gondolnunk a nemzet jövőjére 
és most kell felkarolnunk azokat a gyer
mekeket, akik különben elvesztek volna. 
Ehhez azonban áldozatos adományok 
kellenek és ezeket azoktól várjuk  első
sorban, akik szeretik a más ember 
gyermekét, de maguk kényelmi és szó
rakozási szempontból nem neveltek. 
Vállalja minden gyerm ektelen házaspár 
cgy-egy gyermek, hadiárva vagy ha-
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sonló névelésének költségeit, de fogadj a S 
inkább a házába is őket. j!

. . .  hogy végre sikerült felfedeznünk' 1 
a legjobban szerkesztett képes folyóira-  ̂
tot. Ez a hadbavonult honvédség szá
m ára megjelenő „Szikra” című lap. 
Irodalmi értékű novellái, pompás cik
kei, képei, m ind-m ind arról tanúskod
nak, hogy tudnánk olyan folyóiratokat 
is kiadni, amelyek megütnék a régóta 
követelt m értéket. Talán most, am ikor 
halljuk, hogy az egyik legnépszerűbb és 
egyben legjobban kifogásolt képes heti
lap új szerkesztő kezébe került, ta lán  
most végre megkezdődik ez a változás.

. . .  napilapjaink legnagyobb része a 
ponyvánál is ponyvább módon foglal
kozik az egyik külföldön elkövetett 
bűntettel. Valamennyi újságban hosz- 
szabb-rövidebb leírásokat és hátborzon
gató részleteket találtunk, amelyek 
mindegyike újabb és újabb ‘szenzáció 
igényével lép fel. Ezek a leírások nem 
csak hogy pótolják a ponyvaregények 
gyilkosságainak elm aradását, hanem  
még felül is m úlják azokat, m ert h ite
lesség igényével lépnek fel. Sajnálattal 
észleljük ezzel kapcsolatban, hogy a 
lapok nem beszélnek kellő komolyság
gal arról, hogy az ilyen rém tettek 
mélyén mindig valam i bűn lappang, 
ami létrehívja és megcselekszi a gon
dolatok sötét terveit. M ert ez a bűn 
még nem fejezte be ú tjá t azzal, hogy 
végrehajtották, hanem  a betűkön ke
resztül újabb meg újabb hódító ú tra  
indul. Ezt kell meggátolni azzal, hogy 
ne részletezzék feleslegesen és tudálé
kosan, hanem  inkább hallgassanak róla. 
Ha utánzókra akad, az is felelős lesz 
érte, aki közzé te tte vkm.
^+*tm0*,tl0*+4***m**^+*****mJ^^+*A

Olvastuk
Guy de Pourtales: Liszt Ferenc élete.

A nagy művész élettörténetét m ajdnem  
mindenki ismeri, hiszen eddig m ár so
kan foglalkoztak vele. H arsányi Zsolt 
is feldolgozta M agyar Rapszódia című 
m unkájában, De míg H arsányi Lisztnek 
m agánéletét ku ta tja  fel és egyoldalúan

?ínnak élményeit színezi, addig P ourta- 
és inkább az egész em bert, a zsenit 

á llítja elénk. Nem regényt ír, hanem  
korabeli forrásm unkákra, Liszt leve
leire és hátrahagyott írásaira h iva t
kozva írta  meg művészi életrajzát. Új 
Lisztet ism erünk meg belőle: az isten
félő és hivő embert, akinek a templom 
éppolyan életszükséglet, m int a m űvé
szet, — a bűnbánó művészembert, aki 
órákon át nem tud betelni Isten ke
gyelmével, — a zsenit, aki maga érzi 
a legjobban élete fonákságait és éppen 
ezért törekszik az ideál felé. — Az író 
igen hűséges korrajzot is ad. Berlioz,
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a vallás tanaiban. Mi vesszük komolyan a szellemi életet s a hitünk, 
a világnézetünk mind tudományos alapon áll. Ti elvakult értelm isé
giek vagytok, minket lenéztek s szellemi fényetekre hivatkozva min
ket műveletlen tömegnek ítéltek.

A munkásosztály m indenütt a polgári társadalom  képződménye. 
Ilyen nálunk is s azért m egállapíthatjuk (Erdei), hogy „ez egyértelmű 
azzal, hogy újabb és hirtelenebben kiformálódott képződmény“ a 
középosztálynál, különösen pedig a parasztságnál. Nálunk a gyáripar 
a m últ század végén a semmiből egyszerre született, s így munkássága 
történelm i előzmény, nélküli réteg. Azt is kell róla tudni, hogy első 
szakmunkásaink idegen származásúak voltak s azok, a falusi iparokból 
és a földművelésből munkásságba sodródott elemek, melyek a magyar 
ipari munkásosztály előharcosaihoz csatlakoztak, a számukra annyira 
idegen életformában egyáltalában nem tudták meghatározni ezt az új 
osztályt a maguk társadalm i és történelm i hagyományaival. Az azonnal 
felvett marxizmus ebben az osztályban nemcsak a létkérdések ki
harcolásának eszköze lett, hanem világnézetté, szellemi alapm agatar
tássá, kulturális bázissá is. Ennek, a szakszervezetekben nevelt m un
kásságnak határozottan van egy elég szervesnek nevezhető m űvelt
sége, de egy egyoldalúan világnézeti. Egyetlen társadalm i osztálynak 
sincs ennyire világnézeti alapon kidolgozott műveltsége

Ez az elvhű, szervezett és tanult munkásság azonban ma kisebb
ségben van  az ipar szédületes fejlődése nyomán mind frisebben m un
kássá lett új rétegekkel szemben, amelynek a munkásosztályba való 
csatlakozása közben m ár egészen más társadalom- és világnézetalakító 
erők is működtek. Ez az új munkástömeg szinte elborítja a régi m un
kásréteg magvát: műveltsége szervezetlen, világnézetisége bizonyta
lan, gondolkozásmódját faji származás, vallási hovátartozandóság, s a 
társadalm i háttér, amelyből a m unkásrétegbe kerü lt sokirányban be
folyásolja. A mai munkásság tehát m ár koránt sem tekinthető egysé
ges műveltségűnek.

Mivel azonban a munkásosztályon belül mégis m arkáns jelenség 
a régi m unkásm űveltséget képviselő réteg, tanácsos ezzel a m unkás
műveltséggel szembenézni.

Innen, az értelmiségből nézve senki sem tagadja, hogy ez a m un
kásműveltség igenis létezik, s nem  is alacsony színvonalú. Mikor bírál
juk, azt a tényt akarjuk kifejezni, hogy ez a műveltség nagyon is 
speciális műveltség, s nagyon kitapogatható okokból irányzatos. Egész 
term észetét itt kifejteni nincs alkalmunk, csak rám utatunk azokra az 
alaptényezőkre, amelyek alakították.

A munkásműveltség speciálisan kollektiv műveltség, a munkás 
élet természetes kollektivitása miatt. A csonkaországi gyári munkás
ság háromnegyedrésze Rézler szerint legalább századmagával dolgozik 
együtt s a felénél valamivel kisebb része olyan üzemekben, ahol öt
száznál több m unkást foglalkoztatnak. A munkásműveltség  tehát, m int 
tömegjelenség alakult ki, a tömeglélektan hatásai alatt fejlődik s 
ilyenmódon egy a céljait jól ismerő, a m últ sikereiben öntudatos 
szervezett kisebbség nagy hatása alatt áll.

A munkásság műveltsége éppenolyan határozottan a gépkultúra 
jellegét viseli, m int amilyen m értékben összefügg a gyárimunkás 
élete a géppel, A gépnek a m unkásra gyakorolt hatása biztosítja a 
technikai civilizáció, a matérializmus, s nem kis mértékben az intellek- 
tualizmus szerepét műveltségében.

Leglényegesebb tényező azonban a m unkáskultúra kialakulásában 
a város szerepe. A városok gyök értélén műveltségének felszívásával 
kezdi a m agyar munkás a maga világának kialakítását. Ennek a városi 
műveltségnek nálunk határozott kapcsolatai vannak a zsidóság 
szellemi életével, de minden képen elszakadtnak tekinthető a magyar 
néptörténelmi műveltséghagyományoktól.

Mondják, hogy a szakszervezeteknek  300.000 kötetes könyvtára 
volt, s ezt a könyvtárat olvasták. De a nagy munka, amit a szakszer
vezetek a m unkáskultúra kialakításáért végeztek, nem nélkülözi az 
irányzatosságot. A mai m űvelt munkás tudományos világnézete Marxon 
Freudon és Darwinon épül, sőt ezek epigonain. Mai m űvelt munkást 
hallgatni egyértelmű ezzel: a zsidó intellektualizm us gyümölcsét
szüretelni. Mondani sem kell, hogy Marxot, Freudot, D arw int messze



túlfejlődte és komoly kritikával illette a tudomány, a m u n k á s ig  
azonban éppen mohó tudásszomja és a tanulás első élményeinek ha
tása alatt bibliának tekinti őket.

Akárhogyan legyen is azonban, a régi munkásság hálás a zsidó
ságnak, hogy képzésében segítője volt és nem figyeli benne a zsidó 
érdeket. Ezért mai késő törekvésünk, mellyel őket egy a zsidóktól nem 
befolyásolt m űveltségre éá világnézetre akarjuk nevelni, gyanútkeltő 
kínálat. Ha egy műveltség ilyen határozottan osztályosul és kollek- 
tiválódik, akkor igen nehéz azt megbontani.

Azt is késő hajtogatni, hogy m unkás lelkiség csonka a vallás és a 
hit nélkül. A keresztyénvégnek akkor kellett volna ezt mondania, ami
kor a m unkásság a maga életform áját véres verejtékével harcolta ki, — 
magárahagyva. Az egyház itt talán elszámította magát s nem gondolt 
arra, hogy valaha az ország népességének csaknem fele az iparból fog 
élni, s  hogy mindezek szellemi állásfoglalására döntő lesz azoké az el
sőké, akikre ügyet sem  vete tt akkor.

Arról sem a munkásság tehet, hogy a nem zeti-történelm i ideoló
giát éppen azok. hordozták, akikkel ő küzdelmében szembetalálta 
magát.

Hidd el, nem lenézzük a munkásságot a művelet lensége miatt, 
hanem azt látjuk, hogy a régi munkásideológia nehezen tudná bizto
sítani a gyökeres népi hagyománykincsünk, a keresztyénségünk és a 
történelm i-nem zeti ideológiánk fennmaradását. De fentiekből azt is 
láthatod, hogy ezekben is inkább az önvád és a megértés szólaltat 
meg bennünket. Én egy m egújított, keresztyén, magyar m unkásm ű
veltségről álmodom. És ennek alapfeltételeit a következőkben látom:

A munkásságot meg kell szerezni a nemzeti célok számára és m ű
veltségét át kell hatnia a m agyar nemzeti hagyománynak.

Az egyháznak, az egyházi befolyásolás ábrándjáról lemondva ha
tározott népmisszióba kell fognia, téríteni és téríteni,, hogy a m un
kásság ne érezzen mást, m inthogy az egyház őt valóban Jézus Krisz
tushoz s nem másféle célból akarja vezetni.

A m agyar történelm i-nem zeti szellemet hordozó vezetőrétegeket 
meg kell szerezni a szociális gondolat számára, nemzeti ideológiánkat 
haladó irányban kell újra átgondolni. A nem zetet azoknak kell vezet- 
niök, akikkel a nép együttérzi magát a maga létküzdelmében. Szoci- 
lis elszántságtól fűtött m agyar nemzeteszmére van szükség, hogy a 
munkásság ú jra  a nemzetben érezze m agát jól.

Igazi Magyarország megépítésére egyetlen osztály sincs még ké
szen. Ne fitogtassuk m agunkat és ne korholjuk egymást. De készen 
van egy új magyar embertípus minden társadalm i réteg legjobbjaiból. 
Ezeknek össze kell fogmok; kiharcolni a haladást!

Dezséry László.
'W  » k *! r*ri r*- i - — w f  i

Evangélikus népfőiskoláink útja
Mint minden gondolatnak és eszmének, úgy a népfőiskolái eszmé

nek is idő kellett és kell is még, hogy egészen kiforrja magát. Evan
gélikus népfőiskoláink is végig járták  és járják  ezt az utat.

Az evangélikus népfőiskola ú tja  nem Magyarországon indult el. 
Testvérnépünk, a sokat szenvedett finnek köréből kaptuk a magyar 
népfőiskola gondolatát. Jellemző ez a finn testvérek tisztánlátására. 
Egy ízben sokan jártak  Magyarországon és sokat tapasztaltak közöt
tünk A megujhodott trianoni Magyarország minden erőfeszítését és 
jóigyekezetét számba vették. Mégis, látogatásaik után egyet hiányol
tak: nincs néktek népfőiskolátok. Sokszor van úgy az ember életében, 
hogy a jóbarát veszi észre, mi hiányzik. így vetődött fel a magyar 
evangélikus népfőiskola gondolata.

Ne gondoljuk, hogy ezzel a magyar népfőiskolának az ügye máris 
rendbe jött. Nem lehetett egyszerűen az északi népfőiskolái típust 
átültetni. Számításba kellett venni a helyi viszonyokat, meglévő isko
láinkat, tanfolyam ainkat, népművelésünket, stb. Súlyosan tévednénk 
akkor is, ha azt mondanánk, hogy a magyar népfőiskola örök időkre

G ftN G M S É L E T
Chopin, W agner lép n ek  elő . (Érdekes, 
hogy Wagner milyen szenvedélyesen 
ragaszkodott Liszthez, érezte, hogy neki 
köszönheti azt, hogy nem kallódott el.) 
Nem hallgatja el az író a művész sze
relmi életét sem, de ezeket a lapokat 
olyan művészi módon írja le, hogy egy
általán nem ízléstelen vagy bántó. Liszt 
törvényesíteni akarta szerelmét, de nem 
tudott megbirkózni az eléje tornyosuló 
akadályokkal. Ebből a könyvből is ki
tűnik, hogy Liszt bármerre járt, mindig 
magyarnak vallotta magát és szerette 
hazánkat. — Ugyanez a szerző A zo n 
gora poétá ja  címen Chopin életét is 
megírta. Chopin élete éppen ellentéte 
Liszt életének. A dicsőségre vágyó, erős 
akaratú, életvidám Liszttel szemben 
Chopin a magábavonuló, tépelődő és 
szenvedő művész. Élete sem olyan za
jos, mint Liszté. Inkább a magányt 
szerette, mint a nyilvánosságot és a 
külföldet. Zongorája kárpótolta min
denért. Muzsikája is olyan halk és ér
zékeny, mint élete. Sorsa tragikus: 
tüdőbaj viszi el. Életrajza tökéletesen 
megmutatja őt és kortársait, bár a szer
zőt müve megírásánál sokkal kevesebb 
forrásmü segítette. S. K .

Cervantes: Két kutya beszélget című 
kis szatírája ^z emberekről halkan és 
megbocsátó szeretettel mondja el az író 
véleményét. Nem a maró gúny, (mint 
azt Swiftnél látjuk), vezeti tollát, ha
nem a közös származás és az emberi 
gyengeségekben való részvétel. A mű 
maga irodalmilag csemegének számit, 
bár filozófiája helyenként ma már kissé 
túlhaladott és naiv. Mégis, mint valami 
mesét, a múltnak régi történetét olvas
suk és élvezzük. Ajánlhatjuk. k p .

Láttuk
A  T avasz i T árlat ezúttal nélkülözi a 

régebben annyira szokásos frisseségre 
való törekvést. Pár évvel ezelőtt még 
az volt a fő látnivaló a tavaszi tárla
ton, hogy a fiatal tehetségek újszerű 
próbálkozásaikkal miképpen igyekez
nek kifejezni a bennük lappangó mon
danivalót. Üjabban azonban, így idén 
is. inkább a régi, immár jól bevált 
mesterek képeit látjuk viszont. Ez a 
tárlatnak mindenesetre bizonyos mér
sékletet és tartózkodó előkelősködést 
jelent. De egyúttal bizony a sablónos- 
sághoz való kanyarodást is. A már be
futott művészek legnagyobb része nem 
nyújt semmi újat. Nem látunk fejlő
dést, gyarapodást művészi gondolataik
ban vagy kifejezési eszközeikben. Ko
moly és művészi sokszor, amit festenek, 
de öregesen megállapodott. Egészen 
ritka közöttük az olyan állandóan ke
reső és újat hozó művész, mint M e r é s z
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G y u la ,  aki most sem tagadja meg ma
gát, hanem bátran vág neki a legnehe
zebb feladatoknak is. „öreg színész" 
című képe a tárlat csaknem legjobban 
sikerült darabja. Mellette kortársai, a 
vele együtt indult művészek a már 
ismertet nyújtják. Zárt társaságukba 
nem törhet be idegen, vagy ha be is 
tör, csak egy-egy képpel szerepel és így 
eltörpül mellettük, akik több képpel 
szerepelve, a kiállítás hangját adják 
még. Az állandóan szereplő ismertebb 
művészek mellett meg kell említenünk 
Várdeák Ferenc éles, tiszta stílusban 
festett képeit és csallóközi Farkas Lő
rinc jól megfestett és megszerkesztett 
tájait. A kiállítás egyik legüdébb da
rabja: Reuter Ágostnak, a különben 
inkább ceruzával dolgozó művésznek, 
Felvidéki táj című olajképe. A vízfest
mények között találunk egy pár igen 
jól és stílusosan megfestett művet, ki
emelkedőbb alkotás azonban nem akadt 
köztük. A szobrok színvonala igen jó, 
van egy pár igen figyelemre méltó 
alkotás közöttük, azonban meglehetősen 
nagyszámú a „jó, de semmi különös” 
kategóriába eső is. A most folyó há
borút egy pár M arkos-kép jelzi csupán.

A T itokzatos T ibet, az UFA nagy 
expedfciós filmje, hosszú idő óta először 
mutat exotikus népeket és tájakat egész 
estét betöltő műsor keretében. A Tibet- 
röl szóló film természetesen tudomá
nyos céllal készült elsősorban, ezért 
ném mindenütt egyformán érdekes. 
Vannak azonban olyan részei, amelyek 
kedvéért érdemes megnézni a kevésbbé 
érdekes részeket is. Természetesen be 
kell számítani azt is, hogy az egész 
film keskeny szalagra készült és nyil
ván később került széles szalagra. Ez 
okozza a képek szürkeségét és helyen
ként nem egyenletesen ható mozgását. 
Mint érdekességet: ajánljuk. kp.

BOLDOG RA BSÁG
címen jelent meg Friedrich Lajosnak 
az Üzenet c. szórványlap szerkesz
tőjének legújabb egyházi-beszéd 
kötete. M egrendelhető a szerzőnél

KECSKEMÉT, LUTHER-PALOTA.

meghatározott célkitűzéssel indult meg. Első népfőiskolánk célkitű
zését maguk a növendékek adták meg: Krisztusban élő öntudatos 
magyar parasztember. Szép és hangzatos célkitűzésnek tetszett ez 
akkoriban mindenki előtt. Alig egy év és az öntudatos szó lem aradt 
a célkitűzésből. Az öntudat megbukott az életben, m ert sokszor nem 
volt más, m int felszínes gőg. Gyökere nem volt a megváltozott életben. 
Bizony sokszor inkább rontott a népfőiskolán, mint épített. Alig egy
két év és megint a paraszt szó m aradt ki. Azóta is folyik a vita: 
paraszt vagy földmíves. Mindinkább rájöttek azok, akik felelősséget 
éreztek a népfőiskoláért,7 hogy itt nem parasztról, földmívesről, még 
kevésbbé öntudatról, hanem életerős if jakról van szó. Azoknak a neve
lése a fontos. A gombamódra szaporodó népfőiskolák m unkája rá 
m utatott arra, hogy az „öntudatos m agyar paraszt“ kifejezéssel hogvan 
éltek vissza egyesek, hogyan -használják egyéni érvényesülésük ugró
deszkájának a népfőiskolán hangoztatott elveket. Szomorúan kellett 
látni a népfőiskolán is azt az általános betegséget, hogy a legtisztább 
fogalmakat is miképen használják fel és töltik meg hamis tartalommal, 
vagy üresítik meg tetszésük szeriiit. A népfőiskola ú tján  is nem egyszer 
tapasztaltam, hogy nagy „mellébeszélések“ folynak.

Evangélikus egyházunknak hivatása a népfőiskolái munka, nem
csak azért, m ert itt indult meg Magyarországon először, hanem azért 
is, m ert az intelligencia egyháza. Ez kötelességgel jár. Nem szabad 
engedni, hogy míg középosztályunk fiai és leányai m egtalálják a 
tovább tanulásra a lehetőséget, földmíves ifjúságunk csak élje tovább 
az életét úgy, m int eddig. Valamikor evangélikus egyházunknak az 
igehirdetéssel párhuzamosan haladó feladata a nevelés volt. Ez az 
igehirdetéssel egybekapcsolt nevelés volt erőssége egyházunknak. Egy
házunk ma már kisebb m értékben végzi ezt a nevelési feladatát. 
Ezért alakult lei az evangélikus népfőiskolákon újból, a régi magyar 
evangélikus hagyományokon felépülve, az igével való nevelés elve. 
Ez az elv szűkítette meg a népfőiskola célkitűzését is. Evangélikus 
népfőiskoláink célja: Krisztusban élő ifjak nevelése. Népfőiskoláink 
nem megkötöttek, magában a népfőiskola tartalm ában m ár benne 
rejlik az, hogy otk egyéniségek nevelnek egyéniségeket. így term észe
tesen ennek a célkitűzésnek az elérése a nevelő egyéniségétől, merném 
mondani: Krisztusban való életétől függ. Nevelni és vezetni csak addig 
és olyan m értékben tud valaki valakit, ameddig maga is eljutott, vagy 
amit maga is megtapasztalt. Népfőiskoláink sikerének vagy sikertelen
ségének a lemérése épen ezért nem a mi feladatunk, hanem azé, Aki 
mindeneket megítél.

Módszer tekintetében azonban egy pár év óta m ár egységesen 
lépnek fel evangélikus népfőiskoláink. A nevelő a beszélgetés, a példa
adás és a fiúk öntevékenysége útján  m utat rá a lélek és test dolgaira. 
Az előadók szintén beszélgető módszerrel közlik tárgyukat az ifiakkal. 
Sokszor éppen ezért kifogásolják a népfőiskolások a hiányos ism ere
teit. Bizonyos, hogy nem lehet egy-egy népfőiskolásnak teljes ismerete 
egy-egy tárgykörből. De a módszer éppen azt éri el, hogy az ifjú a 
népfőiskola után képezze magát. Az indítást adja az iskola, a további 
úton a fiúknak önállóan kell járniok.

A cél elérésének érdekében állanak a különböző eszközök, közöttük 
elsősorban a közösségi nevelés. A fiúk a maguk elszigeteltségükből 
egyszerre egy olyan légkörbe kerülnek az internátusi nevelés által, 
ahol egymásra vannak utalva és egymásnak a szolgálatába jutnak. 
Népfőiskoláinkon ugyanis a fiúk a rendet maguk tartják  fenn. Fel
váltva lesz közülök mindenki hol vezető, hol mosogató. Mindegyik 
beleszokik így a szolgálatba és a m unkáltatásba. Az a népfőiskola éri 
el legjobban a célját, amelyik ezt az eszközt a leggyakorlatibb módon 
alkalmazza.

Egy másik eszköz a cél eléréséhez a magyarságra való nevelés. 
A Krisztusban élő. ifjúnak ebben a világban, mégpedig az Ő Urától 
meghatározott világban kell élnie. Ifjaink nagyrésze azért fordít hátat 
eredeti hivatásának, a földmívelésnek, mért éppen ezzel a világgal 
nincs kibékülve. Nem ismeri, sőt sokszor már nem is akarja meg
ismerni. Ennek az eszköznek a történőimen, irodalmon, társadalmi 
ismeretekén, gazdasági életben való tisztánlátáson keresztül éppen az 
a feladata, hogy a népfőiskolás újbóí rádöbbenjén hivatására.

A harm adik eszköz a lelki nevelés. Ä népfőiskolás megismeri Urát.



Megtanulja, hogy élete többé nem az övé. Megtanulja, hogy számadás
sal taitozik. De m egtudja azt is, hogy Istentől milyen nagy ajándékot 
kapott a bűnbocsánatban. Ez a lelki nevelés, mely a Biblia megisme
résében, az üdvösség útjának feltárásában áll, képezi a népfőiskolái 
élet gerincét. Mit érne a közösségi élet szeretet és alázat nélkül, vagy 
mit érne a tudás a jóra felindított lélek nélkül. Ennek az eszköznek 
a kihangsúlyozásában közelítjük meg a régi evangélikus elvet: az ige
hirdetéssel egybekötött nevelést.

Népfőiskoláinkat sokszor éri az a vád, hogy túlsúlyban vannak 
benne a lelki dolgok. Számunkra ez nem vád, hanem dicséret. Bárcsak 
annyira túlsúlyban lennének, hogy ifjaink életében valóban meglát- 
szódnék a cél: a Krisztusban m egújult élet.

Magyarországon öt, illetőleg hat ilyen népfőiskola végzi ezt a 
munkát. Nagytarcsán hatodik esztendeje, Orosházán negyedik eszten
deje, Gvenesdiáson harm adik esztendeje fiúkkal, leányok részére 
Budapesten a FÉBÉ Diakonissza Anyaház vezetésében im m ár harm a
dik esztendeje, rrftg Farádon első esztendeje áll fenn állandó jellegű 
leánynépfőiskolánk. A hatodik leánynépfőiskola azonban helyszűke 
m iatt csak bejárók számára m int tanfolyam  működik Orosházán 
negyedik esztendeje.

Evangélikus egyházunk kezdte meg ezt a m unkát Magyarországon 
és meg vagyunk győződve, hogy a legtisztább akarattal küzd egy
házunk ifjúságának Krisztusban m egújuló és úgy a -családi otthonnak, 
mint népünknek szolgálni akaró életéért. Sztehló ' Gábor.

Az egyház ifjúsági munkája
(Folytatás) Nyári táborozás.

Minden ifjú yárva-várt napjia az, amikor táborozásra indulhat. 
De maga a vezető is lelkesedve szám lálgatja a napok sorát, melyek 
aztán elhozzák a tábor kezdetét. Bizonyos, hogy az ifjúságot inkább a 
szabad élet, a kalandvágy és az utazás iránti kedv lelkesíti, a vezető 
azonban tudja, hogy ilyenkor nyílik alkalma közelebbről is megismer
kedni tanítványaival. Próbált úgvan m ár közel férkőzni hozzájuk, de az 
otthoni látogatás inkább alkalmi jellegű ismerkedés, vagy környezet
tanulmányozás volt. Az ifjú igazi valóját a nyári táborban m utatja 
meg. Egészen közelről m egism erhetjük ilyenkor őket bűneikkel, h ite t
lenségükkel, családi, neveltetési körülm ényeikkel, diákéletüknek még 
a vallástanár előtt is titkolt sok-sok problém ájával és ifjúsági, gyüle
kezeti m unkára való készülődéseikkel együtt. Egv-egy előadás után 
csak a vele kapcsolatos kérdések előtt nyílik meg az ifjú szíve. Csen
des-napok, bibliaköri megbeszélések és megnyilatkozások nagyon ne
hezen indulnak el. Nemcsak a katedra és az iskola von határt nevelő 
és ifjú között, sokszor az ifjúsági körben is a feljebbvalót nézi csak a 
növendék. A szabad term észet és a családi közelség nyitja meg a szí
vüket igazán. Volt olyan fiú a táborban, aki nem győzte eléggé 
köszönni azt a két nevelőhatású olvasmányt, m elyet biztatásomra egv 
előző cserkésztáborba elvitt s ami irányt szabott égési további életé
nek. Egyik tábori megbeszélésünk elején beszélgetni kezdtünk a szülői 
ház és az ifjúsági munka kapcsolatairól s ez a beszélgetés igazán sok 
tapasztalatot nyújto tt számomra.

A táborozás terén magam kezdeményező lépést tettem . Külön 
tábort szerveztem, egyelőre csak fiúk részére. Ezt a kezdeményezést 
azonban — ha Isten is úgy akarja — folytatni kívánom. Eltérően a 
cserkésztáborok gyakorlatától, itt sokkal több szabadságot adtam 
fiainknak s kevésbbé vettem  igénybe őket. A tábor rendje azonban 
előre kidolgozott terv szerint folyt s a kitűzött istentiszteleteket, láto
gatásokat, előadásokat, ismeretszerző utakat megtettük.

Kívánatos volna minden ifjúság életében nagy, többszázas lét
számú táborokban való részvétel helyett, illetve azt megelőzően az 
egy körbe tartozó tagoknak együttes, zártkörű táborozása is.

Több szem többet lát . ..
Befejezőben nem árt, ha az egyéni szemüvegen keresztül figyelt 

ifjúsági munká't odahelyezzük az ifjúsággal foglalkozók, az egyházi 
vezetőférfiak és maga az ifjúság megítélése alá is.

B6NCEIMKEIET

H Í R E K
A n agyh ét m inden  napján  d u. 6 órai 

kezdettel böjti istentiszteletek lesznek 
a budapesti evangélikus templomokban.

Az O rszágos L u th er-S zö v etség  a ter
vezett gyenesdiási nagyheti csendes na
pok helyett budapesti férfiintelligen
ciánk részére a Deák-téri leánygimná
ziumban rendez csendes napokat ugyan
azzal a programmal. Előadók: Túróczy 
Zoltán püspök, dr. Reök Iván sebész
főorvos, dr, Mádv Zoltán tud. egyét. 
előadó, Szabó József győri és v. Sréter 
Ferenc budavári lelkész. A konferen
ciát Kemény Lajos esperes nyitja meg. 
A csendes napok április 1-én, szomba
ton d. u. 16 óra 3ü perckor kezdődnek 
és 4-én, kedden d. u. 19 órakor feje
ződnek be. Felvilágosítást ad a Szö
vetség és a budavári leíkészi hivatal. 
Telefon: 160—468.

Z elenk a P ál püspök em léke . Benső
séges ünnepség keretében leplezték le 
március 19-én a miskolci egyházközség 
tanácstermében néhai Zelenka Pál volt 
miskolci lelkész és püspök arcképét, 
Sárkány Gyula budapesti festőművész 
alkotását. Az ünnepségen résztvett 
Lichtenstein László egyházkerületi fel
ügyelő és Enyedy Andor református 
püspök is. Bruckner Győző dr. jogaka
démiai dékán, egyházfelügyelő mondott 
megnyitó beszédet, melyben a püspök 
44 éven át Miskolcon teljesített szolgá
latáról és sokirányú munkásságáról 
szólott. Duszik Lajos tb. esperes tar
totta az avató beszédet. Ismertette 
Zelenka Pál életét, a szülői házból való 
elindulását, felkészülését s azokat a 
fontos lelki tulajdonságokat, melyek 
meghatározták életének útját. A család 
nevében Zelenka István dr. jogakadé
miai tanár szólalt fel. majd a Himnusz 
eléneklésével ért véget az ünnepség. .

K in evezés. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter dr. nemes hollósi 
Somogyi József magyar tudományos 
akadémiai könyvtárnokot az újvidéki 
M. K. Keleti Kereskedelmi Főiskola 
tanárává kinevezte. Az irodalmi műkő- • 
dése révén külföldön is jólismert új 

i professzor tudományos pályája kezde- 
I tén néhány tanéven át soproni Hittudo- 
i mányi Karunk előadója volt.

L elk észb eik tatás. A szarvasi egyház- 
i község most választott új lelkészét, Sze

pesi Károlyt, virágvasárnapján, április 
; 2-án d. e. iktatja be leíkészi állásába 

Kellő Gusztáv esperes. A beiktatás az 
új-templomban történik. Utána a pres
bitérium a Zima-féle iskolában ünnepi 
közgyűlést tart.

H alálozás. Dr. Mayer Endréné, szül. 
Palcsó Olga március 15-én, életének 73., 
boldog házasságának 56. évében várat
lanul elhúnyt. Eperjesen helyezték-örök 
nyugalomra. Az elhúnytban dr. Mayer 
Endre teol. akadémiai tanár élettórsát, 
Makláry István, a pesti egyházközség 
jegyzője pedig édesanyját gyászolja. — 
Dr. Lenkey István m kir. honvéd őr-
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nagy március 16-án, életének 46. évé
ben, tragikus körülmények között vá
ratlanul elhunyt. Temetése március 
25-én volt az Űj köztemetőben igen 
nagy részvét mellett. A temetést Révész 
István m. kir. honvéd-lelkész végezte.

R em én yik  Sándor irodalm i est. A cell- 
dömölki evangélikus ifjúsági egyesület 
és Diákszövetség március 19-én jólsike
rült Remény ik irodalmi estet rendezett, 
melyen Molitórisz János esperes meg
nyitót, Kutas Kálmán szombathelyi lel
kész pedig előadást tartott Reményik 
Sándor a hazafi és az ember címen. 
Közreműködtek: Szabó Sándor zene
tanár, Pethő Kálmán tanító, Boros La
jos takácsi lelkész, valamint a cell- 
dömölki Evangélikus Diákszövetség ve
gyeskara Ludván Sándor igazgató- 
tanító, karnagy vezetésével.

C sendes napok. Az aszódi evangélikus 
gimnázium ifjúsága részére március 
24—25. napjain csendes napok voltak. 
Előadást tartott: Dezséry László, Mó- 
rocz Sándor, Pásztor Pál és Kühn Ernő.

Eljegyzés. Szűcs Ferenc bankigazgató, 
egyházközségi felügyelő és Lepár Ka
talin leányát, Editet, eljegyezte Bö- 
röczki Mihály ny. áll. tanító és Tóth 
Vilma fia, Böröczki Vilmos áll. tanító- 
képző-int. gyakorló iskolai tanító, egy
házközségi másodfelügyelő Újvidéken. 
(Minden külön értesítés helyett.)

A zombori Nőegyesület március egyik 
vasárnapján műsoros ünnepséget ren
dezett, melyen dr. Bánkúty Dezső buda
pesti leánygimnáziumi igazgató tartott 
előadást „A magyar nő a történelem
ben” címen. Előadása után átadta a 
helyi lelkésznek a Deák-téri leánygim
názium növendékeinek ajándékát, egy 
nemzeti színű zászlót. Zongorázott An- 
tónya Sándorné dr., hegedült Benyács 
Kornél, szavaltak Balassa Krisztina és 
Helényi Erzsébet. A délelőtti istentisz
teletet Ruzicska László vallástanár tar
totta, utána úrvacsorát osztott, melyen 
a gyülekezet hívei a helyi lelkésszel 
együtt vettek részt.

H alálozás, özv. Gősy Ferencné, sz. 
Mikó Jolán evangélikus ig. tanító öz
vegye, életének 52. évében március hó 
11-én elhúnyt. — Dr. Szabó Richárdné, 
sz. Rothermundt Hildegarde gimná
ziumi igazgató neje rövid szenvedés 
után március 22-én meghalt. — Ulreich 
Nándor, az Alag-dunakeszi egyházköz
ségnek 23 éven keresztül példát mutató 
munkás felügyelője március 17-én, 74 
éves korában, hosszas szenvedés után 
az Úrban elhúnyt. Földi maradványait 
március 22-én Alagon, az evangélikus 
templomban történt megáldás után k í-v 
sérték nyugvóhelyére. — Zsigmondy 
Árpádné, sz. Stockmayer Eleonóra, m. 
kir. bányaügyi főtanácsos özvegye, már
cius 21-én, 81. életévében váratlanul 
elhúnyt. Temetése március 25-én volt a 
Farkasréti temetőben.

H ázasságkötés. Középajtai Veress 
Klára, a paksi Luther-Szövetség pénz
tárosa és vitéz Barotyányi Jenő fő
hadnagy március 11-én tartották eskü
vőjüket a paksi templomban.

A  B pest IX . kér. É nekkar április 2-án 
d. u. 6 órakor a Szvetenay-utcai isten- 
tiszteleti helyiségében (Szvetenay-u. 26.) 
böjti zenésáhítatot tart. Előadást tart 
dr. Kékén András, harmóniumon ját
szik Zalánffy Aladár. Énekel a ve
gyeskar Veperdi Ernő vezényletével.
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Nézzük először, hogyan nyilatkoznak erről a munkáról az egyházi 
vezetők. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök a kerület legutóbbi 
évi közgyűlésén a következőket mondotta: „Egyházunk jövendője 
megköveteli, hogy az ifjúság nevelését és gondozását is tervszerűbben 
végezzük. Az iskolai vallástanítás magábanvéve, még ha minden tekin
tetben kielégítő volna is, nem biztosítja evangélikus ifjúságunk tö ret
len egyházhűségét és komoly evangéliumi lelkületét. A családi kör 
e tekintetben kevesebbet ád, m int amennyi kívánatos volna, a kor 
szelleme pedig többet árt, m int amennyit tétlenül e lnézhetnénk. . . 
E válságos idők próbáiban az egyháznak különös kötelessége az ifjú 
ságra való vigyázás és annak az egyház számára való biztosítása. Az 
erre fordított anyagi áldozat bizonyára meg fogja hozni áldásos gyü
mölcsét.“ Győry Elemér dr: dunántúli reform átus püspök legutóbbi, 
újévi nyilatkozatában a leventemozgalom és az ifjúsági munka kap
csolatairól szólott s többek között ezeket mondotta: „Minden reform á
tus lelkipásztornak kötelessége Isten parancsa és egyházi törvényeink 
szerint az ifjúság lelki gondozása s missziói szempontból különösen 
ügyelni arra, hogy a leventem unka ne legyen ifjúsági m unkánk helyet
tesítője, hanem annak kiegészítője, vagy még inkább kiindulási pontja. 
A más szervezetbe és más hatás alá kerülő reform átus leventeifjúság 
úgy lesz az anyaszentegyházban m egtartható és a mi eszméink szerint 
nevelhető, ha ott áll m ellette saját lelkipásztora s megérzi lelkipász
torának feléje áradó szeretetét, aki azt nyújjtja számára, amit nem tud 
neki nyújtani a legkitűnőbb leventeoktatás sem, hanem egyedül csak 
a saját lelkipásztora. Ezért használja fel m inden lelkipásztor ezt az 
okaimat a honvédelem célja m ellett az ifjúság gyülekezetképessé ne
velésére. Igen jó ajkaimul kívánkozik a leventemunka arra, hogy a 
lelkipásztor m inden ifjúval kapcsolatba jusson s azokban is felébreszt
hesse a vágyat az egyházi élet után, akik eddig nem voltak elérhetők 
a lelkipásztor számára.“

Súlyos szavak ezek s m indkét püspök nyilatkozatában egyező a 
válságos idők sodrába került ifjúság m egtartásának és veszedelmekből 
való kiragadásának sürgető felelőssége.

Nézzük azonban, mit mondanak az ifjúság vezetésével közvetlenül 
foglalkozók. Sok tapasztalattal rendelkező lelkészeink közül szólaltas
sunk meg legalább néhányat. Egyik nyilatkozat többek között ezt 
mondja: „Az utóbbi években nagy fejlődés mutatkozik . . .  de a szülők 
még ma sem értékelik eléggé az ifjúsági egyesületet, pedig tőlük függ, 
hogy gyerm ekük milyen társaságba j á r . . .  A pesti ifjúsági egyesületek 
élete, m unkáiknak útiránya még csak a jövőben fog teljesen kiala
kulni.“ A másik így hangzik: „Ha minden gyülekezetben lennének 
lelkes ifjak, akkor egészen más lenne a főváros ifjúsági munkája. Va
lami ébredés mutatkozik, de ez még nem elegendő . . . Én hiszem, hogy 
a mostani ifjúsági vezetők elérik céljukat s fel tudják rázni Buda
pest egyesületeit s azt a m unkás ifjúságot, mely a konfirmálás után 
még a templomot is elfelejtette.“ Érdekes véletlen, hogy éppen az 
ifjúság egyik vezetője is hasonló gondolatot pendített meg nyilatko
zatában: „Az ifjúság nem érzi át az ifjúsági m unka szükségességét..  . 
Komoly vezetők kellenének, főleg az ifjúság köréből.“ Egy másik 
ifjú így nyilatkozik: „Ott, ahol a legnagyobb szükség lenne az ifjú 
sági m unkára, csinálnak minden mást, csak komoly m unkát nem.“ Azt 
hiszem, ezek a kemény szavak elevenére tapintanak az ifjúsági m un
kának. Érdekes vallomást m ondott egyik egyetemi hallgató: „Mit jelent 
számomra az ifjúsági kör? H etenként néhány óra kikapcsolódást a 
tanulásból, a mindennapi munkából. Felüdülést a nálam fiatalabbak, 
a későbben konfirm áltak körében. Evangélikusokkal való együttlétet. 
Jól esik látni azt is, hogy az idősebbekkel milyen sok dologban gon
dolkozunk egyformán s biztosra veszem, hogy a fiatalabbak is kevés 
idő m últán szintén azokat a nézeteket fogják vallani a legtöbb kér
désben. Ez természetes is, hiszen Isten igéje irányítja  a körben minden 
alkalommal gondolatainkat. . . Ezzel megmondottam m ár azt, hogy 
nagyon sokat jelent számomra az ifjúsági kör. De jelent még valamit. 
Jó barátot a kör vezetője személyében, akivel mindig örömmel talál
kozom és beszélgetek.“ Fenti soroknak jelentőségét az adja, hogy az 
illető közben kihőtt m ár a körből, az egyetemi Luther-Szövetség tagja 
lett. Az első kedves közösséget azonban lehetőség szerint még mindig 
igyekszik ápolni és fennitartani. (Folytatjuk) Pásztor Pál.
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kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Húthéíó!eénl1 szűcstanoncnak
felvesz Varsányi, Múzeum kőrút 7. szám.

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

Telefon: 185—462.

„IRÉN“ füiökülönlegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.
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ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L I G M A N
53 ([ 
1 &EKSZER-EZUST-ARANY

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

Bundák,
bolerók. ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Régi közismert,m .gbiihal6^jjgY/SK  ^

t * H íö r 'neS ív Icrístóf tér  6

A jándékok, ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és ó ra jav ítások .

Létesült a „Nemzeti önálló- 
sítási A lap“ tám ogatósával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telelőn : 38-20-87.

és az összes hang
szerek legolcsóbban
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I P ttta t' gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
Lül UHUI. M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad. Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
S  M en d ö ln é hittestvérünk 

zongora termében 
Bezerédi-u. 10. — T el.: 140—352.

M űvirág , d is s to ii ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s*  
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, 8pest, IV., Sütö'Utca 1.
TELEFON : 1 8 0 -2 1 3 .

BÉLYEGZŐK
KOVÁCS LAJOS

zománctáblák,
vésések, jelvények, 
névjegyek, címkék

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



m w o m s e l e t
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmórkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, VIII., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 131-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telelőn: 330-648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r :

I m a k ö n y v
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

Sántha K á r o ly ;

Buzgóság könyve
I m á d s á g o s  k ö nyv .  

Fűzve : 3‘— P.

D. K a p l Béla  ;

Az olfhatatlan fáklya
Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

A laróthy Jenő  ;

Szegények szíve
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: 11— P.

G iertz Bo :

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította: W olf L ajos. Fűzve*: 

13'— P, kötve : 16’— P.

M aróthy Jenő  ;

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I— II. kötet.

Fűzve : 8’— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

j  C u tU e A ,

Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine :

liúvztus élete
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

Ú j! Ú j!
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther ir to n  önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8'— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
I—II. kötet. 46*— P.

O yóni Géza

összes versei
21 *40 P.

W eitb rech t:

titáűa ét íflóvta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2‘50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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B f t M u s m r

Menekvés a kereszthez
Ezen a nagyhéten a böjti es

ték istentiszteleteire, a felséges 
szép passió meghallgatására, az 
Ür szent vacsorájához való me- 
nekedésre, nagypéntek feketé
vel díszített és húsvét fehérbe 
öltöztetett templomaiba na
gyon sok szivet fog hajtani 
aggodalom, szorongás, félelem. 
Nagyon sok szív kénytelen 
most megtanulni, hogy az élet
hez szükséges dolgokat, külö
nösen pedig az életbiztonság 
birtoklását, amit az emberek a 
legfőbbnek tartanak, a világ 
többé nem tudja adni. Nincs 
máshová menekülni, mint 
Istenhez. Ha többen lesznek 
most a templomokban, ha több 
könny fog most hullani, mint 
máskor, annak tulajdonítjuk, 
hogy az élet bizonytalanságai 
között vergődő lélek most 
megint kopogtat a templom aj
taján, keresi sokszor elhanya
golt békességét s könyörög vi
gasztalásért és reménységért.

Egyetlen lelkipásztor sem 
fogja mondani, hogy ezek a 
megriadt lelkek hiába jönnek 
templomba. Azt sem fogja 
mondani, hogy az imádságok 
kiszikkadt forrásai miért éppen 
most buzognak fel újból? A 
lelkipásztor szánni fogja ezeket 
a szegény testvéreket, akik 
most sok eltékozolt alkalom 
után fáradtan, összerongvoló- 
dott lelki ruhában, kiéhezetten 
és belső fogadkozásokkal ér
keznek vissza az Atya elé. Isten 
nevében fogja szánni őket, 
mert hiszen egészen bizonyos 
abban, hogy az isteni szeretet
nek végéremehetetlen mélysé

gei vannak és aki még a kövek
ből is tud fiakat teremteni ma
gának, ezekből a rettegő és kö
nyörgő szivekből is tudhat jóra 
igyekező népet formálni. A 
keresztfa mellől nézve a bűnös 
és hálátlan, szenvedő és kereső 
embereket, nem érezhet mást, 
minthogy a kereszt éppen 
ezekért van, a betegeket akarja 
gyógyítani, az elveszetteket 
megtalálni és a halottakat fel
támasztani.

Ez a kereszthez való mene
külés, ez a vágyakozás elrej
tőzködni az Isten oltalmazá
sába, mitsem ér hit nélkül. Hit 
nélkül lehetetlen Istennek tet
szeni. Aki Isten elé járul, an
nak hinni kell. Igen, meg van 
terítve a kegyelem asztala és 
minden készen van, de aki hit 
nélkül nyújtja kezét a ke
gyelmi ajándékok felé, meg 
fogja hallani a kérdést: Bará
tom, hogyan jöttél ide? És aki 
semmit nem tud szólani arra, 
hogy miért nincsen hitbeli 
szempontból kellőképpen fel
öltözködve, nem ülhet a kegye
lem asztalához. Jól jegyezzék 
ezt meg mindazok, akik már 
olyan sokféleképpen utasítot
ták el hivogatásuk alkalmait, 
olyan sokszor csak úgy oda
szaladtak az úrvacsora asztalá
hoz, melyen az Űr teste és vére 
volt számukra és értsék meg, 
hogy a félelem, a szenvedés és 
a lelki nyugtalanságok ösztö
nözhetik ugyan őket az Isten 
elé járulásra, de ünneplésük 
szegény marad és talán csak az 
asztalról aláhulló morzsákhoz 
juttatja őket, ha nem mélysé

gesen bűnbánó hittel érnek oda.
Ezen a nagypénteken nem 

lesz könnyebb rátekinteni a 
keresztfára és odatérdelni az 
Úrvacsorához. Talán nehezebb 
lesz. Nehezebb azért, mert 
éppen akkor, amikor elveszen- 
dőnek vagy elveszíthetőnek 
érzi a szív az otthonát, a sze
retteit, a földi élet megszokott 
rendjét, a mindennapos szük
ségleteket, éppen akkor kell 
megtanulnia, hogy mindezek 
jelentéktelenek, szinte semmik 
az üdvösséghez képest. Aki lel
kileg egészen összetör világi 
életének féltése miatt, teljesen 
kárvallottá lesz, ha miattuk 
még most is üdvösségében vall 
kárt. Mert éppen most van a 
lehetőség arra, hogy amikor a 
keresztfa közelségében üdvös
ségének kegyelmi ajándékához 
közelebb juthat, megkönnyeb- 
bedjék világi életének minden 
aggodalmaskodásában. Óh, mi
lyen csodálatos a mi Urunk! 
Mindig annak felette ajándé
koz meg, ahogy várjuk, vagy el
gondoljuk. Könnyhullajtó em
berek édes vigasztalást, a kö- 
nyörgött erőnél nagyobbat, a 
könyörgött reménységnél töb
bet kapnak tőle. Minden féle
lem, minden kiszámítható ször
nyűség felett szent bizonyosság 
támad: „Üldöztetünk, de el
nem hagyatunk, tiportatunk, 
de el nem veszünk; mindenkor 
testünkben hordozzuk az Ur 
Jézus halálát, hogy Jézusnak 
élete is látható legyen a mi 
testünkben“. • K. L.
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M N f f l M K a E Í
Ünnepi istentisztele

tek 3 budapesti 
templomokba n

A) Nagypénteken:

Deák-téri templomban  d. e. 11-kor 
dr. Kékén András (úrv.), ugyanakkor 
a leánygimnázium dísztermében Muncz 
Frigyes. — D. u. 6 órakor passióolva
sás (dr. Kékén A.). U tána úrvacsora
osztás, Muncz Frigyes.

Fasori templomban  reggel 8 órakor 
úrvacsoraosztás. Fél 10 órakor Pásztor 
Pál, 11-kor a templomban Kemény 
Lajos (úrv.), a gimnázium dísztermében 
Pásztor Pál. — D. u. 4 órakor Pásztor 
Pál (úrv.), d. u. 6 órakor passióolvasás 
(Kemény Lajos).

Ném et istentiszteletek: (minden al
kalommal a D eák-téri templomban) 
d. e. fél 9 órakor G üttler Vilmos (úrv.), 
d. u. 3 órakor passióolvasás.

Kőbányai templomban  d. e. 10 óra
kor M ajba Vilmos (úrv.), d. u. 4 ópa- 
kor Boros Károly.

Simor-u. templomban  d. e. 11 órakor 
Sülé Károly (úrv.).

A réna-út 7. sz. alatt VHO órakor vitéz 
Virág Jenő.

Rákóczi-út 57. sz. alatti templomban  
d. e. 10 órakor (szlovák nyelven) dr. 
Szilády Jenő (úrv.), d. u. 5 órakor (ma
gyar nyelven) dr. Szilády Jenő.

Üllői-úti im aterem ben  d. e. fél 10 
órakor (egyetemi) Dezséry László, 11- 
kor Kemény Péter (úrv.).

Gyarmat-u. imajiázban d. e. 10 ó ra
kor R uttkay Elemér (úrv.).

Szugló-u. 49. sz. a. d. e. 9 órakor 
Scholz László (úrv.).

Egressy-út 73. sz. a. d e. 11 órakor 
Scholz László (úrv.).

Szvetenay-u. elem iskolában d. e. 10 
órakor dr. Halász Kálm án (úrv.).

G yáli-úti elemi iskolában  reggel 8 
órakor dr. Halász Kálmán.

Az angyalföldi templomban  d. e. 11 
órakor Rimár Jenő (úrv.).

A bécsikaputéri templomban  d. e. 9 
órakor Bagár Iván (úrv.), d. e. 11.15- 
kor (rádiós) vitéz Sréter Ferenc, d. u. 
5 órakor passióolvasás (Bagár Iván).

Torockó-téri ref. templomban  d. e. 9 
órakor vitéz Sréter Ferenc (úrv.).

Böszörm ényi-úti iskolában  d. e. 9 
órakor Glatz József, 10-kor Danhauser 
László (úrv.).

A kelenföldi templomban  reggel 9 
órakor Medvegy A ntal (úrv.), d. e. 11 
órakor Wolf Lajos (úrv.), d. u. 5 ó ra
kor Wolf Lajos (passióolvasás).

A z óbudai templomban  reggel 8 ó ra
kor úrvacsorái istentiszt. (Kaiser Jó 
zsef), d. e. 9-kor (német nyelven) Mohr 
Henrik (úrv.), 11-kor (magyar nyelven) 
Mohr H enrik (úrv.), d. u. 4-kor passió
olvasás (Bottá István).

Báthory László-út 7. sz. d. e. fél 11 
órakor Zulauf Henrik (úrv.).

A z állami megfigyelő szanatóriumban  
d. u. 2 órakor M ajba Vilmos.

Protestáns katonai istentisztelet a 
Ludovika Akadémián (Üllői-út 80. sz.) 
ti. e. 11 órakor dr. Soltész Elemér 
püspök.

B) Húsvét II. ünnepén:
(Az első ünnepi beosztás a borítékon.)

D eák-téri templomban  d. e 11 óra
kor dr. Kékén András (úrv.), d. u. 6
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Kormánynyilatkozat
A M agyar Távirati Iroda jelenti:
A m agyar korm ány a következő hivatalos kormánynyilatkozatot 

teszi közzé:
A keleti harctéren döntő küzdelmek folynak, amelyeknek kime

netele évszázadokra határozza meg Európa és vele együtt M agyar- 
ország sorsát. A m agyar nemzet létérdeke, hogy ez a küzdelem a 
bolsevizmus legyőzésével végződjék, m ert különben nemzeti létünk 
ju t végső veszedelembe. Ezzel a halálos veszedelemmel a m agyar 
nemzet egyedül a maga erejével nem tudna megküzdeni, még akkor 
sem, ha erejének m inden cseppjét feláldozza ebben a gigantikus m ér
kőzésben. A bolsevizmust leküzdeni és ezzel Európa és a mi fejünk 
felől a végpusztulást elhárítani, csakis a N agy német Birodalom vezére, 
H itler Adolf, a mi hatalm as szövetségesünk tudja, akinek hadserege 
a háború eddigi öt esztendeje alatt is bebizonyította, hogy ember- 
feletti és a történelem ben soha sem ism ert teljesítm ényekre képes.

Országunk a Nagynémet Birodalommal hű szövetséges és hagyo
mányos baráti viszonyban áll, hős katonáival pedig vállvetve a régi 
íegyverbarátságban küzd ma is a közös ellenséggel szemben ebben a 
reánk kényszerített küzdelemben. A közös ügy és a közös küzdelem 
sikere feltétlenül megkívánja, hogy a m agyar nemzet is m inden erejét 
megfeszítve vegye ki részét szövetségese oldalán ebben a mi sorsunkat 
is eldöntő élei-halálharcban.

A Magyarországot és a Nagynémet Birodalmat összekötő sors
közösség szellemében fogant megállapodás alapján ném et csapatok 
vesznek részt az ország védelmében — amint ez Finnországban és 
más országokban is történt —, hogy a közös érdeknek megfelelően 
együtt oltalmazzuk határainkat, Európát és a kultúremberiséget.

Ebben a történelm i harcban az ország minden erőinek megmozdí- 
tására szükség van, a belső front tekintetében is. A belső front szilárd
ságán és rendíthetetlenségén őrködni ezekben a válságos időkben első
rendű nemzeti kötelesség. Annál is inkább, mert, sajnos, az utóbbi 
időkben idebent akadtak olyanok is, — ha nem is túlzott számban, 
de erőteljes aktivitással —, akik nem tudván vagy nem akarván 
felismerni a veszély roppant súlyát és közelségét, éppen a mostani 
válságos időket tarto tták  alkalmasnak arra, hogy az ország belső 
ellenálló erejét kikezdjék és a nemzet lelki egységét megbontsák. Azt 
a h itet terjesztették, hogy mi kim aradhatunk ebből a mi jövőnket is 
eldöntő küzdelemből, sőt jelentkeztek olyan törekvések is, amelyek 
m ár szándékosan iparkodtak m egbénítani a nemzet védekező erejét. 
Ezzel a m agatartásukkal nemcsak a nemzet ellenálló erejét gyengí
tették, de kockára tették  a m agyarság nemzeti létét, sőt becsületét is. 
Ha törekvéseik sikerre vezettek volna, a nemzet olyan végromlásba 
sodródik, amelyből nincs feltámadás.

Ezzel a m agatartással és ezekkel a törekvésekkel szemben veszi 
fel a harcot az új kormány, hogy megsemmisítse a bomlasztás minden 
csiráját, ébrentartsa a nemzet önbizalmát, megszervezze a nemzet 
erkölcsi és anyagi erőit és érvényre ju ttatva a magyarság ősi, katonai 
és férfias erényeit, a lehető legmagasabbra fokozza az Önvédelmi harc 
szellemét.

A m agyar korm ánynak e súlyos történelmi órákban fogant elhatá
rozása feltétlenül megkívánja, hogy a nemzet összes egészséges erői 
m ellette felsorakozzanak.

Minden akarat, m inden hit, minden bizalom és minden elszántság 
latbavetésére van szükség, hogy az ország vezetői biztosítani tudják 
a nemzet önvédelmi harcának sikerét. Ez a legelső magyar embernek, 
Magyarország kormányzójának az akarata.

E hit, ez elszántság és e bizalom birtokában a kormány teljesíteni 
fogja kötelességét mind az önvédelmi harc eredményes folytatása, 
mind az ahhoz nélkülözhetetlen, kiegyensúlyozott, egészséges és igaz
ságos belső viszonyok megteremtése érdekében. Biztosítani fogja a 
rendet, a nyugalm at, a belső békét és a megfeszített munka minden 
előfeltételét. Igazságos, szociális viszonyokat kíván terem teni a tá r
sadalmi és a gazdasági élet minden vonalán s a háború elkerülhetetlen



A dunáninneni egyházkerületet, mely az utóbbi évek során veze
tőit, névszerint dr. Sztranyavszkv Sándor egyházkerületi felügyelőt, 
D. Kovács Sándor püspököt, utódját: Kardos Gyula püspököt temette, 
most újabb gyász érte. Draskóczi és laszkári Laszkáry Gyula egyház
kerületi felügyelő, a Johannita rend teljes jogú lovagja, március hó 
•’0-án Budapesten, hcsszú szenvedés után, 68 éves korában elhúnyt. 
1942. október 1-én ik tatták  felügyelői tesztébe a Balassagyarmaton 
tarto tt egyházkerületi közgyűlésen. Halála igen nagy részvétet keltett 
az egész egyházkerületben, de országos egyházunkban is. Temetését 
Budapesten Fadgyas Aladár fejérkomáromi esperes, püspökhelyettes, 
Romhányban pedig D. Kapi Béla püspök, az egyetemes egyház egy
házi elnöke végezte. Az egyházi élet sokféle m unkaterén egész életé
ben hűségesen és áldozatosan buzgólkodó egyházi vezér emléke áldott 
és megbecsült m arad közöttünk.

terheit az osztó igazság szellemében kívánja kiróni. Az összhangzatos 
nemzeti együttműködés szellemében minden társadalm i réteg és kü
lönösen a nemzeti munka túlnyomó részét teljesítő ipari és mező- < 
gazdasági munkásság jogos gazdasági és szociális igényeivel behatóan 
kíván foglalkozni. Egészséges, tiszta, becsületes és bizakodó közszelle
met akart terem teni a magyar élet minden vonalán és kellő időpont
ban megtenni mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a nemzeti 
m unka felfokozásához és a biztonságos belső élet megteremtéséhez 
szükségesek. " ?

A kormány szilárdan bízik erőfeszítéseinek sikerében és ezért arra 
hívja fel a nemzet minden hűséges fiát, hogy egy szívvel és egy 
lélekkel fogjon össze az ország megmentésére és biztosítására, valam int 
a boldogabb Magyarország megteremtésére.

A kormány bízván hős honvédségünkben és a nemzet áldozat
készségében, teljes nyugalommal és elszántsággal néz a jövő elé és 
feltétlenül hisz a végső győzelemben, amely M agyarország részére 
nagy s dicső múltjához méltó helyet biztosít az új Európában.

t  Laszkáry Gyula

BMKBKUSaiT
órakor (húsvéti szent történet olvasása) 
dr. Kékén András.

Fasori templomban  d. e. fél 10-kor 
Pásztor Pál, 11-kor Kemény Péter 
(úrv.), d. u. 4 órakor (húsvéti szent tör
ténet olvasása) Pásztor Pál.

Német istentisztelet fél 9 órakor úr
vacsora, VxlO-kor istentiszt. (Güttler 
Vilmos).

Kőbányai templomban  d. c. 10 órakor 
és d. u. 4 órakor Boros Káx-oly (úrv.).

Simor-u. templomban  d. e. 11 órakor 
Sülé Károly (úrv.), d. u. 4 órakor (kon
firmáció) Majba Vilmos.

Aréna-út 7. sz. a. d. e. -'AlO órakor 
Sülé Károly.

Rákóczi-úti templomban  d. e. 10 óra
kor (szlovák nyelven) dr. Szilády Jenő, 
d. u. 5 órakor (magyar nyelven) ifj. 
Tóth-Szöllős Mihály.

Üllői-úti imateremben  d. e. 11 óra
kor Gádor András (úrv.).

Gyarmat-u. 14. sz. a. d. e. fél 11 óra
kor (német nyelven) Johnson Gisle.

Egressy-úti iskolában d. e. 11 órakor 
Ruttkay Elemér.

Szvetenay-vtcai iskolában d. e. 10 
órakor dr. Halász Kálmán (úrv.).

Fótizúti templomban  d e. 11 órakor 
és d. u. 4 órakor Rimár Jenő (úrv.).

Kelenföldi templomban d. e. 11 óra
kor Wolf Lajos (konfirmáció), d. u. 5 
órakor Benczúr László.

Óbudai templomban  d. e 11 órakor 
Bottá István (úrv.), d. u. 4 órakor 
Kaiser József.

Rákosfalván, a ref. templomban  d. e. 
fél 12 órakor Scholz László (úrv.).

Állami megfigyelő szanatóriumban 
reggel 8 órakor Majba Vilmos.

Protestáns katonai istentisztelet a 
Koronaőrségen d. e. 10 órakor Borbás 
Antal.

Szóvátesszük
. . .  hogy érdekes cikk jelent meg az 

egyik déli lapban a korai házasság- 
kötés érdekében. Teljesen egyetértünk  
abban a cikk írójával és azokkal, akik
ről szólt, hogy nem zeti érdekből és 
erkölcsi szem pontból is kívánatos a 
korai házasság. Sok ifjú erkölcsi k i
lengés veszítené el ezzel lehetőségét és 
adódnék alkalom  a családi élet szere- 
tetére. 24—26 éves korban a mai körül
m ények között elég érettek az ifjak és 
18—20 éves korban a lányok, hogy há
zasságot kössenek. Csak a mai modern, 
élni vágyó romlottság beszél álhum a
nizm usból és erkölcsi defetizmusból 
arról, hogy „hadd éljenek” egy kicsit, 
hadd „szórakozzanak” és hadd „hálóz
zák k i” magukat. Sem m i kifogásunk  
nincsen a szórakozások ellen, ha azok 
a term észetes életkeretek között zajla
nak le. De a legélesebben kifogásolunk  
és bírálunk minden olyan nézetet, 
am ely nem csak megengedhetőnek, ha
nem term észetes szükségletnek tartja 
ezeket az ifjú nemzedék részére. Az 
erkölcsi züllés innen indul el. Ez az 
oka annak, hogy a férfiak „tapasztal
tán” és félig-m eddig kiélten, mintegy 
„m egnyugvásra vágyóan” érkeznek a 
házasságkötés időpontjához, — a lányok 
pedig a legtöbb esetben tisztaságukat 
elveszítve, csalódottan. Azok azonban, 
akik a házasságba nem viszik bele — 
léha életm ódjuk miatt elveszítve nem  
vihetik — ifjúi erejüket, hitüket, opti-
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B M I K U i f t E T
mizmusukat, nem lehetnek a nem zet
nek olyan értékes tagjai, m int am i
lyenné lenniök kellene. Elő kell hát se
gíteni a korai házasságkötést minden 
eszközzel. Elsősorban társadalm i pro
pagandával, azután a szociális lehető
ségek megteremtésével, olcsóbérű, na
pos és szép lakások kiutalásával, meg
felelő fizetésekkel. Akkor bizonyosan 
emelkedni fog a születési arányszám  
is, m ert a fiatal házasok merik vállalni 
a több gyerm eket is.

. . .  hogy erélyes intézkedések be- 
seregnél bevezetett újabb főtiszthelyet
tesi fokozatokról. Szociális és igazsá
gos intézkedésnek találjuk, m ert meg 
kell hogy nyíljék az emelkedés lehe
tősége a nem magasabb társadalm i osz
tályokból származó kiválóak részére is. 
De szerintünk — tisztán szociális szem- 

t  pontból — talán helyesebb lett volna 
a „helyettes” szó elhagyása. Aki egy
szer felkerült a tisztikarba — ha ér
demei ennyire m éltatták  —, az lehes
sen annak neve szerint is tagja.

. . .  hogy erélyes intézkedések beje- 
jelentéséről írtak  a lapok az irodalom 
terén. Tasnádi Nagy András, m int az 
Irodalmi és Művészeti Tanács elnöke 
mondotta: „Nem elég az, ha íróink
keresztyén m agyar emberek, szükséges, 
hogy m agasabbrendü szellemet, nem 
zeti, keresztyén lelkiséget árasszan'ak 
írásaik”. Igaz! El kell tűnnie a kabaré
szellemnek, am elyet nem csak sok zsidó, 
hanem sok keresztyén író is árasztott.

vkm .

Olvastuk
Marcus Aurelius: Elmélkedések. For

dította és bevezetéssel ellátta Huszti 
József. A Parthenon klasszikus soro
zatában kétnyelvű kiadásban jelent 
meg. — M arcus Aurelius a hatalm as 
római birodalom igazgatása és had já
rata i közben önvizsgálatot tartva, a lé
lek legmélyebb titkait kutatja . Sztoikus 
nyugalommal tárgyalja az em beri lét 
számos elre jte tt titká t és életünk igen 
sok problém ájának a megoldását tá rja  
olvasói elé. Idézünk egy mondatot: 
„Bárki bárm it tegyen, vagy mondjon, 
nekem jónak kell lennem ”. Hálásak 
vagyunk a fordítónak, hogy végre meg
jelent a teljes kiadás. Ezt a könyvet 
nem elég egyszer elolvasni állandóan 
lapozni kell, mert minden egyes mon
data szinte egy-egy prédikáció.

Seneca leveleiből. Fordította és be
vezetéssel ellátta Sárosi Gyula. Offi
cina kiadás. Ebben a kötetben kiadott 
levelek Seneca életének abból az idő
szakából származnak, am ikor m ár el
vesztette nagy pártfogójának, Neró 
császárnak pártfogását és naponként 
várta  a császár katonáit, hogy őt is el
vigyék és kivégezzék. Természetesen a 
halál közeledése rányom ta bélyegét 
minden egyes levelére és ha sok he
lyen keresztyéni gondolkodásunk nem 

■ is fogadhatja el a m ondottakat, mégis 
sok lelki haszonnal olvashatjuk.

Alexis Carell: Az ismeretlen ember. 
Az író m unkájában m egpróbálta össze
foglalni mindazt, am it eddig az emberi 
testről és lélekről a tudósok m egálla
pítottak. Ez nem sikerült teljes m ér
tékben, de ilyen form ában nem is sike
rülhetett. Könyvét nem szaktudósoknak 
szánta, hanem  a nagyközönség szá-
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Európa husvétja
Amerikai újságíró, ha keresztyén újságolvasóira volna tekintettel, 

első európai útján, m int vérbeli riporter, a címet így fogalmazná: 
A húsvét Európában. De ez a cím is és a mi címünk is más és más 
tém akört fedez és takar.

Böjtben nagy evangélizációs tevékenységek voltak m indenütt az 
európai protestáns közületekben. Evangélikusok és reformátusok, 
magyarok és franciák egymástól távol és függetlenül a maguk esze- 
járása szeriint végezték el ezeket az építő tevékenységeket. S hazánk
ban is és a külföldön is római katolikus testvéreink a húsvéti ünnepre 
való előkészítéseikben evangéliumi hangon beszéltek híveiknek az 
Oltári szentségről, az úrvacsorára és annak vételére figyelmeztették 
a híveket. Minden ökumenikus tendencia nélkül is m egállapíthatjuk, 
hogy az egyházi szóhasználat és a lelki kérdések m egtárgyalását nyújtó 
beszédekben a két világegyház legalább kifejezéseiben kezd egymáshoz 
simulni.

Mély vallásos hangokról hallunk híreket. Egyházi sajtóközlemé
nyekben, világi újságokban mind átütőbb erővel, ha nem is vala
melyik egyház mellett, hanem a keresztyén ideológia m ellett foglalnak 
mind erőteljesebben állást azok is, akik eddig sem hivatalból, sem 
meggyőződésből nem értek rá arra, hogy ezekben a sorsdöntőén fon
tos kérdésekben hallassák hangjukat.

Beszélhetünk-e még keresztyén Európáról? Nem a pap szemével 
nézve és a lelkész figyelő fülére hallgatva. Nincs külön vélemény e 
tekintetben a különböző nemzetek és egyházak tagjai között. Kivétel 
nélkül mindenki azt vallja a maga közösségéről, hogy az keresztyén 
s amennyiben szomszédja meggyőződésére hatással lehet, szomszédul 
is olyant kíván magának, aki maga is komolyan keresztyén.

Hogy a tettek ellene m ondanak ennek a meggyőződésnek, azt 
mindenki tudja és látja. A háborús cselekedetek kivétel nélkül mintha 
azt hirdetnék, hogy a keresztyén Európából kiveszett a keresztyén- 
ségnek legelemibb elkötelezése is, de a cselekedetek végrehajtói bizony 
nem örülnének annak, ha valaki azért, amit m int katona cselekedett, 
kétségbevonná az ő keresztyénségét. A mai Európa minden katonája, 
akárm elyik fronton is harcol, öntudatlanul is Luthernek a Keresztyén 
ember és a háború kérdésében vallott felfogást teszi magáévá: A ka
tonai cselekedetekért nem a végrehajtó a felelős, hanem m agáért a 
háborúért felelősséggel tartozó lélek.

A katonák is és hozzátartozóik is a nagy ünnepen akaratlanul is 
sokat foglalkoznak a halál gondolatával. Nem m enthető az az emberi 
gondolkodás, amely nagypénteken abban a meditációban kulminál, 
hogy a mai európai ember a szenvedés ugyanolyan iskoláját járja  ki, 
m int am ilyent minden emberek előtt Jézus Krisztus csinált végig. 
A nagy és kollektív, szentnek m inősített szenvedés akaratlanul is ilyen 
gondolatokra hajtja  a közelről és még közelebbről érdekelteket. A fel
tám adás kérdésében azonban mindezeken túlm enően nagy érdeklődést 
m utat valam ennyi európai lélek. A Rudolf Steiner iskolájának immár 
hazákban is szaporodó szektája, amely erősen az; antropomorfisztikus 
gondolatok súlya a la tt él, épen a hazai protestáns tagok többsége m iatt 
is, foglalkoztatja tagjait a halál és feltámadás problémáival. Tudják 
és látják, hogy ez a kérdés ma európai közkérdés. Nem olyan érte
lemben, ahogy pl. a mi egyházunkban a halhatatlanság problémája 
szőnyegre került, hanem kizárólag a hadi tapasztalatok kényszerkép
zetei alapján nőtt meg és szélesedett ki ez a probléma.

Vájjon a húsvéti igehirdetés számot m er-e vetni ezzel a nagy 
kérdéssel Hollandiában épenúgy, m int Portugáliában? Amennyire az 
európai lélek meg tud nyilatkozni napjainkban s ahogy ezek a hangok 
és sóhajok elérkeznek hozzánk is, amint a mi sóhajaink elérnek 
hozzájuk, azt lehet látni, hogy egyetemes keresztyén európai kérdés a 
halál és feltámadás kérdése.

A nagyhét hangversenyei — Parsiiál-előadások és Bach-passiók — 
a nagyvárosok közönségét közel viszik ehhez a nagy kérdéshez. A kö
zeli halál víziója megdöbbenti a legbékésebb falusi lakás nyugodt 
idegzetű emberét is s a K árpátok övezeténél figyelő hős épen úgy,



mint az Észak vártáján  álló finn testvér egyformán nemcsak a puska- 
csővel, gránátvetővel, vagy más harci eszközzel néz szembe, hanem 
magával a halállal, amely neki is legszemélyesebb és ezekben a napok
ban — a húsvéti ünnepkör magasságában — legszentebb kérdése. 
A templomokban pedig helyesen, erősen, állhatatosan, meggyőződéssel 
hadd hirdettessék minden európai léleknek: nincs a sírban a halott, 
angyalok bizonyítják a feltám adott új életét és emberek hirdetik, hogy 
aki meghalt az ő szemeik előtt: az ismét él.

A Faust operát is sokszor használták fel húsvéti illusztrációnak 
igehirdetésekben és egyházi iratokban. írók és költők a papok segítő
társai akartak lenni mindig annak érdekében, hogy a feltám adásban 
való h it élete legyen mindenkinek, ma tehát a harcoló katonának, 
a pusztulás ú tjára  ju to tt Európának s m indenkinek kiáltó szó legyen: 
a hivő és keresztyén Európa ebben az évben minden eddiginél 
erőteljesebben hallja meg, hogy mindaz, aki Krisztusban él, nem hal
hat meg.

Spanyolul is ezt írják, angolul is ezt hirdetik, németül is ezt 
imádkozzék, m agyarul is ezt prédikálják s a haldokló orosz katona 
is így tekint megmarkolt ikonjára. Hinni kell a halál előtt és a 
halálban is azt az életet, mely több a földi életnél és Krisztus 
kezében van. . G. L.

Földalatti templomban
Rendkívül érdekes cikket olvastunk Máday Jusztina tollából a 

Református Jövő f. é. márc. 15. és márc. 22. számában, mely a cikk- 
i rónak a bombázott Berlin egyházi és istentiszteleti életéről szerzett 
tapasztalatait írja  le. Néhány részletet közlünk belőle.

Egyik bombázás utáni napon az egyik közeli templomot keres
tem fel. Illetve ez volt a szándékom, m ert a templomból csak néhány 
üszkös gerenda, kőtörmelék és más, felism erhetetlenségig megváltozott 
kőhalmaz m aradt. Csaknem letörlődött a föld színéről. Mivel azonban 
nem néhány nappal ezelőtt történt a templom elpusztítása, m ár a 
rendezés és újrakezdés nyomai is látszanak. A romok közelében ugyanis 
volt egy tábla, amelyen a következő felirat volt: A templom elpusztult, 
de az altemplom épen m aradt, istentiszteleteinket és összejöveteleinket 
ott tartjuk . Lejárat a nyíllal megjelölt helyen. M egkerestem a nyilat 
és lementem az altemplomba, ahogy a felirat mondotta. S lenn nagyon 
kellemes meglepetésben volt részem. Ugyanis azt vártam , hogy valami 
nagyon nyomorult kriptafélébe érek, ahol ócska sírok és síremlékek 
fogadnak és már- előre féltem az egésztől. Ezzel szemben szépen ki
világított folyosókon át értem le az elpusztított templom alatt épült 
altemplomba. Szabályos istentiszteleti helyiség volt. Harmóniummal, 
evangélikus oltárral, az oltáron pompázó virágokkal. S hogy jól körül
néztem, észrevettem, hogy ami a szétvert templom romjai alól kim ent
hető' volt, az mind itt, az oldalfolyosókon együtt van Találtam két 
felismerhetetlenségig megolvadt tárgyat, amire ez volt írva: ez volt 
az oltár két gyertyatartója. Volt egy feszület is a falon. Az egész 
csaknem épen m aradt meg, mindössze a Megváltó egyik karja hiány
zott. A templom padjai közül két darabka m aradt. Azokat valósággal 
felfalta a tűz. A lelkipásztortól megtudtam, hogy a hívek éppen úgy 
járnak a templomba, m int eddig. Csak most többször kell istentiszte
letet tartani, m ert az altemplom kicsi és nem férnek feleannyian sem, 
m int a hajdan ép templomba, fenn. Megkérdeztem: m it tapasztal: 
milyen hatással van az emberekre a nagy pusztítás?

A hit ereje.
— Valaha nem ihittem én sem, hogy az em ber kibír ekkora 

pusztulást. Kételkedtem abban, hogy hitünk a szenvedésben nőni is 
tud! De Isten megszégyenített! M ert ami itt most nálunk a hitélet 
terén végbemegy, az minden képzeletet felülmúl. Az emberek való
sággal újjáélik a keresztyén ókor minden eseményét. És nemhogy 
fogyna a bizalom és a hit az Istenben, de egyre nő. Nem számít a 
szenvedés és a pusztítás. Egy, ami m indenkinek számít: lelkileg teljes 
ember legyen és újjá tudjon építeni mindent: a teljes testvériesség

m ára írta. M ielőtt belekezdett, tisztá
ban volt a nehézségekkel, csak azért 
fogott hozzá, m ert valakinek vállalnia 
kellett ezt a m unkát is. A könyv nem 
csöndes tudósi magányban kószált, ha
nem New-York zűrzavaros lárm ájában. 
Célja: „Ez a könyv mindazoknak van 
szánva, akiknek m indennapi föladatuk 
gyerm ekek nevelése, az egyén alak í
tása és irányítása: tanítóknak, higiéni
kusoknak, orvosoknak, papoknak, tá r 
sadalm i gondozóknak, tanároknak bí
ráknak, katonatiszteknek, m érnökök
nek, nemzetgazdászoknuk, politikusok
nak, ipari vezetőknek, stb. De azoknak 
is, akiket csupán testünk és lelkünk 
megismerése érdekel. Egyszóval m in
den férfinak és minden nőnek. Min
denkihez szól, m int egyszerű beszámoló 
azokról a tényekről, am elyeket a tudo
mányos megfigyelés k iderített az em 
beri lényekről”. S. K.

Láttuk
Pávich Béla festőművész, a „Duna 

m ellett” címen rendezett műveiből k i
állítást. Képein látszik erős grafikai 
tudása és képessége. Jelenlegi müvei 
közül a nagyvonalúan húzott stílusban 
festett képei a jobbak, a kisebb, rész
letesebb kidolgozott témái egyelőre 
még nem hatnak elég meggyőzően. De 
még fiatalem ber és képei fejlődési le
hetőségeket ígérnek.

Fatornyok. Zilahy Lajos sok port fel
vert darab ja most kezd hozzáférhetővé 
válni azok szám ára is, akik nem érnek 
rá  órákig állni sorban jegyekért. A 
színdarabról először is azt kell mon
danunk, hogy nagyszerűen megírt és 
felépített színmű. Fokozatosan, lassan, 
eleinte alig e lre jte tt kis magból bontja 
ki a végső drám át. Törés alig van 
benne, s ahol van, megbocsátható. De 
m ondanivalója nem magában a drám á
ban, a drám ai m agban rejlik, hanem  a 
„körítésben”, azaz a mellékes beszél
getésekben. I tt tesz Zilahy politikai 
vallomást, olyan ügyes formában, hogy 
a legtöbben azt sem tud ják  hová le
gyenek az örömtől. Politikailag úgy
nevezett „konstruktiv” állásfoglalása 
van, azaz bár hőse végül is nem tud 
ellenállani a belsejében dúló parancs
nak és inkább elszakít minden szálat 
és elmegy, a rokonszenvet mégsem 
tud ja felkelteni maga iránt. A rokon- 
szenv azok felé fordul, akik a gyen
gébbek, vagy legalább is annak látsza
nak. Ez az író érdeme vagy hibája, a 
szerint, hogy honnan, milyen oldalról 
nézik őt. M ert ebben a darabban Zi
lahy nem a nemzetnek, a nagy közös
ségnek életét és érdekét nézi, hanem 
az egyéni tragédiákat emeli ki és eze
ket tekinti fontosabbnak. Ez, a nagy 
világnézeti harc idején gyakran elő
forduló esemény viszi azután félre a 
darabot és erősíti azokat, akik egyéni 
érdekeiket és ú. n. hum anizm usukat ön- 
tudatlanul fölébe helyezik a nagy 
nemzeti kérdéseknek. Ez a humanizmus 
azonban, bár szép akkor, am ikor élet- 
rő l-halálról van szó, inkább veszélyes 
játék, m int követendő példa. Természe
tesen m entheti magát az író azzal, 
hogy ez is az élet egyik darabja, ilyen 
em berek is vannak. Akkor azonban 
nem szabad őket a színpadra vinni, 
m ert nézetük fertőzhet. — A kiváló
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előadásban színre kerülő darab a fenti 
és a már m áshelyen szóvátett hibák
tól eltekintve: irodalmi jelzőt érdemel.

A hozomány vadász c. ném et vígjáték  
nem hoz tulajdonképpen semmi újat. 
Ami újnak látszik benne, csak a vál
tozott környezet miatt látszik annak. A 
más humor és az idegen komikum sok 
helyen nevettet, sok helyen azonban 
bosszant. Jó közepes film. kp.

Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére 

vonatkozó igénybejelentésre.

Az 1930. évi VII. törvénycikkel léte
sített „Protestáns Tanítói Internátusok  
Alapjából” való segélyezésre evangé
likus egyházunk nevében pályázatot 
hirdetek olyan, gyerm ekeiket 1943/44- 
ben taníttató tanítók gyerm eknevelte
tésének céljaira, akik falvakon, tanyá
kon teljesítenek szolgálatot és ennél
fogva gyerm ekeik továbbneveltetéséről 
a maguk erejéből gondoskodni nem  
tudnak. K ivételesen s különösen indo
kolt esetben ezen kategórián kívüleső  
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá 
kerül. Figyelem m el az alap rendelteté
sére és a miniszter úr intenciójára, kü
lönös figyelem ben részesülnek azok a 
folyamodók, akik gyerm ekeiket evan
gélikus internátusbán helyezték el. A 
kérvényben feltüntetendő: a tanító
neve, életkora, h ivatali minősége, m ű
ködési helye, családi viszonyai, te lje
sített hadiszolgálata, házon kívül tanít
tatott gyerm ekeinek neve, életkora, is
koláztatási (m elyik iskolába jár) és e l
helyezési adatai (internátus, magánház, 
rokonság), tanulm ányi előm enetele. To
vábbá a tanítói javadalom  pontos ada
tai tételenként s végösszegben arany
pengő érték szerint. Feltüntetendő te 
hát a fizetési osztály és fok, a helyi 
javadalom  (értékegység, kezdő fizetés 
százaléka, föld, termény, tüzelőfa, 
készpénz, fizetéskiegészítő állam segély, 
esetleg más, bármilyen term észetű ja- 
vadalm i tétel) s végül a magánvagyon. 
Folyamodási ívet, megkeresésre, az ille 
tékes püspöki hivatal bocsát a folya
modó rendelkezésére. T ekintettel az 
egységes eljárás szükségére, a segély
kérés ezen folyam odási íven nyújtandó  
be. Az illetékes püspök úrhoz inté
zendő, bélyegm entes kérvény az ille
tékes esperes úrhoz folyó évi május hó 
10-éig nyújtandó be, onnan pedig má
jus hó 15-éig az illetékes püspök úr
hoz terjesztendő fel, hogy május hó 
20-áig kezeim között lehessen.

Budapest, 1944 márc. 27.
D. báró Radvánszkp Albert s. k. 

egyetem es felügyelő.
v * ij—> * i/*% '*'* v  '< * ifi ^  *»•

Nagyvelcg. A gyülekezet a feloszlott 
uradalom szép szám tartólakát tanító
lakásnak, a m ellette lévő épületet pedig 
iskolának kapta. Az uradalmi konyhá
kért 3 hold földdel együtt szintén a 
gyülekezet tulajdonába ment át.

A szom bathelyi gyülekezet Kossuth 
halálának 50. évfordulója alkalmából 
szépen sikerült hazafias ünnepet ren
dezett, melyen az ünnepi beszédet Já- 
nossy Gábor tb. egyházfelügyelő mon
dotta.

és keresztyén szeretet jegyében. Ha most már lehetne, mindenki láza
san épí'ene. S mindenki szívében csak az él: sokkal különbet, mint 
eddig volt. Osztály tálán lett a keresztyénségünk, s de nagy áldás ez!

Néhány nap múlva résztvettem  egy istentiszteleten, amit kinn, 
egy istállóban tartottak. Forró légkör vett körül. Az emberek úgy 
énekeltek, m intha falakat akartak volna megrepeszteni énekükből 
sugárzó hitük erejével. És az istentisztelet után — megvallom — éle
temben először láttam  ennyi pénzt begyülni önkéntes adom ányként. . . 
De a lelkipásztor m egnyugtatott: ez elenyészően kevesebb, m int általá
ban máskor szokott lenni: máskor kétszer ennyi a perselypénz. Az 
emberek nem érzik többé, hogy a pénz az övéké: hívő módjára sáfár
kodnak vele.

Néhány hónappal ezelőtt olvastam még kijövetelem előtt, hogy az 
egyik ném et község lelkésze hősi halált halt és a lelkészi szolgálat 
végzését a felesége vette át. A hír nagyon érdekes volt, tipikusan mai 
és háborús, akkor nem is gondoltam arra, hogy néhány hónap múlva 
szemtől-szembe ülök m ajd azzal a lelkésznővel, aki a férje helyén áll 
s viseli a szolgálat nem éppen könnyűnek mondható terheit.

Asszony a szószéken.
Az egyik délutáni istentiszteleten találkoztam  a Inagytiszteletű 

lelkipásztornővel. Csak úgy egészen véletlenül m entem  az egyik tem p
lom felé, szokásomtól eltérőleg, nem abba a templomba, amelyikbe 
eddig rendszeresen jártam  s amikor beértem, éppen istentisztelet volt. 
A legnagyobb meglepetésemre a szószéken, lelkészi ruhában, egy nőt 
láttam . Végighallgattam a prédikációt és utána felkerestem  a nagy
tiszteletű lelkipásztor úrnőt és elbeszélgettem vele.

Siettem megkérdezni: hogyan lehetséges az, hogy lelkészi szol
gálatot végez? Talán m egtanulta a szolgálat titkait a hősi halált halt 
férjétől?

— Nincsen semmi különös az egészben — mondja. — Az egész
nek a m agyarázata, hogy én is szabályosan elvégeztem az egyetem 
hittudom ányi karának tanfolyamait, vizsgákat tettem , lelkésszé is 
szenteltek, csak eddig soha nem gyakoroltam a szolgálatot, hanem 
feleség voltam, sőt öt gyermekem is van. Hogy férjem  elesjett a 
fronton, minden további nélkül felvettem a munka fonalát és felet
teseim jóváhagyása alapján, végzem a lelkipásztori teendőket

A nagy éhség. . .
— Milyen lelkim unkát lehet ma végezni? Lehet szó rendes gyü

lekezeti életről?
— Rendes gyülekezeti életről, a szó régebbi értelm ében nem lehet 

szó. Ez egészen természetes. De lehet szó arról, hogy az Igehirdetésre 
m egtaláljunk minden alkalmat. A nép nagyon szomjasan áhítja az 
Igét. Elmondhatom: soha ennyire még nem áhította, m int éppen most. 
Azt hinné az, aki nem él közöttünk, hogy a sok légitámadás meg
kem ényítette a lelkeket és nem képesek az Ige vigaszának felfogására, 
csak a maguk fájdalm ával és gyötrelmeivel vannak elfoglalva. Ez 
azonban nagy tévedés. Én magam is azt hittem  előbb: az embereknek 
m ost legalább is egy darabig nem kell Isten és az Ö üzenetei. A fáj
dalomnak nyoma sincsen és az egyéni vélt nyomorúság hánytorgatásá- 
nak. Ellenben annál nagyobb az éhség, a komoly lelki éhség az Ige 
után. És csakis az Ige után. Ma nem lehet prédikálni, szép beszédeket 
mondani. Ma bizonyságot kell tenni Krisztusról. Ma nem kell, ma 
nem bírja el a keresztyén lélek a felesleges szavakat. Ma minden
kinek csakis a lényeg kell: Krisztus valóságos szabadítása és ereje. 
Ügy, hogy hitetlen vagy közönyös lelkipásztort nem bír el a nép 
többé, de még azt sem, aki csak foglalkozásszerűen lelkipásztor. Ma 
élethitű keresztyén személyiségnek kell lenni annak, aki a nép, a 
keresztyén közösség) vezetője.

— Megdöbbentően nagy erő' kezd lenni a keresztyén hit. Nem a 
foim ák számítanak, hanem  csakis a tartalom. Azt hiszem, gyökeres 
változás következik be a keresztyén életben lassan-lassan.

— Mégis* miben áll a mai gyülekezeti élet?
— Az igehirdetés áll az első helyen. Templomainkban négy-öt 

istentisztelet van az istentiszteleti napokon. így is alig ju tnak be a
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templomba híveink. A kisebb összejöveteleknek se szeri se száma, 
de ezeknek csak az irányilását végzem. Rengeteg a keresztelő, esketés, 
temetés és főleg nagyon sokat kell az egyes gyülekezeti tagok ügyes
bajos dolgai u tán járni. De ezt szívesen tesszük és minden magától 
értetődő ma.

Régi szép imádság
1818-ban, tehát 126 évvel ezelőtt jelent meg Pozsonyban és Pesten 

Füskúti Länderer örököseinek betűivel ,,Bujdosá:nak emlékezet köve” 
c. kis imádságos könyv, melyből az úrvacsora előtti imádság egy részét 
közöljük.

A’ töredelmes szívnek büneinvaló bánkódása, m ellyet 
U r’ Vatsorája előtt mondhatsz.

Jaj nékem! jaj nékem! m it tselekedtem, mit vittem  véghez? nagy 
az én bűnöm, az égig ér az; sok az én gonoszságom, rrrn t a ’ tenger 
fövénye; nehéz az én terhem, mint a ’ nagy hegy; irtóztatok az én nagy 
fájdalmim, mint egy halállal viaskodónak íájdalmi! Tégedet magassá- 
gos Istent bántottalak meg; azt bánom: Tégedet, legfelségesebb Istent 
indítottalak haragra; azon búsulok: Öh m it m ondjak 's hogy pana
szoljak? Az én emlékezetem igen gyenge gonoszságim reá emlékezé
sére, szívem igen tehetetlen nvnden erköllstelenségim ’ megbánására; 
nyelvem igen tudatlan m inden vétkeim ’ elő számlálására, és szemeim 
felettébb szárazok bolondságim’ elégséges m egsiratására. Óh! hol vagy
tok fohászkodások, hol vagytok! Óh én minden elmém és erőm! bizony 
méltán vál óznátok által merő azon fohászkodásokká és nyögésekké! 
M ert te én szívem! te vagy az a ’ kútfő, a ’ hcnnét buzog ki minden 
gonosz: Te én elmém! te vagy tanáts adója ennyi bolondságnak: Ti 
minden én indulatim , ti vagytok, a ’ serény eszközök, mellyek által 
minden gonosz véghez mégyen. Óh! hol vagytok? panaszkodások, hol 
vagytok? De hogy panaszkolhassam eléggé bűneim ’? nem de nem 
engedetlenségnek, a ’ törvény által hágásának gyermeke, és a ’ bűn m iatt 
a ’ halálnak nem fi ja vagyok-é? még is nem akarsz, panaszkodni én 
szívem! és nem akarod szemedet felnyitni, óh te bűnös! A’ hol’ rossz 
fa; ott rossz gyümölts van: a’ hol kígyó; ott méreg van’ a ’ hol pokol; 
ott kárhozat van: Panaszolkodjál most, óh te bűnös! panaszolkodjál. 
Te, te vagy az a ’ rossz fa! Téged’, téged’ m érgesített meg a’ kígyó! 
és m inden dolgaid a ’ halálhoz, ’s a' kárhozathoz sietnek. Óh, hol 
vagytok ti könyhullatások! hol vagytok? Folyjatok könyhullatások 
patakjával én szemeim, nedvesítsétek, áztassátok meg ortzámat köny
hullatások vizeivel! Öntözzetek, folyjatok, tsurogjatok egész folyam a
tok könyhúllatásokkal! hogy sirathassam meg bűneimet, panaszolhas
sam meg gonosz tselekedetimet, sirathassam meg keserves sírással azt 
az éjtszakát, mellyben véghez vittem  a ’ setétség’ munkáit; sirathassam 
meg a ’ reggelt, mellyet tisztátalanságom mal megmotskoltam; s ira t
hassam meg a ’ napot, m ellyet híjába valóságban töltöttem  el; sira t
hassam meg az estvét, mellyet testi gyönyörűségbe végeztem el. Öh 
jaj nékem! óh jaj nékem! nints olly vétek, mellyet véghez nem vittem; 
nints olly gonoszság, melly én bennem megnem gyökerezett: Az én 
szívemet m ajd a’ harag, majd az irigység, és másokhoz való irgalm at- 
lanság fogja el: a ’ gyalázatos fösvénység megkörnyékezett engemet: a 
gonosz kívánság felgyújtott engemet; a’ m értékletlenség m egbírt 
engemet; a’ tisztességre való vágyás magához szorított engemet: Az 
én szemeim te tőled híjába valóságra fordúltanak; nyelvem a’ hamis
ságra vetem edett; szívem szüntelen gonoszt gondol, és kezeim tsak a ’ 
gonosz tselekedetek körül forgódnak!

Hol vagy te  én Megváltóm! Hol vagy? Ne rejtsd el ortzádat 
előttem! Fogadj kebeledbe! végybé kegyelmedbe! A’ te sebe'd az én 
idvességem, vereséged bé-kötözésem, szent véred tisztúlásom: A’ te 
fedezésed  szerezzen meg engesztelési; engedelmességed nyerjen ke
gyelmet; kinaid légyenek bűnöm fcotsánatja; panaszid légyenek vígasz
talásom; halálod légyen életem.

óh! hol vagy én Vigasztalóm? Hol vagy? Jövel hozzám vigasz
talásoddal! élessz engemet mellettem léteddel! Siratom bűneimet
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H Í R E K
Lapunk kedves olvasóinak Istentől 

kegyelmesen áldott, békességes ünne
peket kívánunk.

A farádi népfőiskola záróünnepélye
március 24-én volt. Ez alkalommal az 
istentiszteletet D. Kapi Béla dunántúli 
püspök végezte. A példázatbeli okos 
szüzek történetét fejtette ki a leányok  
és a farádi tem plomot zsúfolásig meg
töltő hívek előtt. — A hála
adó* istentiszteletet a népfőiskola he
lyiségében záróünnepély követte. Sza- 
lay Sándor m. igazgató, farádi lelkész, 
majd sorban az egyes növendékek és 
női vezetőjük, Malaga Elza diakonissza 
számoltak be a leánynépfőiskola gaz
dag életéről. Az idei dunántúli leány
népfőiskolának 30 növendéke volt. 
Előadói lelkészek, tanárok, tanítók és 
orvosok voltak.

Az Evangélikus Templomok c. dísz- 
kötésű albumot eddig az előfizetőknek  

i kb. a fele megkapta. M ivel a mai v i- 
| szonyok miatt a kötési munkálatok las- 
| sabban haladhatnak előre, kérjük azo

kat az előfizetőket, akik a munkát még 
nem kapták meg, várjanak türelemmel, 
rövid idő alatt ők is kézhez vehetik.

Szem élyi változások D. Raffay Sán
dor bányakerületi püspök Lehel László 
eddigi Budapest—D eák-téri segédlel
készt Kiskőrösre küldötte vallástaníto- 
lelkészi szolgálatra, Harmati György 
eddigi Budapest—fasori segédlelkészt 
pedig Maglódra rendelte helyettes- 
lelkészi megbízatással.

Kitüntetés. A dunántúli festőm űvé
szek Győrött rendezett tavaszi képtaL- 
latán Szabó Lajos mérgesi evangélikus 
tanítót elism erő oklevéllel tüntették ki. 
* Az Evangélikus Hittudományi Kar 
Hallgatóinak Ifjúsági Köre március hó 
29-én m egtartott tisztújító közgyűlésén  
az alábbi tisztikart választotta meg: 
elnök: Gosztola László, alelnök: Juhász 
Imre, titkár: Horváth József, jegyző: 
Fábry István, pénztáros: Komoly Sá
muel, háznagy: Csengődy László, kar- 

'nagy: M arschalkó Gyula.
Losonc. Az egyházközség böjt m in

den szerdáján előadássorozatot rende
zett s ennek keretében Pásztor Pál, 
Gádor András, Csaba László és dr. H. 
Gaudy László tartottak egym ást köve- 
tőleg előadásokat. A böjti estéket eset- 
ről-esetre művészi számok is k iegészí
tették.

A vásárosmiskei kis árvaházat, mely 
néhány évvel ezelőtt a leányegyház
község lelkes híveinek áldozatkészségé
ből létrejött, most a dunántúli Luther- 
Szövetség vette át s így a fenntartó 
hatóság hathatós segítségével és az 
egész egyházkerületben folytatott gyűj
téssel rem énysége van arra, hogy saját 
épületében dolgozhatik s további fej
lődés útjára induljon el.

Egyházmegyei ifjúsági munka. Bony- 
nyai Sándor orsz. KIÉ titkár, ifjúsági 
lelkész Tóth Sándor mezőlaki lelkész 
kíséretében a közelmúltban végigláto
gatta a veszprémi egyházm egye gyüle
kezeteit és az ifjúsági munkáról tartott 
megbeszéléseket.

Házasságkötés. Dombi László pápai 
vallástanító-lelkész és Karner Ilona 

1 oki. tanítónő március 30-án tartotta
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esküvőjét a nagyalásonyi evangélikus 
templomban. (Minden külön értesítés 
helyett.)

Halálozás. Özv. dr. Schulek Frigyesné 
sz. Riecke Johanna márc. 25-én 94 éves 
korában Budapesten elhunyt. K iterjedt 
család, köztük 20 unoka és 27 dédunoka 
gyászolja. Schulek János műépítész, 
egyháztanácsos testvéreivel együtt az 
édesanyát temette. M árcius 27-én he
lyezték nyugalom ra a farkasréti tem e
tőben.

Salgótarjánban az egyházközség böjti 
előadássorozatot rendezett, amelyen 
H arm ati Béla ősagárdi lelkész, m int a 
Missziói Egyesület kiküldöttje, Antal 
Zoltán helyi reform átus lejkész, Csen- 
gődy Lajos és Kuszy Emil lelkészek 
ta rto ttak  előadást. Közrem űködtek Su- 
rányiné, Bartholy K lára vezetésével a 
Vegyeskar, a férfitrió Polony Zoltán 
vezetésével, Röder Alfréd orgonaszá
mokkal, Deman Gusztáv, a vonóstrió, 
Joó Edit, Székely Ágnes, F lachbart 
Sára, Dianiska M ária és Becht Magda 
szavalattal, énekszólóval és m elodrá
mával.

Sajtó alatt van és mihelyt a háborús 
nyomdatechnikai akadályok e lhárítha
tok lesznek, megjelenik H arm ati Béla 
ősagárdi lelkész könyve: „A lélek ha l
hatatlanságának védelmé”-ről. Meg
rendelők sürgetés nélkül kézhez fogják 
kapni. A könyv előjegyzési ára 4 pengő. 
Könyvkereskedői ára 6 pengő lesz. 
M egrendelést még elfogad Evangélikus 
Lelkészi Hivatal, Ősagárd, u. p. Keszeg 
Nógrád megye.

A soproni evangélikus líceum és ta
nítóképzőintézet igazgatósága felkéri 
azokat a szülőket, akik fiaikat az in té
zet I. osztályába az 1944/45. iskolai évre 
felvétetni óhajtják, hogy a felvételi 
jelentkezést mielőbb nyújtsák  be az 
igazgatósághoz (Képezde-u. 14.). A fé
rőhelyek száma a háborús helyzet m iatt 
erősen korlátozott, a jelentkezők száma 
állandóan emelkedik. Mellékelendő ira 
tok: születési anyakönyvi kivonat, a
gimnázium, vagy a polgári iskola IV. 
osztályáról félévi értesítő-m ásolat, ha
tósági vagyoni (szegénységi) bizonyít
vány, hatósági orvosi bizonyítvány. A 
Tanulm ányi Értesítőt utólag kell mel
lékelni.

BOLDOG RABSÁG
címen jelent meg Friedrich Lajosnak 
az Üzenet c. szórványlap szerkesz
tőjének legújabb egyházi-beszéd 
kötete. Megrendelhető a szerzőnél.

KECSKEMÉT, LUTHER-PALOTA.
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Péterrel; megvallom bolondságomat Zakéussal, meg panaszlom tisztá- 
talanságom at Magdalénával: Azért engedj meg te is énnékem! mutasd 
hozzám kegyelmedet, mutasd könyörületességedet: felejtsd el, felejtsd 
el bűneimet: engedd meg gonosz tselekedetimet! nem tagadom vétkei
met; nem fedezem rútságomat; nem mentem magamban parantsolatid’ 
által hágását; bánom, hogy gonoszt tselekedtem; bánom, hogy gono
szul éltem; megesmérem bűneimet, megesmérem vétkeimet, és meg
esmérem nyavalyámat: Óh fogadd el Uram! az én kiáltásomnak szavát, 
panaszimnak szavát, segítségemre való hívságomnak szavát, keserves 
siralm im nak szavát! Én szegény ember! mit tégyek? nintsen szám a ’ 
szobásra; hanem tsak az egyre: Én vétkeztem! könyörülj rajtam! 
engedj meg! erre mind szükségem van, hogy találjak kegyelmet szent 
ortzád előtt.

Óh! kegyelmezz gonosz tselekedetimnek! engedj meg vétkeimnek! 
botsás meg engedetlenségemnek! vedd bé engesztelésül szent Fijadnak 
vérét! ártatlansága fedezze bé bűnömet! az ő betegsége légyen lelkem ’ 
egéssége!, az ő fájdalm a légyen szívem’ békessége! az ő meg szenten- 
Izráztatása légyen lelkem ’ megszabadulása! Óh Atya Isten, hallgasd 
meg kérésemet! Óh Fiú Isten, veddbé panaszimat. Óh Szent Lélek 
Isten, segítsd fohászkodásimat! és így felszabadulok bűnöm alól, ’s 
ebben az életben igaz, a ’ másikban örökké boldog lészek. Ámen.

Egyházunk ifjúsági munkája
(Folytatás) Több szem többet lát.

Egyik akadém ikus-tagunk a következőképpen nyilatkozott: „Hogy 
m it jelent nekem, m int katonának a Konf. Kör? Talán többet, mint 
a civileknek. Sok közös problém át megbeszélünk a hozzám hasonló 
korúak közösségében. Jól érzem itt m agam at és a laktanyában, egymás 
között fennálló lazább kapcsolat helyett itt érzem, hogy szorosan 
hozzátartozom az evangélikus ifjúsághoz. Egyek vagyunk mi és egy 
úton haladunk. Mindig szükséges volt, hogy az ember előtt lebegjen 
valami határozott cél, amely felé törekedjék, egy irány, amely felé 
haladjon. Minden m agyarnak a célja csak Nagy-M agyarcrszág lehet. 
Ehhez a célhoz pedig a kard m ellett csak az Isten szava vezethet 
Efelé a biztos és határozott irány felé m utat a Konf. Kör is. És hogy 
m ennyire szükségét érzem a Körnek, bizonyítja, hogy konfirmációmtól 
az érettségimig majdnem minden szombaton, ott voltam és még mint 
katona is mindig ott vagyok, amikor szabadságom és időm engedi.”

Két kisebb diák egy alkalommal így nyilatkozott az Ifjúsági Kör 
m unkájáról: ,,A Kör tanított meg harcolni önm agam ért és társaim ért. 
A Kör ébresztette fel bennem azt a tudatot, hogy más fiúk között is 
felelősségteljes munkám van. Néha úgy érzem, hogy nem tudok már 
megállani a munkában, minden erőm összeroppant, de akkor mellém 
áll az Úr s új erőt önt belém az újabb küzdelmekre. A Körben 
hallott tanítások, figyelmeztetések, biztatások a küzdelemben mindig 
erőt adnak a kísértésekkel szemben és én érzem, hogy tűzben edződik 
az acél, a megpróbáltatások tüzében az ifjúi lélek. S így lesz a gyer
mekből „jellemes ifjú .” Ha csak valami szerepe is van a jellemes ifjú 
kialakításában, akkor is mindig hálásnak kell lennem nevelő m un
kájáért.”

,,A Kör szmomra szórakozóhely, lelki vezetőm. Tudom, hogy itt 
mindig felüdülök, ide mindig jó helyre- jövök. Lelki kétségeimet nyu
godtan elmondhatom a Tisztelendő úrnak, baráti szívvel hallgatja meg 
és orvosolja azt. Szüleim is szívesen engednek el mindig. Ez külön 
öröm számomra. A Kör előadásain és megbeszélésein sokat tanulhatok. 
Társaim példája mindig serkent és önnevelésre buzdít. A Kör nyári 
táborozása életemnek egyik legkedvesebb élménye lesz.”

Egy leány tagunknak barátnőjéhez intézett leveléből idézem a 
következő mondatokat: ,,Ne vádolj azzal, hogy a táncért elhanyagolom 
a Kört. Ne hidd. Megismerek ugyan más társaságokat, de ezáltal még 
jobban megszeretem ezt. M ert minden hibájával együtt szeretem az 
összes tagokat, ha néha mást mondok is. Még soha nem szerettem 
úgy egy társaságot, m int a mi Körünk tagjait.” Pásztor Pál.
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gességek  és ó ra jav ítások .

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítás! A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telefon : 38-20-87.

10, 01 m
és az összes hang- A  P X I F  I u/  hangszer- 
szerek legolcsóbban 1V1/A.IA1 T i 1 Z^t telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.
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E vangélikusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával, a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
hittestvérünk 
zongora termében 

140-352 .
véfeie M en d ö ln é

B ezeréd i-u . 10. — Tel.

M ü v irág ( d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö'Utca 1.
TELEFON : 1 8 0 -2 1 3 .

RFIVFP7Í1K zomí*nctáblák,U L L I LUl UIY vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviesye>  cimkék 
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

SZÖVETKEZETI
BOLT



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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 55. ÍElÉH! 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telelőn: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r:/

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

Sántha K ároly

I m á d s á g o s  k ö n y v .  
Fűzve : 3'— P.

D. K api Béla  ;

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ;

Novellák. Fűzve : 8’— P. 
Kötve: 11’— P.

G iertz Bo

' ' \  kősziklára éní
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve: 16 — P.

M aróthy Jenő  :

itemoenot -  márciusi!
Regény. I—II. 'kötet.

Fűzve : 8’— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

JCulUevleiké
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy* kö

tetben.

H all Caine

léúszdus éleU
Fordította : M áthé Etek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88’— P.

Új! Új
V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton” ' ”
Második kiadás.

Fűzve : 5’— P. Kötve : 8‘— P.

R em én yik  Sándor

összes versei
G yóni Géza

összes versei
I—II. kötet. 46 -  P. 21*40 P.

W eitb rech t:

Hláua és Utávta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2’50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLOI-UT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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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.

m m m

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Óvóhelyen

A Szovjet valláspolitikája 

Ünnep és közösség 

Népfőiskoláink mérlege

„Jer, temessük el a te s te t...“

Pislogó gyertyafény a homályos szórványúton

Szóvátesszük

Olvastuk

Láttuk

Felhívás

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. április 16.

Deák-tér 4. (ifjúsági) d e. i/49 -----------------
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V 4 I O  Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Gádor András
Deák-tér 4. d. u. 5 Muncz Frigyes
Fasor (ifjúsági) d. e. V2IO -----------------
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor (konfirmáció) d. u. 4 Kemény Lajos
Aréna-út 7. d. e. V 4 I O  Lamnek Vilmos
Kőbánya, Kápolna-u. 14. d. e. 10 Szabó Aladár
Kőbánya d. u. 4 Szabó Aladár
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Kádár Gyula
Simor-utca 35. d. e. 11 Boros Károly
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Muncz Frigyes
Ullői-út 24. (egyetemi) d. e. 1/2IO Dezséry László
üllői-út 24. d. e. 11 D endely Károly
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 10 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 -----------------
Gyarmat-utca 14. d. e. 10 Ruttkay Elemér
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
F óti-út 22. (katonai) d. e. 1/29 Ónodi Szabó Lajos
Fóti-út 22. d. e. 11 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 Rimár Jenő
Szent Lász]^ út 61. d. e. 9 ----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 9 Glatz József
Bécsikapu-tér (konfirmáció) d. e. 9 Danhauser —Sréter
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 -----------------
B écsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
Böszörményi-út 22. d. e. 10 Ferenczy Zoltán
I., Váralja-u. 14 d. e. 10 Borbás Antal
Gbuda (német) d. e. 9 Mohr Henrik
Óbuda (ifjúsági) d. e 1 0 -----------------
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11 Kaiser József
Óbuda d. u. 4 Kaiser József
Kelenföld (ifjúsági) d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 M edvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 W olf Lajos
Érdi-úton d. e. 1 0 -----------------
Báthory László-u. 7. d. e. V i l i -----------------
Rákosfalva d. e. V*12-----------------

Minden templomban úrvacsoraosztás.



Óvóhelyen
)

Ha egyáltalán válogatni le
hetett volna abban, hogy az or
szágra és különösen főváro
sunkra milyen időben követ
kezzék be ez a nagy megpró
báltatás, amelyik a nagyhét 
első napján hozott annyi gyászt 
és pusztulást, bizonyosan em
beri okoskodás szerint nem vá
lasztottuk volna a nagyhét és 
a nagy ünnepek napjait. Az 
első órákban kétségtelenül nö
velte felháborodásunkat az, 
hogy a böjtnek a csúcspontján 
és ünnepi előkészülődéseinkben 
zavartak meg minket. Aggo
dalmasan számoltunk azzal a 
lehetőséggel is, hogy ünnepi 
istentiszteleteinket, talán az 
úrvacsora legszentebb pillana
tait fogja megszakítani a félel
metesen felhangzó szirénázás. 
Hála Istennek, ez nem követ- 
kezett be. Sőt a templomokban, 
az imádság perceiben és a meg
feszített és feltámadott Űr 
szent testének és vérének vé
tele alatt mindig tisztábban és 
világosabban kezdtük érezni, 
hogy miképpen növekedik meg 
bennünk a biztonságérzet, 
mennyi vigasztaló áldása van 
Isten szavának, milyen felséges 
a kereszt és mennyi reménység 
sugárzik a húsvéti üres sírból. 
Igehirdetőn és hallgatón, Úr
vacsorát osztón és Űrvacsorát 
magához vevőkön egyaránt ha
talmasan meglátszott, hogy 
milyen jó az Úrnak kezében 
lenni.

Pedig testileg-lelkileg eléggé 
megviselték az embereket ezek 
a napok. Az óvóhelyeken töl
tött órák testi fáradtsággal jár
nak. Növeli ezt, hogy minden
kinek van valakije vagy a vá
ros másik részében, vagy az 
ország különböző vidékén, aki
nek ilyenkor jó volna a kezét 
fogni, szorosan mellé ülni és 
erősíteni egymást az egymás 
hitével. Mert ezek az óvóhelye
ken töltött órák nagyon tanul
ságosak. Élesen és kérlelhe
tetlenül megmutatják minden
kiről azt a máskor olyan szinte 
észrevehetetlen vagy kikutat- 
hatatlan különbséget, hogy 
van-e hite, vagy nincsen. Az 
egészen kicsiny gyermekeknek 
az óvóhelyen való tartózkodás 
eleinte szórakozás, fecsegés, 
nevetgélés, míg csak a fáradt
ság rájuk nem tör. A közép- 
iskolások félelem nélkül és ösz- 
szecsoportosulva töltik az időt. 
Az öregek szótlanul ülnek, 
nekik már nem sok mondani
valójuk van az életről és még 
erről a dologról is. De szülők, 
háziasszonyok, dolgozó embe
rek, fiatal házasok, munkások, 
hivatalnokok mindegyikének 
magatartásából hamarosan ki
ütközik, hogy egész viselkedé
sük mögött a hitnek a belső 
nyugalma van-e, vagy pedig 
csak kifelé mutatnak nyugal
mat, belül azonban reszket a 
megriadt és támaszték nélkül 
való lélek.

A hitnek a bizonysága azon
ban nem abban van, hogy 
valaki egészen nyugodtan vi
selkedik, behunyja a szemét, 
vagy olvas, vagy közömbös 
dolgokról beszél. A hitnek a 
bizonysága abban mutatkozott 
meg, hogy aki igazán Isten ke
zében érezte magát, nemcsak a 
maga veszedelmével törődött, 
hanem segíteni akart másokon. 
Kicsiny dolognak látszik, pedig 
végtelen nagy szolgálat, ha az 
ilyen hivő szív másokat meg
nyugtat, megbátorít és a maga 
hitét megnyitja előttük. Úgy 
éreztük, hogy az óvóhelyen 
már senki sem kaphat más 
ajándékot. Ez az egyetlen aján
dék van még, amit ember ad
hat embernek. Ezt viszont szí
vesen, jól és helyesen adni csak 
az tudja, aki ilyenkor maga is 
nagyon mélyen és háládatosan 
érzi, hogy ezt a hitet ő is ke
gyelmi ajándékul kapta Isten
től. Most hamar osztogatni sze
retné. Lehet, hogy eddig nem 
osztogatta és rájön, hogy ez 
nagy adósság. Milyen jó, hogy 
most törlesztheti. Maga is meg- 
könnyebbedik általa, még hí
vőbb és még alázatosabb lesz. 
Fénylik rajtuk és teljes értel
met nyer az Üdvözítő szava: 
Ne féljetek azoktól, akik csak 
a testet ölik meg, a lelket pe
dig el nem veszthetik; de fél
jetek attól, aki mind a testet, 
mind a lelket elveszítheti a 
gyehennában. K. L.
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M u m u s á n
Jtr, i s i k é  ti t lestel...“

Amikor a szirénák a légitámadás vé
gét jelzik, em bereknek százai hagyják 
ott vidám örvendezéssel az óvóhelye
ket s igyekeznek vagy napi m unkájuk, 
vagy éjszakai pihenésük folytatására. 
Az utcák ism ét benépesülnek s m in
den azt a látszatot kelti, m intha mi sem 
történ t volna. Pedig a veszély elm últá
val következnek a legszomorúbb per
cek. Most mutatkozik m ajd meg a vesz
teség nagysága. Milyen borzasztó annak 
az embernek, aki ta lán  távolból siet 
haza s otthonának csak a rom jait ta 
lálja és nem lesz hová fejét lehajtania. 
Milyen borzasztó annak az embernek, 
aki szeretteit keresi s csak napok m úl
tával hozzák elő a feleségnek, vagy a 
hőn szeretett gyerm eknek holttestét. 
M egrendítő a szétrombolt házak látása, 
a hajtéktalanság és szeretteinktől való 
kifosztottságunknak érzete. Van azon
ban ennél még borzalm asabb jelenség 
is. Amikor a temetőben százával álla
nak egymás mellett a kopox-sók, az ál
dozatok koporsói. Mind egyforma, egy
szerű fekete koporsó. Némelyiken név
megjelölés sincsen. Helyette ilyenfele 
felírás: Ferencvárosi p. u. 5. szertár, 
vagy dr. Helvey Ferenc gyár, ill. Szent 
László kórház. Belosztály. A koporsók 
fedele a temetés órájáig bárm ikor le
emelhető s riad t tekintetű, kisírt szemű 
élettársak, gyermekek, vagy szülők egy
más után nyitogatják azokat, keresve 
eddig még meg nem talált szeretteiket. 
Azokat, akik az ilyen terrortám adást 
elrendelik, vagy végrehajtják, oda kel
lene hozni a temetőbe az összeégett 
testtel koporsóba helyezett áldozatok 
mellé, és kényszeríteni kellene őket 
nemcsak szomorú sorsra ju to tt em ber
társaik  holt tetem ének megszemlélé
sére, hanem  arra  is, hogy végignézzék, 
am ikor az élők keresik a holtak között 
szeretteiket. Akkor egészenv biztosan 
nem lenne kedvük több vérontásra és 
pusztításra.

Magam egészen hatásuk a latt vagyok 
ezeknek a tömeg temetéseknek. Mint 
lelkésznek egy napon hét áldozatot kel
lett kikísérnem  a közös sírba. Több a l
kalommal a rra  kértek, hogy a hozzá
tartozókkal együtt agnoszkáljam  az 
elhunyt tetem ét. Most éreztem igazán, 
hogy milyen nehéz helyzetekbe kerü l
het Isten szolgája s milyen nehéz akkor 
vigasztalni, am ikor az em ber maga is 
vesztesnek érzi magát.

Először egy olyan fiatal szabósegé
det temettem, aki több hónapi kórházi 
kezelés végső napjaihoz érkezett el s 
gyógyultan készült elhagyni a kórhá
zat, az ellenséges tám adás azonban ott 
érte s előbbi betegségétől mentesülve, 
lelte halálát a romok között. Néhány 
órával később a római katolikus és a 
reform átus lelkésszel együtt 22 egymás 
mellé állított rava tal m ellett kellett 
Isten igéjét megszólaltatnom. Egy cég
nek 22 alkalm azottja volt k iterítve egy
más mellett. Egyszerű ipari munkások 
és cégvezetők. Azután egy postaaltisztet 
k ísértünk ki, aki biztonságba helyezve 
a kincstári értékeket, magát m ár nem 
tud ta megmenteni. 27 éves korban, rö 
vid szolgálati idő u tán érkezett el vé
géhez.

Ezeknél a tömeg temetéseknél is meg- 
érezheti azonban az igehirdető Isten
nek mindenre- elégséges kegyelmét.
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A Szovjet valláspolitikája
A „Theologia Fennica” c. kötet cikke Matti A. Mustonen: Jumalatto- 
muusliike ja Taistelevien jumalattomien liitto N euvosto-Venäjällä, (Die 
Gottlosigkeitsbewegung und der Bund der kämpfenden Gottlosen in 
Sowjetrussland) című m űve alapján.

Nyugat-Európa és Oroszország kölcsönös összehasonlításánál a 
figyelem a nyugateurópai évezredes szellemi fejlődés és az évszázados 
szellemi elvilágiasodási folyamat felé irányul. Oroszország viszont 
szinte elfojtott robbanó töltényhez hasonlítható, amelyben minden 
szabad fejlődés m egfulladt és minden politikai és szellemi ellenzékiség 
szükségképen forradalm i jelleget öltött. Amint egy nagy megrázkódta
tás bekövetkezett, minden darabokra robbant. Az; 1917-es forradalom 
erőszakos örököseinek program mja európai hagyatékra, mindenek 
előtt M arx és Engels hagyatékára támaszkodik.

A bolsevista atheizm ust és istentelenségi mozgalmat a zsarnoki 
cäsareopapizmuson alapuló oroszországi kormányzati rendszer hívta 
elő, továbbá a nép alacsony műveltségi színvonala és mindenek előtt 
a nép rovására végbemenő nagy szociális visszaélések. Az állam és 
egyház között fennálló szoros kapcsolat sokszor oly ellentmondó for
mában jelentkezett, hogy például a lelkészek olykor az állam rendőr
ség szolgálatában álltak. Ennek következtében a cári uralom és az 
egyház egymástól elválaszthatatlanokk.á lettek. A radikális szocializ
mus eszméi és az anyagelvű világnézet könnyen találkoztak egymás
sal, a zsarnoki kormányform ával szemben pedig forradalmi jelleget 
öltöttek.

Lenin és az általa vezetett bolsevista párt, amely 1903-ban m int 
különálló csoport, a szociáldemokrata pártból kivált, a vallás tekin
tetében az erfurti programmot vette alapul, bár radikális szellemben. 
A szociaizmus és a bolsevista párt Lenin számára világnézetet is 
jelentett. Ugyanezt jelenti Sztálin számára is. A bolsevisták kezdet
ben ugyan azzal dicsekedtek, hogy a lelkiismereti- és vallásszabadságot 
be fogják vezetni, azonban világnézetük és felfogásmódjuk következi- 
tében mégsem voltak képesek megérteni, hogy a lelkiismereti- és 
vallásszabadság voltaképen m it is jelent. Ezt igazolják a későbbi 
szovjet törvények is a vallás tekintetében, ahol a szerkesztők a vallást 
csupán ideiglenes jelenségnek tartják  s minden eszközzel az egyház 
és a vallás következetes kiirtását tűzik ki célul s ezt alaptételükként 
vallják. Ugyanezt nyilvánítja ki az egyházról és vallásról a kommu
nista párt is, sőt ezt vallásellenes tevékenységgel pecsételi meg.

A vallásellenes tevékenység 1917-tol 1925-ig. Amikor a bolsevis
ták 1917-ben a hatalm at magukhoz ragadták, a görögkeleti egyházzal 
végzetesen feszült viszonyba kerültek. Ez az egyház, mint a cár hű 
szolgálója, teljesen a fennálló korm ányzatra épített. Természetesen a 
bolsevizmushoz való viszonya mereven elutasító ' volt. Már 1917. 
nyarán, amikor még meghiúsult a bolsevisták hatalom -átvételi szán
déka, a „szent szinódus” éles szavakkal ítélte el őket és az 1917. aug. 
16-án összegyűlt szinódus kémeknek, árulóknak, csalóknak nyilvání
totta őket. Az októberi forradalom idején ugyanilyen erős kifejezés
sel tám adta a szinódus a bolsevistákat. 1918 januárjában az újonnan 
megválasztott pátriárka, Tihon, a moszkvai Megváltó-templom oltá
ráról megátkozta a bolsevista vezetőket. így azután a bolsevisták úgy 
tekintették az egyházat, m int politikai ellenségüket. Kivetkőztették 
az egyházat minden politikai és gazdasági hatalm i helyzetéből. Az' 
egyház vezetőit fogságba vetették, s a m ártírok vére patakokban folyt. 
A polgárháború ideje a gyülekezetek számára a megrázó szenvedések 
ideje volt. Majd Tihon pátriárka is fogságba került, ugyanakkor az 
egyház kebelében életrekelt egy bolsevistabarát mozgalom, az; úgy
nevezett „élő egyház”, amely a hozzájuk tartozó csoportokból alakult 
szinóduson megfosztotta Tihont viselt hivatalától. Azonban ennek 
ellenére, m iután Tihon nyilvánosan bocsánatért imádkozott, alkalmat 
nyert arra, hogy a patriarchátust tovább vezesse, jóllehet a szovjet
kormány hivatalosan nem ism erte el. Törekvéseinek megfelelően, a 
bolsevisták tám ogattak minden mozgalmat, ami az egyház feldarabo
lására vezetett. A szekta-mozgalmaknak szabad tevékenységet bizto-



sítottak, sőt egyes vezetők szinte szövetséges társaknak nevezték őket. 
Valójában azonban azon az állásponton voltak, hogy m inden vallás 
veszedelmes méreg, akár ,,a kozma, a kokain és a szifilisz”. A forra
dalmi évek után a szektás mozgalmak erős tevékenységet fejtettek  ki, 
különösen a protestáns irányzatok. A bolsevisták azon kívül, hogy 
törvényesen megalapozott vallás- és egyházellenes tevékenységet fej
tettek ki, elválasztották az egyházat az államtól, kisajátították az 
egyházi tulajdonokat, ténylegesen és teljesen felszámolták az egyházat, 
a lelkészek fizetését megvonták és elnyomták őket, kim ondott vallás- 
ellenes tevékenységet fejtettek ki, a kormányhatóságok, és mindenek 
előtt a párt élénk érdeklődése és támogatása mellett. Ezekhez tartozik 
többek között az úgynevezett ereklyék megszentségtelenítése és a 
vezető lelkészek ellen folyamatba te tt büntetőjogi eljárások, perek, 
amelyekhez agitáló népgyüléseket és tüntető körmeneteket rendeztek. 
1921-ben bízta meg a párt a zsidó Jaroslawskit, a központi bizottság 
agitációs és propaganda osztályának ^titkárát, a vallásellenes tev é 
kenység vezetésével. Ebben az időben megbízatása volt magának a 
pártnak a belső ellenőrzése s a párton belüli kémkedés figyelése, így 
ezeknek a tevékenységeknek a révén vallásellenes fellépése nagy 
eredm ényeket tudott felm utatni. 1922—24-ben az agitátorok istente- 
lenségi m unkájukat egészen megdöbbentő módon folytatták. Isten
telen karneválokat, utcai körmeneteket, színdarabokat, népgyűléseket 
rendeztek az ország különböző vidékein, azonban oly módon, hogy 
a fellépő megbotránkozás m iatt be kellett szüntetniük azokat. A m un
kás-szervek számára vallásellenes vitákat rendeztek, m ajd a párt 
köreiben megszületett a vallástalan "munkások nevelésének a terve. 
1918 és 1925 között m egjelent sajtóterm ékekre vetett pillantás m u
tatja, hogy először csak néhány röpirat és kisebb folyóirat foglalkozott 
vallásellenes propagandával, m ajd 1922-től kezdve a Jaroslav/ski 
szerkesztésében megjelent „Bezbozhnik” (Az istentelen) c. lap vált 
lassanként az istentelcnségi mozgalom legerősebb szócsövévé. Ugyan
ekkor jelent meg Kostelowska asszony szerkesztésében a ,,Bezbozhnik 
u stanka” (Az istentelen a munkapadban) c. lap is.

Az istentelenek szövetségének megalapítása és első éve. 1925— 
1929. Jaroslawski, hogy a szétharapódzástól megőrizze az istentelen- 
ségi munkát, központi szerv létrehozására törekedett. 1926. áprilisában 
a ,.Bezbozhnik” c. lappal baráti és levelező viszonyban állók össze
gyűltek, s m egalapították az istentelenek szövetségét és annak köz
ponti szervezetét. A szövetség teljes szervezete egyelőre bizonytalan 
form ájú m aradt. Az istentelenek szövetsége tevékenységének a közép
pontja a propaganda volt, amely m ár az első években is sokoldalúnak 
mutatkozott, azonban csekély hatást váltott ki. A nyilvánosság számára 
különösen az istentelen folyóiratoknak szántak nagyobb szerepet, ezek 
közül a felülről készségesen tám ogatott ,,Bezbozhnik” c. lap olvasói
nak száma 1927-ben 62.540-ről 1929-ben 144.669-re emelkedett. Az 
e m ellett megjelenő hasonlónevű képes folyóirat olvasóinak száma az 
1927-ben kim utatott 19.387-ről 1926-ban 65.700-ra emelkedett, úgv- 
rz :ntén a vallástalan m unkások számára 1926 óta kiadott „Antireli- 
gioznik” c. lap olvasóinak a száma 5500-ról 17.200-ra emelkedett 
1929-ben. Ez utóbbi lap kiadója az istentelenek szövetségének a köz
ponti tanácsa volt. Ezen kívül több nyelven, mégpedig ukrán, tatár, 
német nyelven jelentek meg vallásellenes folyóiratok. A különböző 
aktuális vonatkozású írásokon kívül — melyet gyakran épen az egyházi 
ünnepnapokon adtak ki — számos, úgynevezett vallásellenes tankönyv 
jelent meg. Ezek erősek voltak ugyan az agitációban, de tudományos 
szempontból gyengének és erőszakoltnak minősülnek.

A szövetség vezető tanácsai — orosz módon — lépcsőzetesen voltak 
egymás fölé helvezve. A legfelső fok volt a tulajdonképeni központi 
tanács, 40 taggal. Ebből emelkedett ki a 11 tagból álló törzs-tanács, 
amelynek a magvát az elnökség és az elnök képezte. Ezen kívül a 
központi tanács a tevékenység különbözősége szerint, több szakosz
tályra tagozódott. Az egyesület azt a célt szolgálta, hogy minden 
szociális és világnézeti vonatkozást vallásellenes propagandával fessen 
át, s mindenekelőtt az egész birodalomban szétszórt istentelen-egve- 
sületeket átfogó és életképes hálózatban tartsa meg. A vallásellenes 
munka program m ját kidolgozták, s tanfolyam okat szerveztek ennek a

r o m m á
I Egyszeriben azon veszi észre magát,
. hogy m intha nem is ő beszélne. Isten 
! Szent lelke irányítja  gondolatait, sza- J vait és a vesztesek serege hitében 
i megerősödve hagyja el a temetőt. Más- 
j kor hivő lelkekkel találkozik, akik 
i Istenben való bizalommal tű rik  és vi

selik a m egpróbáltatásokat. Fentebb 
em lített reform átus lelkész em lítette a 
következő esetet. A veszély percében 
férfi is, nő is távol voltak a családi 
otthontól. Három  gyerm ekük egymást 
segítve, tám ogatva mentek le az óvó
helyre. A legidősebb 12 éves, a leg
fiatalabb 5 éves leányka volt. Mind a 
hárm an ott vesztek. É lettársa m ásutt 
lelte halálát. Egy napon négy koporsót 
kellett sírba helyeznie. A lelkész vi
gasztalni próbálta a földre sújtott 
apát, az azonban m ár akkor m egtalálta 
vigasztalását a romok között előkerült 
családi bibliában, melyből ezeket a 
lapokat olvasgatta: „Egy kevés idő és 
nem láttok engem és ismét egy kevés 
idő és megláttok engem, m ert én az 
Atyához m egyek’’. És ez a mindenét 
veszített apa beszélni kezdett előttem  a 
közeli viszontlátásról és az A tyánál 
való boldog találkozásról.

Hiszem, hogy a feltám adott K risztus 
nem csak ennek az apának adott k i
m ondhatatlan erős h itet és élő rem ény
séget, hanem  ezekben a nehéz időkben, 
veszteségek súlya a latt roskadozó földi 
vándoroknak nyomorúságos életébe 
belekiáltja az örvendeztető húsvéti 
evangéliumot: „Én vagyok a feltám adás 
és az élet, aki énbennem  hisz, ha meg
hal is él. És aki csak hisz énbennem, 
soha meg nem hal”. Pásztor Pál.

Pislogó gyertyafény 
a homályos 
szórványűton

„Harangszó” laptársunktól vesszük át 
ezt az érdekes cikket.

Bizony, ez a kis tö rténet csak pis
logó gyertyafény a megrázó és nagy
szerű élmények hatalm as égői mellett, 
de nekem mégis sokat jelent, m ert nem 
egyszer vet világot homályos, keskeny 
szórvány utam ra.

Húsvét ünnepe volt. Az idő ugyan 
inkább karácsonyt m utatott, térdigérő 
hó volt és csikorgó hideg. Én siettem, 
repültem  — mégis elkéstem az Űr- 
vacsoráról, mivel ebben a gyülekezet
ben a reggeli órákban, még istentisz
telet előtt szokás az úrvacsorázást ta r 
tani. Tisztelendő úr csodálkozott is, 
hogy m ár itt vagyok, viszont sajnálta 
is nagyon, hogy elkéstem. A szórvány
ból nem szokott ilyenkor látogató jönni.

Azután szóesett mindenféléről, így a 
szórvány bajairól és keserveiről is. És 

i a Tisztelendő úr — hogy mi okból nem 
tudhatom, de biztosan jó szándékkal — 
azt mondta:

— És mégis, hitünk cselédei inkább 
já rjanak  a reformátusokhoz, de híven, 
m int sehova és így Isten ügye irán t el- 
közömbösödve, talán elvesszenek.

Ennek a nézetnek egyrészt igazat ad
tam, másrészt — valami dac keménye- 
dett bennem, de töprengésre m ár nem 

I volt idő, m ert kopogtattak.
Egy tisztességben megöregedett bácsi 

lép be. Valamikor béres a különböző
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uradalm akban. Bent a melegen egymás 
után tűnnek fel a hópelyhek elnyűtt 
kabátján. Gémberedett kezeit melegíti, 
fárad t is.

— Honnan jön? — kérdeztük.
Megmondta. Válaszán őszintén el

csodálkoztunk.
Szégyelhetem magamat, én a fiatal, 

ki feleútról is akkorra értem  ide, m int 
ez a nyolcvanhat éves öreg ember. Dél
előtt tíz óra mégcsak és tizenhat kilo
m éter út van mögötte.

— De bácsi, hiszen abban a faluban 
van reform átus templom! Nem lett 
volna bűn, ha ott úrvacsoráz.

Csend. Csupán annyi zaj, míg az öreg 
pénzt kotor elő a perselybe.

Csak hosszú, nehéz szünet u tán  sza
kadt fel belőle a bizonyságtevés.

— M ár én csak úgy érzem, hogy 
többször úgysem jövök, u to ljára sem 
tudnék más oltár elé járulni. Elkéstem. 
Még ez sem történt meg velem. Egész 
életemben csak esztendőben egyszer 
m ehettem  templomba, de akkor elm en
tem  evangélikus templomba, akárm i
lyen messze volt is.

Egy ritka  kép ez. Mennyi bátorító 
biztatást, erősítő vigaszt és intő figyel
meztetést is je lent szórványhivőnek és 
gondozónak. A közösségeknek fogal
muk sincsen azokról a nehézségekről és 
keservekről, am iket a szétszóródott 
hívek és gondozóik szenvednek. M ert 
ha tudnának róluk, csak egészen keve
set is, akkor elindulnának a segí
tésükre.

Nem kellene messze se menni, nem 
kellene áldozatot se hozni, csak éppen 
megragadni azt a segélytkérőn felé 
nyújto tt testvérkezet, szeretettel és h it
testvéri örvendezéssel.

K ivált így nagyünnepkor ne zúgolód
jon a gyülekezet, ha a templom tömve 
van és eljöttek azok is, akik éven át 
máskor sohse jönnek. M ert nem lehet 
tudni, hogy ki m iért jö tt és honnan 
jö tt és mit v itt magával? Inkább örül
jön a gyülekezet, melynek kebelén 
szórványok találkozhatnak és megbé
kélve, egymás hite által is megerősödve 
állhatnak ú jra  őrhelyeikre, e rövid 
pihenők után, a szórványban.

Tóth Olga.

Szóvátesszük
.. . hogy Szász miniszter nagyon érde

kes beszédet m ondott a szellemi és 
testi m unkás egymáshoz való viszo
nyáról. Szám unkra azonban nem ez a 
fontos, m int inkább az a folyamat, 
amelyik így lassan megfelelő helyére 
állítja az utóbbi évtizedben, a neo
barokk korszakában túlfejlődött és tú l
értékelt szellemi túlterm elést. A neo
barokk most tűnőben levő korszaka 
ugyanis élesen elhatárolta egymástól a 
a szellemi és testi munkást. Az egyiket, 
az elsőt „értelm iség’>-nek nevezte és 
osztálykülönbséget szított azzal, hogy 
túlértékelte. M ert egészen külön k i
váltságokat követelt m indenki számára, 
aki keretébe került. ,,Ür” és ezzel 
együtt külön kaszt le tt mindenki, aki 
nem kétkezi m unkával kereste meg 
kenyerét. Ez lett az oka annak, hogy 
a kétkezi munkások viszont nem vették 
emberszámba, aki más módon kereste 
meg kenyerét. K ét részre, két egymás
sal szemben álló és éles különbségre 
törekvő részre kezdett szakadni a 
nemzet. Ennek a folyam atnak megállí-
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kiépítésére. A szentpétervári egyetem program mjába vallásellenes 
m unkáról szóló előadás-sorozatokat vettek fel, a moszkvai Kommunista 
Akadémián és a Vörös Intézetben professzori tanszéket szerveztek a 
vallástudományok számára.

Év
1926
1927
1928
1929 jan. 1. 
1929 júl. 1.

yesületek az egyesületek szövet
száma ségének taglétszáma
2421 87.033
3121 138.401
3980 123.007
8929 465.488

10.000 1.000.000
Amint látjuk, az istentelenek szövetségének taglétszáma kezdetben 

csak lassan emelkedett, sőt 1928-ban alászállott, nyomban azután 
emelkedni kezdett. Ezt a szovjetkormány éles vallás- és egyházellenes 
állásfoglalása magyarázza 1929 körül, amikor a vallásüldözések jelen
tékenyen megnövekedtek.

Az istentelenek szövetségének egyes vezetői azonban ennek elle
nére többször panaszolták m unkájuk nehézségeit. Hathatós támogatást 
követeltek a kormánytól, úgy anyagi, m int adminisztratív téren, hogy 
az évezredes tradícióra és h ittapasztalatra támaszkodó, még mindig 
erős, 50.000 templommal rendelkező egyházat le tudják győzni, azt az 
egyházat, amelyhez a nép legnagyobb része minden terror és üldözés 
ellenére is erősen ragaszkodott. Ezek a panaszok nem m aradtak meg
hallgatás nélkül a szovjet vezetőinél, s az egyház és a vallásos körök 
számára új és rendkívül nehéz idők következtek az istentelenségi 
munka révén. (Folytatjuk) Dr. O ttlyk Ernő.

Ünnep és közösség
Hamvas Béla: „A láthatatlan törté

net” c., a Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda kiadásában m egjelent rend
kívü l érdekes és eredeti gondolat
m enetű könyvéből, m elynek ismerte- 
sére visszatérünk  — közlünk részlete
ket a könyv utolsó fejezetéből.

1.
Mintegy száz évvel ezelőtt néhány költő és gondolkozó elkezdte 

hirdetni, hogy a lét szenvedés. A tanítás régi volt és meglepő. Az 
elsők, akik erről beszéltek: Byron, Leconte de Lisle, Schopenhauer, 
Poe, Kierkegaard, Baudelaire azt mondták, amit az őskínaiak, a hn>- 
duk, egyiptomiak, görögök, őskeresztények. A tanítás ham ar terjedt 
és az életöröm-felfogást rongyokra tépte. Ma m ár nagyobbára m in
denki tudja, hogy semmi okunk sincs az élet igaz, szép, jó, nemes, 
öröm és vidám voltában hinni.

A dolog nem azon múlik, hogy arcunk megráncosodik, mint 
ötezer éve a kínaiaké; nem attól, hogy a boldogság használt el ben
nünket; szemünk megtörik, agyunk elfárad, gerincünk meghajlik, el
kezdünk unatkozni, m agunkra m aradunk és meghalunk, m int a görö
gök, hiduk, régi keresztények.

Az öregasszony csontos, bütykös, aszott, száraz, remegő keze nem 
azárt ilyen, m ert sokat dolgozott. A kéz az öröm után nvult. Arc 
sosem tud ilyen megrendítően és megsemmisítőén őszinte lenni. A kéz 
láttán  a világ legoptimistább lénye is megszeppen. Végül m indnyá
junk keze ilyen lesz, ilyen szomorú, fáradt, tanácstalan, elhagyatott 
szegény öreg kéz. Nem lehet ra jta  sem segíteni, sem változtatni. Az 
egyetlen, amit az ember tehet, m int Dosztojevszkij, leborul előtte és 
nyög: nem előtted, hanem az egész emberiség szenvedése előtt!

Amikor mintegy száz évvel ezelőtt ú jra  észrevették, hogy az élet 
szenvedés, semmi egyebet nem vettek észre, m int az öregasszony 
kezét. S a helyzet azóta csak annyiban változott, hogy az emberiség 
egy része k itart az optimizmus mellett. Mindenekfölött ragaszkodik 
annak látszatához, hogy az élet öröm. A másik, jóval kisebb rész 
azután, hogy az öreg kezet meglátta, a régi ősök igazát, hindu filozó
fia, görög tragédia, egyiptomi vallás, kereszténység szellemét meg



értette. Az ember sorsa félelmetes és kérdésszerü sötét szakadék 
fölött hajszálon lebeg és a lét borzalom.

2 .

Azok azt, hogy a lét szenvedés, szavakkal tagadják, tettükkel 
igazolni kénytelenek. És pedig azzal, hogy egész erejüket a szenvedés 
legyőzésére használják. Az ember egyénileg ki tud mászni. Nem kell 
itt feltétlenül arra  gondolni, hogy az idők folyamán a szenvedésnek 
hányféle ellenszerét találták meg és hogyan biztosították magukat, 
valami örömet mégis össze tudjanak kaparni. Ilyen ellenszer elsősor
ban a gazdagság. De itt van az élvezetek minden faja és neme. Itt 
vannak a különböző világszemléletek, amelyek arra jók, hogy az 
em bert kellemesen elringassák egy illúzióban. Mindezek alacsony, 
általános és közönséges dolgok.

Van azonban magas és nehéz eljárás, amivel az ember m agát a 
szenvedés alól kivonja és a szenvedés ellen biztosítja. Bizonyos, hogy 
a keleti yoga sok ága ilyen. Ha valaki sok gazdagságot gyűjt, vagy 
élvezetekbe vet' magát, vagy világszemléleti búvóhelyet épít, a szen
vedést tudatlanul és közvetve próbálja elkerülni. A yoga több faja ezt 
tudatosan és közvetlenül teszi. Rendszeres fegyelemmel letépi magáról 
mindazt, ami fájhat. De a módszer akár alacsony és tudattalan, akár 
magas és tudatos, az eredm ény egv: az ember magát a szenvedő létből 
kiemeli és a boldogságot eléri. Mindenki tudja, hogy ez nem lehe
tetlen. Azt is tudja, hogy: szabad. De ez távolról sem a dolog vége, 
sokkal inkább ez a közepe s a helyek legveszélyesebbike.

A legenda beszéli, hogy négy bölcs addig imádkozott, amíg elérte, 
amit kívánt: a mennyországba léphetett az üdvözöltek közé. Teljes 
napot tölthettek itt a boldogok között, napkeltétől napnyugtáig 
élhettek elíziumi életet. Az első bölcs az élményt nem bírta és bele
halt; a második elméjében megzavarodott; a harm adik az élményt 
m agába zárta, őrizte élete végéig s a megszerzett boldogságot magá
nak tarto tta  meg. Csak a negyedik bölcs távozott egészségesen és 
épen, m ert a láto ttakat arra használta fel, hogy azon, aki hozzáfordult, 
segítsen.

A szenvedés köréből mindenki szabadon kiléphet, ahogy tud és 
a boldogságot elérheti. De azoknak, akik az üdvözültek világát meg
ismerik, negyedrésze a nagy élményt nem tudja elviselni és belepusz
tul. Minden nap látni olyan embert, aki a mennyország kapujában 
összeesett és meghalt. A másik negyedrész megkótyagosodik. Ilyen 
fanatikus bolondot is látni eleget. A harm adik negyedrész a boldog
ságot magába zárja és önmagának tartja  meg és nem ad belőle másnak.

3.
Mondják, hogy egy király, az Istent megkérdezni követet küldött 

Delphoiba. A választ megkapta, de nem volt megelégedve. Gyanako
dott és nem hitt. Bizonyságot akart. Elhatározta, hogy az Isten tudását 
próbára teszi, ú jra követet küldött a jóshelyre és azt kérdezte: Mit 
csinálok éppen abban a pillanatban, amikor követem ezt a kérdést 
felteszi? A válasz a következő volt: A király szobájában egyedül van 
és eszik. A király most m ár hitt. M ert tényleg úgy volt.

A választ nem volt nehéz megadni. Aki gyanakszik és az Isten 
jóslatában kételkedik s aki m indenekfölött való kétségtelen bizonyos
ságot akar, az szobájában egyedül van és eszik. A mennyországot meg
já rt bölcsek közül a harmadik. Mindent magának ta rt meg, egyedül 
csakis magának, bezárkózik szobájába és ott eszik magának és ön
magának és még azt sem engedi, hogy ebédnél lássák.

Manu mondja: Aki önmagának főz, tiltott dolgot követ el.
4.

A boldogságot csak a negyedik bölcs bírta el. Mert a gazdagságot, 
örömet, tudást, tehetséget meg szabad szerezni, de jaj annak, aki hozzá 
nem elég erős. Egyrésze belehal, egvrésze eszét veszti, egyrésze a 
kincset magába ássa és senkinek sem ad belőle. Az elíziumi kertek 
fénye benne sötétséggé változik. A boldogságot csak az bírja el, aki 
e’osztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.

M ert amikor bennünket elküldték, az útrabocsátó Hatalom így 
szólt: Rád bízok minden em bert külön, kivétel nélkül mindenkit,

W f f l M f f l  IT
tását jelzi a két félnek egy közös 
„m unkás” név a latt való összefoglalása, 
jelezve azonban mindkettő m unkam ód
szerének különbségét. Ez a jelzés azon
ban nem értékelhető, sőt egyenlősítő. 
Benne van az is, hogy valamennyien, 
akik így, ilyen értelem ben „m unká
sok”: valakinek, a nem zetnek m unká
sai. És m int a nagyobb közösségnek 
szolgálók, egyenlők.

. . .  hogy érdekes beszámolót adott 
egyik kéthetenként megjelenő lapunk 
elhallgatott és nem közölt beszédekről. 
Ezek között figyelm ünket a legjobban 
az ragadta meg, hogy valaki követelte, 
hogy mai nevelésünkben kapjon szere
pet mai, ism eretlen hőseink példája, 
így is van. T árjuk oda ifjúságunk elé 
és a nagyközönség elé azt, hogy kik 
azok, akik a munka, vagy a háború 
vonalán teljesítm ényükkel, hősiessé
gükkel kiemelkednek. Nem csak a régi 
nagy hősök példájára van szükségünk, 
hanem  a kortársakéra, m ert azokban 
a sa ját m agunk szám ára is megnyíló 
lehetőségek tűnnek elénk. Ezekkel kell 
lelkesítenünk és biztatnunk a csügge- 
dőket és megacélozni ere jüket a nagy 
harcok között.

.. . hogy egyik napilapunk felszólítja 
a közönséget, hogy foglalja el a zsidók 
helyét a színházakban. Eddigi színpa
daink ugyanis a közönség nagyobb 
százalékát alkotó nem keresztyén tö
megek ízlését szolgáltatták ki. Ezért is 
hanyatlo tt alá annyira a színművészet, 
mind tartalm ában, mind előadásában. 
Most azonban az eddig mások által el
foglalt helyekre lépjen a keresztyén 
közönség és követelje meg, hogy ízlé
sének megfelelő, keresztyéni szellemű 
m űvek kerüljenek a színpadra. Sajnos, 
egy kissé nehezen fog ez menni, m ert 
sokan vidékre költöznek, de nem árt 
majd, ha az utóbbi években nagyon 
bizonyossá lett jövedelm ekért ú jra  egy 
kissé meg kell dolgozniok, jó és komoly 
munkával, nem konjunktúrális időkben 
mindenféle darabbal fellépő színházi 
vállalkozóinknak. vkm .

Olvastuk
A kisebb könyvkiadók egy pár igen 

érdekes és reprezentatív  mű kiadósá
val jelentkeztek az utóbbi időben. Ezek 
közül először is em lítsük meg az Exo
dus könyvkiadó m unkáját, amelyik 
Nagykállói Fényes István: Debrecen
v áro sá n ak . . .  az 1664-ik esztendőben 
esett dolgairól írt verses krónikáját 
hozta ki a könyvpiacra. Ez, az eredeti
ben az 1658—64. évi öreg jegyzőkönyv 
vegén, a tisztán m aradt levelekre írott 
verses munka, a város akkori ju rátus 
nótáriusa keze által íródott. -Hónapról- 
hónapra menve, színié naplószer űen 
írja  le azt a sok nyomorúságot, ami a 
város akkori lakosságát abban az idő
ben éri. Egyszerre több helyre adózik, 
csakhogy békében hagyják, és mégis 
valam ennyi fél egyszerre nyúzza és sa
nyargatja. A város ú jra meg újra 
kénytelen polgáraira róni a terhet és 
ez nem megy olyan egyszerűen. Pedig 
ez az év m ár a felszabadító had jára
tokra való előkészületek éve, de talán 
ez a fő baj, valamennyi készül és vala
mennyi adóztat. Mindezt jól írja le a 
verses krónika, amelyben szép talán 
nincs is, csak csupa nyomorúság. De jó
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M O T M E L E T
kortörténeti adalék és vigasztaló: nyo
morúság mindig volt, nem a miénk az 
egyetlen. — A másik érdekes régi 
könyv a békéscsabai Tevan-nyom da 
kiadása fennállásának 40. évforduló
jára. Heltai Gáspár: Fabulái vannak 
ebben a könyvben, amelyik gondos 
kiállításban, bibliofil kiadásban jelent 
meg. A Fabulákról ugyan nem tudjuk, 
hogy az átíróként szereplő Keleti 
A rtú r behatására m ennyire változ
ta tták  meg stílusukat, de maga a 
tény, hogy egy vidéki nyomda fennállá
sát ilyen kultúrtörténetileg fontos 
könyv megjelentetésével akarja  meg
ünnepelni: feljegyzésre és követésre
méltó tény. Ami a fabulákat illeti, azt 
hiszem, jobb lett volna eredetiben 
hagyni őket, csupán mai helyesírás
sal nyomni. Azonban így is nagyon é r
dekesek, főleg a Heltai által hozzájuk 
csatolt erkölcsi tanulságokkal. — H ar
m adiknak a Győző Andor kiadásában 
megjelent könyvet em líthetjük meg. 
Ez Haranghy Jenő, iparm űv. isk. tanár, 
A rajzolás iskolája címen megjelent 
könyve. A szerző végig vezeti az olva
sót a kezdettől egészen a művészeiig 
és elemzi, felrajzolja mindazokat az 
elemeket és dolgokat, amik a tárgyalás 
körébe eshetnek. Azoknak, akik szere
tik és élvezik a művészetet, sok érde
kes szempontot ad a művészi alkotások 
elbírálásához. Ezenfelül csábítja is az 
embert, hogy kísérelje meg maga is. 
Mind a három  könyvet, m int értékes 
művet és érdekességet is ajánljuk.

kp.

Láttuk
A Nemzeti Szalon 100. csoportkiállí

tásán fiatal művészek m utatták  be tu 
dásukat. Nem sok jót m ondhatunk 
erről a kiállításról. Technikai téren 
nincsen ugyan sok kifogásolni való, de 
annál több van a felfogások tek in te
tében. A legtöbb kép az ú. n. „m odern” 
felfogásban készült, még pedig annak 
nem a szerencsésebb, hanem  szeren
csétlenebb fajtájában. Talán kettő t ve
hetünk csak ki a szereplő művészek 
közül, akik a modern felfogást valóban 
művészi módon oldották meg és ké
peikben szerencsésen párosítják a 
modernség nem mindig megnyerő k i
fejezési m ódját a művészi szempon
tokkal. N ikelszky Géza az egyik és 
Karay Gyula a másik. K aray ugyan 
több képén m ár nem eléggé megfelelő 
módon dolgozik, éles és kusza a stílusa. 
Érdekes, de az „entartete K unst”-hoz 
közelálló módon retteneteset és elbor- 
zasztót alkot nagyobb képein jó tém ái
ból Duray Tibor. Kisebb vízfestményei 
azonban m utatják, hogy komoly tehet
sége van, csak még nem találta meg 
eléggé kifejezési eszközeit. A kiállított 
szobrok között Megyeri Barnabás tú l
zott modernségre törekvő te rrako tta  
fejei m ár valószínűleg nem találnak 
gazdára, az ilyen stílusú alkotásokat 
kedvelő vásárlók éppen most tűntek el 
a porondról. A kiállítás színvonala nem 
túl magas.

Forgószél a címe annak az új német 
színesfilmnek, amelyik Theodor Storm 
Immensee című novelláját viszi vá
szonra. A színes képek jól illenek a 
rom antikus és rom antikus módon fel
dolgozott témához, am elynek finom 
árnyalata it kiválóan hozzák elénk.
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segíts, adj enni, adj ruhát, m indenkire vigyázz úgy, m int m agadra és 
ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit 
tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a 
kövektől az étherig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj 
neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az 
arany, iszappá válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör, 
halállá válik. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy m in
den emberért, aki veled él s el kell számolnod minden fillérrel, amit 
magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden 
boldog pillanattal, amit magadnak tarto ttál meg, most eredj és élj, 
m ert a világ a tied.

5.
A negyedik bölcs a sacra dies parancsát felismerte. A Szent Hét

köznap az, amikor a dolgok csodátlanul jönnek és távoznak egymás
után, mindegyik olyan egyszerű és józan, m int egy korty víz. A szent 
ideák világával szemben ez a szent ideátlanság világa. Szilárd, 
nyugodt, rom antikátlan. Nem kedvel se szenvedélyt, se hőst. Eszméje 
nincs. Szakrálisán profán.

Az egész világon csak igen kevesen voltak, akik a hétköznap 
kicsiny és közönséges mitológiáját m egértették és tudták, hogy mit 
jelent reggel fölkelni, mosdani, reggelit készíteni, dolgozni, sietni, 
bosszankodni, sértődni, — szürkén, gépiesen, átlagosan, megdöbben
tően józanul és hazugság nélkül és minden pátoszt kizárva. Csak 
egészen kevesen voltak, akik tudták, hogy ami egy napon az utcán, 
otthon, a boltban, a műhelyben történik, nem egyéb, mint, ami 
századok alatt az egész világegyetemben történik. Ahhoz hogy az 
ember a hétköznap isteni közönségességét és józan m itológiáját észre
vegye, fáradhatatlannak kell lennie, nem szabad sem elfásulnia s egy 
pillanatra sem szabad unatkoznia; nem szabad kieresztenie kezéből az 
időt. Mindig van ok részvétre, csodálatra, segítségre, nevetésre. A h é t
köznap m itológiájának erénye az éberség.

Népfőiskoláink mérlege
Sokan kérdezték m ár egy-egv népfőiskoláról szóló előadás után: 

eléri a célját a népfőiskola? Milyen életet folytatnak azok, akik már 
elhagyták a népfőiskola falait? Népfőiskoláink eredményességét volt 
növendékeink élete bizonyítja, ez igaz. Ez a legjobb propaganda is. 
Azután meg nem érdemes fenntartani olyan intézményt, melynek 
m unkája eredm énytelennek bizonyul.

Nem célom az idealizálás, sem a minden módon való tetszésnyil
vánítás kierőszakolása. Evangélikus egyházunk egyetemlegesen érez 
felelősséget népfőiskoláink iránt. Szükséges azonban, hogy minden 
evangélikus gyülekezeti tag is éppen olyan felelősséget érezzen. Éhez 
viszont az őszinte beszéd szükséges.

Nyíltan meg kell mondanom, hogy népfőiskolái nevelésünk sok 
alkalommal csődöt mondott. A nevelésnek a módszere, vagy a nevelő 
egyénisége, vagy az egész közösségi élet levegője olyan volt, hogy 
nem érte el sok fiúnak a lelkét. Volt esztendő, amikor népfőiskolá
saink közül csak egy vagy kettő ment vissza falujába, hogy az eke 
szarvát megfogja. A többi m enekült a falutól, vagy a földmunkától. 
Szívesebben vállalta a városi proletársorsot, m int a hazai keserű ke
nyeret. Hibája ez a népfőiskolának, de hibája annak az egész ferde 
társadalm i helyzetnek is, amiben élünk. A falusi napszámos ifjú még 
akkor is megvetettebb, ha napszámjából az egész családot ta rtja  el, 
m int a városi viceházmester, akinek fizetése és ellátása a felét sem 
üti meg az előbbinek. De mégis ,,úr”. Volt olyan, aki jól jövedelmező 
kertészetet cserélt fel kistisztviselői állással, m ert menyasszonya tiszt- 
viselőné akart lenni és nem napszámosné. Ezekben az eetekben a nép
főiskola hibája volt, hogy nem adott megfelelő lelki nevelést, de oka 
az ilyen kificamodott életeknek az egész társadalm i gondolkodás is.

Falun a megváltozott életű ifjú t a többitől az különbözteti meg, 
hogy nem já r korcsmába, nem kártyázik, táncmulatságon nem vesz 
részt. Maga a világ méri meg ezzel az ifjú  tisztánlátását: jár-e korcs-



mába vagy nem?! Bizony a volt népfőiskolásoknak igen nagy száza
léka, minden fogadkozás ellenére, mégis csak korcsmában tölti 
szabadidejét. A táncm ulatságról szintén nem m aradna el, m ert hiszen 
mit szólnának a cimborái. A népfőiskola ez esetben csak látszólagos 
eredményt ért el, a fiúnak a szeme nem nyilt meg. Az egész fogad
kozás szalmaláng volt csupán. De közrejátszott i tt  a szülői akarat 
és a pajtások véleményétől való félelem is. Akárcsak városon a rever- 
zális elleni harcot abban látják  a szülők, ha az ifjúság részére táncos
teákat és egyéb társadalm i összejöveteleket rendeznek, a falusi szülő 
sem tudja elképzelni a férjhezm enetelt vagy a nősülést máskép, mint 
a táncmulatságon való ismerkedés vagy részvétel révén. Sok szülő 
maga kényszeríti és küldi gyerm ekét a korcsmába, hogy ne legyen 
sutton ülő anyámasszony katonája. — Azonban ez sem m enti a nép
főiskolát és annak nevelését.

Népfőiskoláink célja az, hogy a fiúk elhagyva a népfőiskolát, 
önmagukat képezzék tovább. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kis 
házikönyvtár. Mindegyik fiú m ár a népfőiskolán megkapja ennek a 
kis házikönyvtárnak a magvát egy néhány jó könyv formájában. Ezt 
folytatja tovább a népfőiskolái lelkész, amikor negyedévenként egy- 
egy jó könyvet ajánl a fiúknak elolvasásra, közölve a könyv tartalm át 
is. Látogatásaim során bizony nagyon kevés fiúnál találtam  meg a 
kis házikönyvtárt. Mikor beszélgetés közben az olvasásra terelődött a 
szó, nem egy vallotta be pirulva: lecsukódik a szemem, ha betű t látok. 
A szabadlevegőn való m unka bizony kiszívja az ember erejét. Menti 
ez azonban a népfőiskola csődjét?

A sok kudarc között azonban eredm ényt is találunk. M últkoriban 
az egyik fiúval együtt szekereztünk ki az állomásra. Lassú kocsikázás 
közben megnyílt a fiú szíve. Bizony én nem vagyok a szónak embere, 
nem tudok úgy beszélni, m int azok, akik m ár ott a népfőiskolán 
bizonyságot tettek — szólalt meg a fiú. Figyelmeztettem, hogy nem 
beszédben áll az Isten Országa .. . Eszembe ju to tt a fiú özvegy édes
anyja, aki fia távollétében elmondta, hogy m ennyire megváltozott a 
gyermeke. Ezelőtt korcsmázó legény volt, most egyedül vezeti a 80 
holdas gazdaságot. Bizony, azelőtt sok rossz szót mondott, most csak 
szerető szó hagyja el az ajkát. Itt Isten végezte el a magvetést és 
adott növekedést.

Voltak esztendők népfőiskoláink életében, amikor a fiúk között 
alig volt gazdalegény. De voltak esztendők, amikor csak gazdalegé
nyek vettek részt a tanfolyamon. A vezetők ilyen alkalmakkor voltak 
a legboldogabbak, m ert ilyenkor fordult elő legkevésbbé a kérdés: 
melyik gyárba menjek munkásnak, villamoskalauznak, csendőrnek, 
rendőrnek, szolgának menjek-e? Népfőiskoláinknak m ár talán ez is nagy 
eredménye, hogy gazdalegényeink közül nem egy végezte el a nép
főiskolái tanfolyam  után  a két éves mezőgazdasági szaktanfolyamot. 
De 90% -ban arra törekednek, hogy gazdaságukat minél kifizetőbbé 
tegyék. Örültem, mikor egyik meglátogatásánál kis zöldséges kertet, 
melegágyat fedeztem fel. Azon a vidéken teljesen ism eretlen a zöld
séggel való foglalkozás, sem a retket, sem a póréhagym át nem ism er
ték. A másiknál silót találtam , sőt a beszélgetés alatt elárulta, hogy 
a faluban m ár öt helyen ő épített silót. A harm adiknál gyönyörűen 
kezelt gyümölcsfákat láttam, ahol pedig azelőtt csak az idő jóvoltából 
term ett valamiféle gyümölcs. A negyedik gazdasági folyóiratokat 
böngészett állandóan, keresve, hogy mi a legjobb most ebben a 
háborús esztendőben. Az ötödiknél egy gépszövetkezetet találtam  stb. 
Eredmény? A népfőiskola tisztánlátást hozott ezeknek a fiúknak az 
életébe. Érdemes-e folytatni a népfőiskolái nevelést? Ha csak ez a 
felsorolt öt volna a több m int kétszáz között, akkor is hálát kell 
adnom Istennek, hogy elindította a népfőiskolái munkát.

A népfőiskolák és a népfőiskolái nevelés legnagyobb próbatétele 
a katonaság. Aki a katonaélet kísértései között megáll, az meg tud 
állani az élet nehézségeiben is Krisztus katonájaként. Legnagyobb 
örüm az a népfőiskolás nevelőknek, amikor egy-egy két éves katona 
szabadságolása alkalmával felkeresi régi iskoláját és beszámol élmé
nyeiről. Szinte kivétel nélkül népfőiskolásaink mind tisztesiskolát 
végeznek. Csúfolás és gúny veszi őket körül, ha előveszik a B ibliáju
kat a kaszárnyaszobában, de mégis megbecsülik. A csúfolódás csak

B f c m u s M
Nagyszerű színészek és nagyon ügyes 
rendezés dom borítja ki azt a fő gon
dolatot, hogy bárm ennyire is szeretheti 
egym ást két ember, ha mások a vá
gyaik, más az életform ájuk és az élet
tem pójuk: nem alkothatnak megfelelő 
párt. Természetesen ebben a megoldás
ben kevés tükröződik a keresztyénség- 
ből, am elyik mégis csak azt mondja, 
hogy: „a szeretet mindent e l t ű r . . . ” Ez 
a szeretet azonban nem rom antikus és 
így nem is illik ebbe a szép filmbe.

Futótűz, azaz „Déryné naplója” az 
egyik új m agyar filmünk. Azt kell 
m ondanunk, hogy végre valami. Nem 
nagy film, igényei sem különösebbek. 
De a többi, régebbi filmhez képest 
mégis van egy nagyon nagy előnye: egy 
ism ert személy életének egyik epizód
já t viszi a színre úgy, hogy igyekszik 
egyúttal korrajzot is adni és m egraj
zolni a m agyar színészet úttörő m unká
ját. Ha ez nem is sikerül neki teljes 
m értékben és több gyenge jelenet is 
csúszik a filmbe, m egbocsájthatjuk 
azért, m ert a m agyar m últ egyik darab
darab já t eleveníti meg. És a mai film 
viszonyok között ez is valami. kp.

Felhívás
tanítók gyermekneveltetési segélyére 

vonatkozó igénybejelentésre.
Az 1930. évi VII. törvénycikkel léte

sített „Protestáns Tanítói Internátusok 
A lapjából” való segélyezésre evangé
likus egyházunk nevében pályázatot 
hirdetek olyan, gyerm ekeiket 1943/44- 
ben tan ítta tó  tanítók gyerm eknevelte
tésének céljaira, akik falvakon, tanya
kon, teljesítenek szolgálatot és ennél
fogva gyerm ekeik továbbneveltetéséről 
a maguk erejéből gondoskodni nem 
tudnak. Kivételesen s különösen indo
kolt esetben ezen kategórián kívüleső 
tanítók segélykérvénye is elbírálás alá 
kerül. Figyelemmel az alap rendelteté
sére és a m iniszter ú r intenciójára, kü
lönös figyelemben részesülnek azok a 
folyamodók, akik gyerm ekeiket evan
gélikus internátusbán helyezték el. A 
kérvényben feltüntetendő: a tanító
neve, életkora, h ivatali minősége, m ű
ködési helye, család viszonyai, te lje
sített hadiszolgálata, házon kívül tan ít
ta to tt gyermekeinek neve, életkora, is
koláztatási (melyik iskolába jár) és el
helyezési adatai (internátus, magánház, 
rokonság), tanulm ányi előmenetele. To
vábbá a tanítói javadalom  pontos ada
tai tételenként s végösszegben arany
pengő érték szerint. Feltüntetendő te
hát a fizetési osztály és fok, a helyi 
javadalom  (értékegység, kezdő fizetés 
százaléka, föld, term ény, tüzelőfa, 
készpénz, fizetéskiegészítő államsegély, 
esetleg más, bárm ilyen term észetű ja- 
vadalm i tétel) s végül a magánvagyon. 
Folyamodási ívet, megkeresésre, az ille
tékes püspöki hivatal bocsát a folya
modó rendelkezésére. Tekintettel az 
egységes eljárás szükségére, a segély
kérés ezen folyamodási íven nyújtandó 
be. Az illetékes püspök úrhoz inté
zendő, bélyegmentes kérvény az ille
tékes esperes úrhoz, folyó évi május hó 
10-éig nyújtandó be, onnan pedig má
jus hó 15-éig az illetékes püspök ú r
hoz terjesztendő fel, hogy m ájus hó 
20-áig kezeim között lehessen.

Budapest, 1944. márc. 27.
D. báró Radvánszky Albert s. k. 

egyetemes felügyelő.
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B M K B IM n & E r
szembe éri őket, maguk között azonban m egállapítják róla, hogy meg
bízható, rendes ember. Életükben csodálatosan beigazolódott Jézus 
mondása: ne féljetek, amikor törvény elé hurcolnak benneteket, hogy 
mit kell m ondan i.. . Isten mindig megadta, amit akkor mondaniok 
kellett.

Sokan talán sovány és gyenge eredménynek tartják  ezeket. 
A népfőiskolának a célkitűzése azonban m ár magában foglalja, hogy 
olcsó és látványos eredm ényt ezzel a népfőiskolái m unkával elérni 
nem lehet. Sem rádiószereplés, sem világ előtt való hatalmas moz
galmi megmozdulás, cikkeknek halmaza nem eredmény és nem cél. 
Ha a hat év alatt a népfőiskolákon végzett 185 fiú közül csak a 
negyedrésze áll ki és fog kiállani a jövőben is Isten ügye mellett, 
m int annak készséges szolgája a maga hivatása körében, akkor bizony 
hálát adhatunk Istennek.

Végül meg kell említenünk, hogy a népfőiskola a jövőért dolgo
zik, a jövő nemzedékért. M unkájának diadala talán csak akkor fog 
elkövetkezni, ha a mostani népfőiskolások fiai fognak eljárni apjuk 
nyomdokán a népfőiskolákra. Ebben a m unkában azonban evagélikus 
közvéleményünket nem nélkülözhetjük. Ezért nemcsak az egyház hiva
talos vezetőinek a segítsége szükséges a népfőiskolái munkában, 
hanem  minden egyes gyülekezeti tag imádságára és segítségére is szük
ség van, hogy népfőiskoláink ezt a közösségben és Isten Szent Lelke 
által való nevelést még hűségesebben és eredményesebben végezzék.

Sztehlo Gábor.

H Í R E K
Ünnepi istentiszteletek. Nagypéntek 

és húsvét ünnepei a budapesti templo
mokban békességesen elteltek. Légi
riadó nem zavarta meg az istentiszte
leteket. A templomlátogatáson és az 
úrvaesorázók számán meglátszott ugyan 
a háborús helyzet, sokan m ár eltávoz
tak  a fővárosból, sokan pedig vissza
m aradtak az éjjeli riadó m iatt. Híveink 
mindezek ellenére nagy számban vet- 
részt a párhuzamos istentiszteleteken 
és az úrvacsorái alkalm akon.

Konfirmáció. A rendkívüli időre való 
tekintettel ez évben sok helyen koráb
ban kellett befejezni a konfirmációi 
oktatást. A székesfővárosi gyülekeze
tekben a konfirmációi ünnepélyek és a 
gyülekezet felnőtt tagjai közé való fel
vétel a húsvéti ünnepek délutánjain 
történt.

A budapesti és környékbeli evangé
likus tem plomoknak a két legutóbbi 
bombázás a latt nem történ t bajuk. Két 
templomhoz egészen közel esett egy- 
egy bomba, de a templomok sértetle
nek m aradtak.

Az Országos Luther-Szövetségnek a
férfiintelligencia szám ára ta rto tt evan- 
gélizációi a nehézségek ellenére is 
Programm szerint m entek végbe Buda
pesten. A résztvevők száma 50 körül 
mozgott. A konferencia harm adik nap
ján a délelőttöt az óvóhelyen kellett 
tölteni, de ott is zavartalanul folyt to
vább az előadás.

Laszkáry Gyula egyházkerületi fel
ügyelő temetésén az Egyetemes Egyház 
képviseletében jelent meg és helyezett 
el koszorút báró Radvánszky Albert 
m. kir. titkostanácsos, koronaőr, egye
temes felügyelő, dr. Baross József 
Nógrád vármegye főispánja, a v ár
megye közönségének képviseletében, 
megjelentek továbbá Benke László 
vármegyei főjegyző, Foerster György 
dr. országgyűlési képviselő, Draskóczy 
Béla árvaszéki ülnök, dr. Kardos K á
roly tb. főszolgabíró, alispáni titkár, dr. 
Baskay gazdasági főfelügyelő, vitéz 
Pongrácz György ügyvéd, Hanzély Fe
renc földbirtokos, Huszár László föld- 
birtokos, vitéz Purgly Lajos, a nógrádi 
egyházmegye felügyelője, O ttm ár Béla, 
egyházmegye alesperese, Limbacher 
Zoltán püspöki titkár, a Dunáninneni 
Egyházkerületi Tanítók képviseletében 
Bérezés Lajos igazgató-tanító.

A pétfürdői (Veszprém megye) fiók
egyházközség az ottani reform átus egy
házközséggel közösen rendezett vallá
sos esten, március 26-án, D. Kapi Béla 
püspök a kereszthordozó nemzetről 
ta rto tt a nagyszámú hallgatóságot 
mindvégig lebilincselő erejű előadást. 
Hölgye Endre ref. lelkész kezdő, dr. 
Bányai Béla evangélikus lelkész záró 
imádságot mondott. A m űsort művészi 
számok egészítették ki. Ugyanaznap d. 
e. a püspök Várpalotán hirdetett Igét 
és ta rto tt megbeszélést az egyházközség 
presbitérium ával.

Lelkész-beiktatás. A szarvasi egy
házközség virágvasárnap ik ta tta  be az 
újtemplom ban a IV. lelkészi állásra 
megválasztott Szepessi Károly volt 
oroszlányi lelkészt. Az oltári szolgála
tot Zeman Mihály tanügyi esperes, a 
beik tatást Kellő Gusztáv esperes vé

gezte. Az igehirdetést az új lelkész 
mondotta. Az istentisztelet után ta rto tt 
ünnepi közgyűlésen sok üdvözlés hang
zót el, köztük a békési egyházmegye, a 
szarvasi reform átus egyház, a szarvasi 
járás, a politikai község, a középisko
lák, a tanítóság, az ifjúsági és belmisz- 
sziói egyesületek és az egész egyház- 
község nevében. Az üdvözlésekre az új 
lelkész együttesen válaszolt.

Halálozás. Buránszky Károlyné, szül. 
Schleier Aranka, 8 éves Éva és 3 éves 
Iván nevű gyermekeivel együtt április 
3-án légitám adás áldozatául esett. Te
metésük április 7-én volt nagy részvét 
m ellett a rákosi temetőben. Gyászolják 
a Buránszky, Schleier, Szuhanek, Száva 
és Kesztler családok.''

Adomány. M olnár Rudolf, akinek a 
„Harcoló finn hadsereg szelleme” című 
finn nyelvből fordított könyvéről annak 
idején megemlékeztünk, s aki m ár m á
sodik éve tartózkodik Finnországban, 
Helsinkiben, m int missziói lelkész, la
punk szerkesztőségéhez küldött levél
ben arról értesített, hogy jelöljünk ki 
egy hadiárvát, aki a könyv m agyar 
kiadásának jövedelméből segítségben 
részesülhetne. Kérésére egykori iskolá
jában, a fasori gimnáziumban keres
tünk ilyen növendéket és a 350 pengőt 
H orváth István I. osztályú gimn. tanu 
lónak szeretettel átadtuk.

Gyermekáldás. Groó Gyula győri val- 
lástanító-lelkész családját Isten leány- 
gyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben Henriette, M ária, Lujza 
nevet nyerte.

M agyar középiskolák közül 17 olyan 
gimnázium van, melyet még a 17. szá
zadban alapítottak. Ezek közül 14 pro
testáns. Legrégibb iskoláink azonban 
még a 16. század közepéből valók. így 
a mezőtúri ref. gimnázium (1530-ban) 
és a soproni evangélikus gimnázium 
(1557-ben) létesült.

M ajba Vilmos, a pesti egyházközség 
X. kerületi lelkészkörének vezető-lel
késze nagypénteken este gépkocsi el-

gázolást szenvedett. Több helyen csont
törés érte. A K örönd-szanatórium ban 
ápolják.

A bom bakárosultak részére az első 
adom ány a csabdi-i lelkészi h ivataltól 
érkezett. Postán küldött egy szép nagy 
kenyeret. Hálásan nyugtatjuk. — Az 
egyik pesti gyülekezetben családi ott
hont veszített konfirm andus növen
déknek tekintélyes összeget gyűjtöttek.

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség 
április 14-én választm ányi ülést ta r 
tott, melyen előkészítette a folyó évi 
rendes közgyűlést.

Lelkészkinevezés. Bárdosi Jenő csög- 
lei m .-lelkészt az igazságügyminiszter 
a sopronkőhidai fegyintézet lelkészévé 
nevezte ki. Helyébe D. Kapi Béla püs
pök H ubert István nagytótlaki önálló 
h itoktatót küldötte további szolgálatté
telre.

Halálozás. Benka György, néhai 
Benka Gyula igazgató fia, hosszú szen
vedés u tán  Szarvason, 59 éves korában, 
elhunyt.

Házasságkötés. Budaker Edda — 
Budaker Oszkár soproni egyetemi ta 
nár leánya — és vönöczki Benkő Im re 
m. kir. honvédszázados m árcius 30-án, 
a soproni templomban házasságot kö
töttek. Az esketést a menyasszony édes
aty ja végezte.

Csögle. Most búcsúzott a gyülekezet
től kilenc évi szolgálat u tán  a kis misz- 
sziói gyülekezet területén eddig két 
im aházat és paplakot épített lelkipász
tora: Bárdosi Jenő, aki a sopronkőhidai 
fegyintézet lelkésze lett. A lelkészt, 
m int esperesi megbízott, K akas József 
dabronyi lelkész búcsúztatta.

Üdülővendégek szám ára mérsékelt 
áron elsőrangú ellátással, kiszolgálás
sal, penziót nyújt az Evangélikus Bél
missziói Otthon Gyenesdiáson, a Bala
tonpart ján. Lelkészek, tanítók és hozzá
tartozóik részére kedvezmény. Felvilá
gosítással szolgál: Tekus Ottó missziói 
h. lelkész, Gyenesdiás, Zala m.
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KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3.

TEL.: 384—447.

kegyszerek, ez üst tálak,
gyűrűk, Serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D D  A |  TTVT műhimzőésplisséspece-
J - j r V f A L J l s  «JJLjÍTvy alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

Azsúr,plissé. hímzések, gombéthúzás 
és minden e szakmába vágó munkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185—462.

Hl Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

I Budapest, IV., Sütő-u. 1.

iff >ALAPÍTÁSI Év: 1853.

E L I G M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telefon: 181-282. BUDAPEST V.
Választékos, ízléses, szolid munka.

, Nádor-utca 
Előnyös árak.

3.

s K y
megbízható

BrtíTfT----- ------- --

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és óra jav ítások .

L étesü lt a  „N emzeti Ö nálló
sítás! A lap“ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

EVANCELIkUSELET

io. or raoi
MARNITZ tSep*zerés az összes hang

szerek legolcsóbban
B udapest, Vili. k e rü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Prfllíflf ’ G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám .
Lul Unill. M ohács, S zen t-István -u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása
v é t e l e

l
M en d ö ln é hittestvérünk 

zongora termében
B ezeréd i-u . 10. — T e l . : 140—352.

M ű virág , d is s to ll ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R FI VFP7ÍIK zom{*nctábIák,
ULLI  L U l UIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névie8yek’ cimkék
VII,  KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a

kiadó.
kiadóhivatalba.



M W g M f l E T
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  I m r é né
Budapest, VIII., Rákóczi-út 5 5 .  Telelőn: 13M198

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330-648.

VÁSÁROLJON K Ö N Y V E T !
D. R affay S á n d o r : Sán tha  K á r o ly ; „ D. K api Béla  ;

Imakönyv Buzgóság könyve Az olatatlan táklya
6'50 P, díszes kötésben : 20 P.

I m á d s á g o s  k ö nyv .  
Fűzve : 3'— P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; G iertz Bo : M aróthy Jenő :

Szegények szive
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve : I P  — P.

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította: W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16’— P.

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I— II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ; H all Caine : Ú j! Ú j!

V itéz Virág Jenő :

Dr. Luther ir to n  önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'—  P. Kötve : 8'— P.

LuiUek lelke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben. '

léú&ztus élele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

R em én yik  Sándor Gyón1 Géza W eitb rech t:

összes versei
I— II. kötet. 46’—  P.

összes versei
21*40 P.

Ifláüa és btávta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
• • - «.-JmJMJ-H i i i u i i ii in. nii un ,ii i i .

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
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Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.
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Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
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1944. április 23.
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Rongybaba
Ez a szó egészen új jelentést 

kapott az elmúlt héten. Eddig 
a szegény emberek gyermekei
nek szegényes játékát jelen
tette. Rongyból készített örö
met. A gyermeknek a csodála
tos képzelőtehetsége kellett 
ahhoz, hogy szépnek találja és 
szeresse. Néha egészen masza- 
tos volt s a gyermek még sem 
vált volna meg tőle szebb és 
értékesebb játék kedvéért sem. 
Az első világháború utáni első 
télen magam tapasztaltam ezt. 
Asszonyok és leányok igen 
gazdag karácsonyt gyűjtöttek 
össze a gyermekek számára. 
Nagyon sok, selyembe és 
bársonyba öltöztetett, divato
san hosszúra nyújtott alakú, 
ú. n. modern babák egész sora 
volt az egyéb játékok között. 
Magam adtam egyik kis leány
kának az összes babák közül 
talán a legszebbiket. Néhány 
perc múlva édesanyja vissza
hozta a síró kislányt. Neki nem 
kell ez a baba, másikat akar. 
Választást engedünk neki. És 
kiválasztott egy egészen egy
szerű, igazán rongyból készített 
babát s ragyogó arccal vitte el.

Ennek a kislánynak a baba 
után nyúló mozdulata jutott 
eszembe, mikor olvastam, hogy 
rongybabákat is dobtak alá a 
bombázó repülőgépek. Ha csak 
azt mondanám, hogy összeszo
rult a szivem, amikor magam 
előtt láttam egy-egy ilyen ta
lált baba után nyúló kisgyer
meket, akinek örvendező kis 
szivét át fogja tépni a felrob

banó baba, mikor boldogan ma
gához öleli — keveset monda
nék. Olyan fájdalom, felhábo
rodás, szégyenkezés és meg
döbbenés fogta el szivemet, 
mintha valami kimondhatatlan 
nagy szerencsétlenség érte 
volna egész eddigi életemet, 
így volt ezzel mindenki. A ka
tonák, köztük fiaink és testvé
reink, életet állítanak szembe 
az élettel, védelmezik ottho
nukat, szeretteiket, határain
kat, jövendőnket úgy, ahogy 
kell és mindenképen, ahogy 
lehet. Repülőink vakmerőén 
harcolnak fejünk felett a tá
madó repülőkkel, mi pedig bú
vóhelyeket keresve imádko
zunk érettük. Ezt még megért
jük és zokszó nélkül hordoz
zuk. De ez gyalázatos csalás, 
ördögi kegyetlenséggel kiszá
mított gyilkosság, ocsmány 
bűn. Megrendül bennünk min
den hiszékenység, amellyel az 
emberségre mertünk eddig 
apellálni. Szivünk mélyéig szé
gyelleni kell keresztyén ellen
ségeinket.

Legnagyobb csalódásunk eb
ben van. Minden keresztyén 
ember mélységes fájdalmat 
érez a háború ilyen ördögi csel
vetése miatt. Mit gondoljunk 
azokról a keresztyén emberek
ről, akik ilyen parancsot adnak 
ki, akik ilyen öldöklő játékokat 
aláhullatnak halált hordozó gé
peikről ugyanakkor, amikor 
bizonyosan szivükben a saját 
épségük és megmenekülésükért 
Istenhez mernek sóhajtani —

vagy azokról a hadiüzemekben 
alkalmazott asszonyokról, talán 
édesanyákról, akik ezeket az 
ártatlannak látszó, halálos játé
kokat készítik más édesanyák 
gyermekei számára? Csordultig 
telik a föld bűnnel és csordultig 
telik a szivünk keserűséggel. 
Semmiféle hadi cél, semmiféle 
győzelem és semmiféle hazug
ság nem mentheti és nem ma
gyarázhatja ezt. Lehet-e, sza
bad-e, megengedhető-e az el
lenséges országok keresztyén 
templomaiban ilyen fegyverek 
győzelméért imádkozni?

Sóhajtva nyitom ki a szent 
könyvet. Mit szól ehhez Isten 
igéje? Olvasom a 644. oldalon 
kinyílt fejezetet. Jeremiás pró
féta könyvének ötödik fejezete 
végződik itt. És látom benne 
ezeket a sorokat: ,,Nem fél- 
tek-é engem? ezt mondja az Űr. 
Az én orcám előtt nem remeg- 
tek-é? . . .  De ennek a népnek 
szilaj és dacos szive van; elhaj
lottak és elmentek . . . Hát eze
ket ne büntessem-é meg, ezt 
mondja az Űr; az ilyen nemze
ten, mint ez, avagy ne álljon-é 
bosszút az én lelkem? Borza- 
dalmas és rettenetes dolgok 
történnek a földön . .

Köszönöm, Uram, hogy látod 
e dolgokat és borzadalmasok- 
nak és retteneteseknek mondod 
őket. A te szavad az ítélet 
erről. És a te ítéleted elől nin
csen menekvés sem földön, 
sem égen, sem a mélységek
ben, sem a meggyalázott ma
gasságokban . . .  K. L.



B f tm k U S C L E Í
{Köszöntésünk

Üjabban mindig többet és többet 
halljuk evangélikus hívek körében ezt 
a köszöntést: „Erős vár a mi Istenünk!” 
Eleinte csak az ifjúsági és más egyházi 
egyesületek tagjai vették ajkukra,, ma 
azonban m ár egyes gyülekezetekben a 
hívek seregében is közkedvelt és szél
iében elterjedt köszöntéssé vált. Mi 
term észetesen csak örülhetünk annak, 
hogy híveink a nagy reform átor sza
vaival üdvözlik egymást a gyülekezeti, 
a m indennapi életben, otthon és a 
templomban egyaránt. A köszöntés 
tiszteletadás s nemcsak em bernek szól, 
hanem Istennek is. Egymásnak örven
dezve tiszteletet adunk Annak, akinek 
kegyelme m egtart és éltet bennünket. 
Ezért a köszöntés bizonyságtétel. A ke
resztyén ember életében bizonyságtétel 
Isten erejéről és az em ber erőtlensé
géről. Pál apostol, aki minden levele 
elején kegyelmet és békességet kívánt 
olvasóinak, a köszöntésben szinte im ád
kozó hittel tesz bizonyságot Isten előtt. 
Luther szavaiban is kell, hogy érezze 
minden em ber a reform átor bizonyság
tevését. Isten az én erős váram, Isten 
a mi erős várunk. Törjön ránk  ezer 
halál, hegyek hulljanak bár a tenger 
mélyére, a Seregek U ra velünk van. 
Erős vár a mi Istenünk.

A társadalm i életben milyen sokféle 
köszöntést kell m egtanulnia az em ber
nek! Még egy és ugyanazon köszöntés
nek is sokféle hangsúlyozása van. Egye
sek sokkal többet k ívánnak meg a kö
telező tiszteletadásnál is. M ásfélekép
pen köszön az ember feljebbvalójának, 
hivatali főnökének, családtagjainak, 
m unkatársainak és barátainak. Sokszor 
nehéz m egtalálni a helyes köszöntési 
módot. Ez a köszöntés evangélikus em 
berek között m indenütt a legmegfel- 
lóbb. K öszönthetjük így egymást is, 
lelkipásztorainkat is. Minden testvé
rünknek — köztük annak is, aki levél
ben kérdezett meg bennünket efelől — 
azt írjuk: helyes, hogy így köszön a 
a lelkészi hivatalban és az evangélikus 
hívek között. Mi nem hogy haragud
nánk érte, hanem  mindig örülünk en
nek.

Ö rülünk két szempontból is. Ezekről 
a testvérekről mindig az a jórem énysé
günk van, hogy külsőleg is ápolni k í
vánják az evangélikus testvériséget. 
Nagy szükségünk van erre, hiszen 
olyan kevesen vagyunk itt a főváros
ban is, az országban is. Amint öröm 
m egpillantani egy-egy Luther-rózsás 
férfit vagy nőt utcán já rtunkban-kel- 
tünkben, ugyanúgy öröm m eghalla
nunk az evangélikus köszöntésnek sza
vát: „Erős vár a mi Istenünk!” Ma
olyan üres és semmitmondó az em be
rek köszöntése. S ha iskolák, intézm é
nyek küzdenek ezek ellen, az egyház
nak is azon kell lennie, hogy minden 
igyekezetével háttérbe szorítsa a h it
vány és léleknélküli köszöntéseket. Az 
igaz ugyan, hogy az Erős vár a mi 
Istenünket is lehet lélektelenül elmon
dani, lehet ez is csupán szokás az a j
kunkon, de itt sokkal könnyebb küz
deni, m int másutt.

Sok ember panaszolja, hogy nehéz 
ezt a köszöntést megszokni. Mások nem 
tudják, m it válaszoljanak, ha valaki 
így köszönti őket. Természetes, hogy 
minden először szokatlan és furcsa az 
embernek. De csak egy ideig. Később

A katona és az ember
Egy európai püspök nagy beszédéből kiragadott két szó szolgál 

címül. A püspöki beszéd világszerte híressé vált, m ert hiszen, amit e 
két szó körül felsorakoztatott, az ma m indenkinek húsába és vérébe 
vág: kíméltessék a katona a lehetőség szerint, de még jobban kímél - 
tessék meg a mögöttes front katonája: maga az ember.

Ez a kívánság Berlinből épenúgy az ég és az ellenségek felé száll, 
m int Londonból, nemrégiben Schaffhausenből és néhány órával 
ezelőtt Budapestről is. Akik elmondják . ezeket a meggyőződésből 
fakadó szavakat, majdnem bizonyosan tudják azt, hogy szavuk ható
ereje igen korlátolt, de abban a hiszemben mondják el, hogy az egész 
világ átveszi ezeket az óhajokat s egyszer csak lesz valami eredménye.

A kívánságokat helyeseljük, de bizonyos m értékig a katonák sze
mével és a morál m érlegére téve a kérdést, azt is meg kell mondanunk, 
hogy van ebben a totális háborúban valami igazság. Mert £z első 
világháborúnak legszerencsétlenebb eseménye mindig az a sok heje- 
hujázás, a fronttal egyetnemértés volt a leg csúnyább része. Hazánk 
nagy városaiban sokszor láttam  éjszaka meghozott súlyos sebesültek
kel m egrakott vonatokat s ugyanakkor folyt a pezsgő a különböző 
szórakozó helyeken. Azt is láttuk akkoriban, hogy a frontra indult 
menetzászióalj kikísérői a késő éjszakai órákban csak egy feketére 
betértek valamelyik csendes kávéházba s a szomorkodásból sokszor 
lett olyan „sírva vigad a m agyar” parázs dínom-dánom, hogy ha azt 
megérezték volna az elutazottak, hangosan kiáltották volna vissza 
Gyóni közismert sorait: „csak egy éjszakára küldjétek el őket” . ..

Totális harc és totális veszély közben élünk s amikor egy nép, 
sőt most m ár maga az egész Európa, m int ostromlott vár ennyire 

! együtt van, sok olyan etikai megmozdulásnak lehetnek tanúja, amelyre 
í történelmében kevés példa volt. Ez után vágyódott a ma élő nemzedék
I s ettől várja a ma keresztyénsége a sok veszteség után a nagy pozi

tívumot. Ki h itte volna valaha is azt pl., hogy Franciaország emberei 
és papjai kiadják a jelszót: egész országunk missziói terület, amelyen 
meg kell indulni a nagy munkának. Bizonyosan nem úgy érezték a 
jelszó kimondói, hogy a szétbomlott gyülekezeti élet részben való 
helyreállítása érdekében fel kell keresni minden szétszórt hívőt, hanem 

| csakis úgy értették, hogy népük felemelkedéséhez az első lépés a 
keresztyén megújhodáson keresztül vezethet csupán. Amilyen hatá- 

! rozottan és bátran kimondta ezt a francia nép, ugyanilyen bátran
vallja ezt önmaga sorsa tekintetében bizonyosan a m agyar nép is.
Sőt éppen most a m agyar keresztyénség nagy várakozásokkal figyel 
a legfontosabb nemzeti célok megvalósítására és reméli, hogy népünk 
erkölcsi és keresztyén m agatartása határozott fejlődésben fog meg
mutatkozni.

Amilyen komolyan várja és reméli egész népünk azt, hogy ilyen 
megerősödött keresztyén szellem dönti el és befolyásolja a m agyar 
életet, azt is reméli, hogy Európának ebben a nagy egym ásrautaltsá
gában a régi monarkia népei is közelebb kerülnek egymáshoz. 
A fronton term észetszerűen egymás m ellett harcolnak mint katonák, 
egymást és egymás országát védelmezik. Ez a közös harc kell, hogy 
kiváltson valami olyan közeledést e népek embereiből is, amelynek 
első következménye lesz a jobb megértés, a lelki közelség s az egy
mással szemben eddig érzett ellenségeskedések megszüntetése. Talán 
ebben a nagy harcban észreveszi minden katona és minden ember, hogy 
amint majdnem száz évvel ezelőtt egy politikai maffia heccelte ezeket 
a népeket egymás ellen, úgy országunk javát kell akarnia akár a leg
közelebbi ^ellenséges” szomszédnak is, még ped’g a saját érdekében.

Nem akarunk hinni a szemünknek, amikor azt olvassuk hogy az 
Amerikában élő közel négy millió lelket számláló görög keleti keresz
tyénség komoly egységre lép. Ez a jelentékeny egyházi közvélemény 
eddig lelki irányítását több különféle európai centrumtól kapta. 
Konstantinápoly, Bukarest, Athén, Moszkva, Belgrád és bizonyosan 
még más metropolisok is szabtak irányt és adtak indításokat az 
amerikai görög keleti keresztyének lelki életének. Most valami belső 
indítástól űzve, vagy esetleg külső politika’ kényszer befolyásának 
engedve válaszoltak az egyesülésre, illetve a megbékülésre Ezek az
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egyházi emberek ott a pillanatnyilag sokkal nyugodtabb légkörben 
szükségesnek és kivihetőnek tartják  ezt a szövetkezést, mennyivel 
inkább jó és indokolt európai viszonylatban az, hogy az együttm űkö
dés békességes jelei itt is láthatók és észrevehetők legyenek.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a köztudatban a nagy háborús zaj 
között ŝ észrevehető békülékeny szellem van terjedőben. Amerika 28 
egyházi frakciója tiltakozott a német városok bombázása, ellen. De itt
hon is úgy a lelkipásztoroknál, .mint magánál a nagy tömegnél meg
állapítható az, hogy a felekezeti ellentétek élei m ennyire eltompultak: 
enyhült a felekezeti harc. Időszerűnek tartjuk , ha épen mostani nagyon 
veszélyeztetett napjainkban s a most tarto tt nagy temetések idején, a 
kormány és az egyházi emberek eltemetnék a m agyarság egységének 
mohó ellenségét: a reverzálist.

Amikor körülöttünk minden a teljes lelki vonalra való beállított
ságot követeli és létünk attól függ, hogy ez a nemzet a többi nemzet 
m ellett milyen erényeket tud felm utatni, méltó volna a m agyar keresz- 
tyénség okosságához és a néppel szemben veszélyes időkben is mindig 
alkalmazott tapintatához, ha erre a lépésre közös akarattal elszánná 
magát. Amikor Japánban meg merik tenni, (elismerjük, esetleg állami 
nyomásra), hogy a sintoista papok m ellett együtt szolgálnak az európai 
keresztyén papok és tesznek a nemzet harcai érdekében olyan nyilat
kozatokat és olyan bizonyságtételeket, amelyek a nemzet jövőjét első
rendűen akarják szolgálni, akkor valószínűleg hazánkban is a keresz
tyén családok öröme és békessége óriásira fokozódnék a régi ellensé
geskedést kiküszöbölő megoldás és kölcsönös megbecsülés megvalósít 
tása után.

A katona a mi egyházi szójárásunk szerint Jézus Krisztus jó 
vitéze. Teste-lelke az ő kezében van. A katona számol ugyan m in
dennel, veszéllyel, sikerrel, de élete egészében mégis nagv áldozat- 
vállalás, a legszebb férfiúi erények m egm utatása. Az ember is. aki 
m ár nem lehet, vagy aki még nem lehet katona, ugyancsak Jézus 
Krisztus jó vitéze. Lelki területen is el kell végeznie a maga nagy 
m unkáját. A katona áldozatvállalásának és az ember cselekedeteinek 
a nemzet ítélete szempontjából egyensúlyban kell lenn1'ők Amilyen 
nagyok és magasak a katona erényei és áldozatai, ugyanolyan na
gyoknak és belső áldozathozatalban egyenlő értékűeknek kell lenniök 
az ember cselekedeteinek is. Pilátus Jézust az utolsó percekben úgy 
m utatta be a zsidóknak: íme az ember. Az az Ember a legtöbbet 
nyújtotta az összes emberek között s cselekedete örökké él. I tt volna 
a nagyszerű alkalom az európai emberek és a magyarság számára is, 
hogy amint az európai és magyar katona a legnagyobb áldozatot 
vállalja, ugyanezt cselekedje az ember is. G. L.

Az ember a levegőben
Több, mint harm inc évvel ezelőtt, július tizenegyedikén, a francia 

nemzeti ünnepen, az elnök páholya előtt elrepült Blériot, az -első 
francia repülő. A tömeg ujjongott. Valami sejtelem fogta el az embe
reket, hogy mi lesz most már, ha a levegőt meghódította az ember?

Délután megismétlődött a lelkesedés a versaillesi parkban, ahol 
az ünnep tiszteletére ontották magukból a vizet XIV. Lajos szökő- 
kútjai. Ennek a vízijátéknak m éreteiről elég annyit tudni, hogy a 
kétórai látványosság a francia államnak húszezer frankjába került. 
De ki is m entünk Párisból, akinek keze-lába volt. És a százezres 
tömeg ujjongása közben ott röpködött Blériot. Kanyargóit, bukfen
cezett a levegőben. Véglegesen meghódította a levegőt az ember. Mi 
lesz ebből?

Megszűnnek a határok, a távolságok. Semmi sem választhatja el 
az em bert az embertől. Ettől a röpködő kis masinától nevetségessé 
lesznek a ímestenségesen [emelt korlátok. Hiszen a levegőben nem 
állíthatják meg az embert földi előítéletek. A levegőben megtisztul 
majd az emberiség.

B I M K U S B . E T
olyan lesz, m intha veleszületett volna. 
S hogy senki ne álljon bizonytalanul 
ebben a kérdésben, ehelyütt megírjuk, 
hogy a válasz vagy a teljes köszöntés 
megismétlése legyen, vagy csak ez a 
két szó: Erős várunk! Ragyogjon fel 
az arcunk és teljék meg boldogsággal 
a szivünk, am ikor elm ondjuk ezeket 
a szavakat s ne felejtsük el sohasem, 
hogy ez a köszöntés kötelez is. Kötelez 
arra, hogy minden szavunkból és m in
den cselekedetünkből megismerjék az 

j em berek: nekünk valóban erős várunk 
az Isten, a mi mennyei Atyánk! Benne 
rejtőzünk el a veszedelem idején, 
Benne erősödünk meg a kísértések 
ellen s Vele mindig gazdagok vagyunk.

Pásztor Pál.

Érdekes hírek
Finnországból

Közel f»000 hadiárvának több. mint 15 
millió márkát osztott ki segélyként a 
M annerheim  Szövetség H adikereszt
szülő intézménye. Az intézmény elnöke 
Anni Waldén, a közismert és nagy
tudású tábornok neje, beszámolt töb
bek között arró l is, hogy bár figye
lemreméltó segítséget kapott a Szövet
ség külföldről (többek között kb. 400.0Ü0 
m árka a m agyar evangélikus Luther- 
Szövetségtől), mégis elsősorban azok
hoz a finnekhez fordultak segítségért, 
akik Suomiban m egértették a haza 
jövőjére vonatkozó fontos tennivalót: 
a ’ hadiárvák tám ogatását. Kb. 5000 
hadiárva gyermek részesült abból az 

I adományból, melyet az ú. n. Népsegítés 
j országos gyűjtéséből bocsátottak p 
I Hadikeresztszülő intézmény rendelke- 
! zésére. A Népsegítési akció 1942-ben 
| 12 és V2 millió, az 1943. évben több,
1 m int 15 millió m árkát adományozott az 

árvák megsegítésére. A megható leve
lek százai érkeznek naponta a Szövet
ség irodájába, melyekben édesanyák 
számolnak be árváiknak  ju tta to tt ado
mányok felhasználásáról.

7000 finn gyerm eket szállítottak el 
eddig Svédországba. Helsinki, Turku, 
Porvoo és Oulu városok gyerm ekeit 
szállítják el először a védett és békés 
Svédországba, ahol igazán nagy szere
te tte l fogadják a kis finn szomszédo
kat. A fent megjelölt városok szenved
tek eddig a legtöbbet az orosz bom ba
tám adások miatt, vagy legalább is ezen 
városok lesznek majd az ellenség cél
pontjai a most nemrég megindult 
terrortám adások folytatásában. A gyer
mekek szállítása szünet nélkül folyta
tódik.

Anyák-napja nemzeti ünneppé való 
nyilvánítása érdekében AÍpo Lumme 

'több  képviselőtársával együtt nyújtott 
be javaslatot a képviselőházban. F inn
országban 1918-tól kezdve ünnepelték 
az anyák-napját, egyes helyeken in- 

■ kább a nyár közepetáján. 1919-től 
kezdve május harm adik, 1927-től pedig 
m ájus második vasárnapján rendezték 
meg az anyák-napját. A szóbanforgó 
javaslat rám u tat arra  a tényre, hogy 
Finnországban az idők folyamán egyre 
szélesebb keretek és ünnepségek kö- 

| zött ünnepük meg most m ár kivétel 
nélkül az ország mindenegyes helyisé
gében az anyák-napját. Méltó lenne,

1 ha nemzeti ünneppé nyilvánítanák má-
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jus második vasárnapját, mikor is nem 
zeti lobogó díszítené az összes középü
leteket, mellyel mintegy az állam  is 
kifejezésre ju tta tná  elismerését a finn 
anyák iránt. Ezzel az ünneppel egyút
tal tám aszt nyújtanának  az otthonok
nak és a nevelőknek is.

Ukko Pekka és az ifjúság. A nemrég 
elhunyt volt államelnököt, Svinhufvu- 
dot, nevezte a nép a fenti kedves, né
pies megszólítással. Hogy mennyire 
m egértette a volt állam elnök az ifjú 
ságot, s hogy az ifjúság is mennyire 
ragaszkodott vezéréhez, arról szemléle
tes képet ad szám unkra egy zászlós le
vele, melyet a frontról küldött haza, 
m iután meghallotta a rádióból a le
sújtó gyászhírt. ,,A rádióból értesültem  
éppen most Ukko Pekka eltávozásáról. 
A szivemet hasogatta a hallott hír. 
Ukko Pekka ifjúságomtól kezdve az a 
férfi volt, k iért rajongtam  s kiben a 
férfi példaképét láttam . Nagy embert, 
igen nagy férfit veszített benne orszá
gunk, de az örökség, melyet ránk, kü 
lönösen az ifjú nem zedékre hagyott, az 
m egm arad örökké. A m egrendíthetet- 
len Istenbe vetett bizodalom és haza- 
szeretet, mely lényéből környezetére 
k iárad t bizonyosan megsegítő erőként 
élnek m ajd tovább közöttünk ezekben 
a sorsdöntő napokban. Első sorban a 
cserkészeknek hagyott öröksége fel
becsülhetetlenül nagy. Ügy látszik, 
m intha Isten akarna népünkhöz szólni 
Ukko Pekka halálán keresztül. Talán 
azt, hogy a rem ényt sohasem szabad 
eldobni magunktól, legyen bárm ilyen 
kilátástalan  is az előttünk álló helyzet. 
Velünk az Isten m indenkor”.

75 év es  a v iip u r i-i d iakonissza  in té 
zet. A finn egyházi diakoniának jelen
tőségteljes eseménye ez az évforduló. 
Első vezetője a ' Dresdából idekerült 
Amalie Fröhlich, aki közel 14 eszten
deig vezette az intézetet. 1873-ban épí
tették az első kórházat. 1937-ben érte 
el az intézet növendékeinek létszáma a 
csúcspontot, mikor is 115 diakonissza
növendék tanu lt a viipuri-i diako- 
nissza-anyaházban. Az intézet, bár sor
rendben a negyedik, tehát legkisebb a 
finn diakonissza-intézetek között (Hel
sinki, Sortavala, Oulu, Viipuri), mégis 
igen nagy áldással m űködött az elm últ 
évek során. M unkaterületéről emlí- 
tésreméltó az 1905-ben épített, majd 
1913-ban kibővített szemklinika, mely 
az 1931-ben épített s egészen modernül 
berendezett hatalm as kórház egyik osz
tálya lett. A téli háború (1939—40) a 
viipuri-i diakonissza intézetnek is nagy 
károkat okozott. Mivel az anyaház a 
kórházzal együtt csaknem teljesen el
pusztult, a vezetőség a középfinnországi 
K arkkuba helyezte át az intézet mű
ködési központját. Majd innen Lahtiba 
került, ahol bár nehéz viszonyok kö
zött, de újabb adományok és segélyek 
által megszakítás nélkül folytathatta 
áldásos m unkáját.

Molnár Rudolf. .

Üdülővendégek számára mérsékelt 
áron elsőrangú ellátással, kiszolgálás
sal, penziót nyújt az Evangélikus Bel- 
missziói Otthon Gyenesdiáson, a Bala
ton partján. Lelkészek, tanítók és 
hozzátartozóik részére kedvezmény. — 
Felvilágosítással szolgál: Tekus Ottó 
missziói h. lelkész, Gyenesdiás, Zala 
megye.
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Német mérnökkel jöttünk visszafelé. Ö is elismerte a találm ány 
nagy jelentőségét, de aztán, szakái lát megsímítva, hozzátette:

— Nagyszerű nemzet a francia. Csodálatos a leleménye. Gépeit 
pompásan dolgozza ki. Csak az a baj, hogy valahol egy sróf helyett 
egy frázis van.

Betetőzte a kiábrándulást-az este. A Café de la Paixben összejött 
újságírók sok újságot tudtak.

Itt van a belga király. Láttuk is hamarosan feleségével az ünnep
ségről visszatérőben. Még pedig azért van itt, m ert megkötötte a 
fegyveres szövetséget Franciaországgal német támadás esetére. Nos 
hát Blériot, sok dolga lesz repülőgépednek, ^amíg békességet tudsz 
hozni az emberek közé.

A fiam is ott volt Párisban a repülőgép bem utatóján és nem 
felejtette el, milyen szép rem ényeket fűztek hozzá. Mikor ott feküdt 
a kötözőhelyen Doberdo sziklái között és olasz repülők dobálták le a 
bombákat, valami nagy szomorúságot érzett, hogy a gyönyörű talá l
mányból embergyilkoló szerszám lett.

Pedig mi volt az akkori repülőtámadás a mostanihoz képest? 
Megátkozott napok és éjszakák során hull le a pusztulás a magasból. 
A népvándorlás pusztító hordái által megkímélt emlékeket rombol le 
a huszadik század műveltsége. Világhatalmak szervezik a rombo
lást, mely békéért imádkozó szelíd embereket fojt meg omladékai 
alatt.

Hiába emelkedik föl a gép ezer m éterekre, magával viszi a föld
ről a lélek miazmáit. Azt a tüdeg kegyetlenséget, amivel az elvetemült 
ember lelövi azt. aki nem tetszik neki. Azt a lelketlen uralomvágyat, 
mely nemzetén kívül minden más népet csak megélhetésének eszkö
zéül tekint, azt a véres fanatizmust, amely hajtóvadásziatra indul az 
emberiség ellen. Aki ezeket a m iazmákat magával viszi, az nem tisztul 
meg a legtisztább levegőben sém, akárm ilyen magasra viszi a 
repülőgép.

És holtan hullanak le az emberek nagy magasságokból. Abból a 
levegőből, amit meghódított. Pedig nincs gyönyörűbb látvány, mint 
onnan, a magasból nézni a világot. A rétek üde zöldje, csillogó folyók, 
erdőkkel prém ezett hegyek, életet lüktető városok, kanyargó vona
tok, a folyókon úszó gőzhajók. Széles távlatokban az ember lelkét 
is kiszélesítik és ami beköltözik a szívbe, az a gvönyörködő szeretet. 
Mekkora fertőzés kell ahhoz, hogy a gyönyörködő szeretet helyett az 
esztelen rombolás vágya költözzék bele az emberbe?

M ert a földön végbemenő pusztulás csak tünete annak a pusztu- 
j 1 ásnak, ami a lelkekben végbemegy. Ez nem a barbárok szilaj, legénv- 
I kedő pusztítása, amely nem érti azt. amit lerombol. Ezek iskolázott 

keresztyének, akik tudják, mit pusztítanak el és nem tudják, milyen 
mélységes gyűlöletet váltanak ki maguk ellen. Nem tudják, hogyan 
gondolkoznak százezrek azon, hogy bosszúlhatnák meg ezeket a rém 
tetteket. Nem tám adhat-e valahol egv új találmány, mely százszoros 
m értékben fizeti vissza, amit most elkövetnek? M ert a szeretetre sze
retet felel, az embertelenségre gyűlölet.

Nincs-e itt az ideje annak, hogy minden keresztvén ember belássa, 
mi lehet ebből? M ert ez nem háború, nem az erők bátor összemérése, 
hanem a lelkek elkorcsosulása. A védelemre felreoülő gépek csak az 
önvédelem természetes kötelességét végzik. De az ő bátor tiltakozásuk 
nem szüntetheti meg a lelkeknek ezt a világbetegségét. A keresztyép
ségnek egész . erejét kell ma kifejteni, ha meg akarja menteni a 
világot.

De ehhez meg kell tanulni a repülőgéptől a felemelkedést. Azt 
a felszárnyalást, amit a repülőgéptől vártak, mikor megjelent. A túl- 
emelkedést azokon a korlátokon, mik itt lent a földön elválasztanak, 
de a felszárnyalás magas, tiszta levegőiében semmivé törpülnek. 
A keresztyénség magasztos, tiszta levegőjében.

Hamvas József.

Husvét utáni II. vasárnapon egyhá
zunk minden tem plom ában megemlé
kezünk arról a szolgálatról, am it az 
evangélikus sajtó híveink között végez

és offertórium ot ta rtunk  ennek a m un
kának a tám ogatására. Olvasóink fi
gyelmét ezúton is felhívjuk a sajtó
vasárnapra.



A Szovjet valláspolitikája
n.

„A harcos istentelenek szövetsége” 1929—1938. A  kommunista párt 
és a szovjelkorm ány az istentelenség érdekében vívott harcban. 
A szovjetkormány a gazdasági életet az egész országban szociális alapra 
akarta helyezni. Szociális felépítés, 5 éves terv, voltak az új jelszavak, 
amelyeket egy óriási propaganda-szervezet összefogott erőivel. kezdett 
a nép fülébe kiabálni. Mint akadályba, ismét beleütköztek többek közt 
az egyházba, amelyhez Jaroslawski nyilatkozata szerint még mindig 
kb. 100.000.000 lélek tartozott, -s ahol a parasztokat és minden bolse
vistaellenes elemet meg lehetett találni, hiszen az egyetlen még 
m egtűrt pártonkívüli szervezet volt. Az egyházat és a keresztvénséget 
akarták megsemmisíteni mindazzal a propaganda-erővel, ami csak* 
rendelkezésére állt a szovjetkormánynak. Ezért m egváltoztatták az 
eddigi módszert. A vallásos szervezeteknek megengedték, hogy „val
lásgyakorlataikat ” folytathassák, azonban teljes jogot és szabadságot 
biztosítottak a vallásellenes propagandának. Az iparban megszüntették 
az egyházi naptár szerint való életrendet s a m unkahét m egszakítat
lanul folyt tovább. Így a szociális építőmunka szorgalmazása a régi 
keresztyén ünnepek semmibevevéséhez vezetett. Az iskolákban vallás
talan nevelés folyt, s ez 1917. óta egyre jobban vallásellenessé fej
lődött. Az ember istentelenné nevelésének az iskola keretében kellett 
megkezdődnie. Ez végezte az útegyengető m unkát. 1929-ben az isten- 
telenségi m unkát a pártért való m unkának nyilvánították, s a párt
fegyelem alá állították. Az istentelenek szövetsége központosított, 
fegyelmezett szervezetté vált, s azt a feladatot szolgálta, hogy a párton 
kívüli erőket egyesítse a kommunista párttal a vallás elleni harcban.

A harcos istentelenek szövetsége, ahogy az új szervezeteit nevez
ték, nyomban leszögezte az új politikai jelszót és a párt célját. Miköz
ben a szovjetkormány külpolitikája még ingadozott, az istentelen 
propaganda máris harsonázta az új jelszavakat, amelyek nem egy 
európai állam vezetőjét vagy egyházát tám adták. Fasizmus, nemzeti 
szocializmus, római katolikus egyház, finn egyház, állottak az év folya
mán az istentelen propaganda kereszttüzében. A harcban nem saj
náltak sem hazugságot, sem ámítást. A belpolitikában pedig minden 
szerencsétlenségért, amely az országot érte, az egyházat állították oda 
bűnösként. A balsikerrel felépített közösségi élet és kollektív gazdál
kodás minden terhét is az egyházi személyek nyakába varrták. 1929- 
től a harcos istentelenek szövetségének befolyására kötelezték őket, 
hogy minden elképzelhető katonai szolgáltatás behajtásának eleget 
tegyenek és az államkölcsönök jegyzésében részt vegyenek. Többek 
közt egy páncélkocsinak és egy tengeralattjárónak ,,Harcos istentele
nek” nevet adták, s több repülőgép is viselte ezt a nevet. Általában 
minden feladatot, amelyet eddig a párt központi bizottságának agi- 
tációs és propaganda szerve végzett, a harcos istentelenek szövetsé
gének hatáskörébe utaltak át.

1933—34-ben a harcos istentelenek szövetségének működésében 
hatalmas törés következett be, tulajdonképen az egész szervezet össze
omlott, s a m unkatársak legnagyobb részét elbocsátották. E m iatt az 
isentelenségi propaganda úgy legyöngült, hogy csak 1938-ban látszott 
egy kissé újraéledni. Az előző számunkban közölt statisztikán kívül, 
alább rendelkezésre áll a harcos istentelenek szövetsége központi taná
csának statisztikája a szövetség taglétszámáról és a helyi egyesületek 
számáról az 1926—31. években:

Év egyesületek száma taglétszám a
1926 ■2421 87 033
1929 8928 465.498
1930 kb 35.000 2.000.000
1931 január 1. „ 50.000 3.000.000

„ május 1. „ 60.000 5.000.000
„ dec. 31. „ 65.000 5.500.000

Még 1932-ben is a központi tanács kérkedő é? a jövőre nézve opti-
•nista hangon adta k;i közleményeit. azután nvomban elhallgattak.
1935-ben már arról panaszkodtak, hogy a szövetség taglétszáma, mely

BftNCfllKUiFI FF
Szóvátesszük

• • • hogy érdekes jelenségnek lehe
tünk fültanúi a bom batám adásokkal 
kapcsolatos beszélgetések során. Ügy 
tetszik, m intha kor szerint oszlanék 
meg az állásfoglalás. Az idősebb nem 
zedék sok tagja valami csendes szomo
rúsággal és kis rezignációval, néha 
azonban bizonyos félelemmel beszél 
róla. A fiatalabb nemzedék viszont in
kább reálisan, m int szükségszerűen el
kerülhetetlen rosszat szemléli. Bevall
juk, bennünket éppen az lepett meg a 
legjobban ezekben a beszélgetésekben, 
hogy sok idősebb em ber nem bízik ab
ban, hogy lesz új ország és új nemze
dék ebből a most folyó alakulásból. 
Holott éppen nekik, akik láttak  már 
egy összeomlást és láttak  belőle egy 
feltám adást is, nekik kellene a múlt 
idő példájával biztatniok azokat, akik 
nem lá tták  még ezt és nem élték át. 
Csendes bölcsességük most kell, hogy 
fűtse a fiatalok erejét!

.. . egy közelm últban tö rtént öngyil
kosság kapcsán azt a tényt, hogy na
gyon sok ú. n. ,,jobb középosztálybeli 
család” még ma sem tanult az idők 
fordulatából, hanem  régi, feudális-libe
rális életszemléletében él. Ez az élet- 
szemlélet nem a való életet nézi, hanem 
egy „középosztály”-beli szempont alap
ján lát mindent. A legjobban ez a há
zasságok megkötésénél látszik meg, 
ahol — m int a fent em lített esetben is 
— a szülők nem a fiatalok egymás 
irán t való érzéseit, nem is a férfi ké
pességeit nézik, hanem  vagyoni hely
zete felől érdeklődnek elsősorban. Szá
m ukra nem az a fontos, hogy milyen 
jellem ű a férjjelölt, hanem hogy mennyi 
van az erszényében. Sajnos, azután ezt 
annyira belenevelik leányaikba is, hogy 
azok sokszor minden különösebb szülői 
beavatkozás nélkül elsősorban az 
anyagi lehetőségek szerint választják 
ki udvarlóik közül párjukat. Ez az 
egészségtelen és igazságtalan álláspont 
csak azzal a feudális-liberális korból 
hum anizm ussal indokolható, amely kö
zéposztályunknak annyira sa játja  lett 
az idők folyamán. Azzal a felfogással, 
amelyik ,.gyermekének boldogságát” 
nem a szeretettől, hanem  a földi javak
tól reméli, „ésszerű” és „okos” házas
ságot köttet vele, és halálba hajszolja 
inkább azt, aki elég bátor lett volna 
szegényen, alulról elkezdve, de kéz a 
kézben együtt felépíteni a boldogsá
got.

.. . hogy lapjaink híre szerint csak
ham ar forgatásra kerülnek azok az ú. 
n. ..problémaiilmek”, amelyek az el
m últ évek a latt szakmai vagy világné
zeti féltékenység okából nem kaptak 
forgatási engedélyt. Ezek a filmek, 
melyek közül általában a ..Negyed- 
iziglent” szokták, m int típust emlegetni, 
csakugyan nagyon hiányoztak a ke
resztyén közönségnek Viszont érthető 
az is, hogy a másik oldal félt tőlük, 
m ert mondanivalójuk nem illett bele 
abba a keretbe és életfelfogásba, am e
lyet k ialakítani igyekezett és am ely
ben nem a keresztyén erkölcs és élet- 
szemlélet játszotta a főszerepet. Re
méljük, hogy ham arosan sor kerül 
ezekre és láthatjuk , hogy mit vár
hatunk továbbra azoktól, akik eddig 
hallgatni kényszerültek. vkm.

5



Olvastuk
Hamvas Béla: A láthatatlan történet

c. könyve, melynek Ünnep és közösség 
c. fejezetéből egyes részeket közöltünk, 
rendkívül érdekes könyv. Nem is év
ezredek, hanem  évtízezredek szélessé
géből nézi az emberi élet és lélek lá t
hatatlan történetét. Nagy tudással for
gatja ezt a kérdést az em beri szellem 
szempontjából. K iindulópontja az, hogy 
ma a belső vízözön katasztrofális ide
jébe léptünk, korszakát kezdtük meg. 
Néha egészen megdöbbentő tételeket 
állít, am it első olvasásra nehéz egysze
rűen elfogadni, viszont u tána sorjában 
jönnek világosan és megvilágítóan fo
galmazott tételek, melyekben a m agunk 
lappangó meggyőződéseire ismerünk. 
Könyvében csillagászat, társadalom tu
domány, vallástörténet, irodalom, m ű
vészetek, fajfejlődés, mithológia ta lá l
koznak, összekeverednek egy tépelődő, 
nagy tudású és segíteni akaró lélekben, 
aki a belső özönvíz egyik szikláján áll, 
szemlél és egybefoglal, míg m ajd őt is 
eléri az ár. De utolsó pillanatban is 
hinni és rem énykedni fog, hogy az em 
ber ú tja  az isteni létben fog végződni, 
am it bibliai nyelven istenfiúságnak ne
vezünk. Az istenfiúság közössége fejte
getései szerint be fog következni az 
utolsó időben.

A könyv olvasása nem könnyű. Sietni 
nem lehet vele. De sok élvezetet ad, 
sok gondolattal gazdagít és az eddigi
nél erősebben és tudatosabban kap
csolja bele az olvasót az emberi lét, az 
emberi Én, az emberi közösség és az 
isteni lét lá thatatlan  történetébe. Ham 
vas Béla könyvét a Kir. M agyar Egye
temi Nyomda adta ki, 185 oldalon, 10 
P árban. Olvasóink figyelmébe és é r
deklődésébe ajánljuk. K. L.

Gunnar Johansson: Élni akarunk c. 
regénye a finn—orosz háborúba viszi 
az olvasót. Különös, szókimondó, rea
lista regény. Hősei nem szenvelegnek 
és nem érzelegnek, kemény férfiak, 
északiak. Sehol egy felesleges szó, egy 
felesleges mondat, m indenütt csak a 
legszükségesebb. Nem is csoda, háború 
van, am ikor mindennel takarékos
kodni kell, még a szavakkal is. E szót
lanság mögött azonban a legkeményebb 
elszántság rejtőzik. Aki itt cselekszik 
és szerepel, az mind legyőzte m ár m a
gában az emberi félelmet és ezen túl 
tekintve csak a kötelességet nézi. Szinte 
az a bibliai mondás ju t eszünkbe, am i
kor olvassuk: „Senkiben sincsen na
gyobb szeretet annál, m intha valaki 
életét adja a b a rá ta ié r t . . . ” Érdekes 
és mindvégig feszültségben ta rtó  könyv, 
érdemes elolvasni és erőt m eríteni be
lőle a kishitűség ellen. — (Centrum 
kiadás.) kp.

Láttuk
És a vakok látnak . . .  Hosszú Zoltán 

filmje végre komoly kérdést tá r  a néző 
elé. A művészi form ában és megoldás
ban megjelenő film a törvénytelen 
gyermek kérdését veti fel. E kérdés 
kétségtelenül egyike legégetőbb kérdé
seinknek, és a dolog term észete m iatt 
kissé kényes és nehéz filmrevétele és /  
megoldása. Azt kell azonban monda
nunk, hogy a film művészi és egyben
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az utóbbi években m ár 8.000.000-ra emelkedett, nemsokára 800.000-re, 
tehát az eredetinek mindössze 10°/o-ára olvadt le, ami valóban óriási 
zuhanást jelentett.

Az 1932-es év eredményekben gazdag esztendő volt az istentelen- 
ségi m unka számára. Az általános agitációs m unka igen sokféle fajtájú  
veit. Előadásokon, tanulmányokon, népgyűléseken kívül társasutazá
sok, látványos istentelenségi kiállítások, rádióelőadások, hangversenyek, 
filmek, szímdarabok rendezésének a segítségével vették fel a harcot a 
még érintetlen tömeggel szemben.

Vallásellenes tudományos munka több egyetemen folyt. Ezzel 
szoros összeköttetesben adták ki a vallásellenes tankönyveket és 
rnunkaprogrammokat. Ehhez kapcsolódott a vallásos mozgalmak 
hatásának és az istentelenségi munka eredményességének az egybe
vetése és beható vizsgálata.

A szociális szervek és intézm ények a vallásellenes harcban. Ter
mészetesen valamennyi szociális megnyilvánulást a vallásellenes pro
paganda szolgálatába állítottak. Különösen a könyvtárak állottak a 
bolsevisták részéről szigorú ellenőrzés alatt. Már 1920-ban elrendelte a 
szovjetkormány, hogy minden ellenforradalmi és vallásos könyvet ki 
kell vonni a könyvtárakból. 1923-ban ezt az ,,indexet” megújították, 
azzal a rendelettel, hogy a forradalom előtt írt vallásos könyveket a 
nyilvánosság elől eltiltják s az ú. n. második könyvcsopcrtba sorozzák. 
1927-ben ,,Az «elavult eszmékkel foglalkozó és a könyvtárak számára 
alkalm atlan irodalm at” újból meg kell rostálni, azzal a kifejezett rem- 
delkezéssel, hogy a vallásos könyveket el kell távolítani a könyvtárak
ból. Ezeket pedig vallásellenes könyvekkel kell pótolni. A vallásos 
könyveket külön erre a célra létesített helyekre szállították, amely a 
nyilvánosság számára hozzáférhetetlen volt, s csakis a vallásellenes és 
tudományos munka számára volt elérhető.

A múzeumok sem m aradtak ki a vallásellenes propagandából. Már 
1923-ban Szentpétervárott, a vallástudom ányi múzeum helyén egy 
vallásellenes múzeumot létesítettek,- ugyanebben az évben a „Bez- 
bozhnik" c. lap barátainak központi tanácsa révén Moszkvába vallás- 
ellenes kiállítást rendeztek, am elyet azonban ism eretlen ok rmatt csak
ham ar bezártak. 1925-ben, a brjanski dómot alakították át valláselle
nes múzeummá. Amikor minden templomot lefoglaltak, s a gyüleke
zettől elvettek, az értékesebbekben múzeumot rendeztek be. 1926-ban 
a vallásellenes múzeumok számára egységes programmot állítottak 
össze, amely szerint minden múzeum 9 részre tagozódott. 1928-ban 
Moszkvában központi vallásellenes múzeumot létesítettek, s ez-a követ
kező évben a Strastnyi kolostor dómjában kapott helyett.

A régi templomok, kolostorok épületeit érintetlenül akarták 
hagyni, s a megsemmisüléstől meg akarták  óvni a közigazgatási ható
ságok, azonban ez ellen, csakhamar heves küzdelem indult, amely vilá
gos, vallásellenes beállítást követelt a templomoknál. Követelte1 a 
közigazgatási személyek kicserélését, m ert ott az előbbi rendszer tudó
sai é's szakértői is találhatók. Az 1930-as birodalmi kongresszuson már 
kimondott szovjetszellemben kezelték a múzeumok ügyét. Éles szava
kat használtak a ,,polgári életszem lélet” ellen, a külföldi kémek ellen 
és elítéltek minden m agatartást, amely a szovjettudomány és a szov
jetmúzeum ellen irányul. A múzeumok feladatát abban jelölték meg, 
hogy a m aterialista világnézetet tanítsa, s a m últ még meglévő m arad
ványai ellen küzdjön. Nadezhda Krupskaja nagy vallásellenes beszédet 
tarto tt, s parancsot adott többek közt, hogy a templomokat étterm ek
nek, tej csarnokoknak, gyermekotthonoknak, moziszínházaknak hasz
nálják fel. Ennek a kongresszusnak igen nagy hatása volt, s az általa 
h irdetett útm utatásokat m indenütt ‘igyekeztek tűzzel-vassal keresztül
vinni. A vallásellenes múzeumokról az alábbi adatok nyújtanak tájé
koztatást: 1925-ben: 3, 1926-ban: 9. 1927-ben: 11, 1928-ban: 14, 1929- 
ben: 34, 1930-ban: 44, 1932-ben: 100, (a vallásellenes kiállításokkal 
együtt), 1935—36-ban: 30.

A közoktatás terén szentén hasonló eljárás figyelhető meg. 1917- 
ben első dolguk volt a bolsevistáknak, hogy az egyházat az államtól, 
s az iskolát az egyháztól elválasszák, valamint, hogy a vallásoktatást 
az iskolából kiszorítsák. A közoktatás belső anarchiája és a bolsevista



terror m iatt az iskolák a mély hanyatlás állapotába süllyedtek, ami
ről még 1927-ben is szomorúan panaszkodik Lunatsharski. Csakhamar 
az a terv alakult ki, hogy az iskolát az istentelenségi propaganda 
eszközévé tegyék. Ez 1929-ben sikerült is, amikor a tájékoztató és fel
világosító népbiztosság a vallásellenes propaganda módszeréről írt első 
közleményét kibocsátotta. 1934. u tán pedig egyre energikusabban való
sították meg ezt az útm utatást. Megdöbbentő, hogy a bolsevisták népük 
jövő nemzedékének a belső életét m ilyen nyersen és m inden egyébre 
való tekintet nélkül tudták megsemmisíteni. Példaként szolgáljon az a 
levél, amelyben a gyermekek mellé két Ural-vidéki fiút állítottak, 
m int követendő példát, akik m egtagadva m 'nden családias érzést, 
hozzátartozóikat, m int a szovjetrendszer ellenségeit, feljelentették. 
A hazugságot és becsapást szintén a vallásellenes propaganda alaptéte
lévé emelték.

A vallásellenes munka ifjúsági része az iskola feladata lett, 1929- 
ben m egalakult a harcos istentelen ifjak szövetsége, mely a tanítók 
vezetése alá került. Az ifjúság számára külön újságot adtak ki ,,Az 
istentelen ifjú ” címmel. 1930—31-ben az új szerv taglétszáma 2 millió 
körül volt. Amint azonban lehanyatlott a harcos istentelenek szövet
sége, ez a munka is kisebb keretek közé szorult.

A tanítóságra erős nyomást gyakoroltak. A valláshoz ragaszkodó 
tanárok és tanítók állandó zaklatásnak voltak kitéve, majd nemsokára 
elbocsátották őket. A tanulókról pedig a szerző több kim utatást közöl, 
amiből szemléletesen tűnik ki, hogy a gyerm ekek milyen viszonyban 
állanak a vallással az iskolába m enetelkor és annak elvégzése után. 
Az iskola istentelen befolyása élesen szembetűnő a gyermekek nyilat
kozataiban. Semmi kétség sem lehet az iránt, hogy az iskolának a 
vallást és a vallásos erkölcsöt leromboló hatása igen nagy jelentőségű 
tény éppen Oroszország számára. A szerző a vallásellenes sajtóterm é
kekből érdekes példákat sorakoztat fel, hogy a vallásosság még mindig 
milyen mélyen él a szívekben s a gyerm ekajkakon milyen élő bizony
ságtevések csendülnek fel. (Folytatjuk) Dr. O ttlyk Ernő.

Ünnep és közösség
H a m v a s  B é la :  „ A  l á t h a t a t l a n  t ö r t é 

n e t ” c., a K i r á l y i  M a g y a r  E g y e t e m i  
N y o m d a  k i a d á s á b a n  m e g j e l e n t  r e n d 
k í v ü l  é r d e k e s  és  e r e d e t i  g o n d o l a t -  
m e n e t ű  k ö n y v é b ő l ,  m e l y n e k  i s m e r t e 
t é s é r e  v i s s z a t é r ü n k  — k ö z l ü n k  r é s z l e -  

6. t e k e t  a k ö n y v  u to l s ó  f e j e z e t é b ő l .

John Cowper Powys, a magány művészetének m estere szerint ta 
nácsos az életet úgy berendezni, hogy megfizetni a császárnak azt, 
ami a császáré, a közösségnek azt, ami a közösségé, de csak azért, hogy 
aztán az ember megszerezze jogát a magányra. Azt a bizonyos számú 
órát, ami kötelezi, dolgozza le, közömbösen, m ert kell, tisztességből, 
mert ingyen elfogadni semmit sem illik. Ez az idő elveszett, m ert az 
igazi élet csak ezután kezdődik. A boldogság egyéni dolog. Menj ki a 
tengerpartra, sétálj, ülj le a sziklára s nézd a sirályt.

íme az ellentét: az emberi sorsnak úgy látszik két végletes lehe
tősége van, az egyik az önmagáért való magányos, aki sajátmagán 
kívül semmit sem kíván és m agának él és m agának főz; a másik a 
közösségért való, aki a kollektívum keresztjét m agára veszi és csakis 
m ásért él. A magányos a közösségben élőt megveti, a közösségben élő 
a magányost vétkesnek tartja .

Ha valahol, itt, ebben az ellentétben az ember szemtől-szemben 
megismeri a szakrálisán profán hétköznapot. A hétköznap azt tanítja, 
hogy e£ az ellentét nincs is meg. Az ember hiába kínozza magát vele. 
Nagyon kevesen részesülnek abban a kitüntetésben, hogy a Hatalm ak 
elfogadják tőle önmagáról való teljes lemondását. Aki rájön arra, hogy 
semmiféle magas önmegtagadást tőle nem kívánnak és senki sem köve
teli, hogy az emberiség sorsának keresztjét m agára vegye és csakis 
másért éljen, sok fölösleges nehézségtől és bonyodalomtól kíméli meg 
magát. Sohase higyje senki, hogy minden ember helyett egyedül neki 
kell magát feláldoznia. Ez a sors istenek számára tarta to tt fenn.

BftNCaikUMFÍ
az egyetlen helyes módon oldja meg a 
kérdést, am ennyiben a törvénytelen 
gyermek könnyelmű és felelőtlen apja 
a háború egy megrázó élménye során 
felelősségére döbben és igyekszik m in
dent jóvátenni. Azonban szándéka csak 
félig sikerül, Isten nem felejt el sem
mit az em bernek, és ha meg is bocsát, 
a büntetést nem oldja fel. Az apa meg
vakul és csak a szeretet, amelyik 
hozzá addig is ragaszkodott, amíg bű
nös volt, csak az adja vissza neki az 
életet. — A film végre komolyat is 
alkotott. A jól megválasztott és jól 
játszó színészek, ügyesen beállított 
fényképek, ps m indenekfelett a kérdés 
határozott, bátor kezelése, az egészséges 
realitás komoly értékké teszi. Ezt a fil
met látva rem énykedhetünk abban, 

I hogy mégis csak lesz egyszer igazi, jó 
, m agyar film ünk is.

A kis milliomos cimü dán film szo- 
I ciális kérdést akar felvetni, és meg

oldani. Ez a kísérlet azonban valahogy 
egészen naiv és szentimentális, szinte 
a kelléktárból előhúzott alakokkal. 
Erősen em lékeztet az ilyen kérdések 
megoldását mindig ugyan ezen a mó
don felvető és megoldó am erikai fil
mekre. Maga a mese és a beállítás is 
ilyen. M intha csak a harm incas évek
ben élnénk, am ikor kegyeskedő han
gon lehetett még beszélni a szociális 
kérdésekről és lehetett reménykedni 
efajta megoldásokban. A játéknak van 
egy-két jó mozzanata, egészében azon
ban csupán a frissességre való tö rek
vés bizonyos sablonos képvil lantás 
benne, ami nem unalmas.

A Műteremben M agyar Béla festő
művész állíto tta ki képeit. Félszáznál 
több képe meglehetősen egyforma stí
lusban és m intha kissé elnagyoltan ké
szült volna. Valahogy az az érzése az 
em bernek, hogy vagy nem mélyed! el 
eléggé témáiban, vagy pedig nem ta 
lálta meg a tém ának legjobban meg
felelő kifejezési formát. Nem rossz 
festő, csak olyan közepes, aki zsáner
képeiben is inkább reminiszcenciákra, 
m intsem friss élm ényre támaszkodik. 
Ez a félig-meddig igénytelenségnek 
mondható m agatartása okozza azután 
azt is, hogy képeinek tárgya is meg
lehetősen egyforma és nem okoz olyan 
meglepetéseket vagy gyönyörűségeket, 
mint okozhatna kétségen kívül meg
levő képességei szerint. kp.

H Í R E K
Kuthy Dezső püspök beiktatása. A

dunáninneni egyházkerület presbitériu
m ának legutóbbi ülésén kegyelettel 
emlékeztek meg a kerület nemrég el
hunyt felügyelőjéről, Laszkáry Gyulá
ról. Egyúttal kitűzték K uthy Dezső 
püspök beiktatásának időpontját ápr. 
26. napjában. A beiktatás Balassagyar
maton lesz. A presbitérium  foglalkozott 
az új egyházkerületi felügyelő szemé
lyével is és megállapodtak, hogy erre 
a tisztségre vitéz Purgly Lajos egyház- 
megyei felügyelőt, földbirtokost a ján l
ják.

Érettségi budapesti középiskoláink
ban. Husvét utáni napokban folytak le 
az idei érettségi vizsgálatok úgy a fa
sori fiú-, m int a D eák-téri leánygim ná
ziumban. Az elnöki tisztet a fiúgim ná
ziumban Kemény Lajos esperes és Wolf
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Eim usacr
Lajos tb. esperes, a leánygim náziumban 
pedig R uttkay Miklián Gyula püspöki 
titkár töltötte be. Az érettségi vizsgá
latok eredménye a m egrövidített ta n 
év ellenére is kielégítő volt.

Az egyetemes főtitkári állásra — 
K uthy Dezső -dunáninneni püspök örö
kébe — az egyetemes egyház presbité
rium a Vargha Sándor lelkészt, az O r
szágos Protestáns Árvaház igazgatóját, 
a pesti egyház kórházi lelkészét jelölte.

Az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 
most jelent meg s szétküldése folya
m atban van.

Mezőtúr. Bensőséges módon em léke
zett meg a mezőtúri egyházközség arról, 
hogy m egalakulása óta második lelki- 
pásztora, Botyánszky János 10 évvel 
ezelőtt ik ta tta to tt be itteni lelkészi 
tisztségébe. Az ez alkalomból ta rto tt 
közgyűlésen az egyház világi elnöke rá 
m utatott azokra az eredm ényekre, m e
lyeket a gyülekezet, lelkésze hivatott 
vezetése mellett, elért. Üj egyházi iroda 
emelése, a gyülekezeti ház megépítése, 
egyházi iskola beállítása, lelki áldások 
csakúgy, m int az anyagi helyzet teljes 
konszolidálása fűződnek nevéhez. K ü
lön szólt arról a minden elismerést ki
érdemlő munkáról, am elyet a lelkész 
felesége a Nőegyiet élén, az egyháztár
sadalmi szervekben és a jótékonyság 
terén folytat. A Nőegylet a lelkész- 
házaspárt szeretetvendégség keretében 
ünnepelte, amelyen résztvettek a város 
társadalm ának vezető tagjai is feleke
zeti különbség nélkül. A jubileum  al
kalmából az egyház, a Nőegylet és az 
egyes hívek is nagyértékű ajándékok
kal lepték meg a lelkészt és feleségét. 
A gyülekezet egyik áldozatkész vezető
tagja a jubileum  em lékére 12.000 pen
gőt adományozott az egyházközségnek. 
A jubileum ról a helyi sajtó is a meleg 
elismerés hangján em lékezett meg.

Debrecen. A gyülekezet legutóbbi 
körlevele beszámol arról, hogy az ifjú 
sági gyülekezet egyik böjti vasárna
pon Dönsz Tivadar vallástanító-lelkész 
vezetésével jói sikerült építő vallásos 
estét rendezett a templomban. Az 
ifjúság komoly, valláserkölcsi nevelé
sét a szülők mindenkor nagy érdeklő
déssel kísérik. — A vasárnapi iskolai 
m unkát Poltster M árta énektanárnő 
vezeti, aki buzgósággal segít az ifjúsági 
gyülekezet énekkarának irányításánál 
is. — Nagyhéten a szórványokban m in
denütt volt evangélikus istentisztelet 
és úrvacsoraosztás.

A tiszai egyházkerület püspökének 
legutóbbi körlevele szerint a lelkészi 
karból katonai lelkészi szolgálatra nyert 
behívást a gömöri egyházmegyéből 
Mayer Béla sajógömöri és Mihalidesz 
Béla rekenyeujfalui, a tiszavidéki egy
házmegyéből pedig Solymár János 
nyíregyházi lelkész.

A Luther Társaság legújabb illet
ménykötetek között van dr. Luther 
M árton Kis K átéja (az ú. n. Enchiri
dion kiadás), az Ágostai Hitvallás, 
Scholz László: Isten fegyverzetében c. 
írásm agyarázata, a M iatyánk képekkel, 
M aróthy Jenő: Szegények szive c. no- 
vellás kötete és Két emlék a reform á
ció korából (D. P ayr Sándor fordítása).

Maglód. A gyülekezet ifjúsága hus- 
vét vasárnapján nagy sikerrel adta el 
a Gyimesi vadvirág c. színművet. A 
betanítás nehéz és fáradságos m unká
já t Gáspár Emil tanító végezte. Tiszta 
bevétel mintegy 1700 pengő volt, melyet 
a bom bakárosultak felsegélyezésére 
fordítanak.

Viszont vegye tudomásul mindenki, ha a lemondást nem is köve
telik tőle, semmiféle önmegtagadás alól magát kivonnia nem szabad, 
minden vele egyidőben élő em berért felelős és em bertársának sorsával 
éppen úgy, mint önmagáéval elszámolni tartozik.

A hétköznap szakrális józansága az embert m egtanítja arra a 
kicsiny, szürke igazságra, hogy a létet csak magányosan élvezni vétek, 
de abban hinni, hogy az egészről le kell mondani, túlzás.

A dolog sokkal egyszerűbb, színtelenebb és higgadtabb. Mérték. 
Meg van szabva, hogy tudásból, tehetségből, boldogságból, örömből 
kinek m ennyit szabad m egtartani. Van határ, addig szabad. Addig 
tényleg mind az; enyém lehet és kedvem szerint sétálhatok a tenger
parton. Bizonyos határig szabad egyedül maradni; a határon túl egye
dül m aradni tilos. Azt, ami a m értéken fe lü l. van, el kell osztanom.

Nem az egészet, nem mindent kell feladnom, nem önmagámról 
kell teljesen lemondanom. Ezt senki se kívánja, se követeli. De, ha 
gazdagság, tudás, tehetség, élvezet a m értéken túllép s magamnak ta r
tom meg, olyanná leszek, mint a király, aki szobájában egyedül ül és 
eszik. Aki önmagának főz. Az arany iszappá váhk bennem, a szent 
fény átokká s a gyönyör halállá.

A m értékről egyébként mindenki nagyon jól tud. Keresik is. 
Szánalmasan. Megszabják, hogy egy embernek hány hold földje, 
mennyi pénze szabad, hogy legyen. A látható javak határát m axim ál
ják. Ügyefogyott kísérlet, m int rendesen, azt hinni, hogy a súly az 
ahyagi javakon van. Többről van itt szó. Ki tudja ellenőrizni, hogy 
kicsoda m it re jte tt el magában abból, ami nem az övé? Ez az ember 
felelősségének dolga. Mérték: eddig szabad. Ami ezen felül van, tilos. 
A szakrális józanság a m érték megsértését számon tartja  és még senki 
sem élt, akinek a sértésért ne kellett volna megfizetni.

A hétköznap étoszában az autizmuse veszélye fenyeget. Az örö
mök és javak mindenki számára szabadok; de ha többet merészelek 
zsebredugni, m int amennyi ténylegesen az enyém, névtelen erők az el
re jte tt javakat mérges kígyókká változtatják és még azt is elpusztít
ják, ami szabad részem s az enyém.

Nincs ember, aki erről ne tudna.
8 .

Mindenki, aki a közösség nagy tényét és parancsoló valóságát 
tudta és m egérett arra, hogy a negyedik bölcs tudásában részt- 
vegyen, — Chamuraga király éppen úgy, mint Laotse, Zarathustra, 
Lykurgos, Platón, Dante, a hatalomnak egészen különös jelentőséget 
tulajdonít. Ügy tűnik, hogy a hatalom, az a pont, amiről szó van. Ezen 
a ponton kell a közösségnek vagy virágoznia, vagy elvesznie. Hogyan 
szerezhető meg? Kinek szabad? Kinek kell? Hogyan kell felhasználni? 
Gyakorolni? M egtartani? Alárendelni? Élni vele?

De a hatalom még nem a közösség kérdése. Mindenki téved, aki 
azt hiszi, hogy a közösség jóléte, veszte a hatalom kérdésén múlik. 
A hatalom  jellegzetesen még a harm adik bölcs körébe tartozik s ha 
valaki meghatározását kívánná, azt kellene válaszolni: a hatalom az 
egyéni élet utolsó kísértése.

Az evangélium tud ja  és nyíltan kimondja. A sátán, amikor a 
pusztában Jézushoz ment, először azt ajánlotta, hogy a köveket vál
toztassa kenyérré. Mai nyelven azt m ondhatnánk, hogy a megváltáshoz 
gazdasági programmot lajánlott, csaknem a történeti materializmus 
elvét, a kenyérkérdés végleges rendszerét, szocializmust, a jólét eme
lését s a nyomor, az éhség eltüntetését.

Jézus elutasította. A második ajánlat veszedelmesebb volt: menj 
fel a toronyba s szállj le onnan sértetlenül. A kísértés itt az, hogy 
ismét mai nyelven szólva: m utasd meg korlátlan képességeidet, vakítsd 
el őket, m ert így szerezheted meg a magad számára a legnagyobb 
tömeget.

Jézus nem akart sem gazdasági jólétet, sem olyan emberiséget, 
amelyet a nagy képességek vakítottak el. Valami egészen mást akart: 
túl gyomron, jóléten, híveken, tömegen, teljesítményen, isten tehet
ségek ragyogásán és ragyogtatásán túl valami többet s talán, ha akkor 
a Sátán nem jött volna el, nem érte tte  volna meg magát olyan tisztán, 
gyorsan és véglegesen.

(Folytatjuk)
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B U D A P E S T
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T E L .: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

B R A U N  J E N Ő műhimző és plisséspece- 
alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon : 185—462.

I
I I  Iványi é s  T h u r o

selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

| |  Budapest, IV., Sütő-ú. 1.
ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L IG M A N N
ÉK5ZER-EZÜST-ARANY

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

Régi közismert, . . « i / Y  
megbízható *

l í U f l J n e s t a l P "  e s ‘»* '•»or'" |V hristor ler 6s tö r i

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és óra javítások.

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sitási Alap" tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

MtNffllKUm

és az összes hang- 1V4 A  R 1 \ J I T ,,7  hangszer- 
szerek legolcsóbban A V l.r-vI.\lT ll 1 Z-i telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. 
M ohács, Szent-lstván-utca 49 sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.
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Zongorák, harmóniumok
eladása ÍVJ1 _ _ _  Jj 1 hittestvérünk
v é t e l e  •‘■VI “  I t  t i  U  1 I I  C  zongoratermében 

Bezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d isx to ü , e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Spest, IV., Sütö'Utca 1.
* TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R F I Y F P 7 Í I K  zománctáblák,
ULLI  LÜLUl l  vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviegyek’ cimkék
VII.. KÁROLY KIRÁLY-ÜT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a

k iadó .
kiadóhivatalba.



M M k U S E L E T
KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, csere!

R e i s s m a n n  l m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telefon: 330—648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sántha K á r o ly : D. K api Béla  ;

Im akönyv Buzgóság könyve Az ilthatatlan fáklya
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

I m á d s á g o s  k ö n yv .  
Fűzve : 3’—. P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; G iertz B o : M aróthy Jenő :

Szegények szíve Házát kősziklára építette Szeptembertől -  márciusig
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve: IT — P.

Egyházi regény. Svéd eredetiből * 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13 — P, kötve: 16'— P.

Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R - T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ;

j  CutUeitdUe
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

H all Caine ■

l í ú s z tu s  é lete-
Fordította : M áthé Elek.

Három % kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88‘— P.

Ú j! Új 1
V itéz Virág Jenő  :

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5’— P. Kötve : 8‘— P.

R em én yik  Sándor G yóni Géza W eitb rech t:

összes versei
I—II. kötet. 46"— P.

összes versei
21*40 P.

iM ó ú a  i s  V ftcw ta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Nem akarjuk megjegyezni, 
hanem egyszerűen el akarjuk 
felejteni annak az egyik kül
földi vezetőpolitikusnak a ne
vét, aki legutóbbi nyilatkozatá
ban kijelentette, hogy Európát 
minden kímélet nélkül el kell 
pusztítani és arra kell utasí
tani elsősorban a légihaderő 
katonáit, hogy rombolják össze 
a városokat, falvakat, templo
mokat, kórházakat és ne kí
méljenek semmit és senkit. Mi, 
akik az emberi élet folyását 
nemcsak győzelem és vereség, 
nemcsak bukás vagy dicsőség 
szempontjából nézzük, hanem 
messzebbre tekintő távlatok
ból: nem a még bekövetkezhető 
pusztítások miatt borzadunk 
meg ettől a szándéktól, hanem 
azért, mert ezt keresztyén 
ember mondotta. Mi ugyanis 
Isten igéjének világosságánál 
érzékenyen vesszük észre min
den szóról és minden cseleke
detről, hogy az bűnös-e, — 
ugyanakkor pedig bizonyosan 
tudjuk azt is, hogy minden 
bűnre eljön a maga idejében 
Isten büntetése. Minél elvete- 
mültebb és ártalmasabb vala
melyik bűn, annál keményeb
ben és erősebben. Mert ha a 
bűn bűn marad ugyan az 
egészen kicsiny dolgokban is, 
a bűnösnek nemcsak bűnéért, 
hanem bűne következményei
ért is felelnie kell Ha te
hát keresztyén ember annyira 
visszaél hatalmával, hogy 
semmit nem törődik azzal a 
mérhetetlen szenvedéssel, nyo
morúsággal és pusztítással,

aminek felidézése az ő hatal
mából történik, szinte sajnálni 
kell őt- keresztyén szívvel 
mindazért a felelősségért, mely 
egykor elbírhatatlan lesz szá
mára.

Nagy vigasztalás számunkra 
az, hogy mi ezzel a megdöb
bentő magatartással szembe
állíthatjuk azt az igazságunkat 
és meggyőződésünket, hogy mi 
ebben a háborúban tisztára vé
dekező helyzetben vagyunk. 
Hatalmas világbirodalmak mér
kőznek most a földön. Mi nem 
tengerekért, levegőben való 
uralomért, olajért vagy vasért 
harcolunk, hanem az életünk
ért. Megmaradásunkért. Űgv 
harcolunk, ahogy Nehémiás 
próféta könyvének negyedik 
részében olvassuk a próféta 
felhívását nemzetéhez: „Har
coljatok testvéreitekért, fiai
tokért, leányaitokért, feleségei
tekért és házaitokért“. A mi 
harcunk tehát védekezés. Amit 
ellenségeink el akarnak pusztí
tani, azt mi megvédeni akar
juk. Amit hazánkra és ottho
nunkra, nemzetünkre és csa
ládi életünkre rá akar zúdítani 
a sötétség és a gonoszság feje
delme, annak mi Isten nevével 
állunk ellene. És ha tulajdon
képpen a világ szemében az 
csupán természetesnek látszik, 
hogy akit támadnak, az véde
kezik; hogy akitől el akarják 
venni az életet, az mindenkép
pen megpróbálja megtartani 
azt; és akinek fel akarják per
zselni a házát, az még égési se
bek árán is el akarja oltani a

tüzet: tulajdonképpen a pusz
tító és az építő szellem áll 
szemben egymással. Mi az építő 
szellem mellett állunk. Jézus
tól tanultuk, aki minden ve
szendőt megtartani jött. El
esetteket felemelt, vakoknak 
látást, bénáknak épséget, bű
nösöknek bocsánatot, halottak
nak életet és elkárhózandóknak 
szabadítást hozott.

Most nagyon nehéz ez az idő. 
Most már mindenkinek vagy 
ide, vagy oda kell állania. Az 
egyenként kijutó teher és 
próba oda fog szorítani min
denkit a megkárosítottak közé 
annál hamarabban és annál 
biztosabban, minél kevésbbé 
tartozik a védekezők közé. De 
azért egyszer majd ez is csak 
elmúlik és sorjában mindenki 
befejezi a neki jutott földi éle
tet. Eltétetik az anyaföldbe. Az 
is, aki kíméletlen pusztítást pa
rancsol, az is, aki végrehajtja, 
az is, aki talán élete feláldozá
sával védekezik ellene. De ez
zel még nincsen vége. A földi 
nemzedékek számára a pusztí
tás, a védekezés és az újjáépí
tés egyenlegéből majd meg
születik a jövendő. Ez majd 
utódainké lesz. De Isten ítélete 
rajtunk fog végbemenni. Saj
náljuk azokat, akik gonoszul 
és embertelenül pusztítanak — 
sajnáljuk, mert Isten ítélni fog 
felettük. És bátorítjuk azokat, 
akik védelmezik hazájukat, 
gyermekeiket, házukat, lelki
ismeretüket, hitüket —  báto
rítjuk őket, mert Isten fog 
ítélni felettük is . . .
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M H f l U M B f l
Érdekes hírek

Finnországból
A 70 éves Evangéliumi Szövetség el

nöke, Tamminen esperes, a Szövetség 
háborús m unkájáról nyilatkozott a 
Kotimában. M egemlítette, hogy bár az 
utazó-lelkészek sfSma a katonai be
hívások m iatt igen megcsappant, 4 öreg 
lelkész a háború ideje a latt mégis szü
net nélkül ellátta hivatalát. Az Evan
géliumi Főiskolai Szövetség m unkáját 
csupán a havonként megjelenő folyó
irata (Tavaszi Vetés) ú tján  tud ja vé
gezni. Nagy boldogság azonban, hogy 
a Szövetség vezetése a latt munkálkodó 
6 népfőiskola háborúra való tekintet 
nélkül eddig még sohasem tapasztalt 
hatalm as létszámokkal áldásosán m ű
ködik. A háború egyik tünetének tud 
ható be a vallásos irodalom ra való 
nagy éhség. A Szövetség kiadásában 
megjelenő „Téli V irág” (karácsonyi lap 
felnőtteknek) 40.000, a „Karácsonyi 
Kéve” (gyermekeknek) 20.000 példány
ban fogyott el. A 10 tagú japán misz- 
szióval csak táv ira t ú tján  lehet az ösz- 
szeköttetést fenntartani.

Az ifjúság között folytatott nevelő- 
munka legjobb form ája a népfőiskolái 
m unka — írja  a H erättäjä  c. egyházi 
lap. A cikk részletesen beszámol a je l
zett m unkáról és többek között meg
állapítja, hogy azért a legjobb nevelő
munka, mivel az ifjak a főiskolákon 
közel 5 hónapra el vannak szigetelve a 
világ kísértéseitől és csábításaitól. So
kat vannak az Isten Igéje körében, 
ahol nem csoda, ha m eglátják bűneiket 
de ahol meg is hallják  az Űr vigasztaló, 
bűnök bocsánatáról szóló beszédét is.
A népfőiskola sokféle elágazó ism eret- 
közlései mellett gondos figyelem irá 
nyul arra, hogy az ifjúság a tanfolyam  
ideje a latt megtanuljon az Isten Igéjé
nek útm utatásai szerint já rn i ebben a 
világban. A népfőiskola hallgatóinak 
szent meggyőződésük, hogy nekik két 
hazát adott Istenük, egy földit és egy i 
mennyeit. Igaz polgárai szeretnének 
lenni m indkettőnek.

Molnár Rudolf.

Ramin Günther
orgonaestje

Budapesten a- legutóbbi időben alig 
volt orgonahangverseny, még az éven- 
kinti 4—5 orgonahangverseny is elm a
radt. A m agyar orgonaművészek nem 
igen vállalkoznak orgonahangverse
nyek tartására , m ert hazánkban az 
orgonahangversenyeknek nincs meg a 
közönsége. Ennek oka abban van, hogy 
nincs egyáltalában kialakult orgona- 
művészetünk, nincs m eghatározott 
irány, m elyszerint orgonistáink a mű
veket a közönséggel közölnék. Német
országban kialakult felfogás u ralja  az 
orgonaművészetet, nagy zenei tudással 
rendelkező orgonaművészek m agyaráz
zák és adják elő az orgonaműveket. 
Amíg Bachnak, az orgona halhatatlan  
m esterének műveiben az előadási mód 
Németországban kialakult, addig itt
honi orgonaművészetünk hol francia, 
hol ném et ideálok szerint tájékozódik, 
nem akar tudom ást venni arról, hogy
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Elfalusiasodás
Épen az első világháború teológiai kidványai sorában jelent meg 

sok szakkönyv úgy a teocentrikus, m int a kristocentrikus problémák
ról. Annak idején ez volt teológiai gondolkodásunk két irányítója. 
Időben természetesen kissé meg is előzte a világháborút a témakör, 
viszont némely országban tovább is tarto tt ennek a teológiai probléma
körnek utórezgése.

M agyar viszonylatban már az első világháború előtt íróink és 
politikusaink a túlzott centralizáció káráról írtak és beszélgettek s 
Trianon ideje alatt ez a centralizáció úgy elterebélyesedett m agyar 
nemzeti életünkben, hogy azon változtatni sem a Pató Pálok, sem a 
politikusok nem tudtak. A második világháború ötödik évének vége 
felé azonban nemcsak hazai viszonylatban, hanem európai viszony
latban is kezd megszűnni az urbanizálódottság minden jól ismert 
tehertétele s a franciák épen úgy beszélnek az elfalusiasodás meg
születéséről, m int az olaszok, vagy a magyarok.

Ennek okait eléggé kim erítette a napisajtó és az egyházi újság
írás is. De a decentralizáció következtében előálló helyzet nagy részben 
előkészületlenül találta a felelőseket. Sokat gondolkozhattak a be
következhető lehetőségeken egyházi területen is. Rendkívüli nehézsé
gek vannak. Pl. köztudomású volt, hogy a Budapest székesfőváros 
területén iskolázott ifjúság legfiatalabbjai felsőbb intézkedésre vidéki 
nyaralásra adatnak ki. A pesti vallártanítási testület ezévi záróülésén 
el is határozta, hogy erőinek megfelelően igyekezni fog a kihelyezett 
gyermekek részére lelkipásztori látogatásokat végezni és istentiszte
let' alkalmakat létesíteni. Azonban amilyen nehéz helyzetben van 
egyházunk szórvány viszonylatokban, még sokkal nehezebb helyzetbe 
kerülnek gyermekeink akkor, amikor nem evangélikus, de esetleg 
reform átus templommal sem rendelkező községekbe helyeztetnek el 
úgy, hogy még a vezetőik között sincs senki, aki legalább szelíden 
ra jtuk  tarthatná figyelmét és lelki segítséget tudna nyújtani nekik. 
Mmt egyetlen segítség kínálkozik e nagy cél érdekében az, hogy úgy 
a középiskolai, m int a kisebb korosztályú növendékek részére egyházi 
lapjainkat, m int egyházunk tanító és m egtartó üzenetét juttassuk el 
ifjúságunkhoz és gyermekeinkhez.

Természetesen minden lelkész azon a helyen, ahol istentiszteletet 
tud tartani, rendelkezésére áll a híveknek. A mostani elfalusiasodás- 
nak egyik következménye máris sok helyen látható. Az evakuáltaknak 
utána kell mehni, az elköltözőiteket össze kell gyűjteni, s a vidéki 
nyaralókban letelepedettek számára nem a fürdőidény kezdetekor, 
hanem azonnal meg kell kezdeni az istentiszteletek tartását. Végre 
valami egészen új kezdeményezés, amelyet városi egyházainknak szo
rongatott helyzetében kiegészítő segítségképen végezni lehet. Bizonyos, 
hogy városi gyülekezeteink adóbevétele ezekkel a kiürítésekkel kap
csolatban csökkenni fog, viszont a falusi gyülekezetek adójövedelme, 
vagy missziói telepek anyagi javulása nem várható, legfeljebb az 
offertórium  mennyisége fog m ajd emelkedést m utatni. De az eddigi
nél több lelkészi energiát kell állíttatni a hívek rendelkezésére azért, 
hogy előttük és szám ukra megbizonyíttassék, hogy az egyház elküldi 
utánuk az ő szolgáit. Az alig egy hónapi tapasztalat az, hogy a városi 
lakosság nagy örömmel fogadja egyházunk ilyen szándékú minden 
kezdeményezését.

Eddig egészen a m agunk szemén keresztül néztük a kérdést, bár 
korszerűen csak úgy tudunk látni és ítélni, ha a falu szemén keresztül 
is próbálunk rávilágítani az új helyzetben előállott problémákra. Most 
látjuk, hogy milyen jó volt eddig egyházunknak teljesen depolitizált 
m agatartása. A legfontosabb akadály így eleve elesik a város és falu 
egyházi emberei között. De ettől függetlenül látnunk kell, hogy bár 
a falu m éltányolja a városiak keserves tapasztalatait és élményeit; 
vagy nem tud, vagy nem akar annyira a városiak segítségére és ren
delkezésére állni, m mt az ilyen körülmények között természetes lett 
volna. Nem kutatjuk, hogy eddig szenvedett-e és mennvit. szenvedett 
a falu és indokolt volt-e a várossal szemben való bizalmatlansága, de 
azt látjuk, hogy a lassúbb falusi adminisztráció és általában minden 
cselekedetén észrevehető kényelmessége a gyorsabb tempóhoz szokott



városiaknak m ajdnem  elviselhetetlennek látszik. A falusi ember te r
mészetesnek tartja  azt, hogy égő-háza oltásánál a faluban elő minden 
lélek rendelkezésére álljon s a városban a vödörláncot jól m egtanult 
nők és gyermekek nagyszerűen tudnak segíteni, de amikor arról volt 
szó, hogy a falusi ember nem annyira önként és magamagától, m int 
inkább indokolt és jogos kérések alapján igyekezzék abból adni, a n rt 
a m unkájáért Isten neki adott, ennél a pontnál egy kissé összeszorul 
keze is és szíve is.

A város úgy fogja fel ezt, m int helyzetének büntetését s senki 
ellen sem igyekszik vádbeszédet megszövegezni. A nagyobb kultúra 
talán kikényszeríthetne belőle valami megjegyzést, de a nagyobb morál 
minden ilyen tapasztalat után is hallgatásra kénvszeríti s ilyenkor 
örömmel gondol az egyház arra, hogy magvetése mégsem esett egészen 
tövises talajra.

Mindenki rem énykedik abban, hogy nemzetünk jelenlegi helyzeté
ben sokkal gyorsabban, mint máskor, kialakul a teljes nemzeti egység. 
Az ellentétek és a gondolkodásban való különbségek gyorsabban tom 
pulnak és színtelenednek el, m int más időkben. Ehhez járul még az, 
hogy az egyház is hangosabban és egyöntetűbben prédikál és bizony
ságot tesz amellett, ami ma az egyetlen tennivaló: nemzeti m egm ara
dásunkért semmi áldozat sem sok. A mai helyzettel m indenesetre szá
molni kell s állam nak és egyháznak sok új olyan intézkedést 
kell foganatosítania, amelyek a helyzetből következően szükségessé 
váltak.

Pedagógus emberek, akiknek egyháziassága eddig talán bizony
talan volt, a rövid tanévről, a növendékek m unkátlan elhelyezéseiről 
nyilatkozván azt hajtogatják, hogy erkölcsi szempontból áll óriási 
veszteség előtt az ifjúság. Apák és anyák azt mondják, hogy .gyer
mekeik m unkátlansága komolyan foglalkoztatja őket azzal a gondo
lattal, hogy gyárban, vagy üzemben helyezik el, hogy ne töltsék nap
jaikat egészen dologtalanul és üresen. Sok evakuált é? vidékre költözött 
családnál az a helyzet, hogy a szokott m unkakörtől való kényszerű 
elszakadás, s esetleg hatósági étkeztetés, vagy részbeni közellátás az 
elfalusiasodás helyzetében tényleg terem t egy sereg morális veszélyt 
sejtető tényt. *

A m agyar protestántizmus, de különösen a m agyar evangélikus 
egyház m unkaetikája nem szorul senki előtt semmiféle bizonyításra. 
Evangélikus városaink és falvaink szorgalmas népe példaképen állhat 
nemzetünk nyilvánossága előtt. Egyházunk Istennek úgy akar szol
gálni, hogy minden szavával és cselekedetével nemzetünknek is szol
gáljon.

A decentralizáció mai helyzetében nem politikai, nem is annyira 
szociális kérdés, hanem  megítélésünk szerint elsősorban etikai kérdés, 
úgy a város, m nt a falu szemével "nézve a problémát. Az államot is 
úgy tekintjük, m int etikai hatalm at s neki is ebből a szemszögből meg
indulva kell az egyházzal együtt dolgoznia. így mmd a két közösség 
egyet akar szolgálni és m egtartani azt a nemzetet, amely sok veszé
lyeztetettsége m ellett pillanatnyilag a decentralizáltság, azaz az 
elfalusiasodottság veszélyeit is látja maga előtt. G .L.

Mind hősök ő k . . .
Súlyos, próbáltatásos időknek nemcsak veszteséglistája van. Nem

csak egyéni tragédiákról kell beszámolnunk s nemcsak a gyávák, 
parányi életüket féltő emberek sírását, veszély óráján feltörő kétségbe
esését hallhatjuk, hanem sokezer példáját tapasztalhatjuk mindennap 
a honszerelemből fakadó bátorságnak, a halállal szembenéző m agyar 
kötelességteljesítésnek, — egyszóval kis, szürke emberek hősi életé
nek és hősi halálának. Az ilyen idők kiterm elik az egyéni életnek 
egyik legdrágább gyöngyét, az áldozatkészséget és áldozatvállalást. 
Hősi temetőben megásott és frissen hantolt sírok igen sok fejfájára 
írhatnók fel azt a feliratot, amit egyik tábori lelkész mondott vala
melyik temetési beszédében: ,,A gyertya szerepe ju to tt számukra a 
magyar, életben. Világítottak másnak, fényt árasztottak a sötét éjsza-

WKailMPFT
Németországban a kitűnő muzsikusok 
százai kibányászták a régi m esterekre 
vonatkozó zenetörténeti és stílustörté
neti adatokat. Ma Németország ponto
san feltárta  a régi orgonák hanghatá
sait, több eredeti, ép hangszer áll ren 
delkezésre, m agának Bachnak több ere
deti cembalója, orgonája m aradt fent 
teljes jókarban, ezen hangszerek tech
nikai felépítéséből következtetni lehet 
arra, hogy milyen tem pókat kell kö
vetni, milyen hangszínpaletta áll ren 
delkezésünkre.

Ezek a gondolatok ju to ttak  eszembe, 
am ikor április 19-én Ramin Günther 
orgona-estjét hallgattam  meg. Lipcsei 
Thom askantornak lenni nagy k itün te
tés, ennek az állásnak fényt és meg
becsülést a lagnagyobb muzsikus, Bach 
János Sebestyén adott. A halhatatlan  
m ait kötelezi Lipcse városá t hogy a 
thom askantori állást és a vele kapcso
latos Thom aner-C hort fenntartsa. So
káig Lipcse városa volt Németország 
zenei centrum a, a Gewandhaus szám
talan világeseménynek tanúja. A Ge
w andhaus orgonájára készültek pld. 
Reger orgonaművei, a nagy orgona
komponista tanácsadója S traube K á
roly Thom askantor, Ramin elődje volt. 
Bach szelleme a Thom askantorokban 
öröklődött kán torról-kántorra, de Reger 
stílusa is örökségképpen m aradt. Ra
min a két m esternek Bachnak és Re- 
gernek a m últ és legújabb kor halha
ta tlan jának  m űveit tűzte m űsorra. 
M egszólaltatta Bach reprezentatív  mű
vét, a d-moll tokkátát és fugát. Bach 
P astorale-jénak 4 tétele pastellszínek- 
ben, csembalószerűen hatott. Műsoron 
volt a komoly, széles felépítésű Passa
caglia és az orgonamuzsika legnehe
zebbje: Reger Fantázia és fugája
,.Bach” nevére. Ramin virtuóz techni
kával u ra lja  hangszerét, néhány órai 
gyakorlás a la tt tökéletesen kiism erte a 
Zeneművészeti Főiskola nehezen kezel
hető nagy orgonáját. Gazdag tak a
rékossággal és választékos íz’éssel 
regisztrálja a műveket, tempói lendü
letesek, hatalm as szuggesztiv erővel 
in terpretálja  a műveket. Bach ebben 
az előadásban élményszerűen mainak 
hangzik, élő muzsika, melynek semmi 
köze nincs a zenetudósok száraz m a
gyarázataihoz. Bach és az orgona- 

1 muzsika Németországban azért közked
velt. m ert sok kitűnő orgonaművészük 
élményszerűen tud ja az orgonamuzsi
ká t tolmácsolni. Ramin Reger BACH- 
já t is nagyszerű tudással építette fel, 
mely a legjobb értelem ben zenekar- 
szerűen hat. Az egyes számok közt 

i Orlob Péter, a Thom aner-Chor szoprá- 
| n istája Bach és Reger egyházzenei mű

veit tolm ácsolta nádszál finom hang
ján, melyeket Ramin kísért stílusosan 
az orgonán. A hangversenyt nagy
számú, előkelő közönség hallgatta 
végig. Peskó Zoltán.

Nemesszívű adomány. Dr. Steinert 
Gyula, a D eák-téri evangélikus iskolák 
orvosa, Isten iránti mélységes hálával 
6 havi tiszteletdíját, azaz 900 pengőt 
ajánlott fel a légitámadások evangéli
kus ínségesei segélyezésére abból az al
kalomból, hogy a Szent Lász’.ó-kórház 
bombázásakor szenvedett súlyos sérü
lései ellenére életben m aradt és tovább 
szolgálhat.

1
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Szóvátesszük
. . .  hogy a zsidó tulajdonban volt 

műkincsek állami tulajdonbavételétől 
nagyon sokat várunk. Nem csak azért, 
m ert meglevő állami és fővárosi gyűj
teményeink teljesebbé és gazdagabbá 
válhatnak általuk, hanem  inkább azért, 
m ert alkalom nyílik erős vidéki mú
zeumok megteremtésére. K ultúra, főleg 
képzőművészeti ku ltú ra szempontjából 
amúgyis alaposan elm aradott legtöbb 
vidéki városunk. Elég, ha a meg nem 
levő, vagy a meglevő, de elhanyagolt 
és nem látogatott, vagy meglevő, de 
nagyon szegényes múzeumokra gondo
lunk. Már pedig azokon a helyeken, 
ahol a többi állami tanintézet tanterve 
szerint m űvészettörténetet is tanítanak, 
kell, hogy megfelelő szemléltető anyag 
álljon rendelkezésre. Ez az anyag pe
dig nem lehet csupán másolat, vagy 
színnyomat, hanem  kell, hogy eredeti 
kép legyen. így azután felébred majd 
egy-egy szép alkotás birtokában a h a
zánkban amúgy is- meglevő „lokál
patriotizm us”, de jó irányban és k ifej
lődhetnek olyan gyűjtemények, am e
lyek jó hírnevet szereznek és meg
felelően elősegítik a giccs elleni küz
delmet az ízlés fejlesztése által.

. . .  hogy ú jra  megjelentek a k iraka
tokban azok a karácsony hetében 
piacra került, de spekulációs szempon
tok alapján „elfogyott”, valójában el
raktározott könyvek, amelyek eddig 
nem voltak kaphatók. Szótárak, nagy 
album -alakú művészeti könyvek, szó
val a „drága” könyvek kerültek elő 
egyszerre. Aki akarja, hozzájuk fér
het. Csak most meg a közönség húzó
dozik a vásárlástól. Valahogy teljesen 
visszájára fordult az eddigi helyzet. 
Amíg politikánk igyekezett „csendes 
vizeken” evezni, addig mindenki sza
badulni akart a pénztől. Most pedig, 
am ikor háborús erőfeszítéseket te 
szünk, egyszerre nem az árúnak, hanem  
a pénznek van értéke sok em ber sze
mében. Mi azonban azt mondjuk, evan
géliumi hitünk alapján, hogy sem a 
pénz, sem az árú  meg nem m arad és 
meg nem m enthető a veszedelmekben, 
hanem  csak az m arad meg, am it az 
ember magával visz mindenhová: hite 
és tudása. A tudás pedig csak könyv
ből áradhat belénk, nem szabad tehát 
m egtorpanni most, hanem  gyarapítani 
kell addig, amíg lehet.

... hogy igen ügyes és jól megfogott 
szöveget olvasott fel a rádióban valaki 
a családról. A rra m utatott, hogy je
lenlegi harcunk a családért folyik, a 
család életéért, erkölcséért és vele, á l
tala az egész nemzet életéért is. Mi 
nem vagyunk annyian, hogy ne szá
m ítanának az egyes emberek. Ezeket 
azonban nem tud ja senki más m egtar
tani, csak a család. M ert egyedül itt 
törődnek az egyénnel, itt nevelik a kö
zösségi életbe, itt teszik alkalm assá 
arra , hogy jó és hasznos fia legyen 
hazájának. A nagy hazafiak csaknem 
kivétel nélkül népes családokból kerü l
lek ki, ezért volt érzékük a nagyobb 
közösség eleven kérdései irán t is. 
Viszont a társadalom  ellenségei, a ke
retek közül kiugrók, lázadók család- 
talan helyekről, vagy rossz családi élet
ből származtak. Meg kell tehát erősí
teni a családot, főleg ma, és úgy, ahogy 
ez a szöveg ajánlotta. vkm.

kában, a testük azonban elégett az áldozatvállalás szent ó rá in . . .”
Magyar hősökről szeretnénk példát m utatni olvasóink számára is 

az alábbi történeteken keresztül.
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet

annál, m int ha valaki életét adja az ő bará taiért“. Krisztus Urunk ebben 
a rövid mondatban határozta m eg a felebaráti szeretet igazi értékét. 
Ezt tette  a maga számára kötelezővé Berecz József pestszenterzsébeti 
leventezenész, a leventeifjúság légoltalmi m unkájának első hősi ha
lottja, aki elsősegélynyújtás közben áldozta életét a hazáért. Tudjuk, 
hogy a leventemozgalom jóelőre teljes érővel kapcsolódott bele az 
ellenséges légitámadások által sújtott emberek felsegítésének és a 
rombadőlt hajlékok rendbehozatalának szent munkájába. A m agyar 
leventék vezetőikkel együtt egy-egy átvirrasztott éjszaka után is m ár 
kora reggel ott terem nek megbeszélt gyülekezési helyükön és elindul
nak kötelességeik teljesítésére. Berecz József leventezenész az április 
3-i emlékezetes első nappali támadás közben, amikor az első bomba
hullám elvonult, k ifutott szülői házából és egy szomszédos, rombadőlt 
házból két embert kim entett. Egy harm adik sebesülttel foglalkozott, 
amikor újabb bombahullám érkezett és egy lehulló bomba azt a házat 
érte, ahol ő is tartózkodott. A légnyomás holtan vetette át a szomszédos 
ház udvarára. Szülei házának azonban semmi baja nem esett. A Le
vente Hírközpont hivatalos jelentése azt mondja róla: „A hős leventét 
április 6-án tem ették el. Leventebajtársai díszszakasszal vonultak ki 
a tem etésre és utolsó ú tjára  azzal a gondolattal kísérték el, hogy ez 
az ifjú  hős m inden m agyar leventeifjú eszménye a bátor helytállásban 
s kötelességteljesítésben”. Mi hozzátesszük ehhez a jelentéshez az 
Üdvözítőnek m ár idézett szavad s reménységgel m ondjuk el sírja 
fölött azt a másik igét, ami Simonnak házában hangzott el Jézus 
ajkáról: „Neki sok bűne bocsáttatik meg, m ert igen szeretett”.

„Nekem sikerült, neki nem.“
Néhány héttel ezelőtt ismét új halottak kopogtak a hősök tem e

tőjének kapuján. Bajtársak érkeztek hosszú sorban, fekete és ezüst
színű koporsókban. Harmincöt fiatal hős befejezte a maga földi csa
tá já t és m egtért pihenni a többi hős mellé. Magam is végignézhettem 
temetésüket. Megható volt az a gyászpompa és az az őszinte kegyelet, 
mellyel két nemzet tem ette hősi fiait, a levegő bátor vitézeit. A magyar 
fővárost elözönlő terrortám adók ellen ugyanis nemcsak magyar vadász
repülők szálltak fel a magasba, hogy megvédjék Budapestet, hanem 
a baráti német erők sok csatában edzett repülői is". Tizennégy német és 
huszonkét magyar katona vesztette akkor életét. Könnyes szemmel 
hallgattam  a német lelkész szavait, aki u talt arra, hogy baráti nemzet 
ősi földjében találnak nyugalm at a német vitézek. U talt arra, hogy 
harc a katona élete itt a földön. Isten irányítja  életüket, Isten rendeli 
el halálukat. A m agyar lelkész arról beszélt, hogy a szeretet örökké 
él, nem hal meg a legborzalmasabb világégésben sem. Ezeket a sírokat 
szeretet és megbecsülés veszi körül és az elesett hősi halottak emléke 
erőt ad az élőknek a további küzdelemre. M egremegett szinte minden 
szóra az ember teste, de ugyanakkor szinte minden pillanatban erősí
te tt és felemelt az a látvány, ami a sírok m ellett ötlött szemünkbe. 
Kemény férfikezek, élő bajtársak szorították a sírok m ellett a fegyver 
m arkolatát s tekintetükben dac és elszántság, küzdeniakarás és szent 
fogadalom volt, hogy hős bajtársaik emlékéhez méltóan fognak tovább 
küzdeni egy szebb és boldogabb jövendőért.

A legmeghatóbb azonban sokunk számára egy fiatal őrmester el
beszélése volt. Bodó Miklós főhadnagy koporsója m ellett állott Együtt 
repültek, együtt harcoltak hosszú időn keresztül. Arca kék a zuhanás 
közben szenvedett sérülésektől. „Öt év óta repültem  együtt a főhad
nagy ú r r a l . . .  — mondja és könnycsepp gördül végig az arcán. Fel
repültünk hétezer m éter magasságba, hogy a terrorbombázókat elűzzük. 
Negyven gép jö tt szembe velünk. — Rámegyünk a balszélsőre, —  
szólt hátra  nekem a főhadnagy úr. — Egy sorozat lövés után, lángba 
borítottuk a négymotorost, azután elsuhantunk a bombázók alatt. Éppen 
egy második bombázót akartunk kiszemelni, amikor kilenc angolszász 
vadász héjaként csapott ránk a magasból. Zuhantunk együtt, azután 
egyenesbe fordultunk s a főhadnagy úr ú jra kilőtt egy ellenséges



gépet. Ekkor m ár lángolt az egyik motorunk. Előre nyúltam, rángattam  
a zubbonyát. Ki kellett ugram. Háromszáz m éterről ugrottam  le. 
Nekem sikerült, neki nem ”. Szája megrándul, nézi a főhadnagy 
koporsóját, hős parancsnokára gondol s lelkében egymást kergetik az 
emlékek. Mi, akik szavait halljuk, ú jra  megerősödünk abban a tudat
ban, hogy mind hősök voltak ők . . . Holtak és élők, elköltözöttek és 
itt m aradottak egyaránt. Hősei, harcosai egy boldogabb, dicsőségesebb 
jövendőnek . .„

Légo parancsnok a temetőben.
Pár nappal ezelőtt történt. Vasárnap déli támadás idején jégeső 

módjára hullottak a repeszdarabok az Üj köztemető közvetlen közelé
ben is. A sírok mögé elbújt férfiak és nők hangos jajveszékeléssel 
nézték az eseményeket. Egyszerű, munkáskülsejű légoparancsnok 
asszony bátorította a félelmetes szívű és csüggedező lelkeket: ,.Isten 
kezében vagyunk. Isten szeret és megment m inket”. Minden szava 
bátorítás volt, pedig — mint bevallotta — maga is m egrem egett a 
lelkében. „De nem tehet mást az ember, írnes fontosabb kötelessége, 
minthogy magát erősítse és másokba is b iz a ^ a t  öntsön”. Ilyen nőkre 
volna szükség az életnek minden vonalán, különösképpen ma. Szavain, 
másokat bátorító biztatásán keresztül hallani véljük az apostol szavát, 
am it nehéz hajóutazása idején mondott az útitársaknak: „Jó rem ény
ségben legyetek; m ert egy lélek sem vész el közületik. hanem csak 
a hajó”. (Csel. 27 : 22.) Pásztor Pál.

A Szovjet valláspolitikája
III.

A Szovjet cserkész és ifjúsági szervezeteit szintén az istentelen- 
ségi propaganda szolgálatába akarták állítani. Az ifjúsági szervezetek 
körében is volt egy mozgalom, amely az istentelenségi munkában való 
részvételt szorgalmazta. Azonban a harcos istentelenek szövetségével 
ennek ellenére hűvös viszonyban m aradtak, sőt az 1922—24. évi vallás- 
ellenes propagandahadjáratot is, m int nem megfelelőt, nem folytatták

Az iparos egyesületekben is megpróbálkoztak a vallásellenes moz
galommal, azonban a harcos istentelenek szövetsége itt talált legerő
sebb ellenállásra, m ert csak a nagyobb iparos-egyesületekből voltak 
hajlandók néhányan — egyes istentelenek személyes közbelépésére — 
részt venni az istentelenségi m unkában. Viszont gvakran panaszolták, 
hogy az iparosság kedvezően ítél a vallásosság felől. 1938-ban kapták 
az iparosegyesületek az utolsó utasítást a vallásellenes m unkára. Az 
iparos-egyesületekben végzett vallásellenes munka eredménye igen 
gyér volt, kivéve egyes istentelenek lelkesedését.

Különös figyelmet szentelt az istentelenségi propaganda a had
seregnek. A forradalom után a serdült fiatalság körében m egindult a 
vallásellenes mozgalom, ahol Isten durva bemocskolásával ki akarták 
irtani az emberi lélekből. Később m ár m aterialista szellemű oktatással 
bővítették ki a vallásellenes m unkát, aminek azután kétségtelen ered
ménye is volt. 1932-ben viszont m ár arról panaszkodtak, hogy a munka 
nem halad előre egyformán a közemberek és vezetőik között, 1934-ben 
pedig a munka gyenge eredményén sajnálkoztak.

A vallásos intézm ények és működésűk ellen irányuló támadás. 
A forradalom után az állam és az egyház szétválasztásával kapcsolat
ban minden templomot és imaházat az állam sajátíto tt ki magának. 
Ennek ellenére azonban a gyülekezetek nagy nehézségek között ugyan, 
de m egtarthatták épületedet. 1927—28-ban azután új és heves küz
delem indult a gyülekezetek ellen azzal a jelszóval, hogy a harangokat 
a szociális építőmunka számára kell lefoglalni, s a templomokat be 
kell zárni. Szinte valóságos templombezárási őrület tört ki erre, úgy
hogy maga Sztálin volt kénytelen — belpolitikai okokból — lecsen
desíteni a vihart. A templomok bezárása azonban a legutóbbi időkig 
tarto tt. Miközben 1914-ben Oroszországban kb. 80.000 templomot 
használtak, 1937-es közelés szerint Szovjet-Oroszországban már csak 
30.000 imaház és templom s kb. 40.000 gyülekezet volt. Ez az adat

m m i M  n
Olvastuk

I
Karácsony körül jelent meg egy kö

tetben Tamási Áron: összes novellája.
Ez a kötet mutatja meg csak a maga 
valóságos teljességében Tamási Áron 
írói nagyságát és tehetségét. Mert éppen 
a legnehezebb írói műfajban, ahol pár 
sorban kell m egm utatni és jellem ezni 
az élet egy-egy adott pillanatában az 
embert, vagy elmondani életének egy 
részét, úgy, hogy abból az egész ember 
és egész múltja és jövője kibontakoz
zék, éppen itt alkotott nagyot Tamási. 
Sokféle ember, sokféle történés kerül 
elénk, jönnek és mennek az alakok és 
mégis mögöttük állandóan érezzük, 
hogy ezek az emberek nem élhetnek  
akárhol, nem élhetnek akármikor, ha
nem csakis ma és csakis itt. M agyar- 
országon, Erdélyben. De ha érezzük is 
ezt, nem érezzük m ellette, amit kis írók 
nem tudnak elfeledtetni az olvasókkal 
soha, hogy amiről a novella vagy a mese 
szól, mégsem csak ennek az országnak 
és ennek az esztendőnek kérdése, ha
nem azon túl egyetem es emberi kér
dés, csak éppen jelenleg magyar, er
délyi m egvilágításban és ilyen sze
replőkkel. Ez az, amit Tamásit naggyá 
teszi és érdekessé. Alig győz betelni az 
ember e könyv szépségeivel.

Két híres színdarab is m egjelent 
nemrégiben könyvalakban. Mind a 
kettő immár klasszikus lett. K lasszikus 
m ivoltát éppen az bizonyítja, hogy 
nem csak színpadon, hanem könyvben  
is hat, él, utat mutat. Az egyik: 
Shakespeare Lear király-a, Kosztolányi 
Dezső fordításában (Révai), a másik 
pedig: Moliere Tartuffe-je, Jankovich  
Ferenc fordításában (Franklin). Az e l
sőt elég régen adták utoljára szín
padon, úgyhogy nem lehet az előadás
hoz hasonlítani. És mégis úgy érzi az 
ember, hogy amikor a sorokon fut 
szeme. ugyanakkor m egelevenedik  
előtte az a történet is, am elyik szürke 
szavakban foglaltan fekszik A csen
des, ékes szavakat nem ismerő szere- 
retet himnusza ez a dráma, ahol a ..sze
retet nem keresi a maga h a szn á t. .” — 
A másik darab az álszer.tek ellen irá
nyuló éles és gúnyos Moliere mű olva
sása közben már szinte látja és hallja 
az ember azt, amit nemrégiben alkalma 
volt látni színpadon is. Akkor azt ír
tuk a darabról, hogy „pereg”, most azt 
kell olvasás közben megállapítanunk, 
hogy ez az akkori pergés sok értékes 
mondatot és gondolatot elsikkasztott a 
darabból, mert a nagy sebesség és a 
szétszóródó figyelem  miatt nem vettük  
észre mindazt, amit észre kellett volna 
vennünk. Éppen azoknak, akik látták  
nemrégiben, ajánljuk különösen a 
könyvben m egjelent darabot, újabb és 
újabb gyönyörűségeket fognak találni 
benne. kp.

A nagyszalontai fiókegyház gyásza.
: A nagyszalontai fiókegyháznak nagy 

gyásza van. Elhunyt egyik legbuzgóbb
, támasza, özv. Kelemen Vidáné, sz. Pfeil 

Selma, aki az év elején felszentelt im a
terem  berendezését is 5 ezer pengős 
adományával segítette elő. Temetése 
nagy részvét m ellett f. hó 13-án ment 
végbe Nagyszalontán.
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m m i J S E i E T
Láttuk bizonyára túlzás lesz azért, de mégis azt szemlélteti, hogy a templomok 

bezárását nem tudták m indenütt keresztülvinni.
Ezen a héten bem utattak  ugyan egy 

pár filmet és be is akartak  m utatni 
még egy párat, de közöttük egy sin
csen, amelyik sokat ígérne. F árad t és 
erőtlen alkotások, am ennyiben ezt a 
nevet egyáltalán megérdemlik. De fá
rad t és érdektelen a közönség is, unja 
a sablonos, egyforma filmeket. Most, 
amikor a légi veszélyek idején egy 
kissé az otthon és a belső én felé for
dul inkább az ember, nem mer kimoz
dulni hazulról, most látszik meg, hogy 
mennyire lezüllött a m agyar film nagy 
átlagában. Nem tud semmit adni, nem 
tud semmit hozni, ami kimozdítaná az 
em bereket otthonukból. A külföldi fil
mek pedig szintén nem valam i jók. 
M indenütt csak a könnyebb szórakoz
tatás sablonjait veszik elő és ezek már 
annyira ismerősök, hogy akkor sem ér
dekelnek, ha külföldi tálalásban kap
juk őket. így van ez azzal a német 

. filmmel is, amelyik „Asszonyfurfang” 
címen fut. Meséje egyszerű, elkészí
tése sablonos. Csak éppen a szereplők 
ügyessége és tudása, ami elszórakoz
ta tja  az embert. M agyar filmben sem 
hatott volna másképp, ugyanígy ké
szítették volna el.

A héten két filmet tilto ttak  be a sze
replők miatt. Az egyik még nem is ke
rü lt bem utatásra, úgyhogy arró l nem 
tudunk írni. A másik, a kémnő tö rté
net, Machita címen, szintén nem volt 
semmi különös. Ez volt a K arádi soro
zat általunk előre megjövendölt idei 
harm adik filmje, a „nagy sablon” 
szerint. Éppen ezért nem is kár, hogy 
levették műsorról, aki nem látta, nem 
veszített vele semmit, éppúgy m int 
ahogyan nem nyert vele semmit, aki 
látta.

Képzőművészeti bem utató nem volt a 
héten. Érdeklődésünkre tudtul adták, 
hogy egyelőre nem is nagyon lesz, kissé 
korábban m int szokott, de m ár meg
kezdődött a nyári idény. A kisebb mű
termek, kiállitóhelyiségek bezártak, 
csak a Nemzeti Szalon nyitott kiállítást. 
I tt a „Spirituális művészek” állítanak 
ki, ism ertetni és megkedveltetni akar
ván irányukat. A kiállítást azonban 
lapzártáig a légiriadó m iatt m egtekin- 
1eni nem tudtuk, azért majd a követ
kező számunkban térünk  vissza ism er
tetésére és b írálatára. kp.

iy  * *n/*»

H Í R E K
Füspölibeiktatás Balassagyarm aton.

F. hó 26-án, szerdán folyt le az új 
dunáninneni püspök, K uthy Dezső be
iktatása Balassagyarm aton. Részletes 
beszámolót róla lapunk következő szá
mában hozunk. A püspökbeiktatás a 
komor idők szabta egyszerű keretek 
között folyt le. Az egyházkerület külön 
meghívót nem is bocsátott ki, hanem 
hivatalos értesítés form ájában közölte, 
hogy a jelenlegi háborús helyzetben ki
fejezett meghívás mellőzésével bizalom
mal kér mindenkit, hogy a sorozato
san megpróbált egyházkerületről és 
súlyos viszonyok között szolgálatba lépő 
püspökéről áldó imádságban megem
lékezzenek.

Az 1929-bem bekövetkezett vallásellenes hullám következménve- 
képen minden vallásos tevékenységet eltiltottak s az idevonatkozó 
büntetőtörvények alkalmazására szabad kezet biztosítottak. Gyermekek 
oktatása, vasárnapi iskola, ifjúsági munka, kézimunka-összejövetel, 
diakonissza-munka, énekkari tevékenység mind meg voltak tiltva. 
A törvény szerint azonban gyermekek járhattak  templomba és szabad 
volt őket az úrvacsorára előkészíteni, habár a konfirmációi oktatás tilos 
volt. Az áhítatok, mint szabad oktatási lehetőségek, szintén tüosak 
voltak, viszont az istentiszteleteken lehetett prédikálni. Papnevelő 
intézetek szintén be voltak zárva s működésűk lehetetlen volt. A val
lásos irodalmi művek megjelenése meg volt nehezítve, amennyire csak 
lehetett. Bibliák nyomása tilos volt s behozatalukat nem engedélyez
ték. A keresztyén ünnepeket nem lehetett m egtartani, egyedül csak a 
forradalm i ünnepeket. A keresztyén esküvő, keresztelő, temetés helyébe 
„vörös” hivatalos szertartást vezettek be. bár ezekkel felsültek, úgy
hogy csak a ,,vörös” temetések m aradtak szokásban. - Hasonló folya
m at indult meg a görögkeleti képt’sztelet ellen is. Karácsonvt és a 
karácsonyfát is száműzték, egyedül a „vörös fenyőt” lehetett újévkor 
felállítani az otthonokban.

Valamennyi egyházi férfi, lelkész, egyházfi stb. kíméletlen üldö- 
! zésnek volt kitéve. Megvonták tőlük az állampolgári jogokat, nem 

viselhettek állami hivatalt s nem vehettek részt a politikai életben 
sem. Az 1936-os alkotmány ígért nekik először egyenlőséget a többi 
néptárssal. Addig azonban családjaik is ,,megbélyegzettek” voltak. 
Gyermekeik a magasabb iskolákba nem léphettek, mégkevésbbé a fő
iskolákba. Ha a gyermekeik mégis valami eredm ényt akartak elérni, 
szüleiknek ellent kellett mondaniok, sőt meg kellett tagadniok őket 
s a párthoz kellett csatiakozniok, azonban még ennek ellenére sem 
lehettek olyan lehetőségeik, mint a „tősgyökeres bolsevistáknak”. Nem 
csoda, ha nagy volt a hitüket elhagyott lelkészeknek a száma, különö
sen a görögkeletiek közül. A hitehagyott lelkészt azonban mégis kerül
ték és m egvetették s szinte nem is használták őket egyébre, m int kubi
kus-m unkára. Azonban a vértanúk és hitvallók száma is igen tekin
télyes veit az orosz gyülekezetek lelkészei között. 1936-ig 40.000 görög
keleti és a 12.000 evangélikus püspökből és lelkészből 50°/o-ot ki
végeztek. E tulajdonképeni üldözésen kívül, amelyet hol ebből, hol 
abból az okból folytattak, végzetesen a lelkészek és családjaik ellen, 
számos más szenvedéssel is sújtotta őket az állami közigazgatás. Nem 
hiányzott a sajtóból sem az egyház- és papellenes agitáció, s az egyes 
lelkészeket, akiket tollhegyre vettek, nyilvánosan nevükön nevezték. 
Az országnak a kollektív term elésre való átépítése során azt követel
ték, hogy a lelkészek a „nem kívánatos elem ek” között vegyenek részt 
a munkákban. Jaroslawski pedig bárkit óvott attól, hogy elnéző és 
sajnálkozó próbáljon lenni a lelkészekkel szemben.

A harcos istntelenek szövetségének nemzetközi kapcsolatai és az 
úgynevezett nemzetközivé nevelés. A  harcos istentelenek szövetségé
nek egyik fontos célkitűzése volt az istentelenségi mozgalomnak és 

! az ú. n. nemzetközivé nevelésnek a többi államban való meggyökerez
tetése. Célja az volt ezzel, hogy a bolsevista politikát egyelőre eszmei 
síkon védje, s a világ bolsevizálását előkészítse. Részletes utasításokat 
kaptak, hogyan tárják  a belföldi kérdéseket a külföld elé s viszont 
a külpolitikai helyzetet hogyan magyarázzák a belföld felé. A Szovjet
unióból kiszivárgott kedvezőtlen híreket nyomban számos ellenérvvel 
kellett közömbösíteniök. A harcos istentelenek szövetsége hírverő 
irodát szervezett, hogy ennek a segítségével fonja hálójába a nem
kommunista sajtót.

E nemzetközi tevékenységgel sikerült is „barátokat” szerezni a 
bolsevizmus számára. Különösen ha a „rokonlelkek” közül való utazók 
mentek ki más országokból, a forradalm i ünnepségeken részt vettek 
s a Szovjet látványosságait m egtekintették, visszautaztukkor „százak” 
tettek  bizonyságot „a Szovjetunióval való meleg rokonszenvükről”.

A harcos istentelenek szövetsége azzal akarta nemzetközi m unká
ját erősíteni, hogy csatlakozott a külföldi m unkában a nemzetközi
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proletár szabadgondolkodók egyesületéhez, amelyet 1925-ben a fel
lángolt szovjetorosz istentelenségi lelkesedés hatására alapítottak meg. 
Elnöke az osztrák Hartwig professzor volt s a végrehajtó bizottság 
elnöke a német szociáldemokrata Siewers. Amint azonban 1926-ban a 
szovjetorosz istentelenek szövetsége csatlakozott hozzá, kitört a ha ta
lomért való harc. Az eredmény az lett, hogy a proletár szabadgomdol- 
kodók egyesülete kettészakadt, s egy másik egyesület is alakult, ami 
aztán m indkettőt tönkretette. A szociáldemokraták által vezetett 
németországi tagozatot 1932-ben Hindenburg feloszlatta. Hasonló volt 
a helyzet Brüsszelben, ahol a szociáldemokrata szabadgondolkodókhoz 
1936-ban csatlakoztak a kommunisták, azonban ez is m indkettőt fel
emésztette. Sikert könyvelhettek el a prágai kongresszuson, ahol a 
proletár szabadgondolkodók új elnökévé az orosz Lukatschewskit vá
lasztották meg, s a végrehajtó bizottságba is két orosz bolsevistát 
választottak, s ahol dörgő nyilatkozatokat bocsátottak ki a fasizmus 
ellen. Azonban az 1938-ban tarto tt londoni kongresszuson m ár egyetlen 
orosz kiküldöttet sem engedtek be, s m inden közeledésüket vissza
utasították.

A harcos istentelenek szövetsége a világforradalom m unkálását 
azonban ezek után sem tévesztette szem elől, s minden erővel azon 
volt, hogy külföldi barátokat szerezzen. Bizonyos eredm ényeket el 
tudott érni a színes fajoknál az angol és francia gyarmatokon.

A levelezést is felhasználták arra, hogy barátokat nyerjenek a 
bolsevizmus számára. Különösen akkor indult meg nagym éretű levele
zési tevékenység, amikor az egyes országokban a nyílt szervezkedés 
az internacionálé feloszlatása révén nem volt lehetséges.

Az internacionalistává nevelés másik eszköze az a ,,felvilágosító” 
m unka volt, amely rám utatott a saját erőre és terjeszkedésre egyfelől, 
másfelől pedig a külföldi országok „nyom orára” és „tehetetlenségére”.

A Szovjetunióban folyt istentelenségi mozgalom egyáltalában nem 
volt valami egységes, ellenmondásnélküli folyamat, sőt végig tele volt 
nehéz, belső ellentétekkel. Éppen az 1929—30-as templombezárási 
hullám idején született meg az a másik vélemény, amely a tem plom 
bezárási rendelet kivitelét igyekezett lassítani s amely általában az 
egyházellenes tevékenység mérséklésére gondolt. Jaroslawski és a 
harcos istentelenek szövetsége m indent elkövetett, hogy a régi vágá
nyokra terelje az istentelenségi munkát, azonban 1933—34 óta foly
tonos hanyatlás állt be. A munka nagy része lassan csak papíron volt 
meg s az egyes ügyek feldolgozására alig került sor. A következmény 
az lett, hogy 1935-ben a szovjetkormány a harcos istentelenek szövet
ségének minden fizetett alkalm azottját elbocsátotta, száz belső m unka
társ kivételével. Ilymódon az egész szervezet hivatalnoki karát és 
m unkáját egy tollvonással megsemmisítették, sőt ennek a hivatalnoki 
karnak tekintélyes részét „tisztogatási m űvelet” alá fogták, s m int a 
nép ellenségeit, zinowjewiánusokat, Trockij-kém eket stb. falhoz állí
tották. E tisztogatás folytán számos tagozat abbahagyta a működését, 
mint pl. a keletszibériai, távolkeleti, burjá-mongol, jaku, kalmük szer
vezetek. Az apróbb szervezetek legnagyobb része szintén beszüntette 
tevékenységét. A helyi szervek elsorvadtak s a taglétszám teljesen 
lecsökkent, sőt az istentelenségi m unkáról való lemondásnak a kérdése 
is szóba került. Lassan azonban a régi törzsekből a m unkának új, 
gyenge hajtása tám adt s az 1937-es választások új alkalm at adtak a 
mozgalom erősödésének, 1938-ban már valam ennyire optimista hangon 
szóltak a munka felelevenedéséről, míg végre most a szovjetkormány, 
nagy nehézségeire való tekintettel, az egész szervezetet feloszlatta.

A szovjetrendszer arca azonban valójában istentelen. A népei 
vallásos szokásait igyekszik elnyomni s a vallásos életet kitörölni az 
emberek szívéből. Kétségtelen, hogy a vallástalan mozgalmak a fel
növő generációban elvégezték a maguk hatását, s az istenellenes neve
lés sem m aradt eredmény nélkül. „Azonban ezek ellenére a vallá
sosság még él, nemcsak a falvakban, hanem a városokban is. A m un
kástömegek nagy része továbbra is a vallás keretei között él s a 
lelkészek útm utatásai alapján cselekszik” — panaszolta néhány évvel 
ezelőtt Lukatschewski, az istent:l:nségi munka egyik vezére.

Fordította: Dr. O ttlyk Ernő.

m u f f l e r
Korábbi időpontban lesznek a légi

veszély m iatt a budapesti templomok 
istentiszteletei április 30-ától. A Deák
téri templomban d. e. fél 9 órakor (de 
m egm arad 11 órakor is), a fasori és a 
kőbányai templomban d. e. 9 órakor, a 
Sim or-u. templomban d. e. fél 10 óra
kor, az angyalföldi templomban d. e. 
10 órakor, az Üllői-úti im aterem ben d. 
e. 9 órakor, a kelenföldi templomban 
d. e. 9 órakor (de 11 órakor is) és a 
B écsikapu-téri templomban d. e. 9 ó ra
kor (de 11 órakor is) lesznek délelőtti 
istentiszteletek. Külön felhívjuk olva
sóink figyelmét a délutáni istentiszte
letekre, melyeket abban az esetben, ha 
a délelőtti istentisztelet nem volna 
m egtartható, teljes liturgiával ta rtunk  
meg tem plom ainkban. Az istentisztele
tek pontos időbeosztását vasárnapról- 
vasárnapra közöljük lapunk borítólap
ján.

A Luther-szobor felállítását az egye
temes ■ egyház elnöksége a rendkívüli 
viszonyokra való tekintettel későbbi 
időre halasztotta.

Lelkészmeghívás Kőszegen. Rónay B. 
Gyula esperes és dr. Bertha Benő egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt az 
egyházközség presbitérium a úgy dön
tött, hogy a m egüresedett lelkészi 
állásra Fliegenschnee Frigyes h.-lel
készt h ív ják  meg. A presbitérium  egy
hangúlag az ő személyét javasolja az 
összehívandó közgyűlésnek.

A salgótarjáni egyházközség dr. 
Csengődy Lajos lelkész, esperes és 
W iesinger Károly elnöklete a latt meg
ta rto tt közgyűlése örömmel állapította 
meg, hogy az egész lényegtelen adó- 
hátrálék  m ellett a m últ évben az eddi
ginél nagyobb összegben folyt be az 
egyházi adó. De még ennek összegénél 
is nagyobb volt az offertórium ok, ön
kéntes adományok és az egyházi egye
sületek keretében befolyt adakozások 
útján  az egyház különböző jótékony
céljaira összeg. 30 belmissziói jellegű 
összejövetelt (tea-, vallásosest, színm ű
előadás) tarto ttak . Az anyaegyházon 
kívül, öt helyen végzett lelkészi szol
gálatok száma 676 volt.

Halálozás. Jákfai Gömbös Sándor ny. 
evangélikus igazgató-tanító életének 
57., házasságának 32 évében hosszú 
szenvedés után Pápán elhunyt. — özv. 
nyárádgálfalvi Nagy Albertné, sz. Ha- 
lassy Etelka élete 77., özvegysége 39. 
évében április 19-én, hosszú szenvedés 
után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Családjának élt, de hőn szeretett szülő
városában, Rozsnyón, a felvidéki m a
gyar ku ltú rá t is híven szolgálta. Teme
tése április 22-én volt Budapesten.

Házasságkötés. Muncz Frigyes Deák
téri segédlelkész és F ru ttiger M argit 
tanítónő április 23-án délben ta rto t
ták esküvőjüket a D eák-téri templom
ban. Az esketést dr. Kékén András 
lelkész végezte. A Lutheránia ének
kara szép koráit adott elő W eltler Jenő 
karnagy vezetése mellett.

Keresztelés. Ifj. Rimár Jenő nagy
károlyi lelkészt és feleségét, Farkas 
Piroska tanítónőt Isten leánygyerm ek
kel áldotta meg, aki a kereszlségben az 
Ildikó nevet kapja.

Két debreceni tanítóképzős nyerte az 
Országos Táj- és N épkutató Intézet 
népdalgyüjtési pályázatát. Közel száz 
pályázó közül az első d íja t Vass Lajos 
III. éves, a második d íjat pedig Vadon
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József V. éves tanítóképzős kapta. A 
debreceni tanítóképzősök dr. Bakó Ele
mér egyetemi m. tanár és Csenki Im re 
tanítóképzőintézeti zenetanár irányítá
sával végzik a népdal és népmese- 
gyűjtést. Az értékes kultúrm unkában 
minden tanítóképzős résztvesz, nyolc
tíz növendék egészen kiváló eredm ény
nyel dolgozik.

Középiskolás leányokat hív a ki-
bombázottak segítésére a leventeleány- 
mozgalom. A Levente Hírközpont je
lenti: Teljes erővel folyik a levente
leányok m unkája a bom bakárosultak 
segítésére. Tekintve azonban, hogy a 
ieventeleányok legnagyobb része dol
gozó. leány, aki egész napra nem 
hagyhatja el munkahelyét, felszólít
ják a középiskolás leányokat, akiknek 
amúgyis szünidejük van, hogy siesse
nek segíteni, m ert sok a m unka és ke
vés a munkás. Minden segítőkezet há
lásan fogadnak, amely ebből a szociá
lis munkából részt kér. Az állami és 
községi középiskolák leánytanulói a 
kerületi leventeleány vezetőnél je len t
kezzenek: Pálosy Éva, VIII., Szent-
kiráíyi-u. 11. (III. em.), telefon: 342-803. 
(LKH.)

Halálozás. Remport Sámuel k isbirto
kos, 72 éves korában, rövid szenvedés 
után Alsóságon elhunyt. Özvegye és hat 
gyermeke, köztük dr. Remport Elek 
fasori gimnáziumi tanár édesatyját 
gyászolja az elhunytban.

Üdülovendcgck szám ára mérsékelt 
áron elsőrangú ellátással, kiszolgálás
sal, penziót nyújt az Evangélikus Bel- 
missziói Otthon Gyenesdiáson, a Bala
ton partján. Lelkészek, tanítók es hoz
zátartozóik részére kedvezmény. — Fel
világosítással szolgál: Tekus Ottó misz- 
sziói h. lelkész, Gyenesdiás, Zala m.

A Harangszó könyv-, papír- és író
szerkereskedése megnyílt. Célja, hogy 
elsősorban a vallásos irodalom term é
keivel lássa el evangélikus népünket. 
Bibliák, énekeskönyvek, vallásos tárgyú 
olvasmányok, papír-, rajz- és írószerek 
nagy választékban kaphatók. Bárhol 
megjelent mindenféle könyvet is szál
lítanak. Címe: Harangszó könyv-, pa
pír- és írószerkereskedése. Győr, II., 
Petőfi-tér 1. Csekkszám: 31.141. Tele
fon: 17-91. — A könyvkereskedést ol
vasóinknak pártfogásába és tám ogatá
sába ajánljuk.

BOLDOG RABS ÁG
címen jelent meg Friedrich Lajosnak 
az Üzenet c. szórványlap szerkesz
tőjének legújabb egyházi-beszéd 
kötete. Megrendelhető a szerzőnél. 

KECSKEMÉT. LUTHER-PALOTA.
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Hamvas Béla: „A láthatatlan törté
net” c. könyvéből, melyet legutóbb 
ismertettünk.

Akkor jö tt a harm adik kísértés: fölm entek a hegyre s  a Sátán így 
szólt: I tt  van a föld minden népe és országa, ha meghajolsz előttem, 
neked adom. Az utolsó kísértés a legveszedelmesebb és legfélelmete
sebb: a hatalom.

11.

A közösség nem azzal kezdődik, hogy egy sereg majom ember 
szövetséget köt; nem azzal, hogy férfi és ö családot alapít; nem azzal, 
hogy néhány rabló bandába gyűlik; nem azzal, hogy a gyenge állat 
az erős barlangjába húzódik. A közösség eredete nincs a természetben, 
nincs a családban, a törzsben, az érdekben. A dolgok nem kívül kez
dődnek, hanem  belül és nem alul, hanem felül és nem a láthatóban, 
hanem a láthatatlanban.

12.

Amikor a negyedik bölcs az elíziumi kertekből visszatért, ismét 
názába menü feleségéhez, gyermekeihez és munkájához és belépett a 
hétköznapok józan világába, m intha semmi sem történt volna, csak 
éppen m egtisztult szívvel és megvilágosodott értelem mel nézte, ami 
körülötte történik: ennek egy szót adott, annak egy fillért, amannak 
egy tanácsot, emennek egy darab kenyeret és tudásának tiszta mele
get mindenüvé magával vitte. A negyedik bölcs a közösség eredete: 
a kollektív felelősség embere. Az egyetlen a négy közül, aki emlé
kezett a születéskor elbocsátó Hatalom szavára: vigyázz, reád bízok 
m inden embert, felelős vagy értük, m int magadért, ne hagyj senkit 
a sötétségben elmerülni.

A negyedik bölcs kérdése nem a hatalom, hanem ennél ha tá r
talanul félelmetesebb: az erőszak.

Az erőszak az, hogy annak, aki tudásban, képességben, erőben, 
világosságban a többinél különb, aki az elíziumi kerteket m egjárta, a 
békét és az örömet megismerte, aztán az emberek közé visszatért, 
hogy amit tud, amire képes, azt elossza: annak szabad-e az embereket 
akaratuk ellenére kényszeríteni?

18.
Az ünnepről általában két mozzanatot emelnek ki: hogy a hétköz

nap értelm e itt lepleződik le s hogy a légkör isteni jelenléttel telik 
meg. De a hétköznap értelm e azért nyílik meg és a légkör azért telik 
meg isteni jelenléttel, m ert az isteni léttel való közösség i tt  teljesül. 
Ezt a teljesülést az áldozat teszi lehetővé. Ha áldozat nem lenne, az 
isteni lét az em ber számára le lenne zárva. Az áldozat pedig nem 
egyéb, m int a külön, egyéni, magányos emberi Én levetése. Amikor 
az ember egyéni Én-je megsemmisül, az áldozat percében, az ú t az 
isteni létbe szabaddá válik. Amikor pedig az ember a többi emberrel 
a magasabb létben találkozik, kilép a szenvedésből. Ez az ünnep a 
közösség. Az ünnep minden ember közössége abban az isteni létben, 
ahová az ember csak Én-jének feláldozása árán ju t el. Ezért az ünnep 
a kollektív lét megvalósulása. Minden közösség ünnepi. Ezért beszél 
Hölderlin „festliche Gemeinschaft“-ról. Nincs is más ünnep, csak a 
közösségé. A hétköznap az Én-nek nyüzsgése. Az ünnepen csak az 
isteni létbe emelt emberiség él közösen és együtt.

19.
Közösségről filozófia, tudomány, költészet úgy beszél, m intha 

lenne. A  közösséget csak az Utolsó Lélek terem ti meg, ezért a közösség 
csak az utolsó időben valósulhat meg. A nagy emberi kollektívum, 
minden ember találkozása és egysége az isteni létben, apokaliptikus 
esemény, egyike a világtörténet legutolsó és legnagyobb eseményeinek. 
Addig csak Én-ek vannak, fajok, nemzeték, nyelvek, vallások, érdekek, 
szenvedélyek, csak szellem, természet, eszme, igazság. Ünnep nincs. 
Nem is lehet. Ami van, csak hétköznap, néha világosabb, néha sötétebb. 
Mert az ünnep apokaliptikus természetű: az Utolsó Időben nyugszik. 
Amikor az ember lehántja magáról Én-jét, igazi lényében m egnyilat
kozik és a közösségben minden em berrel egyesül.
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KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B A Z Á R . K Ö Z  3.
T E L .: 384-447 .

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D H  A j  j ICj’lVT/^ műhimző és plisséspece- 
• D lV rA v J  V-/ alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

Azsúr.plissé.hímzések, gombáthúzás 
é s  minden e szakmába vágó munkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185—462.

ram
MARNITZ !x r er

Iványi é s  T h u r o
női divatáruk nagybanesselyem, szövet 

és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

Á E
Q )  é

ALAPÍTÁSI Év: 1853.

E L IG M A N
,53. 4

ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

Rég! közismert, .-rctíV  
megbízható 1

** sx°rm ív kriscof tér 6
K I J T N  e s K l ° n budapest I * y . ; ö r m e s l lv u r?- i A f  i a ,  ß

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti önálló- 
sítési A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

T elefon: 38-20-87.

és az összes hang
szerek legolcsóbban
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Prcltft' Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LulUnlll. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejö tt élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása p v i d n l ü  P  hittestvérünk
v é t e l e  I V l“ I I 1 1 IJ  1 i t  C  zongoratermében 

Bezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d is s to l l ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

RFI VFP7DK zománctáblák,
ULLI  L Ü l UII vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyek, - címkék

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

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.

kiadó.



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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 5 5 .  Telefon! 131-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon : 330-648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
D. R affay S á n d o r : Sántha K á r o ly : D. K a p i Béla  ;

Im akönyv Buzgóság könyve Az olttiatatlan fáklya
6'50 P, díszes kötésben: 20 P.

I m á d s á g o s  k ö n yv .  
Fűzve : 3'— P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő  ; O iertz B o : M aróthy J e n ő ;

Szegények szíve
Novellák. Fűzve : 8‘— P. 

Kötve: H — P.

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf L ajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16'— P.

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8 '— P.

L  U  T  H E R - T Á R S A S Á G
S z ig e th y  L ajos dr. ; H all Caine ; Ú j! Új 1

V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther Márton önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5'— P. Kötve : 8'— P.

JUdUev telke
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

iíű&Uus étele
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

R em én yik  Sándor GyónI Géza W eitb rech t:

összes versei
I—II. kötet. 46'— P.

összes versei
21*40 P.

1/Háüa ée Iflávta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2‘50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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XII. ÉVFOLYAM, 19. SZ. 1944. MÁJUS HÓ 6.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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.

mamm

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Légoltalom

Egyházvédelem és egyházépítés 

Kantáte vasárnapján

Nehéz idők sodrában

Püspökbeiktatás Balassagyarmaton

Láttam őket

Szóvátesszük

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. május 7.

D eák-tér 4. (úrv.)
Deák-tér 4. (német nyelven) 

D eák-tér 4.
D eák-tér 4. (úrv.)
Fasor (úrv.)
Fasor
Fasor (úrv.)
Aréna-út 7.
Kőbánya, K ápolna-u. 14 
Kőbánya
Simor-u. 35. (katonai) 
Sim or-utca 35.
Rókóczi-út 57. (szlovák) 
Rákóczi-út 57. (magyar) 
Üllői-öt 24. 
üllöi-út 24.
Szvetenai-u. elemi isk. 
Gyáli-úti elemi isk. 
G yarm at-utca 14. 
Egressy-út 73.
F óti-ú t 22. (katonai) 
F ó ti-ú t 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola 
Szent Lász1̂  út 61. 
Torockó-téri ref. templom 
Bécsikapu-tér 
Bécsikapu-tér (német) 
Bécsikapu-tér 
Böszörméúyi-út 22.
I., Váralja-u. 14 
Óbuda (német)
Óbuda
Óbuda, Selmeci-utca 1. 
Óbuda
Kelenföld (ifjúsági)
Kelenföld
Kelenföld
K am araerdő
Báthory László-u. 7.
Rákosfalva

d. e. Va9 Hernády Nándor 
d. e. V2IO Güttler Vilmos 

d. e. II Dr. Kékén András 
d. u. 6 Falvay Jenő 
d. e. 9 Kemény Lajos 
d. e. 11 (Rövid áhítat) 
d. u. 4 Pásztor Pál 
d. e. V4 IO Pásztor Pál 
d. e. 9 Szabó A ladár 
d. u. 4 Boros Károly 
d. e. V29 Varga József 
d. e. V2 IO Boros Károly 
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 Szilády Jenő dr.
d. e. 9 Kemény Péter
d. e. 1 1 ----------------
d .e. 9 Halász Kálmán dr.
d. e. 8 --------
d. e. V2IO Ruttkay Elemér
d. e. 11 Ruttkay Elemér
d. e. V29 Ónodi Szabó Lajos 
d .e. 10 Rimár Jenő 
d. u. 4 Lamnek Vilmos
d. e. 9 --------------—
d. e, 9 --------
d. e. 8 Danhauser László 
d. e. 9 Bagár Iván
d. e. 10 Bagár Iván
d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
d, e. 10 Danhauser László
d. e. 10 Borbás Antal 
d. e 9 Mohr Henrik 
d. e 10 Mohr Henrik

d.e. 11 — -----------
d. u. 4 Mohr Henrik 
d. e. 9 Wolf Lajos 
d.e. 11 Wolf Lajos 

d. u. 5 Medvegy Antal
d. e. 10 Medvegy Antal
d. e. 10 Zulauf Henrik 
d. e. V2 I2  Szuchovszky Gyula

Minden templomban úrvacsoraosztás.
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Légoltalom
Ezekben a napokban újság

jaink nagyon érdekes és bő tu
dósításokat adtak a légoltalom 
országos központjáról és az ott 
folyó munkáról. Részletesen el
mondották, miképpen érkeznek 
a jelentések, hogyan dolgozzák 
fel azokat, milyen könnyen és- 
pillanatok alatt áttekinthető 
képet mutat az egész ország 
légoltalmi helyzete már akkor 
is, amikor ellenséges gépek 
még csak közelednek az ország 
határához. Valóban megnyug
tató volt olvasni és elképzelni 
ezt a föld alá rejtett hatalmas 
szervezetet, mely az egész or
szágra vigyáz légoltalmi szem
pontból és idegfeszítő gyors 
munkával szolgálja az országot 
minden légitámadás lefolyása 
alatt.

Mi is megnyugtató érzéssel 
olvastuk ezeket a leírásokat. 
De nem tehetünk róla, mi eb
ben a földi életben mindent 
kitágított határok szerint né
zünk. A hitben és hit szerint 
élő embernek ugyanis minden 
dologban más láthatára van, 
mint más embernek. Mi nem
csak a mostani nyomorúságo
kat, szenvedéseket, egy feldúlt 
földrészt, összeomló városokat, 
egyéni és családi tragédiákat, 
rettegő és pincékbe bújó em
bereket látunk, mikor ennek a 
féktelenül dühöngő és pusztító 
háborúnak a napjait éljük és 
eseményeit szemléljük. Ilyen 
nehéz idő már sokszor volt a 
földi világon. Már- Jeremiás 
próféta is beszél a szárnysuho
gás városáról, melyre estén
ként rémület száll. A háború

nak a fegyverei és módszerei 
kezdetlegesebbek, de eredmé
nyeik lényegében ugyanazok 
voltak. Tudjuk, hogy minden 
háború elmúlt és tudjuk, hogy 
hosszabb-rövidebb szünet után 
megint újabb háborúk kezdőd
tek. Mi tehát nem tudjuk az 
emberi történelmet háborúk és 
nyomába lépő változások sze
rint felosztani és nevezni, mi a 
bűnös ember bűnös életének * 
árnyékát érezzük minden je
lennek és minden jövendőnek 
dolgai felett.

Ezért gondolunk arra, hogy 
az emberek egészen másképpen 
néznék és másképpen viselnék 
bajaikat, félelmeiket, fenye
gető veszedelmeiket, ha nem
csak ilyen pompás berendezésű 
légoltalmi központ volna isme
retes előttük, hanem annál fel
jebb is gondolkoznának. Tud- 
niok kellene és nem volna sza
bad elfelejteniük, hogy az egész 
világ életére, bűneire, ítéle
tére, megszabadítására, szem
mel nem látható, de élő és va
lóságos Gondviselés figyel, akit 
az emberi szívnek úgy kell 
ismernie, mint teremtő,' meg
tartó és kegyelmesen szerető 
Atyát. Ha az emberek Isten 
nélkül gondolkodnak és csele
kednek, esztelenség és vakme
rőség egymás között arról be
szélni, hogy miért enged Isten 
ilyen időket az emberi nemzet
ségekre. Ha az emberek akkor 
jajgatnak és panaszkodnak, 
amikor maguk-csinálta bajaik 
keserűségei közé jutottak, ne 
próbálják áthárítani erre a 
gondviselő Istenre azokat a kö

vetkezményeket, amelyeknek 
előzményei tőlük maguktól 
származnak. Ilyen időkben tel
jes világossággal megismerhető 
mindenkiről, hogy hittel nézi-e 
a maga életét és a felette folyó 
esztendőket, vagy pedig a 
bajbajutott embernek a sóhaj- 
tozása ez csupán, amelyik még 
a könyörgő szavaknak a he
lyes fogalmazását is alig találja 
meg.

Örülünk annak, hogy hazánk 
földjére ilyen jól szervezett 
központból gondosan vigyáz
nak. Örülünk annak, hogy amit 
emberi okosság, előrelátás, bá
torság és áldozatkészség tenni 
tud, az mind egyesül a magyar 
föld falvai, városai és emberi 
javainak védelmezésében. De 
tűrni és szenvedni, kitartani és 
bátornak maradni csak az tud, 
aki az egész világ gondviselő 
Atyjának tekintetét érzi e ma
gát marcangoló világ felett. 
Nem szégyeljük újból mon
dani, mert mindennap meg 
kellene mondani mindenkinek, 
hogy hitének egész erejével 
álljon ellent minden csüggedés- 
nek, tartson ki minden munká
jában, számítson a jobb jöven
dőre és vesse teljes bizodal
mát a gondviselő Atyába. Azt 
nem tudjuk, hogy ez a mai vi
lág mennyit fog tanulni ebből 
a háborúból, de azt tudjuk, 
hogy Isten megszánta ezt a vi
lágot és Krisztusban megmu
tatta az Ö megtartó szeretetét. 
Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy jövendőnket Ö veszi a ke
zébe.

K. L.

1
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Püspökbeiktatás

Balassagyarmaton
Április 26-án szentelték fel és ik ta t

ták  méltóságába a dunáninneni egy
házkerület új püspökét, K uthy Dezsőt 
a balassagyarm ati templomban. A fel
szentelés istentisztelet, a beiktatás pe
dig rendkívüli egyházkerületi közgyű
lés keretében történt. Megelőzőleg az 
elhunyt Kardos Gyula püspök és a 
néhány héttel ezelőtt elhunyt Laszkáry 
Gyula egyházkerületi felügyelő emlé
kére gyászistentiszteletet tarto ttak , 
amelyen dr. Csengődy Lajos esperes 
mondott megindító beszédet. A gyász
istentiszteleten s az azt követő püspöki 
beiktatáson igen sokan jelentek meg a 
fővárosból és az egyházkerület távo
labbi részeiből. Ott volt Radvánszky 
A lbert báró, koronaőr, az egyetemes 
egyház világi elnöke és felügyelője, Ba
ross József főispán, neográdi-H orváth 
Sándor alispán, dr. Händel Béla és 
vitéz Purgly Emil egyházmegyei fel
ügyelők, Vargha Sándor egyetemes fő
titkár, az egyházkerület és az egyház
megyék lelkészei és világi képviselői, a 
katolikus egyház részéről Lippay Lajos 
esperes-plébános, a reform átus egyház 
részéről A ntal Zoltán egyházmegyei fő
jegyző, Kesztler László, P éter Lajos, 
az egyetemes egyház főpénztárosa és 
főellenőre, a vitézi széket Ballay Győző 
ezredes képviselte, a tanítói kar, a tá r 
sadalm i és egyházi egyesületek kép
viselői, valam int a balassagyarm ati h í
vek teljesen megtöltötték a templomot.

K uthy Dezső püspök felesketését D. 
Kapi Béla püspök végezte nagyhatású 
beszéddel, amelyben a püspöki szolgá
lat súlyos m unkakörére, felelősségére 
m utatott és kifejtette, hogy az új püs
pöknek testvérszivek közötti arany
láncnak, az egyházak közötti távolságok 
eltüntető hídjának és a nemzet életé
ben a benső m egújulás hirdetőjének 
kell lennie.

A rendkívüli egyházkerületi közgyű
lés Fadgyas A ladár püspökhelyettes 
esperes im ájával és dr. Händel Béla 
egyházmegyei felügyelő megnyitó be
szédével kezdődött. Közölték a közgyű
léssel, hogy az egyházkerület választó
községei csaknem teljes egyhangúság
gal kívánták  az egyházkerület püspöki 
tisztébe K uthy Dezsőt választani. Meg
állapították, hogy a választás szabály
szerűen történt, a megválasztott püs
pök a hivatali esküt letette s így az 
egyházkerületnek törvényesen beikta
to tt püspöke. Az új püspök mondotta 
el ezután székfoglaló beszédét, melyet 
a közgyűlés tagjai és minden jelenlévő 
a legnagyobb figyelemmel fogadott s 
amelyben a hivő keresztyén em bernek 
és a minden áldozatra kész magyar 
szívnek alázatos és m unkára kész érzé
sei ju to ttak  kifejezésre. A székfoglaló 
beszédet, különös tekintettel arra, hogy 
a háború okozta nehézségek m iatt igen 
sokan nem vehettek részt a beik tatá
son, lapunkban egész terjedelm ében 
közöljük. Bizonyára kortörténeti adat 
m arad az, hogy ilyen nagyjelentőségű 
eseményre az egyházkerület vezetősége 
nem küldött szét meghívókat, hanem  
csupán értesítéseket, amelyben kifej
tette, hogy személyes megjelenésnek 
fogja tekinteni az írásban érkezett kö
szöntéseket és üdvözléseket. A méltó
ságteljesen és egyszerű keretek között

Egyházvédelem és egyházépítés
K uthy Dezső dunáninneni evangélikus püspök székfoglaló beszéde 

az egyházkerület balassagyarm ati közgyűlésén.

Istennek az egyházkerület bizalmán [keresztül hozzám intézett 
parancsa előtt alázatosan meghajolva és az egyházkerület hívásának 
komoly megfontolás után hálásan engedelmeskedve — köszönettel véve 
at a püspöki hatalm at jelképező pecsétet — a Dunáninneni Evangé
likus Egyházkerület püspöki székét ezennel elfoglalom.

Amidőn ezt teszem, első szavam Istennek szóló hálaadás, aki, bár 
ismeri érdemetlen, bűnös voltomat, egyházában a legfőbb szolgálatra 
m éltatott. Második szavam áldás drága szüleim emlékére, akiknek Isten 
után mindent, azt is köszönhetem, ami most történt velem. Harmadik 
szavam köszönet a dunáninneni evangélikus egyházkerülettel, a kebe

lébe tartozó egyházmegyékkel, egyházközségekkel és azok felelős 
vezetőivel szemben, akiknek egyöntetű állásfoglalása választásomnak 
csaknem teljes egyhangúságot biztosított. Az állásfoglalás egyöntetű
ségének létrehozója — fájdalom — nincsen m ár közöttünk. Laszkáry 
Gyula volt az, akit Isten ennek a kérdésnek megoldására eszközül 
választott. Ö érte tte  meg velem, hogy Isten döntött felőlem és ő 
hangolta úgy a szíveket, hogy egy elhatározásban dobbanjanak össze. 
Könny csillant meg a szemében, amikor hívott és könny szökik a 
szemembe, amikor róla emlékezem és hiába keresem. Ezen a könnyön 
át látom nemes alakját, amely után áldás száll lelkemből az örökké
valóságba.

Az száll azok után is, akik a dunáninneni evangélikus egyház- 
kerület püspökei sorából előtte m entek el. A prófétai ihletű Baltik 
Frigyes, a szelíd lelkű Kiss István, a tudós Kovács Sándor és a derűs 
kedélyű Kardos Gyula alakja úgy elevenedik meg előttem, amint azt 
a szívembe zárva holtomiglan kegyelettel őrzöm. Mindegyiktől kaptam 
útravalót egyéni életemben s m indnyájok szolgálata tartalm az szá
momra értékes irányítást abban a hivatásteljesítésben, amelynek útján 
ma elindulok.

Felemelő érzés számomra az elindulás pillanatában itt láthatnom 
az állam, az egyház, az egyházak és a hatóságok képviselőit s levelek 
és táviratok tanúsága alapján itt tudhatnom  azoknak sokaságát is, 
akiket az idők mostohasága a személyes részvételben megakadályozott. 
Köszönöm az ittlévők megjelenését, köszönöm a távollevők ide gon
dolását s szolgálatomat és személyemet továbbra is szíves figyelmükbe 
és hajlandóságukba ajánlom. Szeretetem karjával szívemre ölelem 
egyházunknak egész hivőseregét, azokat is, akiket a trianoni sors ki
szakított a rési nagv dunáninneni egyházkerület kebeléből, kezet 
nyújtva püspökük, volt tanulótársam  és barátom  felé.



A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és 
a Szentléleknek közössége legyen és m aradjon mivelünk m indnyá
junkkal! Ámen! . -

Vészterhes időkben veszem át a dunáninneni evangélikus egyház- 
kerület kormányzását. Lángokban áll körülöttünk a világ, a lángok 
határainkat is körülnyaldossák. Hazánk felett is vijjognak már a 
halálmadarak. Pusztulás, halálhörgés, gyász, könny és menekülés jelzi 
röptűk irányát. M intha felcsapódtak volna a poklok kapui és ördög
had szállta volna meg a világot. Romok alatt megbúvik és romok 
felett vigyorgó kárörömmel pokoli táncot já r  a Sátán. Egy Bornemisza 
Péternek, a dunáninneni egyházkerület első püspökének hitére, tudá
sára, erejére és fanatizm usára volna szükség, hogy a kormányos 

< katasztrófa nélkül tudjla átvezetni az egyházkerület hajóját az örvénylő 
vizek Skyllái és Charybdisei között a békés kibontakozás és új élet 
révpartjára.

Megriad bennem a lelkiismeret, ha látom, mi van körülöttem, 
mekkora feladatok tornyosodnak előttem, mit vár tőlem a bennem 
összpontosult közbizalom, és mindezzel szemben érzem, milyen törpe, 
erőtlen, gyarló senki vagyok én. Ebben a döntő pillanatban gyáván 
meg kellene futamodnom, vagy le kellene roskadnom a felelősség 
súlya alatt, ha onnan felülről biztató hang nem szólna le hozzám: 
,.Ne félj, m ert én veled vagyok, meg ne rettenj, m ert én vagyok a te 
Istened, megerősítlek, sőt megsegítlek és igazságom jobbjával tám o
gatlak téged.“

Megállók hát szilárdan a számomra rendelt helyen és kinyújtom  
kezemet az ég felé: Uram, add kezembe Nehémiás kürtjét, hadd fújjak 
bele, hadd hasson el annak tiszta zengése az egyházkerület végső 
határáig, hadd riadjon fel és sorakozzék fel mögöttem minden evan
gélikus lélek, amikor felhágok az omladozó bástyákra félkézben 
vakolókanállal és félkézben karddal, hogy belekapcsoljam Jeruzsálem  
falai újjáépítésének a léleképítés, az egyházépítés és a nemzetépítés
nek szent munkájába! ^

Ennek a világháborúnak legnagyobb pusztítása nem abban áll, 
hogy virágzó városok pillanatok alatt vigasztalan romhalmazzá válnak, 
s onnan, ahonnan percekkel előbb még az élet dala szárnyalt, füst
oszlopok törnek ég felé. A tűz kialszik, a füst elszáll, az élet dala 
ú jra zendül és a romokon új város, új világ épül. Persze csak az a 
kérdés, hogy milyen.

A legszörnyűbb pusztítás az, amelyet a háború a lelkekben visz 
véghez. Sátáni erők féktelen garázdálkodása megingatja hivő lelkek- 
nek Istenbe és az erkölcsi világrendbe vetett hitét. Keresztyén népek 
égbekiáltó embertelenségei ledöntik a helyes em berértékelés és az 
emberszeretet tartó  pilléreit A hirtelen helvzetváltozások, az ideg
feszítő bizonytalanság, a jog és igazság hitelvesztése, az ,,aki bírja, 
az m arja“ elvének kíméletlen érvényesítése, m inden nemes és szent 
lábbal tiprása megrendíti a lelkek jövendőbe vetett reménvségét. 
Pusztulás fenyegeti az emberben mindazt, ami m agasabbrendűségének 
ismérve. S mint a hiéna- és a dögkeselyűhad a romokat, aljas bűnök 
szálliák meg a lelkeket.

Kard kell ide és vakolókanál!
Kard: kiűzni, kiirtani az ős ellenséget, mely eddigi sikerein neki

merészkedve, elérkezettnek látja  m ár az időt arra, hogv Krisztus 
hatalmából kiragadja, végképp birtokba vegye és m enthetetlenül örök 
kárhozatba döntse az embert.

Vakolókanál kell ide: újjáépíteni az emberben a Szentlélek
omladozó templomát s felépíteni abban újból — amelyen a szeretet 
és rem énv kialvó lángja úi erőre kap — a hit oltárát.

Ez az. első: a lélekvédelem és léleképítés eszközeivel újjáépíteni 
a roncsolt lelkű embert, m ert csak ép. eleven építőkövekből épülhet 
újjá az egvház és a nemzet is.

*
A lélekvédelem egyben egyházvédelem és a léleképítés egyház

építés is.
Evangélikus egvházunk különösképpen ki van téve ma az idők 

ostromának. A szabad egyéniségre és autonóm közösségre nem ked
vező a szelek járása.

lefolyt püspöki beiktatáson nem is 
hangzottak el a máskor olyan nagy 
számban egym ásután következő hiva
talos üdvözlések, m ert az új püspök így 

, kérte a megjelenteket is.
K ívánjuk, hogy a dunáninneni egy- 

i házkerület életét, am elyet az utóbbi 
esztendőkben egym ásután megnehezí
te tt az egyházkerületi elnökség soraiban 
bekövetkezett halálozás, illetve meg- 
üresedés, zavartalanul induljon el "és 
zavartalanul folytatódjék a m unka
szeretetéről, tetterejéről, szervezőképes
ségeiről és jo példaadásairól m ár régeb
ben ism ert új püspök vezetése alatt.

Láttam őket
Kétségkívül fővárosunk eddig a leg

erősebb légitám adást az első alkalom 
mal kapta. Súlyosabbá te tte  ezt a tá 
m adást az is, hogy minden várakozá
sunk ellenére, meglepetésszerű volt. 
Amiről eddig csak újságból olvastunk, 
fájdalm as hirtelenséggel a nyakunkba 
szakadt. Távol áll tőlem és lapunktól 
is, hogy a tám adás technikai és pusztító 
erejével foglalkozzunk.

Bennünket a lelki és szellemi vonat
kozások érdekeltek mindig, de főképp 
ebben a tömör tragédiában. Egyházi 
főhatóságom 1941-ben bízott meg kö
zép- és külsőferencvárosi területen lakó 
evangélikusok szervezésével. Ebben 
egyetlen cél vezetett: megismerni a
nyájat. Három  évi m unka után éppen 
a bombázott munkástelepeket, ism ertem 
meg. Ebben a megismerésben különösen 
segített az, hogy a gyáliúti iskolában 
minden vasárnap és ünnepnapon isten
tiszteletet, b ibliaórát ta rto ttunk  és a 
pásztori látogatás e területen volt a 
legintenzívebb. Istentiszteleteink láto
gatottak voltak, bombázás előtti vasár
napon. m intha csak érezték volna, kü 
lönösen sok hivő vett részt az istentisz
teleten. Az istentisztelet végeztével 
minden alkalom mal kedves beszélgetés 
volt a lelkész és hívők között, mely
ben a gyerm ekek 'v itték  a főszerepet a 
szülők mellett. A délutáni bibliaórán 
valam i különös előérzettel Jézus szen
vedéséről elm élkedtünk. A bibliaóra 
középpontjában Krisztus, az ártatlan  
bárány állt. Hegyi Lajosné különösen 
hűséges testvérünk állt előttem két kis
leányával u to ljára; ezekkel a szavakkal 
búcsúzott: „Olyan nyugodt vagyok,
mikor a bibliaóráról hazam egyek”.

Másnap hétfő jö tt és a pusztulás. 
Megvallom, ma sem vagyok még abban 
a helyzetben, hogy a fenti vasárnapi 
kép után a hétfői és keddi kép rám 
gyakorolt hatását hűségesen és ponto
san pap írra  tudjam  vetni. Életem leg
szomorúbb és legfájdalm asabb nagy- 
hete Rözetkezett. Április 4-én délelőtt 
kötelességemhez híven a Ranolder- és 
Thaly K álm án-utcától az egész bombá
zott területet bejártam , ami a késő esti 
órákig tartott.

Férfi term észetem keménysége szilárd 
volt az István-kórház sebesültjei kö
zött, ahol m egtaláltam  Nemeskéry La
jost, Luther-Szövetségünk elnökét, k i
nek két helyen tört el a lába. Szilárd 
m aradtam  a László-kórház romjai és 
halottai között, ahol a portás tüzetesen 
elmondta a rombolás lefolyását, mert 
nem volt ideje m ár az óvóhelyre mene- 

I külni. Halottaink száma már emelkedett.
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MWCCtMMLET
Feljegyzem a halottak nevét és szá

mát. Valami különös és m egm agyaráz
hatatlan  érzés azonban sürgetett a Va- 
léria-telepre. Az eddig látottakhoz ké
pest enyhült a kép. I tt a kis Kropf fiút 
ta láltam  a halottak között, igen köny- 
nyen felismertem, csekély roncsolás volt 
rajta. A fűszereshez indult, de közben 
játszott a pajtásokkal, ezért került az 
útszéli óvóhelyre, mely a találatot 
kapta. Rövid im át mondtam felette.

U tána indultam  a vasárnapi munka 
helyére, a gyáliúti kislakásokhoz. A 
katonaviselt férfi eltűnik bennem, mind 
jobban előtérbe nyomul az aggódó, ví
vódó lelkész.

A Valéria-telepről fáradtan  és meg
lehetősen megtörve érkeztem a Gyáli- 
ú tra bombatölcsérek és még fel nem 
robbant bombák között. Egy rendőr 
testvérem  megismert, útbaigazított, fi
gyelmeztetett és egy darabig elkísért. A 
látottak hatása a latt a lépésem elvesz
tette keménységét, m egálltam  és ha l
lottam  szivem dobogását. Próbáltam  
gyorsabban menni, de nem tudtam ; 
akadály akadály hátán  volt Azon vet
tem magam észre, hogy a „De pro- 
fundist” (Mélységből kiáltok hozzád, 
Uram) kezdem halkan imádkozni. Egyik 
kép szomorúbb, m int a másik. Nagyobb 
csoportban jönnek felém a hívek. Tele 
a szemük könnyel, remeg az ajkuk. 
Feltűnik a derék Scholz Rezső, 7 gyer
mek atyja, sohasem hiányoztak az 
istentiszteletről. Beszélnek, beszélnek és 
és hallgattam . Semmijük se m aradt, az 
ő lakásuk is teletalálato t kapott. El
kezdtem osztani a gyorssegélyt, örül
tek, hogy első volt egyházuk a meg
segítésben.

Megnézzük távolról im aterm ünket, 
még ott feküdt a fel nem robbant 
bomba, aggódunk kegyszereinkért. M in
dig többen és többen jönnek. Bennem 
a vasárnapi kép élt, szememmel pedig 
láttam  a hétfői és keddi szomorú arco
kat. Elmondták, hogy mit éltek át, de 
még véletlenül sem mondta egy sem, 
hogy szerencséje volt, hanem  egyönte
tűen a jó Istenre hivatkoztak. Meg
érkeztünk a hullákhoz; halottaink 
száma pontosan 14, mely azóta sem 
emelkedett. Anyák gyermekeikkel; 
vizsgáról jöttek, a kicsi fehér ruhában, 
biztos szavalt. M intha vállam ra valaki 
ólomnehéz súlyokat rakna. Torkomat, 
mely egészen kiszikkadt, keserű fá jda
lom szorongatta. Szerettem  volna el
futni, hogy ne lássak több kisgyerm e
ket fej, kéz és láb nélkül. Szédülés kör
nyékezett. Megnémulva álltam  és lá t
tam  őket. Megvilágosodott előttem eb
ben a félig áju lt állapotban a nagy
péntek, az árta tlan  bárány halála. 
M eghalt az igaz a bűnösökért! Ebben 
a világfergetegben árta tlan  gyermekek 
ontják vérüket, hogy mi felnőtt bűnö
sök m egtorpanjunk és K risztus ke
resztje alá roskadjunk.

Múlik az idő, este van, sietnem kel
lene haza, de az utolsó kép nem enged 
szabadulni. Elérkeztem Hegyi Lajosné 
és két kisleánya holttestéhez. Anya két 
kis gyermekével, egy a sok közül. Ez 
volt a keddi kép a vasárnapi kedves 
búcsúzás u tán 48 órával később. A férj, 
az apa, keservesen sírt. Nekem m intha 
gyökeret vert volna a lábam, mozdulat
lanul álltam, néztem-néztem, suttogtam  
a gyermekek nevét. A férfi összetört 
bennem  és a lelkész könnye hullott 
percekig azokra, akiket m int árta tlan  
áldozatokat kellett viszontlátnom.

Dr. Halász Kálmán.

De — Istennek hála — az ostromlott és vihar körültombolta 
íalak között még tisztán hangozhatik az evangélium, és nem ütközik 
akadályba a szentségek helyes kiszolgáltatása. Egyszóval egyházunk 
lényegi hivatását háborítatlanul betöltheti — templomban és iskolában.

Éljünk is ezzel a lehetőséggel! Ne legyen egyetlen evangélikus 
család — m ert ez a ma felette veszélyeztetett közösség a magva min
den közösségnek — sőt ne legyen egyetlen evangélikus lélek se, 
aki ellátatlanul maradna, akit a belmisszió és szórványgondozás el 
ne érne.

Lelkésztársaim! Magasan lobogtatva az evangélium fáklyáját, még 
a háztetőkről is prédikálva a m egfeszített Krisztust, a szigorúan lutheri 
hitvallásos alapról egy tapodtat le nem térve, politikai, nemzetiségi 
és személyi ellentétek által sorainkon rést ütni nem engedve, szoros 
egységben egybeforrva védjük és építsük evangélikus Sionunk falait.

Ha hívlak, örömmel jöjjetek közös épülésre és közös problémáink 
megbeszélésére, hogy ne m aradjon közöttünk senki tájékozatlanul, 
tanácstalanul és senki se érezze magát közülünk elfelejtettnek, 
elhagyottnak a vártán.

Ugyanez az intelmem és a kérésem az iskolák papjaihoz, a taní
tókhoz is, akikre szintén, mint belső m unkatársi gárdám ra tekintek. 
A templom és az iskola egyházunkban szorosan összetartozik. Az iskola 

j a templom előcsarnoka. Hogy kultúrintézm ény is, az ennek a jellegé
nek folyománya. Csak természetes, hogy a fény világosságot terjeszt. 
A törpeiskola helyzete különleges. Rendszerint nemcsak előcsarnok 
az, de maga a templom is. Ügye annál inkább szívügyem.

De ugyanaz az intelmem és kérésem az egyetemes papság minden 
más képviselőjéhez, a felügyelőkhöz, presbiterekhez, az összes egyházi 
tisztviselőkhöz, sőt az összes, minden rendű és rangú, nvelvű és fog
lalkozású hívekhez és — élükön a papnékkal — külön hangsúlyozot
tan a nőkhöz is. Az egyházvédelem és egyházépítés szent kötelessége 
alól jogosan nem vonhatja ki magát senki sem.

Még pedig nemcsak lelki vonalon. Elsőrendű feladat a külső 
keretek megvédése és építése is. Ebben is számítok segítségükre, 
őrködöm  autonómiánk felett és megvédem azt minden támadással 
szemben. A törvényeket és törvényerejű rendeleteket m egtartom  és 
m egtartatom. A közigazgatás rendes, pontos m enetét és gyors ütem ét 
biztosítom. Megszervezem az egvházkerület központját és gondom lesz 
arra, hogy itt lüktessen az egvházkerület élete. De nem csak az ide. 
hanem az innen vezető utakat is kiépítem. Amint a viszonvok lehetővé 
teszik, felkeresem az egvházkerület egyházközségeit s minden gyüle
kezetemmel személyes kapcsolatot teremtek.

A szociális érzék fejlesztésével és a lehetőség szerint új' források 
feltárásával szeretetintézm énvekben szegénv egyházkerületünket ilye
nekkel gazdagítani szeretném. Fontos egyházi érdeket látok abban, 
hogy a lelkészek és tanítók, természetesen a vallástanító lelkészek és 
segédlelkészek is, anyagi gondoktól lehetőleg mentesítve élhessenek 
hivatásuknak.

Mindez egyházvédelem és egyházépítés. (Folytatjuk)

Kantáte vasárnapján
V irágvasárnapja előtti péntektől a nagy héten keresztül húsvé(t 

.létfő délutánig, beleszámítva az úrvacsorái beszédeket is, tizenhétszer 
prédikáltam. Legtöbben nagypénteken és húsvétkor hallgatták az 
igét. A nagyheti estéli istentiszteleteken ötven ember. Húsvét hétfője 
délutánján alig voltak m ár húszán. A hívek m intha kifáradtak volna. 
Elég volt nekik a sok prédikáció!? Nincs állandó vonzása az Igének? 
Nagypénteken, húsvétvasárnapján tízszer annyi hivő van a templom
ban. Különösen nagypénteken, mikor a vidékről is minden valamire 
való evangélikus szinte kötelességszerűen megjelenik a templomban. 
Nagyobb a szokás ereje, m int az Ige hatalma? S vájjon úgy tudom 
összetartani valójában a gyülekezetemet, ha mentői többet prédiká
lok? Vagy van valami más tényező, ami többet jelent a templomi 
gyülekezetnek, m int az örökös igehirdetés?

Ezekkel a gondolatokkal foglalkozva került a kezeim közé Szabó
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Pal Bölcső c. regénye. A legszebb m agyar paraszt-regény. Talán nem 
lesz érdektelen, ha a falu népének a gondolatvilágát megismerjük 
ezekben a kérdésekben.

Mi az ének a falu népének, mikor az Isten színe előtt áll? ,,Az 
orgona búg, az ének zeng. A szájak egyszerre csukódnak, egyszerre 
nyilnak, pirosán, fakón, mint a pipacs a búzavirággal vegyest a mező
ben, mikor fúj a szél.

Látja, hogy ezek itt emberek, amazok gyermekek, lányok, asszo
nyok, de többet nem lát. Nem látja, hogy ez öreg, ez fiatal, vagy ez 
gazdag, az meg szegény, itt nincs ilyesmi. Csak nagy, erős gyülekezet 
van. M egvívhatatlan, mint a vár valami szikla tetején. Azt hiszi, hogv 
ez a gyülekezet, ha most megindulna, keresztül vágna a világon. 
A hegyek leomlanának, ha megállna a hegyek előtt, szelek, viharok 
visszafordulnának, ahonnan jöttek, szakadékok bétömődnének, a tem e
tőket m enthetetlenül benőné a gyep.

Érzi, látja, hogy mindez benne van a gyülekezetben, amit hiába 
keresett az apja annak idején a szakszervezetben. Benne is, m int apjá
ban, régen elveszett közösségi összetartozandóságok piszkolódtak 
mindenha.

Irdatlan időbeli törzsek ereje, legelők osztása, szántók nyilazása, 
áztatok, kallók használása, állatok törése, m ind-mind benne van ebben 
az éneklésben. Szinte beledobja magát az énekbe, mint valami döbbe
netes csodába, hegyre felfelé folyó vízbe.

A szájak lecsukódnak, az ének elszállt róluk.
De a pap fent m ár a katedrában. Imádkozik s most olyan a 

gyülekezet, m int szárazságban a napraforgó alatt a por. Szürke és 
semmi se. Majd megint egy zsoltár következik, a gyülekezet énekli is. 
de inkább félve, ijedezve, m intha valami nagy tenyér visszanvomná, 
hogy jő, jó, azért nem muszáj annyira közeledni az égi dolgok felé. 
Ennek is vége. Várakozva, mindenbe belenyugodva néznek a papra.“

Mit jelent azonban a- prédikáció?
,,Szeretett keresztyén testvéreim  — mondja a pap, — felolvassuk 

szent könyvünkből a következő szent igéket: ó, ha valaki az én fejemet 
vizekké változtatná és az én szememet könnyhullatásnak kútfejévé, 
hogy éjjel-nappal siratnám  az én leányaim nak megölettét! óh ha 
valaki helyezhetne éngemet a pusztában az úton járóknak vendég- 
fogadó házukban, hogy elhagynám az én népemet és tőlük eltávoz
ván: m ert m indnyájan paráznák és hitetlenek gvülekezete . . . Azt 
mondja a seregeknek ura: ímé megolvasztván őket, megpróbálom 
őket, de mit cselekedjem az én népem leányaival?

Csönd. Riadt mozgolódás, mindenki hátranéz. Egy fiatal asszony 
rosszul lett s más két asszony vezeti ki karonfogva.

A gyülekezet, amely a zsoltárok ala tt annyira eggyé lett, mint 
kohóban a vas, széjjelbomlik szemlátomást gazdagra, szegénvre, 
öregre, fiatalra.

Piros Géza (a regény hőse, kubikus s aztán gazda) kínlódva néz 
fel a papra. M iért olvasta a Bibliát és ha m ár olvasta, m iért ezt 
olvasta? A mai emberbe belem arnak a régi próféciák, mint a kutyák. 
Nem marni kell ezt a népet, hanem szeretni. Segíteni. Felemelni. Az 
öreg próféciák belédermesztik az emberbe a szót s maguk a dermesztő 
szavak m enthetetlenül beléhullnak a templom űrjébe soha senki nem 
ássa többé ki onnan. Valahol, fent a padláson, vagy lent a földben 
évszázadok óta dőlnek rakásra az emberből, időből kivénült próféciák 
vasárnapról vasárnapra. Annyi szó, lövendölés elhangzott m ár itt, 
hogy ha tengerré válna, elöntené a falut s a határt, által is zúgva 
más határokra. Hát miért, mi értelme, haszna? Hiszen a gyülekezet 
olyan érzéketlenül ül a próféciák alatt, mint a kövek, ha valaki felet
tük kószál és fütyül.

Mit cselekedjem az én népem lán y a iv a l.. . próbálja elkapni a 
távozó ige végét, m int ahogy a vándor elkapja a vágtató szekér sarog- 
lyáját, ha a gazda odaveti, hogy na, üljék fel.

A pap pedig prédikál, de ő nem érti, mit. Nem is akarja különö
sebben. Fél, ha meghallgatja, végképen elveszíti azt, amit adott a sok 
elénekelt zsoltár s hiába jött, innen se viszen el magával semmit.

Az élet olyan csalfa, m int a tavaszi napfény . . . szúrja meg fájón, 
égetőn ez a hasonlat, a pap hasonlata. M egriadt rá  nagyon, s felnézett. 
De csak a szavakat hallja megint s az iménti mondás szúrása fáj.

G f t N C f l M J 'P F T
Szóvátesszük

. . . hogy nagy örömmel fogadtuk a 
zsidó szerzők írásainak betiltását. Való
ban nagyön sok olyan könyv került a 
forgalomba nem csupán az elmúlt 
években, hanem  azelőtt is, amelyik ká
ros szellemiséget árasztott magából. 
Gondoljunk csak az egyik nőirónak 
sok regényére, am elyeket olvasni és 
am elyekről beszélni nemcsak divattá, 
hanem  egyenesen társadalm i szokássá 
lett. Gondoljuk el, hogy ügyesen el
helyezett parázna gondolataival hány 
és hány lelket fertőzött meg és tette 
kívánatossá a testi bűnt azok előtt is, 
akik addig iróztak minden szabad sze
relemtől és házasságtöréstől. De ezen a 
ponton nem szabad most megáilanunk. 
Ha így intézményesen m egtiltották 
ezeknek a könyveknek, m int károsak
nak terjesztését és előállítását, tiltsák 
be egyenként azokat a könyveket is, 
amelyek ugyan keresztyén szerzők mü
vei — legyenek azok bár magyarok 
vagy idegenek —, de destruktiv  gon
dolatokkal, erotikát hajhászó leírásaik- 
k ü éppenúgy m egronthatják a lelke
ket, m int a zsidó szerzők hasonfajú 
művei. Nekünk, akik Isten igéjének 
alapján állunk, nem lehet „nem -bűn” 
az, am it magunk, keresztyének köve
tünk el, hanem  a bűnt akkor is bűn
nek kell neveznünk, ha azt, bárki kö
veti el. Ezért követeljük, hogy kerü l
jenek  ..ponyva-rosla” mérlegére a ke- 
resztyénségtől és m agyarságtól távol
álló regények is, állítsunk fel indexet 
és irtsuk ki ezeket, még mielőtt tovább 
terjeszthetnék rontó hatásukat.

. . hogy ezekben a napokban különös 
módon mutatkozik meg egyesek sza
badságvágya. Élénken tiltakoznak az 
ellen, hogy beleszóljon az állam m a
gánügyeikbe és megszabja, hogy kivel 
érintkezzenek és mit olvassanak. Ré
szünkről egészen érthetetlennek ta lál
juk ezt a tiltakozást. Ha valaki, akkor 
az állam  szólhat bele az egyén életébe 
olyan időben, am ikor a nép létéről 
vagy pusztulásáról van szó. Ekkor bi
zony el kell távolítani mindent, ami 
bennünket fertőzhetne és reánk rossz 
hatással lehetne. Ezt az eltávolítást nem 
lehet az egyénre bízni, meri. az egyén 
sokszor nem tudja, hogy mi a jó az 
állam, a népközösség érdekében. Eddig 
sem tudta, vagy ha tudta is. gyenge 
volt, nem tudott védekezni a rossz ha
tások ellen. Nem is tudhatott, m ert za
varba ejtette, hogy voltak közöttünk 
is olyanok, akik akár a fölényes szel
lemi tudás mezében, akár pedig az á l
keresztény hum anizm us pajzsa alatt 
védelmére keltek ezeknek a hatások
nak. A keresztyén középosztály sok tag
jának bűne, gyengesége eltántoríto tta 
a többit és rossz hatásokra nyitott utat. 
Akkor meglehetett volna fékezni eze
ket a hatásokat, sőt cl is lehetett volna 
fojtani őket csirájukban. Ma má< nem 
lehet, mert nagyobbra nőttek. Ma csak 
kioperálni lehet őket, akkor is, ha az 
operáció fáj és sajog a helye. Nyomába 
majd beáll a tisztulás, egyszerűbb, de 
igazabb lesz az élet és nagyobb re
ménységgel nézhetünk a jövendőbe. 
Most hallgatnia kell az egyénnek, most 
a nem zetért folyik a harc. vkm.
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W NGaiKUSElET
Olvastuk

Három „Magyar Élet” kiadású köny
vet olvastunk ezen a héten. Az egyik 
könyv Balázs Ferencc: Rög alatt című 
müve imm ár a harm adik kiadásban 
jelent meg. Annakidején, am ikor elő
ször jelent meg, aki kézbe vette, úgy 
olvasta, m int egy ism eretlen világ fel
fedezését. Ma m ár úgy olvassuk, m int 
a jelenben folyó hősi eposzok egyikét 
és nem érezzük többé azt, hogy ilyen 
eposzi hősünk csak egy van, hanem 
példája nyomán szerte az országban 
mások is vállalkoztak erre a feladatra. 
A könyv maga egy világot já rt székely 
lelkész élete, aki látva a szociális nyo
morúságokat, igyekszik segíteni falu
ján. Eleinte tűzzel-vassal, erőszakkal, 
míg később megcsendesülve és tapasz
talatokat szerzetten példaadással. A 
bölcsességet szerző fiatalság és a meg 
nem alkuvó elszántság könyve ez az 
írás, úgy olvassuk, m int egy érdekes 
riportot a harcoló erő világából. A 
második könyv Muharay Elemér: Ma
gyar játékszín című m unkája. A szerző 
nem írta, hanem  gyűjtötte ezeket a 
darabokat. Dram atizált, eljátszott nép
mesék, balladák ezek, am elyeket m in
den díszlet nélkül, egészen spontán le
het előadni, úgyhogy magától érte tő
dőnek hatnak. Közös népi kincseinket 
elevenítik fel ezek a mesejátékok ezért 
közösséget alkotók is. Nem kell hozzá 
magyarázat, csak megelevenednek, amik 
szivünkben m ár régen szunnyadnak. 
Annak idején Németországban láttam  
hasonlót, olyan friss és üde volt, m intha 
akkor született volna. így lesz — re 
mélhetőleg — ezekkel is. M indenkinek 
ajánljuk, aki ifjúsággal foglalkozik és 
foglalkoztatni akarja  őket. — A h a r
madik könyv egy új sorozat első kötete. 
Közös címe, Hajlék. Csaba Rezső szer
kesztésében. A sorozat célja, hogy fel
vesse azokat a kérdéseket; amelyek egy 
új m agyár építészeti forma k ialakulá
sához vezetnek és népünknek megfele
lővé, m agyarrá (nem pedig csak m a
gyarossá!) teszik hajlékainkat. Ebben 
a füzetben ezért szociológusok — nem 
építészek — vizsgálják azt a kérdést, 
hogy mi is az a forma, amelyik m a
gyar népünk lelki alkatának és tájisá- 
gának a legjobban megfelel. Németh 
László, Karácsony Sándor, Veres Péter, 
Féja Géza, Füsti Molnár Sándor, Sol
tész Jenő és Csaba Rezső írásait ta lá l
juk a füzetben. Lehet, hogy közöttük 
ma politikai különbségeket fedezhetne 
fel egyikünk vagy másikunk, itt azon
ban elsősorban jó m agyar emberek, 
akiknek egyetlen céljuk, hogy elsegít
sék írásaikkal az illetékeseket a meg
felelő stílus k ialakítására. M ondani
valójuk sok meglepő gondolatot vet fel, 
olyat, ami addig eszünkbe kém ju to tt 
Ezért gazdagítja m agyarságélm ényün
ket és ezért nagyon érdemes elolvasni 
és megjegyezni azt, am it írnak. kp.

bin*i

Halálozás. Farkas Sándorné, sz. B. 
Papp Ilona Berta, a M agyar Értesítő 
felelős szerkesztőjének hitvese, aláza
tos türelem m el viselt, sokévi betegség 
után az Ür szent vacsorájával megerő
sítve 45 éves korában, házasságának 
26. esztendejében elhunyt. Temetése 
április 26-án volt a cinkotai (Ilona- 
telepi) evangélikus temető halo ttashá
zából.
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Mert kint a márciusi sz-él nyargal által a mezőkön, a nap süt, 
fehéren, a gyep nő, zölden, s piros az őszi vetés töve. Az élet indul 
most, nem érti, hogy m iért csalfa hát az, ami van.

Aztán megint éneklés kezdődik, az orgona felbúg, úgy ringatózik 
az ének tetején, mint tárgy, fogható valami, m intha az ének víz s az 
orgona szava sajka volna.“

Még egy idézet: .,Az ember teljesen egyedül van növénnyel, föld
del, éggel, ha bármi nem sikerül, nincs senki, akit felelősségre lehetne 
vonni. Nem lehet az időnek neki ugrani, m int a számtartónak. Az 
ember itt van a mezőben pőrén, s jöhet a szombat, hiába tartjá. a 
m arkát. •

Furcsa élet. Iszonyú felelősséggel m egrakott élet.
Ilyen felelősség alatt görnyedő emberekből gyűl tele vasárnapon

ként a templom, ezért énekelnek olyan erővel, hogy az ének sokkal 
erősebb, mint a fal: m ert nem tehetnek másként. Valamibe hinni kell 
nagyon, a hitért magáért, hogy legyen erejük, bátorságuk egész éle
tüket az időnek előlegezni.

Hisznek az ének Istenében, mint az időben. ~
Hitre, láthatatlan  áldásra nincsen szükség a kubikon. Kétszer kettő 

négy, ötször öt huszonöt, ha hiszen az ember, ha nem. Legfeljebb 
meglepetések jönnek a földben, mint most is, a tó kubikolásánál. Csak 
hogy m ár itt vannak a gépek. Amik a földet, ha olyan kemény is, 
m int a kő, felszaggatják. Legfeljebb sztrájkolnak maid béremelésért.

Ezért nem járnak a kubikusok templomba. Minek? Ezért járnak 
mindazok, akiknek földjük van, tehát gazdák.

Nő a gondolat buján, színesen, mint a gomba, m ert kapálás köz
ben a gondolatok megtisztulnak, form át öltenek s m egm ásíthatatlanul 
határozottak. Olyan valami ez, m int bent a templomban Az ember 
szíve mondja a zsoltárt, s közben árad a gondolat, — szél fú az ember 
feje felett, avagv a pap prédikál, olvan mindegy.

Mi lenne akkor, ha a prédikáció is ugyanaz lenne, mint a zsoltár?
Nem tudja. De az valami igen nagv dolog lenne.“
Van ezekben a sorokban sok igaz vád. helyes megállapítás s fel

vetett kérdés is, mely feleletre vár.
Milyen gyülekezet az, amelyik a pap imádkozása alatt olyan, mint 

szárazságban a napraforgó alatt a por: szürke és semmi. Reakció ez 
arra a lendületre, m ikor a gyülekezet apraja-nagyja belevetette magát 
az énekbe, mint valami döbbenetes csodába, hegyre felfolyó vízbe? 
Viszi, emeli-e a lelkész által olvasott, vagy mondott imádság a híve
ket az áhítatba? Sokszor láttam , hogy istentisztelet alatt, míg a gyüle
kezet énekel, egyesek kinyitják imakönyvüket s abból imádkoznak. 
Egy buzgó, templomba járó asszony ezt azzal magyarázta, hogy az 
orgona búgása s a gyülekezet éneke emeli áhítatát, mikor imakönyvé
ből imádkozik. Az ágendából elolvasott imádság a legtöbbször száraz, 
formaszerű közösségi ima. Milyen egészen más az az imádkozás, mikor 
pld. bibliaórán egyik vagy másik hivő az Ige hatása alatt kitárja  szívét 
s szívének teljességéből szól a szája!

A prédikálás ellen két vádat is emel. Miért hangzanak az időből 
kivénült próféciák, hiszen a gyülekezet érzéketlenül ül a próféciák 
alatt? Azután a másik, ha meghallgatja, végkép elveszti azt, amit 
adott a sok elénekelt zsoltár s hiába jött a templomba.

A dermesztő szavak, a próféciák fenyegetései inkább a puszta
ságba vesznek el és semmivel szemben sem lesz gyorsabban közömbös 
a gyülekezet, m intha örökösen feddést, ostorozást hall a szószékről. 
Egy prédikátor állapította meg, hogy ő addig prédikálta örökösén a 
morált, míg végre egész gyülekezete tolvaj, hazudozó lett.

Szomorú megállapítás: A pap pedig prédikál, de nem értik, hogy 
mit. Az ember szíve mondila a zsoltárt s közben árad a gondolat — 
szél fú az ember feje felett, avagy a pap prédikál, olyan mindegy.

Mindig probléma volt, hogv a prédikátor le tud-e ereszkedni 
hallgatói gondolatvilágához, úgy beszél-e, hogv azok megértik és ké
pesek követni is, vagy olyan magasra emeli a küszöböt, hogy oda 
nem tudnak fellépni. S ha prédikálásunk szőrszálhasogató theológia 
lesz. akkor gyülekezetünk hallván hall és még sem hall. össze tu 
dom-e tartani prédikálásommal a gyülekezetét? Nem beszélünk-e 
sokat? S a sok beszéddel egyenes arányban van-e az építés; ■ az 
eredmény? —  - •



A vádak m ellett lássuk a helyes megállapításokat.
Az éneklő gyülekezetben összeolvad a szegény és a gazdag, az 

öreg és a fiatal. Közösséget terem t. Annyira eggyé lesz, m int kohóban 
a vas. Az istentiszteletnek valóban nincs nemesebb feladata, mint 
hogy egynek érezze magát a gyülekezet örömben, bánatban. Ennek 
pedig egyik legfontosabb eszköze az ének. Mit köszönhet a reformáció 
az ének hatalmának! Vallásos, nemzeti mozgalmakat a himnuszaik 
viszik előre. Azzal mennek harcba s a diadalba vetett reménnyel.

A hitnek, a vallásnak nincs nagyobb ellensége, mint m ikor az 
élet kezd elmechanizálódni. Mikor olyan biztos minden, mint a kétszer 
kettő négy. A kubikusok nem jönnek templomba, m ert hitre, látha
tatlan áldásra nincs szükségük mint a gazdáknak, akik nem vonhatják 
felelősségre az időjárást. A kubikusok szombat este tartják  a m arku
kat s kapják a fizetésüket. Ezért telik meg vasárnaponkm t a templom 
olyanokkal, akiknek földjük van, m ert azoknak hinni kell, hogy 
legyen erejük és bátorságuk.

A prédikációval és az énekkel kapcsolatosan felveti a kérdést, 
mi lenne, ha a prédikáció is ugyanaz lenne, mint a zsoltár? Választ 
nem tud rá adni. De kijelenti, hogy az valami nagy dolog lenne.

Ha a prédikáció ugyanaz lenne, mint az ének, akkor vagy csak 
prédikálnának, vagy csak énekelnének. Mind a két dologra szükség 
van.

Ambrosius egyházatya foglalkozva ezzel a kérdéssel, ilyen ma
gyarázatát adja a dolgoknak: A Szent Lélek nagyon jól tudja, hogy 
az emberi nemet milyen nehezed lehet elvezetni az erényes élethez. 
Hiszen az term észeténél fogva azzal szembe helyezkedik. Azért az 
éneket m egtelítette üdvösséges tanításokkal. Ügy te tt mint az okos 
orvos, aki a pohár szélét mézzel keni meg, hogy a beteg a keserű 
orvosságot bevegye. A zsoltárok édes dallama a lelkűnkhöz férkőzik, 
hogy így meggazdagodjunk olyan tanításokkal, melyek üdvösségün
ket munkálják.

Ez a cikk nem azért íródott meg, hogy cáfoljon vagy vitába 
bocsátkozzék egy író felfogásával, mikor az vallásos, egyházi kérdé
seket érint. Hanem érdekesnek és tanulságosnak látta, hogy be
mutassa egy nem céhbeli embernek a vélekedését és m eglátásait a 
papok prédikálásáról és a gyülekezet hitbeli dolgairól. Sok m inden
félére felhívja a figyelmünket, amit eddig nem vettünk észre s amit 
érdemes is lesz megszívlelni. Lie. Fizély Ödön.

Nehéz idők sodrában
Az évenként szokásos balatoni orvoshét rendezősége nemrégiben 

hozta nyilvánosságra azt az elhatározását, mellyel a jub iláns orvos
hetet jobb időkre halasztotta. Megokolásuk rövid) de pár szóban is 
.sokat mondó. „Most elsősorban m unkahelyén van szükség minden 
gyógyító kézre.“ Ezt a mondatot mindig más- és másféleképpen fogal
mazva, a mai nehéz időkben sokszor elmondják az emberek. Min
denkinek a m unkahelyén kell m aradnia és megsokszorozott energiával 
s munkakedvvel kell végeznie feladatait. A lelkész szava súlyosabb 
a szószéken; minden szolgálata előtt megremeg a lelke, m ert érzi 
erőtlenségét s érzi azt is, hogy templomban, bibliaórán, koporsók 
m ellett és híveivel való mindennapi érintkezésénél ma többet kíván
nak tőle, m int bármikor. Mindenki vigasztalást keres s m indenkinek 
a lelke várja az ő vigasztalását. A hivatalnok aktái mindjobban meg
szaporodnak s a felek türelm etlenül várják minden ügynek elintézé
sét. Emberek tördelik kezüket s percenként mérlegelik magukban: mit 
jelent, ha ez a dolgok sikerül és mit jelent, ha nem. Nehéz idők 
sodrába kerültünk. Jó azonban éleznünk és látnunk, hogy a szolgálat- 
kész munkások, a feladataik megoldásában hivatástudattal rendelkező 
egyének s a jövendő vezetői, az ifjúság irányítói megértik a nehéz 
idők követeléseit, rövid parancsokban, komoly és sokatmondó felszólí
tásokban igyekeznek csatasorba állítani a magyar ifjúságot.

Az elmúlt héten két harsányhangú felhívásra lettünk figyelm e
sek. Az egyiket a Magyar Nemzeti Diákszövetség és tagegyesületei 
intézték a magyar egyetemi és főiskolai ifjúsághoz, a másikat a le
vente-leány mozgalom országos vezetője rádión adta közzé a levente-

Bm oam n
Láttuk -

A Spirituális Művészek szövetségé
nek 7. kiállítása új művészeti iránnyal 
akarja  megism ertetni a közönséget. A 
szövetség tagjainak felfogása szerint „a 
művészet célja sohasem lehet a for
m ákkal való játék, hanem  . . .  az emberi 
lét mélységének és m agasságainak 
m egm utatása a form alitás eszközeivel”. 
Ez a szépenhangzó célkitűzés azonban 
nagyon különös és egymástól sokszor 
elütő form ában ju t kifejezésre a szö
vetség tagjainál. Pedig az em ber éppen 
azt várná, hogy van valami, ami á lta 
lánosan felism erhető jegy. Ez azonban 
nincsen meg, legfeljebb a felfogás, a 
célkitűzés azonossága hozta létre a szö
vetséget. A művészek között a lélek 
m egm utatásában talán Náray Aurél
nak  sikerült a form a és lélek összehan
golása a legjobban. Három képet ho
zott, valam ennyi finom és lélekkel 
teli. Kapussy György képei közül a ta 
nulm ányfejek em elkednek ki magasan. 
H atározott és erőteljes alkotás vala
mennyi. Ifj. Czene Béla Lm ert stílusú 
képei m ellett egyik kis tem perája, a 
Balaton tűnik fel. Nem is sejtettük, 
hogy ez a különben inkább figurálisán 
dolgozó művész e másik m űfajban 
ennyire kiváló. M ajdnem hasonló mon
danivalónk lehet apátfalvi Czene Já- 
nos-ról, akinek figurái nem mindig a 
legmegnyerőbbek — egyik fő hibájának 
találjuk, hogy eszmei dolgokat túlságo
san is m ateriálisán fest, de modellje 
talán az oka, nem elég finom —, Tiszai 
táj című olajképe viszont nagyon jó. 
A többiek közül még Albcrth Ferenc: 
Krisztus és a bűnös asszony című ké
pét em elhetjük ki. — A kiállítás a 
Nemzeti Szalonban volt.

A fekete em ber című francia film 
gyarm ati történetet hoz. Érdekes, bár 
nem egészen új mese, komoly feldolgo
zás jellemzik a darabot. Egészen kü 
lönösen franciás a feldolgozási módja. 
Tulajdonképpen ugyanis dráma, egy 
férfi drám ája, aki életének alkonyán 
találkozik azzal, akit szeret, de am i
kor m ár elérte, leprás lesz, majd am i
kor kigyógyul: megölik. Nagy giccset 
lehetett volna belőle készíteni, vagy 
bom basztikusán megalkotni. Ehelyett 
egészen reálissá tették. Nincsenek 
benne nagy szavak, nagy mozdulatok, 
olyan sima és egyszerű az egész, mint 
egy régi mese. De ez az előnye is; bele
feledkezünk.

A viharbrigád című m agyar film kül
telki giccsnek indul. Sok egészen naiv 
túlzás van benne, rom antikával ke
verve. Később azonban a bajtarsiasság 
és hősiesség mezét ölti m agára és ez a 
része elég jó. Egy-két jó ötlet van 
benne, egyébként nem sokkal több, 
m int az átlagos m agyar filmek. Előnye: 
hogy időszerű és elképzelhető. kp.

Személyi hír. Turóczy Zoltán tisza- 
kerületi püspök Solti Károly eddigi cin- 
kotai segédlelkészt a gömörpanyiti egy
házközségbe helyettes-lelkészi szolgá
la tra  kiküldötte.

Születés. Solti Károly gömörpanyiti 
h. lelkész és neje, Csite M ária házassá
gát Isten második gyermek születésé
vel ajándékozta meg, aki a szent ke- 
resztségben a László Géza nevet kapta.
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HÍREK
leányoknak. M indkettő méltó arra, hogy lapunkban is külön foglal
kozzunk vele. A Diákszövetség felhívása így hangzik: „Bajltársak! 
A vérben, könnyben és verejtékben fogant m agyar évszázadok ten
gernyi m egpróbáltatást zúdítottak m ár nemzetünkre. Örökös harc, 
örökös készenállás a küzdelemre volt az osztályrészünk s m indenün
ket, amit őseink vérrel szereztek és amit az utódok verejtékkel épí
tettek, harcban kellett megvédenünk. Ebben az örökös harcban m in
dig a magyar fiatalság jelentette az első sort s nekünk méltóknak  
kell lennünk az előttünk járt magyar generációkhoz. A Kárpátok 
lankáin megjelentek a vörös pestis hadosztályai, felettünk pedig az 
angolszászok bérgyilkosai szórják a h a lá l t . . . Nemzeti létünket, ma
gyarságunk legmélyebb gyökereit fenyegeti a pusztulás s csakis az új 
Európa acélba öltözött katonáinak győzelmétől várhatjuk a jobb ma
gyar jövőt és csakis ez a győzelem m enthet meg bennünket a leg
szörnyűbb végtől. A keleti arcvonalon sok fiatal bajtársunk kiontott 
vére pecsételte meg ezt a küzdelmet s nekünk fenntartás nélkül kö- 

• vetnünk kell ezeknek a bajtársainknak példáját. Az idő rohamszáza
dokat követel, tehát roham isták leszünk. Az idő engedelmességet és 
fegyelmet követel, tehát kemény akarattal engedelmeskedünk. A leg
első magyar ember szövetségeseink oldalán a győzelemhez, a boldog 
és szabad Magyarországhoz vezet el bennünket. Övé ma a szó és 
miénk a feltétlen engedelmesség. így éljetek, így cselekedjetek! Ma 
7iincs helye széthúzásnak, nincs helye különvélem énynek, ma csak 
engedelmesség és a kapott parancs feltétlen teljesítése van Űzzétek el 
magatok közül a bujtogatókat, a külön utakon járókat, m ert ők a 
nemzet árulói. Ma valam ennyien katonák vagyunk, ha még polgári 
ruhában járunk is. A katona pedig csak előre nézhet a kitűzött célra. 
Ez a cél: győznünk kell, vagy elpusztul a magyarság.

Bajtársak! E pillanattól riadó alatt állunk. Készüljetek fel a küz
delemre, nem zetünkért.“

A mai nehéz időkhöz m éltó szavak ezek. Mi most csak kettőre 
m utatunk. Igaza van a felhívásnak abban, hogy a magyarság örökös 
harcában mindig a fiatalság jelentette az első sort. A mai ifjúságnak 
méltónak kell lenni az örök magyar fiatalsághoz. Legújabban mintha 
kevesebb elszántság és küzdeniakarás lenne az ifjúságban. De a fel
hívásból meg kell szívlelnünk ezt a mondatot is: „Ma nincs helye 
széthúzásnak, nincs helye különvéleménynek“. Talán azért nem tud 
olyan lelkesen küzdeni az ifjúság, m ert egyes körein belül csaknem 
mindenkinek különvéleménye szokott lenni s hiábavaló vitákban fe- 
csérli el az erejét.

Kokas Eszter dr., a leventeleányok országos vezetője em lített rá 
diószózatában szólott arról, hogy a m agyar történelem  csupa áldozat
ról és az áldozat nyomán jiáró feltámadásról beszél. Majd így buzdított 
n rnden  leányt: „Ismét nehéz böjti napokat élünk. Védjük földünket 

j hs valamennyien fokozottabb felelősséggel tartoznak cselekedeteinkért. 
A mai idők mindenkitől nagyobb teljesítm ényt követelnek. Vegyétek 
ki részeteket az áldozatból és a munkából. A leventeleányok legfőbb 
parancsa: Isten, Haza, Család szolgálata. Ügy éljetek, hogy hitetek, 
munkátok, fegyelmezettségetek biztosítéka legyen a m agyar jöven
dőnek! . . .“

Felhívásából legalább egyet különösen kiemelünk. A család szol
gálatát. Ez elsősorban a leventeleányokra vár. M unkájuk másirányú, 
m int a férfiak m unkája s különös hivatásuk m aradéktalan ellátásával 
teljesítik Isten dicsőségére, a nemzet jólétére kötelességüket. Vajha 
minél több ilyen komoly, határozott, katonás felhívás hangzanék el, 
hogy mindenki megérezné: „Ma valamennyien katonák vagyunk“. Egy 
ázebb, boldogabb magyar jövendő bátor katonái. Pásztor Pál.

Az Országos Luther-Szövetség május 
8-án d. u. fél 5 órakor, Bástya-u. 12. sz. 
alatti helyiségében országos választ
mányi ülést tart, melyre a választm ány 
tagjait ezúton is meghívja.

Űj evangélikus főispánok. A leg
utóbbi főispáni kinevezések alkalm á
val egyházunknak több derék férfia 
kapta legfelsőbb helyről ezt a kineve
zést. Békés vármegye- főispánja dr. Szé
kács István nagyszénási földbirtokos, a 
szentetornyai egyházközség felügyelője, 
Pest vármegye főispánja vitéz Mérey 
László ny. altábornagy, előbb a sze
gedi, majd a kassai egyházközségnek 
felügyelője és Sopron vármegye fő
ispánja Rupprecht Antal földbirtokos 
(volt zsinati tag), felsőházi tag lett, ak i
nek családja állandóan résztvet.t az 
egyházi m unkában

A hittudom ányi kar jövö,«vi dékánja. 
Az Erzsébet-Tudományegyetem evan
gélikus hittudom ányi kara az 1944/45. 
tanévre dr. Kiss Jenő egyetemi tanárt 
választotta dékánjává. Előbb a kar 
egyhangú szavazásban nyilvánult bi
zalma D. dr. Pröhle Károly felsőházi 
tag felé fordult, de előrehaladt korára 
való tekintettei e lháríto tta magától ezt 
a tisztséget.

Lelkészválasztás. A kőszegi egyház- 
község közgyűlése a legutóbbi egyhangú 
presbitérium i meghívást magáévá téve 
Fliegenschnee Frigyes eddigi h. lel
készt választotta meg lelkészévé. — A 
kölesei (Somogy m.) gyülekezet Hári 
Lipót domonkosfai lelkészt hív ta meg 
a lelkészi állásra.

Kitüntetés. A kormányzó úr a föld- 
mívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Varga M ártonnak, a székesfővárosi 
kertészeti középfokú tanintézet igaz
gatójának, az Országos M agyar K erté
szeti Egyesület ü. v. elnökének, a zuglói 
egyház buzgó hívének a hazai mezőgaz
daság fejlesztése körül szerzett érde
mei elismeréséül a gazdasági főtaná
csosi címet adományozta.

Űjabb adományok az Országos Lu- 
ther-Szqvetség H adiárvaházára nap
nap m ellett érkeznek a Luther-Szövet- 
ség pénztárába. Az újabb nyugtázáso
kat jövő szám unkban közöljük.

A Jó Pásztor missziói albizottság a 
gondozási körébe tartozó evangélikus 
és reform átus gyerm ekek szám ára Bu
dapestnek viszonylagosan biztonságo
sabb helyén, városszéli villában három 
négy hónapig tartó  üdülési akciót te r
vez. Sürgősen írjanak  azok a szülők az 
albizottság címére, akik gyermekeik 
számára igényt ta rtanak  az üdülte
tésre. Az albizottság címe: VI., Lázár-u. 
5. (I. 11.) Telefon: 118-152. Jelen tke
zési határidő: május 10. Hivatalos órák: 
hétfőn, szerdán és szombaton 3—5-ig.

A m átrai evangélikus diáküdülő ápr. 
22-én megnyílt, közép- és főiskolás 
leányok részére. Június 15-ig napi el
látás ára, fűtéssel együtt 9 pengő. Júl. 
20-ig csak leányokat, júl. 21-től tan 
évnyitásig csak fiúkat látnak vendégül. 
Érdeklődők jelentkezzenek Glatz Jó 
zsef vallástanító-lelkésznél. — Címe: 
M átraszentim re, Bagolyirtás.

Házvezetőnőt keres (lehetőleg m agá
nyos úriasszonyt) betegeskedő idős

8

férfi család Csallóközbe. Ajánlkozó 
meleg otthont találna viszonylagosan 
biztonságos helyen. — A jánlatokat a 
kiadóhivatal továbbít.

Leventék gyűjtenek a Gyermekvédő 
Ligának. A Levente Hírközpont jelenti: 
Az Országos Gyermekvédő Liga idei 
gyűjtésébe a m agyar leventeifjúság is 
bekapcsolódik. A május 12—13. napjain

rendezendő gyüjtőnapokon Budapesten, 
az alkotm ányutcai „Ifjúság Háza” előtt 
is felállítják a leventék urnáját. A 
gyűjtés az előzetes tikett-eladásokkal 
máris megkezdődött. A leventeifjúság 
tömegeinek bekapcsolása biztosítja, 
hogy a Liga áldásoos nemzetvédelmi 
tevékenységéhez megfelelő anyagi erő
ket sikerül biztosítani. (LHK.)
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kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

n n  A J TjVJ I C , jVT/'"\ műhimző és plisséspece-
alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637.

Azsúr.plissé. hímzések, gom bálhúzás 
és minden e szakmaba vágó munkák 

szakszerű készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185—462.

Ili Iványi. é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

| |  Budapest, IV., Siitő-u. 1.

ALAPÍTÁSI Év: 1853.

E L IG M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

Rég! közismert, 
megbízható

m
íciaK>° budapest 

ív kristóf tér 6

mmaui'iÉCHiabm.

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a ..Nemzeti Önálló- 
sitási A lap“ tám ogatáséval.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

és az összes hang- AM A D M I T ^  hangszer
szerek legolcsóbban T i 1 Z-i telep
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1
I Pffllíflt ‘ Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám. 
LulQnul. M ohács, Szent-lstván-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház* 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad. Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása ÍVJ1 — „  J  •• 1 - hittestvérünk
v é t e l e  1V1 “  I I  LI LI 1 IT C  zongoratermében 

Bezerédi-u. 10. — T el.: 140—352. ~

M űvirág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, 6pest, IV., Sütő utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

HFIVFP7Í1KU LLI  L U l UIí vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS címkék
VII, KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz, Tel: 423-327

kiadó.
kiadóhivatalba.

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ BÉKESSÉG* jeligére a
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K E R E S Z T É N Y  C É G
S tin g l ,  L a u b e r g e r ,  S te lz -  
h a m e r ,  E h r b a r ,  B ö s e n 
d o r f e r  s t b .  v i l á g m á r k á s  
z o n g o r á k ,  p i a n i n ó k  l e g 
o l c s ó b b a n  ! —  R é s z l e t ,  
b é r l e t ,  s z á l l í t á s ,  c s e r e !

R e i s s  m a n n Im r é n é
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  R á k ó c z i - ú t  5 5 .  íe le ío il! 137-B98

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon : 330-648.

VÁSÁROLJON KÖNYVET!
___________________________________ _ _ _  _________________________________

D. R affay S á n d o r : Sántha K á r o ly : D. K api Béla :

l m a k ö n y v Buzgóság könyve Az olthatatlan fáklya
6'50 P, díszes kötésben : 20 P.

I m á d s á g o s  kön y v .  
Fűzve : 3’— P.

Történelmi regény a magyar refor
máció korából. Fűzve : 7'80 P.

M aróthy Jenő : Giertz  B o : M aróthy Jenő  :

Szegények szíve
Novellák. Fűzve : 8'— P. 

Kötve : IP — P.

Házát kősziklára építette
Egyházi regény. Svéd eredetiből 
fordította : W olf Lajos. Fűzve : 

13'— P, kötve : 16'— P.

Szeptembertől -  márciusig
Regény. I—II. kötet.

Fűzve : 8'— P.

L U T H E R  -  T Á R S A S Á G
S zig e th y  L ajos dr. ; H all Caine : Újf x Ú j!

Luther telke-
Az eredetileg három kötetes mű 
második kiadása egy nagy kö

tetben.

liú&ztus élete
Fordította : M áthé Elek.

Három kötetben, vagy biblia
papíron egy kötetben 88'— P.

V itéz Virág Jenő  ;

Dr. Luther irto n  önmagáról
Második kiadás.

Fűzve : 5’— P. Kötve : 8 — P.

R em én yik  Sándor G yóni Géza W eitb rech t:

összes versei
I—11. kötet 46’— P.

összes versei
21 *40 P.

tttáúa és Utálta
Serdülő leányok részére igen 
komoly és hasznos, gyönyörű ki
állítású könyv. Fűzve : 2'50 P.

BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI-ÚT 24. SZ.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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 

Schpj^ László; cjü*. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz Virág Jenő, Wolf Lajos.

mrnmm

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:
A miskolci leventék 
Egyházvédelem és egyházépítés 
Segítsünk !
A rádió az egyház szolgálatában
A kezem
Elet és szenvedés

A közellenség
Közvetett bombázás
Szóvátesszük
Olvastuk
Láttuk
Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. május 14.

D eák-tér 4. d. e. V29 Dr. Kékén András
Deák-1ér4. (német nyelven) d. e .1l/zl0 Güttler Vilmos
D eák-tér 4. (rádiós) d.e. V4I 2  Wolf Lajos
Deák-tér 4. d. u 6 Muncz Frigyes
Fasor d. e. 9 Pásztor Pál
Fasor (rövid áhítat d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Novák György
A ■ éno.-űt 7. d. e .s'álO Lamnek Vilmos
Kőbánya, Kápolna-u. 14 d. e. 9 Boros Károly
Kőbánya d.u . 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Sim or-utca 35. d. e .1A10 Szabó A ladár
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Lamnek Vilmos
Üllői -őt 24. d. e. 9 Dendely Károly
üllői-út 24. d e. 1 1 ----------------
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 9 Csaba László
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 — -------—
G yarm at-utca 14. d. e. V2IO Ruttkay Elemér
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V29 Ónodi Szabó Lajos
F óti-ú t 22. d. e. 10 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 — — — —
Szent Lász1̂  út 61. d. e. 9 Gádor András
Torockó-téri ref. templom d. e. 8 vitéz Sréter Ferenc
Bécsikapu-tér d. e. 9 Ferenczy Zoltán
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 ----------------
Bécsikapu-tér d. e. 11 Danhauser László
Böszörményi-út 22. d e. V4IO vitéz Sréter Ferenc
I., Váralja-u. 14. d. e. 10 Borbás A ntal
Óbuda (német) j d. e 9 — — — —
Óbuda d. e 10 Kaiser József
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 11-------------
Óbuda d. u. 4 Kaiser József
Kelenföld 4 i d. e. 9 Medvegy Antal
Kelenföld d. e. D Medvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
Kamaraerdő d. e. 10-------------
Báthory László-u. 7. d. e. 10 Mohr Henrik
Rákosfaivá d. e. Vtl2-------- - —
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A miskolci leventék
%

Ma mindig többet hallunk az 
őrhelyeiken halált megvető bá- 
sággal álló leventék hősiességé
ről, a kötelességteljesítés me
zején elhullott legifjabb ma
gyar katonákról s arról az egész 
munkáról, amit a levente-ifjú
ság végez nehéz időkben a haza 
szolgálatában. Feljebbvalóik 
sok leventét állítottak már pél
daképül az egész magyar ifjú
ság elé. Napiparancsban boldo
gan hangzik el ismételten is 
felső helyről ez a mondat: 
,,Örömmel kell megállapítani, 
hogy méltók vagytok a magyar 
levente névre“.

Mégis meglepetésszerűen ha
tott mindenkire, aki egy jó 
héttel előbb arról olvasott, 
hogy a miskolci leventék kö
zött mozgalom indult meg a 
hősi halottak hozzátartozói 
számára történő családi házak 
építése és ajándékozása érde
kében. A leventék nemes gon
dolata megmozgatta Miskolc 
egész környékének közönségét 
és a gyűjtésre igen szép össze
gek érkeztek. Eddigi ered
mény 67.345 pengő. Ilyen nagy 
dolgot nem is lenne jogos várni 
attól a leventeifjúságtól, amely
nek most szinte gondolkodási 
ideje sincsen, mert állandó 
szolgálatban kel naponként ál
lania. De úgy helyes, hogy az 
ember, ha valami áldozatos 
munkát akar vállalni, ne is 
gondolkozzék azon sokat, ha
nem cselekedjék minél előbb. 
Köszönjük a szép gondolatot

és az elért eredményt a mis
kolci leventéknek. Tudjuk, : 
hogy másutt is követni fogják 
és százával emelkednek majd 
szerte az országban új, egész
séges magyar kislakások, ked
ves hajlékok s élettelen tégla
falak gyors felemelkedésével 
együtt milyen sok félelmetesen 
csüggedező szív fog boldogan 
fellelkesülni és Istenben meg
nyugodni. Mert minden Isten 
lelke szerint való külső építés
sel együtt építőmunka indul el 
a lelkek világában is. Felbe
csülhetetlen lelki hatása, ne
velőereje van annak, ha egye
dül maradt gyermekek, öz
veggyé lett édesanyák nehéz 
helyzetükben azt tapasztalják, 
hogy szeretettel segítenek raj
tuk, törődnek velük, vigasztal
ják őket, gyűjtenek és építenek 
számukra s ezt az építést a fia
talok végzik.

Ezek a miskolci leventék 
példát adtak arra, hogy rom
bolások idején is kell építe
nünk. Sőt sokkal nagyobb buz- 
gósággal és igyekezettel Hagy
junk fel az emberi számítgatá- 
sokkal. Tegyük félre azt a mun
kát elodázni kívánó kényelmes 
vélekedést, hogy ma a rombo
lások és a pusztítások kora van 
s amikor az ellenség évszázados 
kultúrát, hatalmas városokat, 
templomokat, kórházakat bom
báz széjjel egyik napról a má
sikra, akkor nincs értelme az 
építésnek. Az építés Isten pa
rancsa. Jerémiás prófétát egy

nagyon szerteszórt és elpusz
tított ország fölé azzal rendelte 
az Ür, hogy megparancsolta 
néki: „Gyomlálj, irts, pusztíts, 
rombolj, építs és plántálj“. Ne- 
hémiás építeni kezdett, de még 
alig látott népével együtt a 
munkához, máris az volt az ér
zése, hogy fogytán van ereje a 
teherhordónak, a rom pedig sok 
és képtelenek megépíteni a kő
falat. Isten azonban megszé
gyenítette. Az Ür hadakozott 
érette. A felette sok és messze- 
terjedő feladatokat eredmény
nyel láthatták el.

Az építéshez tehát hit kell. 
Olyan hit, amelyik bízik abban, 
hogy a sátáni erők garázdálko
dása nem fog sokáig tartani, az 
ágyúk dörgését pedig elnémítja 
Isten békességet hirdető szava. 
Olyan hit, amelyik mindenkor 
az Űrra néz és Nála tudja a 
segítséget. Mi ezen a példán 
keresztül nemcsak azt látjuk, 
hogy ezek a felépülő családi há
zak a hősi halottaknak igazán 
méltó emléket fognak állítani 
és a leventeintézmény megbe
csülését nagyban fogják emelni, 
hanem megérezzük, hogy ki
csiny magyar családok megbe
csüléséből és felemeléséből ál
landóan épül a magyar boldo
gabb jövendő. Épül még pusz
títások, ellenséges támadások, 
romhalmazok tetején is . . . 
Isten nevében és testvérkezek 
munkájából. Pásztor Pál.
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B M K B I M & E T
A közellenség

Időszakonként új szavakat term el ki 
az élet. Szavakat, am elyekben töm örítve 
van a korszak lelkületének jellemző 
vonása és sokkal jobban feltárják  a 
törekvések célját és eszközeit, »mint a 
kutató értekezések.

A labanc szó a m agával meghason- 
lott m agyarság szomorú emléke. A 
„polgártárs” a nagy francia forradalom  
teremtménye, m ert a rendi társadalom  
helyett a polgárságra akarták  építeni 
az állam  épületét. De megszületett a 
burzsoázia és ennek a törekvésnek 
kudarcát jelentette be.

Az angol gentlem an a csak magának 
élő, elzárkózott ember. Ez az egész 
nemzet. Amióta a tenger nem zárja el 
feltétlenül a világtól, ez a zárkózott
ság mindig jobban árta lm ára van. Nem 
lehet tudni, milyen válságok elé viszi 
a hagyomány, amely más nemzetek lel- 
kületét nem tud ja megérteni. Különö
sen a ném etekkel szemben, ahol meg 
csodálatosan élénk érdeklődéssel tu d 
nak a m aguk szám ára beolvasztani 
m inden idegen szellemi m egnyilvánu
lást.

Századunknak legérdekesebb és leg
jellemzőbb szava a „közellenség”, az 
Amerikai Egyesült Á llamokban kelet
kezett. Szól olyan em ber jellemzésére, 
akiből teljesen hiányzik minden emberi 
érzés. Aki könyörtelenül gyilkolja le 
azt, aki nem fizeti meg az összeget, 
am it ki akarnak zsarolni tőle. Aki em 
bert rabol, állam i jövedelm eket csak 
meg. K ívülről tám adja a társadalm at.

Gondolkodóba e jte tt annak idején, 
m iért keletkezett ez a szó éppen az 
Egyesült Államokban, ebben az óriási 
erővel növekedő népközösségben? Ahol 
a rendelkezésre álló eszközök csírá já
ban fo jthatták  volna el.

Most aztán olvassuk, hogy egy am e
rikai repülő kénytelen volt gépével le- 
szállni Magyarországon. Elfogták. Kö
nyörgésre fogta a dolgot, hogy bocsás
sák szabadon. Huszonnégy berepülést 
végzett m ár és ha a huszonötödiket is 
bevégzi, huszonötezer dolláros csekket 
kap. Ezzel mehet haza Amerikába.

Huszonötezer dollár huszonöt pusztí
tásért. Tehát a szegény em berek szá
zait romboló, gyújtogató, asszonyokat, 
gyerm ekeket gyilkoló, templomokat, 
kórházakat, műem lékeket megsemmi
sítő, felettünk szálló repülők ezer-ezer 
dollárt kapnak mesterségük gyakorlá
sáért. De csak ha huszonötször végez
ték el a pusztítást.

Az a lelkűiét, mely a „közellenség” 
fogalm át megterem tette, gazdag v irág
zásban tá ru l föl előttünk. A régi köz
ellenségekre, A1 Caponera és tá rsa ira  a 

. villamos szék, vagy a rendőr golyója 
várt. Ezekre 25 ezer dollárnyi polgári 
vagyon és a velejáró közbecsülés vár. 
Borzadva olvasunk a régi idők bérgyil
kosságairól. Micsoda érzelmek és gon
dolatok tám adnak bennünk, ha ezekre 
a 'közellenségekre gondolunk?

És még mindig nem mozdul meg a 
világ becsületes lelkiismerete? A ke
resztyén világ? Hiszen a szemben álló 
nemzetek, itt nyugaton, csaknem mind 
keresztyének. Nem ja jdul föl a nők 
szíve ezeknél az eseményeknél? Nem 
csendül föl végre a megvetés erős 
szava? A fegyverek válsága után m i
lyen erkölcsi világválság következhe- 
tik? Nem keletkezhetnek e magában
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Egyházvédelem és egyházépítés
K uthy Dezső dunáninneni püspök székfoglaló beszéde 

az egyházkerület balassagyarm ati közgyűlésén.

(Folytatás)
Egy pillanatra sem tévesztem szem elől, hogy a dunáninneni egy

házkerület nem önmagáért van, hanem csak része az egyházegyetem
nek. A társegyházkerületekkel a legmelegebb viszonyt ápolva szer
vesen be akarom  építeni az egyházkerületet az egyházegyetem tes
tébe. Ha négy, vagy ötfelé húzunk és ugyanannyi részre hullunk, az 
ostrom, amely a la tt mindig állunk, vesztünket jelentheti, ha azonban 
szoros egységbe forrunk, kicsinységünkben is hatalm as erőt képvise
lünk. Ezért nem kötelességből csupán, de szent meggyőződésből iá, 
szívvel-lélekkel felesküszöm püspöki minőségemben is az egyház
egyetem egyetemes felügyelőnk kezében magasra tarto tt lobogója alá. 
És boldog elkötelezéssel csatlakozom ahoz a kipróbált és Ígéretes bel- 
missziói irányhoz, amelynek életrehívója és képviselője egyházunk 
lelki m unkáját irányító püspökünk, akinek püspökké szentelésemért 
az egyházkerület színe előtt hálás köszönetét mondok.

Az erők összefogása is egyházvédelem és egyházépítés.
Tudatában vagyok annak, hogy hazai egyházunk integráns része 

a lutheránus világegyháznak. A háború után új életre tám ad a Luthe
ránus Világgyűlés. Én is ismét ott leszek annak munkásai között.

A világprotestantizmus átfogó szervezetei is azoknak a soraiban 
találnak, akik kezet nyújtanak azok felé a protestáns testvéreink felé, 
akikkel most a háború alatt csak a szívünk dobbanhat össze az újbóli 
testvéri összeölelkezés boldog reményében.

A világprotestantizmus nagy családjában legközelebbi testvérünk 
a hazai reform átus egyház. Az azzal fennálló négy százados benső 
kapcsolatot m inden erőmmel ápolni és elmélyíteni igyekszem abban 
az áldásosnak bizonyult szellemben, amelyben egyetemes egyházi 
szolgálatom ideje alatt a reform átus egyetemes kon vent fennkölt gon
dolkodású és az igazi testvériség leikétől áthatott főtanácsosával közel 
egy negyedszázadon át együttműködtem.

Mint az egyetemes keresztyén anyaszentegyház tagja, testvéré
nek ta rtja  és vallja egyházunk ebben a Krisztus alapította, nagy, á t
fogó, szent közösségben a hazai római katolikus egyházat is. Én is 
meggyőződéssel annak vallom. Működésem irányát a vele való vi
szonylatban ez a meggyőződésem szabja meg. A hit nem lévén egyez
mény és engedmény tárgya, nem hiszek abban, hogy a hit- és tanbeli, 
vagy akárcsak szervezeti egység is valaha megvalósuljon. De igenis 
hiszek az egyházak közötti, testvérekhez méltó viszony kialakulásában. 
Hiszen az utóbbi időben sokat hangoztatott únió a valóságban megvan. 
Mint perszonális únió, m ert közös a királyunk: Krisztus. Az ellene 
törő közös ellenség tám adása elöbb-utóbb m egterem ti a közös had
ügyet, a közös védekezést és támadást, az egységes frontot a hitetlen
ség és istentelenség világával szemben. S ha ez létrejött, szinte 
magától adódnék az együttműködés más olyan területeken is, amelye
ken a közös veszély és komoly eredm ényt csak a közös akció ígér.

Ez az egyházvédelem micsoda Isten szíve szerint való egyház
építés lenne! Érdemes imádkoznunk érte!

*
Sőt milyen nemzetvédelem és nemzetépítés is lenne az, mint 

emelné annak a nemzetszolgálatnak egyébként is felm érhetetlen érté
két, amelyet az egyházak végeznek.

Egyházunk százados hagyományaihoz híven a nemzetépítés az én 
püspöki programmomnak egyik legsarkalatosabb pontja.

Ennek részbeni végrehajtása a lélekvédelem és léleképítés, vala
mint az egyházvédelem és egyházépítés is. M ert az egyesek azok az 
élő kövek, amelyekből a nemzet felépül és az egyházak a legfontosabb 
tényezői a nemzeti közösségnek. A m agyar nemzeti közvélemény tuda
tában van ennek, m egérti és m éltányolja ezt. Innen van az, hogy a 
magyar nemzet hatalm i szervezete, a m agyar állam, olyan megbecsü
lést és tám ogatást nyújt az egyháznak, amely ma m ár szinte egyedül
álló a világon. De nincs is talán még egy állama a világnak, amelyben

'
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a hit és a honszerelem teljesebb összhangban egyesülne a lelkekben, 
mint minálunk. S ebben nincs és nem is szabad, hogy legyen különb
ség a m agyar és nem m agyar anyanyelvű, vagy. ha úgy tetszik, népi- 
ségű állampolgárok között, aminthogy a nemzet nem tesz és nem is 
szabad, hogy különbséget tegyen közöttünk sem a jogok és köteles
ségek, sem szíve szeretetének megosztásában.

Az áldott magyar nemzet ma történelm ének legsúlyosabb idejét 
éli. A lét, vagy nemlét sorsdöntő kérdése mered felé. Fel is ajzza 
minden erejét, hogy élet-halálharcát gvözelmesen állhassa meg. 
S em ellett a korszellem követelte nagy belső átalakulás lázában égve 
vajúdik. Védekezik és épít. Kezében kard és vakolókanál.

Isten kegyelméből ezeknek a történelm i időknek megvan a 
magyar Nehémiása, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr 
Őfőméltósága fenkölt személyében, akinek áldozatos élete drám ai 
bizonysága annak, mint lehet egyszerre építeni és harcolni eredm ény
nyel, diadalmasan.

Lelkes odaadással helyezkedem egyházkerületem  népének élén 
bölcs vezérlete alá a győzelem és az új Magyarország megépülésének 
diadalmas reménvében.

*
Dörögnek az ágyúk, vijjognak a halálm adarak, sátáni erők garáz

dálkodnak szerte a világon szabadon. Em berlelkek temploma, az egy
ház bástyái, a nemzet erődítményei kemény ostrom alatt állnak.

Hívnak a romok. Zeng a kürt. Félkézben vakolókanállal, félkéz
ben karddal fel az omladozó bástyákra! Hadd épüljienek Jeruzsálem  
falai!

Megszólal az írás: Ha az Űr nem épít egy házat, hiába fára
doznak azok, akik azt építik. Ha az Űr nem őriz egy várat, hiába 
virraszt az önző.

Az Űrra nézzünk! Ha a program munk nem jelszó, hanem élet, ő 
épít velünk, ő őriz velünk s akkor nem építünk és nem őrizünk hiába

Az Ö nevében m unkára fel! •
i/v> • < *• r-

Segítsünk!
Országos egyházunk egyetem es felügyelője és a püspöki kar a lelkészi 

hivatalokhoz az alábbi felhívást küldötte: „A világháború szörnyű pusztításai 
és szenvedései m eglátogatták immár m agyar hazánkat is. Az ellenséges légi
támadások egyre fokozódó rombolást és pusztítást visznek véghez emberi életek- 
hen, intézményekben, köz- és m agánvagyonban. Isten próbára állította evangélikus j 
egyházunkat is, am elynek szám talan tagja hozzátartozóit, családi otthonát, minden 
vagyonát, még az élet. legelem ibb feltételeit is elveszítette. A földönfutóvá lett, | 
vagy kiköltöztetett h ittestvéreinket N agytiszteletűséged támogató szeretetébe ajánl- j 
juk. Krisztus Urunk tanítása szerint a gyülekezetek tagjai togadiák be őket 
szívesen hajlékaikba és szivük szeretetébe. Enyhítsék m egpróbáltatásuk fáidalm ál 
és súlyos, anyagi gondjukat. Vegyék be őket a gyülekezet m eghitt közösségébe. 
Ezen kívül bizalommal kérjük N agytiszteletűségedet. hogy a következő vasár
napokon, de különösen a pünkösdi ünnepeken a szószéki szolgálat keretében buz
dítsa a gyülekezetét pénzadományokra is. Kérjük, hogy egy persely-gyűjtést 
ta itani szíveskedjék a bombakárosultak m egsegítésére s ezen felül a gyülekezet 
tagjainak önkéntes adományait az adakozók nevének feltüntetésével a 34 725 
számú postatakarékpénztári csekkszámlára ,.Bom bakárosultak” m egjelöléssel az 
egyházegyetem  pénztárába beutalni szíveskedjék. Az adományokat az‘ egyházi 
lapokban nyugtázni fogjuk.

Kérjük N agytiszteletűségedet, hogy a szenvedésekkel és megpróbáltatásokkal 
terhes időben meleg testvéri szóval kérje gyülekezetét a bombakárosult h ittest
vérek hathatós m egsegítésére.

Hazánkat, egyházunkat, gyülekezeteinket, intézm ényeinket és hittestvéreinket 1 
Isten kegyelm ébe s oltalmába ajánlva, maradunk hittestvéri köszöntéssel: D. báró 
Radvánszky Albert s. k. egyetem es felügyelő, D. Kapi Béla s. k.. a dunántúli egy- | 
hazkerület püspöke. D. D. Raffay Sándor s. k., a bányai egyházkerület püspöke. 
Túróczy Zoltán s. k., a tiszai egyházkerület püspöke. Kuthy Dezső s. k., a dunán- 
inneni egyházkerület püspöke.

Budapest, 1944 április 29.

Házasságkötés. Amminger Ferenc ev. 
vallástanitó-lelkész és K ukely Olga má
jus 4-én tartották esküvőjüket a rim a- 
szombati templomban. Az esketést Tú
róczy Zoltán tiszakerületi püspök vé
gezte.

Házasságkötés. Bottá István óbudai 
vallástanitó-lelkész május 10-én tar
totta esküvőjét Martin Nórával az óbu
dai templomban. Az esketést Mohr 
Henrik alesperes végezte.

m m u tP F T
Amerikában repülő közellenségek, akik 
céljaikat ilyen módon akarják elérni? 
Minden keresztyéni részvétem  az Egye
sült Államoké, hogy így magúk m érge
zik meg népük lelkületét és ez a méreg 
m egtámadja majd az állam  egész szer
vezetét. M eggyengíti majd a nemzet 
ellentálló erőit az idegenből érkező 
fertőzésekkel szemben. Mert a háború
ban kim erülő nemzetek sora különösen  
alkalm as lesz a fertőzések befogadására.

Azért kell m egóvni nem zetünket h it
ben és erkölcsben. A keresztyén lelkek - 
nek tovább kell élni rendíthetetlen ön
tudatukban. hogy kell jenm aratásnak, 

m ely a tiszta búzát elválasztja a kon
kolytól. Nem szabad elégetni erkölcsi 
értékeinket. A múlt maradandó érté
keit, a jelen tisztes életét biztosító e l
veket, keresztyén magyar voltunk sért
hetetlenségét, az emberi munka és mű
vészi alkotás védelm ét. Szóval mindent, 
amit a közellenség fenyeget.

Aki ismeri a ma társadalmát, tudja, 
hogy ebben a tekintetben nagy munka 
vár azokra, akik meg akarják menteni 
az em bereket. A kétségbeeséstől a rom
bolásig, a közönyösségtől a m egm érge
zett fanatizm usig egyesek és tömegek 
bolyonganak az élet eltévesztett útjain. 
M egm ételyezetten m ételyeznek és m i
nél nehezebb lesz az élet, annál köny- 
nyebben hajlanak a rombolás felé.

Hamvas József.

K özvetett bom bázás
A légitám adások okozta fájdalmak  

közt m egnyugtató volt olvasnunk azt a 
néhány soros kis hírt. mely arról szá
molt be, hogy légitám adás okozta kár 
evangélikus gyülekezeteinket nem érte.

Vannak azonban a bombázásnak köz
vetett hatásai is. Ilyen közvetett bom 
bázás érte kicsiny nagym ágócsi egyhá
zunkat.

A háromszáz lelket számláló kis gyü
lekezet (többségében gazdasági cseléd) 
fennállása óta (1926) nem  tudott lelkészi 
lakást építeni. Lelkészük egy bérelt la 
kásban lakik. Most azonban a háztulaj
donost a légitám adásokkal kapcsolat
ban hadiüzem szomszédságából elköl
tözésre kötelezték, így szeretne, erre 
joga is van, a saját házába költözni. 
De hová költözzék a lelkész?

Évek óta tartó gyűjtéssel 3700 pengőt 
összeszedtünk az építendő lelkészi la
kás céljára. A hívek m egajánlásából a 
szükséges fuvar és anyag egy része is 
rendelkezésre áll, de még mindig 20.000 
pengő az a hiány, amire nincsen fede
zetünk.

Egyházunk egyetem éhez fordulunk  
kérésünkkel: Segítsetek!

A kinek otthonát m egkím élte a há
ború zivatara, most megm utathatja 
Isten iránti háláját: segítse hozzá egy 
szegény gyülekezetünket, .hogy vezetője 
helyén maradhasson, egy lelkészcsalá
dot, hogy otthona lehessen!

G yülekezeteink, akik tiszteletrem éltó  
áldozatkészséget bizonyítottak szobrok, 
könyvek, intézm ények létesítésével és 
fenntartásával, most egy kicsiny egyház 
fennm aradásáért áldozzanak!

Egyesületeink, am elyek minden nemes 
— sokszor egyházunk és hazánk terüle
tén kívüli — jó ügyért áldozni tudtak, 
most egy szegény gyülekezet kér tőlük 
adományokat, gyűjtéseket.
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Hisszük, hogy Isten, aki rem ényün

kön felül m eghallgatta im ádságainkat 
az 1938-ban felépült templomunkért, 
most sem enged m egszégyenülni és 
megdicsőíti nevét, megjutalm azza h i
tünket!

Adományokat elfogad a lap szerkesz
tősége és a nagymágócsi (Csongrád m.) 
Evangélikus Lelkészi Hivatal.

Testvéri köszöntéssel: A Nagymágócsi 
Evangélikus Egyház Elnöksége.

S zóvátesszük
.. . hogy komoly megdöbbenéssel ol

vassuk azokat a beszám olókat és lelep
lezéseket, am elyeket egyik délutáni la 
punk közöl nap mint nap a közelm últ 
kulisszák mögött folyt játékairól. Nem  
a bennük rejlő politikum  az, ami m eg
döbbent, mert azt mindenki tudta, hogy 
a politikában sok minden megengedett, 
hanem az a társadalmi fertő, am elyik  
nem néz semmi magasabb érdeket, ha
nem csak a saját érdekeinek k ielégíté
sére törekszik. Mindig hibának tartot
tuk, hogy a magyar életben nagyon sok 
az individuális és nagyon kevés a kö
zösségi vonás. De azt még álmunkban  
sem álmodtuk, hogy ennyire háttérbe 
szoruljon a nemzeti érdek az egyéni 
érdek mögé. Úgy érezzük, hogy valaki 
vagy valakik felelősek mindezért és nem  
is annyira a rendőrségnek, mint a tár
sadalmi pszihológiának lenne a fe l
adata kinyomozni, hogy honnan is szár
mazott mindez. Kik voltak azok, akik  
elindították? Kik voltak* akiknek meg 
kellett volna akadályozniok é s  nem  
akadályozták meg? Vájjon nincsen-e  
szerepe ebben az egyháznak is? A ny- 
nyiban, hogy nem  álltak elég erősen 
és határozottan a társadalmi tisztaság  
mellé, hanem bizonyos kisebb vagy na
gyobb érdekekből nem em eltek szót 
minden esetben, amikor szót kellett 
volna emelniük! Jól tudjuk, hogy hány
szor elhallgattattak minket, amikor 
valam iért szót emeltünk, és intettek le 
azzal, hogy „az egyház, ne politizáljon!” 
Holott az ilyenirányú figyelm eztetés és 
beszéd ném politizálás, hanem csak a 
Keresztelő János féle megtérésre való 
felh ívás lett volna. Mi azonban nem  
viselkedtünk úgy, ahogyan K eresztelő  
János viselkedett, nem vállaltuk társa
dalmi téren felem elt szavunkért a már- 
tírom ságot és ellenségeskedést. Holott 
éppen az egyházak lehettek volna azok, 
akik világosan hirdethették volna a 
harcot minden társadalmi önzés ellen. 
Most már késő a bánat, amik megtör
téntek, azokon már nem változtatha
tunk, most már csak az lehet a fe l
adatunk, hogy a jövőre nézve álljunk  
meg erősen és kérlelhetetlenül.

. . .  hogy egyre több hősi helytállásról 
olvasunk lapjainkban. Most látjuk iga
zán, hogy nem veszett ki még az em 
berekből a segítésnek és a másokért 
való önfeláldozó szeretetnek az érzése. 
Pedig mennyire igyekeztek sokan bi
zonygatni, hogy nem álljuk ki a tám a
dásokat, nem  vagyunk elég erősek, 
idegesek és betegek vagyunk. Csak azt 
gondolták rosszul az illetők, hogy a 
magyar nép fiatal rétegei nem azono
sak a polgárosultak elpuhult. rétegeivel. 
Onnan „alulról, a m élyből”, új erők 
jönnek, öntudatos magyar parasztok, 
öntudatos magyar munkások, akik a
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A rádió az egyház szolgálatában
Hazánkban is és külföldön is annak idején, amikor a rádió nép- 

szerűsödni kezdett, ez a fiatal s jövőjét még maga sem sejtő intézmény 
felajánlotta szolgálatait az egyházaknak. Ez volt a helyzet külföldön is. 
Ezzel természetesen nem akarjuk azt állítani, hogy a rádió ancilla eccle- 
siae akart lenni.

Amikor a m agyar középosztály tagjai, köztük az egyházak lelkészei 
elajándékozhatták detektoros készülékeiket, modern és jó rádiógépeik
kel szívesen hallgatták a külföldi istentiszteleteket. Fel kell jegyezni, 
hogy a magyar protestáns lelkészi kar állandóan hallgatta a német, 
finn, holand, svéd, angol nyelvű istentiszteleteket. Ezt tették a római 
katolikus lelkészek is, akik főként a román népek istentiszteleteit hall
gatták nagy örömmel.

Több, mint egy évtizeddel ezelőtt e sorok írója személyesen hall
gathatott Lundban egy högmessét, melynek felejthetetlen élménye volt 
egy operaházakban is ritkán hallható csodálatos bariton liturgiái csúcs
teljesítm énye. Nem régiben egy bukaresti déli istentiszteleten mintha 
majdnem ugyanaz a hang csendült volna fel a rádió hullámain keresztül. 
Aki ismeri a görög keleti egyház liturgiáját s a csodaszép ének hangján 
követni tudta az egyházi cselekményeket, nemcsak zenei elragadtatással, 
hanem áhítattal is hallgatta azt. Bizonyos, hogy amikor a rádiók közön
ségeiket megszavaztatják: melyik programm tetszett különösen, az 
istentiszteletek m ellett nem igen nyilatkozott meg a közönség. Ez é rt
hető is, m ert az istentisztelet nem m űsor-tárgy, ez a közvetítés nem 

: tetszhet vagy kevésbbé tetszhet, hanem ez épít és Istenhez vezet. Itt tör- 
I íénik azután a rádiók vezetősége részéről a félreértés, vagy a melléfogás, 

amikor ezt a term észetes és egyedül helyes hallgatást nem értékelik.
De hogy lelkész-ember m agyar vonatkozásban nagy dicséretet 

mondjon a rádióról, meg kell örökítse azt a kedves délutáni zenei elő
adást, amely Bach János Sebestyén életét ism ertette s műveinek egy 
részét megszólaltatta. Gyönyörködtünk az orgonaművekben s a passió
betétek közvetítésében is. Viszont a rádió zenei szakértői nem ismerik 
eléggé a m agyar evangélikus, vagy protestáns énekkar hangverseny
műsor anyagát. Boldogan hallhattuk m ár Budapesten is, saját ének
karaink tolmácsolásával azokat a phssiobeli részeket, amelyeket német 
lemezről közölt az előadó. S a nagy német zenekultúra elsődlegesebb 
volta m ellett is hangsúlyoznunk kell, hogy a mi énekkaraink, mint Bach 
művészetének tolmácsolói. m int tanítványok, felette vannak a mes
tereknek.

Az egyház céljait szolgáló közvetítések között akárm ilyen jelentős 
szerepet is tölthet be a szép liturgia, vagy a klasszikus egyházi zene 
szolgálata, legfontosabb mégis az Ige, az emberi beszéd megszólaltatása 
Isten dolgairól. Azt írják a m enekült franciák, hogy a németek által 
történt leveretésük idején, amikor lelki vonatkozásban is földönfutók 
voltak, a svájci rádió francia nyelvű istentiszteletei érték utói őket 
és állították meg abban a lelki elesettségükben, amelyből más nem is 
tám aszthatta fel őket, mint Istennek a saját nyelvükön az ő szent közös
ségéből küldött üzenete. S ahogy a m agyar rádió évekkel ezelőtt az 
Amerikába szakadt testvéreknek rövidhullám ú programmal sok értékes 
és hasznos üzennivalót készített vasárnap délutánonként, ugvanúgv 
kérte sok m agyar kormány arra a legkiválóbb m agyar igehirdetőket, 
hogy szolgálataikban legyenek tekintettel az ország egyik, vagy másik 
súlyos problém ájára. Hogy a külügyminisztérium  miiven válaszokról 
tudott meg részleteket, az m inket közelebbről akkor sem és most sem 
érdekel, de az igen is érdekelt akkor is és most is, hogy a magyar 
igehirdetésnek m inden esetben óriási visszhangja volt külföldön s sokat 
foglalkoztak azokkal a problémákkal, amelyeknek messzekiildésében a 
közös evangélium késztette az egyik felet a beszédre, a másik felet a 
hallgatásra.

Ellenzéki emberek és az egyháztól magukat elszakító kritikusok 
erre a tényre majdnem joggal azt mondhatnák: íme az egyház m eny
nyire szolgálatában áll a politikának és az uralkodó rendszer kérdései
nek. Ez látszólag így is van. De mit szólnak ezek a jó kritikusok ahhoz, 
ha m egírjuk, hogy Európában rendszeresen folyik egy istentisztelet 
rádióközvetítéssel, amelyben ének, miatyánk, Igeolvasás és prédikáció



van s meglehetősen nagy pacifista beszéd s ezt az istentiszteletet nem 
azon a nyelven közvetítik, amelyen különben annak az államnak min
den polgára beszélni szokott? Évekig folyt ez a munka.

De természetesen van még kirívóbb eset is. A szembenálló felek 
keresztyén rádiószolgálatukban m agukat mint a keresztyénség védőit 
állítják a nagy világ nyilvánossága elé. Mindegyik államnak ebben a 
rádiószolgálatában politikai árnyalatkülönbségekkel sok érdekes és te t
szetős mondanivalója van s ha mindegyik állam valóban annyira égne 
a keresztyén érzület lángjától, m int amennyire azt hangsúlyozzák, 
vagy hirdetik, akkor ma m ár m ásként állna a háborús helyzet.

Az is gyakran megesik, hogy európai keresztyén államok rend
szeres egyházi híreket közvetítenek saját állampolgáraik és megszál
lás alatt levő elvbarátaik részére. Am ennyire a bárány mondja el 
ezeket a híreket, sokszor annyira a farkas ordító hangja is megérez
hető ezekből a rövid adásokból.

Érdekesnek tartjuk  azt a vállalkozást is, amely a rádió segítségé
nek igénybevételével akar evangélizációs szolgálatokat végezni. A 
munka megindult s aki kezdeményezte és végzi, jó eredm ényekre 
hivatkozik. Bizonyosan új hang ez a világ valam ennyi rádiójában, 
amely a bűnről, személyes vallástételről s megtérésről beszél. Éjszakai 
virrasztások idején, teljes egyedüllétben s esetleg lelki m agáram ara- 
dottságban az ismeretlen, de bizonyságtevő lélek hangja emberek lelke 
mélyéig hat s térít em bereket is. De ki az a mindig alkalmas ember, 
aki rádión keresztül, teljesen személytelen viszonylatban, hallgatóit 
egyáltalán nem látva, jól meg tud ennek felelni? Ezt a személytelen 
szolgálatot nagyon nehéznek tartjuk , ezért tudjuk megérteni azt a 
lelkészt, aki mikor azt a megbízatást kapta, hogy végezzen igehirdetői ! 
szolgálatot a stúdióból,'úgy érezte, hogy templomától távol, oltár és i 
szószék nélkül erre nem vállalkozhatik s rövid gondolkodás után nem 
vállalta a megbízást.

Azt hisszük, hogy ennek a külföldi lelkésznek igaza volt. A rádió 
azután más lelkészt alkalmazott erre a szolgálatra. így is nevezik ezt 
a férfiút: rádió-lelkész. M unkája és megbízatása az, hogy reggelen
ként bibliai részeket olvas fel, rövid elmélkedéseket tart és imádsá
gokat olvas fel hallgatóinak. Esténként pedig minden egyházhoz ta r
tozható hallgatóinak levélben feladott kérdésekre válaszol. így is lehet 
valaki egy ország papja s a háború előtt Am erikában majdnem ilyen
fajta kezdettel lett népszerűvé egy lelkiatya, de m iután egyházi mon
danivalóit kim erítette, olyan politikai akciókra és tőzsdei tanácsadá
sokra is vállalkozott, amelyek vállalatának jövedelmet hoztak ugyan, 
de az egyháznak ez a tevékenység mégis csak kárt okozott. M inden
esetre Székács József budapesti evangélikus lelkész és püspök ilyen
fajta eszközök alkalmazása nélkül tudott, mások megállapítása szerint, 
az ország papja lenni.

Hibázna és. tévedne ezekután az a kritikus, aki azt mondaná e cikk 
írójáról: íme, egy ember, aki semmibe veszi az ország törvényeit, ma 
is hallgatja a külföldi Rádióadásokat, noha ez tiltva van s tapasztala
taiból mindezeket olvasói elé tárja. E sorok írója azonban minden 
magyarokkal annyira tiszteli a rendelkezéseket, hogy valóban nem 
hallgat külföldi adásokat a tiltó rendelkezések óta. Amit itt sorokba 
gyűjtött, vagy régebbi tapasztalatai alapján kerültek bele az anyagba, 
vagy pedig egyházi újságcikkek alapján, amelyeket a m agyar cenzúra
hatóság átengedett s olvasását tudomásul vette.

Mi magyar keresztyén egyház abszolút m értékkel m érünk s ezért 
nem azonosíthatjuk magunkat sok esetben sem a német, sem a francia, 
sem az amerikai, sem az angol egyháziassággal. A vatikáni rádió adá
sait is ism ertük s arról sem akarunk más kritikát mondani, mint a 
többi egyházi adásokról. Az ötödik háborús év vége felé, amikor a 
szembenálló felek legerősebb eröbedobással küzdenek egymás ellen, 
mintha a rádió egyházi felajánlkozása is egy kicsit megkésett volna.

Az az érzésünk, hogy most az egyháznak még sok kérdésben hall
gatni kell s ma még sok mindent nem mondhat meg. Nem politikai i 
vonatkozásban, hanem lelki vonatkozásban. Valami ilyen okok miatt 
panaszkodik a svájci egyházi sajtó is. Azt hangsúlvozza nehány hónap 
óta, hogy igen erős cenzúra alatt kell szenvedni. így van általában az 
egyház is, mert ha nem hallathatja úgy a hangját, ahogy Ura ren
deli. hangja nem tiszta csengésű és némelyeket megtéveszthet.

BftmuSÉtET
magyar szellem ű nevelésen keresztül 
kijárják a magyarság iskoláját és ha 
kell, hát életükkel pecsételik meg ha
zájuk és honfitársaik iránt érzett sze- 
retetüket. És mindezt magától értődőén, 
term észetesen, nagy szavak és nagy 
pózok nélkül. Belőlük él a jövőbe ve
tett rem énységünk. vkm.

O lvastuk
V eres P éter: Szűk esztend ő cimü

könyve két kisebb írást tartalmaz. 
Mind a kettő önvallom ásszerü monda
nivalókkal jelentkezik. Ezek az önval
lomások azonban m agasfeszültséggel 
vannak teli, mert azt mutatják meg, 
hogyan él valójában a magyar szegény
paraszt. Ügy is mondhatnák, hogy a 
szegényem ber könyve ez az írás, mert 
mindaz, amit „egy földm unkás naplója” 
és a „szűk esztendő” című vallom ásá
ban elmond, erre vet fényt. Veres Pé
ter igen jól meg tudja írni azt, amit 
akar. Ezért tud most is szívből írni és 
úgy m egm utatni a dolgokat, ahogyan 
eddig csak igen ritkán hallhattuk. Mert 
bizony nagyon nagy különbség van a 
között, ahogyan egy író írja le a dol
gokat, aki csak elképzeli, vagy hallo
másból, vagy akár m egfigyelésből tudja, 
mi hogyan van, és a között, ahogyan az 
írja le, aki maga is átéli. Veres Péter 
pedig az az iró, aki nem akart sohasem  
„polgárosulni” és nem akart kiem el
kedni a parasztságból, hanem csak 
m agával együtt akarta az egész pa
rasztságot felem elni. Mégsem lehet azt 
mondani róla, hogy ezt különösképpen  
hangsúlyozná és ezzel akarna mint va
lam i „őstehetség” visszaélni és nevet 
szerezni. Veres Péter életform át lát sa
ját úletében, a magyar paraszt életfor
máját és ezt akarja javítani, gazdagí
tani, — és nem  akarja elárulni. Éppen 
ezért hiteles minden szava, mert nem  
egy polgárvilág számára készült beszá
moló, melyben tendenciák lennének, és 
am ellyel valam i politikai sikereket le 
hetne elérni. Inkább hiteles tudósítás 
egy ism eretlen világról, am ely magyar 
világ és am elyet a maga egyszerűségé
ben és valóságában kell megismernünk. 
Az pedig bizonyos, hogy ezt a m egism e
rést nem lehet másképp elképzelni, mint 
így, ahogy itt leírta a szerző. Nem re
gényesen, inkább elbeszélve, m esélve, 
mint amikor messzi világból érkezik  
valaki és elm ondja sorba mindazt, amit 
látott. Ezért is ajánlhatjuk ezt a köny
vet m indenkinek Nem kell félni tőle, 
nem  elkeserítő, inkább felvilágosító és 
csendesen elgondolkozik az ember, m i
alatt olvassa, és még csendesebben  
teszi le, amikor készen lett vele. (Ma
gyar Élet kiadás.)

N agy Im re ö sszegyű jtö tt verse it Ve
res Péter előszavával és méltatásával 
adta közre a Magyar Élet kiadóválla
lat. Nagy Imréről bizony eddig alig 
tudtunk valam it. Veres Pétertől tudjuk 
meg, hogy szegény napszámos volt, aki 
abban halt meg, hogy „elnyűtt’ volt. 
De egészen csodálatos ahogyan egy
szerűen. sokszor darabosan ír arról, 
amit átél, a természetről, munkájáról, 
a falu esem ényeiről. Nem is az ragadja 
meg benne az embert, hogy új form á
kat hoz, hanem az, hogy másképp látja 
a dolgokat, mint mi. Költőien és mégis 
parasztosan. k p .
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Láttuk

Liliomfi, Szigligeti Ede régi vígjátéka 
szinte becsempészésszerűen kerü lt a 
Nemzetibe. Először a Művelődés Házá
ban ifjúsági előadáson elevenítették fel 
s ' u tána hozták egyszerre át. Nem volt 
ünnepélyes felújítása, még a bem utató
bérletesek is később kapták  meg m int 
a többiek, szinte utolsónak. Pedig m int 
előadás egyike az utóbbi években láto tt 
legjobbaknak. Egy kis húzás itt-ott, egy 
kis modernizálás (néhol túlzásba me
nően is) sokat frissített az amúgy is 
eleven darabon. Jelenlegi form ájában 
kedves és elragadó, könnyű és jó szó
rakozás. Ha meséje és annak fordulatai 
néhol elavultnak és erőszakodnak is 
látszanak a mai reális felfogás szerint, 
úgy azonban, ahogyan játsszák, egy 
kis archaisztikus színnel, nagyon stílu
sos. Ügy érezzük, hogy abból a régi vi
lágból való, am ikor az em berek még 
ráértek így szórakozni. Ö rülnünk kell 
m indenesetre, hogy színre hozták újra, 
élvezetesebb és jobb m int sok új darab, 
főleg m int sok újabbkori bohózat és 
vígjáték.

Aki fölösleges, érdekes mondanivalójú 
új színdarab. Szerzője fiatal ember, 
aki jó témához nyúlt ezzel a darab já
val. Az édesanyáról van benne szó, aki 
m agára m arad. A férj meghal, a gyer
mekek m ár mind elszéledtek. Egyszerre 
elveszti életének értelm ét. Még férje 
emléke sem m arad meg tisztán a szá
mára, valahogy rájön, hogy nem ő állt 
egyedül az életében. A gyermeki sze- 
retetben ugyan nincsen hiba, lányai 
versenyeznek, hogy kihez menjen. Sorra 
megy is mindegyikhez, de egyiktől a 
másikig a csalódások ú tjá t kell meg
járnia. A szülői házból k ikerült gyer
mekek mindig új életet kezdenek, am e
lyikben csak alig-alig m arad meg va
lami a szülői ház szokásaiból. Az édes
anya szeretne lehetőleg sokat menteni 
a régiből, de ez nem sikerül neki. 
Összeütköznek a régi életform ák az ú j
jal, robbanás a vége. Igaz, hogy elég 
élesek is az ellentétek. Nem is mindig 
erkölcsösek. De a tanulság mégis m in
dig csak az, hogy nem lehet rákény
szeríteni a haladó életre az elm últ élet 
formáit. M agának az anyának is új 
életet kell kezdenie és ebben az új éle
tében nem m arad meg a szám ára a 
régiből semmi más, csak az, hogy nem 
lesz többé fölösleges, feladatot talál, 
m unkát, még ha ez a m unka kissé kü 
lönös eredetű is. A darab ügyes, jól 
megírt munka. Szinte törés nélkül viszi 
végig a nézőt az embersorsokon, ha 
egy-egy helyzete néha lélektanilag nem 
is egészen logikus. M indenesetre komoly 
darab, és azt az Ígéretet re jti magában, 
hogy a szerzőtől még sok komoly dol
got várhatunk. kp.

A bombatámadások során a buda
pesti templomokat nagyobb baj nem 
érte. Az épülő zuglói templomhoz egé
szen közel robbant bomba, megsértette 
az állványokat és a m ár elkészült lel- 
készi lakás és iroda épületében abla
kokban, tetőcserépben, esőcsatornában 
okozott kárt. Üveg és ajtókárok érték 
a mellette álló szeretetházat is, azon
ban a szeretetház ápoltjait nem érte 
sebesülés. Légnyomás által okozott k i
sebb k árt szenvedett a kőbányai és a 
pestszentlőrinci templom.
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Világviszonylatban mérve még mindig a legelőnyösebb helyzet
ben van a magyar keresztyénség. Beszélhet és írhat úgy, ahogy akar. 
Ha ennek a háborúnak vége lesz s Isten akaratából megmaradunk, 
e nagy háborúnak egyik nagy eredménye éppen az lesz, hogy nem
csak nemzetünk, hanem maga a magyar keresztyénség is, híven Urá
tól vett parancsainak, leghűségesebben és az evangéliumhoz teljes 
m értékben alkalmazkodóan látta  el háborús egyházi szolgálatát.

Ezt a pozitív értékét meg kell m utatnia nemcsak a magyar nyil
vánosság, nemcsak a magyar kormány s nemcsak a magyar rádió felé, 
hanem továbbra is és befelé is, hogy m aradjon a m agyar keresztyén
ség is ilyen. S amennyire részben másnak ismeri meg a többi álla
mok keresztyénségét, a megismerés anyaga továbbra is kötelezze arra, 
hogy maradjon meg ezen a keskeny úton, amely számára háború 
alatt, előtt és után az egyedül járható  út. G. L.
ti '  ~~~ Oi - Ott _iiî wT~ i ~i < ^ i *i"n "**<<** i

A U&z&n
Nézem a kezem. Figyelem az u jja k a t. ..
Mozgatom erre-arra, hogy ügyesen bújjanak 
egymáshoz. Játszom figyelm esen és csodálkozom.
Milliószor láttam, de most nézem! És átoson 
a ködből a fénybe a felismerés: 
csodálatos szerszám az emberi kéz.
Gyönyörrel tölt el az ötütem ű gépezet.
Ilyet nem  alkothat az emberi képzelet!
Van-e mérnök a világon, vagy szédült zseni, 
aki meg merné, meg tudná szerkeszteni?

Nézem a kezem. A z ujjaimon túl látok .. .
Áldás a kéz, de m ennyi bűn és átok 
szennye, bűze, olaja tapad e géphez, 
ehhez a piszkos, aljas, ügyes em berkézhez?
Képzeletem füstöl . . . szellemet idéz . . . 
s feltűnik egy görcsös, sátáni kéz.
Egy tárlaton . . . durva szobor . . . Káiné volt .. . 
az első halált hozta a földre: gyilkolt!

Nézem a kezem. Félek tőle! Pedig oly könnyű  
és tiszta most. De tehetség, szörnyű 
tudás és titáni hatalom: 
császár, kényúr minden anyagon!
Most pihennek, ujjaimba bújva .. .
De, mi lesz, ha újra és újra 
anyagot mozdítva munkába lépnek 
a kezeim, ezek az iszonyú, tudós gépek?

Nézem a kezem. Mi vagy? Ördög, 
vagy Isten szerszáma? Csontimz zörög 
majd munkád után, vagy szántás 
hasad az ugaron . .. kenyér, áldás?
Nyugodt vagy kezem. Néma, békés.
Téged nem gyötörhet kínzó kérdés.
Szolga vagy. Lelketlen szerszám csupán.
A gazda, a mester én vagyok! Csak rám 
vár ítélet, ha veled vétkezem  .. .
Istenem, fogd meg mind a két kezem!

F a r k a s  Pál.
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Élet és szenvedés
Az élet és szenvedés oly sűrű csomóba bogozódnak, hogy nem 

tudjuk kioldani, m ert hatalmasabb erők kószálták össze. Vannak sors
csapások, melyeket nem lehet elkerülni s el kell viselni őket. A kér
dés nagyon komoly. Nem kegyetlen-e az élet ilyen berendezése? 
Nem ellenmondás-e, hogy hivatottak vagyunk a boldogságra, de birtok
lásából ki vagyunk zárva? Ez a kérdés feleletet kíván, ha életünk és 
szenvedésünk értelm ét meg akarjuk fejteni, vagy legalább némi 
m agyarázattal ellátni. Különösen napjainkban kapjuk m induntalan a 
kérdések tömegét a szenvedés értelm ére vonatkozólag. A válasz azon
ban csak akkor lehet kielégítő, ha megismerjük, hogy a szenvedés és 
az élet célja szerves kapcsolatban van egymással. Ha ugyanis a szen
vedés hiábavaló, akkor a földi létünk érthetetlen.

Az emberiség sokáig hiába erőlködött feleletért. Hosszú időnek 
kellett elmúlnia, míg először a természetes ész világánál, m ajd az evan
géliumi hit fényénél megvilágosodott a szenvedés mélyebb értelme, 
mely szerint a szenvedés az életünk folyásába, mint érték került bele. 
E megállapítás rejti m agában azt a robbanóanyagot, mely oly sok 
vádat szór és szórt a m últban a keresztyénségre. A vád szerint, hogyan 
lehet az érték, amely az értékek pusztulásával jár?

A keresztyén bölcselet szerint a szenvedés a legnagyobb tevé
kenység. Ennek folyománya volt azután, hogy az aszkéták egyenesen 
keresték a szenvedést. Meg kell em lítenünk azonban azt, hogy a kívül
ről és máshonnan ránk szakadó szenvedés lényegesen hatásosabb, mint 
az a szenvedés, melyet az ember maga választ, m ert nehezebb amazt 
türelm esen elviselni.

Nietsche, aki nem ism er fensőbb eszményt az erőteljes akaraton 
kívül, a szenvedés akaratedző erejét dicsőíti. Inti azokat, akik az él
vezetnek akarnak élni: „Ti a szenvedést lehetőleg le akarjátok rázni; 
és mi? Űgv látszik, mi ellenkezőleg még több szenvedést, még rosszab
bat kívánunk. Kellemes élet, ahogy ti m ondjátok — hisz nem cél — 
ez talán a végén lesz. Ennek az állapotnak, mely az em bert nevetsé
gessé, megvetésre méltóvá teszi, pusztulnia kell. A szenvedés iskolája 
még pedig a legnagyobb szenvedésé terem tette meg az emberiség 
minden nagyságát. Mondhatnék, hogy az emberek rangsorát szinte az 
határozza meg, m ennyire tudnak szenvedni?“ (Nietsche, Jenseits v. 
Güt u. Bőse. 180. old.)

Az élvezés közönségessé tesz. Hamar durvák, érzékiek leszünk, 
könnyen botlunk és vétkezünk. A nehéz és súlyos csapások, mint a 
most tomboló fergeteg is, észretéríti azokat, akik magasabb hivatásuk
ról megfeledkeztek és a múlandó világba m erültek el; öntudatra ébred 
bennük az élvezet múlandósága. „G retschen“ tragédiájának finom 
lélektanára m utat és emlékeztet Schoppenhauer, midőn a szerencsét
lenség hatása alatt m egtértről így nyilatkozik: „M iután az ember a 
lelki gyötrelmek összes fokozatain átvergődve erejét a végsőkig meg
feszítve mégis a kétségbeesés szélére jutott, akkor hirtelen magába 
száll, megismeri a világot, m egváltoztatja önnönmagát; saját maga és 
szenvedése fölé emelkedik és így megtisztulva és megszentelve tánto
ríthatatlan  nyugodt boldogsággal és fenséggel mond le mindenről, ami 
után azelőtt mohón vágyakozott s im m ár örömmel várja a halált. Ez a 
megváltásnak a tisztító lángból hirtelen kitörő ezüstös ragyogása. 
Láttunk néha a gyötrő fájdalom ban olyanokat is megtisztulni, kik 
nagyon gonoszak voltak, egyszer csak teljesen átváltoztak, jókká let
tek“. (Schoppenhauer: Werke, Reclam I. 503. old.)

A kisebb, mindennapi szenvedések természetesen nem idéznek elő 
ilyen mély átalakulást, de állandóan ellensúlyozzák az érzékiség vesze
delmét s mivel mindig új sebeket tépnek fel, megakadályozzák, hogy 
teljesen összenőjjünk a földdel. A bölcselet a tisztító hatáson kívül 
sokat foglalkozik a nemesítő és felemelő hatásával a szenvedésnek.

A szenvedés az érzékiséggel való kapcsolatot meglassítja és fel
bontja. Szárnyakat ad a léleknek, hogy magasabbra szállhasson; más
részt megismerteti az érzéki világ múlandóságát és a lélek el nem 
múló javai felé irányít. A bölcseleti gondolkozás itt szokta felvenni és
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H Í R E K
Templomszentelés Győrött. Május 

7-én szentelte fel D. Kapi Béla püspök 
a győri gyülekezet most épített modern ■ 
tem plom át a Nádorvárosban. A tem p
lom berendezésének m unkálatai még 
nem készültek el, de megvan minden 
reménység arra, hogy ezek is a leg
gyorsabb ütemben befejeződnek.

A pünkösd e lő tti héten  Budapest 
összes protestáns templomában egész
hetes evangélizáció lesz, melyre már 
most felhívjuk lapunk olvasóinak fi
gyelmét.

Á ldozócsütörtök i isten tisz te le tek  a b u 
dap esti tem plom okban . D eák-tér d. e. 
V’9 órakor H ernády Nándor (úrv.), 
Vi’lO-kor (német nyelven) G üttler Vil
mos, 11-kor dr. Kékén András (úrv.), 
d. u. 6-kor Muncz Frigyes. — Fasor: 
d. e. 9-kor Kemény Lajos (úrv.), 11-kor 
(rövid áhítat) Pásztor Pál, d. u. 4-kor 
Pásztor Pál. — Az A réna-úti im aterem 
ben d. e. VHO-kor Pásztor Pál. — Kő
bánya: d. e. 9-kor és d. u. 4-kor Szabó 
A ladár (úrv.). — Simor-u.: d. e. ‘MO-kor 
Boros Károly (úrv.). — Rákóczi-út 57.: 
d. e. 10-kor (szlovák nyelven) dr. Szi- 
lády Jenő, d. u. 5-kor (magyar nyelven) 
H ernády Nándor. — Üllői-úti im aterem 
ben d. e. 9-kor Falvay Jenő (úrv.). — 
Szvetenay-u. elemi iskolában d. e. 9-kor 
dr. Halász Kálm án. — G yarm at-u. 14. 
sz. a. d. e. VslO-kor Szuchovszky Gyula
— Egressy-út 73. sz. a iatt d. e. 11-kor 
Szuchovszky Gyula. — Angyalföldön 
d. e. 10-kor és d. u. 4-kor Rimár Jenő 
(úrv.). — Toroczkó-téri ref. templom
ban d. e. 8-kor Danhauser László. — 
Bécsikapu-téri templomban d. e. 9-kor 
Bagár Iván, 11-kor vitéz Sréter Ferenc 
(úrv.). — Böszörményi-út 22. sz. a latt 
d. e. VHO-kor Danhauser László. — 
Óbudán d. e. 10-kor Mohr H enrik (úrv.).
— Kelenföldön d. e 9-kor Medvegv An
tal (úrv.), 11-kor Wolf Lajos, d. u. 5 
órakor Medvegy Antal.

Az O rszágos L u th er-S zö v etség  m á
jus 8-ára egybehívott választmányi 
ülése közbejött akadályok m iatt, el
m aradt.

D. Soltész  E lem ér tábori püspök 70
éves. A m agyar honvédség protestáns 
vallású tagjainak lelki vezére, D. Sol
tész Elemér protestáns tábori püspök, 
aki ezt a magas tisztséget m ár 22 éve 
tölti be, most érte meg 70. születés
napját.

B om b ata lá la t érte a bukaresti magyar 
evangélikus és reform átus templomot 
az egyik legutóbbi légitámadás alkal
mával. — A brassói légitámadás a l
kalm ával a m agyar munkásság köré
ben is voltak halottak és sebesültek. 
A délerdélyi m agyar egyházak meg
kezdték a veszélyeztetett helyekről a 
m agyarság kiköltöztetését.

Ü jabb adom ányok az Országos Lu
ther-Szövetség H adiárvaházára. A leg
utóbb érkezett adományok közül nyug
tázzuk a szatm árném eti evang. lelkész) 
hivatal, özv. Bányai Gézáné Cegléd, 
O berländer Rezső és neje Bpest, özv. 
Rudi Miklósné Medgyesegyháza és dr. 
Agárdy Jenőné Bpest 100—100 pengős, 
továbbá a keszőhidegkúti egyházközség 
80 pengős adom ányát és Hugyecz 
Györgyi Újvidék havi 40 pengős meg
ajánlását. K iemeljük a dúsai leányegy
ház 50 pengős adom ányát, am elyet vi-
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ß t m u s a c r
téz Baráth Károly rim aszom bati lel
kész a következő levél kíséretében kü l
dött be: „Tisztelettel jelentem, hogy
egyházközségünk leányegyházában, Du
sán, elnéptelenedett m agyarnyelvű ev. 
iskolájának megmentésére az 1943. év- 

#ben tíz gyerm eket befogadó árvaházat 
állított fel. Erre szükség volt, m ert a 
cseh uralom idején, telepítés folytán a 
község túlnyomó része tót nyelvű lett. 
Az árvaház fenntartása azonban any- 
nyira igénybe veszi úgy az egyház 
anyagi erejét, m int híveink áldozatkész
ségét, hogy az Orsz. Luther-Szövetség 
H adiárvaházára csak helyi L uther- 
Szövetségünk adakozhat. Szeretettel 
küldött adom ányát — ötven pengőt — 
egyidejűleg postára ad tam ”.

Meghalt id. Szabó Aladár, a m agyar- 
országi K IE-m unka m egalapítója, volt 
budapesti ref. teol. akadém iai tanár. 
Neve és munkássága egyházunk hívei 
körében is ism ert volt. Április 28-án 
tem ették a gödöllői reform átus tem p
lomból. Temetésére a nehéz viszonyok 
ellenére is az ország messze vidékeiről 
jöttek gyászolók, küldöttségek, képvise
letek. Temetését Kovács J. István teol. 
tanár végezte, aki a tanítvány hálá já
val rajzolta meg a missziói lelkű ú t
törő lelki arcát, aki 60 évvel ezelőtt 
kezdette meg a templomon kívüli em 
berek: háztartási alkalm azottak, iparo
sok, tanoncok között Isten országának 
terjesztését.

Tanyai istentiszteletek Szarvason. A
negyedik lelkész beiktatásával most 
m ár rendszeresen folyik Szarvason a 
tanyai hívek gondozása. A két újtem p
lomi lelkész: Kiss György és Szepesi 
Károly vasárnapró l-vasárnapra a ta 
nyai körzetekben felkeresik az egyes 
külterületi iskolákat, igét hirdetnek és 
úrvacsorát osztanak. — Legutóbb a 
„Skorka” és a „Sápszky” iskolákban 
vasárnapi iskolát is ta rto ttak  a tanulók 
részére, délután pedig a felnőtteket 
bibliaórára külön összegyűjtötték. A ta 
nyai istentiszteletek ta rtásá t a hívek 
nagy örömmel fogadják s az istentisz
teletek m indenütt igen látogatottak.

A testvéregyház köréből. M ájus 4-én 
a reform átus egyház legfőbb törvény
hozó testületé, a zsinat ta rto tt ülést 
Budapesten, melyen a zsinat és a zsi
nati tanács kivételes hatásköréről szóló 
törvényt alkotott. Ez a törvény széles
körű felhatalm azást adott az egyház
megyék és az egyházkerületeknek rend
kívüli időkben való intézkedésre. Az új 
törvény a kormányzói jóváhagyás és 
megerősítés napján lép hatályba. — 
Bácsfeketehegyen az iskolai év lezá
rása után a reform átus polgári iskola 
igazgató-tanácsa és a tan testü let fel
ajánlották a presbitérium nak és a szü
lőknek, hogy a tanulókkal megszűkített 
órarendben tovább foglalkoznak s ve
lük az egész évi tananyagot elvégzik.

Halálozás. Schrantz Zoltán puszta- 
szentkirálylászlói (Zala megye) evangé
likus lelkész életének 46., házasságának 
16. évében m ájus 1-én, hosszú szenve
dés után elhúnyt. M ájus 4-én tem ették 
el a szilsárkányi templomból. Sztrókay 
Piroska budapesti leánygimnáziumi ta 
nár sógorát gyászolja az elhúnytban.

Keressük Pálfi Terézia keresztelési 
anyakönyvi kivonatát az 1840—50. évek 
körüli időkből, valam int Péter Mihály 
házassági bejegyzését (vőlegény római 
katolikus volt). Nevezett 1837 augusz
tus 29-én született Heréden. — É rte
sítést lapunk kiadóhivatalába kérünk.
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bekapcsolni jóhiszeműen, sokszor pedig tehetetlenségében az Isten
eszmét, mely örök és minden változás felett áll. De így sem tudnak 
természetesen végső, nyugodt megoldást adni, mely az evangélium 
nélkül nem is lehetséges.

A bölcseleti gondolkodás szerint a szenvedés csiszolja a felületes
séget, könnyelműséget, puhaságot és a m értéktelen érzékiséget; acéloz, 
tisztít, felemel és nemesít. Olyan iskola ez, amelyet mindenkinek el 
kell végeznie, aki az erkölcsiség m agaslatára akar felemelkedni. Azt 
mondanunk sem kell, hogy ami áll az egyedre, ugyanolyan m érték
ben, ha nem jobban, érvényes a nemzetre. Hilty mondja: „Aki soha
sem szenvedett igazán, valamikép mindig felületes, középszerű m arad‘:.

De nemcsak magunk, hanem mások szenvedése is erkölcsi neve
lésünkre szolgál. Nemcsak a földi múlandóságot hirdeti, hanem alkal
m at nyújt a szívjóságnak és áldozatkészségnek bebizonyítására. Ha 
nem volna szenvedés, akkor szeretet sem volna. Vele együtt az embe
riség történelm ének egyik legszebb és tiszteletre legméltóbb fejezete 
m aradna ki.

Mindaz, amit eddig a bölcseleti gondolkodásról elmondtunk, az az 
éremnek csak az egyik oldala. Ugyanis a szenvedés nem vezet szükség
képen erkölcsi nemesedésre. Sőt! Könnyen ellenkező eredménnyel já r
hat. Gyakran rossz kedvet, türelm etlenséget, lázongást és felháboro
dást kelt, sőt a történelem  tanító példái szerint teljes összeomlás lehet 
a nagy csapások következménye. A lelki fájdalom olykor tehetetlenné, 
fásulttá tesz; a sok szenvedés következtében bizonyos fáradtság és 
eltompulás lép fel, vagy a megkínzott term észet annál jobban és 
mohóbban ragad meg minden élvezeti alkalmat. Finom pszihológia 
rejlik Mephistopheles szavaiban, Lenau ,,Faust“-jában:

„Az embernél a legjobbik vonás ez:
Ha néha tán megsebzi őt a sors 
Vagy veszteség a lelkét megpuhítja:
Az élvezetnek oly ham ar behódol! . ..
Mint hogyha tán erénye őreit 
A fájdalom  megrészegítené,
És őrhelyükön elszundítanának . . .“

Mi magyarok röviden azt szoktuk mondani, hogy embere válo
gatja, hogy kire minő hatással van a szenvedés. Ágoston ezt így oldja 
fel: „M ert amint'Ugyanazon tűzben az arany fénylik, a polyva pedig 
füstöt vet; valam int ugyanaz a cséplő a szalmaszárakat összetöri, a 
gabonaszemeket pedig megtisztítja; és ahogyan a tiszta olaj sem keve
redik össze az alján m aradt zagyvalékkal, bár ugyanaz a prés sajtolta 
kis; hasonlókép ugyanazon csapás a jókat megszilárdítja, megtisztítja 
és megedzi, a gonoszokat kárhozatba dönti, bünteti és kiirtja. Amiért 
is azonegy nyomorban a rosszak Istent szidják és káromolják, a jók 
ellenben imádják és dicsőítik. Nem az a lényeges, hogy milyen csapá
sokat szenved, hanem hogy ki szenved. Ha felkavarják, a sár undorító 
bűzt, a kenőcs kellemes illatot áraszt“. (De civitate Dei. 1. k. 8. f.)

Feltételezzük még napjainkban is, hogy a szenvedés nem m úlja 
felül erőnket. Elég sokat elbírunk. A történelem  tanúsítja, mely re t
tenetes kínokat képes az ember elviselni anélkül, hogy lelkileg leros
kadna. Hogy azonban az élet terhei képességeinket soha meg nem 
haladják, ezt tapasztalatból nem, vagy nagyon nehezen tudnók be
bizonyítani. Ez, véleményem szerint, a világnézettől függ. Aki nem 
hisz személyes Istenben, nem talál sehol serb kezességet arra nézve, 
hogy a gonosz sötét hatalm a nem zúzza össze. Aki ellenben élete sor
sát az isteni gondviselés kezében tudja, annak erős a bizalma az Isten 
jóságában és hűségében. De erről egy későbbi megfontolásban óhaj
tunk szólni. Pál apostol írja: ,, . . .  de hű az Isten, aki nem hágy tite 
ket feljebb kísértetni, m int elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egye
temben a kimenéseket is megadja, hogy elszenvedhessétek“. (I. 
Kor. 10:13.)

Dr. Halász Kálmán
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Budapesti evangélikus és re
formátus templomokban egy 
héten keresztül mindennap be
szélni fog a bibliai tékozló fiú 
példázata a szívekhez. A bibliai 
tékozló fiú fog szólani a maga 
történetéről a mai tékozlókhoz. 
El fogja mondani eltávolodását 
az atyai hajléktól, könnyelmű 
életét az idegen városokban, 
nyomorúságát az idegen embe
rek között, azután hazaforduló 
gondolatait, míg belőlük meg
térés, visszaindulás lett. Ez a 
csodálatos evangélium felejthe
tetlen egyszerű mondataiban az 
emberi élet legmélyebb ösztö
neire, legsúlyosabb bűneire, ne
hézkes megtéréseire vet a világ 
világosságától származó vilá
gosságot. Van ember, aki nem 
ismeri? Szörnyű vád ez az 
evangéliumot hirdető keresz- 
tyénségre. Van keresztyén, aki 
ismeri és nem tanul belőle? 
Szörnyű vád ez minden bűnös 
keresztyén szívre nézve. Az 
első rész megdöbbentő éles kép 
rólunk, emberekről.

A tékozló fiú csak önmagáról 
beszél. Amit tőle hallunk, val
lomás az életéről. Mi volna a 
vége? Legjobb esetben béres 
lenne belőle. Ha volna minden 
tékozló fiúnak elegendő testi 
ereje megtenni a hazafelé vivő 
utat és ha volna elegendő lelki 
ereje megtenni a teljesen alá
zatos bűnvallást minden mél
tatlanságáról és ha az teljesed
nék vele, amit ő maga is igaz
ságosnak és szomorú sorsa em
beri szívvel elgondolt megjaví
tásának kiszámított, akkor is 
csak béres lenne belőle. De a 
példázatot a m\ Urunk mon

Elmegyek
dotta el, aki nemcsak az em
bert ismerte teljesen, hanem 
aki egyedül ismerte teljesen az 
Atyát is. Ez már az újszövetség 
Istene: az Atya. Aki vétett az 
atyai ház törvényei ellen, aki 
méltatlan lett a gyermek névre, 
azt hazavárja, de nem bünte
tésre, hanem kegyelemre. A 
bűn, amellyel ez az Atya meg- 
szomoríttatik, bűn marad és 
Istennek felettünk való szomor- 
kodása rajta van a mi szám
adásunk lapján. De az evangé
lium megtanítja, hogy ez az 
Atya határtalanul és teljesen 
szeret. Nem elveszíteni, hanem 
megtartani akar. Isten szívében 
nincs elveszítő szeretet, csak 
megmentő szeretet van. A pél
dázatbeli Atyának a haszná
latlan saruja, a fiókban lévő 
gyűrűi és az ünnepekre szol
gáló főöltöző ruhája csendben 
várakoznak az időpontra, ami
kor felhallatszik: Húzzatok sa
rut a lábára, adjatok gyűrűt az 
ujjára, hozzátok elő az én fő
öltöző ruhámat. Bőséges, meg
remegtető szeretet ez. Még a 
szeretetnél is több: kegyelem. 
Figyeljétek meg, hogy ez a 
tékozló fiú, amint atyja arcába 
nézhetett, amint érezte annak 
ölelését és csókjait, nem tudta 
befejezni az előre betanult 
mondatot, azt már nem tudta 
kimondani: tégy engem eggyé 
béreseid közül, mert már át
hevítette őt az a váratlan sze
retet, amelyik nem beszélt sem
mit a bocsánatról, csak örven
dezett a meghalt és feltáma
dott, elveszett és újra megtalált 
fiúnak.

Most már hiába nyugtalan

kodik és irigykedik a nagyob
bik fiú, hiába gyanakszik visz- 
szatért testvérére és hiába nézi 
emberi szívvel az isteni kegye
lem csodáját, ez többé meg 
nem változik. Isten megkegyel
mez azoknak a bűnösöknek, 
akik Jézusban megismerték Őt, 
mint Atyát. Lesznek kemény
szívű testvérek ezután is és 
meg fogják keseríteni ezután 
is sokaknak az életét, de a ke
gyelem kiárad a tékozlófiúk vi
lágára és ember többé meg nem 
állíthatja azt. Bűn és bünhő- 
dés, háború és félelem, kereszt
fa és feltámadás mögött a világ 
Atyja áll, aki megbékéltette 
magával a világot az Ő Egy
szülöttjében. Lehet megtérni? 
ez kevés. Kell megtérni? ez 
a kiindulás.

Budapest evangéliumi ke
resztyén népe ne keressen eb
ben a nagy méretűnek nevez
hető evangélizációban semmi
féle irányú tüntetést. Alkalom 
ez, csendes alkalom, áldott al
kalom arra, hogy tékozló fiúi 
életét, az Atya várakozó szere-: 
tétét és a Krisztusban adott ke
gyelmet alázatos és menekvő 
szívvel megismerje. Háborús 
félelmek közül, életgondok fel
hői alól, óvóhelyek mélységei
ből, bűnös nappalok és éjsza
kák lelkifurdalásai közül, végül 
pedig a bizonytalanná lett élet 
minden árnyékai közül hívja 
elő ez a szent alkalom Buda
pest evangéliumi népét erre a 
szívből fakadó sóhajtásra: Fel
kelek és elmegyek az én 
Atyámhoz . . .

K. L.

1
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32 templomban

egy héten át ugyanabban az időben áll 
Isten színe elé Budapest evangéliumi 
egyházainak egész népe. Amikor h a
zánk és fővárosunk soha nem próbált 
veszedelemmel áll szemben, soha és 
sehol sem hallott alkalm at készít erre 
Isten: 32 templomban hangzik a meg
térésre hívó Evangélizáló bizonyságtétel 
május 21-i, vasárnapi kezdettel, pün
kösd ünnepéig minden nap d. u. 6 ó ra
kor. Valamennyi templomban egysége
sen A tékozló fiú példázatáról. Soroza
tosan, m iért is ki ne hagyjunk egyetlen 
napot sem.

Legyünk most ott templomainkban, 
m int a legnagyobb ünnepeken szok
tunk. Hívjuk, kérjük  és hozzuk el azo
kat is, akik talán  évek óta nem voltak 
templomban. A nehéz m agyar időkben 
ta láljunk  haza mennyei Atyánkhoz 
mindnyájan.

Az egyes estéken a következő tá r 
gyakról lesz szó:

M ájus 21: A messzeség igézete.
M ájus 22: Hová süllyedhetek?
Május 23: A legnehezebb út.
M ájus 24: M iért engedi Isten?
M ájus 25: Aki a bocsánatot megsze

rezte.
M ájus 26: Minden értelm en felül.
M ájus 27: Az örömtelen fiú.
A beszédeket evangélizáló bizonyság- 

tételre kész lelkészi és világi férfiak 
ta rtják . Az evangéhzáció színhelyei:

Evángélikus egyház:
1., Bécsikapu-tér, III., Dévai Bíró M á

tyás-tér, IV., D eák-tér 4., VI., Fóti-u.
22., VII., Vilma kir.-nő-ú t 17—21., VIII., 
Ü llői-út 24., X., Kápolna-u. 14., X., Si- 
mor-u., XI., Bocskay-u. 10., XII., Bö- 
szörmé'nyi-u. 22., X IV .,‘Szugló-u. 49—51.

Református egyház:
11., Szilágyi Dezső-tér 3., II., Torockó- 

té r 1., III., K álvin-u. 4., V., Pozsonyi-u.
58., V., Szabadság-tér 2., VII., Vilma ki- 
rálynő-ú t 7., VIII., Kőris-u. 13., VIII., 
Salétrom -u. 5., IX., M ária Valéria r. tel.
78., IX., K álvin-tér 7., X., Ihász-u. 15., 
X., Üllői-út 90., XI., Darányi K.-u. 5., 
XII., Böszörményi-u. 28., XIII., Frange- 
pán-u. 43., XIV., Róna-u. 197., XIV., 
Thököly-u. és A réna-u. sarok. Német 
nyelvű evangélizáció: Gr. Klebelsberg 
Kunó-u. 20.

Baptista egyház:
VIII., Nap-u. 40.
Methodista egyház:
VI., Felsőerdősor-u. 5.
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, VIII., 

Vas-u. 2/c: minden este 7 órakor ifjú 
sági evangélizáció. ,,Áron is vegyétek 
meg az alkalm akat, m ert a napok go
noszak”.

Kiilmissziói összejöveteleket rendez
a magyarországi Evangélikus Misszió
egyesület budapesti és környéki tagjai 
részére minden hónap második hétfőjén 
az egyetemes egyház im aterm ében; 
VIII., Üllői-út 24., pontosan fél 7 órai 
kezdettel. — M ájus 8-án M üller György 
és missziója c. ta rto tt előadást dr. He- 
rendy (Hermann) Béláné tanárnő. — 
Június 12-én Misszió, ku ltú ra és tudo
mány c. beszél Ferenczy Zoltán s. lel
kész. — További előadások címei: 
Misszió és imádság, Misszió és pénz.
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Istentisztelet az óvóhelyen!
Múlt vasárnapról eddig még számomra ism eretlen lelkészi szolgálat 

elvégzését jegyezhettem  fel lelkészi naplómba. Óvóhely avatást végez
tem. Nem is csak egyet. Időm javarésze vele telt el. Délben indultam, 
itthoni templomi szolgálatom után az első ilyen funkcióra s este, 
jóval napnyugta után tértem  haza az utolsó szolgálatról. Az első óvó
helyavatást egy héttel előbb előj egyeztették már, a többiek aznap 
jöttek. Ifjúsági körünk tagjainak s gyülekezetünknek figyelmét felhív
tuk arra, hogy egyházunk is szívesen résztvesz szolgálatával ezeken az 
ünnepélyeken ott, ahol a ház lakóinak egy része evangélikus; sőt kívá
natos is, hogy híveink megvédve egyházunk érdekeit, elhívják a 
szolgálatra saját lelkészeiket is. Lelkésztársaim nak eddigi tapasztalata 
az volt, hogy nagyon bensőségesek az ilyen alkalmak. Rendszerint a 
ház apraja-nagyja résztvesz ra jtuk  s olyanok is közelebb kerülnek 
Isten igéjéhez, az evangéliumhoz, akik soha semmi kapcsolatot nem 
tarto ttak  fenn egyházukkal. Saját tapasztalatom mal is megerősíthetem 
ezt. Tegyük meg azonban még egyszer elm últ vasárnapi sétánkat. Első 
utam egy Hársfa-utcai kis bérházba vezetett. Dunántúli, artikuláris 
gyülekezetből származó, 55 év körüli evangélikus házmester fogadott. 
Siri csend az udvarban. M intha riadó után lennénk, egyetlen embert 
sem látok. Lépteink zaja veri csak fel a csendet. — Hol vannak a 
többiek, a lakók? — kérdem  kíváncsian. — De nem is várom meg a 
feleletet, m ert abban a pillanatban válaszképen énekszó üti meg a 
fülemet. Az óvóhelyen, templomi áhítatba merülve ül m ár mindenki, 
többeknek énekeskönyv van a kezükben s úgy, amint ilyenkor, templo
mozás előtt faluhelyen szokás, énekelnek egv-egy éneket. Éppen a 
„Mint a szép híves patakra“ . . . dallama zsong odalent. Megható lesz 
ez a szolgálatom, érzem előre. Ilyet még nem láttam  Pesten. Könny
csepp jelenik még a szememben s torkom at valami fojtani kezdi. Arra 
gondolok: Isten tudhatja  csupán, milyen lelki áldásokat tartogat ezek
kel a mostani nehéz időkkel számunkra. Talán most fog majd felújulni 
a szenvedést átélt protestánsoknak házi áhítata, vagy a katakombák 
m élyére szorult keresztyénség ú jra meg fogja m utatni legyőzhetetlen 
erejét. Már lent is vagyunk, hirtelen feláll az egész gyülekezet, imád
ságba merül, magam az orgonákkal és gyöngyvirágokkal díszített, a 
getsemánéi jelenet képével ékeskedő oltárhoz lépek. Dunántúli evan
gélikus testvérem  ebben a pillanatban megszólal: Énekeljük el a 256. 
ének 1. és 2, versét. Már zeng is az Erős várunk. Szárnyaló dallama 
egybefonja az egész gyülekezetét. Kivétel nélkül mindenki fújja, har
sogja: „Erőnk magába mitsem ér, Mi csakham ar elesnénk, De küzd 
velünk a hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk . . .’* Azután imádkozom, 
igét hirdetek. Jákob történetéből olvasok fel egy részt s bizonyságot 
teszünk m indnyájan arról, hogy ha Isten csak egyetlen kemény követ 
adott volna nekünk ezen a helyen, amelyen fáradt, üldözött életünket 
m egnyugtathattuk, ra jta  álomba m erülve intést nyerhettünk, már 
akkor is méltó lenne oltárt emelni az Ö tiszteletére. Isten azonban 
sok támadás és gyakran rémítő halál ellen adott oltalmat. A gyülekezet 
minden tagja áment mondott szavaimra, amikor hirdettem : Béthel az 
ez a hely, Isten háza, Isten jelenlétének helye. Igehirdetés után megint 
imádság következett, melyben áldást kértünk a hazára, az egyházra, 
könyörögtünk békességért, a ház minden felekezetű, rangú és korú 
lakójáért. Áldás és a Himnusz fejezte be a magasztos és feledhetetlen 
istentiszteletet. Utána még sokáig együtt m aradtunk. Ism erkedtünk 
egymással, szívünket k itártuk egymás előtt. A légo-parancsnok — maga 
is evangélikus ember — elmondotta, hogy kötelezővé tette  az avató
istentiszteleten való részvételt. Előzőleg névsort olvasott, a ház minden 
légo-szolgálatra kötelezett tagját megfelelő karszalaggal látta el, a 
tűzoltókból díszőrséget szervezett, közösen vásároltak oltárképet s az 
a terve, hogy máskor is fognak istentiszteletet tartani odalent.

Délután újabb meghívásokra folytattam  utamat. Egy Elemér-utcai 
nagy bérházba mentem. A katolikus lelkész szolgálata után végeztem 
istentiszteletet az óvóhelyen. Itt is felekezeti különbség nélkül volt 
együtt a ház minden lakója. Minden terem zsúfolásig telt áhítatos 
hívekkel. A bejárat ajtaján fehér virágokból készített kereszt, az 
oltárok roskadoztak a sok illatos cárágtól. Máskor is kell istentiszteletet



tartanunk ezen a helyen — biztatgatták egymást az emberek. Az 
Aréna-út egyik háztömbjének óriási légo-pincéjében már aránylag 
kevesebben voltunk. Ezt azonban nem  róhatjuk fel a lakóknak. Későn 
határozták el m agukat ennek- az avatásnak mai m egtartására s' idő 
hiánya m iatt nem ért el m indenkihez az értesítés. Alkonyra já r t már, 
amikor a Baross-tér egyik házához érkeztem. Légoparancsnok-nő foga
dott. Csak hárm an vagyunk evangélikusok: férjem, fiam és jó magam 
— mondotta —, de kötelességemnek tartottam , hogy evangélikus egy
házam lelkészét is elhívjam. Jelentem , hogy nagyrészt együtt vagyunk. 
Félve kezdtünk az „Erős várunk“-ba. Hogy tud ja  maid együtt-énekelni 
a sok másvallású hívő ezzel a néhány evangélikussal?! Isten azonban 
csodálatosan megszégyenített bennünket. Három-négy verssor után, 
előzetes szövegmondásra mindenki ism erte a dallamot.

Lelkemben ott zsong a sok kedves emlék. Fáradtan bár, de 
lélekben m egújulva mondok köszönetét itthon Istennek ezért a napért, 
amely a legtöbb áldást éppen nekem hozta. A folytatást, az eredm énye
ket ma még nem láthatjuk. Az azonban kétségtelen, hogy mindenkinek 
egy életre szóló feledhetetlen élménye egy óvóhelyen tarto tt isten- 
tisztelet. Vele Istenhez közelebb ju tnak  a lelkek. Megismerkednek azok 
a hittestvérek, akik tíz-húsz év óta egy fedél alatt laktak ugyan tálán 
csak egy emelet, vagy egy fal választotta el őket, de a fővárosi élet- 
berendezkedések miatt, különböző hivatásmezőn állva, nem is volt 
alkalmuk a találkozásra. A testvér reform átus egyházban nagyon érde
kes esetet jegyeztek fel egy menyasszonyról és egy vőlegényről. A kö
zeljövőben óhajtják m egtartani esküvőjüket s m ár előre kikötötték, 
hogy ha lehet, a templomi óvóhelyen esküsznek. A furcsa kérést azzal 
indokolták, hogy örökké emlékezni kívánnak az első nagy légitám adásra 
és arra, hogy Isten őket milyen csodálatosan m egtartotta. Ugyanis a 
házukat telitalálat érte s ők csak úgy m enekültek meg a halál elől, 
hogy a szirénázás alatt nem futottak hazáig, hanem a templom óvó
helyén húzódtak meg. Isten háza volt menedékük. Csodának tartják  
életbenm araaásukat s Isten kezét nem is akarják ezután elengedni.

Amikor hálásan megköszönöm Istennek ezt a feledhetetlen napot, 
szívemben reménység kél aziránt, hogy óvóhelyeken tarto tt istentisz
teleteken keresztül feltámad egyházunkban ú jra a házi áhítat gyakor
lása. az egy-egv házban lakó hívek jobban megismerik egymást, a kis 
közösségek megismerkedése is könnyebb lesz a lelkésszel és így Isten 
megint bizonyságot ad nekünk arról, hogy ő a gonoszát is jóra tudja 
felhasználni. Pásztor Pál.

A nemzeti megújhodás
folytonos lehetősége

1. Általánosan elterjedt vélemény szerint a népek, a nemzetek 
életében is az ifjúkor u tán a férfikor és azután az aggkor és halál 
következik. Ez az elmélet a népek, nemzetek, az egyes ember életével 
való elsietett összehasonlításaiból keletkezett. Igaz, hogy eddig sok 
nép, nemzet elpusztult és helyettük új nemzetek léptek fel a történe
lem hangos küzdőterére, de ha alaposabban vesszük vizsgálat alá ez 
elm életet és minden részletre kiterjedő tanulmányozás tárgyává tesz- 
szük, akkor csakham ar belátjuk tarthatatlanságát.

Ha a nemzet vigyáz faji erejének épségére, akkor a nemzet fenn
maradása elsősorban nemzeti öntudatból, hivatásába, jövőjébe vetett 
hitétől és a közösségi (erkölcsi) erőinek egészétől függ. Más erősebb 
népek leigázhatják az öntudatos és küldetésében bízó népet és még 
sem tudják megsemmisíteni, ha faji és közösségének összetartó erői 
épségben maradtak.

A m ondottakat igazolja a magyarság esete. A törökdúlás évszá
zadaiban a nép faji és közösségi ereje egészséges m aradt -a m agyar 
parasztságban és a tősgyökeres ép fajerővel rendelkező középnemesi 
körökben, ennek köszönhetjük fajunk, nyelvünk, ősi magyar népi 
kultúránk fennm aradását. A m agyar parasztság közösségi erejét kiegé
szítette a nemesség - nemzeti hivatástudata és ígv együttesen biztosí
tották magyarságunkat.

Hírek Finnországból
Lelki munka a frontkatonák család

jai körében. A M agyarországon is is
m ert Jouko K aranko evangélikus tá 
bori lelkész az egyik napilap hasábjain 
nyilatkozott erről a kérdésről. Megemlí
tette, hogy az ú. n. F rontkatonák Szö
vetségében eddig 10 tábori lelkész 
szolgált, kiknek elsőrendű feladatuk 
volt, hogy a frontkatonák és azok csa
ládjai között fenntartsák  a folytatóla
gos összeköttetést. A F rontkatonák Szö
vetségének lelkészei tehát tulajdonké
pen utazólelkészek, kik szabadon u taz
nak mind a frontokon, mind a hazai 
terü leten  s ezáltal a leghitelesebb ada
tokat tud ják  szolgáltatni egyrészt a 
családtagoknak a frontokon harcoló 
katonák életéről, másrészt ezeknek a 
hazai terü leten  élők hogylétéről. A 
frontkatonák különös óhaja volt az. 
hogy éppen a tábori lelkészek legyenek 
az összekötők, mivel — mint Karanko 
lelkész mondotta — e lelkészek nem 
pusztán az üzeneteket viszik és hozzák 
egyik helyről a m ásikra, hanem  első
sorban Isten Igéjével akarnak  minden 
dísz nélkül szolgálni mind a katonák, 
mind az otthon m aradt családtagok kö
rében.

A 40 éves Fehérszalag-Szövetség m ár
cius 25-én ta rto tta  ünnepi közgyűlését, 
melyen ír ja  P etra  a Szövetség m unká
járól és m unkásairól a következőket 
m ondotta: „A nő egyik legfontosabb 
feladata a társadalom  életében a ke
resztyén alapon álló alkohol-m entesítő 
(Magyarországon a „Kék kereszt”) 
m unka. A Fehérszalag m unka Am eri
kából indult el 1873 karácsonyán, mi
kor is kb. 200 főből álló női csapat 
csapszékről csapszékre menetelt, ahol 
egyházi énekeket énekelve és imádkozva 
akartak  hatni a részegeskedőkre, belát
ta tván  vleük azt, bogy m ennyire á r ta l
mas életükre, családjukra, valam int a 
közre az alkohol fogyasztása. A F. Sz. 
m unka Finnországban 1877-ben indult 
el Vaasa nevű városban, ahol Hilda 
Hellmann, nővérével együtt a részeges 
matrózok, foglyok és gyerm ekek között 
végeztek e téren mentő és építő m un
kát. A Szövetségnek jelenleg 1000 tagja 
van' 70 egyházközségből. A Szövetség 
elnöke Tilda Lauha esperesné, ki az 
1937-i finn-ugor lelkészkonferencián 
hazánkban is já r t és nagy b ará tja  lett 
M agyarorzágnak. A Szövetség feladatai 
közé tartozik még, hogy nagy városok
ban ú. n. Fehér-Szalag Szövetség há
zakat építsenek, ahova a városba fel
utazó magányos nők kapnak szállást, és 
ellátást, megszabadítva ezáltal az ilye
neket a város különböző veszélyes csá
bításaitól. Minden évben megrendezik 
az ú. n. abszíinens-napokat, valam int 
a szokásos csendes napokat. Nevelő 
m unkájuk kiterjed  az ifjúság, sőt a va
sárnapi iskolások táborára is.

Élénk m unka az ..önképző-körök“ 
területén. Ez az ú. n. önképző-kör, vagy 
ahogy Finnországban m ondják: tanu l
m ányi-kör rendszer a munkás, ill. cse
lédleányok, vidéken a mezőgazdasági 
m unkával foglalkozó leányok és fiúk 
(16-tól felfelé) életében végez nagy
hatású és eredményes m unkát. Hétszáz- 
nyolc önképzőkör dolgozik az ország 
területén, melyben a következő tárgyú 
könyvek kerülnek megvilágításra és az 
azokban foglaltak elsajátítására ' A 
finn-ugor nemzetség könyve, Az ifjú-
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ság magaviseletéről, Egészségápolás, Az 
otthon könyve és végül Tanulni m in
den korban. A széleskörű finn népi 
műveltség éppen ezen tanulm ányi kö
rök, vagy m ásként önképzőkörök m un
kájában rejlik.

A finn felébredtek új népfőiskolája.
A Jyväskylä-ben alapíto tt új keresz
tyén népfőiskola vezető lelkésze, I. Holt 
arról a drága örökségről beszélt a nép
főiskola megnyitó ünnepélyén,  ̂melyet 
éppen a Jyväskylä jelent az új nép
főiskola hallgatóinak. Jaakkó Högman 
kovács volt az az eleven szikra â  fel
ébredtek életében, ki éppen az ú. n. 
szeuratokon (vallásos esti összejövete- 
tel) a finn nemzeti nyelv fontosságát 
hangsúlyozta. Legfontosabb feladata 
azonban Högman kovácsnak mégis csak 
az volt, hogy Jézus K risztust valóban 
megismerje. Ez az a drága örökség, 
melyet az új népfőiskola éppen a lakást 
adó városától és annak nagy lakójától 
kapott. Finnország is veszélyben van, 
de ez az új népfőiskola biztató jelekről 
beszél. Luther, mikor M elanchtonnal 
vitatkozott a ném et nép pusztulásáról, 
így vigasztalta M elanchtont: Fülöp, Fü- 
löp, nincs itt semmi veszély: gyerm e
keink niég imádkoznak. Ezt az öröm 
h írt jelenti a jyväskyläi népfőiskola is 
a finn nemzet életében. A finn ifjúság 
még imádkozik!

91 millió márka a finn egyház hábo
rús kára.*M int a hivatalos jelentés köz
zétette, a téli háborúban, valam int a 
most folyó háborúban rom badőlt vagy 
megrongálódott templomok, imaházak, 
temetők és paplakok kára 91 millió 
m árkára becsülhető. Bizottság fogja 
megszabni, hogy m ekkora lesz az az 
összeg, melyet az egyes k á rt nem val
lott gyülekezetek kötelesek lesznek 
m ajd az egyházi pénztárba befizetni, 
mikor is sor kerül a károk kijavítására, 
vagy a rom badőlt épületek ú jrafelépí- 
tésére.

A húsvéti ünnepek alkalm ából m ajd
nem kivétel nélkül minden egyes nap i
lap vezércikkben érintette, vagy egé
szen Jézus K risztus megváltói m unká
jának szentelte írását. így többek kö
zött az Uusi Suom i-ban Paavo Virk- 
kunen ír t az Igazság K irályáról. Töb
bek között ezt írja: 1944 húsvétján az 
a legboldogabb valóság, hogy rem ény
séggel tölt el bennünket, hogy van egy 
igazságos király, ki legyőzte a halált és 
harm adnapon feltám adt. K orunk sötét 
éjjelében egy rem ényteljes új reggel 
ígéretét tartalm azza ez az igazság. Nem 
a hazugságé az utolsó szó, bár Jézus 
feltám adásánál ezzel akarták  az em be
reket megtéveszteni. A hatalom, az erő 
és a dicsőség most is az igazság ki
rályáé.

A helsinkii gyülekezetek diakónia- 
munkájának vezetője: Verneri Louhi- 
vuori beszámolt arról a nagy, a közön
ség előtt lá thatatlan , de mégis igen 
eredményes és áldásos m unkáról, me
lyet Helsinki városában 17 diakonissza 
végez különböző otthonokban. Louhi- 
vuori esperes megemlítette, hogy e 17 
diakonissza kb. 3000 családot látogat 
meg folytatólagosan. E diakonisszák az 
elm últ évben kb. két és félmillió m árka 
segélyt osztottak ki különböző esetek
ben az arra  rászorultaknak. Megemlí
tette még, hogy m unkájuk igen szét
ágazó: kezdődik azzal, hogy elhasznált 
ruhákat gyűjtenek s azokat a szegé
nyeknek, elhagyottaknak osztják szét, 
egyesek helyett lakbért, másoknak or-

A mai eltömegesedés korszakában és a maguknak élő emberek 
elszaporodásának idején inkább csak a falusiak, a parasztok és kisipa
rosok körében m aradtak épek a közösségi fenntartó terem tő erők. Bár 
az egyke egyes vidékeken m ár i tt  is megkezdi romboló hatását. A kö
zép- és felsőosztály Istennek legelső parancsolatáról úgy látszik meg
feledkezett! Már a Biblia első lapján elhangzik a figyelmeztetés: 
Szaporodjatok, sokasodjatok és uralkodjatok a néktek adott földön! 
Isten e parancsolat jelentőségét azzal emeli a többi parancsolat fölé, 
hogy újból és újból a vezető em berek lelkére köti. Jézus meg az 
Üjszövetségben a gyermek, a család megszentelődésének szükséges
ségét és kiváltságos értékét hangsúlyozza.

Ez az első, a tízparancsolatot is megelőző figyelmeztetés a tíz- 
parancsolat teljesítésének nélkülözhetetlen feltételét alkotja. A hivő 
nemzet fiainak vallásos-erkölcsi kötelessége Isten szigorú parancso
lata szerint szaporodni. A hívők gondoskodjanak arról, hogy a család, 
a nemzet biológiai alapja egészséges m aradjon és a faj ellen elkövetett 
gyilkos egyke, egyes bűnök megszűnjenek. De nemcsak az a köte
lességük, hogy szaporodjanak, hanem  hogy sokasodjanak is. Ez 
legyen a győzelmes nemzeti életnek gyümölcse, hódító felsőbbségük- 
nek eredménye. Kötelességük továbbá az országban uralkodni és saját 
fajuk, népük, nemzetük fennm aradásáért dolgozni, de ha kell,'küzdeni 
és véres harcot vívni.

Míg tehát a nemzetnek van élő hite — engedelmeskedik Istennek, 
családi életét erkölcstelenségével nem teszi tönkre, hanem szaporodik, 
sokasodik és uralkodik földjén; m egtartja  a tízparancsolatot és a sze
rete t törvényét és Isten ú tján  járván, faj és közösségi fenntartó és 
összetartó terem tő erők épségben vannak. Isten ekkor megáldja reá 
hallgató népét, kegyelmével elárasztja és minden nehézséget leküzdő 
győzelmes életet ajándékoz neki. Nem szabad tehát megfeledkeznünk 
Istennek első nemzeti létünk és életünk növekedését biztosító paran
csolatáról. Fel kell venni a nemzeti katechizm usunkba a vallásos 
nemzetnevelés egyik legelső feladatának: az isteni törvény irán t való 
feltétlen engedelmességre kell nevelni népünket. Hangsúlyozni kell 
azonban azt is, hogy e törekvés csak úgy sikerühet, ha a megkezdett 
szociálpolitikai intézkedésekkel tám ogatjuk. A sokgyermekes család 
megélhetését m egkönnyítjük és 'gyermekeik felnevelését biztosítjuk 
oly m értékben, hogy a szülők is a sok gyermek áldását közvetlenül 
érezhessék. >»

2. Megsemmisítőleg hat a nemzet életére, ha a családok életét 
erkölcstelenség pusztítja. De az emberi élettel együttjáró gyarlóságok, 
kisebb-nagyobb fogyatkozások a hivő nemzetnek végzetes kárt nem 
okozhatnak. A nemzet fiai az evangéliumi hit által naponként meg- i 
újulhatnak, ú jra  kezdhetik életüket és általuk a család és a nemzet is.
A hitben való m egújulás friss erkölcsi erőt, derült életkedvet és vállal- j 
kozó szellemet, vidám bizakodást, az akadályokkal szemben bátor 
helytálló eltökéltséget ad. Tehát adja a közösségi építő erőket, a sza
porodó, sokasodó, hatalm asan kifejlődő nemzet erőit.

Helytelen tehát az az állítás, hogy m inden nép faji ereje elhasz- : 
nálódik és a nemzetek szükségképpen elhalnak. Isten az emberek újjá- j 
születésével a terem tő ősforrással való megelevenítő kapcsolatával a j 
népek, nemzetek szellemi és ezzel együtt faji erőinek megújhodását is j 
lehetővé teszi. A nemzetek örök terem tő megújhodásának evangéliuma 
új rem ényt és életkedvet önthet a csüggedt lelkekbe. Eddig valóban 
megöregedtek a népek és elhaltak a nemzetek, m ert nem ismerték ezt 
az evangéliumot és faji erőik egészségével nem törődtek. Az evangé
liumi hitből kiinduló családvédelem, a fajvédelem és vele kapcsolatos 
szociálpolitika a legmesszebbmenő rem ényekre jogosít. A valláserkölcsi, 
testi és a faji egészségi törvények figyelembe vétele, a megelőző véde
kezés az evangélium hitével együtt biztosíthatja a családok körében 
az örök ifjúi term ékeny erők jelenlétét. És ezzel az igazhivők az evan
gélium újjáterem tő tartalm át megszerezhetik a nemzet számára is. 
Hitüknek tetterejétő l függ, hogy m ennyire hatja  át a nemzetet a családi 
élet alapvető életparancsa.

3. Isten kegyelme jelen esetben is könyörül a nemzeten. Tudja, 
hogy a nemzet összes fiainak megújhodása mily nagy feladat. Atyai 
jósága kevés számú m egtértnek buzgólkodását is megáldhatja. 
Elfogadja a nemzet érdekében te tt m unkájukat és a nemzet megújho-



dása lehet a kisebbségben lévő hivük működésének eredm énye is. Ha 
a m egújhodottak elegendő számúak. Isten őket a nemzet helyett, annak 
nevében elfogadja. Akkor ők képviselik az új terem tő nemzetet. Á lta
luk a nemzet Isten tervét végrehajtatja és Istennek tetsző, kedves 
életet élhet. A nemzetnek is szóló evangéliumból felénk hangzik az 
örökké új és a h it által boldog termő élet lehetőségének örömhíre, 
felébred a szaporodó és sokasodó megerősödő nemzeti lét reménye.*

i L éky Gyula.
* Részlet a szerzőnek „Alkotó és terem tő m agyarság” című, 480 lap te r

jedelmű és k iadásra készen álló m unkájából.

A ték&ztá fiú, afyía viszontlátásokat
(Dallama: Én Istenem, én bűnös ember.)

Atyám, ne fond korod nyakamra, 
Lágy ölelése fojtogat;
Lehervadt régen orcám hamva, 
Tartsd vissza most a csókodat — 
Mert vétkeztem Te ellened,
Nem vagyok többé gyermeked!

Koldus vagyok, rongyos ruhájú, 
Pazarló, léha, sőt vak is.
Nem illet engem, csak a vályú, 
Megelégedném azzal is.
Hagyd most a régit, fényeset — 
Leszek legkisebb béresed.

Kiadtad már a rám eső részt,
Nem jár nekem több semmi más. 
Hogy ínséget láttam s törődési, 
Csak én, csak én vagyok hibás. 
Eltékozoltam jussomat,
Mindent, mit név és otthon ad.

Ujjamra mégis gyűrűt húzol? 
Díszesre váltod rossz gúnyám?
Szíved szerelme most is unszol 
Sok bánatjárta év után? 
öh szív, atyai szív, örök!
Eléd roskadva megtörök.

I -‘;i
Nagyobb a szíved, mint a vétkem,
Mint ennen keblemben a vád.
Kivet mindenki, szomjan-étlen,
Te vagy most egyetlen barát.
Magam útálom, más kerül,
Te szeretsz híven egyedül.

Atyám, ölelj hát, csókold orcám, 
Édes, akár bocsánatod.
Kit visszavártál, bűne harcán,
Fiad meghalt s feltámadott.

I óh hív a ház! — add a sarut:
I Ki elveszett, ma hazajut.

S o l t  Lá s z l ó .

vosságot fizetnek. Burgonyát vásárol
nak az egyik családnak, ugyanakkor 
pénzt adnak a másiknak, hogy valahol 
megebédelhessen. A segélyre rászorul
tak száma nagy, de nagy azoknak a 
száma is, akik igaz szívvel akarnak 
ezeken segíteni. Két diakonissza az e r
kölcsi fertő veszélyébe ju to tt nők között 
végez mentő m unkát. Ezek azonban 
újabban női m unkatáborokban fejtik  ki 
m unkájukat. Ugyanis az erkölcsileg 
veszélyes nőket közös táborokban kü
lönítik el megszabott ideig, ahol a 
fenti két diakonissza áldásosán végzi 
m unkáját. A vidékről városba özönlő 
ifjúság is igen ham ar tévútra kerül, itt 
is szükség van a diakónia m unkájára. 
A diakónia-m unka központja egy o tt
hon felépítését is tervbe vette, melyben 
100 elhagyott Öreg helsinkibeli kapna 
ellátást és lakást. Az otthon részére m ár 
két és félmillió m árkát gyűjtöttek össze.

Helsinki ifjúsága munkában. Helsinki 
ifjúsága éppen a napokban rendezte 
meg szokásos „ téli-nap jait”, melyen 
lelkészek vezetésével különböző kérdé
sekről lemélyítő elaődásokat hallgattak. 
M agában a városban minden reggel az 
ifjúság központi házában bibliaórákat, 
esténként vallásos összejöveteleket ta r 
tanak. Meg kell említeni, hogy az ú r
vacsorához való já ru lás is igen szép 
számban történik. Helsinki sorozatos 
bombázása tehát egyáltalán nem za
varta  az ifjúság m unkakedvét, sem 
pedig a komoly és elmélyítő előadáso
kon való részvételét.

Molnár Rudolf.

Szóvátesszük
. . .  hogy az elm últ héten a belügy

m iniszter egy alkalom mal kijelentette, 
hogy „a nemzeti jövő építésének első 
vonalába a szociális problém ák meg
valósítása kerü l.” Ez az ígéret, am eny- 
nyiben csakugyan teljesedik is, pontot 
fog tenni a rra  a hosszú-hosszú útra, 
am elyet Magyarországon a szociális 
problém ák bejártak . Igen, itt az ideje 
annak, hogy mind az a sok szép és jó, 
am it népünket féltő szívek elgondoltak, 
hosszú éveken keresztül hangoztattak 
és védtek minden tám adással szemben, 
végre meg is valósuljon. Meg kell, hogy 
valósuljon, m ert mi, akik keresztyéni 
alapon h irdettük  és Krisztus evangé
liuma alapján mint felebarátunk iránt 
való kötelességteljesítést állítottuk oda,' 
úgy érezzük, hogy ezen fordul meg a 
m agyar jövő. Nem lehet eltűrni azt, 
hogy keresztyéneknek nevezzék m agu
kat az em berek és ne törődjenek a m á
sikkal. Nem lehet eltűrni, hogy az 
egyéni kényelem több legyen, m int a 
nemzet érdeke. Nem lehet eltűrni, hogy 
megalázó különbségek legyenek ember 
és ember, m agyar és magyar, keresztyén 
és keresztyén között. Nem szabad meg
engedni, hogy nem az em berek belső 
értékét, hanem  vagyoni helyzetét ve
gyék m értéknek. Hanem törekedni kell 
arra, hogy kialakuljon az az egységes 
m agyar társadalom , amelyben mindenki 
elsősorban végzett m unkája és belső 
értéke szerint nyeri el helyét. A szo
ciális problém ák között, — az anyagi 
nehézségek megoldása után — rögtön 
ennek a lelki átalakulásnak, lelki isko
lázásnak ke!1, elkezdődnie, hogy érde
mes legyen mindenkinek dolgoznia és

B f t N G E I I I M P C T

A jóltevő tanár
— Szigethy Lajos arcképének leleplezésekor az egyházegyetem székhazában —

Dr. Szigethy Lajos 1940. évi május hó 9-én téft meg az Egek 
Urához, kit egész életén át híven szolgált, oly híven, mint kevesen 
itt e földi életben. M egfáradt teste 77 éves korban már pihenésre 
vágyott, lelke meg előbb nyugodott el.

Mikor egyházegyetemünk méltó arcképét helyezi el tanácsterm é
ben, szeretnénk e nagy és mégis hozzánk oly közel állott férfiúhoz 
méltó szavakat találni. S úgy érzem, akkor leszek hozzá méltó, ha nem 
keresem a szavakat, hanem egyszerűen mondom el azt. amit érzek: 
m ert Szigethy Lajos valóban maga volt az e g y s z e r ű s é g .

Néhány életrajzi adat megvilágítja egész lelkületét és bizonyítja, 
hogy a családi környezet, a nevelés m ennyire nyomott hagy m inden
kinek egész lelkén. Üj malomsok gvörvármegyei községben, mint 
Szigethy Dániel evangélikus lelkész fia született 1863-ban: ez a papi 
ház indította el őt egyháza érdekében töltendő munkás életre A sop
roni evangélikus líceumban végezte középiskolai tanulm ányait, együtt 
tanult a kissé idősebb Bereczky Sándorral, kinek hittankönyveiből 
tanult évtizedek evangélikus ifjúsága. Az itt kötött barátságot mind
ketten töretlenül m egtartották később is. Azután teológiát végzett, s 
így felvértezve kezdett egyházi munkát. Először Gyurátz Ferenc 
dunántúli püspök m ellett volt mint segédlelkész: azután tanári pályára 
tért át. Az eperjesi ősi kollégiumban lépett katedrára s valóban, ő a 
régifajta paptanárok egyik nevezetes példája volt. Ott ism erkedett meg 
későbbi áldott jó feleségével, Brósz Erzsébettel; ezt meg kell említenem,



felfelé törekednie. Ki kell alakítani a 
munka és a teljesítm ények arisztokrá
ciáját a többi mindenféle felsőbbrendű
séggel szemben.

. . .  hogy kis röpcédulákat ragasztott 
az egyik párt a pesti üzletekre és fa
lakra, amelyeken azt ígéri, hogy „Krisz
tus korbácsa leszünk”. A cédula meg
szövegezője nyilvánvalóan nincsen egé
szen tisztában azzal, hogy m it is jelen
te tt Krisztus korbácsa. Nyilván arra 
gondol csak, hogy K risztus korbácsával 
a templomban adó s vevő zsidókat űzte 
ki. Elfelejti viszont azt, hogy Krisztus 
elsősorban a szent hely megszentségte- 
Ienítése ellen kelt ki, — s a m agyar 
üzleti élet, ahol ezt alkalm azni akarja, 
nem ilyen szent hely. Nincs is szükség 
itt vallásos felbuzdulásra, ezt elvégzi 
egy szűkszavú rendelet, vagy törvény. 
Másodszor elfelejti azt, hogy K risztus 
a vallásos életet akarta  m egtisztítani, 
ezt pedig politikai párt nem végezheti 
el, legfeljebb Isten az egyházak, vagy 
vallásos mozgalmak útján. Harm adszor 
pedig azt felejti el, hogy em ber a saját 
elhatározásából nem végezhet el Isten 
nevében tisztító munkát, legfeljebb a 
sa ját nevében. I tt is a legjobb, ha elő
ször a sa ját portáján  keres és takarít. 
Ezt meg kell jegyeznünk, — anélkül, 
hogy politizálni akarnánk, vagy bárkit 
is védeni. Ne játsszunk egyházi fogal
makkal, ne keverjük őket a napi poli
tikába! vkm.

B f t m U S E L E f

Olvastuk
A tavaszi könyv tár jegyzék most je 

lent meg, és nem sokára, — a közelgő 
könyvnap alkalm ával — bizonyára ta 
lálkozunk is majd az új és jó könyvek
kel is. Addig elő kell vennünk a ré 
gebbieket és meg kell néznünk, hogy 
mik is jelentek meg eddig.

Először is beszélnünk kell árról a bi
zonyára sok helyen szóbakerült könyv
ről, amelyik Szárszó címen a m agyar 
szociológusok és népi érdeklődésű em 
berek szám ára rendezett balatoni kon
ferencia anyagát foglalja magába. 
A könyvben közöltek olvasásakor azon
ban meg kell jegyeznünk a következő
ket. 1. Ez a könyv nem foglalja magába 
a teljes előadássorozatot. Sok előadás 
szövegét kivonatosan, vagy egyáltalán 
nem közli a kiadó. 2. A könyv olvasá
sakor éppen ezért az a benyomása az 
olvasónak, hogy azok, akik a m agyar 
szociológia kérdéseivel foglalkoztak, 
szükségképpen egyúttal szociáldem okra
ták is voltak. Ez a nézet azonban téves 
és m egham isítja mind a szociológia 
által eddig feltárt eredményeket, mind 
pedig a való helyzetet. A m agyar szo
ciális kérdéseket nem lehet elintézni 
azzal, hogy azok csak az osztályharc 
emberei által mesterségesen előidézett 
kérdések és egyébként nem is léteznek. 
A m agyar szociológusok csak később, 
am ikor az ilyen tárgyú művek kiadása 
a legjobb üzletté lett, lettek a baloldali 
ideológia látszólagos képviselői — ta 
gadhatatlanul felvett (nem mindenki 
által!) kapcsolataik alapján. Ez azonban 
nem szabad, hogy elfeledtesse azt, hogy 
3. a m agyar szociológusok elsősorban 
m agyar em berek voltak, akik m agyar 
kérdéseket és m agyarul akartak  meg
oldani. H ibájuk legfeljebb az, hogy ebben 
a törekvésükben túl sok negatívum ot
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m ert mikor Szigethy Lajos jótékony m unkáját áldjuk, jó szelleméről, 
az erőslelkü támogatóról sem szabad megfeledkeznünk. Nekik gyer
meket nem adott az Űr, azért mások gyerm ekeit támogatták, mások 
terhét hordozták. 1897-ben kerü lt Budapestre az evangélikus gimná
ziumba s itt csak egyik szaktárgyát, a történelm et tanította, latint 
nem; néha taníto tt m agyart is. A történelem  tanításában nagyhatású 
m unkát fejtett ki; nemcsak iskolai m unkája volt úttörő, hanem tan
könyvei is, melyek élvezetes olvasmányok voltak költői nyelvük miatt, 
s evangélikus iskoláink szeretettel használták. 1920-ig működött itt, 
ekkor Raffay Sándor bányakerületi püspök, mint a Deák-téri magyar 
egyház vezető-lelkésze, ráruházta a Veres Pálnéról elnevezett új leány- 
nevelőintézet megszervezését. Ö igyekezett is e bizalomnak megfelelni, 
de egy év múlva úgy érezte, hogy az adminisztráció, a szervezés nem 
az ő kenyere: ezért erről a megbízásról lemondott s m egm aradt ugyan
abban az intézetben a leányok történelem tanára és a fiatal igazgató, 
e sorok írója, segítő, tanácsadó társa. Mikor öregségére hivatkozva 
1930-ban itt is abbahagyta tanári m unkáját, azt az arcképet adta az 
iskolának, melynek nyomán most felavatott festménye is készült, s rá 
ezeket a búcsúsorokat írta: „Boldog tanárságom utolsó tíz éve rózsás 
alkonyattal olvadt a nagy éjbe. Ezért az áldott kollégiumra, igazgató
jára, tanáraira és tanulóira gondolok szeretettel. Legtisztább öröm a 
hálás emlékezet“. Ezt az örömet kell, hogy mi is érezzük most mind
nyájan.

Ezután már csak m int vendég járt be. Élete utolsó tíz évében 
lassanként minden hivatalos m unkájától visszavonult. Előbb egyhá
zunk, főleg az egyházegyetem körében sok értékes megbízást töltött 
be: itt az egyetemes tanügyi bizottságnak volt sógora, dr. Mágócsy- 
Dietz Sándor elnöklete alatt hosszú időn át lelkes és igazán szakértő 
előadója. Az evangélikus tanárság egyik vezére volt: mikor Trianon 
az országos evangélikus tanáregyesület elnökét, Gömöry Jánost Eper
jesen elszakította az egyesülettől, feléje fordult a tanárság bizalma és 
o v itte az egyesület ügyeit m int ügyvivő alelnök, majd mint elnök; 
segítőtársa volt e m unkájában dr. Szelényi Ödön, szintén Trianon 
áldozata, m int titkár. Egyetemes tanügyi előadói tisztében szerkesztette 
azt a vezérfonalat, mely az iskolai tárgyakban feltárható evangélikus 
vonatkozásokra adott értékes útm utatásokat. De m int Luther leikétől 
áthatott író, m egírta három kötetes „Luther lelke“ című hitmélyítő 
könyvét. A maga idejében és nemében egyedülálló mű nagy sikert 
ért el: sajnos, most m ár nagyrészt nincs könyvárusi forgalomban (új 
kiadását egy kötetben az Evangélikus Tanáregyesület most hozza ki). 
A Tanáregyesület adta ki, de Szigethy maga „adm inisztrálta“, úgy, 
hogy szép bevételhez vezetett könyvének kiadása. Talán anyagias volt 
Lajos bácsi, az ideálista? — hihetné valaki, aki nem tudja, hogy mindig 
valami eszményi cél érdekében végzett anyagi ügyekben levelezést: 
ennek a kötetsorozatnak jövedelméből pl. a fasori gimnáziumban a 
hősök em léktábláját állította fel; költeménykötetei jövedelméből Bőhm 
Károlynak, a gimnázium igazgatójának, az első nagy magyar filozó
fusnak emelt em léktáblát ugvanott. S ezzel m ár megkezdődött jóté
kony munkája. Mindig tervezgetett, mindig azon törte fejét, mint 
takaríthatna meg pénzt jótékony célra. Mert Szigethy nem volt gazdag 
ember, önmagától vonta meg azt, amivel jót tett. S mennyi jót te tt 
még! Hatvan éves korában lépett a nyilvánosság elé mint költő: 
egyéni versei közt is sok kedves található; de tanult Goethe, Schiller, 
Konrad Ferdinand Meyer műveiből. Ezeket magyar nyelvre ültette  át 
s milyen boldog volt, mikor a nagy költő és műfordító, Kozma Andor, 
megdicsérte egy-egy fordításáért és kijelentette, hogy maga sem tudta 
volna jobban visszaadni az eredeti szépségét.

Mint tanáregyesületi elnök, két fontos intézmény létesítésén fára
dozott: egyik a tanárok neveltetési alapja, másik a Protestáns Tanügyi 
Szemle, k iv ív ta  — ugyan nem kellett olyan nagy hadakozás egy
házunk megértő vezetőségével —, hogy minden evangélikus közép- és 
középfokú iskolai tanuló évi 1.60 pengőt fizessen tanári neveltetési 
alapra. Ebből évenként körülbelül 5000 pengőt osztanak szét evan
gélikus tanárok főiskolai és egyetemi hallgató gyermekei részére: 
előnyben részesülnek Szigethy szellemében a Luther-O tthon és Teoló
gus-Otthon tagjai, továbbá a tanári pályára készülők. További 40 fillért 

í fizetnek a tanulók az egyesület irodalmi céljaira. Ebből indult meg



a reformátusokkal közös tanügyi szemle: együttműködés, mely mindig 
zavartalan m aradt s marad. De évkönyveket is ki tud adni az egyesület 
erre a pénzre támaszkodva. Sőt a neveltetési alap segélyével telket 
vásárolt M átra 840 m éter magas vonulatán, a Galya-tető közelében 
s ott idővel üdülőházat kíván létesíteni, egy másik telket meg a 
Balaton mellett, Fonyódon vett ugyané tőkéből.

Másfelé is több alapítványt te tt Szigethy: egyetemes egyházunk 
kezelésében van egy nagy alapítványa Kőszegen, Sopronban, a buda
pesti iskolákban te tt alapítványainak mind az a céljuk, hogy tanár
társain segítsen, tanár- és lelkésztársai gyerm ekeinek nevelését köny- 
nyítse meg, vagy a művészetek ápolóit tüntesse ki. U. i. míg a köl
tészettel foglalkozott, felesége áldott festőtehetség volt: ez alapítványt 
még együttesen határozták meg. Felsorolni mindezt nem is lehet: de 
talán nem is kell; elég, ha megmondjuk, hogy 100.000 pengő azoknak 
az alapítványoknak összege, m elyeket önmegtagadással szerzett, s 
melyek nagyrészt öröklakásokban vannak elhelyezve. Mindennek 
ellenére m egm utatta ő, hogyan lehet valaki boldog, ha szerényen él 
is. Sokat utazott feleségével, mindig szerényen; örvendett, ha meg 
tudott az előirányzott pénzből valam it takarítani: nem magának, hanem 
mások javára. Ezek az utazások lelki üdülést jelentettek  számára és 
felesége számára is: ő költői lelkét fedezte fel, felesége meg festmé
nyekben öntötte ki rajongó érzéseit, együtt voltak ők boldogok. S mikor 
a hű feleség meghalt, már nem találta magát otthon az öreg férj sem 
itt a földi életben. Ekkor rohamosan hanyatlani kezdett, szelleme is 
elborult, míg a jó Isten meg nem váltotta szenvedéseitől.

Talán szétfolyó a kép, melyet róla rajzoltam, de egy bizonyos, 
hogy szeretettel igyekeztem elénk varázsolni kedves egyéniségét: a 
jótékony, igazi evangélikus m agyar tanár képét, ki egyúttal lelkésze 
is a rábízott ifjúságnak. Mikor arcképét itt elhelyezzük, kívánjuk, 
legyen pihenése nyugodt, s hogy valósuljanak meg álmai: legyen egy
házunknak minél nagyobb számban olyan lelkületű lelkésze és tanára, 
m int ő volt. Dr. Bánkúty Dezső.

A könyvnap elé
Húsvét után a második vasárnapon minden evangélikus tem plo

munkban meg kellett emlékezni az evangélikus egyházi sajtóról és 
offertórium ot kellett tartani az egyházi sajtó javára. Őszintén meg 
kell vallanunk, hogy ez az évenként egyszeri offertórium  anyagilag 
egészen jelentéktelen segítséget hoz mindazoknak a céloknak a szol
gálatára, amelyek az egyházi sajtó elsőrendű feladatai közé tartoz
nak. Tulajdonképpen nem is itt kell keresni a segítséget. Az egyházi 
sajtó iránti érdeklődés felkeltése és az egyházi sajtó által képviselt 
igazságok és szempontok érvényesítése az, amin keresztül valami ered
ményt lehetne várni. Hiszen az egyházi sajtó támogatása csak gazda
sági szempontból keveredik egybe az előfizetési díj mennyiségével, 
valam int az előfizetők számával, igazi jelentősége az egyházi sajtónak 
abban van, legalább is reánk vonatkozólag, hogy az egyház gondolat- 
világába, megítélésébe és a mindennapi élet legkülönbözőbb dolgai 
között evangélium szerint való m egtartásra segítse az olvasókat.

Ezt a célt mi szerény eszközeink m ellett is hűségesen igyekszünk 
szem előtt tartani. Nagyrabecsülünk minden legkisebb eredményt. Há
lásak vagyunk minden megmutatkozó legkisebb áldásért is. De ez a 
munka állandóan hányódik a jószándékúak sokkal csekélyebb tám o
gatása és a közönyösek, valam int a nemtörődök sokkal nagyobb m ér
tékű akadályozgatásai között. Azt kell mondanunk, hogy sokszor a 
legelszántabb törekvés is általánosnak mondható külső körülmények 
korlátái közé jut. Már másfél esztendeje annak, hogy örömmel és 
nagy reményekkel üdvözöltük azt a kormányintézkedést, mely a pénz
ben is legolcsóbb, tartalm ában is a leghitványabb könyvek, füzetek 
további áradatát megszüntette. Rövid idő múlva máris kénytelenek 
voltunk szóvátenni azt a visszaélést, hogy ezek az olcsó árú füzetek 
úgy kerülték meg a rendeletet, hogy nagyobb alakban és lényegesen 
magasabb árban, de változatlan szellemi tartalom m al jelentek meg és 
jutottak újra az-olvasóközönség kezébe. Sajnos, ezt a visszaélést az ille-

BftmutEtET
m utattak  ki az európai újjáépülés á lta 
lános elveivel szemben. 4. M indenesetre 
a Szárszó, bárm ennyire is úttörő akart 
lenni, inkább csak azoknak való, akik 
tudják, hogy mi a m agyar szociális kér
dés és mi a megoldás útja. Ism eretter
jesztőnek bizony nem való, m ert nem 
ad teljes képet, tagadhatatlan  értékei 
ellenére sem.

De ne feledkezzünk meg Szirm ai F ó- 
ris M ária: K eresztszem es kézim unkák
című könyvéről sem. Ez a könyv (Exo
dus kiadás) a szerzőnek Bereg, Sza
bolcs, Szatmár, Ugocsa és Zemplén me
gyékben gyűjtö tt m intáit foglalja m a
gába. Sok, eddig érthetetlen  módon 
nem ism ert és nem közölt népi m otí
vum, — néhol meglepő színgazdasággal 
és dús m intákkal — kerül az olvasó 
elé. Bizonysága annak, hogy népünk 
művészi terem tő ereje még mindig ki
apadhatatlan  és hogy a legegyszerűbb 
eszközökkel is teljes művészi értékű 
kifejezést tud adni lelke gazdagságá
nak. M indenkinek aján ljuk . kp.

V ***** ^

Láttuk
M uzsikál a m últ címen keretbe fog

lalt egyfelvonásost kaptunk. A keret 
nagyon hasonlít a híres francia: Tánc
rendre, ahol szintén végig megy valaki 
a múlton és megnézi, hogy mi is lett 
azokból, akik régen nagy ígéretek vol
tak. E filmben is ugyanez történik, 
csak egy kissé nehézkesebben. Egy asz- 
szony elmeséli leányának, hogy kikbe 
is volt régen szerelmes és elmegy vele 
együtt, hogy felkeressék ezeket. A tö r
ténetek vidám an végződnek, csak az 
egyik tragikus és ez éppen a film leg
jobban elkészített része. Kár, hogy kissé 
nehézkesen indul, m ert később egyre 
jobban belelendül és sok szívvel és 
derűvel árasztja el a történeteket.

S zerelm i riadó az új olasz vígjáték 
címe. A cím és a reklám  többet ígért, 
m int am ennyit a film azután bevált és 
megad. Könnyű filmecske, átlátszó bo
nyodalm akkal, kis igénnyel. Inkább 
nyári szórakozásnak jó, m int igénye
sebb közönségnek.

A ném et film gyártás újabban rajzos 
filmekkel is kísérletezik. Az új filmek 
magukon viselik még a kezdeti nehéz
ségeket, de rem ényt adnak arra  is, 
hogy lehet még egészen jó filmeket is 
kapnunk. Az eddig m egjelent két rajzos 
film közül az elsőt, Szegény Hansi cí
men a Híradó mozik adták. Ez a fil
mecske világosan m utatja, hogy mivé 
lehet egy alkotás, ha mindenáron azt 
akarják , hogy tökéletes legyen és jobb, 
m int az eddig látottak. Van benne m in
den, mi szem s száj ingere, mégsem jó, 
m ert rossz a mese (ostoba) és rossz a 
beállítás is. A másik viszont, melynek 
a Scerzo címet adták, m ár egészen más, 
sokkal derűsebb és jobb alkotás. Nem 
új ugyan minden ízében, de a régebben 
ism ert elem eket kedvesen használja fel. 
Az alapötlet nem rossz, bár néhol egé
szen reklám szerűen használják ki, am i
ből az a hiba származik, hogy túlzásba 
megy. Nincsen elég meséje, hanem túl 
sok a variáció ugyanazon téma felett, 
még ha új ötletek is csillannak meg. 
Az azonban bizonyos, hogy sokkal kü 
lönb, mint az első. Ki kell em elnünk 
még a jó színezést is. amelyik nem 
olyan meseszerű ugyan, mint az am eri-
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tékesek azóta sem akadályozták meg. Most ú jra szóvá kell tennünk 
ezt, m ert a legutóbbi korm ányrendelet, amely nemcsak indexre tette 
úgy a származás, mint a szellemiség szempontjából egy hosszú név
sorba foglalt sorát külföldi és belföldi íróknak és müveiknek, lénye
gesen m egszűkítette ugyan az olvasható és vásárolható könyvek meny- 
nyiségét, de legalább is egyelőre nem gondoskodott arról, hogy ezek 
helyébe válogatottan jó és megbízható szellemiségű könyvek, kiad
ványok kerüljenek az olvasókhoz.

Ezt az átm eneti időt, amely remélhetőleg rövid lesz, az üzleti 
élelmesség megint kihasználja. M iután azonban a könyvkiadás most 
m ár keresztyén kezekbe jutott, nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a 
keresztyén kiadók egyike-másika, vagy az éppen most alapított újabb 
kiadóvállalatok egyszerűen átveszik és folytatják az eddig is súlyos 
kifogás alá eső eljárást. Az elm últ héten két ilyen könyv került a 
kezünkbe. Az egyik a közismert cowboy-regények szerzőjétől, Max 
Brandtól való. Azok között is a leggyengébbek egyike. Ropog a revol
ver, vágtatnak a lovak, izzadnak a seriffek, egymást ölik a rabló
bandák, nincs az egész könyvben egyetlen igazán rokonszenves emberi 
alak és egy kis túlzással azzal lehet befejezni a könyvnek átlapozását, 
hogy hála Istennek, legalább az olvasó életben m aradt, bár azt az időt, 
amit ennek a könyvnek az elolvasására fordított, bátran kitörölheti az 
életéből, elvesztegette azt. Valamikor régen, a Pesti Hirlap sárga füze
teinek idejében ez a regény legfeljebb három füzetben jelenhetett 
volna meg és összesen 78 fillérbe került volna. Most azonban 6 pengőért 
kell megvenni annak, a k it ilyen könyvekhez fűződő emlékei rácsábí- 
tanak a vásárlásra. Még sokkal kirívóbb a másik könyvnek a példája. 
Ez szintén közismert szerzőtől való. Ezeknek a kalandregényeknek a 
sorában mindig kiem elkedett magasabb színvonalával, irodalmi nyel
vével, ízlésesebb és erkölcsibb célzatú cselekményével. Tartalm ilag 
most is ebben a síkban mozog. Itt azonban az történt, hogy a régebben 
1 pengőért kapható regény teljesen változatlan tartalomm al, a régi 
kiadás nagyságában és betűivel (talán még a régi szedéssel is) új cím
lapot kapott és akik a szerző neve után mennek és megveszik a könyvet, 
később ismernek rá, hogy ők más címmel m ár olvasták, vagy meg is 
vásárolták ezt a regényt.

Kénytelenek vagyunk az olvasóközönség védelmében arra kérni 
az illetékeseket, hogy a keresztyén könyvkiadás becsületének védelme 
szempontjából m indjárt kezdetben vessenek véget ilyen m éltatlan, 
megtévesztő és a csalás határait súroló eljárásnak. Az olvasónak a 
pénze is egy része a nemzeti vagyonnak. Amit az eredeti címen 1 
pengőért meg lehetett venni, azért most öt pengő nyolcvan fillért 
kérnek a címváltoztatás nagy szellemi megerőltetésének díja gyanánt.

Nagy érdeklődéssel tekintünk a június első napjaiban bekövetkező 
könyvnap elé. Meg vagyunk győződve arról, hogy komoly, értékes, 
keresztyén és nemzeti szempontból egyaránt hasznos könyvekkel, ne
mes irodalommal fognak lépni úgy az új, m int a megmaradt régi 
kiadók a nehéz időket élő és lelki erősítéseket kereső olvasóközönség 
elé. Ha nem volnának a háborúval együttjáró nagy nehézségek olyan 
nyomasztóak a könyvkiadás terén, a keresztyén egyházak is bizonnyal 
teljes erővel felhasználnák a sajtó életében bekövetkezett nagy válto
zást. De ha sok szép terv megvalósulása, már elkészült m unkák kiadása 
most el is tolódik, tisztogassuk meg a könyvkiadást és a könyvnapokat 
ilyen csúnya visszaélésektől.

kai filmeknél volt, mégis szép, — talán 
éppen azért, m ert kissé közelebb áll a 
valósághoz. kp.

H Í R E K
É rdekes m ozgalm at ind íto tt m eg Zala 

vármegye közönsége. A vármegyei köz
gyűlés határozatot fogadott el és azt a 
törvényhatóságoknak csatlakozás céljá
ból megküldötte. A határozat azt kí
vánja, hogy a katolikusokra és a pro
testánsokra vonatkozólag az 1894. évi 
XXXI. te. előtti jogállapot állíttassák 
vissza a szentségi, illetőleg hitvallásos 
házasság intézm ényeinek a szentségi, 
illetőleg hitvallásos bíróságok hatás
körének állam i elismerésével. Az állami 
anyakönyvvezetés, valam int a polgári 
bíráskodás anyagi ügyekben való ille
tékessége érintetlen m arad az egész vo
nalon, vallási hovatartozandóságra való 
tekintet nélkül. A polgári házasság és 
a házassági ügyekben való bíráskodás 
azonban csak a nem keresztyének ré
szére m aradjon továbbra is érvényben. 
Zala vármegyének ezt a határozatát 
legutóbb egyhangú határozatta l te tte 
magáévá a pestvármegyei törvényható
sági bizottság.

Evangélizáció. Csorváson m ájus 7— 
14. között volt az első evangélizáció. 
A kezdő vasárnapon körzeti ifjúsági 
konferencia előzte meg, am ikor a kör
nyékből mintegy 200 fiú és leány jött 
össze az ige köré. Az evangélizációs elő
adások minden este folytak a templom
ban. A záró vasárnapon a tanyák közé 
és három  m ajorba is kim entek szol
gálni.

Gyenesdiáson (Keszthely mellett) az 
evangélikus Missziói O tthonban idén is 
készülnek a csendes-hetek az Evangé
likus Testvéri Szolgálat rendezésében. 
Leányoknak június 10—17-ig, asszo
nyoknak június 19—26-ig, férfiaknak 
augusztus 21—28-ig. A kezdetül jelzett 
nap estéjétől a zárónap reggeléig ta r 
tanak. Részvételi költség az egész hétre 
42 pengő, egy heti zsír-, liszt- és cukor
adag term észetben és 3 pengő jelentke
zési díj. Utóbbi jelentkezéskor kisebb 
bélyegekben is beküldhető. Az ellátás 
a kezdőnap estéjén vacsorával kezdő
dik, a zárónapon reggelivel zárul. Fel
világosítás, jelentkezés: Evangélikus
Testvéri Szolgálat, Budapest, I., Ver- 
bőczy-u. 28. Telefon: 160-468. Részletes 
program m ot kérésre szívesen küld.

Egyházi zene. Figyelemreméltó egy
házi zene hangzik el a D eák-téri tem p
lomban június 4-én, szenthárom ság va
sárnapján  d. u. 6 órakor. A L utheránia 
É nekkar előadja Bach: 161. kan tá tá já t 
ének-, zenekarra, magánszámok beállí
tásával. U tána rövid igehirdetés lesz. 
Az előadásról a rádió viaszlemezt fog 
készíteni.

Halálozás. Irgang Kálm án kereske
delmi tanácsos, a Schimmel és Társa 
ü. v. igazgatója, az egyházi áldozatos 
szeretetm unkának hűséges munkása, 64 
éves korában, Budapesten elhunyt. Má- j 
jus 12-én áldották meg ham vait, m ajd 
M ádra szállították s az ottani családi 
sírboltba helyezték nyugalomra. — 
M aurer Károlyné, sz. Kont’ny Irén éle
tének 73., házasságának 48. évében 
Nyíregyházán elhúnyt.

Aszód. A Protestáns Nőegylet jól 
sikerült szeretetvendégséget és ünne
pélyt rendezett a helybeli katonai 
üdülőkórház sebesültjei részére. A Nő
egylet egyébként állandóan foglalkozik 
a sebesült katonákkal. Az önkéntes 

\ adományokból befolyt összeget a bom
bakárosultak javára  fordítják.

E ljegyzés. Medvegy Antal Budapest- 
kelenföldi segédlelkész eljegyezte Flie
genschnee M agdolnát Sopronból. (Min
den külön, értesítés  helyett.)
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B f e N G E L I k ü S E L E T
KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

B R A U N  J E N Ő műhimző és plisséspece- 
alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637*

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
•és minden e szakm ába vágó m unkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon : 185—462.

Ili Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-u. 1. 
♦ B ö f l é B ö B ö B ö B ö f l ö f l ö B ö BALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L IG M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

Rég? közismert, 
m e g b í z h a t ó ^

KOIm 0 t
s%°r

- - ctaiv’' budapest 
m ív kristóf tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló
sí tási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon: 38-20-87.

és az összes hang- AM A R M I T T V  hangszer
szerek legolcsóbban AV JL/"\l\i T i  1 telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I proht ■ Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám.
LulURUl. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejö tt élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad. Pécs. Szeged. Szombat
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Pünkösd ajándéka
Jézus maga ezt a nevet adta 

Szentiéleknek: Vigasztaló. A
háborúnak ötödik évében, ami
kor mindinkább közeledik az 
egész világra nézve a háború 
elviselhetőségének határa, a 
Szentléleknek erre a nevére 
figyeljünk fel. Természetesen 
elsősorban önmagunkon érez
zük azt, hogy vigasztalóra van 
szükségünk. Még a legbátrabb, 
legkitartóbb és áldozathozatal
ban legfáradhatatlanabb ke
resztyén szív is érzi, hogy mi
alatt terhei folyton növeked
nek, erősítésre és bátorításra 
van szüksége és tisztán a maga 
erejéből mindent elhordozni 
nem képes. De a kinek-kinek 
jutó terhek, nyugtalanságok és 
nyomorúságok együttesen az 
egész emberi világ életét teszik 
nehézzé és ma mindenki szom- 
júhozik, legalább egy kevés, 
legalább egy-két napra elégsé
ges vigasztalás után.

Pünkösd ajándéka a vigasz
talás. Nem az emberi szenvedé
sek tekintetében, hanem a ke
resztyén lélek élete szempont
jából. A Szentlélek tesz bizony
ságot az Atyáról és a Fiúról. 
Mégpedig olyan bizonyságot 
tesz, amelyik feljebbvaló min
den emberi vigasztalásnál. 
Mert mialatt az emberek ilyen 
öldöklő háborúba keveredve 
pusztítják egymás életét, váro
sait, tulajdonait és senkisem

Í érezheti biztonságban sem a 
tulajdonát, sem a jövendőjét, 
ezen az ünnepen minden em
beri hitnél magasabb bizony
ságtétel történik arról, hogy 
a Teremtő Isten gondviselő 
Atya, a háború nincs az Ő

tudta nélkül, de nincsen anél
kül sem, hogy Istennek ne 
volna a háború következmé
nyei tekintetében általunk még 
nem tudható és fel nem ismer
hető szándéka mivelünk és ez
zel a világgal. Mialatt látszólag 
maga a keresztyénség is meg
rendül és válságba jut az evan
géliumellenes élet és cseleke
detek miatt, a Szentlélek bi
zonyságot tesz arról, hogy a 
keresztrefeszített és feltáma
dott Fiú a világ örökkévaló 
Megváltója, akinek a kereszt
fája árán mindenből, nemcsak 
háborúból, hanem kárhozatból 
is van menekvés. Erről az 
Atyáról és erről a Fiúról tesz 
bizonyságot a Szentlélek és az 
ő bizonyságtétele igaz.

Luther azt mondja: ,,A
Szentiélekről azt kell tanítani, 
hogy Vigasztaló. Ez a mód
szere, tiszte és tulajdonsága. 
Önmagában való isteni lénye
géről ne vitatkozzunk, isten
ségére nézve a Szentlélek az 
Atyától és a Fiútól elválaszt
hatatlan isteni lényeg. Szá
munkra azonban Vigasztaló a 
a neve“. Luther azután kifejti, 
hogy ezt a nevet azért érdemli 
meg, mert arról biztosít, hogy 
bűneink meg vannak bocsátva, 
a halál meghalt, az ég megnyílt 
s ránk mosolyog. Másik helyen 
pedig azt mondja: ,,A teljes 
Szentháromság mindegyik sze
mélye azon van, hogy a sze
gény nyomorult- embert bűn
ből, halálból, ördög hatalmából 
megigazulásra, örök életre, 
Isten országába segítse“.

Nyilvánvaló, tehát, hogy itt 
csakugyan egészen más termé

szetű vigasztalásról van szó, 
mint amit az ember általában 
keres. Mert akinek szétvágta a 
lakását a bomba, vagy a háború 
forgataga elválasztotta család
tagjaitól, az elsősorban azt a 
vigasztalást keresi, hogy majd 
hozzá fog jutni új otthonhoz, 
ismét egybekerül szeretteivel 
és valahol és valamiképpen 
folytatni fogja tudni eddig való 
életét. Ehelyett pünkösdi aján
dékul a Szentlélek azt a vigasz
talást adja, hogy az Atya meg
bocsátja a Fiú áldozataiért a 
bűnöket, hajlékot ad neki az ő 
atyai házában, teljesebb és 
magasabb életre tartja meg ke
gyelmesen akkor, amikor a föl
dön való életének végére jut, 
vagy már át is jutott azon. A 
Vigasztaló tehát nem a régi 
élet visszatérését, hanem új 
életet ígér. Hit nélkül ebbe 
nem lehetne belenyugodni, 
mint ahogy a hitetlenek nem is 
akarják bevenni ezt a vigaszta
lást, azok azonban, akik a hit
ből valók és a hitben vannak, 
megtanulják abból, hogy Isten 
többet ad, mint amennyit mi 
kigondolunk, mert mást ad és 
másképpen adja, mint ahogy 
várjuk. Pünkösd ajándéka te
hát más életről beszél és lénye
gében azáltal vigasztal meg, 
hogy ezt a szenvedésekkel és 
nyomorúságokkal teli életet 
azokhoz a bűnökhöz köti, ame
lyeket nekünk kegyelmesen 
megbocsát. Ha a hitnek ezt a 
titkát megérted, azt fogod mon
dani a Szentiélekről, amit pün
kösdi énekünk így mond: ,,Óh 
mi édes Vigasztalónk! . . .“

1



T O f f l I K U m
Új reggel —

új kegyelem
P ár nappal ezelőtt egy könyv érke

zett címemre. Kezembeveszem, olvasni 
kezdem. Finn fordítás. Olvasom a fin
nek iránti rokonszenvező szeretettel. A 
könyvből valami csodálatos melegség 
árad. Minden sora szivemig hat, de leg
jobban a címe gondolkodtat meg: Üj 
reggel, új kegyelem. A könyvnek m in
den során érződik, hogy az életnek 
szól: Tamminen esperesnek a finn
rádióban elhangzott reggeli áh ítatait 
tartalm azza.

Űj reggel, új kegyelem . . .
1944 m ájus hó 7. V asárnap éjjel van. 

Az óra most üti a tizenkettőt. Jó anyám 
most fekszik le, édesatyám  pedig á t
veszi tőle a riadószolgálatot. M inde
nü tt csend uralkodik. Szeretnék aludni, 
de nem tudok. Gondolataim szerte kó
vályognak. M áskor ilyenkor m ár az 
igazak álm át aludtam , most pedig csak 
hánykolódom. Pedig fárad t vagyok. Az 
óra fél egyet üt. Minden nesz ebben a 
nagy csendben megriaszt. Kezdem vizs
gálni magam at: félek, vagy mi van 
velem? Félek az esetleg felhangzó szi
réna bőgő hangjától? Félek a lezuhanó 
bomba hátborzongató sistergő hang já
tól? Nem tudok felelni magamnak, csak 
érzem, hogy egész testem et lázas-meleg 
hatja  át. Pedig nem vagyok beteg, nem 
vagyok lázas — csak a gondolataim 
nem hagynak.

M iért van háború? M iért kell ilyen 
bizonytalanságban élni? Faggatom  m a
gam at újabb nyugtalanító érzésekkel. 
És ebben a pillanatban a rádió éles ser
cegése szobámig hallatszik. Mi az? A 
bemondó akar valam it mondani? S ha 
igen, óh mit is m ondhat éjjel egy óra
kor, mikor rendes leadás nincsen. Be 
akarja  jelenteni a légiveszélyt? Azt, 
hogy ismét jönnek az ellenséges orv
támadók? Minden idegszálammal fi
gyelek. Édesatyám kezében is meg
remeg az újság. Még innen is jól hal
lom. Most ő vigyáz családjára. Nem is 
gondolja, hogy fia is ébren van, éppen 
úgy, m int ő, próbál vigyázni és talán  
ugyanarról gondolkodik, amiről ő.

M iért van háború? — igen, ezen gon
dolkodtam. Milyen banalitás: kényel
mes ágyban arról gondolkodni, m iért 
van háború. S egyáltalában mi hasznod 
abból, ha okát veszed, m iért van há
ború — vetem fel m agam ban a kérdést.

Tovább kínlódom. M agamat féltem? 
A ttól félek, hogy ez az éjszaka utolsó 
éjszakám lehet? E rre sem felelek. De 
m intha gondolatban ott állanék szü
leim ágyánál. És am ikor rá juk  vetem 
tekintetem et, abban a pillanatban é r
zem: nem m agam at — őket féltem! Fe
léjük hajolok, megcsókolom kezüket, 
arcukat meleg gyerm eki szeretettel. 
Majd elindulok . . .  elindulok végig az 
utcákon. H irtelen az ju t eszembe, hogy 
ifjúsági egyesületünk egyik tagja, h i
vatali helyiségében most szintén éjjeli 
szolgálatot ta rt. Egész biztosan ő is 
most szülei és három  testvére m ellett 
van gondolatban s vigyáz rá juk  . . .  Óh, 
a gyerm ekek is tudnak ő rk ö d n i. . .  Szi
vem úgy dobog, m intha valóban meg
tettem  volna a hosszú távolságot sietve. 
Most gondolatban egy ism ert kórház 
folyosójára tértem  be. Megállók egy 
betegszoba előtt és hallgatódzom. Semmi 
nesz belülről, de egy távoli m otor-
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Színek szimfóniája
Tavaszi napokon nem tud betelni az emberi szem a szinek szép

ségével s akárm elyik szépművészeti múzeum nagyszerű értékekkel teli 
képcsarnokát nézegetné, az a szinpompa, amit m ájus m utat, verhetet
len magasságban van a festők pompás m unkájával szemben. Tavaszi 
vasárnapokon prédikálni olyan templomokban, ahol a templomba vezető 
út orgonabokrok és gyöngyvirágsorok között vezet egészen más fel
adat, m int olyan templomokban, melyhez az út aszfalttal, esetleg 
romokkal van tele.

Az egyháznak mindig volt érzéke nemcsak a muzsikához és nem
csak a pikturához, hanem a szinekhez is, főként azokhoz, amelyeket a 
term észet önmagától nyújto tt az embereknek. Az egyház emlékezeté
ben sokat beszéltek fekete karácsonyról, de ez a szinben való meg
határozás sohasem politikai mellékzöngét jelentett, hanem mindig csak 
egy term észeti kisérő jelenséget: elolvadt a karácsonyi hó. Nagypén
tek feketesége sem jelentette kizárólag azt, hogy minden templomba 
térő lélek lelkészével együtt állig gombolt fekete mentében köteles 
istenházában ájtatoskodm, hanem a fekete színben jelölte meg min
den egyházi gondolkodású ember Krisztus kínszenvedését, m ert főként 
az európavidéki ember így örökölte és így szokta meg, hogy a gyász 
és fajdalom színreprezentánsa csak a fekete lehet. Ebben a színeigon- 
dolásában az európai ember sohasem gondolt arra, hogy tőlünk keletre, 
vagy délre élő emberek fájdalm uk és gyászuk érzékeltetésére fehér, 
esetleg vörös színt alkalmaztak.

A pünkösd m agyar vonatkozásban a piros színnel jelenik meg 
m ajdnem  m inden hazai keresztyén és nem keresztyén előtt. Nyilván 
a mennyből alászálló tűznek színétől származik ez a színkíséret s lehet 
egyéb teológiai meggondolást is kapcsolni ehhez a megszokáshoz, de 
történelm i tévedés volna, ha ezt az egyház tudtával is ism ert szólás
mondást: „piros pünkösd“, valaki is pl. politikai vonatkozásban is 
kamatoztatni m erné s az egyházat közelebb akarná vonni ahhoz a 
mozgalomhoz, amely rettenetes politikájában a vörös színnel érzékel
teti m indenfelé azt a felfogását, hogy a kiömlött emberi vér sem drága 
néki azért, hogy a világ a vörös forradalom  karjaiba kerüljön. Nap
jainkban erről a közeledési lehetőségről majdnem a kelleténél is több 
szó esett s a gondolatnak úgy egyházi, m int világi részről való erős 
megítéltetése nem is fejezi ki azt a néphangulatot, amely a piros szín
nek pünkösdre való alkalmazását m ásra semmi áron sem engedi le
foglaltatni.

M ert egyházi síkban a piros szín az ünnep vonatkozásaiban szelíd 
és áldást hozó, politikai vonatkozásban pedig rombolást, emberi töme
gek, gyors, váratlan és kegyetlen kikapcsolásait jelenti, amire magát 
keresztyénnek tartó  ember még gondolatban sem akar berendezkedni.

Karácsonyi, vagy húsvéti istentiszteleten a közönség ünnepi kül
seje eléggé monoton színhatást gyakorol a tompán megvilágított 
templomokban. Pünkösd ünnepén, mint maga a természet, az embe
rek is a virágok színeit utánozva a fellelhető színek sokféleségébe 
öltözötten állnak meg a szószék, vagy hajtanak fejet az oltár előtt. 
Egy lélek és ezerféle ruha. Pünkösd ünnepi gyülekezete azonban ebben 
a színpompában is éppen annyira egységes lélekben, m int a karácsonyi 
vagy a húsvéti gyülekezet, ha külső megjelenése mást is m utat.

Missziói gyűléseken és nemzetközi egyházi konferenciákon, ami
kor sem a németek, sem az angolok nem hangoztatják uralkodó fehér 
voltukat, hanem csak Istentől vett terem tettségüket: ugyanilyen szín
pompás ez az emberi színekben vegyes gyülekezet. Az első kézfogá
soknál, amikor az ember kezetfog egy négerrel, vagy egy hindúval, 
akaratlanul is megszagolja titokban kezét (ha őszinte) még a legalá
zatosabb keresztyén is, de az első pillanatok után a külső színek aka
dályoztató hatásai észrevétlenül eliminálódnak s azon vesszük magun
kat észre, hogy egy nyelven imádkozunk s egy nyelven, de mind
nyájunk számára érthetően m ondják valamennyiünknek: kegyelem
néktek.

Ezek a tapasztalatok a keresztyénség m últjából nem irthatok ki 
és m int élmények a fehér ember vonatkozásaiban kitörölhetetlenül
é^nek. Pünkösd ünnepén még azt is természetesnek tartja  a hivő lélek,



te

hogy a szemben álló katonák a bunkerben esetleg, ellenfeleikért im ád
koznak: m egtérésükért, vagy magukbaszállásukért. Ebben a nagy 
összevisszaságban és nagyon is összekúszált zavarodottságban felébred 
sok emberben a valóságnak az a felismerése: inkább békére, m int 
háborúra terem tettem  s el kellene követnem sok m indent annak az 
érdekében, hogy nemcsak lelkemben, hanem országaink között is 
legyen béke.

Nagy farizeizmusnak ítéljük az angolszász püspökök azon keresz
tyén szempontból teljesen elfogadhatatlan és katonai szempontból is 
tűrhetetlennek minősülő gondolkodását: minél kegyetlenebb, durvább 
és megsemmisítőbb harcm odort vállal a szövetséges hadsereg, annál 
hamarább lesz vége a háborúnak. Talán azok, akiknek először kellett 
ezt hallani, vagy olvasni, maguk sem adtak hitelt az ilyen álokosko
dásoknak s mi, akik megkésve értesültünk erről a hihetetlen nyilat
kozatról: Pünkösd ünnepe előtt, nemzetek összetartozandóságát és 
együttélését hirdető prédikációk között, úgy érezzük: íme, ismét egy 
pont, am iért a világnak vezekelni kell.

Ezen a pünkösdi ünnepen sok egyházi lapban írják le az ökume- 
nicitás szavát s még többen beszélnek arról, hogv a népek között ki
békülés és az egyházak közötti teljes egység adná meg a világ békes
ségét, de ma még nagyon nehéz ez a kívánság és az érte való fára
dozás is.

Európában mind gyakrabban dicsérik Japán azon katonai határo
zatát, hogy országukban minden bombázó ellenséges pilótát halállal 
büntetnek meg. Hazánkban is vannak olyanok, akik egy ilyen kor
m ányhatározatot szeretnének kiprovokálni. Nem a mi dolgunk kato
nai kérdésekben állástfoglalni, de úgy érezzük, hogy az ilyen és ehhez 
hasonló megtorló intézkedések még jobban fokozzák a nemzetek közötti 
ellenségeskedéseket, amelyek amúgy is nagyon meg fogják nehezíteni, 
hogy a harcok elcsitulása után újból leüljenek imádkozni és közösen 
beszélni az emberek keresztyén egyházi nemzetközi társaságokban.

Az első világháborúi űtán is ez volt a legnehezebb probléma: az 
egvmással harcolt egyházi és világi emberek a Szent Lélek akarata 
folytán mégis leültek egymás mellé, először semleges országokban, 
azután valaha ellenséges országokban, ahol harcoltak vagy ahol hadi
fogolyként internálótáborokban voltak s ilven helveken nagyon nehe
zen fonódtak egymásba a kezek testvéri kézfogásra is és egymásért 
való imádkozásra.

Az élet és a béke fölötte áll minden háborúnak s Isten szemével 
nézve a színek és világnézetek diszharmóniáját: mindez olyan előtte, 
amely bárm ikor harm onikussá változtatható.

Modern muzsikusok kezdtek minket hozzászoktatni a diszharmó
nia élvezetéhez. Annyit énekelték, beszélték és muzsikálták nékünk, 
hogy van szépség a diszharmóniában, hogy nemzedékünk megszokta, 
sőt jobbára szereti a diszharmóniákban is gazdag polifónikus muzsi
kát. De a diszharmóniákból is ki kell derülnie a harm óniának.-M ég a 
hadvezérek is gondolnak arra, hogy eljön az idő, amikor közeledhet
nek egymáshoz az ellenfelek, harmonikussá válhatik a fegyverek bor
zasztó disszonanciái a és a nagv világ sok templomában a színek szim
fóniájával tarto tt istentiszteletek egybeolvadnak abban az érzésben: 
együtt vagyunk, egy' akarattal. G. L.

A bombakárosultak felsegítésére pün- ] 
kösd ünnepein tem plomainkban offer- 
tóriumot tartunk s az így egybegyűlt 
öszeget az egyes egyházközségek egye
tem es egyházunk kezelésébe helyezik. 
Erre a célra elsőnek a következő ado
mányok érkeztek: óáró Radvánszky A l-

! bert 500 P, Gömör-hosszúszói egyház 
85.10 P, harkai egyház 200 P.

A hittudományi karon e tanév végén  
tizenketten állottak szigorlatra. Mind 
megállották és így lelkésszé avathatóvá  
váltak. A dunántúli egyházkerülethez 
tartozókat, Fogarasi József Árpádot, 
Szabó Gyulát és vitéz Szerdahelyi Pált 
május 14-én Sopronban már lelkésszé 
is avatta D. Kapi Béla püspök. U gyan

csak megtörtént már a tiszai egyház
kerületbeli jelöltek, Ú jhelyi Aladár és 
Veczán János avatása; május 17-én, 
Jézus Krisztus Urunk m ennybem ene
tele napján szentelte fel őket N yíregy
házán Turóczy Zoltán püspök. A dunán- 
ineni egyházkerülethez tartozó jelöltet, 
Tarjáni Gyulát pünkösd első ünnepén 
fogja avatni Kuthy Dezső püspök B a
lassagyarm aton. A közeljövőben a hat 
bányai egyházkerületbeli lelkészjelölt: 
Hernád Tibor, Jánosy István, Leskó 
Béla, Nagybocskai Vilmos, Ocsenás Já
nos és Zoltán László lelkészi szolgálatra 
rendelése és kibocsátása is meg fog 
történni.

B & N G C U IM E lE T
bicikli berregése annyira megriaszt 
nyugalm amban, hogy megint láz-m eleg  
hullám zik át rajtam. Nem tehetek róla: 
félek; féltem  azokat, akiket nagyon 
szeretek . . .

Azután megint sötét vak, csend lett. 
Figyelek, semmi nesz. És imádkozni 
kezdek. Olyan jó érzés: imádkozhatom. 
Beszélhetek most ebben a csöndben az 
én m ennyei Atyámmal, összekulcsolt 
kezemm el megállók az én Uram előtt 
és hittel, bizalommal szent kezébe 
ajánlom  azokat, akiket szeretek. K e
gyelm ébe ajánlom gyülekezetünket, 
drága nem zetünket és azokat, akik 
érettünk, a mi nyugalm unkért küzde
nek. Titeket, drága katonák! ö h  Isten 
irgalmazz nékünk! Mi bűnösök va
gyunk, irgalm at nem érdemiünk, de 
Egyszülötted érettünk is m eghalt és 
feltám adott. Öérette, Atyám! Jézusért! 
Jézusért irgalmazz nékünk!

És megnyugszom. Tudom, hogy m eg
hallotta imádságomat.

De mi az a fehér valam i a sarokban, 
kapom fel hirtelen fejem et. Nézem. És 
hirtelen áldás jő ki ajkamon. A reggeli 
szürkület fénysugara az, m ely az apró 
kis résen betört, hogy mint a reggeli 
kegyelem  küldötte — m egnyugtasson  
engem. Drága kis sugár, parányi, je
lentéktelen valam i, de nekem most 
minden. N ekem  ez most: kegyelem . 
Kint még csaknem  teljesen sötét van, 
idebent pedig a sötét szobában ez a kis 
fénysugár a nappali világosság hirde
tője. A kegyelem  sugara. Áldott sugár.

Figyelem  a sugarat, növekszik-e?  
Aztán újra összeteszem  kezemet. 
Imádkozom. Arra kérem az Úristent: 
adjon nekem  hitet és erőt, hogy ma ne 
legyek engedetlen, türelm etlen és rossz. 
Lehessek igazi szolgája, kedve szerinti 
gyerm eke és ne tékozló gyermeke. Aki 
hozzám jő kérni, annak adjak; aki m eg
bánt, annak megbocsássak. Én pedig 
senkit se bántsak meg. Senkit, Uram. 
És add, hogy tudjak szeretni. Szeretni 
azokat, • akiket rám bíztál, akik em be
rileg belém  vetik bizalmukat. S ha 
mégis „Péter” leszek e napon ismét, óh 
akkor add Péter bűnbánó könnyeit is 
nekem  . . .  És csendben elalszom  . ..

Mikor felébredek, a redőny minden 
résén bevilágít a reggel fénye. Olyan 
boldog vagyok. Elmúlt az éjjel, nem  
történt semmi baj s nem hiányzik  
senki sem azok közül, akiket szeretek.

Már m eg3Tek is hivatalomba. Egy ka
vicsot jókedvvel félrerúgok utamból. 
M egyek a kertes házak között, megyek  
végig a réten zuglói hivatalunk felé. 
Elhódít a friss reggeli levegő, a zöld 
mező, a madárdal. Üj hét új reggele 
van. Tele vagyok kedvvel, akarással, 
örülök egészségem nek s hogy dolgoz
hatom.

Már kedves íróasztalom m ellett ülök. 
M ielőtt valam it is kezdenék, kezembe 
veszem  Tamminen esperes könyvét. El
mondom a cím ét úgy, mint imádságot.

1944 május hó 8-án, hétfőn reggel 
átérzem még soha át nem  érzett m e
legséggel: kegyelem  az élet. Ez a mai 
nap is. Üj reggel — új kegyelem .

Bizony, az! Ruttkay Elemér.

Csorvás. Tátrai Károly evangélikus 
lelkész nejét, a Hangya Szövetkezeti 
Asszonyliga elnökét a Hangya Központ 
vezetősége buzgó munkásságáért bronz- 
díszéremmel tüntette ki.
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B M c m a B B t r
Szóvátesszük

. . .  hogy megszívlelendő szavakat 
mondott az összefogásról egyik vezető 
korm ányférfiunk. Szavai nem  csak 
azért méltók a megszívlelésre és a 
m eghallgatásra, m ert a másik oldal 
felé, az elm últ politikai korszak em be
rei felé hirdetik  a megbékélés és meg
bocsátás szavait, hanem  azért is, m ert 
figyelmeztetik a jobboldal em bereit az 
összefogás szükségességére. Ma, amikor 
hatalm as külső és belső ellenség ellen 
küzdünk, nem szabad azon vitáznunk, 
hogy ezelőtt pár évvel, vagy pár év 
óta „ki volt egyedül”, hanem  inkább 
azon kell törnünk a fejünket, hogy mit 
tegyünk, hogy ne legyünk egyedül, h a
nem velünk együtt legyen az egész 
Magyarország, és szívvel-lélekkel segít
sen felépíteni az új birodalm at. Ma hem 
szabad a régi pártpolitikai harcokba 
süllyedni, hanem  az . egységes és egybe
fogó elveket kell szemmel ta rtan i és 
követni, úgy, ahogy imm ár mindig 
jobban ezt teszik az egyházak is, félre
téve a különbségeket.

. . .  hogy egészen pokoli ötleteket kö
zölnek az újságok a légiháború elfa ju
lásáról. Már nem is vesszük annyira 
számba a templomok, kórházak, isko
lák, műemlékek, lakóházak pusztu lá
sát, m int inkább az em berirtásnak m in
denféle robbanó dolgok által történő 
híreit. Csak azt m ondhatjuk, hogy 
maga a sátán szabadult el a világon 
és öltötte fel a keresztyénségét képét, 
hogy m egutáltassa azt. M int valami 
antikrisztus garázdálkodik, keresztyéni 
szólamokat hirdet, vallásszabadságról, 
egyenlőségről prédikál és közben rob
banó babákat, mérgezett cukorkákat, 
robbanó élelmiszeres zacskókat szór 
szét, hogy gyerm ekeket tegyen nyomo
rékká vagy öljön meg. Heródes ötlete 
ez, aki egy m iatt sokakat öletett meg. 
De hisszük, hogy nem éri el a célját, 
m int Heródes sem érte el. K risztus 
megmenekült, a gyilkos elveszett, ha 
árta tlanok  pusztultak is el. Most is így 
lesz, hiszen van igazságos és büntető 
Űr, Isten az égben!

...h o g y  a most m utatkozó elcsende- 
sedési időszakban valahogy elhallgat
tak íróink. A közönség, úgy látszik, nem 
m utat olyan nagy érdeklődést az iroda
lom és tudom ány mindenféle megnyil
vánulása iránt, m int eddig. De ez nem 
is vára tlan  jelenség. A nagy ku ltú r- 
szomjnak oka a pénzbőség volt és az 
ú. n. „okos” gazdálkodás, amelyik é r
tékekbe igyekezett m enteni mindent. 
Most viszont, am ikor a bombázások 
tönkretehetik  az értékeket: sokkal
jobbnak lá tják  a könnyen eltehető 
pénzt. Azért persze nem kell megijed
nünk, ami igazi érték  volt, a szellem
nek, a tudom ánynak, az irodalomnak 
igazi kincse, azért m egadják ma is a 
pénzt, épúgy, m int eddig. Csak a talmi, 
a felfú jt irodalom és a felfú jt nagysá
gok tűnnek el, jogosan és remélhetőleg 
végérvényesen. Nem baj az, ha keve
sebb lesz a megjelenő könyvek száma, 
legyen csak súlyosabb és jobb a ta r 
talma. Akkor talán könnyebb lesz vá
lasztani és nemesebb lesz a verseny is.

vkm.

Zsidók áttérése
Ezt a kérdést különösen sok irányból lehet vizsgálat tárgyává 

tenni. Az egyént, politikai, társadalmi, gazdasági, történeti, világnézeti, 
fajelm életi és vallási szempontok irányíthatják  az elbírálásánál. Ebben 
a lapban csupán egyetlen nézőpontból vizsgálhatjuk a problém át s ez 
a keresztyén vallás bibliai tanítása.

A probléma valóban megvan. A jelenleg foganatosított rendelke
zések nem vették le a napirendről, sőt ismét odalendítették. Sok lel
késznek okoz lelkiismereti gondot, mit cselekedjék. Az egyházegyetem 
a múlt évi közgyűlésén hozott egy szabályzatot az áttérésekről, de azt 
m ár a közismertté válása idejében túlhaladta az eseményekben gazdag 
jelen. Az ma csak a minimum lehet, amelyet az időtartam  tekinte
tében nem ajánlatos betartani, m ert ebben a vonatkozásban nagyon 
keveset kíván. Szigorúbb m értékre van szükség. Hivatalos helyekről 
eredő utasítások többet követelnek. Közöttük és az életbeléptetett 
szabályzat között az eltérés szembetűnő s ezt minél előbb meg kell 
szüntetni.

Az érdekelt lelkészek érzik a felelősség terhét és ezért azt meg
osztani igyekeznek. Akad olyan, aki a presbitérium ot vonja be, amit 
nem találok helyesnek, m ert ez nem ennek a szervnek a hatáskörébe 
tartozik. Nem is vált be. E helyen nem részletezem az okokat. Mások 
az esperest vagy a püspököt vonják be a dologba, amit m ár helyes
nek tartok, m ert ezek hivatottak arra, hogy a lelkészeknek tanácsot, 
iránvítást adjanak s a lelkésznek az ezt követő eljárását fedezik s neki 
hátvédet nyújtanak. E rre is volt és van szükség. Nem egy lelkész 
érezte a káros következményeit annak, hogy nem a kellő gondossággal 
és körültekintéssel kezelte ezt az ügyet.

A probléma sok esetben bonyolult is. Tapasztalatból állítom hogy 
olyan eseteket hoztak elém, amelyeket nem lehetett a kiadott u tasítá
sok sémája szerint elbírálni. Ez azonban természetes, hiszen a lelki 
kérdések megoldásánál nem lehet egészen sablonosán eljárni.

Itt m ár érintettem , hogy lelki kérdést kell keresni az ügyben és 
mint ilyennel kell vele foglalkozni. Aki nem ebből a szempontból 
nézi, teljesen helytelenül ítéli meg és téves következtetésekre jut.

Helytelenül ítéli meg a keresztyénséget az a zsidó, aki a sújtó 
rendelkezések elől az egyház védelme alá igyekszik menekülni, m ert 
reméli — nem tudom, milyen alapon —, hogy mentesül a bántó meg
különböztetés, az anyagi hátrányok hatása alól. Akik ilyen célok 
érdekében keresik fel a lelkészi hivatalt, azok föltétien elutasításban 
részesüljenek. Ezt az elvi álláspontot azonban nem csupán a zsidó 
áttérőkkel szemben kell érvényesíteni, hanem a más egyházakból 
ielentkezőkkel szemben is. Az áttérési statisztika nagy számadata ne 
legyen irányító. Valljuk be nyíltan, hogy ezen a téren minden egyház
nak, sok lelkésznek van vétke. A jelen problém ája indíthatna minden 
egyházat, minden lelkészt az eddig követett eljárás felülvizsgálására. 
Lehetségesnek tartom , hogy mi ezen a téren kevesebbet vétkeztünk 
másoknál. Alkalmazzunk egyenlő m értéket a betérők indító okainak 
vizsgálatánál!

Helytelenül ítélik meg azonban azok is a keresztyénséget, akik 
a falakon belül vannak s olyan utasításokat sürgetnek, amelyek meg
tiltják, vagy legalább átm enetileg felfüggesztik a zsidók számára az 
áttérést. Sehol se találhatunk ennek az álláspontnak az igazolására 
bibliai alapot. A keresztyénség a missziói parancsot, melyet Krisztus
tól kapott,, nem alkalm azhatja politikai fordulatok szerint, m ert az 
időfeletti. S em m ikben  se tudom a keresztyén egyházat olvan társas
kocsihoz hasonlítani, amely a ,,m egtelt“-táblát leeresztve halad át az 
egyes állomásokon s nem törődik az ott felszállásra várakozókkal, 
hanem a jóérzés szánakozásával, vagy a káröröm gúnyos mosolyával 
vágtat el a szerencsétlen lemaradók mellett. A keresztyénségben min
dig van hely és a királyi mennyegző példázata szerint a mennyei gazda 
nem látja  zsúfoltnak a kegyelem teríte tt asztalaitól telt termét. Ame
lyik keresztyén egyház megszünteti — időlegesen bár — a missziót, 
annak felülvizsgálat alá kell vennie, valóban keresztyén anyaszent- 
egyház-e?

A zsidókérdésben az egyháznak missziót kell látnia, tehát térítést.
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Eszményien érdeke a keresztyénségnek, de egyben a zsidóságnak is, 
hogy ez minél alaposabban történjék. A zsidósággal kapcsolatban 
tulajdonképpen téves az „áttérés“ szót alkalmazni, m ert itt egyrész
ről a keresztyénségbe való befogadásról, másrészről az Anyaszentegy- 
házba való belépésről, tehát a keresztség szentségének a kiszolgálta
tása által a Krisztussal való közösségbe iktatásról van szó. Á ttérés csak 
a keresztyén egyházak tagjai között lehetséges, akik m ár a keresztség- 
ben részesültek, az apostoli hitvallás alapján állanak, a keresztyén 
vallás igazságait többé-kevésbbé ismerik. Szükséges volna, hogy tisz
tázzuk a fogalmakat és helyesen használjuk azokat. E cikk keretében 
a lényegnek meg nem felelő, de elterjed t szóhasználat folytán fordult 
elő eddig ilyen vonatkozásban az „áttérés“ szó, m ert helyesen Izrael 
népének a Krisztushoz való megtéréséről, a keresztyén anvaszentegy- 
ház egyik fontos missziói feladatáról kell beszélnünk.

Bizonyos, hogy Isten já r  a történelem  útjain  s neki minden nép
pel, még Izrael népével is, megvannak a céljai. A bibliaolvasó em ber
nek tudnia kell, hogy ezt a m egvetett népet is irgalmasságában akarja 
és fogja részesíteni (Róm. 11:31.). Mi nem lehetünk akadályozói, hogy , 
Isten 'Szentlelke m unkálkodjék azokban, akiket a m egpróbáltatások | 
az egyetlen út, a Krisztus felé irányítanak. Minden általánosítás magá
ban hordozza az igazságtalan elbánás lehetőségét. M ert vannak, am int
hogy vannak, anyagi érdekeiket keresők, de lehetnek, aminthogy van
nak is a lelki élet tiszta ú tja it keresők is. Minden időben, tehát ma 
is, vannak ilyenek is, olyanok is. Az Anyaszentegyház lelkipásztorai 
az Isten színe előtt állva a lelkiismeret szavára figyelhetnek csupán s 
ennek parancsát akkor is követniük kell, ha meg nem értés kíséri a 
megnyilatkozásaikat, cselekedeteiket. Mások hivatása, hogy politikai, 
gazdasági, faji és más szempontok szerint vezéreltessék magukat, 
m inket azonban a krisztusi elvek irányíthatnak csupán s kizárólag a 
vallási probléma megoldását keressük, m ert ez a mi hivatásunk.

Lehetséges, hogy e sorok olvasói között is akadnak, akik meg
vádolják e sorok íróját valamilyen érdek szolgálatával. Méltán teszik, 
m ert egyetlen érdeket valóban szolgál: Isten országának az Anyaszent- 
egvházban megnyilatkozó érdekét, de más igazán nem, m ert egyet
len zsidót se vett fel még az evangélikus egyházba, tehát nem ezek 
védelmében vette kezébe a tollat, hanem tisztára lelki kényszerből, 
a krisztusi igazságok szolgálatában. Marcsek János esperes.
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A bagoly
— Fekete István ,,Egy szem kukorica” c. kötetéből. —

Az este megállt egy kicsit a faluvégén és visszanézett a mezőkre, 
hol sötét volt m ár minden, csupán a patak sudara látszott. A patak
kal nem b írt sem az est, sem az éjszaka, m ert a hajnalokat kötötte 
össze és a fénnyel tarto tt rokonságot. Igv azután a sötétség nem is 
vesződött a patakkal, hanem ráborult a falura.

Egy-egy szekér zörgött még valahol, a boltajtó jelzőcsengője 
megpendült néha, a kutak vályújában megloccsant a víz, de a kertek 
alatt m ár az álom settenkedett és a szérűkben m ár a kazlaknak dőlt 
a csend.

És ekkor megszólalt a harang. Egyet-kettőt kondult az elején, de 
azután tisztán imádkozni kezdett azok helyett is, akik netán elfelej
tették volna.

A torony alatt az öreg Banai harangozott és maga sem tudta 
miért, ezen az estén hosszú volt a harangszó. Banai nézte azt a másik 
kötelet, melyet majd a végén kell m egrántani és halogatta hozzá
nyúlni, m ert azt a harangot lélekharangnak hívják. Ez jajdul meg, ha 
tétova lelkek szállnak el a faluból, de az öreg harangozó még mindig 
a másikat húzta, pedig ekkor m ár legjámborabb öregasszonyok is ki
folytak az „Űrangyalából“.

A végén azonban mégis csak hozzá kellett nyúlni, de a kis harang 
alig kezdett bele esti 
szakította.

— Elég volt, Uram bocsá’! — és bezárta a templomajtót. Künn I 
világosabb volt és Banai megtörölte homlokát. Nem m intha melege

mondókájába, az öreg ember m ár végét is

Olvastuk
A régi, á llan dóan a k tu á lis k la ssz ik u 

sokat adta ki karácsony tájban 10 kö
tetben, új fordításban a Grill kiadó- 
vállalat. Érdekes, pergő stílusú vala
mennyi fordítás, szinte fáj az olvasó
nak, hogy a kiállításra, a pap írra és 
szedésre a háború rányom ja a bélye
gét. Ha nem lennének ilyen nehézsé
gek, bizonyára kötve jelentek volna 
meg, és nem fűzve és ékességei lenné
nek valam ennyi könyvtárnak. így in
kább jó olvasm ánynak számítanak, de 
annak aztán igazán. A sorozat kötetei 
közül ma az egyik ism eretlenebbet 
m utatjuk  be. Ez S tev en so n -n a k , a múlt 
századforduló tá ján  elhunyt rövidéletű 
írónak két kisebb regénye, a K in cses  
sz iget és D avid  B alfour elrab lása . Mind 
a kettő, m int a címe is m utatja, inkább 
kalandregény, m int kulcsregény, vagy 
társadalm i irásm ű. Szinte azt m ondhat
nék olvasása közben, hogy nemesebb 
ponyva. Kalóztörténetek, amelyek azon
ban felnőttek szám ára íródtak. Hősei
nek csak egy a szenvedélye: a pénz, 
a hatalom  és az élet egyéb szenvedé
lyei nem is érdeklik őket, csak talán 
m ajd később, ha előbb a hatalmat, és 
pénzt megszerezték. Ezért csak férfiak 
a szereplők, sötét és gonosz jellemek, 
egy bizonyos angolos naivitással jelle
mezve. Közelebbről és mélyebbről 
nézve nem is nagyon érti az ember, 
hogy miképp is ju to tt a „klasszikus” 
jelzőhöz. Nem lehet mondani, hogy 
rossz, m ert nemcsak stílusa, hanem 
megelevenítő készsége is van az író
nak. Nem annyira rom antikus, m int W. 
Scott, de közel áll hozzá. Hiányzik 
azonban belőle az em lítettnek tiszta 
bája, vagy harci ereje, am elyik á thatja  
valam ennyi írását. Az azonban bizo
nyos, érezzük, hogy az író, aki mindezt 
leírja, tud írni, nem fércmű és ezért 
inkább ezt, m int hasonló tárgyú pony
vát vegyünk a kezünkbe.

A másik könyvről, am elyről még 
most szólunk, F ek ete  István  novellás- 
kötete, Egy szem  kukorica  (Űj Idők 
kiadása). Fekete István nevét már 
ism erjük több megjelent regénye és 
novelláskötete révén. írói készsége 
nagy, ábrázold tehetsége még nagyobb. 
A term észet és a világ valami egészen 
tiszta, szinte naiv szeretete ömlik el 
írásain, minden sora tiszta, m int az 
erdei patak, am elyről ír. Sok jó meg
látás, életkép, leírás, ezek fő erősségei. 
Stílusában egy kissé Mórára, tém a
m eglátásában pedig G árdonyira em lé
keztet, anélkül azonban, hogy rá le
hetne fogni, hogy egyiknek vagy m á
siknak tanítványa. Inkább lelki rokon
ság, ösztönös és tiszta kapcsolat az, 
ami összefűzi őket egymással és ezért 
bizony méltán áll mellettük. Olyan ez 
a könyve is, am elyet nyugodtan aján l
hatunk m indenkinek. Olvasása közben 
megnyugszik a szív. kp.

H alálozás. Gallé Tibor festőművész, 
tart. zászlós m ájus 15-én életének 47., 
házasságának 22. évében, rövid szenve
dés után elhunyt. Temetése nagy rész
vét mellett folyt le. A szertartást Ru- 
zicska László vallástanár végezte. — 
Ifj. Czeck Waldemár, a fasori gimná
zium VIII. osz.t tanulója 17 éves korá
ban hunyt el. M ájus 18-án tem ették  a 
K erepesi-tem ető halottasházából.
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A hattyú lovag  című francia vígjáték 
nyilvánvalóan még a régi vígszinházi 
publikum  szám ára készült és betan í
to tt darab. Nem is értjük, hogyan m a
rad t itt a megváltozott, komoly idők
ben. Hiszen anakronizmus, mégpedig 
sok tekintetben bosszantó az egész da
rab. Először is idegen tőlünk mind lég
kör, mind hely, mind pedig idő tek in 
tetében. Állítólag Franciaországban a 
háború előtt lehetséges volt ilyen tö r
ténet. Most viszont a háború legsöté
tebb korszakát éljük és nem érdemes 
ilyennel törődnünk. Bizonyára érdeke
sebb lett volna m indnyájunk számára, 
ha m agyar viszonyainkról kaptunk 
volna valami szatírát. Másodszor maga 
a helyzet is több m int pikáns, egyene
sen erkölcstelen. Nem túlságosan jó 
példa és nem túlságosan helyes biz
tatás amúgy is eléggé elfaju lt erkölcsi 
viszonyainkra. Harmadszor pedig még 
nem is szellemes, hanem csak szelle- 
meskedő. Hiányzik belőle az a bizonyos, 
olyan sokszor em legetett francia szel
lemesség. Nincsen olyan megállapítása, 
amelyiken valóban nevethetne a néző. 
Üres, puffogó és kom olytalan férc
munka az egész, egyetlen, nem tú lsá
gosan nagyvonalú ötletre építve. Egyet
len mentsége, hogy jó szereplők jól 
igyekszenek játszani és az ő érdem ük 
egyedül, ha valam ennyire szórakoz
nunk sikerül..

Végzetes éjtszaka, olasz film drám a 
határozott, bár egy kissé túlsötét me
sével. De legalább elm ondhatjuk róla, 
hogy hitelesnek látszik, m ert észre
vehető a jó író, a jó szövegkönyv és 
a jó rendező együttes m unkája. A r i
deg igazság, a szeretetlenség, önzés és 
a véletlen bűn drám ája ez a film. Azt 
a kérdést veti fel, hogy jogosan ítél-e 
az ember, amikor a saját maga szem
pontjából nézi a dolgokat csupán és 
nem igyekszik megvizsgálni, hogy mi is 
történt és ki a vétkes. „Ne ítélj, hogy 
ne ítéltessél” — ez a m ottója ennek 
a filmnek, amelyik komoly eszközök
kel elkészített jó darab.

Két repríz is történt a m últ héten. 
Az egyik a régi antiszem ita darabnak, 
Jud Süss-nek felújítása. Most látszik 
meg, hogy jól elkészített film  volt, a 
régi fényéből nem veszített semmit. A 
közönség azonban ma sokkal jobban 
érzi benne azt, am it éreztetni akar, a 
politikai tendenciát. Ezért a művészi 
oldaláról inkább a propaganda és poli
tika oldala felé tolódott el hatása. P e
dig politika nélkül is jól felépített 
film. — A másik film a híres ‘Szűcs 
M ara házassága, amelyről bizony lá t
juk, hogy régebben készült. Azóta is 
haladt a film gyártás, ez látszik a fil
men. Mint mese azonban most is jó, 
kerek és irodalmibb, m int az azóta lá
tottak. kp.

O rgonazene a rádióban. Június 1-én, 
csütörtökön délután Budapest I hul- 

. lámhosszán a „M agyar zeneszerzők fél
ó rája” keretében K api-K rálik  Jenő 
orgonaművész, a kelenföldi templom 
karnagya játszik az óbudai templom 
orgonáján. M űsorán m agyar szerzők 
egyházi művei szerepelnek, közöttük 
saját új korálelőjátéka, az „Az én időm , 
m int a szép n yár” is.
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Jett volna, de aggódás futkosott gondolataiban és ezektől jó lett volna 
szabadulni.

Az úton egy-egy ember ballagott hazafelé. Néha megvillant egy- 
egy kasza és a mezőkről a szálló harm at hátán betódult a faluba a 
tarlók meleg illata.

Banai eltette nagy, kockás zsebkendőjét és m ár indulni készült, 
amikor odaköszönt valaki, azután megkérdezte:

— Hát az onokád, Gáspár?
— Köszönöm kérdésed, István, csak van . , .
Azután ú jra egyedül m aradt. — Bizony, a lányka rosszul van, 

bólongatott hazafelé menet és aggódva nézett az ablakra, melyen 
m intha a láz vörössége terpeszkedett volna. És ekkor ú jra a vékony 
kis harangkötélre gondolt, melyet neki kellene meghúzni akkor . . .  és 
megrázkódott.

A szobában soványan, szomorúan égett a lámpa. Felesége csak 
bólintott feléje, hogy bizony semmi jó újság nincs s a kislány lázas 
arca szinte elveszett a nagy párnában.

— Na, gyerekem . . .  — próbált mosolyogni Banai — ugy-e, job
ban vagy?

A kislány fáradtan nyújto tta  kezét az- öreg ember felé. — Mit 
hozott, öregapám?

Banai meghökkent. — Én, hogy én mit hoztam? Máma semmit. 
Máma nem lehetett. De holnap! Majd meglátod . . .

— M adarat?
— Hát hogy eltaláltad! De azt ám! Még hozzá m ily en t. . . olyan 

senkinek nincs a faluban . . . ugy-e, jó lesz?
De a kislány m ár nem válaszolt. Suttogott valamit és elfordí

totta fejét.
— így van m ár reggel óta — mondta az öregasszony —, hun 

beszél, hun nem. A doktor meg csak hümmögött.
Banai fejcsóválva ment ki a konyhába, m ert a mezőről most 

értek haza a fiatalok.
— A gyerek? — néztek az öregekre.
— M intha valamivel könnyebben lenne . . . M adarat kér. Most. 

csak egyetek, úgyis alszik . . . Hány keresztet ad holdja?
— Mindegy az most, csak a gyerek . . .  — és tányérjukba néznek 

mind a hárman.
Az ajtó nyitva m aradt, amikor lefeküdtek s azután az ablak alatt, 

hangtalan nehéz lépteivel csak az éjszaka járt.
A hajnal pedig könnyen és vidáman jött, mint máskor. Banai 

már sötéttel felkelt, hogy hajnalra harangozzon, de a tarisznyát 
is vitte magával, m ert a gyereknek m adarat kell hozni minden áron! 
Talán gilicét? De misére m ár megint templomba kell lenni, m ert Banai 
nélkül talán nem is lehetne misézni.

A gilicefészkek azonban üresek voltak. A sárgarigó fiai már ott 
röpdöstek a fészek körül, a seregélynek meg olyan magasan volt az 
odúia. hogy a létra  el nem érte.

Ezzel el is m últ a reggel.
Mise alatt is csak a m adáron járt az esze, sőt többször Szent Antal 

szobrára nézett, hogy talán csodát tesz a szent ebben a nehéz dologban.
Ekkor ju to ttak  eszébe a galambok. A toronypadlás. Ott költ az a 

tem érdek galamb, akad köztük tán fehér is . . .
Égészen felvidám ult és hálásan nézett a nagy szentre, aki mintha 

azt mondta volna: — jól van, Gáspár fiam, de a m adarat fel kell 
nevelni. Játszók vele a gyerek s azután el kell ereszteni.

— Úgy lesz, kegyes szent — bókolt az öreg és mise után fel
ballagott a padlásra. A galambok nem is igen féltek tőle, de hiába 
volt minden, m ert a fiák vagy röpültek már, vagy olyan kicsinyek 
voltak, hogy azok felnevelését nem m erte volna vállalni. Meg azután 
ilyen meztelen porontyokkal hogy játsszék a kislány?

Megnézte a verébfészkeket is. Nem csúnya m adár a veréb, ha 
jobban megnézi az e m b e r. . .  de verébék m ár a második fészekalja 
tojáson ültek és az öregember izzadva tanácstalankodott.

Benyúlt m inden fészekbe és keze végigtapogatta a sötét odúkat 
is, hogy nincs-e valami a rag alatt?

— Huj, a teremtésit! — szisszent fel egy helyen, m ert valami
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jól a körmére koppantott, de mivel az illető tollas volt, hát csak 
kihúzta.

— Hát te vagy az? — m éltatlankodott Banai és talpra állította a 
kis baglyot. Az csak pislogott.

— Elviszlek — határozott az öreg. — Nem lesz semmi baj, ne 
félj. De milyen szép vagy — dicsérte még a baglyot, azután vigyázva 
tarisznyájába csúsztatta.

Az utcán sütött a nap. Valami bátor fényesség úszott a levegő
ben. A fecskék sárt szedtek a pocséták szélén, fészküket tatarozni és 
fiaikat m ár röptűkben etették.

— Lám, ezek is felnevelik a fiatalságot.
Felesége m ár a pitvarban várta.
— Te, Gáspár . . .
És az öreg Banai tudta, hogy jó hír van.
— Azt mondta?
— Azt. Túl van a bajon, hogy az a jó Isten . ..
— Én meg m adarat hoztam. — És bementek.
A kislány szemének homályos tükre tiszta lett, kezei hűvösek és 

fáradt kis arcában másnapok voltak.
— Öregapám! Hát hozott?
Az öreg Banai büszkén áll az ágy mellett.
— Én ne hoztam volna?
A kis bagoly pedig ül a kislány takaróján, nagyokat pislog, sőt 

később ásít is.
— Látta, öregapám. á s íto tt . . .
— Álmos az ebadta. Fene tudja, hol tekergett az éjjel. . .  — A 

kislány maga mellé veszi a baglyot, simogatja és lassan elalusznak 
mind a ketten. Az öreg Banai pedig hetek óta először m eghatott 
mosolygó arccal, lábuj'jhegyen megy ki a szobából.

— Alusznak — suttogja odakint feleségének, pedig kiáltani sze
retne, nagyot, arcával az ég felé fordulva.

Egy hét múlva a kislány a pitvarban ült, két hét múlva pedig 
végigszaladt az udvaron, hol ekkor m ár gabonáskocsik jártak. A kis 
bagoly pedig bent kuksolt egy kalickában, hol meleg volt és a rács 
közt éjszaka a szabadság szele járkált.

Megnőtt a kis bagoly. Talán repülne is már?
Ezen gondolkodik az öreg harangozó a templom csendjében este 

harangozás előtt. Bátran nyúl m ár a lélekharang köteléhez és amikor 
hazamegy, benéz a bagoly pitvarban felakasztott kalickájába.

— Jól van, no!
És amikor elalszik a ház, mezítláb kioson és halkan kinyitja a 

kalickát.
— Eridj, m adár . . . megígértem.
Alszik a ház. Az éjszaka nagy és a nagy éjszakában részeg szabad

ságban imbolyogva repül a kis bagoly.

Ki a nagyobb hős?
Sámuel II. könyvének 23. fejezetében Dávid királynak és három 

katonájának meghatóan szép hősies viselkedéséről olvashatunk. Egy 
alkalommal az ellenség Dávidot sziklavárba zárta, éheztette és szom
júságban elepesztette. E rre a király kérdést te tt fel a katonák előtt: 
Vájjon ki hozna néki vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van? 
Három vitéze haláltmegvető bátorsággal keresztültörte magát a 
filiszteusok táborán, korsó vizet m erített és áldozatos szolgálatának 
ajándékát a király elé vitte. Csodálkozásukra Dávid azonban nem ivott 
a vízből, hanem kiöntötte azt az Úrnak és ezt mondotta: „Távol 
legyen tőlem, Uram, hogy én ezt míveljem: avagy azoknak az embe
reknek a vérét igyam-e meg, akik életüket halálra adva mentek el a 
vízért?“

Ennek az évezredes történetnek kapcsán m indnyájan feltehetjük 
magunk előtt a nagy »kérdést: Ki volt a nagyobb hős? Dávid, vagy a 
katonák? Érezzük, hogy m indnyájan hősiesen viselkedtek, egyformán 
örökszép, ritka példáját szolgáltatták a hősiességnek. A király hősi 
áldozatot kívánt katonáitól, azok elmentek, szembeszálltak száz halál-

Fi
Luther-Otthon

A Luther-O tthonba, az Egyházegye
tem egyetemi és főiskolai in te rnátu 
s b a  (Budapest, VIII., Üllői-út 24. sz.), 
a jövő — 1944'45. — tanévre több, ta 
nulm ányait budapesti egyetemen, ill. 
főiskolán folytató evangélikus ifjú lesz 
felvehető. A felvételi kérvény, am ely
ben pontosan megjelölendő, hogy az 
illető milyen pályára készül, tehát 
melyik egyetemre, főiskolára és milyen 
szakra óhajt beiratkozni, a Luther- 
Otthon szem inárium i bizottsághoz in
tézve, az illetékes egyházkerület püs
pökéhez folyó évi június hó 15-éig 
nyújtandó be.

A kérvény mellékletei a következők:
1. Születési anyakönyvi kivonat.
2. Szülők és nagyszülők születési bi

zonyítványa és házasságlevele.
3. A középiskola VIII. osztályáról 

szóló bizonyítvány, az érettségi bizo
nyítvány (pótlólag is beküldhető június 
25-éig, közvetlenül a Luther-Ó tthon 
igazgatója címére), illetve, ha a folya
modó m ár egyetemet, vagy főiskolát 
látogatott, az index.

4. Hatósági orvosi bizonyítvány.
5. önéletrajz , amely a folyamodó 

lelkületébe betekintést enged és a csa
ládi körülm ényekre, vagyoni viszo
nyokra és zeneism eretre is kiterjesz
kedik.

6. Az illetékes lelkész által kiállí
tandó bizonyítvány, amely az ifjú val
láserkölcsi m agatartásáról részletesen 
szól és a folyamodó szüleinek esetleges 
egyházi szolgálatairól is megemlékezik.

7. Az atyának, illetve a törvényes 
gyám nak hivatalos kötelezvénye, am ely
ben a díjak fizetésére és az okozott 
károk m egtérítésére kötelezettséget vál
lal.

8. Válaszboríték, ajánlott válasz cél
ja ira  megfelelően felbélyegezve.

A Luther-O tthon által felszám ított 
ta rtásd íj összege az 1943/44. tanévben 
2000—2200 pengő volt, aszerint, hogy 
hogy az illető többedmagával, vagy 
egyedül lakott-e. Ez az összeg a drágu
lás arányában emelhető.

Tájékoztatóval az intézet igazgató
sága szívesen szolgál.

Budapest, 1944 m ájus 20.
Sándy Gyula s. k. 
műegyetemi tanár.

HÍREK
P ünk ösd h étfő i isten tisz te le tek  a b u 

dap esti tem plom okban . Deák-téren V«9 
órakor (úrv. istentisztelet) Falvay Jenő, 
Víl0-kor (német nyelven) G üttler Vil
mos (úrv.), 11-kor Hernády Nándor 
(úrv ), d. u. 6-kor Muncz Frigyes (úrv.). 
— Fasorban d. e. 9 órakor Kemény 
Péter (úrv.), 11-kor Pásztor Pál, d. u. 
4-kor Lamnek Vilmos. — A réna-út 7. 
sz. alatt d. e. a/«10 órakor Kemény La
jos. — Kőbányán d. e. 9-kor Si^le K á
roly (úrv.), d. u. 4-kor Sülé Károly. — 
Simor-u. d. e. ’MO-kor Boros Károly 
(úrv.). — Rákóczi-út 57. d. e. 10 órakor 
(szlovák) dr. Szilády Jenő, d. u. 5 ó ra
kor (magyar nyelven) ifj. Tóth-Szöllős 
Mihály. — ÜLlői-út 24. sz. d. e. 9 ó ra
kor Muncz Frigyes (úrv.). — Szvetenay- 
utcai elemi iskola d. e. 9 órakor dr.
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Halász Kálmán. — G yarm at-u. 14. sz. 
a latt (német nyelven) d. e. V ili órakor 
Johnson Gisle. — Egressy-út 73. sz. d. 
e. 11 órakor R uttkay Elemér (úrv.). — 
Fóti-út 22. d. e. 10-kor és d. u. 4-kor 
Rimár Jenő (úrv.). — Toroczkó-téri ref. 
templomban d. e. 8 órakor Bagár Iván. 
— Bécsikapu-téren d. e. 9 órakor Dan
hauser László, 11-kor Ferenczy Zoltán 
(úrv.). — Böszörményi-út 22. sz. a latt 
d. e. VRO-kor Bagár Iván (úrv.). — 
Óbudán d. e. 10 órakor Bottá István 
(úrv.), d. u. 4-kor Bottá István. — Ke- 
lenföldön d. e. 9-kor, 11-kor és d. u. 5- 
kor Medvegy Antal (úrv.). — Báthory 
László-úton d. e. 10 órakor Zulauf 
Henrik. — Rákosfalvi ref. templomban 
d. e. Vil2 órakor Scholz László (úrv.).

32 budapesti p rotestáns tem plom ban  
pünkösd előtti héten egy időben evan- 
gélizáció volt. Az evangélizáció lapunk 
nyomása idején folyik. Híveink napról- 
napra buzgóbban vesznek részt azokon. 
Részletes beszámolót legközelebbi szá
m unkban közlünk.

B ékéscsaba. A gyülekezet a lemondás 
folytán m egüresedett egyházfelügyelői 
állásra Kovács Pál helybeli malom
tulajdonost választotta meg. Az egyház- 
község új ügyésze dr. Medovarszky Mi
hály ügyvéd lett. — A gyülekezet egy 
jótékonyságáról ism ert tagja, a híres 
„Csaba gyöngye” csemegeszőlőfajta fel
fedezője, S tark  Ferenc kereskedő el
hunyt. Vagyona nagyobb részét evan
gélikus egyházi célokra ju tta tta . így a 
város központjában fekvő, két utcára 
nyíló telkét, a ra jta  lévő házzal s az 
abban lévő összes ingósággal a békés
csabai Diakonissza Anyaháznak hagyo
mányozta. Birtokából 5—5 kishold föl
det a békéscsabai Árvaházra, Aggok 
Házára, a Nőegylet Szeretetházára és 
m agára a gyülekezetre, 1 kishold föl
det a gim názium ra s újabb 5 kishold 
földet a szarvasi evangélikus egyházra 
hagyta végrendeletében. Az így evan
gélikus egyházi célokra ju tta to tt ingat
lanok és ingóságok értéke mintegy 
250—300 ezer pengő.

M agam ról. D. Dr. Ravasz László re 
form átus püspök teológiai önéletrajza 
1944 június hó elején jelenik meg a 
Reform átus Teológusok munkaközössé
gének kiadásában. Előjegyzési ára a 
munkaközösség tagjainak június 15-ig 
3.20 P, másoknak 4.20 P. E teológiai 
önéletrajz nagyszerű betekintést nyújt 
a m agyar reform átusság vezető egyéni
ségének egész eddigi szellemi és tudo
mányos fejlődésébe. H atvanadik élet
évének betöltése alkalm ából az egyház 
legkiválóbb képviselői igyekeztek fel
vázolni Ravasz László igehirdetői, teo
lógiai, általában: szellemi fejlődését.
Most önmaga mondja el, milyennek 
lá tja  eddig önm agát és fejlődését. E 
néhány ívből rendkívül sokat tanu lhat 
és igen meggazdagodhat minden olva
sója. M egrendelhető levelezőlapon, vagy 
pedig az előjegyzési árnak a 49.801. sz. 
postatakarékpénztári csekkszámlára tö r
ténő befizetése ú tján  Debrecen, 10: 
Egyetem.

Tordas. Május 2. vasárnapján  a gyer- 
m ek-bibliaóra (vasárnapi iskola) meg
hitt ünnepélyt ta rto tt a templomban és 
megköszönte Istennek az édesanyákat. 
A lelkészen kívül Skrecskó Anna gyer
m ek-család vezető szólt az édesanyák
hoz és a gyermekekhez. Az ünnepély 
u tán a gyerm ek-bibliaóra tagjai virág
csokrot adtak át édesanyjuknak, v
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lal, m egtették a kötelességüket. A király azonban nem élt az előnyök
kel. Nem fogyasztotta el szomjúságában a korsó vizet sem, m ert tudta, 
hogy ahhoz a katonák áldozatos, haláltmegvető bátorsága tapadt. Oda
áldozta az Ürnak. Ennél többet nem tehettek. Szorongatott helyzet
ben, nehéz időkben egyik oldalon is, másik oldalon is megérezték, 
hogy szükségük van egymás példájára. Nemcsak az alattvalók kemény 
kötelességteljesítésére, hanem  a vezető hősiességére is. Vannak ese
tek, helyzetek az életben, amikor fontosabb a merész elszántság, 
megint máskor, amikor fontosabb a férfias akarat, de vannak olyan 
esetek is, amikor valaki nem használja ki az adott helyzetet és nem 
él a lehetőségekkel. Dávid m egtehette volna azt, hogy megdicséri, 
talán a napi parancshirdetés óráján mások elé példaképül állítja három 
vitéz katonájának cselekedetét és kitünteti őket. Ez elég lett volna 
azoknak az embereknek. Ezért is hálásak lehettek volna. De ő érezte, 
hogy többet kell tennie. Vállalnia kell ezeknek az embereknek a sor
sát, éhezésüket, szomjúságukat és nyomorúságukat. S minden bizony
nyal hihetetlenül nagyot nőtt abban az órában előttük. Most nagyobb 
dicsőséget, tisztességet és m egbecsültetést szerzet magának, mint amit 
eddig a királyi korona éveken keresztül hozott számára.

Am int a történetet ú jra  és ú jra  átgondoljuk, lassan kezdjük el
felejteni az előbb olyan fontosnak vélt kérdésünket. Azt érezzük: nagy 
hős volt itt Dávid és katonái is. Hősei voltak a ma olyan sokat emle
getett belső és külső frontnak, a vezető rétegnek és a közkatonáknak, 
a fegyelemnek és az akaratnak, a hitnek és a kitartásnak. Ezekből az 
erényekből születik azóta is állandóan a hősök nemzetsége.

Éppen hősök vasárnapja volt, amikor ezekről a régi hősökről pré
dikáltam, ezeknek a példájában meggazdagodott és nemzetem, hazám 
szolgálatára fellelkesedett a szívem. Vele lelkesítettem  hallgatóimat is. 
S ezen a napon egyik egyházi lapunkban a régi hősi történet tan ítá
sával együtt alig néhány héttel előbb lejátszódot hősi történet kapcsán 
ú jra fel kellett vetnem  magam előtt is, hallgatóim előtt is — mostmár 
másodszor — a nagy kérdést: Ki a nagyobb hős?

A híradás fiatal, ismerős páncélos hadnagy hősi haláláról értesí
tett. Alig néhányszor találkoztam  vele, mégis azok közé tartozott, akik
nek elhunyta nagyon érzékenyen érintett. Mint fiatal középiskolás 
fiúval annak idején bibliai kérdésekkel beszélgettünk egymás között. 
Az Isten keresésének közös ú tján  összehangolódott a lelkünk. Évek óta 
csak hallottam  róla. Abból a komoly családi körből, melyben nevel
kedett, a tiszti szolgálat mezejére is magával vitte az istenfélelm et és 
az egyházszeretetet. Azt vallotta, hogy az imádkozó és bibliaolvasó 
élet csodálatos lelki harm óniát terem tett benne. Katonáitól megkívánta 
minden vasárnap, hogy m enjenek templomba, üldözte a káromkodást 
és a felelőtlen beszédet. Önként vállalt tám adásban elsők között áldozta 
életét a hazáért. Édesapja magas pozícióba történt beiktatása előtt 
néhány nappal tudta meg fia halálát. Bizonyára könnyek szöktek 
szemébe s derék, komoly, egyházát és hazáját hűséggel, önfeláldozásig 
szolgáló fiának elvesztését sokáig fogja gyászolni. Amikor azonban 
részvéttel és vigasztalással közeledtek felé barátai, így szólt hozzájuk: 
„M ost m ár k é t  e m b e r  h e l y e t t  k e l l  d o lg o z n o m  a h a z á é r t “. 
A fiatal páncélos hadnagyot azzal bocsátotta el a harctérre konfirmáló 
lelkésze: Fiam, légy méltó édesapádhoz! Az édesapa most halott fiá
nak üzeni a csillagok honába: Méltó voltál a m agyar katona nevére! 
Ennél a történetnél megint csak úgy vagyunk, nem lehet feleletet 
adnunk szívünk előtoluló kérdésére: Ki volt a nagyobb hős? Hős 
volt, nagy, dicső hős a fiú a harc mezején, előzőleg itthon tiszttársai 
és legénysége között, de nagy hős az apa, éppolyan nagy hős a gyász
ban, gyerm ekének elvesztése után a munka kétszeres terhének válla
lásában. Még arra a kérdésre sem tudunk kielégítő választ adni: 
vájjon mi nagyobb, a hősi halál, vagy a hősi élet áldozata? Egyet vilá
gosan látunk — a mai idők naponként tanítanak rá — Isten gyerme
keinek mindig hősként kellett m egállaniuk s Isten ilyen életet kíván 
m indnyájunktól. Köszönjük neki a példát az évezredes múltból éppen- 
úgy, mint a m agyar életnek ebből az egyik legutóbbi ragyogóan szép 
történetéből.

Hősök napján lélekben telehintjük illatos m ájus virágokkal vitéz 
nagyselmeczi Mérey Zsolt sírját s így fohászkodunk a költővel együtt: 
„A hazáért halt meg, Panaszunk hát nincsen, Áldassék az Isten! . . . “

Pásztor Pál.
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TEL.: 384—447.

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

nászajándékok.

BRAUN JENŐ műhimző és plisséspece- 
alista bérmunka üzemei.

V i l i . ,  A g g t e l e k i - u  2 / a .  ( R á k ó c z i - ú t  s a r o k ) ,
T e l e f o n :  344—637

A zsúr.plissé. hím zések, gom báthúzés 
és minden e szakm ába vágó m unkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
B u d a p e s t ,  V., K a m m e r m a y e r  K á r o l y - u .  8.

' Telefon: 185—462.

Iványi  é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

E L IG M A N N
ÉK5ZER-EZÜST-ARANY

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

n  i o I oo o IRegi közismert, 
megbízható

t íU T N E j ’ Jion budapesl 
^ Us í ő r m e s * |V ^ ó f  ß

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

Létesült a „Nemzeti ön á lló 
sítást A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87. ‘

és az összes hang- A R I M I T V  hanS»zer- 
szerek legolcsóbban i V I/tlIVL vJL 1 telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Prahl * Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám . 
Lül (IMII. M ohács, Szent-Istvén-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek lóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus in tézm ény , mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet. *

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása
v é t e l e M en d ö ln é

B ezerédi-u. 10. — T e l.:

hittestvérünk 
zongora termében 

140-352 .

M ű v irág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON t 180—213.

RFI VFC70K zománctáblák,U L L I LU Lull v é s é s e k ,  j e l v é n y e k ,  

K O V Á C S  L A J O S  c í m k é k

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

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a

k iadó .
kiadóhivatalba.



LUIHER-TÁRSASÁG
BftNCÖKUlfllT

Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma
gáról. Második kiadás. Fűzve : 6‘— P. 
Kötve : 9’— P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8‘— P. Kötve : 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10’— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: F20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve: 2’50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: F40 P,

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 55. leleíon: 137-898

„ I R É N "  füiökülöniegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyíűzőket a legújabb szabás szerint.

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10'— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20 — P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12’— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0'60 P. 

Díszes : 4’— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2’50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10‘— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2'— P.
m Friedrich Károly : A magyar evangé- 

{Jj j likus templomi ének történetének 
vázlata. 124 oldal. Fűzve : 8'— P.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21..
Telefon: 330—648.

Bundák,
• bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÖI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG HIVATALOS LAPJA 

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, Dezséry László, dr. Gaudy László, 
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Öröm
A pünkösd előtti hét már a 

Szentlélek bizonyságtételének 
hete volt Budapest protestáns 
templomaiban. Egy héten át 
minden este megtöltötték a fő
város 11 evangélikus, 17 refor
mátus és egyéb protestáns 
templomait és istentiszteleti 
helyeit, összesen harminckettőt 
azok, akiket a Lélek indított a 
befelé való fordulásra, a haza
felé való fordulásra, — régi 
ismerősük: a tékozló fiúval való 
újabb találkozásra, hogy sor
sában, életében, bukásában és 
megmentésében a maguk éle
tére, sorsára, bukásukra és 
megmentésükre ismerjenek. — 
Voltak plakátok az utcákon is, 
meghúzódva a kiabáló hirdeté
sek között, voltak elfutó hír
adások még a mozikban is, bő
ségesen voltak röpcédulák, de 
nem ezekre építettünk, hanem 
Isten Szentlelkének hívogató, 
ébresztő, jóra vezérlő indítá
sára és nem csalódtunk. Más
kor egyszerre az egész város
nak csak egy-egy helyen szó- j 
lalt meg az evangélizáció és ör- ; 
vendeztünk szivünkben, hogy ! 
megtelt a templom, — most 
minden templom telt meg, az 
aggodalmaskodás megszégye
nült és nagyon szerényen álla
pítjuk meg, ha azt mondjuk, 
hogy legalább tízszer annyi lé
lek tárult ki most az evangéli
záció előtt, mint eddig bár
mikor . . .

Mindenütt ama régi tékozló 
fiú beszélt, akinek örök képét 
hagyta reánk Krisztus Urunk j 
a Lukács írása szerint való (

evangélium 15. fejezetében. A 
bűnös ember, akit elvitt hazul
ról a szabadság igézete. Evan- 
gélizáló lelkipásztorok és bi
zonyságtevő megtérők a maguk 
szavaival és kimeríthetetlen 
sokféleségben mutatták meg 
Isten színe előtt e világ és sa- i 
ját életük rokonságát a megté- j 
résre és kegyelemre szoruló té
kozló fiú életével. Sokfélék 
voltak s mégis ugyanazonosak. 
Bűnösök, akiket megszánt a 
mindent felülhaladó szere
tet. Elveszettek, akiket megta
lált a kegyelem. Bűnökben 
megholtak, akiket feltámasztott 
új életre a szeretet és kegye
lem együttvalósága. Hitre éb
resztettek, vagy most hitre éb
redők, akik most szégyenkezve 
fogják megtapasztalni, hogy 
mennyire nem lehetetlen azt 
vallani: élek pedig többé nem 
én, hanem él én bennem a Krisz
tus, amely életet pedig most 
testben élek, az Isten Fiában j  
való hitben élem, aki szeretett 
engem és önmagát adta éret
tem.

Ennek az evangélizációnak 
áldása is azon fordul, hogy át
érezzék és életük uralkodójává 
tegyék ezt a hitet a szivek. E 
sorok írója minden este más 
templomban, más-más evan- 
gélizáló lelkész igehirdetése 
közben figyelhette az arcokat, 
megláthatta a könnyeket, érez
hette a szivek levegőjét és maga 
is mindenütt szólhatott ezekhez 
a testvérekhez. Nagy tapaszta
lat volt ez arról, hogy milyen 
szomjasak és éhesek a lelkek, !

milyen bőségesen adja Isten 
Szentlelke a mennyei kenyeret 
és az örökéletre buzogó víznek 
a forrásait. Érezni lehetett, ho
gyan nyílnak meg a belső látá
sok, mint felejtik el és meny
nyire földi dolognak érezik a 
meggyötört emberek a hábo
rút és mint lesz előttük egyet
len fontos dologgá megtérésük, 
hitük, üdvösségük. Isten szere- 
tete fénylett fel a szemekben, 
a kegyelem után való vágyako
zás dobbant meg a szivekben, 
erők sarjadása indult és 
hármas harangszóval kondult 
egybe a szeretet, a megváltás, a 
kegyelem . . .

Az egész Két felett minden 
templomban és minden figyelő 
szívben az öröm fehér felhője 
lebegett. Csendes, hálálkodó, 
fogadkozó, kicsordulni készülő 
öröm. Ez tanítja meg a sze
gény embert arra, hogy el- 
higyje a mennynek, az angya
loknak és magának az Istennek 
az örömét minden egyes meg
térő felett. Ez a megérzett és 
elhitt szeretet megfürödhetett 
közben a bűnbánat megkesere
dett könnyeiben: annál tisz
tább lett a könnyhullató ember 
szivében. Bármi történt eddig 
bárkivel és bármi történik ez
után, már megtörtént vele a 
legnagyobb: megtapasztalta Is
ten kegyelmét Krisztusban, az 
ő Megváltójában . . . ,,Az Isten 
szeretete kiáradt a mi szi
veinkbe a nekünk adott Szent
lélek által . . .“ (Róm. 5:5.)

K. L.
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m m U S E L E T
Levél a kiállás 

jutalmáról
Kedves Barátom!
Bizonyára emlékszel a rra  a beszélge

tésre, amely mintegy két és fél hónap
pal ezelőtt belenyúlt az éjszakába s 
hajnal tá jban ért véget. Voltaképpen 
m indketten ugyanazt a gondolatot h a j
togattuk, de más és más szavakkal, 
újabb és újabb érvekkel. Te szóvátet- 
ted egyik cikkemet, amely egy politi
kai hetilapban jelent meg és amelyben 
őszinte szavakkal tám adtam  az angol
szász barátságot, annak irrealitása 
m iatt s tám adtam  azt a szociáldemokrá
ciát, amely m ár kezdett értelmiségünk, 
sőt egyes lelkészek között is hódítani.

Te figyelm eztettél arra, hogy csalá
dom van, fiatal vagyok, m iért kockáz
tatom  életemet egyetlen cikkel. Én azt 
mondottam, hogy aki a lelkészi pályára 
ment, az m ár ezzel kockázatot vállalt 
magára. Te fejtegetted, hogy néha a 
csöndes hallgatás több hasznot hoz, 
m int a kiállás, a szükségtelen kiálto
zás, a nagy többséggel való szembe- 
helyezkedés, én azt mondottam, itt nem 
haszonért folyik a harc, hanem  egy nép 
életéért. Mikor m ár nagyon fáradtak  
lettünk, felálltéi az asztal mellől és ke
zet nyújtva, mosolyogva mondottad: ta 
lán jól van ez így, hogy mi ketten két 
ellenkező táborhoz tartozunk. Ha d iá
dat a ra t a szocializmus és demokrácia, 
akkor sorsodon én segítek. Ha a nem 
zeti radikális irányzat győz, akkor fel
kereslek és kérem  tám ogatásodat, vé
delmedet . . .  F anyar mosollyal válaszol
tam.

Kedves Barátom, íme eljött az idő, 
am ikor azt m ondhatjuk, hogy a Te tá 
borod súlyos csapások a la tt összeros- 
kadt. Azok közül, akikkel régóta együtt 
töprengtünk a m unkáskérdés nehézsé
geiről, a ti m agatartástokról, a szét
hulló magyarságról, azok közül ma töb
ben állam titkárok, főispánok, hatósági 
biztosok, vállalati vezetők lettek. Előt
tünk  áll a korlátlan lehetőségek soro
zata, újabb és újabb m unkakör, válo
gatni lehet nehezebbnél nehezebb fel
adatokban, talán állásokban is, talán 
jobb jövedelemben is. És m o s t. .. ?

Most arra kérlek, ne keress fel ea
stern. Ne legyen kérésed, kívánságod. 
Ne akard  feláldozni m agadat a szerve
zés tankcsapdáin, ne fűtsenek vágyak, 
ne akarj bejutni egyik felelős vezető
höz sem, hogy gondolataidat eléjük 
tárd, ne akard  bebizonyítani valahol 
fönn, hogy eddig is mindig, de azért, 
m e r i . . .  és így tovább.

Ne keress fel, mert én sem keresek 
fel senkit. Ne elevenítsd fel ném et- 
országi emlékeidet, m ert én sem te 
szem. Értsd meg te és még sok-sok 
százezer magyar, aki m ind-m ind sze
retne csak egy kicsit előbbrejutni, csak 
egy fizetési osztályt, egy kategóriát, 
egy címet nagyobb hatáskört szerezni, 
értsétek meg, hogy éppen ez volt eddig 
a baj: fölfelé törekedett mindenki  és 
lefelé, ahol a nép millió és millió tagja 
között forrongott az indulat, lefelé nem 
nézett csak néhány. A többi úr akart 
lenni, nem szolgálni. A többi a haszon
ért, a gyors meggazdagodásért lihegett 
s nem az áldozathozatalért. B arátokat 
keresett fölülről, de nem kívánta a b a
rátságot igénytelenséggel; lemondással, 
többm unkával.

Politikus papok
Magunktól nem m ertünk volna ilyen címen cikket írni. Bátor

ságot, sőt érzésünk szerint m ajdnem  felszólítást kaptunk erre a Ma
gyarság 1944 m ájus 21-én 'm egjelent számában. A lap érdemes szer
kesztője írt cikket erről a tém áról az Orlemanszky esettel kapcsolat
ban. Állásfoglalása érdekes volt, a katolikus egyházkormányzat szem
pontjából helyes is volt. De a cikk mindezeken túl a lelkészi hivatás 
és hivatal ideális zárópontjait is megjelölte, amikor a bölcső és ko
porsó között nagyszerű lelkészi alkalm akra m utatott reá

A szerkesztő meggyőződésének helyességét nem vitatjuk. Azt érez
zük viszont, hogy k ifejtett gondolataira a hazai keresztyén egyházak 
lelkészei mind felfigyeltek. Mi az itt következő néhány sorban kívá
nunk reagálni.

Mindig voltak és lesznek politizáló papok. A lelkészi pályára és 
szolgálatra való elhivatottság a laikus szolgálatokkal szemben egészen 
különleges felkészülést igényel. A hazai protestáns lelkészek nagy
része nemcsak hazai főiskolákon tanult, hanem külföldi iskolákon is. 
Köztudomású, hogy a külföldi egyetemeken sohasem volt szakok 
szerint olyan zárt rendszer, m int a hazai főiskolákon. A külföldön 
tanuló magyar candidátus teologiae hallgathatott a teológiai tudomá
nyok m ellett nemcsak filozófiát és filológiát, hanem  sok esetben nem 
zetgazdaságtant, orvostudományt, jogot stb. Ezért tudnánk kortár
saink közül is több olyan nevet említeni, akik, m int teológusok kezdték, 
de hazai és külföldi teológiai iskoláztatásaik m iatt arra kényszerültek, 
hogy m agyar népük felemelése érdekében orvosok, vagy írók, vagy 
nemzetgazdászok legyenek. Elegendő csak arra utalnunk, hogy Tesse- 
dik Sámuel szarvasi evangélikus lelkész külföldi tanulm ányait milyen 
nagyszerűen értékesítette hazánk népeinek javára s amit csinált, nem
csak talajjavító és a népét földművelési szempontokból felvilágosító 
tevékenység volt, hanem jó magyar politika is, amelyről írásai tanús
kodnak. Ezért a politikájáért volt része megnemértésben, pályatársai 
részéről elítéltetésben. de magának a nemzetnek ma m ár elismerten 
óriási hasznot jelentett. Amikor hazánkban senki nem beszélt a falu
kutatásról, amikor a nép csak adót nyújtó tömeg volt. amikor a jobbágy
ság keserű kenyerét ette: m ellette csak a papja állt, aki nemcsak a böl
csőnél és koporsójánál állt meg, hanem ebben a nagy elhagyatóttságá- 
ban kézen fogta s feljebb emelte nemcsak lelki, hanem politikai tekin
tetben is. A m agyarság legnehezebb századaiban, amikor török és 
osztrák keserű megszállások alatt szenvedett a m agyar nép, senki más 
nem állt a m agyar nép mellett, csak a falura önként száműzetett lel
kész, aki néha királya volt falujának, néha pedig szomorú véget ért 
kultúrpionírja, de mindkét lehetőségben a népéé akart lenni s m un
kásságával elérte azt, hogy hazánk protestáns magyarsága meg tudott 
maradni m agyarnak s m egtanult kizárólag m agyarul gondolkodni. Nem 
lehet kétes egyetlen m agyar előtt sem, hogy a lelkészi karnak ez a 
politikai tevékenysége a történelem  folyamán többször m egm érettetett 
és súlyosnak találtatott.

Hazánkban a város és falu természetes és ős ellentétét a lelkészi 
kar próbálta minden időben kibékíteni. A falusi lelkész, ha városba 
ment, első ú tja  lelkésztársához vezetett s a városi lelkész is mindig 
kartársát kereste a jó magyar községekben. így történhetett azután 
meg az, hogy nemcsak a falusi term ényeket, hanem a falu tehetséges 
gyermekeit és a katonai szolgálatot igen jól végző falusiakat a városi 
lelkészek a falusi lelkész ajánlatára helyezték el iskolákba és állásokba. 
Ennek a tevékenységnek volt századokon át az az eredménye, hogy a 
tehetséges m agyar ifjúságot szó szerint a lelkészi kar adta a nemzet
nek és a magyar urbanizálódás egészséges eredményei is nagyrészt a 
lelkészi kar érdemei közé tartoznak. Ennek igazságát természetesen 
nem a politikusoktól, sőt még a mai újságíróktól sem lehet megkér
dezni, hanem az érdekeltektől és leszármazóiktól, akik ezt tudják s 
akik ezért generációkon keresztül hálásak a magyar lelkészi karnak.

Sohasem örültünk annak, amikor azt tapasztaltuk, hogy követ
választások idején, még a legutolsó napokban is, a jelölt úr első útja 
a lelkészhez vezetett. így került a jó falusi lelkész időnként a mungók, 
időnként Juszt pártiak, legutóbb pedig a nyilas párt támogatói közé.
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Hogy a falu megbocsátotta-e lelkészének ezt a rövid ideig tartó  poli
tikai tevékenységet, nem kutatjuk, m ert tudjuk, hogy a jó falusiak 
ham ar elfelejtik képviselőjük nevét is. De ténv az, hogy a lelkész 
politikai tevékenységét sohasem maga kezdte el, hanem jórészt reá- 
kényszerítették és elgondolható az, hogy az ilyen kívülről jött kérés 
nem mindig pecsételődött meg belső támogatással.

Viszont a hazai protestáns egyházak, am ennyire nem tulajdoní
tottak nagy jelentőséget a lelkészek ilyen rövid ideig tartó  politikai 
tevékenységének, úgyanúgy nem tiltakoztak akkor sem, amikor nem
zetiségi vidékeken nem m agyar ajkú és szellemű képviselőjelölttel 
szemben a magyar lelkész vállalt képviselőséget s tudomásul vették azt 
is, hogy amikor a magyar nyilaspárti frakciók gyermekcipőben jártak, 
lelkészeink közül többen tagjai voltak ennek a pártnak s néhánvan 
képviselővé is lettek. Azért tud ta  a m agyar protestántizm us ezt tudo
másulvenni, m ert egyházaink és vezetői mind ism erik a protestáns 
gondolkodás magna chartáját, Luther: A keresztyén ember szabadsá
gáról című könyvecskéjét, amely a m agyar lelkészi karnak lelki fej
lődésére éppen olyan nagy hatással volt, m int megjelenése óta a 
német lelkészi karnak is rengeteg áldást jelentett.

S ha m ár az őszinteségekben annyira benne vagyunk, nemcsak 
most utólag, hanem az idők folyamán mindig szívesen vállaltuk 
magyar testvéreink részéről azt a gúnyosan hangsúlyozott mondatot: 
ti, a m agyar evangélikus egyház, ném et egyház vagvtok. Mi ugyan 
erről így a legkevesebbet tudjuk, de azt ma is tudjuk, hogy a német 
kultúra és evangéliumi határozottság terjesztése és eredm énye érdeké
ben egyházunk ezen a téren  sok hasznot hozott a m agyarságnak, mert 
a mi lelkészeink sokkal könnyebben m egtalálták az u ta t a német egy- 
háziassághoz. tudományossághoz, sőt politikához is, m int többi ma
gyar testvéreink. S ma is körülbelül az a helyzet, hogy egyházunk és 
lelkészi karunk német összeköttetései igen jók s erről csak azért nem 
beszélünk és írunk, m ert érezzük azt, hogy az ilyen állásfoglalásban 
való erőteljes hang részben tom pítja az önmagában való kialakulás 
lehetőségeit. Mi sohasem akartunk hazánkban német evangélikus, vagy 
reform átus egyházat alapítani, hanem mindig m agvar református, 
vgy magyar evangélikus egyházközségeket építettünk városainkban 
és falvainkban.

De ezt politikam entesen és mégis jó m agyar politikával csináltuk. 
Isten és minden ember tanúnk arra, hogy szószékeinken és tanításaink
ban soha napi politikai kérdésekkel nem foglalkoztunk, napilapok, 
vagy vezető nagyságok m ellett nem propagáltunk, csupán hirdettük és 
aláhúzottan kiemeltük, hogv a mi életünkben inkább kell Istennek, 
mint embernek engedelmeskedni.

Megmagyarázva, ez azt jelenti, hogy a napi események, történé
sek, emberek cselekedetei, kormányok rendelkezései Isten mérőléce 
alatt állanak s nekünk magunknak is meg van a jogunk arra, hogy 
amint kötelesek vagyunk engedelmeskedni a felsőbbségeknek, ugvan- 
úgy jogunk van az Istennek nem tetsző hatalmasságok ellen felszó
lalni, cselekedeteiket megbírálni, indítványainkkal azt javítani s mind
ezt olyan bátran és olyan martíromságrakészen, mint am ennyire az 
népünk érdekében áll.

M ert nem kétséges, hogy napjainkban is több m artír lelkész van, 
m int politikus, vagy újságíró. Német evangélikus lelkésztestvéreink 
közül több száz idegenben, egyszerű .fakereszt alatt pihen, mint nem 
zetéért vérét hullatott gyermek és több ezer német evangélikus lelkész 
mellét díszíti az I. és II. osztályú vaskereszt s ezek amilyen komolvan 
politizáltak hazájukért, példát adtak minden lelkésznek, hogy hazájá
ban életével, tanításával, ha kell politikájával, nem utolsósorban egy
házi újságjában ne vonakodjék megvallani meggyőződését, amely vég
eredményében árnyéka és vetített képe annak, amit Isten akar.

E sorok bizonyára fedik nemcsak egyházunk közakaratát, hanem 
megegyezik a magyar keresztyénség közszellemével is. M indannyian 
egyértelm űen valljuk, hogy a magyar nemzetnek, a magvar korm ány
nak, népünk megújhodásának egyik alappillére: az egyházak szabad
sága. Amíg egyházaink szabadon beszélnek, írnak és politizálhatnak 
szívesen vállalt depolitizált állapotukban is, addig reménységgel és 
hűséges szolgálatokkal tekinthet nemzetünk jövendője felé. G. L.

Ha mi most versenyfutást rendez
nénk a hatalm on lévő barátainkhoz és 
követelnénk régebbi kockázatos k iállá
sunk nagyszerű, busás ju talm át, akkor 
csak olyanok lennénk, mint ti voltatok. 
Pedig eddig is ez ellen harcoltunk.

Akik a m agyarság életének lük te té
sét nem a más szívéből hallgatják, ha
nem a magukéból, azoknak nem kell 
kérni. Azok m aradnak, akik voltak: 
kiállók, szolgálók, küzködők és igényte
lenek. Csöndes névtelenekként állják a 
munka forróságát s ezzel olyanná lesz
nek, m int azok a katonák, akik a fron
ton helytállanak.

Azért, kedves Barátom, térj meg és 
mérd fel eddigi m agatartásod értelm ét. 
Keress fel akkor, am ikor m ár elm ond
hatod, hogy mit tettél Isten segítségé
vel azokért, akiknek gyötrelmét, nyo
m orúságát anglom ániádban elfelejtet
ted.

Szeretettel köszönt L.

Hírek Finnországból
A. F. Puukko egyetemi tanárt, a hel

sinki! egyetem theologiai karának  dé
kán ját a Német Sasyend I. osztályú 
érdem keresztjével tüntették  ki. Mint 
ismeretes, Puukko professzor többek 
között hosszú időn át elnöke volt a 
Luther-A grikola Egyesületnek.

Főiskolai konferenciát rendeztek 
Tam perében ápr. 30—máj. 2. napokon. 
A konferencián több, m int 800 egyetemi 
hallgató és hallgatónő vett részt. Hosszú 
idő után ez volt az első konferencia, 
melyen finnek és svéd anyanyelvű finn 
egyetemi hallgatók együttesen konfe- 
renciáztak. Isten gazdagon megáldotta 
a konferencia résztvevőit, sokan lettek 
új em berré a K risztusban elnyert hit 
és a Szent Lélek ujjáterem tő ereje által.

Á hítat a finn képviselőházban. A finn 
képviselőház nagybizottságának ülés
term ében vallásos összejövetelt ta rto t
tak  az elm últ héten, melyen megjelen
tek V. H akkila a képviselőház elnöke, 
K. Kauppi közoktatásügyi miniszter, 
nagy számmal a képviselők és a p a r
lam ent hivatalnokai. Jelenvolt még 
Gerda Ryti asszony, az államelnök 
neje és több közismert személy. Az áh í
taton Frank Mangs prédikátor beszélt. 
Igehirdetése mély benyom ást gyakorolt 
a hallgatóságra.

Tábori lelkészek gyűlése ápr. T9— 
20-án volt Sortavalaban. A gyűlésen el
hangzott előadások a következő tém á
kat ölelték fel: „Lelkész és az önmeg
tartózta tás”, „Isten arca a harcoló em 
beriség fele tt”, „Miért hallgat Isten?” 
A konferencia egyik előadója m egálla
pította, hogy Isten arca ezekben a ne
héz és háborús időkben is fényesen ra 
gyog ránk a keresztrefeszített K risztus 
képéről. — Egy másik előadás központi 
gondolatát ebben foglalhatjuk össze: 
A katonalelkész feladata sem lehet más, 
m int a golgotái kereszt hirdetése, m ert 
az erről való beszéd ma is új életet 
terem t. Jézusnál a katonalelkész a lé
lek és az erő igéit kapja ajándékul. Ez 
az ige pedig hirdetésre adatott nekünk 
nem  tartalékolásra, még kevésbé te ljr o 
eltitkolásra.
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m m U S E L E T
Gyűjtés a bomba

károsultak számára
Egyetemes egyházunkhoz a következő 

adományok folytak be: Meszleny Bélá- 
né, Velence 20 P, K isfaludy Károly, 
Sopron 30 P, ev. egyház Bököd 10, ev. 
missziói gyűl., Mohács 54.58, Szöllősy 
István és leánya 15, ev. egyház., Öskü
182.40, Veszprém 95, Nagymágócs 5.07, 
Pincéd 20, Kötesd 20, A jka 20, Tárnok
réti 5.34, Bököd 172.50, Lébény 131.—, 
Lam berg Jenőné, Bp. 10, özv. Botár 
Béláné, Bp. 20, H erskurts Vilmosné, Bp. 
10, Homola Rezső, Bp. 10, Juhász Zol
tánná, Eger 2, ev. egyház, Gvőrszemere 
15, dr. Vasskó Gyula, Bp. 3, Ev. Leány- 
gimn., Kőszeg 49.36, evang. fiókegyh., 
Bicske 480, ev. egyh., Somogydöröcske 
140.66, Ilauszky Sámuel, Budakeszi 10, 
ev. egyh., Szekszárd 66.50, Gyurik Mi
hály, Eger 5, Prot. Nőegylet, Aszód 880, 
Kardos József, B.-szt.-lászló 10, dr. 
Bendl Alajos és neje, Bp. 100, Kéri 
Gyula, Bp. 50, ev. egyház, Rozsnyó 90, 
Tótkeresztúr 50, Salgótarján 400. Csépa 
175.70, J. Brezovay Miklós, Egerszólát 
10, özv. dr. K ultsár Barnáné, Bp. 20, 
dr. Melich János, Bp. 25, dr. Proszvim- 
mer Géza, Bp. 10, ev. egyház. Szárazd 
220, ev. egyház, Gyula 10, Sóstarécz 
Ferenc, Szabadka 25, ev. egyház, Eger
96.40, Év. Nőegylet, Nyíregyháza 300.— , 
Ács Kálmán, Igar 20, ev. egyház, H arka 
200, Gömörhosszúszó 85.10, Léva 200 P. 
Összesen 4649.51 P.

Szóvátesszük
.... pompás rádióelőadást hallottunk a 

m últ hét elején a Nemzeti Munkakoz- 
pont vezetőjétől. Az új, felépítendő és 
kialakítandó m agyar társadalom ról be
szélt, világos szavakkal m utatva rá  a 
régi, im m ár tűnőben levő hibáira. A 
m agyar társadalom  két fő beteg pont
jának az alsóbb társadalm i osztályok 
által indított és kiélezett osztályharcot, 
valam int a felsőbb társadalm i osztá
lyok kultúrgőgjét állította oda. F ejte
getéseit kénytelenek vagyunk teljes 
m értékben helyeselni. Valóban, a fel
sőbb osztályok sokszor egészen érthe
tetlen gőggel tekin te ttek  az alsóbbra, 
látszólagos, városias ku ltú rá juk  m iatt. 
E lfelejtették azt, hogy a ku ltú ra nem 
csak bizonyos ism eretek halm azát és 
tudását jelenti, hanem  igazi ku ltú ráró l 
csak akkor beszélhetünk, ha egy bizo
nyos társadalm i osztály a maga foglal
kozási, hivatási körén belül annak te l
jes birtokában van és azt teljesen bírja, 
így lehetséges az, hogy egy paraszt 
(erről m ár olvashattunk egyszer la
punkban) földmívesi „foglalkozásának” 
teljességét bírván, m űveltebbnek mond
ható, m int egy városi félművelt, akim 
csak innen-onnan felkapott kultúrele- 
mek csillannak meg. Hozzá kell ten 
nünk azt is, hogy az osztályharcot m in
dig a felsőbb osztályok merev, és le
felé herm etikusan záródó gőgje hív ja 
elő. Az alsóbb osztályok, akik állandó 
lenézésnek, lebecsülésnek „örvendenek” 
felfelé való term észetes törekvésükben 
erőszakkal szeretnék azt megszerezni, 
am it nem érhetnek el a norm ális fejlő
dés keretein belül. Ezt, az osztályok
nak ilyen term észetellenes harcát 
akarja  megszüntetni az az új fejlődés,
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Öröm, minden szomorúság mellett
Hazánkban az evangélikus egyháznak nagy a szórványterülete. 

Meg is állapították, hogy igazi szórványegyház vagyunk. Ezzel a hely
zetünkkel pedig sok szomorúság jár. Az ember akkor vesz tudomást 
egyik-másik hívéről, mikor tem etésre hívják. Vagy mikor két tanúval 
kopogtat be a lelkészi hivatalba, hogy kitérésre jelentkezik. Vannak 
járások, hol csupán egy evangélikus templom van s attól 25—50 kilo
m éterre lakik egy-egy evangélikus család, sokszor vegyesházasságban, 
katolikus tengerben. Mennyi nehézsége van, hogy megmaradjon evan
gélikusnak! S milyen szomorúság, ha nem tudunk a hónuk alá nyúlni, 
ha közlekedési nehézségek akadályozzák, hogy havonkint legalább 
egyszer közös imában, énekben és buzgóságban összeolvadjunk a h it
testvéri szeretetben.

De vannak a szórványgondozásnak örömei is. Mikor a pásztor meg
találja azt, aki elveszett. A statisztika azt mondja, hogy nincs, de a 
pásztor talál. S mennyi áldozatkészséget, hűséget, ragaszkodást tapasz
talhatunk a szórványokban lakó híveinknél!

Szórványsorsra más, súlyosabb körülm ények közt is juthatunk. 
Mikor híveink nemcsak a másvallásúak tengerében vannak, hanem 
nemzetiségi szempontból is idegenek között kénytelenek élni. Ez a 
sorsuk legtöbbször azoknak a híveinknek, akik még most is megszállt 
területen élnek. A hitüket, a m agyarságukat ostromló áradat ellen kell 
felvenniük a küzdelmet. Nagyon jól ism erte ezt a harcot az az alig 
harm incezer m agyar evangélikus, aki a Csehszlovák köztársaságban 
két évtizeden át állt a gáton, hogy megmaradjon m agyar evangé
likusnak.

Ennek a szórvány sorsnak még több volt a szomorúsága.
A szó szoros értelm ében szét voltunk szórva. A régi magyarhoni 

egyetemes egyház három kerülete m aradványaiból, 17 egyházmegyé
ből kellett a maroknyi m agyar evangélikusságnak egymásra találnia. 
Az lett volna a természetes, hogv amikor egymásra találtunk, tömö
rüljünk. Az ottani hivatalos egyházi főhatóság azonban ennek az ú tjá t 
állta. Elvileg elismerte a jogosultságát. De a legfőbb érve a szétszóró- 
dottságunk volt. Azt mondták, ha a m agyar evangélikusok egy 
geográfiái tömböt alkotnának, akkor semmi kifogásuk nem lenne.

Az idegen uralom  alatt való élet nem csak a létért, való küzde
le m  fokozódó nehézségeit jelenti, hanem próbaideje az eszmék, az 
elvekhez való hűségnek is. A m indennapi életben ez meglehetősen 
gorombán lesz nyilvánvalóvá.Egy városi gyülekezet bevándorlás, ide- 
oda helyezhető hivatalnokok ú tján  pár esztendő alatt vegves nyelvű 
gyülekezetté lesz. Bevezettetik a szlovák nyelvű istentisztelet is. Akik 
eddig a m agyar prédikációkat hallgatták, ezentúl m ár a szlovák nyel
vűre járnak. Temetésnél, esketésnél a szlovák nyelvet is igénylik. 
Magyarul is lehet, de szlovákul kell, hogy így bizonyságát adják loja
litásuknak.

Megkezdődik az ipari centrumokba, a nagyvárosokba való özön- 
lés. Magvar evangélikus munkások, diákok és egyetemi hallgatók is 
szépszámmal vannak köztük. Sok volna az aratni való, de alig van 
munkaerő. Kit, hogyan állítsunk be? A katolikusoknak van lelkigon- 
dozójuk, ki nagvvárosról nagyvárosra jár s magaköré gyűjti a római 
katolikus ifjúságot, konferenciát tart. velük. Milyen szomorúság, 
m ikor a lélek kész, de nincs erő!

A hálátlanság bűnébe esnénk, ha csak panaszkodni tudnánk. Ha 
nem lehet esperesség. töm örülünk szövetségbe. A szlovenszkói magyar 
evangélikus szövetség volt az a kere+. ahol találkoztunk, számot adtunk 
m unkálkodásunkról. Egv-egv közgyűlésünk többet jelentett, mint bár
milyen esperességi gvűlés. Pozsonvtól Kassáig és Ungvárig jöttek a 
híveink. Pedig nem kaptak n ao id ra t és útiköltséget. Annak a város
nak a magyarsága, ahol gyűléseinket tartottuk, felekezeti különbség 
nélkül örült velünk és résztvett az istentiszteleten és az ünnepsége
inken. Sajtóorgánumaink, az ..Evangélikus Lap“, az ..Orgonaszó“' szub
venció nélkül, a maguk emberségéből éltek meg. Ki kellett adni az 
Énekeskönyvet. A nemes Kosztolányi család 10.000 koronát adott erre 
a célra s a Lányi család 3000 koronát vallásos iratokra.

A szórványsorsnak vannak szomorúságai, de vannak örömei is. S
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azokat meg kell írni tanulságul s azért, hogy minél többen tudomást 
vegyenek róla.

A szórványmunka szomorúságairól és örömeiről olvastam tanu l
ságos részleteket Ignácz Rózsa Keleti magyarok nyom ában c. könyvé
ben, amiket érdemes megszívlelni.

Az erdélyi román megszállással sok m agyar vándorolt Romániába. 
Konstanza kikötővárosban például több ezer m agyar él. Hogy mennyi, 
azt senki nem tudja. Statisztika nem készült róluk.

„Ilyen körülm ények között- kezdte meg missziós m unkáját az 
elveszett lelkek között a fiatal konstanzai lelkipásztor 1936 nyarán. 
Emberfeletti munkát végez. Egyenként menti meg a lelkeket. Anya
könyvi hivatalban és másutt, ahol hozzájuthat, kilesi a reform átus 
vallásúak adatait. Egyenként keresi fel azokat, akiket így felfedezett. 
A tavaszon piaci zöldségárusok közt lett figyelmes a m agyar szóra. 
A vásár be végeztével szekéren járta  be a vidéket és kereste az apró 
zöldségeskertek között a magyarokat. M eglátogatta Palazt is, a 
Konstanza m elletti munkásvárost. Kiss A lbert — így hívták az egyik 
vasúti rakodóm unkást — ököllel sú jto tt az arcába, m ikor nemzetisége 
után kérdezősködött. Durva szavakkal kergette ki és azt tanácsolta, 
hogy ne is keresse a palazi magyarokat, ha jót akar.

Örül az ember — dörögte Kiss —, ha él. Mi román állampolgárok 
vagyunk. Nemzetiségünk az, ami éppen muszáj. Eleget szenvedtünk, 
amíg magyarok voltunk odahaza Erdélyben. I tt meg bitang tekergő a 
magyar neve, jött-m ent, bangyen. Hát nem! Nekünk elég volt. Mi 
nem vagyunk semmik, csak emberek. Itt ne izgasson az úr! Ne kompro- 
mitáljon minket avval, hogy m agyarul papol. Mi nem  hívtuk s ha nem 
kotródik elég sebesen, mejiet az Istenihez panaszt tenni a történtek 
miatt.

Letörve, elcsüggedve ért haza a pap Konstanzába. És másnap 
beállít hozzá Kiss Albert, m agyar származású palazi lakos.

B ocsánat. . .  — mormolta csendesen. — Az asszony egész éjjel 
sírt. Hogy ő reform átus hitet ta rto tt azelőtt s az lenne a leányka is. 
Tizenegy éves, de még meg sem kereszteltettük eddigelé. Hát, kérem, 
hoztam ötszáz leit a sérelem m iatt az egyház céljaira. Nem bánom a val
lást, egye fene. Legyen fizetség érte és ha az asszony egyszer-egvszer 
arra gondolna, hogy templomba jő, ne legyen ingyen. Csak a magyar 
dolgot, azt hagyja, azt ne emlegesse az úr. Lássa, szégyelli az ember 
itt, hogy magyar. A románoknak, azoknak van szép katedrálisok, van 
a törököknek is s az olaszok is milveh pompás házban gyűlnek össze, 
ha rájuk jön a nemzeti érzelem. Aztán a reform átusoknak és magya
roknak itt ez a piszok kis odú. Dehát egye fene, ha az asszony nem 
szégveli m észraktárba jönni imádkozni . . .“

Mi minden van ebben a históriában! . ..
„És mégis a bátor lelkek m unkáján Isten áldása van. A konstanzai 

m agyar pap ma m ár ötszáz lélekkel dicsekedhetik az Úrban. Még 
könyvtára is van, áll vagy ötven példányból, mindegyik m ár cafatokra 
olvasott, szétrongvolódott darab. Egyenként koldulta össze a pap a 
hívek számára, akik ezekből a m agyar könyvekből tanultak  magyarul, 
hiszen máskép nem juthatnak  m agyar nyom tatott szöveghez. Van a 
konstanzai ötszázaknak kicsike imaházuk is. Igen. fojtószagú. kongó 
m észraktár padlásán van és foghíjas padláslépcső vezet fel hozzá, de 
tizenkét kis falócáián szorosan egymás m ellett vasárnaponkint magya
rul éneklik azt a dicséretet, hogv: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg . .
És minden vasárnap tíz-tizenkét kisgyereknek m agyarul olvas bibliát 
a pap istentisztelet után.

Ott ültem mögöttük az egyik lócán. Lukács evangéliuma XIX. 
része 10. versét tanulták éppen a gyerekek: Mert azért jött az Isten
nek fia, hogy megkeresse és m egtartsa azt, ami elveszett.

Felállt az első sorban Kiss Margitka, ama bizonyos Kiss Albert 
tizenegy éves gyermeke. Csillogó szemmel, fénvlő orrocskával, büsz
kén és boldogan olvasta akadozó, ki-kibicsakló nyelvvel, legszebb hite 
és legjobb m agyar tudása szerint az igét, ilyenformán valahogy

— Asziér j-zsett ász iszténék fiá hogi mégkéréssze ész m agtart — 
itt megállt egv pillanatra, a ts-sel most találkozott életében először. 
Fénylő arcocskája kipirult, beleizzadt, de aztán kivágta boldogan: — 
megtartssza aki jélvészett!

A pap szelíden simogatta meg a fejét. Fél évvel ezelőtt Kiss Mar

amelyik most veszi kezdetét. Csak egy
ről ne feledkezzék meg: tanítson meg 
m indenkit arra, hogy az em bert nézze, 
és ne mást. És hirdesse ezt merészen 
a felsőbb, a születési arisztokrácia 
felé is.

. . .h o g y  a héten lezajló könyvnapon 
végre csupa jó m agyar könyvet ta lál
hatunk. Idén inkább az új, modern 
irodalom képviselői, s a népi írók je 
lentkeznek, míg a régiek, a klassziku
sok valam ivel kisebb számban és 
arányban, mint eddig. Előre is felhív
juk olvasóink figyelmét arra, hogy néz
zen szét a könyvnapi könyvek között. 
Nem ta lálnak ugyan csábító címeket, de 
ta lálnak bizonyosan jó m agyar kultúrát, 
eddig elfelejtett és elásott értékeket. 
Ezen a könyvnapon a m agyar közön
ségnek kell vizsgáznia, főleg azoknak, 

•akik eddig is a m agyar irodalom és 
m agyar művelődés szem pontjait ta rto t
ták  szem előtt. Vizsgázniok kell abból, 
hogy mit tanu ltak  azok a la tt az évek 
alatt, am ikor nem volt divat, hanem 
inkább lebecsült valami volt a népi 
m agyar irodalom és az igazi m agyar 
irodalom megbecsülése. Most m ár nem 
az, de most meg arra  kell vigyázni, 
hogy az eddigiek közé ne csússzanak 
be holmi irodalmi konjunktúra-lova
gok, kisügyesek és ne szorítsák ki a 
régi jót, és ne ham isítsák meg vkm.
•> ■* Pi i'ii- |.Jrnjj~i'rY»_»~Pj<"

Láttuk
Szilvásy-Simon M argit festőművész a 

M űbarátban m utatta  be műveit. A leg
inkább tem perával dolgozó művésznő 
stílusában az anyag nyújto tta lehetősé
geket követi. Színei éppen ezért kissé 
merevebbek és egymástól élesebben el
ütök, m int pl. 4 olajképén. Főleg tá j
képeket fest, és ezekben szemmel lá t
hatólag több vidékről vett tém át dol
goz fel. S tílusa határozott és erőteljes, 
jól fogja meg és állítja be a képet. Lát
szik azonban rajta , hogy még nem egé
szen kiforrott, még sok minden forrong 
és alakul benne. Eddigi művei azonban 
annak bizonyságai, hogy van minek 
forrongania, és még sokat várhatunk 
tőle.

M agyar sasok címen jól rendezett és 
összeállított repülőfilm et láthattunk. Az 
egész filmen keresztül valami meglepő 
tisztaság és ízlés vonul végig. Ha nem 
tudnék, hogy régebben készült, és még 
nem az új szellem eredménye, úgy kel
lene üdvözölnünk, m int a m agyar fim- 
gyártás új kezdetét. így azonban csak 
azt m ondhatjuk el róla. hogy lám: iga
zunk volt. Mindig mondottuk, hogy 
tudnánk jó és tiszta, minden jampeces 
nyegleségtől és szellemtől ment filme
ket gyártani, ha akarnánk, ha produ
cereink erre fektetnék a súlyt. De eddig 
ezzel nem törődtek, remélhetőleg most, 
e film sikere a rra  fogja majd inteni a 
gyárosokat, hogy figyeljenek erre a 
szem pontra is. — A film maga üde, 
kedves, fordulatos, sok fiatal és meg
lepően jól játszó színésszel, ami külön 
is megelégedést ébreszthet bennünk.

A sárga kaszinó, jó regényből, állí
tólag az író közreműködésével készült 
film. A legrosszabbak egyike, apóikét 
az utóbbi időben láttunk. Meséje volna, 
de összeállítása egyenesen siralmas. 
Sehol sem látszik az a feszültség és 

i drám ai lendület, amelyik magából a
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MmkWRET
regényből áradt. A színészek csak küz- 
ködnek a nem életteli szereppel, de 
egyáltalán nem tudnak megbirkózni 
vele. Mindegyik megpróbál valam it k i
csikarni belőle, de bizony, ahol nincs, 
ott ne keress. A régi vágású, jellegze
tes, ú. n. kommersz film eleven pél
dája. Csak e g y ' a nagy baj. hogy ma 
m ár nem fogad el mindent úgy a kö
zönség, m int eddig, amíg boldog volt, 
ha jegyet kapott. Ma m ár válogatha
tunk, és mi szabjuk meg, keresztyén 
és m agyar ízléssel az új filmek szín
vonalát. R ajtunk áll, hogy ne fogad
junk el mindent, hanem m utassuk meg, 
hogy. nem kell a rossz többé, mikor jót 
is nézhetünk. kp.

O lvastuk
Texeira de Pascoaes: Pál. A m agyar 

közönség előtt eddig ism eretlen portu
gál író a keresztyénség legnagyobb 
apostolának, Pálnak szentel egy könyvet. 
Nem életrajz ez az írás, de regény sem. 
Inkább írói vallomás, arról a Pálról, 
aki az írónak olyan sokat jelentett, 
mind tanításával, mind életével. Kár, 
hogy nagyon sokszor tőlünk távolálló 
képet rajzol az apostolról, am it nem 
tudhatunk elfogadni, m ert ellenkezik 
hitünkkel és bibliaism eretünkkel. Az 
író mentségére azonban déli vérm ér
sékletét gondolkodásmódját hozhatjuk 
fel. (Szentkúty Pál fordítása.)

Guy de Portales: Wagner. Berlioz, 
Chopin és Liszt életrajza u tán  (ismer
tetésüket lásd régebbi számainkban) a 
néhány évvel ezelőtt elhunyt kiváló 
francia író W agner életét is éppolyan 
hűséggel és rajongással, szeretettel de 
egyúttal tárgyilagosan is, m uta tja  be, 
m int azt m ár nála megszoktuk. Hűsé
ges kor jellemzésbe állítja bele a nagy 
zenész alak já t és ezzel teszi igazán 
valószerűvé. így m egértjük W agner 
életét, m egértjük, hogy miért volt 
nagyszámú bará tja  m ellett éppen olyan 
sok ellensége is. (Lányi V iktor fordí
tása.)

Frida Hauswirth: Egy brámán család
című könyve India forrongó életébe en
ged eléggé tárgyilagosnak mondható 
bepillantást egy brám án család életén 
keresztül. A vallási fanatizm us és a 
hagyományokhoz való görcsös ragasz
kodás harcol itt a Gandhi által hozott 
új szellemmel. Különösen a könyv m á
sodik része szép, ahol a brám án család 
minden családi hagyom ányt maga mö
gött hagyó leánya, az új szellemért lel
kesedve a páriák felemeléséért és em 
berséges viszonyok között való életéért 
indít harcot, és állja is azt.

A. Den Hertog: Fehér nőket kér a
gyarm at címen m egjelent regénye 
Hollandia gyarm atosainak életéből és 
küzdelmeiből m eríti tém áját. Alapgon
dolata az, hogy a fehér em ber idegen 
földön nem tud meglenni egyedül, 
segítőtársra van szüksége, olyanra, aki 
minden bajban, szenvedésben és öröm
ben együtt tud érezni vele. Ez a segítő
társ csak a sa já t fajtájából származó 
nő lehet, m ert az idegen éghajlat, ide
gen gondolkodás és idegenben való élet 
csak így viselhető el. A jó és rossz, a 
durvaság és a gyengédség vívja örök 
harcát a sorok mögött, 'és pereg sze
münk előtt a történet, amelyben egy
más mellett harcol a férfi és az 
asszony.
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gítka még egy szót sem tudott magyarul. De nem tudott Forgács Rózsa 
sem, aki egy piaci zöldségárus nyolc éves leánykája és Tordasi Gyuri 
13 éves kis inas sem, aki itt hallotta először meglepve és álmélkodva, 
hogy vannak még apján és anyján kívül olyan emberek, akik beszél
nek magyarul.

Mondják az igét, azután énekelnek s végül kis zsebpénzüket szedik 
elő. Egy-két leies pénzdarabok kerülnek elő a köténykék, nadrágocs- 
kák zsebeiből. Van, aki cukorkákra kapta, van, aki úgy kérte otthon, 
talán olyan is van, aki csente, hogy hozhasson. A lelki óra után ada
koznak az egyház céljaira a kis magyarok. Mert ők m ár megtanulták, 
hogy nincs segítség, ha csak Istentől. Az Ö nevében, Érte nekünk kell 
áldoznunk hitet, munkát, türelm et, szeretetet, szellemieket és anya
giakat“.

Az egyháznak hírt. dicsőséget jelent, ha papjai közt kiváló szóno
kok, elsőrendű adminisztrátorok, tudós theologusok vannak. De jön
nek olyan idők, vannak olyan alkalmak, mikor a pásztor m unkája mel
lett minden eltörpül. Mikor ezt mondja az Ür: ,,Az elveszttet meg
keresem s az elűzöttet visszahozom s a m egtöröttet kötözgetem a bete
get erősítem s legeltetem  őket úgy, mint illik“ (Ezékiel 34, 16.).

Lie. Fizély Ödön.

E v a n g é l i k u s  t e m p l o m o k
Az 1944. évi egyházi kiadványok legtestesebb kötete, 660 lapnvi 

terjedelmével, nagyszerű cikkíróival, pompás felvételeivel evangélikus 
egyházi kiadványaink között kétségtelenül nemcsak az első, hanem az 
egyik legelőkelőbb helyet érdemli ki és foglalja el.

Azt is írhatnók a könyvről, hogy standardm ű nemcsak abban az 
értelem ben, hogy egy szakcsoport, vagy tudományág ism eretanyagát 
kim erítetten nyújtja, hanem abban a mi használatunk szerinti érte
lemben, hogy eddig ilyen nagy mű nálunk nem volt és majdnem 
elgondolhatatlan volt. M onumentális munka nem az elfogadott és 
elcsépelt szóhasználat szerint, hanem abban a kedves otthonratalálá- 
sában, ahogy minden múzeum, minden m agyar könyvtár, de leg
főképpen minden evangélikus család díszkönyveket ölelő asztalán a 
legszebb helyre jogosult mű gyanánt áll előttünk.

Amennyi tém át csak felölel ez a könyv, mind nélkülözhetetlen
nek látszik az olvasó előtt s az a tudományosság, amely a könyv első 
részében található, mindenki számára azt a megnyugtató érzést adja: 
íme, evangélikus egyházunk szellemi arzenálja egyszeri mozgósítás 
esetén milyen sok személyi és tárgyi értékkel tud felsorakozni a 
magyar és keresztyén nyilvánosság előtt.

A tudományos cikkek írói közül: dr. Friedrich Lóránd, dr. Sólyom 
Jenő és Peskó Zoltán cikkei azok. amelyek nemcsak a teológusok 
előtt, hanem  ’a laikusok ítéletében is a legteljesebb tetszésre és érté
kelésre találnak. A többi értékes cikk írói, bár sok esetben majdnem 
hasonló tém akörben mozogván, egymás mondanivalóit súrolták s ezért 
több esetben hasonló képek és esetek alapján értekeztek, csak az első 
olvasás köbben m utatják ezt a látszólagos azonosságot, a könyv mene
tének és tartalm ának első átvétele után, amikor már tanulni akar a 
könyvből az olvasó, a könyv minden tudományos cikke éppen olyan 
értékessé válik, m int az előbb kiem elt cikkírók értékezései.

A könyvvel való részletes ismerkedés közben sokszor az a kísértő 
érzése tám ad az olvasónak, hogy némelyik cikkíró feleslegesen 
került a dolgozó m unkatársak közé, hiszen mondanivalóit más címen 
elmondta valamelyik nagyobb téma anyaga egy-egy kikezdésben. 
Bizonyos egyszerűség is észrevehető* egyik-másik kisebb cikkben és 
kissé erőszakolt témakeresés és megválaszolás is, de ennél a csoport
nál is az erősebb kritika után arra a meggyőződésre ju t az olvasó, hogy 
ezek a kisebb értekezések is nélkülözhetetlenek az olvasók és előfize
tők sokfélesége miatt.

M ert másképpen veszi kezébe a könyvet a lelkész, a presbiter, a 
művészettörténész, a művelt laikus s az egyháznak minden gondját 
örömmel viselő úgynevezett egyszerűbb lélek, maga a hivő aki min
dig mást keres, mint az előtte álló és értékesebbnek tarto tt réteg és



az egyháztagoknak ez a sokkal nagyobb része joggal érdemli meg min
den egyházi kiadványnál, hogy reá is tekintettel legyenek.

Minden fényképekkel illusztrált mű nagy veszélyeket hord ma
gában. A boldogabb békeidőkben sok prospektust olvashatott a m agyar 
közönség kül- és belföldi üdülő- és nyaralóhelyekről. Sok esetben a 
prospektus képei döntők voltak a tekintetben, hogy a család hova 
menjen nyaralni. S amikor a képek után gyönyörűnek ítélt helyre a 
jám bor lelkek megérkeztek, nehány heti pihenőjük alatt mindig csak 
keresték azokat a szép helyeket, am elyekre a képek alapján emlékez
tek. Arról nem akarunk sok szót ejteni, hogy a mozi képei is a fény
képészet hamis eszközeivel mennyi álilluziót keltenek a nézők töme
gében. Ebben a könyvben is sok túl szép kép van. Olyan evangélikus 
ember, aki a hazai evangélikus templomokat csak ebből a könyvből 
ismeri meg, részben rabja lesz egy kissé igaztalan álomnak, amelyre 
éppen ez a könyv készíti fel. Bizonyosan a lelkészolvasók lesznek 
azok, akik e könyvben közölt képek eredetijét is jobbára ismerik. 
E sorok írója ismeri azonban az összes erdélyi m agyar és szász evan
gélikus templomokat is és éppen ezen ism eretei alapján szinte csodál
kozik ezen a sok szépségen. Talán a fényképezőgép jobban lát és job
ban kiemel? Vagy a m egszokottat látjuk  most más oldalról? Bizonyo
san a szerkesztőség jól átgondolt meggyőződések és mérlegelések alap
ján válogatott a beküldött képek között, de nézetem szerint az egy
háziakat sokkal inkább Vezesse mindig a realitás, mint minden más 
embereket.

Bizonyosan lesznek a könyvnek olvasói közül többen olyanok is, 
akiknek a m űvészettörténeti folytonosság okából közölt sok ó-keresz- 
tyén és római katolikus templom külső és belső képének szerepelte
tése nem tetszik s mivel egyházunk hívei között még mindig vannak 
olyanok, akik a liturgia bevezetésében is nehezen tudtak megnyugodni, 
kis megrökönyödéssel fogják olvasni azokat a m űvészettörténeti és 
az újabb egyházi követelésekből m egszületett param entum ok tagla
lását, amelyekkel eddigi term észetes egyházi konzervativizmusában 
nem találkoztak s ezért az idézett cikkek és képek láttán így sóhaj
tanak fel: mennyi katolicizmus van egyházunkban! Valami igaza 
van annak, aki ilyen szelíd óhajtást nyom el magában, vagy ad han
got ilyen meggyőződésének. Mi a magunk részéről is azt véljük, hogy 
ennek a könyvnek nem az volt az elsőrendű célja, hogy kronológiai 
egységekre törekedjék mondanivalóinak megokolásánál.- Elgondolható 
lett volna az is, hogy teljesen függetlenítjük m agunkat minden ilyen 
előzménytől s érzésünk szerint ezzel a csonkító eljárással egy csöppet 
sem lett volna szegényesebb a könyv.

Az utolsó évtizedekben ügyes könyvkiadók sok olyan művet 
jelentettek meg egyházunk hallgatólagos approbációjával. amelyeket 
közönségünk érthetően nem fogadott szívesen. Ezek a könyvek maguk
ban lehettek jók, de ahogyan a könyv terjesztésének reklám ot csinál
tak és előfizetőket szereztek, az kedves közönségünknek igen sokszor 
s sok esetben igen hosszú ideig keserű szájízt adott. Nem beszélünk 
arról, hogy e nagy könyv körül voltak-e ilyen, a kiadó szempontjából 
érthető előzmények s hogy egyházunknak nagy nyilvánossága mit 
tapasztalt e könyvvel kapcsolatban, de azt örömmel jegyezzük fel, hogy 
amilyen tartózkodást m utatnak teológiai és egyházi íróink éppen talán 
az előbb em lített okok miatt is, a Luther-Szövétségnek ez a kiadói 
vállalkozása meggyőző erejű lesz úgy az írókkal, m int az olvasókkal 
szemben. Ez esetben a garancia igaznak bizonyult és egyben a jövő 
számára biztató útm utatás sok egyházi egyesületi cél megvalósíthatása 
érdekében.

Nem örültünk különösen a könyv epilógusának, ez esetben záró 
sorainak. A német professzorok is csak első könyvükben szoktak olyan 
az eposzok bevezetéseiből átvett köszöneteket felsorolni, m int amilyen 
itt az utolsó két oldalon olvasható. Különösen visszatetsző, hogy annyi 
Öméltóságának tartozunk köszönettel. Azt érezzük, hogy úgy a tudós, 
mint a művész, vagy az egyházát szerető férfi és nő, köszönet várása 
nélkül azért segít s azért támogat vállalkozásokat, mert örül annak, 
ha a tudomány terjed és a nép szelleme emeltetik. Ezt a tevékeny
séget csak névtelenül lehet igazán a nép érdekében cselekedni.

Ennyi minden kényszerül papírosra akkor, amikor az Evangélikus 
Templomok-ról készített értékes könyv előttünk fekszik. Nézzük a

R affy  Ádám : Örök szom júság  című 
regénye a világ egyik legnagyobb 

] trag ikájának  Duse Eleonórának élet
rajza. Lepereg előttünk egész élete, és 
meglájuk, hogyan hódította meg a vilá
got ez a törékeny, tüdőbeteg színésznő.

S. K.

HÍREK
A nagy evangélizáció. melyet 32 bu

dapesti protestáns templomban egy
szerre ta rto ttak  az elm últ héten, re 
ménységen felül sikerült. Az evangé
likus templomokban mintegy 2000 — 
2500 hivő jö tt össze délutánonként. 
Több helyütt utóösszejövetelek is vol
tak. Az evangélizáció befejezéseként 
június 3-án, szombaton d. u. 6 órakor 

; m indenütt a gyülekezetek lelkészei 
i szólnak a hívek előtt ,,A tékozló fiú 

otthon” címen.
A Lutheránia jubileum a. A Deák-

téri gyülekezet magas színvonalon álló 
énekkara, a Lutheránia Vegyeskar most 
érkezett el negyvenéves jubileumához. 
Június 4-én ünnepi hangversenyt ren 
dez a D eák-téri templomban, melyen 

I Bach János Sebestyén 161. kan tá tá já t 
adja elő. Közreműködik: Sándor Judit 
(altszóló), Záhonyi János (tenor), Za- 
lánffy A ladár (orgona). Vezényel: W elt- 
ler Jenő karnagy. A zenei előadás pon
tosan 6 órakor kezdődik a rádiófelvé- 

; vétel m iatt. Műsor ára 3 pengő. Utána 
; áh íta t lesz. Igét hirdet: dr. Kékén
! A ndrás lelkész. A jubileum  alkalm ából 

a D eák-téri Luther-Szövetség kiadta a 
! L utheránia negyvenéves történetét rö 

vid foglalatban dr. B ánkúty Dezső el
nök tollából.

Komádi (Bihar megye). Nagy ünnepe 
volt az egyházközségnek május 20-án 
és 21-én. Turóczy Zoltán tiszakerüleli 
püspök Túrmezei Sándor nagyváradi 
esperes és Korényi Gyula nyíregyházi 
tanyai igazgató-tanító kíséretében lá
togatást te tt a gyülekezetben. Szomba
ton este szeurat volt az imaközösség 
részére, m ásnap adta át a püspök ren 
deltetésének a m egújított templomot. 
O ltárképüket a nyíregyházi népiskola 
tantestü lete adományozta. Ünnepi köz
gyűlésen a gyülekezet lelkésze ism er
te tte  a lefolyt m unkálatokat, a püspök 
pedig köszönetét mondott az üdvözlé
sekért. Este a püspök előadást tarto tt, 
az esperes pedig írást m agyarázott. 
Szavalt Mocskonyi G abriella nagyváradi 
zongoratanárnő és Simon Albert ko
mádi állam i tanító.

Negyedszázados lelkészt jubileum. 
Hering János veszprémi alesperes m á
jusban töltötte be veszprémi lelkészi 
szolgálatának 25. esztendejét. Az egy
házközség vezetői és hívei meleg sze
retettel emlékeztek meg erről május 
14-én, az istentisztelet után, am ikor 
Bélák Im re felügyelő szívből jövő sza
vakkal köszöntötte a lelkészt, aki a 
kommunizmus alatt, a legválságosabb 
időkben vette á t a gyülekezet vezetését.

A testvéregyház köréből. Dr. Ravasz 
László reform átus püspök epebántal- 
mai m iatt többheti szanatórium i keze
lésnek vetette m agát alá s az ünnepi 
szolgálatokat sem tudta elvállalni. — A 
dunántúli bgyházkerület jegyzőjévé dr. 
Benedek Sándor pápai teol. akadém iai 
tanárt választották meg.
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könyvet, lapozgatjuk s örülünk annak, hogy annyi nagyszerű gondo
lat ölthetett benne testet s nem fájhat senkinek sem, hogy a könyv
ben hiányok, túlzások, vagy elnézések is előfordulnak. A legjobb közös 
kiadványoknál rendszerint így van. És a hibáknak is megvan a maguk 
haszna: mindig tanulni kell a könyvkiadásoknál s észre kell venni azt, 
hogy ilyen téren tökéleteset alkotni valóban igen nagy elismerést érde
mel. A könyv munkásai elm ondhatják magukról, hogy igen közel 
voltak a legtökéletesebb eredményhez. G. L.

Kevesen tudják...
Száz évvel ezelőtti politikai napilapban érdekes és ma is igen idő

szerű elmélkedést olvashatunk a családi nevelésről és az iskolai neve
lés fogyatékosságairól.

„Legyen a vallási nevelés m indenekfelett „házi nevelés“ ; mert 
csak egyedül a bölcsen intézett házi nevelés tehet csodákat a növen
dék leikében. Mária — a boldogságos — tulajdon maga nevelte a 
gyermek Jézust; s ime! 12 éves korában bámulva bám ulták ezt a csoda
gyerm eket a nemzet legelső bölcsei. így rendelte ezt a természet, hogy 
a szülők, akiknek testükből való test, csontjaikból való csont a gyer
mek — ugyanazon szülők gondoskodjanak léginkább annak leikéről. 
Akik a testet nevelik, dajkálják, formálják: ugyanők form álják annak 
szívét is a vallásra. Az az édesanya, akinek emlőjét szopta a gyer
mek, ugyanő olthatja be annak leikébe a vallásos érzelmeket, a tiszta, 
szent ártatlanságot, a szűz szemérmetességét, az em berbaráti szeretetet 
és az isteni félelmet a legszerencsésebben. Mi szállít kebleinkbe maga
sabb s gyönyörteljesebb érzelmeket, m int az édesatyát leülve szem
lélni értelmes, a világ mételye által még meg nem vesztegetett m ag
zatinak seregében szent dolgokról elmélkedvén gyermekei előtt . . . 
kitörölhetetlenül megmaradnak ezen' házi oktatások a gyermek lelké
ben, kiterjednek annak egész életére s az áldott gyümölcsöket meg
hozzák. De hányadik ház az, amelyben ily célszerűleg folytattatik a 
vallási nevelés? vagy hányadik nevelő az, ki a vallási nevelés eszméjét 
kellőképpen felfogta?

A keresztyénség minden iskolai alkotásában meg van az a tete
mes fogyatkozás, hogy azokban a vallási oktatások a többrendű világi 
tanulm ányokkal összekevertetnek, azokkal egyenlő karba s egyenlő 
szerep alá rendeztetnek. A szegény növendék ugyanazon órákban 
ugyanazon iskolai törvény súlya s ugyanazon fenyítő vesszőnek félelme 
alatt tanulja a szentséges vallást, mint bárm ely emberi ism eretet és 
világi mesebeszédet. A tanító is ugyanazon redős homlokkal, tanítói 
keménységgel, bírói hatalommal, büntető, vagy jutalmazó szigorral 
forog tanítványai körül, mikor azok az isteni dolgokat tanulják, mint 
mikor más, kevésbbé szükséges tárgyakkal foglalkoznak. Itt az ered
mény. hogy a növendék gyerm ek ugyanazt az iskolai kényszeredett 
kedvetlen indulatot, azt az erőltetésből szárm azott unalmat, vagy 
mondjuk ki, azt a csömört, mellyel sokszor sokszor érez a nagyterje
delmű többnyire írott tanulm ányok iránt, átviszi a vallástanra s így 
azután, m int a többi lecke, úgy a vallás is nehéz iga az ő lelkének, 
mellyel terhétől szabadulni kíván“. Közli: Pásztor Pál.

Lelkészválasztás. A gyönki (Tolna m.) 
egyházközség K raehling Dánielt egy
hangúlag lelkészévé választotta és h i
vatalába beiktatta.

Személyi hír. Dr. Pusztai László bi- 
kácsi h.-lelkészt egy évi próbaidőre 
tábori lelkésznek hívták be. Helyette
sítésére D. Kapi Béla püspök Zoltai 
Gyula s.-lelkészt küldötte ki Szekszárd- 
ról. Az ő helyére pedig Síkos Lajos s.- 
lelkész került.

Születés. Bagár Iván buda-vári se
gédlelkész és neje, Schröder M argit 
házasságát Isten fiúgyerm ekkel áldotta 
meg, aki a szent keresztségben a Ben
degúz nevet nyeri.

Házasságkötés. Dr. Megyeri Sándor 
min. tisztviselő és Csaba Anna m ájus 
22-én a bpesti-fasori templomban h á
zasságot kötöttek. Az esketést a meny
asszony édesapja, Csaba Gyula péteri-i 
lelkész végezte.

Isten a mi oltalmunk címen a H a
rangszó, evangélikus keresztyének vi
gasztalására (légiveszély idejére) kis fü 
zetet adott ki. Bizalommal ajánljuk  ol
vasóink figyelmébe.

Egyházunk ifjúsági munkája címen 
Pásztor Pál tollából közöltt cikkeink 
különlenyom atban is megjelentek. É r
deklődőknek a különlenyom atot szíve
sen megküldi kiadóhivatalunk.

Keressük Szalczer K atalin nagy
szüleinek, Szalczer A ntalnak és Dani 
Rozália Anna (Dani János árvája) há
zassági bejegyzését. Nevezettek k ih ir
detése Makón, az egyik reform átus 
templomban történt, mivel azonban 
abban az időben még evangélikus 
templom a városban nem volt, való- 
szbínűleg az anyakönyvezés egyik kör
nyékbeli gyülekezetben történt. A k i
hirdetés ideje 1835. eleje volt.

Négyéves és másféléves egészséges 
kisleányait lelkészcsaládhoz nyaralásra 
elküldené evangélikus hittestvérünk, 
olyan helyre, ahol hasonló korú gyer
mek, vagy gyermekek vannak. Esetleg 
külön-külön is. A jánlatot „Légo biztos” 
jeligére kérünk.

Anyakönyvi kutatás. Származási ügy
ben keressük Sajban György kereszt- 
levelét, ill. születési bejegyzését. 1820— 
1830 között született Gömör megyében. 
Valószínűleg Nagydaróc községben. — 
Keressük Vass Zsuzsanna születési ese
tét 1840—1850 közötti időből (Borsod 
megyében, Putnok és Miskolc környé
kén kellett születnie).

Offertorium és gyűjtés a bom baká
rosultak segélyezésére. Közöltük egye
temes egyházunk felhívását arról, hogy 
az egyházközségekben gyűjtés indul
jon meg károsult hittestvéreink és egy
házunk javára. Minden templomban 
egy offertórium  is tartandó. Ügy az 
offertórium, m int a gyűjtés eredménye 
az egyetemes egyház pénztárába (Bpest, 
IV., D eák-tér 4.) küldendő.

A protestáns szépirodalom összegyűj
tése. A protestáns szépirodalom mind- 
ezideig sem bibliográfiában, sem antho- 
logiában, sem lexikonban ny ilván tar
tásba nem vétetett. Hosszú ideje folyik 
m ár egy olyan m unkálat, amely ezt a 
hiányt akarja  pótolni. A reform átus 
rész m ár a befejezéshez közeledik. A 
teljesség okából szükséges azonban, 
hogy valamennyi protestáns felekezet 
szépirodalma összegyüjtessék- legalább 
a jelen századból. Ez a m unka elsősor
ban gyakorlati célt szolgál azáltal, hogy 
megismerteti, kik a „m ieink”, s szel

lemi erőink hatalm as seregszemléje 
lesz. Tudományos alapon készül, s így 
kívánatos, hogy egyetlen protestáns 
szépírónk se m aradjon ki. Ezért azo
kat a protestáns olvasóinkat, akiknek 
m ár jelent meg nyom tatásban szépiro
dalmi kötetük, arra  kérjük, hogy a 
lejjebb felsorolt pontok szerint ada ta i
kat mielőbb szíveskedjenek megkül
deni a szerkesztő cím ére- Hézser Zol
tán ref. lelkész, Bpest, XIV., Telepes
utca 1/b. III. 6. Bár a könyvtári stb. 
anyagot szerkesztő m ár feldolgozta, 
pontosság okából azokat is kérjük 
m unkásságuk jelzésére, akiknek adatai 
m ár valam elyik szépirodalmi kútfőbe

felvétetik. A köv. adatokat kérjük: 1. 
Név (írói álnevek ill. betűjegyek is). 2. 
Vallás vallásváltoztatásnál előző val
lás is). 3. Születés ideje (év, hó, nap) és 
helye. 4. Foglalkozás, képzettség. 5. 
Tagságok, tisztségek, kitüntetések (iro- 
dolmi vonatkozásban). 6. Mely lapnak 
szerkesztői vagy m unkatársai. 7. Mű
veik pontos címe, műfaja, a megjele
nés helye, ideje, kiadója, nyomdája, 
oldalszáma; esetleges újabb kiadások, 
idegen nyelvre fordítások. 8. M űfordí
tások; anthologiák stb. szerkesztése. 9. 
Előkészületben vagy sajtó alatt levő 
m unkák felsorolása.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B A Z Á R . K Ö Z  3
TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D O A I T I V J  műhimző és plisséspece-
D I X / A U I t t l I —ilT V /  alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó m unkák 

szakszerű készítése.

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

Telefon: 185—462.

Iványi  é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., SütÖ-u. 1.

Á E
( 2 z  É

ALAPÍTÁSI év: 1853.

E L 1G M A IN
53 <[

EKSZER-EZUST-ARANY

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

Régi közismert, 
megbízható *,.1

K ^ t r r Ä sta'0L,°» br í aP e Í* s*°'n ív kristoF tér 6

A jándékok, ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és ó rajav ítások .

Létesült a „Nemzeti önálló- 
sítási Alap" tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telefon : 38-20-87.

10, 91 ram
és  a z  ö ssz e s  h ang- A R M I T T ^  h a n g s z e r -  
sze rek  leg o lcsó b b an  1V 1 / t L I \ 1 T i  1  /L t te le p  
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I pratot ■ Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LulUlull. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor tem etkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejö tt élet, nyugdíj, tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosításainkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása ^  „  Jj ii 1 „  '  hittestvérünk
v é te l e  IV1 “  IT U. fJ 1 FI “  zongoratermében 

Bezerédi-u. 10. — T el.: 140—352.

M ű virág , d is i to l l ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZÍ Spest, IV., Sütö*utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

RFI YFP7ÓK zon|á nctáblák,U L L I L ü L U i\ vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJO S néviegye_k- cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.

k iadó .
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Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma
gáról. Második kiadás. Fűzve: 6’— P. 
Kötve : 9'— P.

Giertz Bo : Házéit kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította: 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8'— P. Kötve: 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4’— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: 1 '20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val- 

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve : 2‘50 P.

Dr. Luther Márton: A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 *40 P,

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10'— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve; 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20'— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12'— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0’60 P. 

Díszes : 4'— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2'— P.
Friedrich Károly : A magyar evangé- 

U j !  likus templomi ének történetének 
vázlata. 124 oldal. Fűzve : 8 '— P.

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 55. Tolefen; 137-898

„ IR É N * ' fOiSltiilönlegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. sx.
T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK.
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21... 
Telefon: 330—648.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

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

mamim

Megjelenik minden szombaton

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VJI., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895 
Kiadja az Országos Luther-Szövétség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

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

Pénteken reggel 

A magyar keresztyén iskola 

A gyakorlati élet keresztyénsége 

Sóhajok hídján 

Kevesen tudják . . .

Hírek Finnországból

Az „Evangélikus Templomok"

Szóvátesszük

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. június 11.

D eák-tér 4. d. e. V29 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Dr. Kékén András
Deák-tér 4. d. u 6 Hernády Nándor
Fasor d. e. 9 Kemény Lajos
Fasor (rövid áhítat) d. e. 11 Lamnek Vilmos
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aréna-út 7. d. e . :V4 IO Pásztor Pál
Kőbánya. Kápolna-u. 14 d. e. 9 Boros Károly
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Sim or-utca 35. d. e. V2IO Sülé Károly
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Falvay Jenő
Üllői-őt 24. d. e. 9 Hernády Nándor
Vilma k ir.-né-ú t 17 ( l.h . k.) d. e. 10 Varga József
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 9 Falvay Jenő
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 ----------------
G yarm at-utca 14. d. e. V2IO Scholz László
Egressy-út 73. d. e. 11 Ruttkay Elemér
Fóti-ú t 22. (katonai) d. e. V29 K om játhy Béla
F óti-ú t 22. d. e. 10 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Rimár Jenő
Tcmory-úti leányiskola d. e. 9 — — — —
Szent LászV út 61. d. e. 8 Gáncs A ladár
Torockó-téri ref. templom d. e. 8 Danhauser László
Bécsikapu-tér d. e. 9 Bagár Iván
Bécsikapu-tér (német) d. e. 1 0 __________ *
Bécsikapu-tér (rádiós) d. e. V4 I2  d . Kapi Béla
Böszörményi-út 22. d. e. V4IO Zászkaliczky Pál
1., Váralja-u. 14 d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e 9 — -----------
Óbuda d. e 10 Bottá István
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 1 1 _______ _
Óbuda d. u. 4 Bottá István
Kelenföld d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Medvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 Wolf Lajos
K am araerdő d. e 1 0 ----------------
Báthory László-u. 8. d. e. 10 Mohr Henrik
Rákosfalva d. e. V tl2 ----------------
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Pénteken reggel
Ez a reggel is az Istentől te

remtett élet örömeivel kezdő
dött. Átpirosodtak a hajnali 
felhők, gyorsan világosodott, 
felébredtek a ház körüli kert
ben a madarak. A nagy eperfa 
tetején nagykarimájú, kalap
nagyságú fészket csináltak ve
rebek, ők kezdtek lármázni a 
leghamarabb. A fekete rigó 
nagy énekléssel kezdte a napot 
és hangos cserregések közben 
hozta a reggelit fiókáinak, akik 
már pelyhesedtek. A sárga 
rigó még csak most. építi a fész
két a pálfa tetején, közben na
gyokat füttyent. A fű, a virá
gok, a rózsák harmattól csillog
nak. Áldott reggel van, csen
des éjszaka után szép, csendes, 
napsütéses reggel.

Aztán beleszól a háború. 
Megszólal a falu egyetlen, kéz
zel hajtott szirénája. Magasról 
és távolról zúgás hallatszik. 
Mélyhangú zúgás, mely íenye- 
getőleg mindig közelebb jön. 
Hiába kutatjuk, a tiszta kék 
égen szabad szemmel nem tud
juk sehol felfedezni az ellensé
ges repülőgépeket. Egyszerre 
azonban megjelenik egy egye
nes hófehér csík a kék égen, 
már kettő, már tíz, már tizen
hét-húsz fut és folyton hosszab
bodik egymás mellett, mintha 
valaki vonalzóval, fehér krétá
val rajzolta volna az égre. Most 
látjuk, milyen gyorsan szá
guldanak ezek a gépek, majd 
az egész sor kanyarodni kezd 
kelet felé, ahonnan újabb fehér 
csíkok közelednek, összeérnek, 
majd együtt folytatódnak. És 
ott fenn öt-hátezer méter ma
gasságban, ahonnan bizonyosan

nem látszik semmi a földnek a 
szépségeiből, a kertek csendes
ségéből, a kis házaknak a nyu
galmából, egyszerre megkez
dődik az ember rontó munkája. 
H'degszívű emberek kioldják 
a bombákat és pusztulás, halál, 
tűz, rombolás zuhan alá há
zakra, kertekre, városokra, vi
rágokra, madárfészkekre, em
berekre. Csak találgatjuk, hogy 
merre és hol folyik ez a pusz
tító munka, csak összeszoruló 
szívvel gondolunk azokra, aki
ket most a gyűlölködő pusztí
tás szenvedései sújtanak, de 
mintha csak elfakulna a ra
gyogó reggel, szívünkben egy
szerre összehúzódik és elcsen
desedik az Isten teremtett vi
lága feletti örvendezés. Jaj, 
milyen nehéz az élet. Hogy el
durvult a háború. Milyen bor
zalmas újítások keserítik az 
életet. Szégyen, fájdalom és 
szomorúság fogja el a szivet.

Azóta most már tudjuk, hogy 
az ország felett sokfelé szágul
dozott ez a szárnyas sereg és 
sok helyen kitöltötte az öldök
lésnek a poharát városok, fal
vak, vidám reggelre ébredt em
berek fölött. Mintha mindegyi
künk szíve egy szív volna, úgy 
fáj mindegyikünknek mind
azoknak a szenvedése, gyásza 
és sírása, akiket ez a csapás ért. 
Lesz idő, amikor majd elül a 
háború és amikor majd semmi
képpen nem lehet megindo
kolni és elfogadhatóvá tenni 
ezeket a hidegvérű gyilkossá
gokat. Ügy érezzük, hogy az 
emberi szeretet, az emberi test
vériség és a múlandó életben 
való összetartozás érzései igen

súlyos sebeket kaptak. Maga a 
keresztyénség is mélyen szen
ved. Joggal, mert a bűnt csak 
bűnnek tudja nevezni és tud 
ugyan könnyek között imád
kozni azokért, akiket bántanak, 
kergetnek, megölnek, megká
rosítanak, de nem hisz ilyen 
fegyverekkel kivívott győze
lemben, istentelen káröröm
ben, féktelen pusztítások dia
dalában.

Mi valljuk, hogy Isten min
dig méltán büntet minket, mert 
Istentől jövő büntetés nem is 
lehet soha méltatlan. De Isten 
büntetésében is mindig az Atya 
szeretete van, amely nevelni és 
megmenteni akar. Most meg 
kell tanulnunk azt a keserves 
leckét, hogy az ember bűntől 
és gonoszságtól elvakulva csak 
büntetni, csak elveszíteni akar. 
Nehéz a háborúnak ezt a taní
tását elhordozni. Csak úgy tu
dunk ilyen megrontott reggele
ken megint bizodalommal nézni 
a kék égre, ahonnan eltisztul
tak a pusztító gépek fehér vo
nalai, hogy egész hittel tudjuk, 
hogy a mi Istenünk nagyobb, 
hatalmasabb minden földi baj
nál. Béketűrésre intjük magun
kat és mindazokat, akik szen
vednek, a Szentírás szavával: 
,,Bármely fenyítés ugyan je
lenleg nem látszik örvendetes
nek, hanem keservesnek, ámde 
utóbb az igazságnak békességes 
gyümölcsével fizet azoknak, 
akik általa gyakoroltatnak. 
Annakokáért a lecsüggesztett 
kezeket és az ellankadt térde
ket egyenesítsétek fel“. (Zsid. 
12 : 11— 12 . )
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E M I M  IT
Hírek Finnországból

Egyház és Karjala Szövetség közel 9 
millió m árkát osztott szét eddig a h á 
borúban k árt szenvedett karja lai gyü
lekezeteknek. F. évi ápr. 19-én ta rto tt 
évi közgyűlésen elhatározták, hogy az 
eddig végzett m unkát tovább is foly
ta tják  éppen a rom badőlt vagy leégett 
karja lai templomok, imaházak, pap
lakok és temetők újraépítése céljából. 
Ez évben egészen új adományokból és 
segélyekből összesen befolyt a Szövet
ség pénztárába 1,750.000 m árka, ami 
ékesen beszél arról, hogy a finn egy
ház tagjai m egértették kötelességüket, 
mely K arja la újjáépítésére vonatkozik.

Egyházi élet a visszatért Karjalában. 
Ilm ari Salomies, a V iipuri egyházkerü
let püspöke beszámolt a visszatért k a r
jalai területeken tapasztalható egyházi 
életről. Többek között m egállapítja, 
hogy mind az istentiszteleteken való 
részvétel, m ind az egyházi énekek 
buzgó éneklése egyre fokozódik, össze
hasonlítva a megelőző időket. — Erő
sen befolyásolja az egyház m unkáját a 
fiatal lelkészekben észlelhető nagy 
hiány, mivel ők teljes számban a fron
tokon szolgálnak, ugyanakkor sok 10 
ezer lélekszámú gyülekezet m unkáját 
kizárólag olyan öreg lelkészek végzik, 
akik életkoruknál fogva, ha m ár é r
vényben lenne az új nyugdíj-törvény, 
azonnal nyugdíjképesek lennének. El
ismerőleg kell nyilatkozni — folytatta 
a püspök beszámolójában — e megöre
gedett lelkipásztorokról, kik csodálatos 
erővel és akarattal, hűséggel és nagy 
ráterm ettséggel lá tják  el feladatukat. 
— A paphiány mellett 'erősen befolyá
solják a lelkészi m unkát a közlekedési 
nehézségek és a jelenlegi gyors m unka
iram. Legmegrázóbb a visszatért k a r
jalai területek egyházi életében a fá j
dalmas sebekként ható elpusztított 
templomok, kezdve a Viipuri dóm
templomtól, egy a 17. században épült 
szinte élményszerű hangulatos fa 
templomon keresztül az önállósági 
időkben épített modern templomokig. 
Meg kell említeni, hogy az elpusztított 
templomok mellett ugyancsak haszná
latlanok azok a templomok, melyek 
ugyan m egm aradtak épségben, am elye
ket azonban az ellenség megfosztott 
m indattól a szépségtől, különlegesség
től, melyek tulajdonképen templommá 
tették ezeket az épületeket. — Az az 
egyházi élet, mely K arja lában volt s 
mely ú jra  folytatódik, egyáltalán nem 
m agábaroskadt, tehetetlen élet. Az 
újraépítés akarata  itt is csodálatosan 
megmutatkozik. Igaz, gyakran meg
történt és még most is megtörténik, 
hogy egy-egy gyülekezet, mikor vissza
tér eddigi ideiglenes szállásáról eredeti 
karjalai lakóterületére lelkészével 
együtt, sokszor fából, vagy papírlem e
zekből készített barakokban, katonai 
lövészárkokban, bunkerekben lakik. 
Istentiszteletet, konfirmációi oktatást 
mikor, hol ta rtják , de m egtartják. Nem 
kell sokáig várni, mire ú jra  felépülnek 
az ideiglenes, de mégis állandó, a gyü
lekezet lelki életét szolgáló épületek, 
részben éppen az Egyház és K arjala 
Szövetség támogatásából, mely Szövet
ség nélkül sok szép terv, vágy és óhaj 
megm aradt volna puszta álomnak, 
vagy megakadt volna m indjárt kezde
tében a pénzhiány miatt.
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A magyar keresztyén iskola
Hazánk legdélibb csücskében a század elején a magyar, szász és 

román iskolák gyermekei a sátoros ünnepek vakációira való haza- 
utaztukban nagyszerű verekedéseket rendeztek. Akkor még nem is 
igen cikkeztek a diákságnak az iskolánkivüli magatartásáról. Nem 
volt akkor arra  szükség. Ugyanezen a területen a nagyobb diákság 
füleslabdaversenyeken m utogatta egymással szemben az erőt. Ezek
ben a nemes viadalokban úgy az erő, mint a lovagiasság tekintetében 
sohsem m aradt alól a székely diákság.

Hazánk legészaknyugatibb csücskében, ahol ugyancsak három 
nyelvű diákság tanult, de itt m ár főként csak m agyarnyelvű közép
fokú intézetekben, akkor m agukat tótnak nevezett, ma szlovákvoltu
kat hangsúlyozó kortársaink irigykedve emlegették az erdélyi állapo
tokat s a tótok állandóan pergőtűzszerű kérdésekkel ostromolták az 
erdélyi helyzettel ismerősöket arról, hogy a román és szász nyelvű 
iskolák diákságának magyar m agatartása és nemzetiségi érzése milyen 
egyensúlyban van?

Lapunk még akkor, amikor hazánkban senki sem beszélt a dél
keleteurópai népek egymáshoz közeledésének lehetőségeiről, minden 
napilapot megelőzve Írni m ert a román nép azon új missziójáról, amely 
a két szomszédnép közelebbhozásának érdekében éppen keresztyén 
területről indulhatna meg. Ez a meggyőződésünk ma sem lett más. 
Állandóan valljuk azt, hogy a magyar és román népnek existenciális 
okokból és a keleti veszedelem m iatt meg kell érteniük egymást.

Érzésünk szerint a m agyar keresztyén iskolapolitikának sem írott, 
sem íratlan program m jában nem szerepel a nemzetek elleni gyűlöletre 
nevelés. Ha ez történt volna, egyetlen iskolánk sem érdem elte volna 
meg keresztyén nevét. Úgy gondoljuk, hogy a keresztyén szász és ke
resztyén román gimnáziumok sem siklottak ki sokszor ezen a m ult- 
oan nagyon is csúszós pályán s ma ők is velünk együtt azt érzik, hogy 
ezen a területen nem annyira sürgős revízióra, mint egészen gyorsan 
átállított új tanításra van szükség, amelyben m egtanuljuk egymást 
becsülni és sajátos lényegében jó szomszédnak elfogadni.

K ultúrtörténeti eszm efuttatás volna az, ha arra is figyelmet szán
nánk, hogy az előbb em lített három nyelvű iskolák állami tagozatai 
jobban voltak-e hűséges és tisztességesen egymást megértő iskolák? 
A helyzettel kevésbbé ismerős szakemberek figyelmét azonban fel kell 
hívnunk arra, hogy a nem m agyar anyanyelvű hazai középiskolák 
mindig felekezeti, azaz hitvallásos iskolák voltak.

A magyar keresztyén hitvallásos iskolákról hazánkban mindig sok 
szó esett. E sorok írója minden iskolai tanulm ányát egyházi iskolában 
végezte s azóta egy negyedszázadon keresztül csak állami és községi 
iskolában tanít. Mindkét oldalról vannak tehát tapasztalatai, mint bár
m elyik szakértőnek. Majdnem az anyatejjel szívta magába a keresz
tyén magyar iskola szeretetét. Hazánk legértékesebb, legönzetlenebb, 
legjobb hazafi és mindig a legnagyobb áldozatot hozó tanítóságát és 
tanárságát írásból is és az életből is megismerhette. Szíve minden 
csoport felé húz, de ha joga volna dönteni s egy tollvonással neki kel
lene a felekezeti oktatást törölni, inkább kéz nélkül akarna az Örökké
való ítélőszéke előtt megjelenni.

Emlékszünk más időkre, amikor komoly veszedelem fenyegette a 
keresztyén m agyar iskolapolitikát. Hányszor olvastuk és hányszor 
hallottuk azt a vádat, hogy a felekezeti oktatás is azok közé tartozik, 
amik a m agyart a m agyartól elválasztják. Jólértesültek ma is tudnak 
arról, hogy a m agyar keresztyén oktatás problémakörében némi reví
zióval számolhatunk.

Amennyire örültünk annak, hogy mostani m iniszterelnökünk le
szögezte a kormány álláspontját hivatalos bemutatkozó beszédében a 
keresztyén politika m ellett s amilyen nagy megnyugvással tudjuk, hogy 
minden parlam enti párt vezető emberei a keresztyénség védelmezésé- 
hez komolyabban és nyíltabban kötik magukat, m int az előző pártok 
megnyilvánulásai, még jobban örülnénk annak, ha az új kultuszminisz
ter, vagy állam titkára nyilatkoznának a magyar keresztyén iskolapoli
tika tekintetében.

Sok szól amellett, hogy m egnyugtató nyilatkozatot kapjon a ma-



gyár keresztyénség. Nem vagyunk rém képlátók s nem is félünk semmi 
veszedelemtől, de az az álláspontunk, hogy amennyire nyílt sisakkal 
küzd a m agyar protestáns keresztyénség minden kérdésben, ugyan
olyan nyíltságot szeretne minden oldalról tapasztalni.

Mert amilyen m egingathatatlanul m inden m agyar ember a magán- 
tulajdon elvén szeretné országa jövendő politikáját tudni és látni, 
hangsúlyoznunk kell azt, hogy a m agyar protestáns középiskolák 
m agántulajdon. Mi nagyon jól tudjuk azt, hogy úgy az állam, mint a 
községek adtak és adnak államsegélyeket. Azt is nagyon jól tudjuk, 
hogy nem protestáns, de más m agyar keresztyén középiskolákat jó 
kultuszminiszterek majdnem egészen az állam költségén építettek fel. 
Egy emberöltőig visszamenően ism erjük azokat a juttatásokat, am iket 
az állam és a községek a különböző egyházaknak adtak (sajnos, itt 
sohasem értük el a százalék aránynak megfelelő köteles juttatásokat), 
nagyrészt az iskolák m unkájának tám ogatására, vagy fenntartásra, de 
ez adományok mellett természetesen továbbra is a mi tulajdonaink
ként kell m indenkinek tekinteni a mi iskoláinkat. Azért, m ert egy 
;<íkolának a jellegét nem az anyagiak eredete adja meg. hanem az a 
lélek, amely különben az iskola karakterét garantálja.

Mindenki előtt nyugodtan beszélhetünk arról, hogy minden egy
házi embernek van időnként keserves tapasztalata az egyházi iskolá
val szemben s azt is sokszor megírták m ár egyházi újságíróink, hogy 
tökéletes iskola nincs és a mi iskoláink sem felelnek meg száz száza
lékig a hitvallásos iskolák ismérveinek. De hibájukban és gyengesé
geikben is a mi iskoláink s büszkék vagyunk sok nagyszerű eredm é
nyükre és m éltán kiérdem elt jóhírnevükre. Nem csökönyösségből 
fakad szeretetünk, hanem sok ismeretből és tapasztalatból s az össze
hasonlítások alkalmaival sohasem befolyásolt m inket semmiféle el
fogultság, hanem a józan és m agyar érdekeket vizsgáló mérlegelés s 
főként em iatt is küzdeni akarunk a keresztyén m agyar iskola- 
politikáért.

Talán a politikusoknál és a kultuszminisztériumi szakembereknél 
is jobban ism erjük azokat a küzdelmeket, amelyeket európai keresz
tyén emberek folytattak a század eleje óta minden a felekezeti iskolá
kat államosító törekvéssel szemben és látjuk, hogv az állam tulajdon
képpen m indenütt vesztes m aradt ott, ahol a felekezeti iskolákat álla
mosította. Kapott talán úi iskolaépületeket, régi pedagógusokat és 
mindig új növendékeket, de sehol sem örökölte az iskolának azt a 
szellemét, amely az egyház kezében miníg érték volt nemcsak a keresz
tyénség, hanem a nemzet számára is.

Nem volna okos dolog a mi részünkről azonban az, ha iskoláink 
védelmezése érdekében a többi egyházakkal, vasy frakciókkal együtt 
junktim ot vállalnánk esetleg olyan más kérdésekkel (földbirtokrende
zés), amelyek minket közelebbről nem érdekelnek. Ebből m egláthatja 
a világi hatóság a mi gondolkodásunkat, hogy mi nem ideig való érté
kekért küzdünk, hanem örök kincsekért: az egvházi iskolákért és 
annak veteményes kertjéért is.

Hazánkban, remélhetőleg, nincs senki, aki iskoláink nemzeti 
nevelő-eredményeit valaha is és a legjámborabb formában is kifogá
solhatná. S remélni lehet azt is, hogy az egyházi iskolák munkásai ma 
még jobban érzik, mint a múltban, hogy m unkájukat abszolút m ér
tékekkel akarják megmérni úgy az egyházi, m int a világi hatóságok. 
S ebben a felelősen nehéz helyzetben is, érzésünk szerint akár a hiva
talosak, akár a részben érdekeltek rólunk csak azt állapíthatják meg: 
jobb m unkát más vezetés alatt sem lehetne elérni.

Maga a tanszemélyzet régóta ebben az irányban döntött. Az egy
házi iskolákban alig van személvzethiány. Az állami és községi isko
lákban inkább. Az utóbbi iskolákban nagyszerűbb emelkedhetési lehe
tőségek vannak, mint a mi iskoláinkban s keresni kellene az okát 
annak, hogv a mi értékes tanszemélyzetünk miért választja mindig 
inkább az egyházi iskolát, ahová pedig a beválasztás is mindig körül
ményesebb, mint az állami iskoláknál. Ez a helyzetkép is megvilágí
tást igényel mindazok részéről, akik a kérdés reform jával foglalkoznak.

Egyházaink a m últban is m indent m egtettek iskoláinkért. De leg
újabban iskolapolitikánkba egy úi és m egmozdíthatatlan tételt ik ta t
tunk be. Ma beszélünk igehirdetésről, amely templomaink szószékén

BfeN CfllKIM LET
Ha a régi egyházi szokások évről- 

i évre gyakorlatlanul ú jra  és ú jra  elm a
radnak, nem kétséges, hogy azokat idő- 

l vei szinte lehetetlen ú jra  életrehívni. 
! A nyugatfinnországi városok világias 
j élete sokszor károsan befolyásolta az 
: odatelepített karja lai ifjúság' lelki éle

tét, éppen ezért ennek ellensúlyozá
sára a gyülekezeteknek mindenáron 
ismét fel kell építeniük azokat a szent 
helyeket, im aházakat, vagy más épüle
teket, ahova az ifjúság bizalommal me
het. — A vasárnapi iskola ismét á l
dott m unkát végez a gyülekezetek éle
tében. K arja la  híres egyházi énekkarai 
újból elkezdték a m unkát a visszatért 
területeken, hogy énekeikkel emeljék 
a gyülekezet ünnepi áhítatát, hogy rá 
irányítsák  a gyülekezet tekin tetét a 
pusztítások felett is diadalmaskodó 
Isten népének életére és reménységére.

Ugyancsak megindult a kinkeri (lel
készlátogató körút, mely alkalommal 

I házaknál egésznapos bibliaóra, áh ítat 
i és anyakönyvi ellenőrzés van), vala- J m int az ifjúsági m unka is. A karjalai 

egyházi élet legnagyobb, szinte élmény
szerű p illanatai éppen azok, mikor egy- 
egy új templomot, vagy egy romjaiból 
ú jjáép ített templomot lehet felszen
telni és hivatásának átadni, m int am i
lyen volt pl. a K ivennapa község 
tem plom ának felszentelése, mely nem 
csak a finn, hanem  az egyetemes egy
háztörténet lapjain is megörökítésre 
ta rt számot.

Mindezek, am iket itt elm ondottunk 
— fejezte be beszámolóját Salomies 
püspök, a karja la i egyházi életben, te r
mészetüknél fogva inkább a szemmel 
látható külső eseményeket és m unkákat 
ölelték fel. Tudjuk azonban, hogy az 

I egyházi életben, éppen az a másik, a 
belső, sokszor lá thatatlan , a fontosabb, 
m int a szemmel látható. G yakran az 
egyházi élet erőteljesebben dobog ott 
és term i meg a maga csodálatos gyü
mölcseit, ahol hűséges szívek csendben 
hallgatják  az Isten szavát és m egtart
ják  azt. Ezeknek a csendeseknek a 
száma ma K ana lában  talán sokkal 
több, m nit bárm ikor azelőtt. Hisszük és 
rem éljük, hogy az ő közvetítésükkel 
K arja la  régi gyülekezeteinek azelőtti 
bőséges és áldott lelki élete tér vissza 
és m egpróbáltatásokon keresztül is bol
dogabb időkbe vezet el minket.

A tengerészmissziói m unka eddigi ve
zetője Y. E. Jauhiainen esperes meg
vált m unkájától és gyülekezeti szolgá
latba lép. Távozásakor örömmel állapí
to tta meg, hogy a finn nem zet meg
érte tte  a tengerészek között végzett 
missziói m unkát s azt áldozatkészségé
vel figyelemrem éltóan tám ogatta. Ism e
retes ,hogy az új háború következtében 
a finn tengerészek nagy többsége in
ternáló táborokba jutott. Ilyen in te r
náló táborokban élnek finn tengerészek 
a kapott hírek alapján Ausztráliában.

I Indiában, Dél-Afriákban, Kanadában és 
: a különféle óceáni szigeteken. Bár a 

Tengerészmissziói Szövetség és m unká
sai között az összeköttetés részben vagy 
teljesen megszakadt, mégis kerülő úton 
arró l értesült a Szövetség, hogy 3 lel
késze továbbra is m unkálkodik Angliá
ban, Antwerpenben és Kopenhágában. 
Ezeken kívül 11 hazai kikötőben vég
zett a Szövetség lelki munkát. H ivata
los lapja a „Tengerész B ará tja”, me
lyet az olyan internáló táborokba is 
eljutottak, hol feltételezések szerin

3
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finnek is vannak. A Szövetség egyik 
lelkészét A usztráliában m ár 2 éve fog
ságban ta rtják  annak ellenére, hogy k i
szabadítására többszörösen kérelemm el 
fordult a Szövetség az illetékesekhez. 
Öröm volt látni, mondta a távozó es
peres, hogy népünk m egértette a ten
gerészmisszió fontosságát és bőségesen 
tám ogatta m unkánkat. K áraink bizony 
nagyok. 3 külföldi m unkahelyünk: 
Rotterdam, Hull és Ham burg tengerész
missziói állomásaink, valam int Viipu- 
riban levő házunk még a téli háború
ban részben vagy teljesen elpusztul
tak. Súlyosan megrongálódott Helsin
kiben levő központi épületünk a f. évi 
februári orosz repülő terrortám adás 
következtében. Jauhiainen esperes tá 
vozásakor hálát adott Istennek azért a 
bőséges áldásért, melyet, m unkájában 
megtapasztalt, erőért, mellyel hazájuk
tól távol éló finn tengerész testvéreit 
szolgálhatta. Jauhiainen esperes he
lyére E. Kurki-Suonio asessort, gyüle
kezeti lelkészt hívták meg.

Molnár Rudolf.

Az „E vangélikus 
tem plom ok“ 
cím ű cikkhez

személyes kérdés címén, de félreérté
sek eloszlatása végett is elsősorban azt 
a megjegyzést fűzöm, hogy ilyen nagy 
m unkánál az epilógus nem csak szokás, 
de szükséges is. Ezt jelen esetben a 
szerkesztőbizottság szükségesnek ta r 
to tta s m egírásával a dolgok term észe
ténél fogva is, m int felelős szerkesztőt, 
engem bízott meg.

Ami a köszöneteket illeti, megjegy
zem, hogy minden tudományos és szel
lemi m unkánál és különösen nagyobb 
műveknél, ahol többen összedolgoztak, 
nemcsakhogy szokás, de megkövetelt 
kötelesség is azokat megnevezni, akik a 
műhöz m unkásságukkal, vagy tanácsa
ikkal bárm i részben is hozzájárultak. 
Ezt elhallgatni nem csak illetlenség, de 
jogilag a plagium vádját is jelentené, 
ha róluk meg nem emlékezünk.

Ami pedig a címbeli megszólítást 
illeti, illik tudni a tanítványnak, hogy 
mesterét, vagy fellebbvalóját az állam 
fő adományozta méltóság révén milyen 
cím illeti. Ezzel tanítványi hálám at és 
feljebbvalóm iránti tiszteletem et fe
jeztem ki, m int személyesen és a m a
gam nevében szóló.

Névtelenül cselekedni tudományos 
műben a hitelesség okából nem lehet, 
sajtójogi szempontból pedig a felelős
ség m iatt nem szabad.

Dr. Gyimesy Károly  
m int az „Evangélikus Templomok” 

c. mű felelős szerkesztője.

Születés. D anhauser László buda- 
hegyvidéki lelkészt és feleségét Isten 
harm adik gyermekkel ajándékozta meg, 
aki a keresztségben az Éva nevet kapta. 
— Kovács János és Placskó M árta h á 
zasságát Isten második leánygyerm ek
kel áldotta meg, akit Enikő névre ke
reszteltek.

Eljegyzés. M olnár Lajos barcsi evan
gélikus lelkész és Schneider Erzsébet 
jegyesek.

folyik és beszélünk iskolai igehirdetésről, amely a katedrákon és nem 
csupán lelkészek által végeztetik.

Ha lelkészeink hirteíenében statisztikát csinálnának, hogy több 
templomban, vagy több, istentiszteleti célokra is átalakítható tanterem 
ben végeztek-e több istentiszteletet, sokan írnák azt a válaszban1 
sokkal több tanterem ben végeztem istentiszteletet, m int templomban. 
Mindig is hálásak vagyunk egyházi iskoláink tanszemélyzetének, hogy 
ezt lehetővé tette  s hálánk elm úlhatatlan minden olyan állami, vagy 
községi engedélyezésért, amelynek birtokában sok templomnélküli 
községben is hirdettethette  egyházunk Isten igéjét. De amennyire 
hálásak vagyunk az iskolákért felelős közegek és szervek iránt, 
minden újításokra törekvő elgondolással szemben nyíltan han
goztatjuk a m agyar m últban gyökerező kívánságunkat: -őrizzük meg 
a keresztyén m agyar iskolákat, úgy, ahogy azok ma vannak. Jobb 
kezekbe ezek a nagyszerű iskolák sohasem kerülhetnének, mint ami
lyenekben ma vannak. Iskoláink imádsággal épültek, milliók imád
koznak értük s Isten hallja ezeket az imádságokat. G. L.
—»-n—* v * ‘i * <**i *** ■»-v i<—i ^  •> • -m • r>  ~  'i irv»_*~Air uJ u -

A gyakorlati élet keresztyénsége
1. A kultúra mai válsága a vallás és az erkölcs válsága. Amikor a

nemzeti élet legvégső kérdéseit tárgyaljuk, m induntalan rábukkanunk 
a hitnek, a vallásnak jelentőségére. A mi életünk, de más társadal
mak élete is m utatja, hogy a jelenlegi válság gyökere a vallási te rü 
leten keresendő.

Az ellenségeskedés, a békétlenség, az osztályharc nem szűnt meg; 
a válság nem enyhülő, hanem súlyosodó félben van; a megnemértés 
és sok országban a forradalm i elégedetlenség mind nagyobb m érete
ket ölt, A mai világhelyzet és nemzeti létünk sok megoldatlan sors
kérdése joggal ébresztenek m indenkiben nyugtalanságot és aggo
dalmat.

Érezzük, hogy sok kísérletünk a nemzeti reformok terén eddig 
csak toldás-foldás volt. Még a jó javaslatok sem tudják véglegesen 
megszüntetni a bajokat. Érezzük, hogy a világválságon, tehát a nem
zeti élet válságán is véglegesen csak a hit erői képesek átsegíteni ben
nünket.

A kultúra mai válsága Nietzsche, Keyserling, Berdgyajev, Ortega, 
Huzinga, s Németh László szerint tulajdonképpen a vallás és az erkölcs 
válsága. Tehát csak valláserkölcsi alapon gyógyítható meg. Sem Hitler, 
sem Mussolini, vagy Salazár, sem más nemzetek vezetői, bárm ilyen 
értékes szolgálatot tesznek is nemzetüknek, nem képesek erre. Keresz
tyén hitünk szerint Jézus Krisztus a királyok királya, az emberiség 
egyetlen orvosa, aki a világtörténelem nek is egyedüli hatalmas vezére.

2. Hit nélkül m agyar életünk is szegényebb. A XVIII. században 
nagym értékben meginduló elvilágiasodás elvezette a mai embert a 
vallásos gondolkozástól. A tudományosan képzett emberek nagyrésze 
idegenkedik attól, hogy tudományos kérdéseket Krisztus szellemében 
oldjanak meg. Sajnos, a vallástól való eltávolodás oly nagy fokú. hogy 
észszerű megfontolásaink körében- minden mozzanatot figyelembe 
szoktunk venni, csak ép az életünket és az egész mindenséget fenn
tartó  erőről, Istenről feledkezünk meg.

A hitetlenség növekedésével karöltve jár a látszat-keresztvénség 
elterjedése. Gyakran vallásos emberek felfogása nem elég mély, 
őszinte és életük minden voltakozásában érvényesülő. Nagyon sok 
vallásos ember sem tud a felekezeti elfogultságból kiemelkedni ; buz- 
góságuk kim erül a saját egyházuk építésében és védelmében.

Pedig a hit az Ótestam entum  és a világtörténelem  tanulsága sze
rin t a nemzeti életnek a legegyetemesebb jelentőségű megújító, fel
szabadító, terem tő hatalma. Ha hiányzik a kultúrális és a gyakorlati 
életből ez a m indent átható, mindent megvilágosító isteni ihletésű 
hatás, akkor m agyar életünk még szegényebbé és nyomorultabbá válik 
és a magyar ember saját gyarlóságának és bűneinek súlya alatt sem 
tud m ajd felemelkedni.

3. Diadalmas életre csak a hit képesít. A hit ujjászülő erő ! Az



evangélium erkölcse meg tud szabadítani Isten segítségével minden 
bűntől és a hit áldásai a szomorúságtól.

Erről a m últ is tanúskodik. Az apostolok kis seregét, az első szá
zad keresztényeit nem tántoríto tta meg a nagy római birodalom és a 
kis csapat győzedelemre vitte vele szemben a Krisztus és az örök 
emberiesség igazát. A hitvallókat semmiféle hatalom nem tudta elté
ríteni meggyőződésüktől. M egmaradtak hitükben ezer veszély között 
is és a végső diadal mindig az övék volt.

A vallásos emberek sokasága bizonyítja, hogy csak a hit képesít 
a földi élet kérdéseinek sikeres megoldására. Nemcsak a m últban volt 
ez így, a jelenben is így van.

4 Az újkorban kezdődő elvilágiasodás. A vallás a középkorban 
jobban uralkodott az életben, mint most. Az elvilágiasodás történelm i 
folyamata azonban még sem tudta teljesen elfedni azt az alapvető 
tényt, hogy a nemzeti államban és kultúrában  a kereszténység köve
telményei érvényesek. Európa ku ltú rája  krisztusi eredetű és keresz
tény kultúra akar m aradni ! De az em lített elvilágiasodási folyamat 
m iatt jelenleg a gyakorlati keresztyénség nehezen tud érvényesülni, 
úgyhogy sokak előtt m űveltségünk istennélküli pogány műveltségnek 
látszik.

5 A legtöbb életkör világi lett. Az egyház ma nem tud verse
nyezni külső hatalom dolgában az állammal és más világi szerveze
tekkel. A társadalomnak, mint közösségnek feladatait a világiak vég
zik el. Az egyház még leginkább a szociális- és em berbaráti kérdések
kel foglalkozik manapság. De e téren is kénytelen a m unka javarészét 
átengedni az államnak, m ert az olyan anyagi erőforrásokkal rendel
kezik, am ilvennekkel az egyház nem. Az egyházak látják  is, hogy az 
egyháztársadalmi munka nagy részét, tulajdonképpen a gyakorlati 
keresztyénség egész területét, még az anyagi ügyekkel összefüggő sze
retet országosan szervezett m unkáját is szükségképpen az államnak 
át kell adni.

Az egyház is megszabadul a nem neki való m unkaköröktől és 
annál nagyobb odaadással teljesítheti a maga saját és igazi feladatát. 
Az egyház az istentiszteletnek, a vallásos érzés növelésének és a lelki 
gondozásnak, a lelkiekre irányuló szeretetm unkának a központja. 
Az anyagi segítség az állam és társadalom  feladata, de a lelkek bűntől 
való megmentése, gyógyítása, gondozása folyton nagyobbodó m unka
kört jelöl ki az egyháznak a lelki válságok mai korszakában. Az egy
ház ism erje fel a megváltozott időnek az új követelményét, ellenkező 
esetben világi emberek (freudisták, individuálpsychologusok stb.) 
m unkálják meg a lelki gondozás életterületét is.

6. Az élet csak akkor teljes, ha Isten szolgálatában áll. Jó ha a 
feladatok elkülönülnek. A m agyar nyelvben az istentisztelet, az isten
szolgálat szavainak különböző volta, a helyes megoldásra m utat 
A m agyar nyelv nagyon helyesen istentiszteletnek m ondja azt, amit 
németül Gottesdienstnek mondanak. A tulajdonképpeni istentisztelet 
a különböző templomokban a történetileg kifejlődött szertartások 
szerint folyik. De a nemzeti életben, a gyakorlati életben az isten
szolgálat csak egyféle lehet. Isten-szolgálat Jézus Krisztus szerint 
azonos az ö  szellemében történő ember-szolgálattal, a tesvéri, a fele
baráti cselekvő szeretettel. A munkakörök tudatos szétválasztása hasz
nál mind az egyháznak, mind a világi szervezeteknek és a világi élet
nek. De csak akkor, ha mindkettő, tehát a világiak is tudatában van
nak annak, hogy minden élet akkor igazi teljes élet., ha Isten szolgála
tában áll, vagyis Jézus Krisztus szellemében való élet. Az egyház csak 
igv vonulhat nyugodtan vissza a maga sajátos m unkaterületére. Istent 
szolgálja az istentiszteletekkel, lelkek gondozásával és a vallásos neve
léssel. A világiak, a hívő nemzetek Istent szolgálják a gyakorlati ke- 
resztvénséggel. Az állam és a nemzet lássa meg világosan a maga 
kersztvén feladatát és komolyan fogjon hozzá megoldásához, követ
kezetesen dolgozzék a szeretet tetteinek, műveinek megvalósításán. 
Hisszük, hogy a gyakorlati hívő élet ú i korszaka következik be, ha 
tudatára ébred a nemzet a krisztusi hitből eredő feladatának.

7. A gyakorlati életet is hassa át a krisztusi szellem. A kultúrában 
és a politikában eddig az öncélúság uralkodott. Ez a tény is m utatja 
a mai ember elbizakodottságát. Pedig Isten céljai m ellett m éltatlanok 
az emberi célok. Az Ö céljaival ellentétes vagy vele nem számoló kö-

E im iM o n

S zóvátesszük
. . .h o g y  élénk érdeklődés kíséri o r

szágszerte a becsületes munka vám- 
szedőinek, a strohm anoknak leleplezé
sét és eltávolítását. Valóban, talán 
semmiben sem látszott meg jobban ed
digi életünk betegsége, erkölcstelen
sége, élvezethajhászása, mint éppen 
ezen „intézmény” virágzásában. A 
könnyű élet, m unka nélküli, könnyű 
kereset lehetősége nem a mai dolgos és 
harcos időkhöz méltó ideál és mégis 
úgy virágzott, mint talán eddig soha. 
Ne értsen félre minket senki. Nem az 
ellen em eljük fel a szavunkat, hogy 
egy-egy helyen mintegy „betanult” az 
új gazda, hanem  az ellen hogy nevét 
adta, de egyebet semmit. Sőt erkölcsi 
szempontból igazán nem is az volt a 
romboló, hogy fedezett talán gyanús 
üzelmeket (ez a szükebb értelem ben 
vett állam i törvény paragrafusai alá 
tartozott), hanem  inkább az, hogy te r
jesztette vele a könnyű élet iránti vá
gyat, amelyik bizony amúgy is benne 
van minden em berben és úmúgy is 
sokakat visz a lejtőre. így azonban, 
ilyen társadalm ilag bevett formában 
eddig csak a történelem  legzüllöttebb, 
legkorruptabb korszakaiban volt isme
rős, közvetlenül a birodalm ak felbom
lása előtt. Szinte ez volt a halál jele. 
Hogy most e ltün te tjük  ezt is, m int 
annyi más helytelen jelenséget, a fel
tám adó és ú ja t kezdő életnek jelét pil
lan tjuk  meg benne és ú jra  rem ény
kedünk.

. . .  hogy érdekes társadalom nevelő 
film ecskéket m utatnak be a mozik kö
telezően, minden héten, szinte a h ír
adóval együtt. Bólintó Péter és Le
vente Pál esetei, a taxival, a k ijá rás
sal. a fodrásszal, az új ruhával, a m u
latozással, kétségtelenül gúnyra méltó 
és igaz jelenségek szemrevételezései. 
Jó is, hogy elővesszük és megbeszéljük 
őket. De nem szabad elfeledkeznünk 
arról, hogy ezek a jelenségek csak a 
középosztály életének megnyilatkozá
sai voltak (legalábbis a kigúnyolt for
mában) és a többi társadalm i osztályok 
életében szintén vannak hasonlók, vagy 
egyéb jellegűek. Nem szabad abba a 
hibáa esnünk, hogy a nemzet minden 
h ibáját egy bizonyos társadalm i ré te
gen keressük össze és minden nemzeti 
bűn m iatt egy bizonyos társadalm i osz
tályon verjük el a port. Vegyük csak 

•elő megfelelő form ában a többi hábo
rús és nemzeti bűnt, az árúrejtegetők, 
a halmozók, a feketézők, a fecsegők, a 
pletykálkodók, a helyezkedök bűneit és 
ostorozzuk azokat is. Hadd döbbenje
nek meg azok is, akik eddig szociális 
helyzetük m iatt nem ju tha ttak  ahhoz a 
lehetőséghez, hogy az eddigiekben vét
kezzenek. Tisztogassunk, de ne álljunk 
meg majd a fé lú ton ,' hanem menjünk 
végig azon teljesen és következetesen. 
Akkor érjük  el azt ,amit szeretnénk 
m ár régen, a m agyar élet teljes és tö 
kéletes m egtisztulását és azt a keresz
tyéni erkölcsiséget, amelyik tisztakezű 
mindenben, főleg azonban a közösséget 
érintő ügyekben. vkm.

Házasságkötés. Fliegenschnee Frigyes 
kőszegi lelkész és Nitsch Erzsébet jú 
nius 4-én ta rto tta  esküvőjét a kőszegi 
templomban.
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RftNCaikUSELET
Olvastuk

Két héttel előtti szám unkban ism er
tettük a Grill klasszikus sorozatának 
egyik kötetét. Most egy másikról, 
Meyer Konrád Ferdinándról kell meg
emlékeznünk. A sorozat két kisebb re 
gényét hozza. Az egyik A szent C anter
bury Tamás életét, illetve inkább sor
sának beteljesedését m utatja  meg. 
Meyer C. F. ugyanis szívesen választja 
hőséül azokat, akik m ár életük vége 
felé járnak, valam it elértek és életük 
beteljesedőben van. Ezt a beteljesedést, 
amelyik nem ritkán azonos a vértanú 
vagy erőszakos halállal, mesteri tollal 
rajzolja meg. K orrajza talán nem egé
szen nő fel az alak köré, annál mele
gebben, együttérzéssel form álja meg 
m agát a hőst, aki a végén elbukik. A 
másik regény Jürg Jenatsch (régebbi 
kiadásokban: Jenatsch György címen) 
egy svájci szabadsághős életét írja  le. 
M egm utatja, hogyan lesz a hazáját 
mindennél jobban szerető kis, vidéki 
papból a szerencsétlen körülm ények 
folytán olyan szabadsághős, aki népe 
szabadságáért m indent feláldoz, egyéni 
életét, vagyonát, becsületét, adott sza
vát. A tiszta, bár erőszakos jellemű 
Jenatsch először m egm arad mind a 
mellett, ami jelent valam it a számára, 
később azonban mindezt m egtagadni 
kényszerül. Egyenként hagyják el régi 
eszményei, de a szabadságot megszerzi. 
Ez mindennél többet jelent számára. 
Nyugodtan hal meg; belenyugszik, hogy 
a becsület elvesztése árán megszerzett 
nemzeti szabadság az életébe kerül.

kp.
Sóhajok hídján címmel most jelent 

meg Vietórisz József, az ism ert költő, 
több irodalmi társaság tagjának a leg
utóbbi két évtized terméséből össze
gyűjtött verseskötete. — Annakidején 
nagy hálával és elismeréssel emlékez
tünk  meg Vietórisz József egyháziro
dalmi szempontból legnagyobb jelentő
ségű m unkájáról, mikor a Tranoscius 
1157 énekét m agyar nyelvre átü lte tte 
kiváló költői fordításban. Most meg
jelent költeményes kötetében is csodá
latos finomságú, tiszta magyarságú, vi
lágos és gyönyörködtető m agyar nyel
ven énekel. Költeményeiben az ére tt 
férfiúnak hazaszeretete, a családi élet 
örömei és veszteségei, az Istenben bízó 
hitnek vallomásai szólalnak meg. újabb 
énekeiben már átszőve őszi fátyollal, 
visszafelé tekintéssel, csendes m élabú
val. A kötetet a nyíregyházi öregdiákok 
egyesülete adta ki, G arab József nyom
dája készítette, ára 10 P. A jánljuk a 
nemes líra megbecsülőinek figyelmébe.

ki.

Diákkonferencia. A Pro Christo Evan
géliumi Kér. Diákszövetség ebben az 
évben is m egtartja szokásos nyári kon
ferenciáját Tahiban, június 16—22. kö
zött külön középiskolás fiúk és külön 
középiskolás leányok számára. Je len t
kezéseket még elfogad a vezetőség: 
Bpest, IX., Ü llői-út 25. 11/15. Ezen a cí
men részletes tudnivalót is közölnek.

Csillaghegy. Az egyházközség Luther - 
Szövetsége a tem plom alap növelésére 
június 4-én az Á rpád-fürdő S trand
vendéglőjében műsoros ünnepélyt ren 
dezett. A műsor minden számát a bpest- 
fasori Luther M árton-kör tagjai adták.
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zönvös törekvés pogány lélekből ered és szükségképpen romlásba visz.
A jelen világhoz való kötöttség is jellegzetes vonása a mai ember

nek. Vannak, kik ezt bűnéül róják fel, pedig nem bűne, hanem tu la j
donsága és a vallásos nevelésnek alkalmazkodnia kellene ehhez az 
általános életfelfogáshoz s a jelen világ viszonyaiból kellene kiindul
nia. Ne féljünk e világiélet jelentőségét érző embertől. A vallásnak a 
jelen világ feladataiba bele kell kapcsolódnia. A nemzeti, a világi 
életben Isten parancsolatait kell teljesítenie és meg kell látni a köve
telt szeretet-cselekedeteknek sokaságát és itt kell istenrendelte hiva
tásunk szerint élni. E földi élet ú tja  vezet az örökélet felé. Földi fel
adatainknak hívő lélekkel való teljesítésétől függ üdvösségünk.

A jelen világ jobb átalakításáért folyó reform m unka is legyen 
áthatva erkölcsi és vallásos indokoktól. Technikánk fejlettsége, kul
túránk haladása mind Isten dicsőségét szolgálja, ha Jézus Krisztus 
szellemében dolgozó közösségek használják fel. A gyakorlati élet val
lásosságának követelését kiegészíti az a törekvés, hogy az egész 
m agyar kultúránk és nemzeti életünk keresztyén legyen : hívő
magyar élet.

8. A vallásos életnek központja, gyújtópontja az egyház. Innen 
sugárzik szét a nemzeti élet minden területére. Az innen sugárzó 
fény és melegség m ásutt is új termő életet ébreszthet. És az 
elhintett m ustárm ag kikelhet a gazdasági, politikai vagy a kultúra 
más téréin és vadul burjánzó tájain  is és terebélyes fává nőhet. Krisz
tusi vallásunk végtelenül több, mint amennyi a templomi élet kere
tébe belefér. Az Ap. Csel. 7, 48-49 v. meggyőzhetnek bennünket arról, 
hogy Isten nemcsak kézzel épített templomokban lakik. Mert végtelen 
örökkévaló hatalm ának nagysága túlcsap az egyházon, elárasztja az 
életnek minden területét. Valójában minden földi keret elégtelen a 
vallásos élet befogadására, m ert az örökkévalóság, az egész teremtő 
élet a birodalma. • Léky Gyula.

Sóhajok hídján
A szörnyű hídon halálra váltan 
Egy percig remegve vártam.

A sorsom áll ott némán, sötéten,
Egy pillanatban száz évet éltem.

Arasznyi létem ham ar lepergett,
Sóhajba fojtva kínt és keservet.

..Uram, ne engedj éltem határán 
Kétségbeesnem, akármi vár rám  !“

Szívemre könny hullt, úgy elfogódott,
Szememre finom fátyol fonódott.

Bús lelkem aztán kérdésre lázadt :
Mi lesz a sorsa szegény hazámnak?

Kondult a végzet halálharangja,
Léleknyomasztón zúgott a hangja :

..Ha büszke lesz, még remélve várhat ;
Gyalázatra nincsen bocsánat!“

Vigasztalan volt a nagy, komor szó ;
Halk sóhajomból szél lett, viharzó.

Magam bajával m ár nem törődve,
Riadva néztem borús jövőnkbe.

S nem hagy pihenni a rém, a látás :
Ó jaj, ha késő a vészkiáltás !

Vietórisz József.



Kevesen tudják. . .
A budapesti Deák-téri templom anyakönyveiben találhatjuk 

nyomát Kossuth gyermekei születésének. Idősebbik f ia : Ferenc, Lajos, 
Ákos született 1841. nov. 16., kereszteltetett nov. 30. Szülők: Kossuth 
Lajos táblabíró, Meszlényi Teréz. Keresztszülők: Deák Ferenc, Beze- 
rédy István, Klauzál Gábor táblabírák. László, szül. Szűcs Josepha 
asszony.

Ifjabbik fia : Tivadar, Károly, Lajos született 1844. május 26. 
(keresztelési ideje pontosan nincs bevezetve). Szülők: Kossuth Lajos 
táblabíró, Meszlényi Teréz. Keresztszülők : Br. Wesselényi Miklós,
Kiss Károly császári királyi nyug. kapitány. László, szül. Szűcs 
Josepha asszony.

*
Kossuth édesatyjáról, az Alsódabason elhunyt Kossuth Lászlóról 

kevesen tudják, hogy jeltelenül m aradt sírjá t Zlinszkv Istvánné 
fedezte fel. Lelkes igyekezettel, szeretettel ju tta to tt fillérekből exhu- 
m áltatta a tetem et és méltó módon, nagyobb ünnepség keretében rótta 
le úgy ő, mint egész Pest várm egye és a környék lakossága előtte a 
kegyelet adóját. Kossuth László sírjára arany betűkkel ezt a feliratot 
vésette : Kossuth Lajos édesatyjának, Kossuth Lászlónak emlékére 
emelték tisztelői 1879. febr. 22. (sz. 1763— 1839.) Az exhumáláshoz azon
ban Kossuth előzetes beleegyezése, volt szükséges, aki ezt az alábbi, 
fenkölt gondolkodására olyan jellemző levélben adta meg:

„Nágvságos Asszonyom!
. A halál kényszerűségével, ember vigasztalást keres azon gondolat

ban, hogy a sír menedékház, mely háborítlan nyugalm at ad. Nekem 
— megvallom — nehezemre esnék a nyugalom m egháborításának eszmé
jével megbarátkozni. Nincs okom attól tartani, hogy ha majd porrá 
leszek, valakinek eszébe ju that poraim at kizavarni akarni a sírból, 
melybe végnyugalomra fognak tétetni ott, ama tengerfokon, hol nőm, 
leányom hamvai oly régóta várnak reám. De az ily kizavartatás esz- 
mélye c ly kellem etlenül hat érzelmeimre, hogy ha legkisebb okom 
lehet ily esélytől tartani, bizonyára e sorokat vésetném sírkövemre: 
.,Hagyjatok békét, ne bántsatok !“

Ekként érzek magam ra nézve. Szegény jó atyám ra nézve a gon
dolat, ha szegény hamvainak ki kell zavartatni azon sír nyugalmából, 
melyben már negyven éve nyugszanak, megvallom, annál inkább 
nehezemre esik, m ert e hamvaknak, melyeket Nagyságod általam  soha 
meg nem hálálható kegyelete a feledéstől megóvni válla lkozo tt. . . 
most annyi évek után felszedése m ár csak azért is bajos feladat, m int
hogy az egyszerű fakoporsó, melybe zárva voltak, m ár alkalmasint 
rég porrá korhadt.

Azonban Nagyságod arról értesít, hogy a temető, melybe atyám  
sírja van, már közeli időben más célokra fog fordíttatni. E döntő kö
rülmény, mely választást nem hagy fel s érzelmeimnek resignátiót 
paisncsol.

Mégis jobb Nagyságod kegyeletes gondviselése m ellett ’ most 
eszközlendő átszállítás, mint azon kilátás, hogy a tem etőnek más cé
lokra való fordításával atyám  hamvai, vagy az ott nyugvó többi halot
tak földi m aradványaival vegyesen valamely közös sírba jussanak, mi
ként a csatákban az elesettekkel történik, mégha a „névtelen féliste
nek“ közé tartoznak is, vagy pedig az ásó és az ekevas szórja szét a 
föld porával összevegyült hamvakat.

Hát én e tekintetben is egészen szabad kezet hagyok Nagyságod 
kegyes jóindulatának. Méltóztassék legjobb belátása és szivének csak 
nemesre képes sugallata szerint cselekedni. Kossuth Lajos.“

*
1909-ben nagy buzgósággal készült az egész nemzet a 15 évvel 

előbb elhunyt Kossuth Lajos hamvainak exhumálására. Ekkor építet
ték fel a híres Kossuth-mauzóleumot s adták ki a Kossuth munkás
ságát ismertető könyveknek egész sorát. Egy emlékkönyv is napvilágot 
látott s ennék elejére Kossuth Ferenc a fiú meleg szivével és szerete- 
tével írt emléksorokat.

GMMusacr
Láttuk

Naplemente előtt, G erhardt H aupt
mann ism ert drám ája ú jra  előkerült és 
ú jra  egészen telt házakat vonz Nem 
is csoda, hiszen most a közönségnek 
olyan rétegei ju tnak  hozzá, amelyek 
eddig ebbe a meglehetősen herm etiku
san kibérelt színházba nem ju tha ttak  
be. Pedig ez a darab egyike a modern 
drám airodalom  gyöngyszemeinek. Ha 
néhol szám unkra kissé idegen is a tú l
ságosan komoly filozofálás, a darab 
mégis közel áll hozzánk, m ert emberi 
mélységek és em beri kérdések táru lnak 
fel benne. Jó színészek játszanak és jól. 
Egyszóval: minden együtt van, ahhoz, 
hogy komoly gyönyörűséget okozzon.

Örök küzdelem a címe annak a két 
részből álló olasz gyártm ányú antibol- 
sevista filmnek, am elyiknek első részét 
m utatták  be az elm últ héten. A film 
az orosz viszonyokat volna hivatva be
m utatn i és azt a szinte em bertelen élet
módot, am elyik végig gázol az életen, 
nindenen és leigázza az egyént, hogy 
oldogtalanná tegye a közösségben, 
i’aián éppen az ennek a filmnek leg
nagyobb tanulsága, hogy csak annak a 
rendszernek van joga belenyugodni az 
egyének szabadságába, amely, ha ele
inte rombolni is kényszerül, de később 
m egvalósítja az egyén boldogságát, nem 
pedig csak ígéri. A kommunizmus pedig 
olyan célokat tűzött maga elé, amelyek 
m egvalósításánál csak az első részt, a 
rom bolást tud ja végrehajtani. Ez a film 
eddigi m ondanivalója. Jól fényképezett, 
jól elkészített rilm.

Idegen utakon címmel végre drám át, 
mégpedig orvosdrám át akar adni a 
m agyar film gyártás. Kétségtelen a da
rab komolyságra való törekvése, dícsé- 
retrem éltó a „bemondásokról” és a ne- 
vettetésrő! való lemondás. Még a darab 
meséje is jó, mir. lösszé az a hiba, hogy 
mindaz, am it a vásznon látunk: kissé 
szétesik. Valahogy nincsen meg a d rá 
mai feszültség (egy-két jelenettől el
tekintve), ami lekötné és emelné az 
em bert. A film maga ú. n. „keretes el
beszélés”, a hősnő, m int vádlott, egy 
tárgyaláson mondja el életét. Ez az 
„elbeszélés” játszódik le azután a vász
non, úgy azonban, hogy állandóan el
beszélésnek érezzük. Azon lehetne vi
tatkozni, hogy ez a helyesebb-é, vagy 
pedig az, am ikor az em ber elfelejti, 
hogy itt elbeszélésről van szó és csak 
szinte együtt éli a történést. Egyébként: 
nem lehet rossznak mondani.

Boldogság a vége, mondja egyik film 
címe és az egyik déli lap így folytatta: 
de addig csupa unalom. Ha ezt a meg
állapítást nem is írjuk  alá teljesen, 
abban egyetértünk, hogy sok ú ja t nem 
hoz ez a film. Talán még a régi 
„kom mersz” filmek közül való, csak 
éppen valam ivel tisztább és rendesebb, 
mint azok. Ez bizony nem elég a si
kerre, és nem érdemel külön dicsére
tet. kp.

Halálozás. Id. Lamnek Vilmos ny. 
postafőfelügyelő hosszú szenvedés után, 
84 éves korában, M áriabesnyőn el
hunyt. Porrészeit június 3-án helyez
ték nyugalom ra a gödöllői régi refor
mátus temetőben. Négy gyermeke, köz
tük Lamnek Vilmos vallástanár gyá
szolja.
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„Lassan készül Kossuth Lajos utolsó nyugvóhelye. A nemzet 
kegyelete várja, hogy ebben is alakot ölthessen, nemcsak az ország
szerte felállított szobrokban. Várom én is ; az én életem sárga levelei 
is hullnak: szeretném készen látni az ő nyugvóhelyét! Felvonul lelki 
szemeim előtt a turini gyásznapok emléke. Sűrűn hull a m agyar föld 
göröngye a sírba helyezett koporsóra, melybe csak néhány göröngyöt 
kívánt rakatni ő, ki azt hitte, hogy száműzött, hontalan marad halálá
ban is. Tizenöt évig egy lapos kő fedte nyugvó helyét ; ra jta  egyetlen 
dísz : a Név. Most nemsokára a halott nyugalm át a kegyelet meg
zavarja ; de csak ez egyszer még és soha többé ! Itt fogják ezentúl 
megtalálni, nemzedékről nemzedékre a magyarok azt, kinek a nemzet 
újjászületését köszönte. Nem lesz elfelejtve soha, hogy ő tette  a ma
gyar népet nemzetté s a magyar népet szabaddá. A mauzóleum díszes 
lesz ; méltó a nemzet kegyeletéhez, de itt is, m int a nehéz, lapos 
kövön, a legnagyobb dísz lesz : a Név.

Kossuth Ferenc. 1909. nov. 1.
*

II. József császár idejéből érdekes és a protestánsok vallásszabad
ságára vonatkozólag jelentős füzetre lettünk nemrégiben figyelmesek 
Losoncon. Címe : „Harminckét okok, m ellyeket azon Világi Catoliku- 
sok, kik az 1790-ben 30-dik novemberben a Kalotsai érseknél tarto tt 
Gyülekezet végezésére reá nem állottak, kinek-kinek itélleti alá te r
jesztettek 1790-dik esztendőnek XII-dik havában.“

Idézet az em lített füzetből : „Ha a papi renden lévő vádoltatik 
papi törvény szerint, igen sok tanúk kívántainak ellene; tehát mi is 
világi renden lévő m agyar katolikusok, kik 1790-dik esztendőben, 
Szent A ndrás havának 30-dik napján a Kalotsai Érsek Őexcellenci
ájánál tarto tt Gyülekezetben vagy meg nem jelentünk, vagy annak 
végzéseit jóvá nem hagytuk és az Őfelségéhez küldött bem utatás alá 
neveinket alá sem írtuk, hogy részre hajló világ előtt ezen cselekede
tünk helyes voltát megmutassuk, szükségesnek Ítéltük a magyar példa
beszéd szerint, legalább is 32 okokkal előállni, mellyek is e követ- 
kezendők: (Itt fejtik ki azután, hogy a készülő protestáns vallásszabad
ságot szabályozó törvény m ellett foglalnak állást.)

Közli : Pásztor Pál.

D. Kapi Béla püspök felavatta a ba
latonalmádi imaházat. A veszprémi 
anyaegyházhoz tartozó balatonalm ádi 
kis fiókgyülekezet a hívek áldozatkész
ségéből im aházat épített azon a telken, 
melyet néhai Csorba Györgyné a ján 
dékozott. Az im aházat most szentelte 
fel szép ünnepség keretében D. Kapi 
Béla, az egyházkerület püspöke Erre 
az alkalom ra sokan jöttek össze távo
labbi helyekről is. Ott volt Takács Elek 
esperes, Hering János veszprémi lel
kész, dr. Hazay Á rpád felügyelő, 
Schrikker Sándor egyházmegyei fel
ügyelő vezetése m ellett a hívek nagy 
serege, Basilidesz Sándor budapesti 
festőművész, aki a szép oltárképet fes
tette és adományozta.

D. Raffay Sándor püspök a bomba
károsultak segélyezésére 500 pengőt 
adományozott.

A gömörpanyiti egyházközség június 
4-én ik ta tta  be egyhangúlag megvá
lasztott lelkészét, Solti Károlyt. A be
ik tatást közgyűlés követte.

A budapesti egyházmegye évi rendes 
közgyűlését június 20-án d. u. 5 órai 
kezdettel ta rtja  a D eák-téri leánygim 
názium dísztermében. A szokásos elő- 
értekezlet d. u. 4 órakor lesz.

Kőszeg. A gyülekezet egyhangú biza- I 
lommal meghívott új lelkészét, Fiié- i 
genschnee Frigyest, máj. 21-én ik ta tta  
be hivatalába Rónay B. Gyula, a vasi 
közép egyházmegye esperese. A be
iktatáson részt vett dr. B ertha Benő 
egyházmegyei felügyelő is.

MELE-tételek. Többek érdeklődésére 
ú jra közöljük, hogy a Magyarhoni 
Evangélikus Lelkészek Egyesülete erre 
az évre a következő m unkatételeket 
jelölte ki: 1. Luthernek a Római levél
hez ír t m agyarázata tanulmányozása.
2. A háború hatása a kegyességre. 3. A 
halhatatlanság hirdetése a kazuáliák- 
ban. 4. A gyülekezet vezetése. — Itt 
ism ételjük meg a m űit évi MELE köz
gyűlés azon elhatározását is, mellyel 
1000 pengős pályadíjat tűzött ki m in
denki által érthetően m egírott evangé
likus dogm atikára. Ennek benyújtási 
határideje 1944 december 31.

A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület ez évben is megrendezi nyári 
konferenciáit. Tagjai részére jún. 23. 
d. u.—25. estig; evangélizáló konferen
ciát pedig jún. 27. d. u.—30. napjain 
ta rt; 30.-a hitm élyítő jellegű lesz. — 
Konferencia helye: Klotildliget, vasút
állomás Piliscsaba (nem Piliscsabatábor, 
sem Klotildliget), mely a Bp. Nyugati 
p. u. Esztergom vasútvonalon fekszik. 
Budapest felől indulás a Nyugati vagy 
magdolnavárosi p. u.-ról. (Utóbbi a 90., 
92. villamossal érhető el, honnan a 
vasúti jegy 1.— P-vel olcsóbb.) Rész
vételi dij (szállás és ellátás): napi 4.—
P és a kenyér, fehérliszt, zsír és cukor
adag, valam int burgonya. Jelentkezési 
díj 2 — P. Jelentkezési határidő  tagok 
konferenciájára jún. 17-ig, evangéli- 
záió konfereniára jún. 20-ig. Cím: Fébé 
Ev. Diakonissza Egyesület, Budapest, 
XII., H idegkúti-út 123/a. Telefon: 164- 
573. szám.

Pályatételek a hittudományi karon.
Az 1943/44. tanévben az egyháztörté
nelmi tárgykörből ez a pályatétel volt 
kitűzve: „Luther felfogása és hitvallási

irataink  tanítása az em berről”. Dr. Wi- 
czián Dezső tanár felajánlásából k itű 
zött 100 pengős és az egyetem rek to rá
nak adom ánya folytán további 100 pen
gővel em elt ju talom díjat Terray  László 
nyerte el értékes dolgozatával. — Az 
1944/45. tanévre a kar a következő 
pályatételeket írta ki: 1. A „zsidókér
dés” a faji gondolkodás és a Biblia 
szemszögéből tekintve; jutalom díjul 
Lie. dr. K arner Károly tanár 100 pen
gőt ajánlott fel. 2. A M agyarországi 
Evangélikus Egyház akárm elyik egy
házközségének szervezete és korm ány
zata; jutalom díjul Sólyom Jenő dr. 
tanár 150 pengőt ajánlott fel. M indkét 
esetben a rektor adományából a ju ta 
lomdíjak megkétszereződnek. — Vitéz 
M agyar Zoltán, a H ittudom ányi K ar 
ezév tavaszán elhunyt hallgatója em
lékére Kakas József dabronyi lelkész 
50 pengőt adományozott a karnak. Ez 
összeget egy délkeletm agyarországi me
nekült hallgató kap ta segélyül.

A volt pozsonyi evang. lyceum öreg
diákjai júniusvégi hagyományos ta lá l
kozójukat későbbre halasztják.

Ezüstmenyegző. Németh Pál és fele
sége, szül. Kovács M ária m ájus 28-án 
ünnepelte Győrött 25 éves házassági 
jubileum át a hadikórház kápolnájában. 
A szertartást fiuk, Németh Tibor sop
roni segédlelkész végezte.

Halálozás, özv. Morhács Mártonné, 
sz. Haeckl Emilia, a budapesti Rákóczi- 
úti egyházközség néhány évvel ezelőtt

elhunyt lelkészének özvegye rövid 
szenvedés után, életének 83. évében el
hunyt. M ájus 30-án tem ették a Kere- 
pesi-úti temető halottasházából. — 
Simkó Gyuláné, sz. B urján Etelka, a 
volt maglódi evangélikus lelkész öz
vegye 74 éves korában halt meg. Földi 
m aradványait m ájus 31-én, a maglódi 
tem plom ban ta rto tt gyászistentisztelet 
után a templom melletti sírkertben he
lyezték nyugalomra. — M agyary Miklós 
ny. esperes, életének 81. évében Keszt
helyen hunyt el. 43 évig m űködött a 
kapolcsi (Zala megye) gyülekezetben. 
A zalai egyházmegyének 12 esztendőn 
keresztül volt esperese. Feleségén kívül 
két fia és k iterjed t rokonság gyászolja.

Keresem származás igazolására 1. 
Skrabák János és Teleki Jud it házas
sági anyakönyvi kivonatát; adataik: 
1855. évben Nagylakon, Csanád megyé
ben gyerm ekük született. — 2. Ugyan
azon szülők születési anyakönyvi kivo
natá t is. Anyakönyvi kivonatokért 100 
pengőt aján l fel darabonként s azokat 
utánvétellel kéri megküldeni Teleky 
Emil körjegyző, Szentbékkálla.

Néhány középiskolás fiú és leány 
Budapestről szívesen elmenne nyaralni 
fizetéses helyre evangélikus lelkész
családhoz, vagy más úricsaládhoz akár 
Alföldi-e, akár D unántúlra. Érettségizett 
fiúk gazdaságban nyári m unkát vállal
nának. M egkereséseket továbbít Pász
tor Pál s.-lelkész (VII., Damjanich-u. 
28/b.).
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KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
T E L .: 384-447 .

kegyszerek. ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D H  A J  TjVJ i p j V J O  műhimzőésplisséspece
alista bérmunka üzemei

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n : .  344—637

Azsúr,plissé.hímzések, gombálhúzés 
és minden e szakmabn vago munkák 

szakszerű készítése

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

Telefon: 185—462.

Ifi Sványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 

I  és kicsinyben.

B udapest, IV., Sütő-u. 1
ALAPÍTÁSI áv: 1853. .

E L I O M A N N
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos .  ízléses,  szolid m unka.  E lőnvrs  arak.

Régi közismert.
megbízható

A j á n d é k o k ,  ó r a k ü l ö n l e 
g e s s é g e k  é s  ó r a j a v í t á s o k

L étesült a  ..Nemzeti Ö nálló
sítást A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telelőn : 38-20-87.

Rádió, gramofon, zongoraüentyiis harmonika
és az összes hang- 1V4 A R M I T ' 7  hangszer
szerek legolcsóbban -IVlr-VlVl t í  1 Z-j telep 
B udapest, Vili. kerü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Pffllíílt" G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám  
UflUAUl. M ohács, S zen t-ts tv án -u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  árengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 P te

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál a* 

egyesület központja: Budapest. IV., Fehérhajó-u 
8— 10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3—863—32 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár. Miskolc, Nagvvárad. Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása 
vé t e l e e n d ö ln é hittestvérünk 

zongora termében 
B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d ís s to ll , e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Spest, IV., Siitö-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

RFIVFP7ÍIK z°m̂nĉ biák,
U L L I  L O l UI i vésések, jelvények. 
KOVÁCS LAJOS névjegyek- cimkek
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.
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LUTHER-TÁRSASÁG
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9 — P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16’— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8’— P. Kötve: 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10 — P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4’— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László ': A lélek kardja. Fűzve: F20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve: 2‘50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 ‘40 P,

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 55. Telelőn: 137-896

„IRÉN** fQ»őMilőnlege»ségek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e l ő n :  186— 177. — Készít mindennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10 — P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20’— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12’— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0’60P. 

Díszes : 4’— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve: 2‘50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2’— P.
j ...  Friedrich Károly : A magyar evangé-

(Jj | likus templomi ének történetének 
■ i ... vázlata. 124 oldal. Fűzve: 8 — P.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
köny vkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330-648.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

B U D A P E S f, V i l i . ,  Ü L L Ő I - Ú I H .

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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XII. ÉVFOLYAM, 25. SZ. aW G E U kU lE L E r 1944. JÜNIUS HÓ 17.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Hova menekülsz ?

Európa pápa nélkül 

A mi szocializmusunk 

A gyakorlati élet keresztyénsége 

Gyóni Géza élete és költészete

Az orosházi gimnázium

Protestáns Diákmenza

Szóvátesszük

Olvastuk

Láttuk

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. június j8.

D eák-tér 4. d. e. V29 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos 
D eák-tér 4. (rádiós)
Deák-tér 4.
Fasor
Fasor (rövid áhítat)
Fasor
Aréna-űt 7.
Kőbánya. Kápolna-u. 14 
Kőbánya
Simor-u. 35. (katonai)
Sim or-utca 35.
Rókóczi-út 57. (szlovák)
Rákóczi-út 57. (magyar)
Ullői-őt 24.
Vilma k ir.-né-ú t 17 (1. h. 1 
Szvetenai-u. elemi isk.
Gyáli-úti elemi isk.
G yarm at-utca 14.
Egressy-út 73.
Fóti-út 22. (katonai)
Fóti-út 22.
Fóti-út 22.
Tcmory-úti leányiskola 
Szent László út 61.
Torockó-téri ref. templom 
Bécsikapu-tér 
Bécsikapu-tér (német)
Bécsikapu-tér 
Böszörményi-út 22.
I., Váralja-u. 14 
Óbuda (német)
Óbuda
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda 
Kelenföld 
Kelenföld 
Kelenföld 
K am araerdő 
Báthory László-u. 8.
Rákosfalva

d .e. V4I 2  Kemény Lajos 
d. u 6 Muncz Frigyes 
d, e. 9 Pásztor Pál 
d .e . 11 Pásztor Pál 
d. u. 4 Gömöry József 
d. e. s/<10 Lamnek Vilmos 
d. e. 9 Szabó Aladár 
d. u. 4 Boros Károly 
d. e. V29 Varga József 
d. e. V2IO Boros Károly 
d. e. 10 Szilády Jenő dr. 
d. u. 5 Lamnek Vilmos 
d. e. 9 Hernády Nándor 

.) d. e. 10 Varga József 
d. e. 9 Falvay Jenő
d. e. 8 ----------------
d. e. V2IO Ruttkay Elemér 
d. e. 11 Scholz László
d. e. V29 Ónodi Szabó Lajos
d. e. 10 Rimár Jenő 
d. u. 4 Rimár Jenő
d. e. 9 ----------------
d. e. 8 ----------------
d .e . 8 v. Sréter Ferenc 
d. e. 9 Bagár Iván
d. e. 10 Bagár Iván
d.e. 11 Riesz—Bagár
d .e. V4IO v. Sréter Ferenc 
d. e. 10 Borbás Antal
d. e 9 Mohr Henrik
d. e 10 Mohr Henrik
d. e. 1 1 __________

d. u. 4 K aiser József 
d.e. 9 Wolf Lajos
d.e. 11 Wolf Lajos

d. u. 5 Medvegy Antal
d. e 10 Medvegy Antal
d. e. 10 Zulauf Henrik 
d. e. V*12------------ —
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Hova menekülsz?
Nemrégiben nagyobb társa

ságba kerültem, családi ünnep 
alkalmából. A beszélgetés 
mindjárt kezdetben azzal in
dult, hogy mindenki kérdez
gette a másikat: te hol vagy, 
családodat hová küldötted, 
hogy próbálsz védekezni a 
bombázások ellen? Mindenki
nek volt valami elmondaniva- 
lója arról, hogy a legbiztosabb 
hely is milyen bizonytalan és 
hogy milyen kölcsönös aggoda
lommal jár a két vagy három
felé osztott családok élete ép
pen azért, mert többfelé van
nak és soha nem tudhatják, 
hogy amikor őket elkerüli a ve
szedelem, nem fordul-e arra
felé, ahol a család többi része 
van. Azután elkezdtek egy
másnak beszámolni arról, hogy 
ki mivel tölti az estéit, meny
nyire megváltozott általában 
az életbeosztás, de különösen az 
estéli órák felhasználása. Min
denki legszívesebben az ottho
nában van, megszokott óvóhe
lyének a közelében, nem kíván
kozik sehova és leszokik lassan
ként mindenki mindenféle esti 
szórakozásról.

így került sor arra, hogy 
meg lehessen állapítani, hogy 
amikor már az ablakok elsöté
títése is megtörtént és a rádió 
még nem mondotta be a bi
zonytalan időre való műsor
megszakítást — a legtöbb em
ber könyv után nyúl. Többen 
mondották, hogy mint az első 
háború végén és a kommün 
utáni időben' is, azzal igyekez

nek menekülni a nyomasztóan 
nyugtalan és magányos órák 
lassú múlásától, hogy könyvtá
rukból előveszik Jókai, Gár
donyi, Mikszáth, Vas Gereben, 
tehát a régi jó idők csendesen 
mesélgető íróinak a könyveit. 
Egy ideig erről is folydogált a 
beszélgetés, majd egy pilla
natnyi csendben kibuggyant 
belőlem a kérdés: És mért nem 
olvassátok a Bibliát?

Fel kell jegyeznem az igaz
sághoz híven és ennek az egy
féle társadalmi rétegből való 
társaságnak a jellemzésére, 
hogy hirtelenében meg lehetett 
látni a legtöbb arcon és a leg
több tekintetben azt a belső 
meghökkenést: az ám, vájjon 
merre is van a Bibliánk? . . . 
Tanult és művelt emberek tár
sasága volt ez, nem kellett ar
gumentálni a bibliaolvasás ér
téke és dicsérete mellett. Sőt 
volt olyan, aki azonnal és kész
ségesen elismerte, hogy igazam 
van, ez már magától is eszébe 
juthatott volna és ezeket a 
nyugtalan órákat jól felhasz
nálhatná a Biblia rendszeres 
olvasására. Van mindenkinek 
felújítani valója, régi, talán 
gyermekkori bibliai emlékei
ből. Egészen bizonyosan nyílik 
mindenkinek a Biblia olvasása
kor alkalma arra, hogy isme
retlen részeket találjon, csodá
latosan egyszerű, mélységes 
igazságokat, megdöbbentően a 
mai helyzetre és a mai hely
zetben vívódó lélekre vonat
kozó figyelmeztetéseket.

Azt hiszem, hogy mi nagy 
mulasztást követünk el, hogy 
csak alkalomszerűen és ötlet
szerűen, nem pedig tervszerűen 
és állandóan, valami makacs 
állhatatosságból ajánlgatjuk a 
Biblia olvasását. Természetes, 
hogy szó esik erről a templo
mokban és a bibliaórákon, de 
akik ott vannak, azok legna
gyobb része amúgy is biblia
olvasó, amúgy is rájött már 
magától arra, hogy a legjobb 
könyv most is a legjobb könyv 
és benne áldások és ajándékok 
kifogyhatatlan forrása nyílik 
meg. Most kellene valami igen 
nagyszabású akcióba kezdeni, 
most kellene valahonnan elő
bukkanni nagy pénzforrásnak 
arra, hogy lelkészek, presbite
rek, diakonisszák ingyen oszto
gathassák a Bibliát, ajándékoz
zanak és szinte szórjanak szét 
minden feltalálható példányt, 
hogy se könyvkereskedések
ben, se raktárakban sehol ne 
húzódjék meg felhasználatla
nul egy példány sem Isten igé
jének drága könyvéből. Ez az
után egyszerre megoldaná azt 
a kérdést: mit csináljunk csen
des, magányos, nyugtalan és 
álmatlan esti órákon. És meg
oldaná azt a másik kérdést is: 
hová meneküljek? Menekülj a 
Bibliához, a kegyelem szent 
könyvéhez. Nyisd ki akárhol, 
nincsen olyan oldal benne, 
amelyiknek szava, segítsége és 
áldása ne volna hozzád.

1
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Az orosházi

gimnázium
Orosházán és az egész bányai egy

házkerületben nagy örömet jelent az a 
rendelet, mely az orosházi evangélikus 
gimnázium I—VIII. o. szám ára meg
adta a folyó 1943—44. tanévre az állam 
érvényes bizonyítvány kiállításának és 
az érettségi vizsgálat ta rtásának  jogát.

Orosháza, ez a hatalm as alföldi evan
gélikus központ régen törekedett, hogy 
teljes gimnáziuma legyen s központias 
fekvésénél fogva a környék tanulni 
vágyó ifjúsági is ide jöhessen gim ná
ziumot végezni.

Sok meddőnek bizonyult próbálkozás 
után az orosházi evangélikus egyház- 
községnek Orosháza politikai községgel 
egyetértésben és tám ogatásával sikerült 
1937-ben a gimnázium I—II. o.-t, m int 
nyilvános jogú osztályt az addigi ta n 
folyam osztályok helyébe megnyitnia. 
A tanulók létszáma állandóan roham o
san emelkedett. A fejlődés később a 
IV. o.-nál megakadt, az V—VIII. o. 
továbbra is tanfolyam  osztály m aradt. 
Hogy a fejlődés biztosítékai teljesen 
meglegyenek, az 1943 okt. 14-i közgyű
lési határozatta l a bányai egyházkerület 
vette á t m int fenntartó  az iskolát.

D. Raffay Sándor, a bányai egyház- 
kerület püspöke, bejelentve az I—VIII. 
o. megnyitását, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter jóváhagyását kérte, hogy 
a gimnázium most m ár kap ja meg az 
I—VIII. o. szám ára az állam érvényes 
bizonyítvány kiállításának és az é re tt
ségi vizsgálat ta rtásának  jogát, m ert a 
gimnázium teljes kifejlődésének alapjai 
biztosítva voltak a kerület részéről tö r
tént átvétellel. Orosháza közönségének 
felelősségére mutat, hogy a község a 
gimnázium kifejlesztése céljára a fenn
tartó  egyházkerületnek telket ajándé
kozott.

Ilyen előzmények u tán  következett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
döntése, amely 1944-ben, a község a la
pításának 200. esztendejében gim náziu
m át nyolcosztályúvá nyilvánítja.

A tények fényesen igazolták azokat, 
akik síkra szállottak a gimnázium ügye 
mellett. Az önzés korszakában egy ku l
túrintézm ény létesítése dicséretes te tt s 
mindazoknak, kik a jövőért dolgoznak, 
nagy igazolásuk lesz az utókor előtt.

Protestáns
Diákmenza

Húsz évvel ezelőtt, április 27-én, a 
trianoni M agyarország nagy nyom orú
ságának idején, az ország fővárosában, 
központi helyen, a Reform átus Theo- 
logiai Akadémia épületében nyílt meg 
ünnepélyes keretek között a P rotestáns 
Diákmenza. Az Isten által rendelt kö
nyörülő szeretetszolgálat egyik leg
szebb form ája indult meg ezzel a fő
városban tanuló, főleg vidékről feljött, 
szegénysorsú, rendkívüli anyagi és 
megélhetési nehézséggel küzdő, protes
táns egyetemi és főiskolai ifjúságnak 
kedvezményes ebéddel való ellátására. 
A Menza teljes m értékben megfelelt 
célkitűzéseinek. Az eltelt húsz év alatt 
mintegy 3400 ifjú és leány, évenként
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Európa pápa nélkül
Szentháromság vasárnapjának nagy eseménye volt. Közel egy 

éven át ném et katonák őrizték a Vatikánt a többi európai gárdisták 
után. Június negyedikén Rómából kivonultak az utolsó tengely
hatalm i tankok s ezzel a kivonulással olyan időszak kezdődik a pápa
ság történetében, am elyre a világ protestántizm usa is joggal irányít
hatja  figyelmét.

Érdekes, egy percig sem gondoltunk arra, ,,A pápa Európa nélkül“ 
címet is adhattuk volna az itt következő néhány sornak. Sok olvasónk 
is nehezen értette  meg, római katolikus testvéreink is csodálkoztak, 
amikor olvasták egyházi lapjainkban, hogy a jelenlegi pápa személyét 
milyen rokonszenv kísérte a protestánsok részéről is. Hangsúlyoznunk 
kell természetesen, hogy mi is ism erjük a jelenlegi pápa enciklikáit és 
mi is tudjuk, hogy XII. Pius a keresztyén egység kérdésében ugyanazt 
az álláspontját tartja , m int az elődei: keresztyén egység csak a tel
jes meghódolás s bűnbánó alázat után való visszakéredzkedés után 
lehetséges. Azt is tudjuk, am ennyire a pápai szövegek fordítása német 
és angol nyelvről m agyar nyelvre jól történt, hogy a nem katoliku
sokat a mostani pápa sem tekinti tökéletes értékű keresztyéneknek a 
m agunk keresztyénségében.

Ez az ő hivatalból vállalt állásfoglalása a legkevésbé sem akadá
lyoz és korlátoz abban, hogy mi vele szemben továbbra is a keresztyén 
szeretet hangján szólaljunk meg, különösen napjainkban, amikor élete 
legkeserűbb tapasztalataira kerül sor.

Nem tud juk  eldönteni, hogy a jelenlegi pápa tényleg szövetsé
ges párti volt-e, am int azt róla többször írták, s azt is nehéz volna 
bizonyítani, hogy szive jobban húzott ahhoz a tengelyhez, amelynek 
közelében és katonai hatalm a árnyékában kezdte meg uralkodását. 
Mások az am erikai és angol hírek és egészen mások az Európa terüle
tén terjesztett hírek. Ism eretesek azok a kapcsolatok, amelyek őt az 
olasz királyi házhoz és a miniszterelnökhöz fűzték és érdekesek azok 
a kapcsolatok, am elyeket a háború alatt létesített Taylor és Spellman 
közbejöttével Am erikával és az angolszász közönséggel s nem hagy
hatók figyelmen kívül azok a személyes kapcsolatai sem, amelyeket 
még nuncius, bíbornok és pápai legátus korában szerzett a jelenlegi 
tengelyhatalm ak reprezentánsai és népei között. Ezek az élmények 
majd m egm utatkoznak a közeljövőben nyilatkozataiban és cseleke
deteiben.

A Szenthárom ság vasárnapja utáni m agyar lapokban politikai be
állítottságuk és egyházi helyzetük szerint közöltek néhány sort a pápai 
udvar körül beálló változásokról. Ezek a lapok megírták, hogy a Vati
kán köré szöges drótokat húztak, a tengely diplomatái közül vatiká
niak beköltöztek a V atikán területére, a szövetséges hatalm ak diploma
tái kiköltöztek Rómába, viszont a Rómába érkezett orosz és olasz 
kom m unisták m egkezdték ,,az örök városban“ is a házak falára, az 
aszfaltra alkalm azott vörös agitációjukat s ebben nem kímélték a Vati
kán falait sem.

Mihez kezd a Vatikán Visinszkyvel és embereivel? Többször olvas
hatta  a világ azt, hogy a Kreml szívesen akkreditáltatná követeit a Vati
kánban. Ezek a hírek  néha megismétlődtek. A Vatikán néha hallga
tott, néha tiltakozott az ilyen kísérletek ellen. Máskor a Kreml nyilat
kozott úgy, hogy legnagyobb ellenfele a Vatikán. Mindenkivel meg tud 
egyezni, csak éppen a V atikánnal nem. Ennek a hírnek kapcsán repült 
fel többször az a kacsa, főként pesszimista és a pápai hatalom csorbít- 
hatatlan  épsége m ellett viaskodók táborából, hogy m iután Olaszország 
egésze nem védhető meg: költözzék el a pápa Olaszországból és a 
háború tartam ára  székhelyét tegye át valamelyik délamerikai államba. 
Sokan gondoltak akkor arra, hogy ez a cselekedet az európai katoli
cizmust erősen megviselte volna. Volt még nehány ötlet, amely már 
megszületése percében sem érdem elte meg a nyomdafestéket.

Akár Um berto kezében lesz a hatalom, akár új minisztérium irá
nyítja  a délolasz politikát, a Vatikánnal többször kell majd megbeszé
lést folytatniok. Az angolszász diplomáciának bizonyosan megvannak 
máris az elgondolásai e tekintetben s a Kreml m egtalálja szövetsége
seinél a lehetőséget arra, hogy emberei a pápai állam területére necsak
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bejussanak, hanem felelős emberekkel is szót érthessenek. S ha 
Visinszkv nem is próbál a katolikus igehirdetésnek irányt szabni mint 
azt Palerm óban tette, bizonyosan foganatosít a növekedő római 
kommunista frakció olyan ötleteket, amelyekkel szemben a pápának, 
mint római püspöknek állást kell m ajd foglalnia.

Ebben a helyzetben van adva a jelenlegi pápa szolgálatának óriási 
tragikum a s ezért tekint feléje szeretettel az európai protestáns köz
vélemény is. Ügy érezzük, hogy pápai hivatása m ellett olyan istenes 
ember kerül a szenvedés kohójába, aki ki is b írja  és szívvel meg is 
harcolja ezt a nemes harcot.

Egy megszállás alatt levő falu is egészen m egzavart hangyaboly 
életét éli, hát még egy világváros. Bizonyára nincs ma angol, vagy 
amerikai katona, aki ne akarna a Vatikánba eljutni. Sokan gondolják, 
miért ne járulhatnának hódolásra a pápához, aki bizonyosan tőlük sem 
tagadja meg pápai áldását? S a megváltozott új helyzetben ezek a 
kívánságok el kell, hogy hassanak a pápai udvarhoz is s valami meg
oldást kell találni talán magának a római népnek a kedvéért is, hogy 
esetenként a pápa m egjelenjék a Szent P éter templom erkélvén s a 
római néppel együtt a megszálló katonák is fogadhatják m aid a pápai 
áldást. S mi fog történni, ha esetleg kérni fognak a megszálló ható
ságok nyilatkozatot az európai rendszerekre, népekre, az európai ku l
túrára, vagy éppen magára a keresztyénségre vonatkozóan? .. .

Sok gondja és még sok problém ája lesz a pápai udvarnak, de a 
pápa nélkül m aradt európai katolicizmus (éppen úgy, m int eddig a 
pápa nélkül élt amerikai és ázsiai), nem m aradhatnak pásztor nélkül 
m aradt nyájnak. Sőt az európai róm. kát. lelkészek most a m egpró
báltatások alatt élő pápát bizonyára aggódó szeretettel fogják a hívek 
elé állítani.

Az afrikai partraszállás első óráiban írta  meg lapunk, hogv a 
haión levő katona-lelkészek olvashatták Jeruzsálem  felé tekintve: 
íme. felmegvünk Jeruzsálem be s h irdették a harcosoknak, hof?v el- 
megvünk az ..Örök város“-ba s ma ebből valóság lett. De valahánv- 
szor Európa Amerikába átm ent, vagy missziói területekre telepedett 
Je. magával vitt egy darab Európát, ugyanúgv valószínű az is. hoí*v 
Amerika is v:<57 valam it magával Rómába és a Vatikánba. Emberi köl
csönhatások mindig voltak és lesznek s az amerikai protestantizm us 
és 37 amerikai katolicizmus, habár mások, m int európai idősebb szel
lemű ősük, arról a természetes akcióiukról nem akarnak maid lemon
dani hogy kícsé ők is befolvásuk alá vegvék az elfoglalt naev^árost. 
A főváros bizonvosan könnyen reagál is erre. de mit szól maid a V ati
kán? Példán1 mi lesz akkor, ha a megszálló katonai hatóságok előle
get adnak a Mon+e Casinó felépítésére. A guruló dollárok nem a leDci 
embereknél, hanem a népnél érdekes változásokat e rőszakosak  ki s 
ha nem is lesz olvan nagv tüntetés 'nehánv héten belül Rómában, mint 
amilvenek az angol rádió szerint annak ideién a szicíliai városokban 
voltak, a gazdag világ kincsei m egbűvölhetik á mindig szegénvsors- 
ban élő római keresztyéneket is. íme, mennyi lehetőség és mennyi 
probléma.

Róma és a rómaiak döntenek mind e kérdésekben s a Vatikán is 
élni fog a megváltozott körülm énvek között. S mégis úgv érzj mos
tantól fogva az európai katolicizmus, hogy eddig nagvobb lelki tábora 
volt a Vatikánnak, mint ezután lesz, s az európai protestantizm us is 
úgv érzi. hogv iobban eltávolodunk egvmástól, m ert a sok közös szen
vedésben m indenesetre jobban figyeltünk egymásra . . .  G. L.
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Szentendre. A missziói egyházközség 
június 18-án a város közgyűlési term é
ben építendő temploma javára  műso
ros estet rendez. Előadást ta rt Pásztor 
Pál esperességi s.-lelkész. Közrem űköd
nek: Mocsári Richárd (hegedű), Czikora 
János és Császár József (ének). Kallós 
Gizella és Bindász M árta (szavalat), 
Kövesi Béláné és Benedek Béla (zon
gorakíséret). Megnyitó beszédet mond 
és írásm agyarázatot ta r t Kaposvári 
Vilmos szervező lelkész.

Megható családi ünnep volt május 
24-én Molnaszecsődön. Egy családban 
hárm as évforduló. Id. Buda Mihály és 
felesége Zámbó Karolina aranym enyeg
zőjüket ünnepelték. Guóth Béla és fe
lesége Buda Izabella ezüstm enyegzőjü
ket tarto tták , ugyanakkor Józsa K ál
mán és Buda K arolina 20 éves házas
sági évfordulójukat. Az ünneplő páro
kat az evangélikus és reform átus lel
kész áldotta meg Isten igéjével.

150—160 hallgató részesült sok tekin
tetben teljesen ingyen, de minden al
kalommal kedvezményes, ízletes és 
tápláló ebédben. Sok fiatalem bernek 
éveken át az volt az egyetlen napon
kénti meleg tápláléka, am it nekik a 
P rotestáns Diákmenza nyújtott. A ki
osztott segély összege húsz év alatt 
közel 120.000 P, évenként átlagosan 
6000 P volt. Természetesen a szükség
nek megfelelően változott a segélye
zésre fordított összeg. Volt olyan év, 
hogy az étkező diákok száma meg
halad ta a 300-at, a segélyezésre fordí
to tt összeg pedig a 7000 P -t. Más isko
lai évben alig 140 hallgató étkezett s a 
segély összege mégis közel 16.000 P volt. 
M indezt minden vagyon vagy tőke nél
kül tisztán a K risztusban hivő, segí
teni, szolgálni és áldozni tudó szeretet 
ereje és hatalm a által érte el a Menza 
vezetősége.

A Protestáns Diákmenza húsz éves 
fennállása és működése világosan rá 
m utat Isten csodálatos ökonómiájára, 
mely szerint nem csak azt a m unka
mezőt lá tta tja  meg övéivel, amelyen az 
Ö dicsőségére m unkálkodniok kell, ha
nem  erőt és kegyelmet is ad a kijelölt 
m unka végzésére. Jótetszése szerint úgy 
áldja meg a m unkát, hogy kiválaszt 
egyet különösen a m unkások közül s 
így szól hozzá: Reád bízom ezt a szol
gálatot, a kezedbe teszem, m int drága 
örökséget, kiváltságos ajándékot s a 
szivedbe írom, m int lá thatatlan  égi üze
netet. Ez legyen hűséged próbája, m in
dennapi imádságod tárgya, ez ta rtsa  
ébren felelősségedet, ez hordozza erő
det és képességedet, ez legyen küzdel
mes életed megszépítője, fáradozásaid 
méltó gyümölcse, földi zarándokutad 
kísérő éneke.

így te tt az élő Isten a Protestáns 
Diákm enzával is húsz évvel ezelőtt s 
az eltelt húsz év alatt. Egy p illanatra 
sem szűnt meg gondoskodni a hűséges 
m unkásokról s a nemesszívű adakozók 
nagy sokaságáról. De az Ö különös ke
gyelmét azzal m utatta  meg, hogy Ra
vasz Lászlóné főtiszteletű asszonyt á l
lította a Menza élére ügyvezető elnökül, 
akiről m éltán elm ondhatjuk, hogy kez
dettől fogva mind a mai napig szivén 
hordozza annak minden ügyét s m in
denre k iterjedő hűsége előrelátó böl- 
csesége s fáradhata tlan  gondoskodása 
lehetővé te tte  két évtizeden át, hogy a 
Protestáns Diákmenza a legnehezebb 
időkben is zavarta lanul folytathassa 
működését s betölthesse hivatását pro
testáns ifjúságunk százai javára.

Ravasz Lászlóné m ellett ott vannak a 
húsz év hűséges m unkásai: az áldott 
emlékű gróf Ráday Gedeonná, csaknem 
húsz éven á t a Menza elnöke, akinek 
szép tisztségét Prónay Jozefina bárónő 
volt szíves elvállalni, azután Józan 
Miklósné és Raffay Sándorné alelnö- 
kök, Pálm ay Lenke ellenőr, néhai Ha
m ar István igazgató (1933-ig), Albrecht 
Ferenc ügyész, előbb Lázár Józsefné, 
m ajd Ujj Józsefné pénztáros s akinek 
jó szivét minden Menzán étkező hall
gató tapasztalja: Erdélyi Zsuzsánna
diakonissza-testvér, m int házvezetőnő. 
Szeretettel és lelkesedéssel vesznek 
részt a Menza m unkájában az intéző- 
bizottság tagjai: Benedek Zsoltné, Bil- 
kei Pap Istvánné, Csalótzky Károlyné, 
Csáky Gábor, Finkey Ferencné, Ke
mény Lajosné, Kováts J. István, M ura- 
közy Gyula, Orth Ambrusné. Petri
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PáLné, Sárkány Jenőné, Sebestyén Jenő, 
Szászy Béláné, Szabó Imréné.

Hálás szívvel emlékezünk meg a ne- 
messzívű adakozókról is. Évente meg
újuló segélyeket adtak  húsz év alatt: 
a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium, a belügyminisztérium, a volt nép
jóléti minisztérium, Budapest Székesfő
város, a M agyar Nemzeti Bank s a Ta
karékpénztárak és Bankok EgjTesülete. 
Ebédpénz-m egtérítéseket vállaltak  a 
hallgatók számára: Budahegy vidéki
Ref. Egyház, D eák-téri Luther-Szövet- 
ség, Dunamelléki Ref. Püspöki H iva
tal, Egyetemi Luther-Szövetség, K ál- 
v in-téri Ref. Egyház, Miskolci K álvin- 
Szövetség, Pest vármegye, Evang. Nő
egyletek Orsz. Szövetsége, Protestáns 
Katonai Egyház, Ref. Lelkésznék Szö
vetsége, U nitárius Egyház. Közel százra 
tehető az adom ányokat küldő testületek 
száma s az egyes adakozóké felül van 
néhány százon. Az utóbbiak között 
vannak olyanok, akik éveken á t rend
szeresen, vagy éppen kezdettől fogva 
tám ogatják ifjúságunkat. Mások te r
mészetbeni adom ányokat adtak, m int a 
F u tu ra  R. T. Darányi Béla vezérigaz
gató útján.

Ha azt kérdezzük, mi tö rtén t a P ro 
testáns Diákmenza életében az eltelt 
húsz év alatt, röviden így felelhetünk: 
egy darab országépítés, jövendőform á
lás és nemzetnevelés. Nehéz időkben 
segítségére sietett a Menza a protestáns 
ifjúságnak, hogy folytathassa és elvé
gezhesse tanulm ányait. Ifjúságunkon 
keresztül vállalta a szolgálat m unká
já t egyházunk és nem zetünk javára. 
M ert nemcsak karita tív  jellegű szolgá
latot végzett. Az együttes étkezés m ár 
önm agában véve nem csak fizikai, h a 
nem m indenkor bizonyos szellemi, e r
kölcsi és lelki közösséget is jelent. A 
Protestáns Diákmenza m egterített asz
talainál ifjú szivek nyíltak meg a test
véri és baráti lelkek előtt. Közös le tt a 
gond és így könnyebbé vált annak hor
dozása, közös lett a reménység, a jó
kedv s a m unka és így áldottabb és 
boldogabb lett az ifjú élet. Legfőkép
pen pedig a lelkek mélyén kigyúlt a 
hit fénylő sugára s az étkezők serege 
odaborult A nnak a színe elé, Aki most 
és mindenkor egyedül készít és ad ele
delt az Ö benne bízóknak- A testi táp 
lálék így vezet el a Lélek ajándékaira, 
m ert Isten, a mi gondviselő A tyánk 
azért táplál bennünket testileg, hogy 
alkalm asak legyünk a lelki célok szol
gálatára. Ezért köszönjük az örökké
való Istennek hálatelt szívvel mindazt, 
am it húsz év a la tt M enzánkkal s ezen 
keresztül ifjúságunkkal cselekedett.

Dr. Csekey Sándor.

Ravasz Lászlóné üdvözlése. Bensősé
ges meleg ünneplésben részesítette e 
hó 3-án a P rotestáns Diákmenza In té
zőbizottsága Ravasz László ref. püspök 
hitvesét abból az alkalomból, hogy 20 
éve intézi hűséggel, és fáradhatatlan  
gondossággal a Menza ügyeit, m int an 
nak ügyvezető elnöke. Dr. Csekey Sán
dor, a Menza igazgatója fejezte ki az 
intézőbizottság és ifjúság hálás köszö
netét. Tisztelete és szeretete jeléül az 
intézőbizottság Ravasz Lászlóné-alapot 
létesített, hogy ezzel is megörökítse 
szeretett ügyvezető elnökének nevét és 
m unkáját.
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A gyakorlati élet keresztyénsége
II.

9. Ma nem tudatos a gyakorlati élet keresztyénsége. A nemzetek 
mai szelleme és gyakorlati élete a hit e világot átható, terem tő len
dületéből keveset árul el. A hit a világ gonoszsága ellen való harcá
ban nem kap elég tám ogatást a gyakorlati élet vallásosságától és azért 
egyedül, elhagyottan küzd a világban. Az állam és a nemzet előtt 
nem tudatos életfeladat a gyakorlati vallásosság. Pedig a törvényes 
rend, az erkölcsi erőmegfeszítés mind nem elégségesek.

A protestantizm us az egyházat reform álta meg. Ugyanezt te tte  az 
ellenreformáció is. Mindkét reformációnak tagadhatatlan hatása volt 
a gyakorlati életre. H atásukat azonban az egyre fokozódó elvilágiaso- 
dás nagyon legyengítette. A világi élet pogánnyá vagy legalább is a 
hittől függetlenné lett.

Szükség van tehát a teljes megújhodásra a h it területén is. Csak 
a teljes életünket átható keresztyénségnek erőteljes érvényesülése a 
világi életben terem tené meg azt a légkört, ahol az egyház is jobban 
el tudná végezni a feladatát, m int ma. Ekkor nem lenne a környezete 
idegen számára.

10. Sok az álvallásos típus. Az elvilágiasodás, az istennélküli kor
szellem megbontotta az egyház tagjainak sorait is. Nagyon elterjedt 
egy bizonyos álvallásosság. A túlzott egyéniségkultusz itt is m egterem 
tette  a maga férges gyümölcsét. Van olyan lélek, amelyik csak a tú l
világgal, csak a saját lelkének üdvösségével foglalkozik, vallásos 
szempontból önző. Pedig lelkem üdvösségét nem remélhetem, ha fele
barátom  lelkének üdvösségével nem törődöm. Az üdvözülés terén is 
a szolidaritás elve uralkodik. Csak ez a teljes vallás, a többi fél-vallá
sosság vagy még ennél is kevesebb. Hasonió ehhez az önáltatás vallá
sossága. Ez magáévá teszi az egyház tanait, dogmáit, igazhivőnek hiszi 
magát, egyházának törvényeit m egtartja, még erkölcsére is vigyáz 
bizonyos fokig — de gyakorlati élete semmiben sem árulja el, hogy 
Jézus Krisztus követője, a szeretet evangéliumának híve. Ebbe a 
típusba tartoznak a vasárnapi keresztyének sokféle fajtái. Egyesek 
közülük egyházi buzgóságuk m iatt előkelő szerepet is játszhatnak az 
egyház körében és még sem teljes a vallásosságuk, m ert őket lepi meg 
legjobban a gyakorlati életben megnyilatkozó krisztusi élet követelése.

11. A látszat-keresztyének nagyon megkönnyítik az istenellenes 
propagandát. Az önáltatásban szenvedők és a farizeusok vallása egy
aránt term éketlen. M iattuk lett rosszhírűvé a hit a világiak, a h ite t
lenek előtt. Sőt sok komoly és tudományos ember látván e vallásos 
emberek term éketlenségét, az egész keresztyénséget elítélte helyet
tük. De természetesen a felvilágosodás előítéletei, a term észettudo
mányos gondolkozás elhatalmasodása is elősegítették ezt, nemcsak a 
vallásos emberek m éltatlan volta.

Az elvilágiasodás nagy m értékét m utatja a kommunisták propa
gandája is, akik nem győzik eléggé tám adni az önáltatásban szenvedő 
vallásosság meddőségét és önző szűkkeblűségét. A bolsevizmus isten
ellenes propagandájáért részben ez a valósággal nem számoló, elavult, 
illúziókba ringató vallásosság felelős. Mily sokan vannak még. kik az 
újkori eszmevilággal, a mai ember lelkületével nem törődve régm últ 
szólamokkal akarják a mai lelki szükségleteket kielégíteni, ahelyett, 
hogy a szeretet követelm ényeit teljesítenék! Pedig Krisztus tanítása 
szerint az istenszeretet nincs em berszeretet nélkül, Istennel való 
közösség: emberrel való közösséget, vele való törődést jelent. Az ön
áltatás vallásossága és a mai farizeusság nagyon megkönnyíti az isten
ellenes propaganda dolgát!

Ezzel ellentétben az egyedül helyes álláspont az, amelyik hangoz
tatja, hogy az istenkárom lókkal szemben nem elég felháborodni és 
képm utató tiltakozásra szorítkozni. Sokkal helyénvalóbb alázatosan 
elgondolkozni ra jta  és rövid lelkiismereti vizsgálatot tartani. Ism erjük 
el nyíltan: sokan, akik m agukat a jézusi tanítás követőjének nevezték, 
még ma is annak nevezik, túl gyakran elárulják azt! Hazugság az az 
ima, amelypek gyümölcse nem felebaráti szeretet. Az igazságtalanság 
bilincseit kell széttörni, az elnyom ottakat felszabadítani és mindenféle 
rabszolgaságot megszüntetni. Hasonló lelkűiét szól az 1925-ben tarto tt
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stockholmi konferenciából kiinduló „Élet és m unka” mozgalomnak az 
egyetemes keresztyénséghez szóló üzenetéből. (Lásd Makay Miklós 
Gyakorlati keresztyénség című könyvét.)

J. M acmurray, Creativ society című m unkában is részletesen ki
m utatja, hogy a bolsevisták vallásellenes tám adásának egyik oka a 
magának élő ember önáltató vallásossága, a csak a túlvilággal, a csak 
saját lelkének üdvösségével törődő önző vallásosság.

12. A hit nemcsak az egyház ügye, de mindnyájunké. A hitnek a 
mai időben jelentkező megújhodása mind a katolikusok, mind a pro
testánsok körében sokat segít a helyzeten. Akkor állna be gyökeres 
változás, ha belátnék, hogy a h i t . nemcsak az egyház ügye, hanem 
m indnyájunké. Közös erővel dolgozzunk azon, hogy az egész nemzet 
gyakorlati és kultúrális élete Krisztus szellemében folyjon. A keresz
tyénség a nemzet egész életére hat, az egész m agyar ku ltú rá t meg
nemesítheti, megszentelheti. Eszményeinket, a nemzeti géniuszt is a 
hit világánál jobban megismerjük.

13. A totális keresztyénség megmentheti a világot. Jézus Krisztus
az egész emberiség életének egyedüli feltétlen vezére. Jézus Krisztus
nak ezt a jogát a világi életben minden közösségben biztosítani kell, 
de ez az emberi gyarlóság m iatt csak fokozatosan történhetik. így elő
ször a család, majd a kisebb-nagyobb életközösségek, hivatásközössé
gek és végül a nemzeti közösség és vele együtt az egész gyakorlati 
élet megújhodásáról, megszenteléséről kell gondoskodni. Ha ez meg
van, akkor majd a végső cél is megvalósul és a totális keresztyénség 
diadalmaskodik e világban. Léky Gyula.

A mi szocializmusunk
A szocializmus diadalmas és ma m ár versenytárs nélküli kor

eszmének tekinthető. Vérbeli koreszme, m ert a kor kétségtelen szük
ségletei hívták életre. Ilyen konkrét szükséglet nélkül a legszebb gon
dolatok sem tudnak milliók eszméjévé válni. A népig, a tömegekig, 
vagyis az emberiség mély társadalm i valóságai közé csak a valóban 
szükségelt eszmék, ju tnak  el.

A szocializmus természetesen váltja a közvetlen m últ gazdasági 
és társadalm i rendjét. Ezt a rendet a liberális demokrácia alkotta a 
technikai civilizáció segítségével. A liberális demokrácia a társadalm i 
egyenlőség és az emberi szabadság alapelveit ju tta tta  érvényre nagyon 
mély emberi visszhangot váltva ki a tömegekből. Ebből a szempont
ból az emberiség nagy vívmánya volt. A nyugati társadalm ak talán 
soha sem léptek akkorát az emberség megvalósításának széles népréte
gek lelkében való szellemi megalapozása tekintetében, mint ebben a 
korban. A tömegek is magukévá te tték  a gondolatot, hogy az ember 
személyes szabadsága a társadalm i és gazdasági egyenlőség kiharcolá
sához term észetes jog. Ennek a társadalom-szem léletnek társjelen- 
sége volt az a gazdasági rend, mely a m agántulajdon legliberálisabb 
értelm ezésű tiszteletén a kapitalista világrendet építette ki. A kapi
talista termelési rend pedig a tőke érdekében állónak találta az iparo
sodás felkarolását, s m érhetetlen erőfeszítéssel erőltette a technikai 
civilizációt.

M érhetetlen fejlődés kezdődött, melyben az emberiség mély ré te
gei ugyan rabszolgái lettek a tőkének, ugyanakkor azonban az el
nyomottak számára a polgárosodás bizonyos reménységei nyíltak. 
Á demokrácia mindenki számára egyformán ígérte a korlátlan lehe
tőségeket, a régebben igen zárt társadalm i és gazdasági vezetőrétegek 
m ellett a m agántulajdon bűvöletében m indenütt széles polgárság ala
kult, s ezek lettek a rendszer igazi védelmezőivé. A kapitalizmus iga
zán csak a nagytőkének kedvezett, a polgárrá emelkedettek azonban 
éppen olvan hálásak voltak neki, m int a nagytőkések. A kapitalista 
világrenddé fajult társadalm i demokrácia tehát kétségtelenül érdem 
ként könyvelhette el egy elég széles emberi réteg felemelésének 
sikerét.

A mélyben azonban megmozdította az egész társadalm at. Azokat 
is, akiknek a társadalmi egyenlőséget tulajdonképpen csak ígérte, 
valójában azonban soha ki nem elégíthette őket. A társadalmi és gaz-

Szóvátesszük
. . .  hogy a napokban olvastunk elő

ször halálbüntetésről olyan esetben, 
amelyben régen csak kisebb-nagyobb 
börtönbüntetést osztogattak M agyar- 
országon. Most először fogta fel a tö r
vény a maga teljességében, a betűkön 
túl azt a bűnt, am elyik rú t nyereség- 
vágyból, egyéni haszonlesésből közér
deket veszélyeztetett. Az egyik hadi
fontosságú építésnél az építés vezetői 
eladtak az anyagból, kevesebből, rosz- 
szabbul építették meg az építményt, s 
ezzel sokak életét veszélyeztették. Igen, 
egyszer végre rá kell jönnünk arra, 
hogy nemcsak egyéni bűnök vannak, 
hanem  olyanok is, am elyek a törvény
nyel nem mindig megfoghatók és am e
lyekben mégis meg kell büntetnünk a 
szándékot, amelyik az egyéni érdeket 
a közérdek elé helyezte. Vannak, akik 
nem  tud ják  megérteni, hogy a közösség 
szempontjából nemcsak lehet élni, ha
nem ma egyenesen ez a szükséges. Ma 
nem azt kell néznünk, hogy mit te 
szünk a legjobban a magunk, hanem 
hogy mit a közösség számára. És ezt 
nem lehet eléggé hangsúlyozni és elég 
sokszor mondani. Még mindig nagyon 
sokan és nagyon sokszor megfeledkez
nek erről.

. . .  hogy érdekes és feltűnő szöveggel 
je lent meg az utcán a Nemzeti Képző- 
művészeti K iállítás hirdetm énye. Eddig 
nagyon is hozzászoktunk ahhoz, hogy a 
m űvészetet drágán kell fizetnünk. Ezért 
fizettünk magas beléptidíjakat a k iá llí
tásokon, vettük drágán a katalógusokat 
és láttuk, hogy a nézőközönség mindig 
csak egy bizonyos rétegből kerül ki. 
Ugyanakkor, am ikor a művészetet 
nemzeti közkinccsé akarták  tenni, nem 
törődtek azzal, hogy a tömegek is hoz
záférjenek a ku ltú ra  és művészet kin
cseihez: olcsón és könnyen. A külön
böző egyletek által rendszertelenül ve
zetett látogatások nem szolgálhatták ezt 
a célt. Egyénileg kell m indenkinek in
dítékot éreznie erre. Csábítania kell az 
em bert a kiállításnak, csábítania azzal 
is, hogy olcsó és m ert olyan könnyen 
hozzáférhető, hogy m indenki elmehet, 
szégyen lem aradni róla. Ezért lá ttuk  
örömmel, hogy a hirdetm ény az eddigi 
belépődíj felét hirdeti, leventéknek, 
diákoknak, hadsereg tagjainak pedig a 
régi ár negyedét, vagy egyáltalán sem
mit. A katalógus is olcsó lett. Meg is 
volt az eredménye. A kiállítás első va
sárnapján  eddig nem láto tt arcok, lel
kes diákok, közkatonák és leventék je 
lentek meg és élvezték azt, amihez 
eddig nem ju th a ttak  hozzá. Érdekes 
volt megfigyelni azt is, hogy míg eddig 
a déli órákban te lt meg a kiállítás (a 
középosztály később ebédel), addig 
most a régi csúcsforgalmi időben m ár 
csaknem kiürült, viszont annál inkább 
tele volt előbb. De így van ez jól, nyíl
jék meg a művészet mindenki előtt. 
Könnyen összeforr a társadalom , ha 
egyformán nyitva áll majd minden 
mindenki előtt. A továbbiakban is ilyen 
intézkedéseket várunk a kultuszkor
mánytól. vkm.

Személyi hír. D anhauser László buda- 
hegyvidéki lelkészt., m int tart. tábori 
lelkészt, katonai szolgálatra hívták be. 
(Üj lakáscíme: XII., Pilsudszki-út 32. 
I. em elet 6.)
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A VII. Nemzeti Képzőművészeti Ki

állítás hatalm as anyaggt hordott össze. 
Nagyjából a régi, már ism ert művészek 
műveit látjuk, általában megszokott 
témáikkal. I tt-o tt jelentkezik ugyan 
egy-egy friss, új tehetség, azonban a 
régi mesterek között egyelőre eléggé el
törpültem  A képek közül a legjobban 
Merész Gyula nagy genre-képe emel
kedik ki, amelyik egy falusi agitációt 
ábrázol. Remek alakok, jól m egraga
dott jellemző arcok tűnnek elénk, szinte 
valam ennyi arcot külön-külön kell 
megszemlélni, annyira kifejező és any- 
ny ira más valamennyi. Mellette azután 
igazán kiemelkedő képet alig láttunk. 
Annál inkább jó a plasztikai anyag. Re
mek kisebb és nagyobb szobrok bizo
nyítják hogy szobrászaink európai n í
vóban is az elsők közé emelkednek. 
Meglepően jók a kisebb szobrok, egyik
másik örökre emlékezetes m arad. A k i
állítás nívója a tavalyihoz képest nem 
em elkedett, de ta lán  nem is csökkent. 
M indenesetre számításba kell vennünk 
a  háborús helyzetet és a munka, idő, 
valam int az anyaghiány okozta nehéz
ségeket. Meg kell azonban em lítenünk, 
hogy az árak  egyre m agasabbra szök
nek és egyre elérhetetlenebbekké lesz
nek a vásárolni szerető középosztály 
számára. Itt, ezen a téren is jó lenne 
bizonyos árszínvonalat m egállapítani.

Debreceni história az Operaház nem
régiben bem utatott új balettjének címe. 
M agyaros keretek között, vidám  tö rté
nete t perget a szerző és műve kelle
mes szórakozást jelent a néző és hall
gató számára. A zene maga -élénken 
emlékeztet Egk: Csodahegedűjénél em 
lített népi sajátosságokra, azonban m a
gyar előjellel. Itt-o tt kissé túlságosan 
karikiroz a szerző, átlagjában azonban 
jó a jellemzése. De ne tekintsük népi 
táncjátéknak, inkább a klasszikus és 
népies táncjátékok keverékéből való
nak. Hiszen szórakoztatni akar elsősor
ban. Ezt el is éri teljes mértékben.

Száműzöttek címen dán filmet m u
ta ttak  be, mely ném etül beszél és észa
kon, finn földön játszódik le, a világ
háború előtti orosz elnyomás korában. 
Pompás felvételek, épkézláb mese, jó 
rendezés, jó színészek, pezsgő előadás 
jellemzik a filmet. ízléses és m érték
tartó  ott is, ahol pedig alkalm a volna 
elcsúszni. Helyenként egészen pompá
san jellemez egy-egy felvétellel, egy- 
egy beállítással. Tartalm as és komoly, 
érdemes megnézni. kp.

Olvastuk
Morvay Gyula: A nagy út című 

könyve az Egyetemi Nyomda kiadásá
ban jelent meg, m int a könyvbarátok 
illetménykötete. A felvidéki író ezúttal 
..parasztregényt” ír, a népi írók írásai
hoz hasonló modorban. De ez a hason
lóság csak látszólagos és egy kissé jól
fésült. Szinte az a benyomása az em 
bernek, hogy e történet alakjai nem él
tek sohasem, csak az író gondolataiban. 
A népi íróknál megszokott, ilyen tárgyú 
regénynél mindig érződő életszerűség 
nincsen az alakokban. M intha inkább 
róluk beszélne az író, elmondana egyes 
dolgokat, mintsem ők magunk beszél-
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dasági demokrácia önmagától mámorosán prédikálta az egyenlőséget, 
annyira, hogy szinte maga is elhitte, amit prédikál. A nép azonban 
komolyan vette az ígéretet és követelni kezdte a jogait. A társadalom 
legmélyebb rétegeiben az egyenlőség jogának proklamálása felébresz
tette az igényt m indarra, amit az élet a felsőbb rétegeknek osztály
részül adott. Vagyis az élet minden élvezetét, kényelmét, civilizációját. 
A táplálkozás, a ruházkodás, a lakás, a szórakozás új és az eddigihez 
képest óriásira nőtt igényeit jelentették be olyan milliók, akik eddig 
erről álmodni sem mertek.

És az derült ki, hagy a liberális-kapitalista gazdasági és társa
dalmi rend nem képes arra, hogy az általa felébresztett emberi igénye
ket kielégítse. Európa és a világ megszázszorozódott igényű emberisé
gét a liberális kapitalizmus társadalm i és gazdasági rendjében nem 
lehet többé eltartani. Ez a szocializmus matériális alapja. És egyben 
szellemi alapja is. Tehát Önnön ígéreteibe bukott bele a liberális 
demokrácia s vele annak gazdasági rendje, a kapitalizmus. Korunk 
válsága ennek a kiélt és ma m ár alkalm atlan rendnek alkonya.

A követelményeket kielégítő új világ kialakítására egyetlen aján
lat van csak — a szocializmus. A válságot azonban az mélyíti, hogy 
ez a szocializmus csak kiforróban van. Kinövései és hibái azonban 
nem téveszthetnek meg. És nem áltathatják  a régi világ szeretőit, a 
maguk igazságában. Az új társadalm i és gazdasági rendnek meg kell 
születnie, m ert másképpen az emberiség m ár nem tud megélni. S ezért 
a szocializmus ki fog alakulni, éppúgy, mint ahogy a kapitalista
demokrácia is kialakult.

Ma m ár mást mondani, m int szocializmus — nem lehet. Ezt azok 
is tudják, akik nem akarják. Azért lehetett hallani annyit a régi rend 
védelmezőinek ajkairól a .,szociális gondolat“ kifejezést, m eft bár nem 
m erték mondani a szocializmust, azt mégis tudták, hogy valami olyan
félét kell mondani. A szocializmus azonban kétségen kívül új világ lesz 
s nem lehet összetéveszteni a régivel. A m agyarságnak és az egyházak
nak is el kell készülniök arra, hogy nem egvszerűen a régi élet valami
féle ilavítgatására fog sor kerülni, hanem egészen új keretek és rend 
kialakítására.

A magyarságnak ezekben a napokban nagyra kell elszánnia 
magát, m ert ez a fejlődés még attól sem függ. hogy ki nveri a hábo
rút. A háborús gvőztes legfeljebb azt fogja megmondani, hogv milyen 
szocializmusban éliünk. A lénveg azonban félreérthetetlen lesz m in
den esetben. A tömegek igényéről van szó, az ,,ötödik rend“ küzd az 
új világért, az ő világáért.

S az egyháznak is nagvra kell elszánnia magát. El kell tépnie 
magát a törnegpk gyűlöletének tüzében álló olvan tényezőktől, melyek 
a kapitalizmus kirívó exponensei voltak. Az egyház ne higyie, hogv 
valami megszokottat, vagy régit kell védenie, ha tradícióit meg akarja 
tartani. Az egyház nem tartozik semmiféle evilági életrendhez, s nincs 
lekötelezve semilven társadalmi, sőt gazdasági rendnek.

A szocializmus új rendnek ígérkezik, s feltétlenül forradalmi je
lenségek között fog kialakulni. Ugyanis szét kell repesztenie olvan hor
dókat, amelvekbe a társadalom  m ár nem fér bele és fel kell lazítania 
olvan összefüggéseket, amelvek nem engedik az úi világ megszületé
sét.. Ez erőszaknak és jogtalanságnak tüneteivel iár együtt. Minden 
forradalom ew iránvban  robban, arra. amerre a közvélemény a leg
kisebb ellenállást érzi az adott körülm ények között. Nálunk az első 
tám adás a zsidóságot érte. Elszánt és kérlelhetetlen mozdulatok tör
téntek a zsidóság felé. Sokszor úgv kellett ereznünk, hogv nem a 
mi lelkűnkkel működik ez az! irányzat. Annak, ami most történik, 
erkölcsi és hum anitárius elbírálására az utódaink fognak vállalkoz
hatni. Akkor azonban m ár azt is tudni fogják, amit ma még nem min
denki lát világosan, hogy nem egyéb történt, minthogy a zsidóság félre- 
állításában a legkisebb ellenállás irányában megindult szociális forra
dalom kezdődött el. s a zsidóság kikapcsolásán keresztül a m agyar- 
országi kapitalista életrenden olyan rést ütöttek, amit. többé nem lehet 
betömni, s a fejlődés m enthetetlenül maga uán fogja vonni a meg
bontott hadállású liberális-kan1'ta lista-feudális érdekcsoportok fokoza
tos felszámolását. A zsidókérdés m agvar vonatkozásban csaknem egv 
a kapitalizmus kérdésével. Egymástól függenek. A zsidókérdést csak 
a kapitalizmus felszámolásával lehet megoldani, s a kapitalizmus fel-



számolásának egyik módja volt a zsidók elleni hadjárat. Sok ember 
azt hitte, hogy a zsidót gyűlöli. Lényegében azonban a m agyar kis
ember a zsidóvagyont gyűlöli. 'S ez a jele annak, hogy tu lajdon
képpen szociális forradalom  indult, s nem fog megállni az eddigiek
nél. Ez a forradalom  le folyna akkor is, ha nem ez a kormányzat 
m aradna uralm on s lefolyna akkor is, ha ez a korm ányzat m aradna 
uralmon, de esetleg tovább nem  akarna menni a zsidórendeleteknél. 
Vagyis látásom szerint a zsidókérdés Magyarországon a zsilipnyitás 
esetévé lett, s a zsilipen most m ár m inden ki fog folyni, ami a gáta
kat amúgy kiszakította volna. Aki pedig a zsilipet vissza akarná 
gyömöszölni, az a gátszakadást és az anarchiát készíti elő.

A zsidókérdés magyarországi fejlem ényeinek ilyen értelmezése 
még ellenséges külföldön is m egértethetné annak igazi lényegét, köze
lebbről azt, hogy ez nálunk túlnőtte az egyszerű antiszemitizmus üres 
gyűlölködését, s tulajdonképpen ezek a fejlem ények a magyarországi 
szociális forradalom  kezdeti részei. És csak a magyarországi kapita
lizmus sajátságos természetéből és összefüggéseiből érthető.

A háború végkifej lésének óráiban nekünk az a legizgalmasabb 
kérdésünk, hogy mi történik ezzel a m agyar forradalommal. Kor
mányzati rendszerekről, pártokról igen magánvéleményeink lehetnek, 
vannak is, azt azonban észre kell vennünk, hogy a dolgok mélyén az 
igazi koreszme, a szocializmus keresi a maga ú tját. Valamilyen útját. 
Es akárm ilyen úton, végül annak kell sikerülnie, hogy az új életrend 
megszülethessék. Az az új életrend, melyben legalább is többen érzik 
érzik m agukat jól, mint az eddigiben. Dezséry László.

Gyóni Géza élete és költészete
— Születésének 60. évfordulójára. —

1. Élete.
„A bölcsőnél ki sem tudja, m erre visz a jövő ú tja“ — erről prédi

kált Gyóni Géza másodéves teológus korában a gyóni templom szó
székéről. Akkor m ondotta ezt a beszédét, m ikor még úgy érezte, hogy 
evangélikus lelkész lesz édesatyjához, Gyón szelídlelkű, komoly lel
készéhez méltón. Nem sejthette  még, hogy mi lesz sorsa, s hogy^ 
m ilyen' regényes, változatos és végig tragikus lesz élete. —* Hatvan 
éve született június 25-én, s milyen véletlen játéka a sorsnak, éppen 
születése napján halt meg 33 éves korában. (Talán az egyetlen 
Shakespeare az a nagyok közül, kinek születése és halála egy na
pon volt.)

Evangélikus ősi család sarja; édesatyja Achim Mihály evang. lel
kész; költői nevével szülőfaluját tette  ismertté. A család boldog életét 
a költő gyerm ekkorának legnagyobb tragédiája zavarta meg. Tíz éves 
volt, mikor testvéreivel együtt — hatan voltak — diftériába estek, 
és ekkor elborult az édesanya lelke: élő halottként élt azután soká. 
Hogy ez családjában öröklött baj volt-e, ne kutassuk. Minket az érde
kel, hogy Gézára ez az esemény mély hatást gyakorolt. Évek múlva 
is íeljajdul emlékére:

,,Kicsinyke domb, de nékünk két világ,
A boldogságunk van alatta:
Virágzó fánkról kis testvér virág 
S egy szentnek lelke, öntudatja . .  .
Kicsinyke domb . . . Nem áll fölötte kő,
Zöld bársonyával moha fedte be,
Halott lakóján élő szemfödél 
A jó anyának áldott szelleme.“

Ez a hangulat végigkísérte őt élete egész folyamán és halála előtt te l
jesen erőt vett rajta.

Gyónón végezte az evangélikus elemit, majd a szarvasi gimná
ziumnak volt jeles tanulója. Itt nagy tanárok neveltek naggyá lett 
tanítványokat, s i tt  már írói tehetsége is kezdett kifejlődni. A gimná
zium utolsó két évét Békéscsabán járta  gimnáziumunkban; ott már 
együtt já rt barátjával, később „íródeákjával, gyám jával“ (mint ő ne
vezte), Szolár, most Gyóni Ferenc budapesti evang. gimn. tanárral,

m m u s M
nének, cselekednének. Pedig egyébként 
minden megvan, am it megszoktunk.- A 
kis viszály, az élet leírása, a szerelem 
drasztikum a; és mégsem az a könyv, 
m int am inek lennie kellene. Talán túl 
sokat olvastunk volna az igazi népi 
íróktól? Vagy talán e ljárt m ár az idő 
az irodalmi parasztok fölött? Nem tud 
juk. Az azonban bizonyos, hogy a fő
hős sehogy sem találja  a helyét. É rt
hetetlen, hogy az író könyveket ad a 
kezébe, olvastatja és belőle mégsem lesz 
más, m int a többiből, nem tud többet, 
nem akar többet, nem gondol mást. 
Még sok ilyen apróság üti meg az em 
bert és ezért lesz az az érzése, hogy a 
különben jó stílusban m egírt könyvet 
valahogy szétesőnek ta lálja  s nem leli 
benne sehol sem azt, am it keres és vár. 
Nem rossz könyv, de nem hiteles és 
nem meggyőző. kp.

WWW

HÍREK
Kormányzónk születése napján, jún. 

18-án, a rendes vasárnap délelőtti 
istentiszteletek keretében emlékeznek 
meg tem plom ainkban országunk fejé
nek m unkásságáról s imádságban kér
nek áldást életére.

Lelkész-szentelés. D. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök június 13-án 
szentelte lelkésszé kerületének végzett 
teológusait: H ernád Tibort, Jánossy
Istvánt, Leskó Bélát, Nagybocskay Vil
most, Ocsenás Jánost és Zoltán Lászlót. 
A lelkész-szentelés a püspöki székház 
im aterm ében folyt le.

A tolna-baranya-somogyi egyház
megye június 23-án Gyönkön ta rtja  
évi rendes közgyűlését Június 22-én 
az egyházmegyei lelkész-, tanítóegyesü
letek, valam int az egyházmegyei pap- 
nék szövetsége ta rtják  gyűléseiket. Este 
az egyházmegyei EPOSz és az egyház- 
megyei gyám intézet rendezésében a 
tem plom ban vallásos est lesz.

A Székelyföldi Evangélikus Missziói 
Egyházközség kézdivásárhelyi gyüle
kezete június 11-én, vasárnap délelőtt 
ta rto tta  építendő tem plom ának alapkő- 
letételi ünnepélyét. A székelyföldi m a
gyar evangélikusok Felső-Háromszéken 
szétszórt kicsiny serege, a mai viharban 
K risztus keresztje alá sorakozik: Isten 
dicsőségének, a maga és gyermekei 
m egtartásának hajlékot épít. Ereje ke
vés, anyagi fedezete: mondhatni semmi, 
de hite Isten megsegítő kegyelmében 
határtalan . A templomépítésre szánt 
kegyes adom ányokat hálásan fogadja 
Kovács László lelkész és Bothár L. 
Vilmos felügyelő, Kézdivásárhely. Az 
adományok a cél megjelölésével be
küldhetők a Kézdivásárhelyi Takarék- 
pénztár 72.153. sz. postacsekkjén.

A lelkészi pályára készülök figyel
mébe. A m. kir. Erzsébet Tudomány- 
egyetem Evangélikus Hittudom ányi 
K arának dékáni hivatala közli, hogy a 
felvételre vonatkozó részletes tájékoz
ta tó t később teszi közzé. A felvételi 
folyamodványok beadásának határideje 
valószínűleg ez évben is augusztus 31. 
lesz. A lelkészi pályára készülők egye
lőre ne nyújtsák be folyam odványukat 
és okm ányaikat, hanem  csak jelentsék 
szándékukat levélben a dékáni hivatal-
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nak (Sopron, D eák-tér 80.). A je lentke
zők egyenként kézhez kapják  majd a 
tájékoztatót. — A lelkészi pályára ké
szülők az egyházi hatóság határozata 
alapján bentlaknak az Evangélikus 
Theologusok Otthonában. Ide felvé
telért folyamodni nem kell, m ert a hit- 
tudom ányi k ar hallgatói kötelezett 
tagjai az Otthonnak.

A Glosius-alapítványi bizottság közli, 
hogy az 1944. évre a 2400 pengős kü l
földi tanulm ányi ösztöndíjat Tolnay 
János, ezidőszerint Bécsben japáni filo
lógiai tanulm ányokat folytató bölcsé- 
szettanhallgatónak, az iparosok részére 
k iírt 600 pengős tanulm ányi ösztöndíjat 
pedig H orváth Kálm án nagykanizsai 
szabósegédnek ítélte oda.

Rákosszentmihály. Jún. 18-án isten- 
tisztelet keretében ünnepli a gyüleke
zet temploma felszentelésének 10. év
fordulóját. Ez alkalom mal tesznek es
küt az újonnan választott presbiterek 
s az istentisztelet u tán közgyűlést is 
tartanak.

Személyi változások. D. Kapi Béla 
dunántúli püspök június 1-vel a követ
kező segédlelkészi változásokat eszkö
zölte. Dubovay Gézát Sárszentlőrincről 
Enyingre, Sümeghy Józsefet a soproni 
lyceumi Diákotthonból Sárszentlőrincre, 
H orváth Miklóst Vadosfáról Bakony- 
csernyére, vitéz Szerdahelyi P ált Va- 
dosfára, Fogarassy József Á rpádot 
Alsódörgicsére, Szabó Gyulát Gyéké
nyesre küldte szolgálattételre.

Halálozás. Dr. M akláry Elek Debre
cen sz. kir. város orvosa, volt klinikai 
I. tanársegéd, egyházának presbitere, 
tart. orvosfőhadnagy, több katonai ki
tüntetés tulajdonosa életének 48., há
zasságának 18. esztendejében június hó 
2-án, a város ellen intézett légi te rro r- 
tám adáskor orvosi h ivatásának hű te l
jesítése közben hősi halált halt. Június 
6-án tem ették a Köztemető díszravatá- 
lozójából. Az elhunytban dr. Mayer 
Endre fiát, dr. M akláry István pedig 
testvérét gyászolja. — W eltler Erzsiké 
— W eltler Ödön ra jka i lelkész kis 
leánya — 13 hónapos korában Rajkán 
elhunyt. Szülei és kis testvére gyá
szolják.

Nyugtázás. Hálás köszönettel nyug
tázzuk W agner Vilmos előfizetőnk 150 
pengős adom ányát, aki Svédországban 
lévő fia: V ajta Vilmos nevében a Hadi- 
árvaház részére 50, a nagytarcsai népfő
iskola részére 50 és evangélizációs 
m unkára szintén 50 pengőt ju tta to tt 
szerkesztőségünk címére.

Anyakönyvi kutatás. Az egri refo r
mátus lelkészi hivatal keresteti Uhlig 
Károlynak Gajly (esetleg Gáli, Gály) 
Magdolnával 1860—70. években kötött 
házassági anyakönyvi kivonatát, Uhlig 
K árolynak 1872—76. évekből halotti 
anyakönyvi kivonatát és keresztlevelét. 
A megtaláló az okiratokért darabon
ként 200 pengő tiszteletdíjat kap.

Pályázat. A szarvasi evangélikus 
Vajda Péter-gim názium  felügyelőbizott
sága pályázatot hirdet egy m agyar
francia szakos tanári állásra. Pályáz
hatnak okleveles m agyar-francia sza
kos, evangélikus, esetleg reform átus 
vallású tanárok. A kellően* felszerelt fo
lyamodványokat az iskola igazgatósá
gához július 20-ig kell benyújtani.
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Gizi testvérének imádójával, m ajd férjével. Ez a barátság végighúzó
dott egész életén és ta rt halála után is: m egismertetésére a jó barát 
egymaga többet tett, m int m inden más személy vagy alakulat. Baráti 
körükhöz tartozott még, hogy csak egyet említsek, Vidovszky Béla 
festőművész. Tanárai közül dr. Rell Lajos, az önképzőkör költői lelkü
letű vezetője volt rá legnagyobb hatással. A szép megjelenésű ifjú 
Gyóni számára „gordonkabúgású és szépségű hangja, nagy szónoki 
készsége m ár előre sikert biztosított“, m int egy életrajzírója mondja. 
Első költői szárnypróbálgatásai részben alkalmi költemények, részben 
ifjú  szerelmének kifejezői; itt még Zelláról ábrándozik, követi őt 
Erzsiké, Ilonka, Jolánka stb. E versek részben akkor megjelentek 
nyomtatásban, részben naplószerű levelekben adta ki nemrég sógora. 
Az érettségi után, ifjúi szerelmekkel emlékében, atyai hagyomány
ként a pozsonyi evangélikus teológiára m ent tanulni, hogy lelkész 
legyen. Ottani tanárai közül megemlítem Raffay Sándor püspökünket 
és Kovács Sándor, későbbi dunáninneni püspököt. Szépen haladt tanul
m ányaiban és e m ellett m egjelent nyom tatásban első verseskötete is. 
S ugyanazon a napon, melyen elhagyja a sajtót, m egrendítő esemény 
történik: Gyóni Géza amerikai párbajból kifolyólag öngyilkossági 
kísérletet követ el. Lakótársa, Kirchknopf Gusztáv, a későbbi kolozs
vári, majd Budapest—Deák-téri lelkész, találja  meg szobájában vér
ben fekve. Már hetekkel előbb feltűnt mindenkinek, aki szerette, 
szomorú hangulata, komor viselkedése, de okát adni nem tudták, m ert 
szemérmes zárkózottság jellem ezte mindig. Szépen induló tanulm á
nyait félbeszakítja, s többé nem is tud komoly tanulm ányt folytatni. 
Közigazgatási pályával kacérkodik, tanfolyam ot is hallgat, de vizsgát 
nem tesz le, írnokoskodik szülőfalujában; ezzel párhuzamosan hírlap
írói m unkát is folytat, először Dabason, Gyón mellett, m ajd Budapes
ten. Gondolható, hogy édesatyja ezt nem  nézi jó szemmel. Az írói hiva
táshoz érez kedvet, ebben Nil (Dapsy Gizella) pártfogolja.

Élete viszontagságai most kezdődnek. 1912-ben mint póttartalékos 
vonul be katonának, és az ausztriai K orneuburgban szolgál m int utász. 
Ekkori érzéseit leghívebben kifejezi a „Cézár, én nem megyek“ 
c. verse.

,Vérben úszik vad hegyek orma,
Cézár, én nem megyek ..  .
A földem nem ereszt“.
„Nekem nem házam a te házad,
Nekem nem  fáj a te bánatod.
Én tőlem véres koronádat 
A sárba vághatod.
..  . Bitangul a mészárszékre,
Cézár, én nem megyek.“

Akkor is katona volt, mikor Bosznia annexiója háborús vésszel 
fenyeget.

Utóbb biztos megélhetés rem énye csillog; a Szabadkai Hírlap 
m unkatársa, mikor a világháborúban, 1914. augusztus elsején ú jra be 
kell vonulnia, és pedig m int közlegénynek. Egyenesen Przem ysl vá
rába jut, ottan végigszenvedi a körülzárás, s ostrom hónapjait, és ez 
idő lesz életében sorsdöntő. Mint hajdan Petőfi, úgy lelkesíti ő itt köl
teményeivel a várvédő m agyarokat. S ha a boszniai időben úgy érezte, 
hogy minden magyar cél nélkül veszik igénybe véreinket: itt viszont 
lángoló lélekkel tüzel az orosz vész ellen. Az ostrom poklában jön 
össze főhadnagy öccsével, Mihállyal, ki a besztercebányai honvédek
kel küzd. S mikor a vár elesik, m int öccsének tisztiszolgája megy 
vele orosz hadifogságba Kievbe, Alatirba, majd a szibériai Krasz- 
nojarszkba. Neve m ár Przem yslben ismert; verskötete a „Lengyel 
mezőkön, tábortűz m ellett“ 10.000 példányban forgott közkézen a vár
ban; egy példányát repülőgép hozta Budapestre. Hat év alatt újabb 
négy kiadás ért meg kb. 20.000 példányban. Német fordítása is készül; 
sógora, továbbá Miska öccsének sógora, Wotocsek Rudolf gyáros ren
dezik a fordítást sajtó alá s ebben a m unkában Besztercebányán egy 
szép nyáron örömmel vettem  részt magam is. Virágnyelven levele
zett Szolár e könyvről Gyónival: a kis Rudi (így nevezte el a köny
vet) neveléséről írogatott neki, jó előhaladásáról, hogy szorgalmasan 
tanul németül (ez a német fordítás) . . .

(Folytatjuk.) Dr. Bánkúty Dezső.
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A debreceni temetés
Mikor az ország fővárosát éri 

ismételten is bombatámadás és 
a pusztítás és halál válogatás 
nélkül végzi öldöklő munkáját, 
mindnyájan úgy érezzük, hogy 
közös tulajdonunkban és össze
tartozó testvéri közösségünk
ben vallunk kárt, szenvedünk 
veszteséget. Mikor legutóbb 
eddig megkímélt vidéki váro
sokat, sőt csendes és kicsiny 
falvakat dúlt fel és rombolt 
össze a légitámadás, mikor 
olyan magyar városok nevét és 
gyászát olvastuk, amelyek a 
nyugodt és alkotó magyar élet 
központjai voltak mindnyájunk 
szemében, — éppenígy a test
véri gyász és a közösséggel való 
szenvedés érzése kelt fel szí
vünkben. Egészen megható, 
eleven és drámai leírását olvas
tuk a Harangszó legutóbbi szá
mában dr. Pass László debre
ceni lelkész tollából a debre
ceni áldozatok temetésének az
zal a főcímmel: „Közelebb ke
rültek egymáshoz és Istenhez 
az emberek“. Valóban úgy 
érezzük, hogy ez történt és úgy 
érezzük, hogy ez ennek a kö
zös szomorúságnak egyik vi
gasztalása. Azt olvastuk, hogy 
a több száz koporsó körül tíz
ezernyi mélyen hallgató, ko
mor ember várt a temetésre. 
A debreceniek ugyanis kemény 
emberek — mondja a cikk. 
Azután megérkeznek a temető 
papok. A református püspök 
csókkal köszönti a katolikus 
prépostot, a görögkatolikus 
plébánost és az evangélikus lel

készt. A református püspök 
Ábel véréről olvas a Bibliából, 
mely az égre kiált és szól Jézus 
véréről, mely örök életet sze
rez. Ezután együtt mondják el 
lelkészek, gyászolók, polgárok, 
katonák az apostoli hitvallást. 
A katolikus prépost által vég
zett temetési szertartás közben 
a református többségű városi 
énekkar énekli a Circundedé- 
runt me-t. A görögkatolikus 
plébános magyar nyelven végzi 
a temetést. Az evangélikus lel
kész nemcsak a saját egyházá
hoz, hanem a többi egyházhoz 
tartozó áldozatokért is imádko
zik és kér hitet és vigasztalást 
a minden felekezetű életben- 
maradottak számára. Majd a 
sok német, evangélikus hősi 
halottért, akiknek koporsói ott 
vannak a debreceni áldozatok 
koporsói mellett, mond német 
nyelven imát. A német altábor
nagy meghatottan köszöni meg 
a közös részvétet is és a magyar 
lelkész imádságát is. Valami 
kimondhatatlan felemelő érzés 
töltötte el a sokezernyi embert. 
Ezen a közös debreceni teme
tésen közelebb kerültek egy
máshoz és az Istenhez a szívek.

Mélyet sóhajtva tesszük le a 
temetés beszámolóját. íme, ön
kéntelenül kicsap belőle a nagy 
tanítás: Bármi történik az em
berek között, bármilyen szen
vedéseket okoznak bűnös mó
don egymásnak, bármilyen va
dul garázdálkodik közöttük az 
Antikrisztus, Istennek hatalma 
van ahhoz, hogy a véresre szo

rított szívek közelebb kerülje
nek egymáshoz és együtt köze
lebb kerüljenek Istenhez. Be 
kell vallanunk, hogy lett volna 
erre jobb idő és könnyebb lecke 
is, de ha akkor elutasították az 
emberek és az országok az 
Istentől való figyelmeztetése
ket, legalább most közeledje
nek egymáshoz és alázkodja- 
nak meg Isten előtt. A búza 
előbb elhal a földben, mielőtt 
sarjadás indulna belőle. Ügy 
látszik, sok bűnnek, sok gyűlöl
ködésnek, testvértelenségnek 
és kárvallásnak kell előbb 
szinte halálba vinni emberi 
szíveket, hogy új érzések sar
jadjanak belőlük. Elférnek egy
más mellett Isten teremtett 
emberei az élők földjén és az 
élet dolgaiban minden különb
ség ellenére is éppenúgy, ahogy 
a debreceni temető református, 
római katolikus, görög katoli
kus, evangélikus, magyar és 
német halottai elfértek egymás 
mellett és ahogy sírjaik olyan 
szorosan vannak most közel 
egymáshoz, mint amilyen közel 
lehettek volna egymáshoz ők is 
életükben. Meg vagyunk győ
ződve arról, hogy Isten soha 
nem ad annyi hatalmat sem 
embernek, sem ördögnek, hogy 
elpusztíthassa a világot. Akik 
megérik e mostani világégés 
végét, legyenek majd egyek 
r eménységben ,  munkában, 
imá dsá go kb an  és legyenek 
majd közelebb Istenhez boldo
gabb időkben is . . . K. L.
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Imahadjárat

Először a katolikus akció folyóiratá
ban olvastam  ezt a szót. Megdöbben
tett, m ert a had jára t nem valam i ro
konszenves dolgot jelent. Szorongatott 
helyzetet annak a számára, aki ellen 
vezetik. De nem lehet tudni, hogy nem 
az kerü l-e  veszedelmesebb helyzetbe, 
aki a had járato t megindította. A napi
lapok is lépten-nyomon használják a 
had jára t szót vallásos fogalm akkal való 
vonatkozásban. Arról az evangélizációs 
istentiszteletekről, melyeket pünkösd 
előtt a főváros 32 protestáns templo
mában ta rto ttak  meg s melyek a té 
kozló fiú példázatról szóltak, úgy em 
lékezett meg a napi sajtó, m int egy 
„nagy evangélizációs h ad jára tró l”. Ezzel 
ugyanis annak a népszerű, a közhiede
lemnek tetszetős és elfogadható elgon
dolását ju tta tták  kifejezésre, hogy ha 
azt a hadjáratot, am it a népek és nem 
zetek fegyverrel indítottak egymás 
ellen, nem lehet befejezni, akkor meg 
kell indítani az ima, az evangélizációs 
had járato t minél nagyobb erővel. Az 
im ahadjárat elnevezésre rászolgált az 
Amerikai Egyesült Államok elnökének 
eljárása, aki az invázió megkezdése 
előtt imádságot m ondott s azt vala
mennyi angol-szász rádió közvetítette. 
Roosevelt a partraszálló  seregek győ
zelméért imádkozott s im áját az éterbe 
száz és egy rádióállomás harsogta bele. 
Valamikor hekatom bákat m utattak  be j 
az isteneknek s azt vélték, hogy száz ! 
áldozattal inkább m egnyerik, őket 1 
ügyük számára, m intha csak egy áldó- j  
zatot m utatnak be nekik. Ugyanezt | 
csinálják modern form ában az im a- I 
hadjárattal.

Amikor a katolicizmus im ahadjárato t 
indít, akkor voltaképpen nem tesz olyan 
valamit, amivel lényegével ellentétbe 
kerülne.

Az evangélium alapján, Jézus szelle
mében és nevében való imádság azon- 1 
ban nem lehet had járat. Ne úgy im ád
kozzatok, m int a farizeusok és az írás
tudók és ne úgy, m int a pogányok. Az 
imádságnál nem a sok beszéden, vagy 
hogy minél többen hallják, van a hang
súly, hanem  azon, hogy menj be a te 
titkos kam rádba s am it titokban kérzs, j 
azt m egadja neked az Ür nyilván. Az j 
im ádságban a hivő lélek erősen fogja I 
az Isten kezét s azt mondja: A kár sújt, 
akár áld, de el nem eresztem azt. Nem 
azért imádkozunk, hogy Isten te lje
sítse a kívánságainkat, hanem  hogy le
gyen meg az Ö akarata . Amikor pedig 
nyugtalanul, szinte türelm etlenül zör
getjük az Isten kegyelmének az ajtaját, 
akkor se az a gondolat visz az Ür színe 
elé, hogy zörgetünk, tehát nyittassák 
is meg nekünk, kérünk, tehát adassák i 
is meg nékünk, hanem  az az érzés, ! 
hogy Isten minden jónak a kútforrása, | 
akik Öt szeretik, azoknak m inden ja - | 
vukra szolgál, még a baj, a szenvedés 
és a nyomorúság is.

Az im ahadjáratnak végzetes hatása 
lehet a vallásosságra. Tegyük fel azt az 
esetet, hogy a körülm ények azt iga
zolnák, hogy az im ahadjárat eredm é
nyezte a háború végét, a béke eljöve
telét. Mennyi elbizakodottságot váltana 
ki em berekből és egyes felekezetekből! 
Azt mondhatnák, hogy m egtalálták a 
csodaszert. Az im ahadjáratra  jönne a 
reakció, az Istenről való elfeledkezés, 
üres templomok és csak a földi gyö-
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Imádság és hódolat
Ágendákban, az úgynevezett lelkészt szolgálat kézikönyveiben 

századok óta kegyes imádságok íra ttak  meg és olvasandók voltak a 
királyok születésenapján. Lelkészek és hívek egyaránt természetesnek 
tartották, hogy ennek így kell lennie.

Hazánkban is elterjedt ez a szokás s nálunk is majdnem parancs
számba ment, hogy az osztrák császári ház fejének születés, vagy név
ünnepén templomainkban imádságokat mondjanak. A m agyar protes
táns egyháztörténelem soha meg nem írható eseményei közé tartozik 
az, hogy hány „rebellis” magyar lelkész hogyan játszotta ki a schwarc- 
gelb gyanúsításba kerülhetés vádját azzal, hogy az ünnepnapról így, 
vagy amúgy megfeledkezett.

Országunk megcsonkítása után, az elszakított részeken szolgáló 
lelkésztestvéreink még ennek az osztrák császári szellemnek hatása
képpen kötelezve voltak arra, hogy az államfő és az új államok nem
zeti ünnepein templomaink is imádsággal emlékezzenek meg arról, amit 
szívük meleg dobbanása semmiképpen sem kísért.

M agyar hazai viszonylatainkban elsősorban egyháztörténeti érde
kesség az, hogy az iskolai hatóságok kormányzónk születés és név
napi ünnepén hódoltak előtte egyházi és világi ünnepségeinken, az 
egyházak azonban szertartáskönyveikben — legjobb tudomásunk sze
rin t — nem akarták az államfő személyére vonatkozó egyházi ünne
pélyességet, míg a nemzeti ünnepek rendje helyet foglalt bennük, 
bevezetni. Ezzel szemben örömmel jegyezzük fel, hogy népünk, gyüle
kezeteink és papjaink hálás imádságokban könyörögtek m indenha a 
mi kormányzónk életéért.

Feledhetetlen emlék az a nagyszerű nap, amikor egy évvel ezelőtt 
egyik magánszínházunk prológusaként az azóta elhunyt kiváló író, 
Harsányi Zsolt, a Mi Atyánk parafrázisát imádkozta el fenkölt, ben
sőséges és áhítattal teljes alázattal megszövegezett egyéni és a nem 
zet lelkét is megszólaltató imádságban. Úgy érezte ott akkor mindenki, 
hogy ez a protestáns írói és hitvallásos cselekedet a m agyar nemzet 
szivéből szakadt ki.

A két világháború közötti időben sok európai államban katonák 
állottak az országok élén. Az első világháború legendás hőse: Hinden- 
burg a megszégyenített Németország élén m int m egingathatatlan 
gránitszikla állt. Ebben az ő merev, kitartó, tökéletesen német és m in
dem percében evangélikus keresztyén alázatában nemcsak eszménye 
volt népének, hanem  nemzetének atyja. Politikájában, tanácskozásai
ban, katonai tevékenységében és tervezgetéseiben és vasárnaponkénti 
rendszeres evangélikus tem plom bajárásával népe előtt példázta egész 
belső em berét és sokak előtt u tat m utatott, m erre vezessen nemzeté
nek jövendője.

Petain, a francia nemzet egykori dicsőséges m arsallja, aki háború
ban sohasem futam odott meg s nyugdíjas visszavonultságában emlé
keinek és hitéből élt, úgy állt ismét népének élére, mint ahogy a pász
tor nélkül m aradt nyájnak élére áll a pásztor. Visszahozta magával a 
nemes francia erényeket s mindenekelőtt a francia katolicizmus kissé 
gloire ízű, de csak azért is alázatos buzgóságát, mintegy dokumentálva 
azt, hogy a forradalm i és egyházellenes francia szellem az ő idejében 
uralom ra nem kerülhet. Tőle m egtanulta ezt nemzete és vallja, hogy 
megmaradásuk záloga az a hit és vallásosság, amely államfőjüket is 
áthatja.

A huszas évek elején a Ráday-u.-i reform átus teológia dísztermé
ben tarto tta  az egyik protestáns diákegyesület díszgyűlését. Az elnöki 
emelvényen három férfiú ült: vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar- 
ország kormányzója, jobbján dr. Ravasz László református, balján D. 
Raffay Sándor evangélikus püspök. Ez a kép, mint egy vizuális emlék 
m aradt meg valam ennyiünkben s azóta is él sokunkban e három 
mgyar protestáns lélek nyugalmának, munkakészségének, hitének és 
hazaszeretetének együttes kiáramlása.

Húsz év után kormányzónk dicsősége állandóan növekedett s olyan 
hivő alázattal hordozza személyes meglátogatottságait koporsók és ked
ves sírhantok mellett, hogy régi református lelkészőseinek hitbizonyos
sága látszik meg életén.
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Napilapjainkban nrndíg  megszólal egy szürke kis hír nagypéntek 

után arról, hogy kormányzó urunk megjelent ezen a napon a kálvintéri 
templomban és az Ür asztalához járu lt fiaival, később fiával. De a 
hir hallatára m inden m agyar keresztyén lélek önmagába nézett s 
emlékezett saját nagypénteki cselekedetére: mi is azt a kenyeret vet
tük és azt a bort ittuk  az Ö emlékezetére.

Ez az ő hite az, amivel nemzetünknek nagy szolgálatára legalkal
masabbá vált. Ö az első m agyar ember, Ő nem zetünk atyja, ítélkezései
ben, parancsaiban, kegyelmezésében mindig az evangéliumhoz való 
közelsége vezeti s m ert sorsunkban ma Ő teljesen pótolhatatlan, nem
zetünk apraja és nagyja, hívője és hitetlenje azért imádkozik, hogy 
éljen és nekünk megmaradjon.

Hívek közösségében megbecsüljük ezt a m ondást’ tudom, hogy 
imádkoznak értem. A világ nagyrésze csak hallja ezeket a szókat, de 
értelm ét alig fogja fel. Mi tudjuk és tapasztaltuk azt, hogy közösségek 
imádkozó ereje vesztett csatákat változtatott győzelemre, pusztító 
sáskahadak ú tjá t téríte tte  el kövér földekről, népbetegségek tizedelé
sét állította meg imádkozó emberek házai előtt s a csapások és viharok 
kibeszélhetetlen pusztításait állta el sok nyom orult ember elől. S m ert 
tudjuk, hogy mi az imádság ereje és hatalma, azért tarta tnak  nálunk 
mindenfelé imádságok és könyörgések azért, hogy kormányzónk ural
kodjék, népünket az igazi úton vezesse s személyén és életén át m in
den az egész ország javára láttassák meg rajta  Isten kegyelme.

Isten m inden cselekedetével nevelni akar. Most nékünk, m agyar 
protestánsoknak adatptt élünkön járó Fő, aki előtt szívből tudunk 
hódolni minden katolikus testvérünkkel együtt örömmel és boldog 
alázattal. Személyében most mi is látjuk, hogy a felsőbbségek Istentől 
rendeltettek, akiknek jó engedelmeskedni. Nevel az idő m inket is, s 
két évtized elegendő volt arra, hogy megértesse Isten akaratát velünk 
szemben.

Egy nép imádkozott a kormányzó születésnapján egyszerre s 
egyért, idehaza s tőlünk távoli idegenben. Az itthoniak könyörögtek 
nemzetünk A tyjáért, a messzi idegenben élők imádkoztak a Vezér aka
ratának diadaláért, elszakadt és elszakított testvéreink imádkoztak az 
imádkozó keresztyén emberért, akit boldogan tudnak az ő állam főjük
kel összehasonlítani s barátaink velünk együtt imádkoztak azért, hogy 
a magvar nemzet szeme-fénye vezesse Isten és a világ előtt népünket 
békességre.

Istennek tetsző ez a nemzeti, hitből fakadó cselekedet. Az egyház 
szava is szívből tám ad és Isten trónusáig hatol.

Eurónában sok állam élén állanak ilyen Istentől hosszú élettel 
megajándékozott lelkek, akiknek kiválasztottságát igazolja éveik 
száma is és cselekedeteik is. A megfiatalodni akaró világ, amelyben az 
uj világot hozó harcban a fiatalok erői ma megszázszorozódva küzde
nek. sok államban s nálunk is Isten által az élen tarto tt, bibliai kor
ban élő lélek vigyázására vannak bízva. Ezért tudunk fiataljainkkal 
együtt meghajolni és engedelmeskedni, m ert tudjuk, hogy Őt Isten állí
totta élünkre s azért ta rtja  meg annyi szenvedése után nekünk, hogy 
rajta keresztül s ő érette is m indent megadjon és visszaadjon nem
zetének.

Nagy ünnepünk volt, hogy az egész m agvar nép egy szívvel könyö
röghetett érte, m egtartásáért és megáldatásáért. G. L.

Öröm, minden szomorúság mellett
Hadd találkozzunk össze még egyszer ez alatt a cím alatt azok, 

akik délkörök szerint most sem vagyunk közelleb, sem távolabb egy
mástól, de a régi egvházmegvékbe és kerületekbe való visszatértünk 
után — a száműzetés éveiben létrejö tt munkaközösségünk emlékeit itt 
ismételjük el. Hídépítés volt a közös munka. Azé a hídé, mely kelet
ről nyugatra ívelt. Ahogy visszaemlékezem, ezt a hidat egyszerre kezd
tük el építeni a két végén. S középen találkoztunk a SzMESz-nél. De 
nem volt ez egyszeri feladat. Évről-évre ú jra kellett kezdeni. Az egvik 
már 1918-ban nekigyürkőzött, a másik ped’g e«ak a végefelé szegődött 
el a munkások közé. De mindegyik éápitett. S volt azután öröm is a

nyörök hajszolása. De tegyük fel a m á
sik esetet, hogy az lesz az általános 
vélemény: Az im ahadjárat nem hasz
nált, az is hiábavaló volt. S ezzel szinte 
tudatlanul eldobják maguktól azt az 
értéket és erőt, am it ha az evangélium 
szellemében vennének igénybe, ép a 
legnehezebb időkben szolgálna lelkűk 
vigasztalására.

Nem h ad jára tra  van szükségünk 
ezekben a nehéz időkben, hanem  imád- 
ságos életre. Ezt az életet nem akkor 
kell elkezdeni, mikor a veszedelmek 
hömpölygő árja  szinte elragad, hanem 
m ár a jó napokban kell hozzálátni. Az 
imádságos életben nem lehetnek töré
sek, hanem  annak állandónak kell lenni 
s akkor se halál, se élet, se magasság, 
se mélység nem szakaszthat el az Isten 
szerelmétől. Az ilyen élet imádsága 
csöndes, halk szavú, sokszor bizony 
szavak nélkül való lesz. De erős. bizo- 
dalmas hitből táplálkozó, mit semmi 
sem rendíthet meg.

Egy, a bombázások keservein átm ent 
asszony írta ezeket a sorokat: ,,Hová 
lehetne most menni, hol zavartalan az 
élet? Az em berek nem  imádkoznak elég 
buzgón. Ne az im ák számával, hanem 
az őszinte, rövid fohászokkal ostromol
ják  az eget. E rre kellene őket m egtaní
tani . . . ” Lie. Fizély Ödön.

Adományok 
a bombakárosultaknak

Egyetemes egyházunk pénztárához a 
m ár közölt adományok után a követ
kező újabb adományok érk ez tek :. Egy
házközségek offertórium ai: Bezi 53.30, 
Söm jénm ihályfa 679.50, É rsekújvár 
96.50, Csákvár 196.60, Ormospuszta 30, 
N agytarcsa 313.22, Kassa II. 8.22, Ózd 
200, Nagykároly 221.20, Liliomos 6.90, 
Ú jcsanálos 10.85, Majos 375.06, Tisza- 
földvár 642, Bakonytam ási 77.20. Kassa 
I. 586.10, Fancsal 51.38, Bér 94.04, Ko
módi 99.32, Ambrózfalva 22. Olcsva 
47.80, Zalaegerszeg 54.94, Luczfalva 40, 
Sand 21.20, Bodzásottlaka 21, Irsa 17, 
K isvárda 41.86, Diósgyőr 6.10, Tállya 
10, Fót 1473.22, Százd 248.82, Dunaszer- 
dahely 50, Kőbánya 45.84, Nagybánya 
138, Pestszentlőrinc 100, N agytárkány 
86.30, Medgyesegyháza 180.08, Kölese 
110, Ösagárd 333.80, Szend 420.50, 
C sánk-H ontvarsány 188.72, Eger 20, 
Tés 208.95, Soltvadkert 300.50, Bikács 
35, ‘Vanyola 197.20, Bük 45.10, Szom
bathely 197.16, Szabadka 42.30, Kölese 
40, Rimaszombat 277.20, Szend 20, U j- 
klenóc 88, Legénd 30, Mucsfa 684.35, 
Dunagálos 47.74, Csépa 175.70, K isúj
szállás 74.52, Mezőberény II. 200, Ma
gyarboly 134.10, Szécsény 450, Sajó- 
kaza 259.32, Kistorm ás 8.50, Miskolc 
1500.56, D unaharaszti 137, Nagyvárad 
234.76, Bábonymegyer 65.82. Csikostöt- 
tös 47.14, Balogpádár 202.08, Izmény 
150, Zselyk 174.26, K untapolca 98.30,

1 ózd  30, Tornaija 326, Gyoma 488, Gérce 
1 274.62, Csögle 70.06, Tab 320.42, Jolsva- 

tapolca 44.15, Kispéc 43.14, Battonya 82, 
Kalaznó 100, Galgaguta 124.53, Bakony- 
szombathely 503, Ászár 71.50, Bakonv- 

[ bánk 21, Lajoskomárom 185.13, Egy- 
házaskozár 5, Bakonyszentlászló 64.22, 

i Nyáregyháza 56.49, Csanádalberti 32,
| Komárom 456.25, Budapest—D eáktér 
) 9fl.26, Budapest—Fasor 281.73, Bud"- 

pest—Ullői-út 69.10, Diósgyőr-Vasgyár
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98.02, Rákosszentmihály 137.91, P estú j
hely 130, Keszőhidegkút 143.50, Tokaj 
66.77, Hatvan 961.88, Nyíregyháza 737.05, 
Bonnya 18, Rekenyeujfalu 60.08, Mező
tú r 200, Pesti ném et 175, Kelenföld 
188.50, Hoffer Gyula, M artonvásár 10, 
özv. H orváth Elekné. Kisfalud 20, Si- 
mor Erzsébet, Sikl óslOO, Kiszely Zsig- 
mond, Tápiószele 10, F arkas Sándor 
lapszerkesztő, M átyásföld 20, Evang. 
Keresztyén Ifj. Egyesület, Rákóczi- 
telep 20, dr. M esterházy Ernő, Nagy- 
geresd 500, dr. Raffay Sándor püspök 
500, Chován Sándor lelkész 20, Dole- 
schall Lajos 3.23, Molnaszecsődi szór
ványhívek, Körm end 47 P. A gyűjtés 
eddigi eredménye (f. év június 5-ig) 
27.148.12 pengő.

Szóvátesszük
.. . hogy érdekes megnyilatkozást hal

lottunk a m últ héten egyik felelős kor
m ányférfiunktól a szem ély esk ed és e llen . 
Sajnos, nem fejtette ki egészen és hosz- 
szasabban, hogy m it is ért alatta. Mi a 
magunk részéről a jelen átalakuló és 
forrongó világban elsőnek azt a sza
bályt em lítenénk a személyeskedés kér
désében, hogy: senki se akarjon egye
dül mindenható és m indentudó lenni. 
Milyen sokszor és milyen sokan elmon
dották m ár ezekben a napokban, hogy: 
megmondtam, így lett. Én vagyok az, 
aki tudtam , tehát bizonyos helyekre és 
pozíciókba csak én jöhetek számításba. 
Nem szabad elhinnünk ezt. Eddig még 
m inden nemzet és minden ország élt 
tovább, ha meg is haltak  azok, akik 
polgárai közül azt hitték, hogy egyedül, 
kizárólag ők képesek végrehajtani m in
dent. Más is tud  és az ú jjáalakulás le
hetősége és reménysége annál bizto
sabb, minél jobban és minél nagyobb 
lendülettel 'törekszünk arra, hogy meg
keressük a megfelelő m unkatársakat. 
A második éppen ezért, am it szem előtt 
kell ta rtanunk  az, hogy igyekezzünk 
meglátni és elism erni a m ásikat. Ne 
törjön senki sem ellene, ne igyekezzék 
„m egfúrni” (ahogy rossz szóval m osta
nában állandóan halljuk), hanem  erő
sen törekedjünk arra, hogy m unkájá
ban segítsük. Nem osztozkodást kell ez 
a latt érteni, m ert ahol osztozkodás van, 
ott mindig egyéni érdekek kerülnek 
előtérbe, hanem  kölcsönös megbecsü
lést és együttm unkálkodást. A nemzet 
java sohasem olyan kis dolog, hogy 
egyéni érdekekből lehetne osztozni fe
lette és összefüggésbe lehetne hozni 
egyéni dolgainkkal. A harm adik pedig 
legyen az a krisztusi igazság, hogy „aki 
közületek első akar lenni, legyen m in
deneknek szolgája”. Egyben lehet tehát 
személyeskedni: a szolgálatban. Egy
ben lehet k ritiká t gyakorolni: a m unka
teljesítményben. De nem másban. Be
szélhetünk és igenis beszéljünk csak 
arról, csillogó és boldog szemmel, hogy 
mit dolgozunk és m it szeretnénk még 
tenni a közösség, a nemzet, az egyház 
érdekében és hagyjuk el mögüle azt a 
régi, liberális korba illő, utilitariszti- 
kus aljas megjegyzést: azért én is csak 
elérek vele valamit. Amíg ebben az or
szágban az em berek m unkájuk végzése 
közben a rra  gondolnak, hogy ezzel ho
gyan sütik meg egyéni kispecsenyéjüket, 
addig nem lesz itt feltám adás és új*élet. 
Addig csak a régi rendszer folyik to-
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Szlovenszkói M agyar Evangélikus Szövetsége gyűlésein — minden 
szomorúság mellett.

Lie. Fizély Ödönre szívesen emlékezem. Ö volt az első, akit ezen 
a hídon át a „Nyugatból” megismertem. Mint negyedéves teológus,. 
1932 őszén — első ízben — vettem  részt a SzEMESz Pozsonyban ta r
tott közgyűlésén. A Szövetség akkor m ár hosszú u tat megtett. Kiala
kult szertartás szerint folytak az előző napi tanácskozások s maga a 
gyűlés is. Emlékszem, milyen szorongó szívvel léptünk a tanácskozá
sok színhelyére. De ott aztán felengedett a szívünk. S jelentkeztünk. 
Bejelentettük, hogy a pozsonyi teológián tíz m agyar hallgató van s 
kértük, hogy a Szövetség terjessze ki ránk istápoló gondoskodását. 
Nagy- szükségét éreztük ennek, hiszen a szlovák és német hallgatók 
iránt kellő figyelmet és érdeklődést m utatott mind az egyetemes egy
ház, mind pedig a helyi gyülekezet.

A M agyar Akadémikusok Keresztyén Körében m ár előzőleg teoló
giai szemináriumot létesítettünk, ahová a helyi református lelkészek, 
de a helyi jezsuitarendiek is eljártak  — mint előadók. Kérésünkre a 
Szövetség válaszát ide hozta meg Lie. Fizély Ödön. Tanulságos és 
értékes előadások, nevelő szándékú viták hangzottak el azután itten 
hétről-hétre. S Lie. Fizély Ödönön és Endreffy Jánoson keresztül most 
m ár tapasztaltuk, hogy „Nyugaton” is vannak m agyar evangélikusok, 
nem csak Kassán, Eperjesen, Rozsnyón és — m ondjuk — Rima
szombatban. .

Ez a fölismerés azonban még távolról sem jelentette a szórvánv- 
sorsra döbbenést. Nem, m ert a tudatos szórvánvsors-vállalás m ár fej
lettebb közösség-szemléletet és átfogó szervezést igényel.

Az idegenbe vetettnek nem az az érzése támad, hogy „bárhol, 
mégis vannak olyanok, mint én vagyok”, hanem csupán csak annyit: 
„itt is, milyen jó, hogy itt is, ezen a ponton is!” S ebben a szigetlakó 
szemlélete ütközik ki. Észreveszi, hogy az ő szigetén kívül van még 
más sziget is, ahol az ő lelki sajátosságának megfelelő életkörülmények 
vannak s ezért hozzá hasonló lelki alkatú emberek közössége él.

A hídépítés m unkája ezért- nem m erülhetett ki abban, hogy a 
meglévő közösségeket összegezzük, m int valami szigetcsoportot, hanem, 
hogy a közbül eső területen szétszórt m agyar evangélikusok közösségre 
vágyakozó, de határozatlan akarásán keresztül terem tjük meg a szige
tek között a közvetlen összeköttetést.

Minden szomorúság m ellett az öröm az, hogy ilyen összekötő 
munka folyt is a Felvidéken. Ha ezt Ignácz Rózsa könyvének az előző 
cikkben közölt szemelvényeihez m érjük, ebből a munkából hasonló 
hősköltemény születnék. De az, aki végezte, névtelenül tette. Csak az 
útjelzők emlékeztetnek reá.

Egy fiatal kassai leányra gondolok én itten Huszonegy évvel 
ezelőtt az Isten választotta ki őt erre a m unkára. Missziói iskolába 
járt ekkor Németországban. Onnan m egterm ékenyült lélekkel tért 
haza. Több kassai leánnyal közösséget alakított. Álhatatos imádsággal 
tárták  fel kívánságaikat az Űr előtt. Az eredmény a „Bethesda Hajlék
talanok Otthona”, mely 30 hajléktalan gyerm eknek és elaggottnak 
nyújt hajlékot. De ezzel nem érte be. Kezébe vette az utazótáskát és 
bejárta az akkori egész Szlovákiát. Egyetlen lélek után is messzi u ta
zásokra vállalkozott. Az ország minden részében imádkozó közösségek 
sarjadtak nyomában. Azután m ár ez sem volt elég. Hogy a közösségi 
szellemet ébren tartsa és ápolja, lapot indított: „Boldogság Ú tja” cím
mel. A kisebbségi m agyar evangélikus sajtó hol bátorító, hol meg el
marasztaló módon föl is figyelt munkásságára. S ennek során nem egy 
„Kiss A lberttel” volt találkozása. Ú tján a megismert igazsághoz való 
szilárd ragaszkodása, de modorának nem mindig szeretetreméltónak 
nevezhető volta m iatt többízben is drámai jelenetben volt része.

Szent-Istvány Marga — m ert róla van itt szó — a húsz év alatt 
sokat tehetett a szórványsors-tudatra ébresztés terén Kelettől Nyugatig. 
Nem ezzel a programmal indult el, amint ezt m indjárt látni fogjuk, 
mégis itt is eredménnyel járhatott.

A „Boldogság Ú tja” utolsó számában 1943 márciusában — melyet 
követően a lap „Az Élő Víz” című evangélikus lappá szélesedett — 
ezt írja m unkájáról: „Istenem, sorsom a te kezedben van. Zsolt. 31, 16. 
Ez a mai ige hadd ‘szolgáljon alapjául mondanivalóimnak. Milyen 
kegyelem azt tudni, hogy életem sorsát Isten tartja  kezében. Jó ezt
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látni, ha visszanéz az ember, jó tudni a jelenre vonatkozóan, s jó így 
egészen Istenre hagyatkozva a jövőt is rábízni. Ez az év nekünk jubi
leumi év, 20 évvel ezelőtt voltam kint a missziós iskolában, a tízéves 
találkozón még ott lehettem , most nem is tudok testvéreim rő l. . . 
Visszatérve Németországból nehéz volt m indent ú jra  kezdeni. A közös
ségi m unka még 1916-ban kezdődött Kassán, 1926-ban alakult meg a 
leánykor, ahol áldott ébredést adott az Úr a Bethesda létrehozásánál. 
Azután l§36-ban m egindult a Boldogság Ü tja.”

Hogy ujjong az öröm még egyebütt is. Mégpedig ott, ahol az ifjú 
ság egymásratalál. Élt ifjúság az egész idő alatt és folyt ifjúsági munka 
mindenfelé a szigeteken. De az egymásratalálás csak az utolsó évek
ben következett be. A központi fekvésű Gömör madárdalos hegyei- 
vlögyei gyűjtötték össze a m agyar evangélikus ifjúságot.

Két éven át Csetneken táborozott az ifjúság. Az első találkozók
nak itt kellett lenniök. Már csak a m últja m iatt is. Chovan Sándor, 
a gyülekezet lelkipásztora, hűséges akarásával, nagy vendégszereteté
vel és atyai szívével a gömöri leányegyesületeket m ár addig is össze
tartotta.

1936—37-ben kiszélesedett a keret és a kisebbségi m agyar evan- 
gélikusságnak m aradandó eseményt jelen tett ez a két csetneki és a 
rákövetkező évben Sajógörrúirön m egrendezett ifjúsági táborozás. 
A Vargha Sándor szerkesztésében Rozsnyón megjelenő ..Luther” nép
lap külön ifjúsági rovatot nvdott és hónapokkal előtte, de utána is 
tárgyalta ezeknek a táborozásoknak lelkeket gazdagító és m egterm é
kenyítő hatását. *

Innen vesszük egy főiskolásnak 1937 szeptemberéből származó és 
a csetneki napokról beszámoló sorait: „M iért volt olyan csodálatos és 
fontos ez a táborozásunk? Erre színe magától adódik a felelet. Azért, 
m ert nem csak közös tudatunkat, hanem  még mindig pozitív keresztvén 
világnézetünket teljesen kicsiszolta, amelynek segítségével meg tud
juk állani helyünket a mai világnézeti harcok zűrzavarában . . . Valami 
furcsa érzés fogott el. amikor a táborozás napján Ürszentvacsora volt 
az ősi temolomban. Nemcsak bűnbánatot tettünk és bűnbocsánatot 
nyertünk, hanem amikor Krisztus szent Testét és Vérét vettük m a
gunkhoz, éreztem, hogy valam ennyien közös test és vér vagyunk, kik 
ebben a pillanatban felesküdtünk a 700 éves templomban. Isten és 
őseink előtt vallásunk és faiunk szeretetére. védelmére, továbbá arra, 
hogy célkitűzéseinket tiszteletben tartjuk  és soha szem elől nem 
tévesztjük”.

Minden szomorúság m ellett ilyen örömeink voltak M iért ne ú jít
hatnék fel ezeket is, ha a régi időkre emlékezünk? Mohr Gedeon.

Gyóni Géza élete és költészete
(Születésének 60. évfordulójára.} (Folytatás)

Költőnk öntudatát emelték költői sikerei, az a tudat, hogy a 
fogolytáborban nélkülözhetetlen. Még az ostrom alatt írta egyik leg
megrázóbb versét: a „Csak egy éjtszakára“ címűt. A fogságban jóté
kony szereplésekben vett részt, előad, felolvas, szaval- és reménvkedik, 
hogy még hazatérhet. Ekkori versei „Levelek a kálváriáról“ címen 
jelentek meg és nemrég m egjelent naplójából is m egism erhetjük vívó
dását, kínzó gondolatait. Idővel m indinkább fogy a békekötés és a 
hazatérés reménye. Csak tervezgetései éltetik, hogy maid Szabadkán 
telepedik le és családot alapít. 1917-ben öccse súlyos beteg lesz, tüdeje 
nem bírja az éghajlat zordságát, meg is hal június 8-án. E csapás vég
kép megtöri, maga is tüdőbajban szenved, tébolyszerű idegesség vesz 
rajta  erőt. Enni sem tud már, úgyszólván kiéhezés folvtán hal meg 
szívgvöngeségben éppen 33. születése napján. Ott nyugszik most is a 
távoli Krasznojarszk temetőjében. Minden megmozdulás, amely ham 
vait haza akarta hozni, erem énytelen m aradt és a jobb jövő köve
telése.

2. Költészete.
Gyóni Géza életének megrendítő tragédiája után forduljunk köl

tészetéhez.* Főleg háborús költészetét tárgyaljuk, piert ez legnagyobb

E M Ű L K I E T
vább új előjellel. E rre azonban nincsen 
szükség. Új em berre, új belső em berre 
van szükség, aki m unkájával nem di
cséretet akar kiérdemelni, hanem  belső 
szükségszerűséget cselekszik, am ikor 
végrehajtja  művét. El kell jönnie egy
szer annak az időnek, am ikor a ju ta l
mak és kitüntetések elsősorban azok
nak jutnak, akikben ez az összhang, ez 
a példaadó élet megvalósult és akik, 
m int férfiak, m int hazafiak állhatnak 
oda polgártársaik elé. vkm.

Olvastuk
A könyvnapi könyvek közül elsőnek 

egy új kiadó, a Kaszás-cég egyik re 
génye kerü lt kezünkbe. Gellert Vilmos: 
Novemberi hajnal című regénye ez. Az 
írói eredetileg inkább költeményekkel 
indult s csak újabban té rt át a prózára. 
A népi írók közé számítják, bár tá r 
gyait inkább m áshonnan veszi. Jellege 
szerint nem a Veres Péterék és társaik  
első generációja, hanem  inkább a m á
sodik, aki nem közvetlenül a faluból 
kerü lt elő, hanem  inkább a nem agrár 
proletár sorsot ismeri. Ez a regénye 
jobboldali regénynél: nevezhető s bizo
nyos, hogy sokan így is fogják olvasni. 
Azonban őszintén meg kell mondanunk, 
hogy a jobboldaliságot csak egy-egy 
zsidózó m ondata és egy jelenete kép
viseli. Vagyis: ta lán  abban jobboldali, 
hogy nem  akar liberális lenni. Nem 
egészen tiszta, am it mond, bár nagyon 
jóakaratú  és jószándékú. De látszik, 
hogy az igazi politikum, ami ebből 
származik, még nem sajátja. Ösztönö
sen népi, de önkéntelenül második ge
neráció már, úgyhogy belülről áradó a 
népisége, inkább másodlagos nosztalgia 
és elhatározás, állásfoglalás. Regényé
nek hőse is ilyen jellem vonásokat visel, 
ezért nem tud  döntő erejű  lenni, ezért 
bizonytalanabb, esendőbb. Sorsa inkább 
em beri sors, egyéni, m int közösségi. 
Egy em berről van itt szó, valószínűleg 
nem is akart mást az író, csak mások 
m agyaráztak bele egyebeket. Amit ír, 
az jó és érdekes. Eleven, lüktető stilus- 
sal rajzolja meg hősének botladozásait 
és azt a szerencsétlen sorsot, amelyik 
körülfonja és behálózza és amelyik 
végül meg is öli, anélkül, hogy még- 
egyszer m egadatnék szám ára a felemel
kedés és újrakezdés lehetősége. I tt  ju t 
el azután a szerző az űgazi mélységig, 
m ert nagyon jól érezhető benne a bib
liai igazság, hogy jövevények vagyunk 
csupán és nincsen kezünkben életünk. 
Jeleneteiben, leírásaiban m értéktartó, 
úgyhogy m egbotránkozást sehol sem 
kelt. Ez az ízlésessége egyik főerőssége.

kp.

Láttuk
A Nemzeti Színház idén bem utatott 

darabjai közül az utolsó Kemény J á 
nos drám ája volt: Péter. A szerző a 
helytállás és az egyéni boldogság kér
dését veti fel főhősének alakjában. Ott 
m aradjon-e a megszállott Erdély nyo
morúságában a földesúr gróf, vagy pe
dig menjen el külföldre, ahová m űvelt
sége, ku ltú rá ja  és egy régi szerelem 
csábítja. A kérdésre a válasz hosszas és 

i erősen ujságszólamszerű m egnyilatko-
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zásokban születik meg, ám egészen 
meglepő módon akkor sem egyéni dön
tésként, határozott, m indenről lemondó 
helytállás form ájában, hanem  egy kül
sőleges ügyből kifolyólag. Egyéni be
csület és a falu szája az, amelyik itt 
ta rtja . Azt ugyanis m egértik (egészen 
különös módon, de jellemzően, m ert a 
m agyar m indent „m egért”, am it a fel
sőbb osztályok cselekszenek), hogy el
vágyik a sárból és a küzdelmek közül, 
de nem értik  azt, hogy akkor hagyja 
őket cserben, am ikor hadbíróság elé áll 
csaknem az egész intelligencia tilto tt 
gyűlés miatt. Ez ta rtja  itt a hőst, hogy 
azután a hősnő, aki mindig felemelni 
akart, m egláttathassa vele, m it kell 
tennie. A darabban sok a szólam — 
igaz, hogy az újságok korában többé- 
kevésbbé mindenki szeret így beszélni. 
A drám ától mégis többet várunk, mé
lyebbet, igazabbat. E drám ában csak a 
tárgy felvetése jó és érdekes, a többi 
elég gyenge.

Nem értünk a fiatalokhoz mondja a 
Vígszínház francia darabjának címe, 
meglepően és szellemesen. Sok ügyes 
gúnnyal és szatírával ékes darabot 
takar ez a cím. Még erkölcsösnek is 
mondható, m ert az erkölcstelenséget el
ítéli végső csattanója. Az elején azon
ban egészen ham isan m egjátszott lapos 
jelenetek rontják  az egész összhatást 
és azt a gondolatot (amelynek kissé 
jobban kellene kidomborodnia), hogy a 
fiatalság önmagában sohasem olyan 
romlott, m int az idősebb nemzedék, 
m ert még van előtte valami, még van
nak céljai, vannak eszményei és eze
ket tekinti elsőnek. Érdekes lenne ku
tatn i ennek mélyebb okait.

József legenda a m últ héten ünne
pelt S trauss Richárd évforduló alkal
mával rendezett operaházi sorozat tu 
lajdonképpeni újdonsága. Régebben 
m utatták  ugyan m ár be, még a télen, 
de eddig nem sokan lá thatták . T arta l
milag a legenda szó jó rá, m ert sem 
korszerűség szempontjából nem felel 
meg a valóságnak, sem igazi ta rta lm á
ban. A bibliai József története csak a 
magot adja, ezt dolgozza fel azután a 
tiszta férfi és a bűnös asszony szimbó
lumává, vagy akár a tisztaság és a 
földi bűn jelképes harcává, amely a 
legendák törvényei szerint angyali je
lenéssel végződik. A legendásítás m a
gyarázza azután a korszerűtlenséget is.

kp.

HÍREK
A székelyföldi misszió kézdivásár- 

helyi tem plom ának alapkőletételéről 
m ár adtunk h írt olvasóinknak. Most 
pótlólag közöljük, hogy az istentiszte
leten és az ünnepi közgyűlésen Járosi 
Andor esperes, Rigó János székely
zsombori lelkész, Kovács László h. lel
kész, Beyer Aurél nagyváradi hitok
tató-lelkész, vitéz Molnár János egy
házmegyei s. lelkész és Bothár L. Vil
mos egyházfelügyelő végeztek szolgá
latokat. Az ünnepséget em elkedetté 
te tte a vármegye főispánjának, alispán- 
pának, a város polgárm esterének és 
egyéb hatóságainak, valam int a refor
m átus testvéregyház elnökségének és 
presbitérium ának a jelenléte. A 160 lel
ket számláló kézdivásárhelyi* gyüleke-
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hatással volt nemcsak korára, hanem az utókorra is. A világháború 
egyetlen m aradandó értékű költője Gyóni Géza.

Ngy változáson ment át maga is: a béke éveiben forradalmi ér
zelmű, antim ilitarista (hadseregellenes), m int a „Cézár, én nem me
gyek” m utatta. De itt nem a m agyar hadsereg ellen szólt, hanem a 
k. u. k., osztrák célokért áldozatot kívánó hadsereg ellen. Mikor kitört 
a világháború, m ár más húrokat penget: A meggyilkolt trónörökös, 
Ferenc Ferdinánd bosszúálló szellemét látja seregeink élén Szent 
Lászlóként. .

„Ami most készül, szent leszámolás lesz,
S nyugalom, áldás, béke a Jövőnek.
Virágos, ékes fegyverünk nyomában 
Nagy Békeország vasfalai nőnek.”

S mikor maga is belejut a küzdők sorába, egész lelke megtelik a be
nyomásokkal. A Przemyslből küldött kötet ennek legértékesebb meg
nyilatkozása. A „Levél a gránicról”, lengyel határról, még vidáman 
mókázik:

„Aki olvassa, 
Könnye száradjon, 
Drága kis szíve 
Meg ne szakadjon.

Sose gondoljon 
* Csúnya halálra — 

Vidáman él itt 
Hű katonája.”

Égy másik versében kedvesen beszélget két vitéz- Vasárnap a sán
con; csak haza gondolnak; néha árulják el a fenyegető veszélyt, mikor 
az egyik így szól:

„Pajtás, húzódj csak erre közelebb,
A golyó a földet mind kivágta,
Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed,
A kicsi fiad ne várjon hiába,
Nekem nincs fiam, aki hazavárjon”.

S megdöbbentő a vers utolsó sora: „Minden jó lélek dicséri az U rat”. 
Egészen népies hangot üt meg a M agyar katonák dala, mely így

kezdődik:

„Lángoló vörösben 
Lengyel hegyek orma, 
Látlak-e még egyszer 
Sülőfalum tornya,

K inyílik-e még rám 
Egy kis ablak szárnya, 
Meglátom-e magam 
Egy szelíd szempárba?’

Bízik, hogy az édes párja imádkozik érte:

„Vissza is imádkoz,
Az ég meghallgatja:
Ha nem karácsonyra,
V irágvasárnapra.”

Már keserűség csendül fel Levél nyugatra című versében, mely 
képletesen is szól a nyugatosokhoz, világpolgárokhoz; így kezdi:

„Hol vagytok most, kis „intellektüellek”,
Kiket bús század baljós vége ellett?
Szent Nyugat előtt rajongva térdeplők . . .
Gúnj'os mosolygók ideálra, honra,
Kiknek New-York volt a Pantheonja?
Kik ígértétek a szent Holnapot,
S akik tegnap is hátra voltatok.”

Hol vannak most a fránya franciások, kis kéjencek, tucatóriások,

„A vihar földjén csak egyet is lássak,
De hol vagytok?” A harctéren kint az erő beszél, ők most 

kis fiúk: „E földet, s m it ra jt terem t a zseni, Paraszterőnek kell meg
védeni”. A m ajmolt Nyugat és vad Észak már rothadt, de erkölcsben 
tiszták, kik a világot itt kint m egtartják:
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„Csak a szálas fenyves, melyben sasok hálnak,
Állhat ellen e szél forgatagának,
S jöhet vihar, világkeverő:
Mosolyogva állja szűz m agyar Erő!”

És itt a hazaszeretet áldozatában Petőfi lelke jár előtte:

• „Csak most szorítsd meg — kiáltja —,
Rontsunk reájuk énekelve!
Velünk az Isten és m inden szentség,
S velünk harcol Petőfi lelke.
S ha úgy akarja Végzet úr,
S rablók golyója m inket is eltalál, —
Hurrá, testvér, a mennyországban is 
Petőfi lelke vár.”

Nem csoda, ha ezután az ostrom lottak merész kitörésében is részt- 
vett önként és m egírta legerősebb hangú költeményét, a „Csak egy 
éjtszakára” címüt, mely legismertebb háborús verse.

„Csak egy éjtszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket,
Csak egy éjtszakára!
Akik fent hirdetik, hogy — mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
Gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek”,

Küldjétek ki a szálkakeresőket, uzsorásokat, hitetleneket, üzérkedőket, 
csahos nyelvvel hazaszeretőket,

„Hogy bújnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, meakulpázna,

* Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltna bőgve: Krisztusom, mi kell még?
. . . Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha, soha többet . . .
Csak egy éjtszakára küldjétek el őket!”

Akadnak verse közt kedves tábori képek is, melyek azonban meg
gondolásra is késztetnek; ilyen az idilli hangulatú „Alexis levele 
Alexandrához”. Alexis az orosz táborból ír a nagy szenvedésről, m ely
ből megváltás a halál.

„Amerre zúg a Dnyeszter habja, 
M erüljetek egy léken abba.
Halál hulláma lágyan ringat, 
ö leld  á t jól a kis fiamat.
Öleld á t j ó l . . .  S ne feledj engem; 
Hát ő is, hát ő is így szenvedjen,

Mint elátkozott szolga-apja? . . .  
M erüljetek a jeges habba!
Ha pokol is, orosz mennyország: 
Az em bert ott nem ostorozzák. 
Ott találkozunk, édes lelkem — 
Reggelre én már el is m entem.”

A m agyar táborban bezzeg más hang

„Ne szomorkodj, Bálint,
Itt a m agyar farsang,
Lengyel hegyek havas ormán 
Tárogató harsan;

A dicső emlékű kuruckor hadakútján 
zik Rákóczira, ez lelkesíti.

„Az istent se bántsad;
Hogyha muszáj, ő is beáll 
Magyar katonának,
Hogy nézhetné nyugton,

Milyen népi hang, népi gondolat, 
seregbe.

uralkodik:

Ráismersz-e, Bálint,
Jó néhány századja 
Vezetett m ár itten minket 
Magyarok csillaga.”

jár a magyar most is, emléke-

Hogy a m agyart bántsák,
Gábor angyal élesíti 
Csillagos szablyáját.”

h°gy jó Isten is beáll a vitéz magyar

zet most épülő temploma hazánk leg
keletibb evangélikus istenháza lesz. 
Feladata a nagyrészt délerdélyből á t
m enekült csángó és székely evangéliku
sok összefogása Felsőháromszék szór
ványterületén.

Vallástanár nyári szünidőre lelkészt 
helyettesítő vagy kisegítő szolgálatot 
vállal vidéken. M egkereséseket lapunk 
kiadóhivatalába kérünk.

Fancsal. A tiszakerületi Luther-Szö- 
vetség a nagy szórványterületre k ite r
jedő Fancsalban gyülekezeti napot ta r 
tott. M arcsek Jánosné vasárnapi isko
lai tan ítást végzett, M arcsek János pe
dig az istentiszteleti szolgálatot látta 
el. Délután külön összejövetelek, majd 
vallásos-est következett, melyen im ád
ságot a gyülekezet lelkésze, Tessényi 
Kornél mondott, M arcsek János espe
res pedig megnyitó beszédet tarto tt. 
Művészi énekszámot a m egújított or
gona kíséretével F iedler Nándor igaz
gató-tanító  m utato tt be. Dr. Vető Lajos, 
a kerületi Luther-Szövétség igazgatója 
ünnepi előadásában az evangélikus em 
ber rem énységét ecsetelte. A szórvá
nyokból egybesereglett híveket a gyü
lekezet példás áldozatkészségéből ven
dégelték meg.

Megszervezik a kárpátaljai misszió 
máramarosszigeti körzetét. A szervező 
m unkára Túróczy Zoltán püspök J u 
rányi István segédlelkészt nevezte ki. 
Az új missziói körzet segédlelkészét 
Józsa M árton missziói lelkész ik ta tta  
be június 14-én a máram arosszigeti re 
form átus templomban ta rto tt isten
tiszteleten.

A veszprémi egyházmegye lelkészei 
június 7-én Pápán ta rto ttak  értekezle
tet. Kóts Lajos lajoskomáromi lelkész: 
A háború hatása a kegyességre; Dombi 
László pápai hitoktató: A lelkészhiány; 
H ubert István csöglei m. lelkész: A
konfimációi oktatás és szertartás egy
ségesítése címén ta rto ttak  előadást. — 
Az egyházmegyéből hárm an teljesíte
nek katonai lelkészi szolgálatot.

Felsőszeli. Az ifjúsági egyesület nagy 
sikerrel adta elő M átis István esperes 
„M agyar A ndrás” c színművét. Az elő
adás tiszta jövedelme 1000 pengő volt, 
am it az ifjúsági egyesület kölcsön- 
könyvtára javára fordít.

Eljjegyzés. Ju rány i István m áram a
rosszigeti missziói s. lelkész eljegyezte 
Hernád Sándor nagytarcsai evangélikus 
tanító  leányát, Etelkát.

Születés. Dr. Korornpay János bank- 
tisztviselőt és feleségét, Kapi K lárát 
Isten fiúgyermekkel áldotta meg, aki a 
szent keresztségben a Béla nevet kapta. 
Az újszülött D. Kapi Béla püspök tize
dik unokája.

Az Országos Bethlen Gábor Szövet
ség könyvtárat létesít a m agyar olvasó- 
közönségnek jó, elsősorban protestáns 
könyvekkel való ellátása céljából. A 
könyvtár célja az is, hogy az összes 
m agyar protestáns írók minden művét 
összegyűjtse.

A rozsnyói evangélikus kereskedelmi
középiskola — egyetlen evangélikus ke
reskedelm i középiskolánk — fiú- és 
leánytagozattal, valam int internátusok- 
kal működik. A jövő évre szóló iskolai
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Ezzel szemben a Gorkij önkéntes személyében az elkínzott orosz 
katonát m utatja; buzdítja:

„Fordulj vissza, míg nem hiába,
S vágd oda cárod részeg arcába,
Vágd oda már, Gorkij önkéntes:
Orosz anyák, ha mind hárm at szülnek,
Diadalt itt akkor sem ülhet,
Soha, soha, Gorkij önkéntes.
Kancsuka zúghat, száz cári gazság,
Egy fegyver győzhet csak: az Igazság.
S az a miénk, Gorkij önkéntes.”

Milyen lelkesítő volt ez: a hang ott bent a várban s m ilyen nagyon 
emelte volna a hangulatot itt Magyarországon is, ha nem lett volna 
már belső métely, mely ellenkező határra dolgozott és ellenkező han
gulattal bomlasztotta a hát mögötti országban oly fontos lelki egységet.

E kis szemle m utatja, mi tette  igazi m agyar költővé és háborús lát
nokká Gyóni Gézát.

Hallgassuk meg még utolsó verseit. Mindig remélte a békét, mindig 
a visszatérésre áhítozott. 1917 június 15-én, tehát halála előtt 10 nap
pal írja:

A béke jön — m ár mehetek; Ne féljetek, ne szóljatok,
Bajtársak, Isten veletek. O tt leszek én a kapunál.”
Felhőlovam nyergeivé áll:

BftNCflMJSELET
beíratásokat júl. 1. és 3. napján  ta rtja . 
Evangélikusokat feltétlen előnyben ré 
szesítenek.

Halálozás. Alexy Lajos ny. evangé
likus főgimnáziumi tan ár június 12-én 
hosszú, de türelem m el viselt szenvedés 
után 66 éves korában elhunyt. Teme
tése június 14-én volt Sopronban. — 
Svehla Antónia nyug. gimnáziumi ta 
nárnő szintén június 12-én halt meg. 
M unkás tagja volt a budapest—fasori 
nőegyletnek.

Ezüstmenyegző Kappel M átyás bank- 
tisztviselő, lapunk buzgó olvasója és 
felesége, Jékel Etelka június 17-én ün 
nepelte házasságkötésének 25. évfordu
lóját a fasori templomban.

Születés. Lágler Béla porrogszent- 
királyi lelkészt és feleségét, Varsányi 
Évát Isten leánygyerm ekkel áldotta 
meg, ki a szent keresztségben Erzsé
bet Éva Lenke nevet kapott. — Csep- 
regi Béla kér. missziói lelkész és Med- 
gyaszay Piroska házasságát Isten fiú
gyermekkel áldotta meg, aki a szent 
keresztségben a Béla nevet kapja.

Házasságkötés. Zoltai Gyula evan
gélikus lelkész és S tráner Emma (a ka- 
passzekcsői lelkész leánya) június 29-én 
ta rtják  esküvőjüket a kaposszekcsői 
evangélikus templomban.

A bányai egyházkerület legutóbb fel
szentelt új segédlelkészeinek D. Raffay 
Sándor püspök és a budapesti egyhá
zak paróchus lelkészei L uther-kabáto t 
adományoztak. A szükséges szövet
anyagot az egyetemes egyház igényelte. 
Reméljük, m ásutt is követik a szép pél
dát és megkönnyítik lelkészeink az 
életbe induló új lelkészek nehéz gond
jait.

Házasságkötés. Kiss Béla oki. m ér
nök és Zalántay H erta június 3-án ta r 
to tta esküvőjét a bpest—kelenföldi 
templomban. Az esketést dr. Kiss Jenő 
egyet, tanár, a vőlegény édesatyja vé
gezte.

Hatvan. Június 4-én templomi ünne
pély keretében igét hirdettek  Bogya 
Géza, F arkas Ferenc és Torda Gyula 
lelkészek, szavalt Piska M árta, Buth 
M ária és Kiszáczky Erzsébet. Orgonáit 
Filcsik M árta és Gömböcz József, éne
kelt Varga Judit, Szabó Juliska és 
Piska Magda, V ladár M ihály orgona
kíséretével.

Az első papszentelés ápr. 23-án volt 
a visszafoglalt Viipuriban. Ez alkalom 
mal 7 végzett hittudom ánykari hallga
tót szenteltek lelkésszé a viipuri-i hely
őrségi templomban. J. B jörklund és I. 
Salomies püspökök végezték több más 
lelkésszel együtt az élményszerű szer
tartást. Salomies püspök többek között 
ezt mondotta: A lelkész útja az örven-
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Megáll m ajd a Kárpátok szikláinál

dező szív és a m egpróbáltatások útja.- 
Az Ür azt akarja, hogy az Ö szolgái 
legyenek az*Ö követői is. Tartalom  nél
küli, formai vallásosság Isten szám ára 
borzalom. A lelkész m indenkinél job
ban m egtanulja, hogy valójában milyen 
keskeny az az út, mely az életre vezet.

A tiszavidéki egyházmegye közgyű
lése. A tiszavidéki egyházmegye a 
rendkívüli viszonyok m iatt június hó 
8-án Nyíregyházán ta rto tta  meg az 
eredetileg N agyváradra tervezett évi 
rendes közgyűlését Csajka Endre h iva
ta lára nézve legidősebb egyházközségi 
felügyelő és Túrmezei Sándor esperes 
elnöklete alatt. Dr. , S treicher Andor 
egyházmegyei felügyelő katonai szol
gálata m iatt nem vehetett részt a gyű-

és megáldja a visszatérőket:

lésen. A gyűléssel kapcsolatban egyház- 
megyei presbiteri konferencia is volt, 
melyen „Harc a belső ellenség ellen” 
és „Harc a külső ellenség ellen” címen 
két előadás hangzott él. Előadók vol
tak: dr. Levente István nagyváradi kir. 
ügyész és Józsa M árton kárpátaljai 
missziói lelkész.

A Pozsonyi Evangélikus Egyház
megye 1944. évi június hó 29-én d. e. 
10 órakor a felsőszelii evangélikus 
templomban közgyűlést tart, melyen 
újonnan megválasztott felügyelőjét 
vitéz Jány Gusztáv ny. vezérezredest, 
valam int újonnan választott esperesét, 
Mátis István felsőszelii lelkészt feleske
tés u tán  beik tatja  egyházmegyei fel
ügyelői, valam int esperesi székébe.

„S a vérrel vont határokon 
Békés népekkel jó rokon,
S boldog legyen már a magyar! 
Vérnek ágyából mely kikéi,

Áldott legyen m ár a kenyér, 
S annyi m ártírsír felett 
Süssön fel édes szent napod, 
Munka, Békesség, Szeretet.”

íme, még halába előtt is, annyi kínos szenvedés után is a szeretet előtte 
a legnagyobb kincs, m it áldáskérően kíván a magyarnak.

Utolsó sorait június 15-én írta; kis vers ez, melyet a kórház falára 
írt, s melyet egy fogolytársa másolt le. Utolsó megnyilatkozása a 
Gyónás.

„A halál igazságot oszt,
Gonosz, ki mást szavakkal ámít. 
Térjetek meg és szeressetek,

Elnyel m indeneket a hőség, 
S csak Istené a dicsőség.”

Pályája elején lelkésznek indult, talán atyai befolyásra, de utolsó per
cében is lelkészként hirdeti a szeretet diadalát és erejét; még elboruló 
lélekkel is m egtérésre hív és Isten dicsőségét zengi.

Dr. Bánkúty Dezső.
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Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
V álasztékos. ízléses, szolid munka.  Előnyös árak.

Régi közismert. 
megbízható *

K l í t N j S s V a l o ^ b u d a R e s t  
** si ° rm ív kristor tér 6
ir ^ T N ^ s ia ío n  Budapest 
J > y . í o r r n e S I ,w L rich ó F  Kór fi

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások.

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítás) A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

io , g r raoi
és az összes hang- A PMF I /  hangszer- 
szerek legolcsóbban T I 1 JLi telep
Budapest. Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I P t t h t ' Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám .
LOlQlull. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház* 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus in tézm ény , mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
véfefe Me nd ö l né hittestvérünk 

zongoratermében 
Bezerédí-u. 10. — T el.: 140—352.

M ű virág , d is i to l l ,  e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Spest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

HFIVFP7Í1KU L L I LUl UIY vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS neviegye2 \  cimkék 
VII. KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ BÉKES S ÉG jeligére a kiadóhivatalba.

kiadó.
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Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma
gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9'— P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 

Maróthg Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8'— P. Kötve : 12.— P.

Maróthg Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4’— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: 1 "20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve: 2’50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 '40 P,

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10'— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve; 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20'— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12'— P.
Ásostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0'60 P. 

Díszes : 4’— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2'— P.
7 - 1 Friedrich Károly: A magyar evangé- 

U j !  likus templomi ének történetének 
1. vázlata. 124 oldal. Fűzve : 8 — P.

BUDAPEST, Vili., ÜLLŐI-ÚT 24.
j MEL keresztény ceg

S tin g l ,  L a u b e r g e r ,  S te l z -  
h a m e r ,  E h r b a r ,  B ö s e n -  
d o r f e r  s t b .  v i l á g m á r k á s  
z o n g o r á k ,  p i a n i n ó k  le g -  

■■.m Cf fr/ff I  o l c s ó b b a n ! —  R é s z l e t ,
b é r l e t ,  s z á l l í t á s ,  c s e r e  !

R e i s s m a n n  I m r é n é
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Kiszaggatott
Aki hétfőn reggel az újabb 

terrortámadás miatt elszoruló 
szívvel végigment a főváros 
utcáin és terein, megdöbbenve 
látta, hogy nemcsak emberek 
váltak újra hajléktalanná, 
nemcsak épületek omlottak 
össze s nemcsak ablaküve
gek zúzódtak szét a lég
nyomás erejétől, hanem élő, 
erős, talán évszázados fák tör
tek derékban ketté, vagy ve
szítették el most olyan ékes 
lombkoronájukat. Fák, melyek 
itt mindig csodálatos prédiká
ciókat mondanak a gondviselő 
Istenről, aki tél után évről- 
évre elhozza a tavaszt és a nya
rat. A fővárosi ember nélkülük 
alig venné észre az évszakok 
változását. Mindenki szereti 
őket. Ha csak kevés időnk van 
s nem tudunk messze menni a 
nagyváros kőrengetegei közül, 
letelepszünk egy-egy hatalmas 
lombsátor alá s gondolatban 
odaszállunk a távoli erdő fái 
közé és a szülőföld feledhetet
len, pihentető tájaira.

Mostmár ezek a fák is meg- 
kevesbbedtek. Hiába keresünk 
majd egy-egy jólismert fát. A 
fák egy része is áldozatává lett 
a háborúnak. Őket is megtize
delte az ellenség. A bombakrá
ter még gyökerüket is szétszag
gatta. Pedig azok hihetetlen 
erősen belekapaszkodtak az 
őket tápláló földbe. Elpusztul
tak a fák szépséges lombkoro
náikkal, hatalmas gyökérze
tükkel, üde zöld leveleikkel. 
Olyan furcsa és visszataszító 
látványt mutattak a korareg
geli órákban. A nyár legelején

csak úgy duzzad mind az élet
től, még nem fonnyadt meg, 
még sárgás-fakó színek nem 
játszanak a levelek tenyerén. 
Máskor felfelé néztek, az ég 
felé, most sokukat belepte a 
föld pora s kemény szívű em
berek kegyetlenül rájuk tapos
tak. Magam sem tudom miért, 
de ezen a reggelen nagyon saj
nálni kezdtem a kiszaggatott 
fákat. Mindig szerettem, be
csültem őket. Ha gonosz gyere
kek bicskáikkal megsértették s 
húsukba vágtak, mindig sajnál
tam őket. Most azonban külö
nösen elérzékenyedtem mellet
tük. Eszembe jutott, hogy míg 
az emberek maguk zúdították 
magukra a mai idők minden 
borzalmát, addig ezek a fák ár
tatlanul szenvednek s halnak 
meg az emberek miatt. Nem 
érdemlik meg sorsukat. Szeret
tem volna mindegyiknek külön 
megmondani, hogy én sajnálom 
és most is változatlanul szere
tem őket.

Ha sokan el is haltak, hiszem, 
hogy a megmaradottak helyet
tük is fognak beszélni és 
eszükbe juttatják a háborúban 
mindig jobban eldurvuló em
bereknek mindazt, amit Isten 
az ő életükön keresztül üzenni 
akar nekünk. Hirdetik, hogy 
ebben a bűnnel és gonoszsággal 
beszennyezett világban az iga
zak mégis csak folyó vizek 
mellé ültetett fák s megtermik 
a maguk gyümölcsét, nem szá
radnak el. Van reménységük a 
legnagyobb aszályban is. S ha 
ma szinte azt látjuk, amit az 
apostol látott (Júdás 12. vers),

fák
hogy elhervadt, gyümölcstelen, 
kétszer meghalt, tőből kiszag
gatott ember-fákkal van tele a 
világ — mégis Isten fái meg 
fognak indulni a szélben, gyü
mölcstermésről és nyárról fog
nak beszélni újból. Susogásuk 
még imádságra indítja a most 
rájuk alig emlékező embereket. 
S ha most a viharban össze
vissza dobálják ágaikat, fognak 
még egymásra borulni jobb 
időkben.

Eddig talán soha nem látott 
vihar tépi, szaggatja a fákat. 
Villámokat szór a gyűlölség, 
kidönti a legerősebb évszáza
dos fákat is. Isten igéje azon
ban mindenen győzedelmeske
dik. Mint az életnek minden 
területén, úgy ebben a vonat
kozásban is az történik, amit az 
Űr ígért. Mint sok vihart meg
ért fáké, olyan lesz a benne bízó 
népnek élete (Ézs. 65:22.). Kö
zeleg az idő, amikor „örven
dezni kezdenek az erdőnek fái 
az Úr előtt, mikor eljövend 
megítélni a földet“ (I. Krón. 
16:33.). Itt az utolsó esztendő; 
most minden fák Ura, Jézus 
Krisztus a kiszaggatott fák bor
zalmas képén keresztül arra 
figyelmeztet: még ebben az év
ben megkegyelmez nékünk, 
megtesz mindent, hogy gyü
mölcsöt teremjünk. Ha termé
ketlenek maradunk, kivágatta- 
tunk. Milyen beszédesek az 
összetört fák a hivő emberek 
számára, — azt mondják, amit 
az evangélium: jobb és több a 
szeretet, mint a gyűlölet.

P. P.
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A fürdőváros

K épeslapjaink erről szépen szoktak 
cikkezni. Szép képekkel. Fürdőruhás 
szép ifjú hölgyek napoznak a nivea- 
plakát alatt, a hullám fürdőből m agasra 
csap a habos víz és a lubickolok jókedve. 
Árkádos szép régi épületek sárgaleve
les bolthajtásai alól kék víz kandikál 
ragyogó medencéből. E ltört mankók 
és megifjodott fürdőző öregek imponáló 
p lakátjai virítanak, neon fények a fü r
dőkön, luxus és idegenforgalom. Szó
val el vagyunk telve a fürdőinkkel. 
Volt külön luxuskiadású folyóirat is, 
mely azt a h írt verte, hogy a m agyar 
főváros a fürdőzők városa. Az is volt. 
A gazdag fürdőzőké. Zsidóké és idege
neké. A Dolgozó M agyarság c. folyóirat 
most világot vet erre a kérdésre. Ada
tai szerint az 1941-es adatszolgáltatá
sok szerint Budapesten 126.610 fürdő
szobás lakás volt, s ezekben 460307 lé
lek lakott. Ezzel szemben 580306 lélek 
158.716 lakásban fürdőszoba nélkül élt. 
Ez a négyszázhatvanezer lélek pedig a 
fürdőink statisztikái szerint, melyek
ben különválasztva közlik a tisztálko
dási fürdőzéseket az egyéb célú lubic
kolásoktól. fejenkint, évenkint három 
szor fürdött.

Fölösleges volna ezt a négyszázhat
vanezer lelket bélyegezni meg a kultú- 
rálatlanság és higiéniai igénytelenség 
barbárságával. Ezek a kisemberek, 
munkások, gyerekek valahogy biztosan 
m osakodtak azért. Aki valaha kü lváro
sokban já rt és lá tta  azokat a megható 
igyekezeteket, am elyekkel anyák, fiatal 
leányok és egyszerű em berek küzdenek 
a tisztaságért, „úri” megjelenésért, aki 
nézett m ár a Duna lépcsőin tisztálkodó 
szegényembereket, s láto tt kültelkeken 
tragikom ikus kellékekből összetákolt 
„zuhanyokat”, s a lógó zsákdarabok 
mögött fürdőző „zsuzsánnákat” és m á
sokat, az tudja, hogy a városi magyar 
kisem ber is igényel valam it abból, am it 
„fürdővárosnak” nevezünk.

Inkább mondjuk meg azt, hogy ez a 
fürdőváros nem a m agyar kisem ber 
higiéniájáért, egészségéért akart szol
gálatot vállalni, hanem  inkább az üz
letért. Nem azt a népréteget akarta  fü r- 
dőztetni, am elynek eddig nem lehetett 
fürdőszobás lakása. Hanem  egészen 
m ást akart. A „B udapest-fürdőváros” 
is egyike azoknak az áruló nyomoknak, 
amelyeken el lehet ju tn i az igazság 
megismeréséhez. Az igazság egy, a szo
ciális M agyarországtól messze fekvő 
valóságról beszél. Ideje, hogy eltüntes
sük ezeket a nyomokat. Ami kényelem, 
egészség, életnívó és gyönyörűség a mi 
kis országunkból kitelik, meg kell hogy 
nyíljék minden m agyar számára.

dyl.

Sátoraljaújhely. A gyülekezet június 
hó 4-én ünnepi napot ta rto tt temploma 
építésének 50 éves fordulója alkalm á
ból. A délelőtti istentiszteleten Turóczy 
Zoltán püspök ta rto tt előadást „Isten a 
világháborúban címen. Az évforduló 
belső ta rta lm át növelte az a körül
mény, hogy Sajka Endre felügyelő, fe- 
sége, valam int gyermekei 20 ezer pen
gős alapot létesítettek a Sárospatakon 
építendő templom javára. Ezzel a kez- 
ményezéssel a gyülekezet rövidesen 
hozzáfog a templomépítés munkájához.
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Méltó a munkás a maga jutalmára
Nagy különbség van e két szó között: jutalom  és bér. Társadalmi 

köztudatunkban e két szó sohasem fog közel kerülni egymáshoz. A gaz
dasági világ jobban ismeri és megszokta a m unkabér kifejezést, mint 
minden más szót s a munkás is annyira öntudatosított a maga nem 
mindig kedvező exisztenciális helyzetében, helyzetében, hogy a ju ta
lom szó ala tt mindig valami alamizsnafélét ért.

Egyházi emberek viszont semmit sem tartanak természetesebb
nek, m int azt, hogy javadalm unkat, fizetésünket, mindent, amit embe
rektől, főképpen azonban Istentől kapunk: jutalom nak mondjuk. Ügy 
értjük  ezt a szót, hogy m ajdnem  ingyen kapjuk, azaz jutalom  formá
jában, m ert m unkánk nem ér annyit, m int amennyivel azt általában 
honorálják.

Ebben a két egymástól élesen elkülönülő m agatartásban sok min
den van elrejtve.

A munkásosztály minden időben megmarad azon meggyőződése 
mellett, hogy őt a végzett és lemérhető, megállapítható, ellenőrizhető, 
azaz a term elt m unkájáért meg kell fizetni; a magyar középosztály 
viszont inkább öntudatlanul, m int tudatosan az egyházi mentalitáshoz 
simult s magára vonatkoztatva elfogadja, s szívesebben hallja a ju ta 
lom szót. (Természetesen egy pillanatig sem gondolunk a jutalom  szó 
használata m ellett azokra a juttatásokra, amelyeket az előző kormá
nyok alatt az állam, a községek, az üzemek karácsonyi segély, beszer
zési segély, borítékpénz és egyéb címeken ju tta ttak  egyes kategóriáknak.)

De nézzünk szemébe a mai m unkáskérdésnek. A vidéki napszámo
sok általában 20 pengőn felüli összegekért dolgoznak. Az összegszerű
ség éppenúgy egységesen az Ruszinszkóban, m int Muraközben, s nem 
tudja az ember, hogy milyen hírközlő irodák működnek, hogy a nap 
számosok ilyen egységes álláspontot foglalnak el. Városi napszámo
sok napibére 20—30"/o-kal több, mint a vidéki napszámosoké. Mivel 
úgy a városi, m int a falusi munkások keresete a m últtal szemben nem 
csak összegszerűleg, hanem viszonylagosan mindenki által megállapít
hatóan nagy, ezek az emberek az öltözködéstől eltekintve jobb élet
standard szerint élnek, mint a felsőbb és a m últban nagyobb jövede
lemmel rendelkező keresők.

Az ipari munkásság jövedelmeiről, vagy béréről nincsenek meg
bízható és az összehasonlítás alapjául szolgáló adatok. A nagy üzemek
ben dolgozó és képzett munkásság havi bére általában közel já r a havi 
ezer pengőhöz s több esetben túl is haladja ezt az összeget. A múlt 
években fontos üzemekben külön szerződtetett gazdasági szakemberek 
azzal voltak elfoglalva, hogy a gyárban dolgozó munkásság zsír- és 
disznóhús szükségletét megszerezzék s a munkásokról való ezen gon
doskodás bizonyos m értékig az üzemek közötti versennyé alakult át: 
a jobb ellátással tudták jobb és dolgosabb m unkásaikat biztosan meg
tartani a nagy állami és katonai rendelések idején. Hogy azután a te r
mészetbeni ju ttatásokat milyen áron számolták el a munkásokkal szem
ben, azt nem szokták kutatni, vagy vitatni. Lehet, hogy sok helyen 
ez pluszjuttatás volt s valószínű, hogy az állam által megállapított 
hatósági árak szerint számolták el a munkásokkal. Mindkét esetben 
jobbára jól já rt a munkás.

Az önálló iparosok, azaz a munkásokból lett önálló vállalkozók 
kereseti viszonyait csak kérdezősködés után lehet megismerni. Hogy 
mennyit keres ma egy foltozó cipész, vagy egy hegesztő lakatos, azt 
csak az tud ja megmondani, aki Absolon módjára napokig elálldogál 
egy-egy ilyen műhely előtt s a kész munkával távozókkal szóbaáll. 
így m egtudhatja, hogy a segéd és inasok nélkül dolgozó mesterek havi 
jövedelme jól az ezer pengő fölött jár.

Irigység nélkül kell ezeket a tényeket megállapítani. Az úgyneve
zett fixfizetésű embereknek ezt egyszerűen tudomásul kell venni. S 
mindezekből azt kell megállapítani, hogy mostanában nem lehet az 
elszegényesedés állapotáról beszélni: a magyarság napjainkban jól 
keres.

Látni viszont sok rossz ruhájú  m unkást és mezítláb járó nap
számost. Ennek okai nagyon érdekesek. A középosztály sokkal okosabb
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lett, m int az első világháború utolsó éveiben volt. Akkor eleink az 
ételért elkótyavetyélték m egfényesedett ruháikat s kissé letaposott 
sarkú cipőiket s ezek a jó árúk néhány tojásért és félkiló szalonnákért 
falukra vándoroltak a használt zongorákkal együtt. Ma más a helv- 
zet. Hála a jobban megszervezett közellátási előrelátásnak, több éle
lem áll rendelkezésre, m int az első háború negyedik évében, de ezen
felül s ez sokkal fontosabb, ez a társadalm i osztály jobban megkomo
lyodott, a magántulajdonhoz való ragaszkodásában annyira határozott 
lett, hogy segítő akciókra szívesen ad ugyan ruháiból, de egyébként 
nem ajándékozgatja el.

Vájjon elegendő jutalm at ad-e a szellemi m unkásnak m unka
adója? Mivel sohasem akartunk a társadalm i osztályok közé éket 
verni, a kérdést sem befelé tesszük meg, hanem inkább a felelősek 
felé m utogatjuk s az állam nagv problémái között az el nem kerülhetők 
legkomolvabbikára m utatunk. Meggyőződésünk szerint ugyanis az egv- 
háznak m úlhatatlan és örök kötelessége az, hogy védelemre, segítésre 
és jutalom ra érdemesnek tartsa minden gverm ekét, de akik az idők 
változásaiban kissé mostoha gyerm ekként élnek, azok érdekében kell 
megszólaltatni a legjobban szívét és szavát is.

Köztudomású; hogy a fixfizetéses emberek eddig is csak moso
lyogtak a fekete niacon, m ert megfizetni eddig sem tudták. Most is 
türelem m el várnak és reménykednek. A m agunk és az érdekeltek 
szempontjából ismét idéznünk kell a nagy német gondolat szavát, 
mely a most dúló háború legrettenetesebb óráiban a középosztály felé 
fordult és azt mondotta: nem felejtünk el és a háború után jutalm atok 
nem fog elmaradni. Erre a biztatásra szüksége volna a középosztá
lyunknak is.

M aradéktalanul tudunk örülni annak, hogv a kétkezi munkások 
végre sokkal jobb sorsban vannak, m int voltak. Örülünk annak, hogy 
az állam maga veszi kezébe a m unkásproblém ákat s megszüntet olvan 
felemás intézménveket. amelvek sohasem szolgálták igazán és teljesen 
a munkások érdekeit. De vannak még más munkások is és azokról is 
kell gondoskodni.

Mennyi alázat és mennyi értékelés van ebben a németek által 
használt kifejezésben: egyetemi tanító. A nagy professzorokat cseppet 
sem alacsonvítja le ez a kifejezés, inkább e tevékenységnek a munka 
jellegét domborítja ki. A papellenes európai hangulattal szemben min
dig voltak igen számottevő vélemények, melvek a lelkész szolgálatát 
komoly m unkának m inősítették s az igehirdetést a legértékesebb 
munkatevékenységnek nyilvánították. A mindig mögöttes területeken 
tevékenykedő s társadalm i súlyra és rangra nem kívánkozó szellemi 
munkások, akik csak a kultúrát szolgálják: gyermekek lelkeit m ívelik, 
m indenfajta kincsnek a kereskedő asztalára helyezését teszik lehetővé 
azzal, hol Tokiótól Mexikóig mindenkivel szót értenek s ki tudná még 
elmondani, hogv mennyi úton és hány területen folvik ez a nagy 
fáradozás. Minden lélek várja nemcsak a köz elismerését és az égben 
szolgálatainak feljegyzését arról, hogv testét és lelkét miképpen égeti 
el. hanem várja azt a földi jutalm at, vagv ha úgv tetszik, bért. amely
nek kézhezvétele sem nem alázza meg, sem nem kedvetlenéi el.

Ism erjük a pápai encikhkákat, melyek a m unkásproblém ákat 
akarták egyházilag rendezni. Ezek az írások m ár nem alkalmazhatók 
a mai viszonylatokra. Minden felelős állam férfiú számot vet azzal, 
hogy a köznek kell élnie. De a közért, vagv a köznek élni eredm énye
sen csak akkor lehet, ha a köz olyan megelégedett embereket jelent, 
akik m unkájukért elegendő jutalm at kapnak.

Egyházunk nem vetette meg a munkásságot, olyankor sem amikor 
politikája nem volt egvházias. Munkásokból nevelt presbitereket, a 
munkásgvermekek iskoláztatására legalább annyi gondot fordított 
iskoláiban is, mint más társadalm i osztályok gyermekeire. Egyházunk 
mindenkié volt egyszerre s mindenki megiutalmazásának kérése ál
landó program mja volt.

Az egyházban is élnek nagy társadalmi címekkel rendelkező em
berek, de amikor az egyház az emberi méltóságról beszél, nem gon
dol a címekkel rendelkezőkre. Isten az egvház bizonysága szerint 
minden embernek olyan méltóságot adott, amilyent csak ő adhat s

Középiskolások
magyarságtudománya

K ihirdették a III. Országos Közép
iskolai Táj- és N épkutató Pályázat 
eredményét. Az iskolai munkaközössé
gek versenyében az I. díjat a debre
ceni Ref. Kollégium Líceumának és 
Tanítóképzőintézetének és a debreceni 
Középiskolai Tanárképzőintézet Gya
korló Gim názium ának tá j-  és népku
tató csoportja nyerte. A II. díjat a győri 
Kir. Kát. Líceum és Tanítoképzöintézet 
csoportjának ítélték, a III. d íjat a h a j
dúböszörményi Ref. Bocskay-Gimná- 
zium csoportjának. 238 pályam unka é r
kezett be, s a bírálóbizottság igen meg 
volt elégedve a színvonallal. Igen sok 
pályam unkát díjaztak, s a díjazottak 
között túlnyomó többségben vannak ott 
a református intézetek diákjai. Evan- 
gélikus intézeteink sehol. A díjazottak 
között egyre lehet gyanakodni, hogy 
evangélikus. A cserkész-pályázaton egy 
soproni fiú nyert d íjat cgv evangélikus 
közösséggel kapcsolatos néprajzi k u ta
tással.

Nem gondolhatunk arra, hogy evan
gélikus diákjaink, akik megállják he
lyüket évről-évre a középiskolai tanu l
mányi versenyeken, sőt ott vezetősze
repet tudnak játszani, nem volnának 
ott ezekben a pályázatokban az elsők 
között, ha foglalkoznának velük ilyen 
irányban. Most már harmadik éve le
het megfigyelni ugyanezt az evangé
likus távolmaradást. Kétségtelennek 
látszik, hogy evangélikus iskoláink sok
felé ágazó és színvonalban soha sem 
kifogásolt tanulm ányi program m jukban 
nincsenek tekintettel erre a magyar 
ügyre, hogy t. i. ifjúságunkat a nép 
élete, művészete, szokásai irán ti érdek
lődésre nevelnék. Talán nincsenek is 
tá j-  és népkutató munkaközösségeink, 
még vidéken sem, pedig, ha a budapesti 
intézetek még m enthetők valahogy eb
ben a mulasztásban, a vidékiekről már 
nem mondható el ugyanez.

Köztudomású, hogy a mi gyerm e
keink nagy zöme tisztviselő-lateiner 
szülők gyermeke, mindenestül urbani- 
zálódott közösségek tagja, ez azonban 
csak még inkább inthetné őket, hogy 
a m agyar néppel keressék meg azokat 
az értelmiséghez méltó kapcsolatokat, 
am iket legalább tanulm ányok és tudo
mányoskodás ú tján  megkereshetnek. 
De azt se felejtsük el legalább mi, akik 
éppen helyzetünk igazabb ismerete 
m iatt tudjuk, hogy nem vagyunk m in
denestül „polgári”, vagy „tisztviselő” 
°gyház, hogy nekünk  is vannak igen 
számottevő népi tömegeink. Azt se fe
lejtsük el, hogy ezek az evangélikus 
népi elemek nagyon is értékes elemek 
a magyarság szempontjából. Zárt, ősi 
m agyar szigetek legtöbbször, am elyek
nek életkörülm ényeit felderíteni ne
künk első kötelességünk. Már csak 
azért is, m ert senki mástól nem vár
ható, hogy a népismeret és társadalom
rajz elkészítésénél igazságot szolgáltat
hat evangélikus egyházunk azon szel
lemi erőinek, és értékeinek, amelyek ez 
értékes magyar népi elemek életének, 
művészetének, szokásainak kialakításá
nál közreműködtek.

Mi sem nevelhetünk egyoldalú, u rba- 
nizált, osztálytagoltságú ifjúságot. Meg 
kell terem teni iskoláinkban ezt a nevelő 
m unkát is. dyl.
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M N f f l K U S B t r
Szóvátesszük

. . .  hogy a mostani új nemzetvédelmi 
törvények végrehajtása során megdöb
benve kell tapasztalnunk középosztá
lyunknál azt a végzetes tájékozatlan
ságot és rövidlátást, amely e kérdések 
körül m utatkozik. Az a középosztály, 
amelyik a legtöbbet szenvedett a m a
gyarországi kommunizmus a latt az 
osztályharc és osztálygyűlölet m iatt, 
most egyszerre nem tudja, hogy ebben 
a világnézeti és eszmetisztázó harcban 
hová is álljon. A faj és osztály, vagy 
másképpen a vér és a társadalm i osz
tály kérdése az, am elyben nem tud 
megfelelő álláspontra eljutni. Sok he
lyen mondja, számtalanszor halljuk, 
hogy a k iü ríte tt zsidó lakásokba „pro
lik” jöttek, sokgyermekesek, és elfog
lalták azt a helyet, amelyen eddig „úri
em berek” laktak. Ezen a helyen nem 
akarunk vitába bocsátkozni senkivel 
sem, de szóvá kell tennünk, hogy fel
tétlenül téves és káros ma, az osztály
nélküli társadalom  alakulásának ó rá
jában egyesekre éppúgy, m int eisyes 
osztályokra, ha régi osztályelőítéleteik
hez ragaszkodnak. Ma új nemzet, új 
m agyarság születik, alakul, forrong és 
forr össze. Ma kiküszöböl sok mindent, 
ami eddig rossz és káros volt, akkor ha 
idegen, akkor is ha saját hibából szár
mazott. Nem lehet tehát éppen azokat, 
akik termékenységétől, szaporaságától 
a meddővé silányult társadalm i ré te
gek új vérfrissülését várjuk, lenézni és 
összetéveszteni azokkal, akik tá rsadal
milag, érintkezésükben sim aságukkal, 
alkalmazkodóképességükkel közénk si
multak. Ma egészen döntő módon kell 
tudnunk — ne beszéljünk most e he
lyen a vallás ilyen vagy olyan szere
péről —, hogy kik a m agyarok és kik 
az idegenek Ma egészen pontosan kell 
látnunk, hc.gy vérre megy a játék, a 
magyar, az európai, a fehér fa jta  h a r
cára az idegen, a keverék, a m áshonnan 
való ellen Nem véres harc ez, hanem  
a vér har :a. Nem gyilkosságokkal old
juk meg, hanem  elkülönüléssel, és a 
saját m agunk fajának fokozott és szen
vedélyes védelmével. Éppen ezért nem 
nézhetjük most a ku ltúrát, vagy a kul- 
túrm ázt, hanem  csak a származást, a 
magyarságot. Azt a magyarságot, am e
lyikbe történelm i közös m últjánál 
fogva, több száz éve sorsközösségénél 
fogva beletartoznak azok a nem zeti
ségek is, akik hűségesen állták a h a r
cot velünk együtt, jóban-rosszban. Ezt 
a közösséget, ezt a történelm i közössé
get nem szabad osztályharccal megbon
tani. Nem szabad osztályellentétek szí
tásával felrúgni, sértődő hangokkal és 
hangulatokkal megtépázni. Ha vannak 
társadalm i különbségek, ha vannak az 
érintkezésben súrlódások, ezt azoknak 
kell leküzdeniök, elsimítani ok, akik 
tudják, hogy kellene m indennek lennie. 
Az „úri” m agatartás mutatkozzék meg 
most a megbocsátásban, az elnézésben, 
a nevelésben, a segítésben, a szeretet- 
ben. Saját vérünket segítjük, em eljük 
fel vele, és tesszük egységesebbé, erő
sebbé a nem zettestet, am elynek készen 
kell állania a viharok elhárítására.

vkm.

ami m iatt nekünk embereknek egymást becsülnünk kell. Most. amikor 
a m unkáskérdés előtérbe tolul, tovább prédikáljuk a régi igét: a m un
kás méltó a miaga jutalm ára. G. L.

A mi szocializmusunk
A szocializmus hívei vagyunk. Akik — magyarok — ezt így nem 

akarják vallani, azok is a ,.szociális gondolat“ hívei legalább. Akik még 
ezt sem vallják, nem jelentenek többé semmit a magyarság szem
pontjából. Mégsem értjük  egymást. Főként azért nem, m ért a szocializ
must doktrínaként tekintjük, rögtön az izmusok zavarába esünk s 
tanok és elvek kergetőznek a fejünkben, ha kimondjuk. Pedig a szoci
alizmus nincsen készen senki számára sem. Nem lehet leakasztani a 
szegről, m int valami új ruhát, amibe bebújnánk. Minden társadalom 
nak magának kell m egalkotnia a maga szocializmusát. Ez m indenütt 
mást jelent. M ert különböző társadalm ak évtizedekkel lehetnek el
m aradva egymástól, s a gazdasági eszközök elosztása a termelési rend, 
a társadalm i helyzet millió változatban nyújtják  azt az alapot, amire, 
vagy amiből meg kell építeni a társadalom  új rendjét.

A szocializmus elvileg azt jelenti, hogy „társadalm asitani“ kell a 
term elési eszközöket. A kifejezés homályos, m ert a mai példák sok
szor téveszmékre tan ítják  az embert. A mai szocializmusok általában 
inkább etatizmusok. Az állam túlhatalm a jellemzi őket és az államo
sítás, az állam beavatkozás korlátlansága. Ez a szocializmusnak át
meneti megvalósulási form ája s azt eredményezte, hogy a szocializmus 
új rendje ellen erőteljes ellenállás volt és van minden társadalomban, 
a tőke ellenállása, amit csak az állam  hatalom erejével lehet legyűrni. 
Másrészt a tömegek nincsenek még készen lélekben a szocializmusra. 
Az állam így átm enetileg hatalm as molochhá dagadt a szocializmus fel
tevései között. Ezt a folyam atot az is segítette, hogy a háború olyan 
teljesítm ényekre kényszerítette a társadalm akat, amelyeket csak a 
központi államhatalom felduzzadásával lehetett elérni. Ezek az állam
szocializmusok azért több-kevesebb kényszerérzettel járnak a minden
napi em ber lelkében. Az életébe, m unkájába való beavatkozás oly sok
rétű, hogy bár az élete a szocializmus felé nagy lépéseket m utat, még
sem tud neki örülni. A szocializmus ilyen pusztán hatalm i fejlődés 
m ellett valóban azzá lehet, aminek Madách álmodta. Kegyetlen 
falanszterré. Azért a szocializmust nem a mai, átm eneti fázisaiban, 
nem a háborús gazdasági- és termelési — sőt társadalm i — rend 
kényszerei között kell késznek elfogadnunk, hanem m int látást kell a 
szíveinkben hordoznunk.

Etekintetben lehetetlen nem gondolnunk a keresztvénségünkre. 
Itt van az idő, hogy a világ új társadalm i és term elési rendjét a világ 
keresztyénéi készítgessék. A szocializmus diadalmas koreszmének lát
szik. Nincs más ajánlat jövendő világunk felépítéséhez. De az em ber
nek nem elég, hogy eszméje legyen. Egy világot átfogó eszme mellé 
szükség van egy világot átfogó lelki élm ényre is. Boldogok akkor 
leszünk, ha az új világ kialakulása közben Isten megenged egy nagy 
keresztyén ébredést is. Ha Isten megenged egy nagy szívbeli tölteke- 
zést. is abból az új életből is, amit Ö ad. Ez valahogy úgy hangzik, 
hogy „keresztyén-szocializmus“. De távol legyen, hogy az ilyen párt- 
politikai próbálkozásokra gondoljunk. A keresztyénség nem arra való, 
hogy szocializmust terem tsen. A keresztyénségnek nem kell politi
zálnia, nem kell pártokba tömörülnie. Csak tovább csinálnia minden 
új helyzetben azt, amit néki Isten parancsolt. Vagyis jelenleg, az új 
élet megépítésére készülődő ember előtt kell megszólaltatnia Isten 
hívását. Az egyház ne higyje, hogy élete hozzá van kötve evilági élet
formákhoz. Ezek összeomolhatnak. De az ember bennük, vagy belő
lük kibontakozva is ugyanaz az ember. Akit Isten hív, s aki Istennel 
való békessége nélkül nem lehet „paradicsomban“.

A szocializmustól sokan azért is félnek, m ert rögtön a végleteire 
gondolnak. Különösen a „polgár“ kész minálunk, hogy „lebolsevis- 
tázza“ azt, aki szocializmust mond. A bolsevizmust az emberiség ki 
fogja magából vetni, m ert az ember sok m indent nem fog elviselni,
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1 amit abban kívánnak tőle. Az ember nem lesz hajlandó Isten nélkül 
élni (mert nem is képes arra), ílem fogja m indenestül elfelejteni a 
magántulajdont, nem fogja tűrn i a korlátlan terro rt az élete felett, s 
nem fogja tűrni egy kisebbségnek (a szovjetbolsevizmus esetében a 
zsidóságnak) a túlhatalm át tőle idegen vérű tömegeken. A szocializmus 
nem ezeket jelenti.

De azt m indenesetre jól érzi a „polgár“, hogy nem egyszerű jav ít
gatás! kísérletekről lesz szó, amiben — m ondjuk — a munkás pár fil
lérrel több m unkabért fog kapni, hanem hogy a társadalm ak ezen új 
rendje valóban új rend. Magyar viszonylatban pl. a m agyar javak és 
termelési eszközök új és igazságosabb elosztását, s a munkaadó és 
munkavállaló közötti erőviszonyok egyensúlyát jelenti m indennek sok 
társadalmi következményével együtt. Ennek az új rendnek tehát te r
mészetesen a magyarok szocializmusává kell lennie. Helyettünk senki 
meg nem csinálhatja úgy, hogy nekünk legyen jó rendünkké. Ügy 
Sem lehet megcsinálni, ahogy mások m ár maguknak megcsinálták. 
A magyar helyzet éppen olyan jellegzetesen a m agyar sors helyzete, 
m int amilyen sajátságos a németé, vagy a belgáé, vagy a románé. 
Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az a bizonyos új rend végre a saját 
hazájában benszülötté züllesztett m agvar népnek lesz az új és jó rendje.

Akik szeretnek egyszerűen beszélni, olyan dolgokról, amik nagyon 
is komplikáltak, azok egyszerűen harsogják, hogy tehát „nemzeti
szocializmust“ követelünk. A szó talán nem volna rossz, ha jól é rte
nénk egymást. De úgy tűnik, nem jól értjük  egymást. A „nemzeti“ 
szót ugyanis egyszerűen valami „nacionalizmus“ tartalm ával hiszik 
megtölthetőnek magyar viszonylatok között is. Még hozzá a német 
értelmezés nacionalizmus tartalm ával. A ném et nacionalista szocializ
mus azonban igen egyértelm ű szocializmus. A németek osztozkodása 
a saját termelési eszközeiken és javaikon. Saját hazájukban másokra 
nem kell tekintettel lenniök. Ha azonban a m agvarokat öntené el 
valami soviniszta nacionalizmus, akkor nem lesz helyzetszerű a mi 
szocializmusunk. A mi nemzeti elvű szocializmusunkat összhangba kell 
hoznunk a mi történelmi igényeinkkel és a mi geopolitikai helvzetünk- 
kel. Ez pelig azt jelenti, hogv egvütt kell osztozkodnunk a Kárpátok 
medencéiében élő többi kis népekkel, ha nem akarunk egyszersmind 
lemondani a mi M agyarországunkról valami „kism agvar“ koncepció 
kedvéért.

A m agyarság tragédiája eddig m ár kétszer volt olvan száz éven 
belül, hogv az úi életre való átalakulásnak tervét éppen a kömvező 
népek fullasztották bele sikertelenségbe mindig azért, m ert félre
értették a nacionalizmusunkat. 1848-ban a jobbágyfelszabadítást m in
den itt élő népnek mi hoztuk hírül, mi k ínáltuk fel. mégis ellenünk 
konspirált itt minden idegen. Mert a rm nemzeteszm.énket nem é rte t
ték, főképpen azért, m ert akkor A usztriának ezen ellenünk uszítása 
volt az érdeke. A feudális Ausztria és Oroszország tették  lehetetlenné 
azt. hogv mi leszámoliunk a feudalizm usunkkal, s énnen az itt élő 
népek segítségével, akiknek pedig a mi új rendünk érdekében állott 
volna. Ugyanaz volt a helvzet. a világháború után is. amikor a szük
séges m agvar radikalizmust a zsidóság sajá títo tta  ki. ezzel párhuza
mosan pedig olvan nacionalizmus bontakozott ki nálunk, ami a többi 
népek előtt gvűlöletessé tette  az életrendünket, hiába akartunk volna 
reformokat, úi életet terem teni. Mindkét esetben úgv sikerült ellen
ségeinknek m egfullasztania a m agvar társadalm i átalakulást és az úi 
Magvarország megépítését, hogv társadalm i és gazdasági rendünket 
diszkreditálni tudták nemzeteszménk (nacionalizmusunk) félrem agva- 
rázása vagy megnemértése segítségével. E rre pedig az adott módot, 
hogv sohasem fordítottunk elég gondot arra, hogy koncepciónkat lehető 
tisztasággal kidolgozzuk és szomszédnépeinkkel valójában m egérhes
sük. A mi legújabb szocializmusunk is belefulladhat egy rosszul meg
fogalmazott nemzeteszme, vagy „nacionalizmus“ hínárjába. K árpát
medence kisnépei felé egyetlen vonzóerőnk lenne csak. Igazi szociális 
Magyarország. Hogy azonban ez a szocializmusunk hogyan lehet nem
zeti, az a mi legfőbb elvi problémánk ma. Erre a kérdésre még vissza
térünk. Dezséry László.

B M K M lffl Pf
Olvastuk

A könyvnap alkalm ával a Magyar' 
Elet kiadóvállalat több értékes könyv
vel lépett az olvasók elé. Ma kettőt 
ism ertetünk közülük.

Az egyik „M unkások” címen jelent 
meg és m unkásírók kisebb műveit (el
beszélés, novella, kisregény) adja ke
zünkbe. Nem egynek nevét m ár ism er
jük  különböző helyekről, így, össze
fogva, osztályirodalomszerűen azonban 
még nem találkoztunk velük. Azonban 
kétségen kívül nagyon érdekes ez az 
összeállítás. Érdekes azért, m ert ezek 
a m unkásírók nem általános, m ondjuk 
talán „nagyvilági” avagy .szalon” tém á
kat írnak meg, hanem  a m unkáséletet 
m utatják  be, úgy, ahogy azt csak az 
tud ja megm utatni, aki belőle van, aki 
benne él. Valamennyi írás éppen ezért 
még akkor is, ha meséje és alakjai köl
töttek, egy bizonyos hitelességet hor
doz magán, és ebben van újszerűsége, 
ereje. Veres P éter bevezetőjében meg 
is mondja, hogy „a munkásélmény, 
m unkás világkép ábrázolása történelm i 
szükségszerűség”, ebben az ábrázolás
ban alakul ki ugyanis egyrészt magá- 

j ban a m unkásban és tudatosul élete, 
világa, másrészt ebben közeledik a 
többi társadalm i osztályokhoz, lesz é r t
hetővé szám ukra, és ér el olyan ered
ményeket, am elyeket mozgalmi alapon, 
követelések útján, osztályharc révén ta 
lán sohasem érne el. Mi magunk is 
tudjuk, hogy a m űvelt középosztály 
sokkal ham arabb és könnyebben nyí
lik meg, ha önmaga lát bele, megfelelő 
vezetéssel a többi osztály életébe, azok 
kérdései előtt, m intha követelések 
kényszere hajtja . A középosztály á lta 
lában mindig megértő volt, és mindent 
el lehetett érni vele, ha előbb értelm i
leg felfogta és m egértette annak szük
ségességét. E felé nagyszerű szolgálatot 
teljesít ez a könyv. Igaz, hogy a fenti 
szempontok nélkül is, irodalmilag ké t
ségen kívül jól megállja a helyét. É r
dekes, sokszor egészen magasan m ű
vészi.

K ádár Lajos: Tyúkász Péter című re 
génye a második könyv. Ezt a könyvet 
nem most hozták ki először, régebben 
is megjelent m ár egyszer. Mostani új, 
könyvnapi alakjában azonban ú jra  fel
frissíti és megeleveníti m indazt a ked
ves órát, am it első olvasása alkalm á
val nyújtott. Ez a könyv is tudósítás. 
A pusztai életről, a juhászok és nap
számosok sorsáról szóló tudósítás, am e
lyik azonban a visszatekintő szem sok 
m indent megbocsátó, megszépítő, kissé 
fölényesen gúnyos hangján mondja el 
a régi élményeket. Érezzük, hogy az író 
maga is mosolyog sokszor a sorok mö
gött. Érdeme: finom mértékletessége,
amelyik szemérmesen nem használja ki 
az adott lehetőségeket, inkább tudósít 
rpluk, elmondja, hogy ezek is voltak. 
Sok kedves órát és sok elgondolkoztató 
dolgot ad az olvasónak. kp.

Az Evangélikus KIÉ július 24—30. 
között Fonyód-Bélatelepen lévő tábo
rában  ifjúsági egyesületi vezetőképző- 
csendes-hetet rendez, melyre minden 
fiatal lelkészt, segédlelkészt és tanítót, 
valam int az ifjúsági m unkában szolgá
latot vállaló ifjút szeretettel hívnak és 
várnak. Közelebbi tudnivalók: VIII.,
Vas-u. 2/c. alatt.
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Ártatlanok a címe az első antiszemita 
darabnak. Kétségtelenül ügyesen meg
írt, nem szólamokkal dolgozó munka. 
Azzal, hogy két felvonása a szereplő 
zsidók lakásán játszódik le, eléri, hogy 
nem zsidóz, tehát nem „látszik ki any- 
nyira a lóláb”, inkább m érsékeltnek 
mondható. A színlapon „színmű”-nek 
határozták meg, valójában inkább élet
kép. Elbeszéli, bém utatja egy történet 
kapcsán zsúfoltan mindazt, am it a zsi
dókra vádként mond a közvélemény. 
Jól állítja be, remek szereplőkkel. Va- 
lamenyien egészen kiválóan megválasz
tott, eleven, és vérbő alakítást nyú jta
nak, m ár maga a megjelenés és az a r 
cok típusa is jellemző. A polgári isko
lát járt, Színházi Élettől megkótyago- 
sodott és Pestre vágyó gazdalány, az 
öntudatos pályam unkás, a részeges fia
tal gazda és nem utolsó sorban a jegyző 
alakja, mind kiváló kabinetalakítás. 
Nem is szólunk azután a főszereplőkről, 
a különféle zsidófajtának m aszkírozott 
színészekről, egyenként is kiválóak. A 
darabnak csak egyetlen hibája van, az, 
hogy életkép, színmű, nem pedig dráma, 
így t. i. m indenki nagyon élvezi, nagy
szerűen szórakozik általa, de nem nyújt 
szellemi felemelkedést, am it pedig 
nyújthatna, hiszen tele van drám ai es
hetőségekkel. Szinte valam ennyi arc, 
felbukkanó élet magában rejti a csirát, 
amelyből nagyszerű drám át lehetett 
volna írni. így se rossz, de így inkább 
propaganda ízű (nem árt!), m int az, 
am inek kellene lennie.

Isten veled, Kyra az antibolsevista 
„Örök küzdelem” című film második 
része. I tt  m ár összeütköznek sokkal job
ban az első részben csak alakuló ellen
tétek, és összecsapnak az eddig rejtve 
lappangó erők. Ebben a harcban el kell 
buknia az egyénnek, a nemesnek, a 
nagynak, a szívnek, és az aljasságnak, 
a tömegnek, a kisszerűnek kell győznie, 
az örök törvények alapján. A film itt 
alakul drám ává, itt kap ja meg a lük 
tetést, amely ugyan néha lanyha, de 
mentségül szolgál, hogy túl sok sorsot 
bonyolít egyszerre. A darab itt-o tt lassú 
ezért, és mégis szép, m ert szereplői és 
meséje igazságot sugároz.

A kölni trió m utatkozott be nem régi
ben Budapesten. Három kiváló zenész 
régi, nálunk csak ritkán hallható hang
szerekkel szólaltatta meg a hangsze
rekkel egykorú muzsikát K laviro- 
cembalo, viola da gamba és fuvola szó
laltak meg és m utatták  be a ritkán  hal
lo tt kisebb műveket. A műsor jól volt 
összeválogatva, m ert nem  csak ism ert 
és nagynevű szerzők (Telemann, Bach, 
Mozart), hanem  ism eretlenebbek (Nagy 
Frigyes) is szerepeltek és a ném etek 
m ellett franciák is. R itkán hallott, tö
kéletes előadás volt. kp.

A Kárpátaljai Missziói Egyházközség
június 29-én, P éter-Pál napi em lék
ünnepén — amelyen a gyülekezet az 
első m unkácsi evangélikus istentiszte
letre emlékezik évről-évre — d. e. 10 
órakor kezdődő istentisztelet keretében, 
az evangélikus templomban ik ta tja  be 
újonnan megválasztott lelkipásztorát, 
Józsa M ártont. A beiktatást a tisza- 
vidéki egyházmegye esperese megbízá
sából Koren Emil ungvári lelkész végzi.
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A dunáninneni egyházkerület
F. évi március 30-án, a dunáninneni egyházkerület világi felügye

lői tiszte m egüresedett Laszkáry Gyula halálával, aki csak rövid ideig 
vezethette az egyházkerületet és m ár az új püspök: Kuthy Dezső be
iktatásának ünnepét sem érhette  meg.

Az egyházkerületi felügyelői tisztre k iírott választás most folyt le 
és a szavazó egyházközségek majdnem egyhangú bizalmából v i t é z  
j ó s z á s i  P u r g l y  L a j o s  keszegi földbirtokos, a Nógrád-Hont-Barsi 
egyházmegye felügyelője, Johannita-rendi lovag választatott az egy
házkerület felügyelőjévé.

A június 16-án Budapesten tarto tt szavazatbontó bizottsági ülés 
m egtartotta, hogy 94 érvényes szavazatból 90 szavazat esett vitéz 
Purgly Lajosra.

Az új egyházkerületi felügyelő fia vitéz jószási Purgly Emil ny. 
föidmívelésügyi m iniszternek és Széli Máriának. Leszármazottja a 
Purgly-család aradmegyei ágának s közel húsz éve lakik Keszegen, 
ahol birtokán, m int Nógrád megye egyik legjobb gazdája, foglalkozik 
a m agyar mezőgazdaságnak nemcsak gyakorlati, hanem elméleti kér
déseivel is. Családjában ősi tradíció, hogy nemcsak a közélet terén, 
hanem az egyházi életben is tevékenyen munkálkodjanak. A család 
több tagja ma is különböző egyházi tisztségeket visel. A megválasztott 
egyházkerületi felügyelő nagybátyja a román területi evangélikus egy
házkerület felügyelője. Az új felügyelő boldog házaséletét Isten két fiú- 
és egy leánygyerm ekkel áldotta meg.

Megválasztásával az egyházkerület olyan férfiút állított vezető
helyre, aki .az egyházkerület minden dolgában és m unkájában már 
eddig is igen lelkesen vett részt, főképpen pedig az egyházkerület 
pénzügyi előadói és ellenőri tisztében. A felsőbb egyházi fórumok már 
több munkakörbe eddig is bevonták s most fokozott alkalma lesz úgy 
saját egyházkerülete, m int az országos egyház ügyeiben való fárado
zásokra. Bizakodással tekintünk munkálkodása elé, m ert nemzeti és 
egyházi életünk e rendkívüli időben kivételes hűségű, fáradhatatlan 
munkásságé és m indenekben erős hitű vezetőket kíván, akik megőrzik 
és megmentik a jövendőre az ahhoz szükséges lelki és anyagi javakat. 
Isten megsegítő kegyelmébe ajánljuk a dunáninneni egyházkerület 
egész életét új vezérei kezében. A beiktatás időpontját még nem tűz
ték ki. L. Z.

A templom és az élet
(M utatvány az „Evangélikus Templomok” c. díszes és értékes műből, 

melynek megjelenéséről nem rég számoltunk be.)

Ha egyetlen embert kiválasztanánk és arra kérnénk, hogy felel
jen minden kérdésre nagyon őszintén és nagyon részletesen, napokon 
keresztül kérdezgethetnénk, míg feleleteiből lassanként összeszedhet
nénk mindazt, amit egy ember érez és m ondhat a templomról. Ter
mészetesen ez csak egy embernek a vallomása volna. Ahhoz, hogy vala
mennyire általános és helytálló választ kapjunk, sokféle embert kel
lene ígv kivallatni és különféle emberi életek képét kellene egymás 
mellé állítani.

Az egyik ember így beszél:
— Az íróasztalom fölött, sokféle kép között a főhelyen van annak 

a falusi templomnak a képe, amelyiknek a tövében elfolyt a gyerm ek
korom. A képen még ra jta  van a két hatalm as jegenyefa is, amelyi
ket annakidején még versenyezni láttam  abban, hogy nem érhetné-e 
utói és nem hagyhatná-e el a templom tornyát? Az egyiket később 
vihar törte ki, a másikat kivágták attól félve, hogy újabb vihar rá 
találja  dönteni a templomra. De a képen még élnek, leveleik susog
nak, a tömérdek verébfészek lakója, m intha ma is lárm ázna és ha 
napi munkám között fel-feltekintek erre a képre, sokszor ú jra  átérzem 
azt a csodálkozást, amivel a fészekrakó verebet néztem, találgatva, 
hogy fel fog-e tudni repülni olyan magasra, egészen a toronyablak
kal egy vonalba, ahová a fészkét rakja. Éppen így emlékezem gyakorta
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arra, hogy milyen hideg volt az első két kőlépcső és a harm adik kő
lépcsőnek rovátkás vassal borított része, m ikor nyári nap mezítláb 
léptem rájuk és a templom egyenetlen, öreg kőkockáira és behajtot
tam magam mögött a templom nagy ajtaját, hogy titokban kicsit el
időzhessek egyedül a templomban. Soha nem éreztem  azt, hogy üres 
a templom. Otthon azt mondották, hogy Isten lakik a templomban. 
Éreztem én ebből valamit és szorongtam is egy kicsit amiatt, hogy 
senkitől nem kértem  engedélyt és ha belülről a nehéz zárat nem tud 
nám majd kinyitni, senki nem is keresne itt, bezárva m aradnék a 
templomban. De minden olyan ismerős volt: elsősorban az oltárkép a 
Getsem áné-kerti Jézussal, aki összekulcsolt kézzel imádkozik s egy 
angyal ta rtja  feléje a szenvedések keserű poharát. Százszor is meg
olvastam, hogy a görcsösén összekulcsolt két kézen tíz ujj van-e vagy 
tizenegy és ezt biztosan máig sem tudom, pedig szokszor fellopakod
tam  az oltárhoz is és csak éppen a tisztelet ta rto tt vissza attól, hogy 
fel ne másszak az oltárlapra és végre egyszer pontosan megszámlál
jam  ezeket a kékes-fehér ujjakat.

Valami szent csendesség és komolyság volt itt benn a tem plom 
ban mindenen. Az oltár hátához tám asztva állt a hosszú, barna pálca, 
a végén a piros bársony zacskó, alján a bojtos apró csengő, amelyik 
halkan meg-megcsendült, amikor az egyházfi benyújtogatta vasárnap 
a padok közé, hogy beletegyük a krajcárokat. A papiszékben nyitva 
az öreg, szakadozott énekeskönyv, igen, ez volt a múlt vasárnapi 
ének. A lányok padjainál egy-két elhullatott, elhervadt virág, de néha 
zsebkendőt találtam, néha krajcárt, mikor a padok között végigjár
tam, m ert a padok alatt jó puha, sárga, homokos föld volt és arra 
oly jó volt rálépni. Milyen sötét volt a kanyargós lépcső, amelyik fel
vitt a karzatra és milyen titokzatos volt az orgona, a megsárgult bil
lentyűk, a szótalan sípok és a fuj tatónak a deszkája, melyen annyi
szor álltam  magam is és ilyenkor úgy éreztem, m intha odatartoznék 
a templomhoz és nem is volna szabad kijönnöm soha a tem plom ból. . .

Azóta sem vigyáztam annyira gondolataim ra és szívem érzéseire, 
mint. ilyenkor. Ügy éreztem, hogy nem vagyok egyedül, hanem való
sággal köröskörül vesz valami, hozzám tapadó környezet, amelyik 
egészen belém lát, olvassa minden gondolatomat, de nem fenyegető- 
leg, hanem inkább barátságosan és oltalmazón. Ez az érzés az, amire 
mindig úgy emlékszem vissza, ha felnézek az íróasztalom feletti képre, 
m int életem egyik nagy ajándékára. Ha ismertem volna akkor a 73. 
zsoltárt, bizonnyal úgy bolyongtam volna ott egyedül a templomban, 
hogy ú jra és ú jra  elsuttogtam  volna: ,,Az Istennek közelsége mely 
igen jó énnékem!“

Azóta sok esztendő m últ el és sok drága szív is elm últ velük. 
Áldott szüleim, az öreg szomszédok, a sánta harangozó, a beteges kán
tor, a fehér szakállú postam ester egymás után kiköltöztek a domb
oldalon népesedő temető akácfái alá. Egy-egv óévesti istentisztelet, 
amikor mindenki előtt egy-egy magával hozott gyertyácska égett és 
olyan csodálatossá tette  az esti templomot, aligha talál m ár a tele 
templomban ismerőst az én számomra: Elégtek a régi gyertyák gaz
dáikkal együtt. Emlékezésem perceiben mégis mindig ővelük telik meg 
a régi templom és együtt hordom őket a szívemben áldással és sze
retettel . ..

A másik ember így beszél:
— Bevallom, régen voltam templomban. A konfirmáció napján 

úgy éreztem, hogy soha semmi el nem szakíthat engem attól a 
templomtól, ahol kereszteltek és ahol az első úrvacsorát vettem. Ha 
most — hosszú évek m últán — ilyen nehéz helyzetben nem tudok 
mit csinálni és egészen tanácstalanul állok döntő kérdések előtt; úgy 
érzem, hogy a hibát akkor követtem el, amikor elszakadtam a templom
tól. Lassanként tö rtén t ez. Egyszer csak azt vettem  észre, hogy mái’ 
régen voltam templomban. Később hozzászoktam ahhoz, hogy csak 
nagypénteken mentem el. Évek m últak így. Tisztán a magam lelki 
erejéből éltem. Most aztán kiderült, hogy ez nem elég. M ert templom
nélküli éveimben elszoktam az imádságtól is. Imádságnélküli keresz
tyén lettem. Gyermekkori imádságaim nem nőttek velem együtt, nem 
lettek nagykorúakká, így aztán nem tudtak sem irányítani, sem oltal
mazni. Ha beléptem a templomba, megálltam hátul az ajtónál és 
nagyon nehezen indultam  el az úrvacsora oltárához. Nem volt már

HÍREK
A budapesti egyházmegye évi rendes 

közgyűlését f. évi június 20-án ta rto tta  
a D eák-téri iskolák nagyterm ében. A 
közgyűlést nagy érdeklődés m ellett dr. 
V ladár Gábor egyházmegyei felügyelő 
beszéde nyitotta meg. K ifejtette, hogy 
ma nem elég befelé keresztyénnek 
lenni, hanem  annak kell lenni kifelé 
is. H itvalló és próbás keresztyénekre 
van szükség. Mennél többfelől hangzik 
fel ma a föld kerekségén, hogy a ke- 
resztyénségnek nincs, vagy álig van 
valam i jelentősége az állam i élet és an 
nak rendje szempontjából, annál inkább 
kell m egvallanunk és bizonyítanunk 
azt, hogy az állam i élet legnagyobb tá 
masza a keresztyén lélek és a keresz
tyén szeretet. Erő és bátorság kell m in
den küzdelemhez, de legtöbb erőt és 
legtöbb bátorságot a gondoskodó 
anyáknak és a harcoló önfeláldozó fér
fiaknak is a szeretet ad. Szolgáljunk 
evangélikus keresztyén egyházunkon 
belül is és abból kifelé is teljes hűség
gel és bátor hittel. — Az évi jelentés
ben Kemény Lajos esperes jellemezte 
sok érdekes adattal a fővárosi egyházak 
és m unkák háborús követelményeit. A 
15 egyházközségből álló egyházmegye 
közel 71 ezer lélekből áll, kiemelkedett 
a statisztikai adatok közül az úrvacso- 
rázók száma: 37.776 (53%) és az adom á
nyok összege: 115.101. — P. Az egyház
megye számadása 28.366 P összeggel 
végződött. A folyó évi előirányzat 24.251 
P. A tanügyi jelentést Mohr Henrik al- 
esperes, a számvevőszékét Nandrássy 
Elek, a belmissziói jelentést vitéz Soko- 
ray  Károly terjesztették elő. A bel
missziói bizottság elnökévé Zulauf 
H enriket választották meg.

Egyházmegyei közgyűlések. A gömör- 
kishonti egyelőre egyesített egyház
megye évi rendes közgyűlése június 
8-án volt Feleden. Nagy számban je 
lentek meg az egyházmegye világi és 
egyházi vezetői. — A győri egyház
megye június 29-én d. e. fél 10 órakor, 
Téten ta rto tta  közgyűlését. Előtte 
gyám intézeti istentisztelet volt a tem p
lomban. — A tiszavidéki egyházmegye 
a rendkívüli viszonyok m iatt Nyíregy
házán ta rto tta  meg az eredetileg Nagy
váradra tervezett évi rendes közgyűlé
sét. A gyűléssel kapcsolatban egyház- 
megyei presbiteri konferencia is volt, 
melyen „Harc a belső ellenség ellen” 
és „Harc a külső ellenség ellen” címen 
két előadás hangzott el.

A tiszai egyházkerület hírei. Elhunyt 
Révész Jánosné, nagybányai lelkész
özvegy. — A tanári karban: véglegesen 
nyugalomba vonult Zsolnay Vilmos 
tanügyi főtanácsos, a nyíregyházi ev 
Kossuth-gim názium  igazgatója. Utána 
Belohorszky Ferenc tan árt választották 
meg igazgatónak. Lemondott állásáról 
Obetkó Dezső, a rozsnyói keresk. kö
zépiskola tanára.

Személyi hírek. Turóczy Zoltán püs
pök kerületének most felszentelt segéd
lelkészei közül Újhelyi A ladárt ózdra, 
Veczán Jánost pedig N agytárkányba 
küldötte szolgálattételre. — Gál Sán
dor Ózdról Olcsvára, vitéz Molnár J á 
nos Olcsváról Kolozsvárra, Jurányi 
István N agytárkányból M áramaros- 
szigetre került.
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otthon a templom az én számomra. Vissza kellene térnem  megint, 
otthonnak kellene éreznem újra. De még mindig van bennem ellen
kezés. Barátaim  és családom megszokták, hogy vasárnap együtt kerül
jük a templomot. Mit fognak szólni, ha nem  velük tartok, hanem a 
templommal? M ert megint erősen hallom a templom hívó szavát és 
ebben a hívó szóban annyi bátorítás, annyi szeretet és olyan sok meg
bocsátás van, hogy csak most értem  meg ennek a szónak mélységes 
melegségét: anyaszentegyház. Talán még minden jóra fordul, ha han
gosan fogom vallani a Hiszekegy szavát: Hiszek egy keresztyén anya- 
szentegyházat.

A harm adik ember levelet ír a frontról:
— Nagyobb örömöt nem kaphattam  volna, mint ezt a levelező

lapot az otthoni templom képével. Bár el tudnám  mondani, hogy 
milyen jókor jött! Az élet itt nem  áll m indennapi életveszélyből, sok
szor vannak csendes és pihenőnapok, sokszor szinte elfelejtjük, hogy 
véres háborúban vagyunk. De van m indennap háború és tusakodás a 
szívünk mélyén. Keservesen érezzük, hogy milyen gyalázatos és go
nosz életet élünk. Mennyi hitetlen és embertelen gondolatnak enge
delm eskedtünk és milyen jó volna hazamenni és egészen másképpen 
élni, egészen új életet kezdeni! Néha úgy gondolok otthoni családomra 
és úgy gondolok az otthoni templomra, hogy kicsordul a könnyem. 
Újra m egtanultam  imádkzni és sokszor elgondolkodom: Ha én még 
hazajuthatnék és kézenfogva feleségemet, gyermekeimet, velük együtt 
egészségben elm ehetnék a templomba, nem volna nálam  boldogabb 
ember a világon. Ez a nagy vágyakozásom mostm ár könnyebben lesz 
elviselhető: elővehetem a templom képét és odaképzelhetem magamat 
a templomban imádkozok közé. Köszönöm, nagyon köszönöm . . . Még 
egy kis Bibliát tessék k ü ld en i. . .

A negyedik ember így beszél:
— Tele voltam átkozódással és jajgatással a temetés napján. 

Összeszorítottam a számat és nem akartam  odahallgatni az imádságra 
a koporsó m ellett. Nekem ne beszéljen senki a gondviselő Istenről. 
Gyűlöltem az életet, amelyik ilyen sötétre tud változni. Magam sem 
tudom, m iért m entem  tovább is minden vasárnap a templomba. Talán 
csak azért, m ert ott tudtam  a legjobban sírni, de az ének elszállt mel
lettem, a prédikáció elszállt felettem, nem volt semmi köze a szívem
nek ahhoz, ami a templomban történt. És lassanként mégis, m int a 
fagyos föld a malag napsugártól, felengedett a szívem. Ma már tudom, 
hogy a templom tarto tt körülölelve mindaddig, míg a fájdalom iszapja 
leülepedett a szívemben, kitisztult belső világom, meghallottam Krisz
tus keresztjének vigasztaló szavát: „Jöjjetek énhozzám m indnyájan, 
akik m egfáradtatok és ^negterheltettetek és én megnyugosztlak tite
ket.“ A templomban meggyógyult a hitem és azóta mindig Krisztus 
szava van a szívemben, valahányszor kilépek a templomból, vissza 
ebbe az én árva életembe: „Eredj el, a te hited m agtartott téged!“

Az ötödik ember prédikáció után bejött a sekresztyébe.
— Igaz az, amit a Tisztelendő ú r prédikált? Van még hely az 

Isten asztalánál? Részesülhetek én még kegyelemben? Én katolikus 
asszony vagyok, soha nem voltam még evangélikus templomban. Bol
dogtalan életem et ma reggel m ár nem bírtam  tovább. A régen beszer
zett m érget betettem  a kézitáskámba és elindultam, hogy valahol el
emésztem magamat. Utam erre vezetett és amikor a templomból ki
hangzó éneket meghallottam, m intha valaki m egállított és meglökött 
volna és azt m ondta volna: Menj be, imádkozz még egy utolsót. Ott 
sírtam  az utolsó padban, sirattam  magamat, boldogtalan életemet. S 
mégis m eghallottam  az Isten Igéjét a m egterített asztalról. Hát ilyen 
kegyelmes az Isten? Lehet új életet kezdeni? Kapok én ehhez Tőle 
segítséget? Elmondaná ezt az uram nak is, hogy kibékítsen minket 
egymással? Kérem, hozza el a templom reménységét és megmentő 
hatalm át szerencsétlen otthonunkba . .  .

(Folytatjuk.) Kemény Lajos.

M N Q fllM B fl
Gyóni Géza születésének 60. évfor

dulója napján, június 25-én a gyóni 
evangélikus papiak előtt hazafias ün 
nepség volt, am elyről bővebb beszámo
lót hozunk lapunk legközelebbi számá
ban.

Lelkészek és pedagógusok részére
Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök ez 
évben egyházm egyénként külön ta rtja  
a szokásos evangélizációt. A gömöri 
egyházmegye részére június 9—10. nap
jain volt Rozsnyón, a hegyaljai egy
házmegye részére jún. 16—17. napjain 
Arnóton. Az erdélyi és a tiszavidéki 
egyházmegye szám ára Nyíregyházán 
lesz az evangélizáció. Időpontja július 
25—26. Ide hívják azokat, akik más
honnan szoktak elmenni az evangélizá- 
cióra. Jelentkezési határidő: július 15. 
Jelentkezni a püspöki h ivatalban kell, 
Nyíregyházán.

A testvéregyház köréből. Dr. Ravasz 
László reform átus püspök, az egyete
mes konvent lelkész-elnöke, most már 
a gyógyulás útján  van. Végleges fel
épüléséhez azonban még hosszabb idő 
szükséges. A püspök felépülése után 
szabadságra megy.

Üj vonósnégyes a rádióban. Kapi- 
K rálik Jenő orgonaművésznek, a ke
lenföldi templom karnagyának új vo
nósnégyesét m utatja be a rádió július 
6-án este a „M agyar zeneszerzők fél
ó rája” keretében Budapest I. hullám 
hosszán. A vonósnégyes egyházi hang
nemben készült és dunántúli népi té
m ákat dolgoz fel. Ekkor kerül bem uta
tásra Raj tér Lajos négyese is. A két 
evangélikus zeneszerző új kam arazene
művét Szentgyörgyi Lászlónak, a m a
gyar Királyi Opera hangversenym este
rének vonósnégyese m utatja be.

Születés. H arm ati Béla ősagárdi lel
készt és nejét, Macsuga M argitot az Ür 
leánygyermekkel ajándékozta meg, aki 
a szent keresztségben a Lídia nevet 
kapta.

Halálozás. Tompa László nyug. kör
jegyző, a bobai egyházközség felügye
lője életének 78., hűséggel betöltött 
felügyelői szolgálatának 11. évében jún. 
19-én csendben m egtért Terem tő U rá
hoz. Temetése 21-én volt a bobai evan
gélikus tem plom -térről.

Egyházunk nagyjait minden evangé
likusnak ism ernie kell. Olvassuk el dr. 
Luther M árton önm agáról c. könyvet. 
Ára 3 pengő. — A legolcsóbb m agyar- 
országi könyv Lutherről. Rendelést el
fogad az Evangélikus KIÉ, Budapest, 
VIII., Vas-u. 2/c. U gyanitt kaphatók 
Luther-rózsával díszített igés falitáb
lák és virágos levelezőlapok. Azonkívül 
aá evangéliumi írók összes művei. 
Énekeskönyvek, Bibliák, Luther-rózsák, 
levélpapírok, stb.

Nyaraljunk Révfülöpön, az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület „Balaton- 
gyöngye” üdülőházában! A penzió ára 
az 1944. évi nyaralási idényre: lakás, 
naponta háromszori étkezés, kabin
használat személyenként 14 pengő. 
— Minden vendég cukor- és zsír
adagját, a kenyér- és főzőliszt
jegyeit vagy a lisztmennyiséget term é
szetben hozza magával. Tanítóknak 
kedvezmény. Bővebb tájékoztatót ad: 
W eltler János üdülőházi felügyelő, 
Ruvfülöp, Zala megye.

Pályázati hirdetmény. Az aszódi ev. 
Petőfi-gimnázium fenntartó  hatósága
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pályázatot h irdet m agyar-ném et szakos 
tanári állásra. Pályázhatnak ev. vagy 
ref. vallású okleveles középiskolai ta 
nárok. Javadalm azás az állam ival azo
nos. A megválasztott az in ternátusbán

külön javadalm azás mellett nevelő
tan ár lehet. A pályázók a bányai ev. 
egyházkerület püspökéhez címzett s 
kellően felszerelt kérvényeiket július 
25-ig az igazgatósághoz küldjék be.



M m k l f f l E T
KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
T E L .: 384-447 .

kegyszerek. ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok. hamutálak,

nászajándékok.

D O  A I  TjVJ I l^ lV T O  mdhimző és plisséspece- 
t l l —í l ^ l v /  alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637

Azsúr.phssé. hímzések, gombáthúzós 
és minden e szakmába vágó munkák 

szakszerű készítése.

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

Telefon: 185—462.

Ili Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

Budapest, ÍV., Sütő-u. 1.

é >

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIGM ANN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

n  * o a oo o IRegi közismert, 
megbízható „,«1

ß U tN fe sx a 'o n  budapest 
* sxorm ív kristor tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és órajaví tások.

L étesült a  „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

10, OÍ m
MARNITZ f e 8zerés az összes hang

szerek legolcsóbban 
B udapest, Vili. kerü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok. Kossuth-tér 1.
I ó ra id  ’ gyöngyös, K ossu th -u tca  3. szám .
LülunQl. M ohács, S zen t-István -u tca  49. sz.

E vangé likusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoe- 
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása M en d öln év é t e l e

B ezeréd i-u . 10. — T el.:

hittestvérünk 
zongora termében 

140-352.

M űvirág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, Bpest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 180—213.

R F I V F P 7 Í 1 K  zome*nc^k ic ik ’U L L I LUl UIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviegyeT  cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423—327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.

kiadó.



B M f f i M I S E L E T

LUTHER-TÁRSASÁG
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9‘— P.

Giertz B o : H ázát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16’— P. 

Maróthg Jenő: Szegények sz íve  Novellák.
Fűzve: 8'— P. Kötve: 12.— P.

Maróthg Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és  M agyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László : A lélek  kardja. Fűzve: F20 P. 
Grünvalszky K ároly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve: 2'50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 '40 P,

Kapi Béla : B izonyságtevés. Füze : 10 — P. 
A m agyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20’— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember é s  világa. V. 

Fűzve : 12’— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0’60 P. 

Díszes : 4’— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelm e).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2’50 P. 
E gyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2’— P.
,  1 Friedrich Károly : A magyar evangé- 

|J j  |  likus templomi ének történetének  
.'■'-I vázlata. 124 oldal. Fűzve: 8’— P.

j í g j g '  K E R E S Z T É N Y  C É G

S tin g l ,  L a u b e r g e r ,  S te l z -  
h a m e r ,  E h r b a r ,  B ö s e n -  
d o r f e r  s t b .  v i l á g m á r k á s  
z o n g o r á k ,  p i a n i n ó k  le g -  j f  o l c s ó b b a n ! —  R é s z l e t ,  
b é r l e t ,  s z á l l í t á s ,  c s e r e !

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330-648.

R e i s s m a n n  I m r é n é
B u d a p e s t ,  V II I . ,  R á k ó c z i - ú t  5 5 .  Telefon: 137-898

. .  1RÉ N** fűző különlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőkét a legújabb szabás szerint.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

V a r s á n y i  L a j o s - n á l  IV ., M ú z e u m - k ő r ú t  7 .

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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.

rnamm

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad m inden lelkészi hivatal. Előfizetések és cimváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.
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TARTALOM:

Zavartalan óra

Ne féljünk keresztyénnek lenni. ..

A sírmezők felett 

A templom és az élet 

Leányaink, leányaink !

A nyár

A fenyegetés

A levente intézmény hatalmas fejlődése. 

Hordjunk Luther-rózsát 

Képek a bombázott városokból 

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. július 9.

D eák-tér 4. d. e. Va9 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos

d. e. 
d. u. 
d. e. 
d. e. 
d. u.

D eák-tér 4.
Deák-tér 4.
Fasor 
Fasor 
Fasor
Aréna-űt 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14 
Kőbánya
Simor-u. 35. (katonai) 
Sim or-utca 35.
Rákóczi-út 57. (szlovák) 
Rákóczi-út 57. (magyar)
Üllői-öt 24.
Vilma k ir.-né-ú t 17 (1. h. k.) d. e

d. u. 
d. e.

Szvetenai-u. elemi isk. 
Gyáli-úti elemi isk. 
G yarm at-utca 14. 
Egressy-út 73.
F óti-ú t 22. (katonai) 
Fóti-ú t 22.
Fóti-út 22.
Tom ory-úti leányiskola 
Szent Lász!^ út 61. 
Torockó-téri ref. templom 
Bécsikapu-tér 
Bécsikapu-tér (német) 
Bécsikapu-tér 
Böszörményi-út 22.
I., Váralja-u. 14.
Óbuda (német)
Óbuda
Óbuda, Selmeci-utca 1.
Óbuda
Kelenföld
Kelenföld
Kelenföld
K am araerdő
Báthory László-u. 8.
Rákosfalva

11 Dr. Kékén András
6 Hernády Nándor 
9 Pásztor Pál

11 Pásztor Pál
4 Gömöry József

d. e. Ví IO if.j. Tóth Szöllős M ihály
d. e. 9 Boros Károly
d. u. 4 Boros Károly
d. e. V29 Varga. József
d. e. V2IO Sülé Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr.

5 if j. Tóth-Szöllős Mihály 
9 FalVay Jenő

10 Varga József 
9 Halász Kálmán dr.

d. e. V2IO Ruttkay Elemér 
d. e. 11 Scholz László 

V29 Bartha János 
Rimár Jenő 

4 Rimár Jenő 
8 ____ ' ____
8 Rim ár Jenő 
0 Bagár Iván
9 Tomcsányi László

1 0 _________
11 vitéz S réter Ferenc

d. e. 
d. e.

d. e. 
d. e. 
d. u. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e. 
d. e.
d. e. V4IO Danhauser László
d. e. 1 0 ___________
d. e 9 __________
d. e 10 Bottá István 

d. e. 1 1 __________
d. u. 4 Bottá István
d. e. 9 w ólf Lajos
d.e. 11 Wolf Lajos

d. u. 5 Ferenczy Zoltán
d .e  1 0 ----------------
d. e. 10 Zulauf Henrik 
d. e. V*12----------------

Minden tem plom ban úrvacsoraosztás.
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Zavartalan óra
Mindinkább érezzük, hogy 

nennyire szükségünk volna 
ízekben a zaklatott napokban 
egalább egy-egy zavartalan 
jrára, amikor nem elsősorban 
estileg, hanem inkább elsősor
ban lelkileg kipihenhetnénk 
nagunkat és erőt gyüjtenénk a 
;ovábbi munkára is és a to- 
/ábbi megpróbáltatásokra is. 
VTi ugyan már hosszú idő óta 
nondogatjuk mindig, hogy 
lemcsak ilyen zavaros időben, 
ie a legnyugodtabb és legbéké- 
;ebb időben is az embernek 
elki egyensúlya érdekében 
szüksége van egy csendes órára 
ís ez a csendes óra álljon imád
é b ó l,  önvizsgálatból, Istenhez 
brdulásból és az Isten igé
jének figyelmes olvasásából. 
Meg is vagyunk győződve arról, 
nogy ez kimondhatatlan nye
reség a lelki ember számára, 
mint ahogy ezt mindenki bizo
nyítani tudja, aki elkezdi és 
nem hagyja abba néhány napi 
kísérletezés után.

Az elmúlt vasárnap tapasz
talatai bizonyára mindenfelé 
azt a megfigyelést ébresztet
ték a lelki élettel törődő embe
rekben, hogy ezeknek a csen
des óráknak áldásai előtt nyis
sunk alkalmakat és lehetősége
ket. Szerte az országban talán 
mindenütt megzavarták a légi
támadások a délelőtti istentisz
teleteket. Több helyen felibe 
szakították és akik így jöttek el 
a templomból, valószínűleg a 
kielégítetlenség érzésével jöt
tek el. Helyes azért, hogy a leg
több helyen a nap más idősza
kában is elvégzik újból a dél
előtti istentisztelet megszokott 
rendjét. Éppen így a délelőtt- 
ről elmaradt úrvacsorát is új

ból meg kell hirdetni és ki kell 
szolgáltatni az attól kényszerű
ségből elmaradt híveknek. Ügy 
érezzük, hogy az volna a helyes 
szolgálata az egyháznak ebben 
a mostani időben, hogyha min
den vasárnap alkalmat nyúj
tana az úrvacsorához való járu- 
lásra. Senkisem tudhatja, hogy 
neki, vagy másoknak nem lesz
nek-e olyan súlyos lelki meg
rázkódtatásai, amelyekre jó 
volna megerősödni a kegye
lemben. Helyesnek tartanánk, 
ha kisebb helyeken a helyi vi
szonyoknak megfelelő időpont
ban mindennap volna reggeli, 
vagy estéli könyörgés. És arról 
is nagyon jó volna gondolkozni, 
hogy igazán itt lenne az ideje 
annak, hogy az egész héten át 
mindig makacsul csak egy-két 
órára megnyitott templomokat 
nem kellene-e egész napon át 
nyitva tartani és legfeljebb na
ponként egy-két órára bezárni. 
Olyan városokban, ahol több 
templomunk van, igen könnyen 
lehetne beosztani a templomok 
nyitvatartásának és az áhíta
tok tartásának időpontjait úgy, 
hogy valamelyik templom min
dig befogadhassa a zavartalan 
órát kereső híveket.

Igaz, hogy a mi istentisztele
tünk közösségi istentisztelet, 
amelyben az Isten igéje a gyü
lekezethez szól, a gyülekezet 
pedig egymást építi, egymás hi
tével, imádságaival és éneké
vel. Jobb tehát, hogyha imád
ságban való testvéreket talál a 
hivő ember az Isten házában, 
de az sem tarthatja vissza a 
lelkipásztort, vagy a zsörtölődő 
egyházfit a templom megnyi
tásától, ha időnként csak egy- 
egy magános ember ül a temp

lomban és próbál beszélgetni 
az ő mennyei Atyjával. Ma az 
emberek kénytelenségből olyan 
gyorsan szoknak hozzá rossz 
és gonosz dolgokhoz, hogy 
gyorsan hozzászokhatnak a jó 
dolgokhoz is. Már pedig van-e 
annál nagyobb jó, mint amikor 
a nyugtalankodó lélek meg
nyugvást, bizodalmát és re
ménységet érez és ezeknek a 
birtokában léphet ki Isten há
zából. Nem kételkedünk abban, 
hogy a magános imádkozok 
csakhamar kis gyülekezetté 
növekednének.

Egyik híres külföldi város
ban sok régi szép, több évszá
zados templomot bejártam. 
Nem zavart az, hogy más egy
ház szokása szerint volt beren
dezve. Mindegyik templomról 
maradt egy-egy szép emlékem, 
egy-egy csendes percem. Nagy- 
nehezen felkutattam két evan
gélikus templomot is. Egyikbe 
'Sem tudtam bemenni. A lel
kész nem volt otthon, az egy
házfi lakása zárva volt, álldo
gáltam, várakoztam s végül 
nem láttam belülről egyiket 
sem. Ma is, ha erről a város
ról beszélek, mindig érzem azt 
a benyomásomat, hogy ennek 
a szépséges városnak csak ki
felé való evangélikus temploma 
van, de nincsen befelé való 
temploma és ezen az emléken 
már aligha fogok tudni változ
tatni.

Tegyük templomainkat nyi
tott templomokká minden ke
reső szív számára, hogy mind
egyik nyerhessen a maga temp
lomában ajándékul egy-egy 
zavartalan órát.
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m m k u s f l E f
A fenyegetés

nem tartozik a lelkek megnyerésének 
eszközei közé. Nem kell tú l sokra be
csülni a lélektan eredményeit, hogy a 
legnyilvánvalóbb igazságokat mégis el
fogadjuk belőle. Különösen tudnia kel
lene ezt az újságíróknak. Az újságírók
nak  t. i. most kicsit többre kell vállal- 
kozniok, m int egyszerű hírközlésre, s a 
szárazán vett „közvélem ényform álásra”, 
am ire annyira büszkék. Annyira, hogy 
lassankint az újságírók a társadalom  
legfontosabb funkcionáriusainak kez
dik m agukat ta rtan i. Olyan időket 
élünk, amikor véleményeiben szerte
ágazó társadalm unkat szellemi egy
ségbe, vagy legalábbis jóindulatú 
Treuga Deibe kell kényszeríteni az 
egyetlen m agyar úton. Ez az út egészen 
egyértelmű, s mindenkinek, azoknak is, 
akik máskép gondolkodtak (nem kell 
azzal most törődnünk, hogy a m ásként 
politizálok m ekkora részlege voltak a 
magyarságnak), m indenképen meg kell 
keresni és találni a módot arra , hogy 
valahogyan m indenkit m egnyerjenek 
a rra  a nemzeti erőfeszítésre, amelytől 
jövendőnk függ.

Az átállíto tt m agyar sajtó nagy erő
feszítéseket tesz, hogy logikai és egyéb 
érvekkel felismertesse helyzetünket a 
m agyar társadalom m al.' Van azonban 
az egész erőfeszítésben egy állandó 
ellenmondás. Nemzeti egységről írni az 
újság egyik felében, a másik felében 
pedig mindenkit megfenyegetni,  nem a 
leghelyesebb lélektani megoldás. Fe
nyegetni azokat, akik a zsidósággal 
bárm ilyen kapcsolatban voltak, fenye
getni azokat, akik angol újságot olvas
tak, azokat, akik szociáldem okrata 
könyveket olvastak, akik baloldali 
pártnak tagjai voltak, akik bizonyos 
írók körül csoportosultak, akik bizo
nyos színházba jártak , stb., stb., m in
denkit ferde szemmel nézni, m indenkit 
megbélyegezni, a most jelentkezőket é r
telm etlenül visszalökni, csak azért, 
m ert „gyanús” a múltjuk,  nem jó poli
tika és rám ehet az egész jövendőnk.

A megbocsátást kellene hirdetni. A  
tabula rázát m indenki számára. M in
denki után elmenni a szeretet és test
véri felvilágosítás szavával, minden  
magyart fontosnak tartani, senkit el 
nem ejteni, hacsak nem gazember. 
(Majdnem azt írtuk: még a gazem ber
nek is meg kellene bocsátani, m ert a 
mi fajtánk, s m ert senkit áem hazardí
rozhatunk el ebben a rettenetes erő
összefogást kívánó időben.) Ez volna a 
jó politika. Nem így kellene kezdeni a 
beszélgetéseket, hogy „jöttél volna 
akkor, a m ik o r .. .”, hanem  inkább így: 
„Hála legyen Istennek, hogy legalább 
most jössz, a m ik o r . . . ” Az ajtókat 
nyitva kellene hagyni. A bosszú nem jó 
tanácsadó. A fenyegetés nem jó pro
pagandaeszköz.

Milyen könnyen lehetne ezt megvaló
sítani akkor, ha jó keresztyén hite 
lenne a magyarnak. Az újságíróknak 
is. A vezetőpolitikusoknak is. Ha K risz
tus nem csak a szánkon volna, hanem  
a szivünkben. Ezesetben a keresztyén 
hit politikai iskolának is jó volna . ..

dyl.

Ne féljünk keresztyénnek lenni
Krisztus Urunk történetének a legtitokzatosabb szaka a feltám a

dás után a m ennybemenetelig eltelt negyven nap. Az evangéliumok 
nagyon röviden Írnak erről a negyven napról. M intha csak a keresztre- 
feszítéssel befejezettnek tartanák Krisztus küldetését, ami azután van, 
az m ár csak szükségképeni természetes következmény olyanformán, 
mint a feszültség csúcspontján keresztül ju to tt dráma utolsó felvonása, 
a kifejlés is ú jat m ár nem hoz, legfeljebb a megtisztuláson, a kathar- 
zison átm ent lélek megnyugvását. János evangéliuma szerint Krisztus 
a negyven nap alatt háromszor jelent meg tanítványainak. A tan ít
ványok többnyire fel sem ismerték. Csak a szegek helyéből két kezén 
és oldalán, beszédjéből, a csodákból, abból, ahogyan a kenyeret meg
szegte s más látható jelekből ism ertek rá, hogy ő az, a Mester. Valami 
borzongó félelem ü lt lelkűkre talán annak következtében, hogy a fel
támadásból megbizonyosodtak, hogy valóban nem ember, hanem Isten, 
Istennek Fia az, aki Krisztus személyében közöttük jár. Megfélemlet- 
tek úgy, am int az antik világ emberei Philemon és Baucis, amikor 
észreveszik, hogy a szerény asztalukra vendégeik elé te tt korsóban m a
gától több lesz a bor, sponte sua, per seque vident succrescere vina s 
ebből megtudják, hogy isteneket látnak vendégül, megborzadnak, 
attoniti novitate pavent. M intha csak Istennek megszentelő lelke nél
kül, pünkösd előtt nem  belső sugallatból, nem a meggyőződés, hanem 
egyelőre csupán a külső bizonyságok erejénél fogva kapaszkodott volna 
meg a tanítványok lelkében a krisztusi hit. ,

A mostani idők is valamiképen hasonlatosak a feltámadás és a 
mennybemenetel között eltelt negyven naphoz. Ajtóink m intha most 
is bezárolva volnának a félelemtől, m int a tanítványok ajtója, amikor 
belépett hozzájuk Jézus s megállva a középen, mondá nékik: Békesség 
néktek! M intha mink is tamáskodnánk abban, hogy Krisztus feltám a
dott s itt jár-kel közöttünk, m intha bennünk sem volna elégséges a 
hit ereje, hanem  folytonosan külső jeleket keresnénk, hogy megbizo
nyosodjunk, hogy hinni tudjunk, m intha nem lakoznék bennünk tel
jes szilárdsággal a Szentlélek, m intha félnénk keresztyénnek lenni.

Pedig a próbás idők hitvalló keresztyéneket követelnek. Hitvalló
kat, m int amilyenek voltak Péter és János, amikor a szenvedélytől 
fűtött zsidó papok, a templomi fejedelmek és a vének törvényszéke 
előtt a kelet világával szemben bátran szólják: Istennek kell inkább 
engedni, mintsem az embernek s nem lehet, hogy amelyeket láttunk 
és hallottunk, azokat ne szóljuk. Hitvallókat, m int amilyen volt Pál, 
amikor athenei aeropagus közepette a bölcseségükben elbizakodott 
epikureusi és stoikus filozófusoknak az akkori m űvelt nyugatot kép
viselő hellén világgal szemben annak az esméretlen Istennek dicsősé
gét hirdette, akit azok nem tudván tiszteltek.

M ert sokan vannak ma is, akik szenvedélytől elvakultan vagy az 
ész m indenhatóságában, emberi bölcseségben vagy a fegyverek erejé
ben elbizkodottan a Krisztus által kinyilatkoztatott igazságok ellen 
harcolnak.

A próbás időkben nem elégséges csupán befelé keresztyénnek 
lenni. Nem elégséges a magábaszállás, az imádság, a templombajárás, 
a kegyesség, a lelki és a gondolatbeli tisztaság. A próbás idők cselekvő 
keresztyénséget követelnek. A keresztyén lélek világosságának kifelé 

„is fénylenie kell beszédében, cselekedeteiben s egyéniségének minden 
megnyilatkozásában. Vájjon nem szűnnének-e meg egy csapásra a hábo
rús idők borzalmai, ha kinek-kinek elhatározásában, beszédében és 
cselekedeteiben a krisztusi tanítás világossága fénylenék kifelé is, ha 
m indenki m erne keresztvén lenni.

Sokszor hallott ellenvetés, hogy a keresztyénségből az államkor
m ányzat tudom ánya és a gyakorlati politika művészete, értékeset nem 
m eríthet. Földi állam  életét a krisztusi tanításra nem lehet felépíteni. 
Krisztus azt követeli, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes, márpedig ezen a földön a civitas díabol-ban, a sátán 
világában minden gyarló, sőt hitvány. Azoknak, akik a földi államo
kat kormányozzák, számolniok kell azzal, hogy az emberek inkább 
rosszak, m int jók, nem lehet tehát az áilamélet rendjét egyedül a 
szeretetnek m indent elrendező erejére bízni. Az államhatalom nem
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érheti be azzal, hogy az egész törvény benne van az egyetlen igében: 
Szeresd felebarátodat, m int magadat. Hiszen Ananias és Zafira tö rté
nete m utatja, hogy a krisztusi egyetlen és a minden teljességet igénylő 
törvény még a kicsiny és rom latlan keresztyén közösségben sem tudott 
rendet tartani, hogyan lehetne arra gondolni, hogy a földnek sokszáz 
milliónyi népét féken tartani, sokszáz milliónak a társadalmi, állami és 
nemzetközi rendjét meghatározni tudná.

Ennek a szkeptikus felfogásnak kénytelenek vagyunk ellentm on
dani éppen annak a modem társadalom - és állampolitikai irányzatnak 
a nevében, amely az egyént, az egvéni érdeket háttérbe szorítja s a 
köznek, a közérdeknek adja az elsőbbséget. Egyűgyűség vagy leg
alábbis naívság volna elhinni, hogy sokszáz millióban az egyéniséget, 
az egyéni érdeket a közhatalom eszközeivel, végsősorban a nyers erő
szakkal fékentartani, vagy visszaszorítani lehetne. A puszta erőszak, a 
fegyver, a terror a nagy tömegek ellen hatástalan, ezekre az eszkö
zökre alapított hatalom — legalábbis tartósan — a tömegek ellen nem 
érvényesülhet. Közhatalom puszta erőszakkal nem állandósulhat. A 
társadalom és az állam rendjét tartósan csakis az biztosíthatja, ha az 
egyén, a sokszáz millió a maga egvéni érdekét önkéntesen rendeli a 
közérdek alá. Ez azonban csakis úgy lehetséges, ha az egyénben, a 
sokszáz millióban élő valóság a keresztyénség egyetlen nagy törvénye: 
a szeretet.

Sokszor hallani azt az ellenvetést is, hogy a krisztusi törvény: a 
szeretet,, a hum anitás lággyá teszi az embert, márpedig ma keménv 
férfiakra van szükség, akiknek szíve szenvedés, nvomorúság láttán nem 
esik meg. Szeretettel, humáhus érzésekkel háborút nverni nem lehet, 
mondják. Ennek a megállapításnak is ellent kell mondanunk.

Igaz, a bátorság, az elszántság, a vakmerőség, a gyűlölet, a bosszú 
is képes arra, hogy az em bert az önfeláldozásig menő erőfeszítésre 
késztesse. De mennyivel megbízhatóbb, állandóbb, kiapadhatatlan for
rása a kötelességteljesítésnek. az önfeláldozásnak a szeretet. A szeretet, 
amely a tigris erejét adja a ^verm ekét védő anvának. az oroszlán 
bátorságát a családjáért küzdő apának, halálmegvető elszántságot az 
otthonáért, szülőföldjéért, hazájáért harcoló polgárnak. A hivatásból 
harcoló zsoldos katona is lehet hős. de mennvivel nagvobb az értéke 
annak a hősiességnek, amelvnek nincsen bére. amelvnek egyedüli 
tiszta forrása a hazaszeretetből táplálkozó kötelességtudás. Nincsen biz
tosabb. szilárdabb fundam entum a a kötelességteljesítésnbk, mint a 
szeretet. >

Ne féljünk keresztyéneknek lenni. Nincs olvan fordulata az égvén 
és a köz életének, amelvikben Krisztus tan ítása zsinórmérték ne 
lehetne, amelyben az egyén és az állam életét erősebb alapokra lehetne 
fektetni.

A krisztusi tanítást: add meg a császárnak ami a császáré, Isten
nek. ami az Istené, nem úgv kell érteni, hogv a kettő egvmástól elkülö
nül. egviknek a másikhoz nincsen köze. hanem úgv. hogv egvik a mási
kat feltételezi. egvmáct kiegészíti, az egves ember nem lehet me*g az 
állam, a társadalom külső rendie nélkül, ez a rend azonban csak akkor 
lesz teljes, ha benne kiteljesedik Isten o rszá g a  is a krisztusi tanításban.

Ne féljünk tehát keresztvénnek lenni. N ine«  ig a z u k  a z o k n a k , a k ik  
a krisztusi tanítás értékét a modern k o r  szempontjából k’sobbíteui 
kívánnák. Küzdiünk ellenük hitvalló, aktiv vailá^oscággal. Hiszen meg
mondta Krisztus: Valaki azért vallást tészen éri ró la m  az em b n ^^k  előtt, 
én is vallást tészek arról az én mennvei Atvám előtt: v a la k i necM«* 
megtagadand engemet az emberek előtt, megtagadom én is azt az én 
mennyei Atyám előtt.

A mai nróbás időkben fordulinnk teües odaadással evangélikus 
egvházunk felé. amelv Krisztus tanítását tisztán H rdeti c q szentspop- 
ket teliesen szolgáltatia ki. Ne feliünk evangélikusnak lopni. bogink 
szorosaV*V*n kapcsolatunkat evangélikus egvhágunkkal min^ o loik’pk-- 
ben, mind az egvházi szolgálatban. Vladár Gábor.

A csanád-csongrádi egyházm egye jú 
lius 12. és 13. napián Pitvaroson ta rtja  
évi rendes közgvúlését. Maga a köz
gyűlés 13-án lesz Benkóczy Dániel es

peres és vitéz iószási Purgly Emil egy
házmegyei felügyelő elnöklete alatt. 
F ’^70 rnnon ««te rvám intézeti istentisz
telet lesz a templomban.

B M K B M  FT
A leventeintézmény 

hatalmas fejlődése
A m agyar leventeifjúság évről-évre 

visszatérő ünnepe a Leventenap. Vitéz 
Béldy Alajos vezérezredes, az ifjúság 
honvédelmi nevelésének és a testneve
lésnek országos vezetője meglátogatta 
a nagykátai leventenapot, amelyen fel
avatták  az ország legelső leventeleány 
otthonát. Az otthon felavatása után a 
Hősök szobra előtt rendezett ünnepsé
gen vitéz Béldy Alajos vezérezredes 
beszédet mondott.

— A m agyar ifjúságnak ma foga
dalma hangzik el a nem zettel szemben. 
Ma az országnak pontosan 9600 helyén 
tesznek fogadalm at a leventeleányok és 
a leventeifjak 12 éves korban. Ma tehát 
nagy ünnepe van a nemzetnek, m ert a 
legfiatalabb korosztály indul el az igazi 
m agyar kötelességteljesítés útján. V áj
jon szebb napot választhattunk-e, m int 
Korm ányzónknak a születésnapját, am i
kor hűséggel és hódolattal tek in t fel a 
háromm illió m agyar fiú és leány K or
mányzónk fenkölt a lakjára. Hűséget és 
hódolatot fogad neki, hogy megy azon 
az úton, bizalommal, mosolygó arccal, 
igaz hittel, erős akarata i és a népies
ségünkbe vetett erős, kemény elszánt
sággal.

— Kedves Leventeleányaim  és Le
ventefiaim! Eljöttem  ide közétek, hogy 
hódoljunk elsősorban a Kormányzó 
U runk előtt és ő u tána m indjárt hon
védségünknek, amely k in t őrzi a m a
gyar határt. M ert ti, leventefiúk, a leg
nagyobb korosztály ma elszánt ak a ra t
tal készültök arra  a feladatra, hogy úgy 
m enjetek és teljesítsétek fegyverrel a 
kézben azt a feladatot, am elyre hivatva 
vagytok, m int férfiak! Én legutóbbi 
rádióbeszédemben, am elyet a m agyar 
ifjúsághoz intéztem, azt mondtam, fé r
fivá avatom a leventeintézmény minden  
tagját. Tudtam, hogy mit mondok és 
tudtam  azokat a kemény, sorsdöntő n a 
pokat, amelyek előtt állottunk akkor és 
ma is. A leventeintézmény az, amely az 
ország legkisebb hajszálcsöveiben is 
fennáll, nincs az a tanya, az az egye
dül álló ház, ahol ne lennének ott a 
leventeleányok és a leventefiúk. T er
mészetes tehát, hogy ezeket a levente- 
ifjakat férfivá kell avatni akkor is, 
am ikor még nem nagykorúak, m ert 
olyan feladatok teljesítésére kell, hogy 
vállalkozzanak, amelyek Magyarország 
történetében egyedülállóak. Ilyen ifjú
ság, ilyen tudás, ilyen nehéz feladat 
előtt, m int ma M agyarországban és a 
m agyar történelem ben még nem állott. 
És én tudom és a tettek is bizonyítják, 
hogy igazam volt ezzel a kijelentésem 
mé j.

— A legutolsó bom batám adások alkal
m áv a l— em elte fel hangját vitéz Béldy 
Alajos vezérezredes — Budapesten 20 
ezer m agyar ifjú egy órával a bombá
zások után a helyszínen term ett. Hét 
hősi halottja van ennek az intézm ény
nek, hét hősi halott pecsételte meg vé
rével azt a fogadalmat, amelyet 12 éves 
korában tett. Nemcsak ott vannak a 
leventefiúk. de ott vannak a Duna, 
Tisza és a csatornák gátjainak védel
ménél, ott vannak a term és védelménél 
is, ott vannak mindenütt, ahol a belső 
frontot fegyelmezett, igazi m agyar é r
zéssel meg kell erősíteni. Azért mon-

I dóm én büszkén, hogy a belső front ki-
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alakításánál a leventeintézmény a né- 
piség gerince is itt bárm i történne, ezen 
az acélfalon minden a m agyar nemzet 
ellen irányuló tám adásnak össze kell 
omolnia.

— Mi az, am it én a leventeleány moz
galomnak, a megalkotásánál célul k i
tűztem? Az, hogy a leventelány mozga
lom állítsa vissza azt a hagyományos és 
történelm i családi otthont, amely sa j
nos, az utóbbi évtizedek bomlasztó kö
rülm ényei következtében valamiképen 
kihűlt. A m agyar leány terem tse meg 
a tiszteletet maga körül. Hogy ezt meg
tehesse, elsősorban úgy kell fellépnie 
és meg kell tanulnia mindazt, ami k i
vívja a m agyar leány irányában a tisz
teletet. Csak ennek a tiszteletnek a 
glóriájával vonulhat be a családi 
életbe, amely családi életben feltétlenül 
kell, hogy ő legyen a vezető. Az ő el
gondolásai szerint nevelődjenek otthon 
gyermekei. M ert két nagy nevelő köz
pontja van ennek az országnak. Az 
egyik a család! A családi nevelés nél
kül nincs ifjúsági nevelés. A családnak 
kell kiform álnia az ifjúság lelkében, 
ami a családban csak sejtés, de később 
a leventeintézményben valósággá válik; 
mindezt 10 éves korban átveszik ismét 
a leventeintézményben, hogy továbbfej
lesszék azokat a kemény érzéseket. 
Három millió leventeifjú, leventeleány 
van már, ez a hatalm as szám igazolja, 
hogy az állam nak a neveléssel feltétle
nül foglalkoznia kell és neki kell végre
hajtan i azt. Minden nevelésnek van egy 
alapja. Ez pedig a keresztyén erkölcs. 
Gyakorlati keresztyén érzés és nevelés 
nélkül nem ér semmit a nevelés.

Beszéde végén kifejtette, hogy ennek 
a nevelésnek az eredménye olyan ifjú 
ság lesz, amely minden körülm ények 
között megállja a helyét. Szavait a K or
mányzó kijelentésének idézetével fe
jezte be: „Bízom a m agyar ifjúságban!”

*
A lábon álló, beérő és rövidesen a 

m ár learato tt term ést az ellenség előre
láthatólag igyekezni fog elpusztítani. 
A repülőgépekről ledobott gyűjtőeszkö
zökkel, vagy ejtőernyősök, esetleg p ar
tizánok segítségével végzett rombolás 
megakadályozására a belügym iniszté
rium  országos elhárító szervezetet állí
to tt fel. Ennek a szervezetnek a m un
kájába a honvédelmi m iniszter rende
leté értelm ében belekapcsolódott a 
leventeintézmény, amely az ország leg
kisebb falujába, tanyájára  is elérő szer
vezetét, a leventeifjúság milliós töm e
geit erre a szolgálatra rendelkezésére 
bocsátotta.

A figyelés éjjel-nappal, megszakítás 
nélkül ta rt őszig a term és teljes be
takarításáig. A leventeifjúság átérzi, 
hogy a term ésvédelem  honvédelem és 
éberségével, ha kell komoly m unkájá
val megakadályozza, hogy az ellenséges 
pusztítások k árt tehessenek az ország 
élelmiszerkészletében. (LHK.)

Pályázat. A szarvasi evangélikus 
Vajda Péter-gim názium  felügyelőbizott
sága pályázatot hirdet egy m agyar
francia szakos tanári állásra. Pályáz
hatnak okleveles m agyar-francia sza
kos, evangélikus, esetleg reform átus 
vallású tanárok. A kellően felszerelt 
folyam odványokat az iskola igazgató
ságához július 20-ig kell benyújtani.
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A sírmezők felett. . .
Az Űj-köztemetőnek egyik legkedvesebb, legcsendesebb, idilliku- 

san szép, fákkal körülzárt része a 162. parcella. Az év tavaszáig alig 
látott benne mást az ember, m int egy-két korhadt fakeresztet, dűledező 
sírkövet. Emberek gyéren vetődtek el errefelé. Akik 30—35 évvel ezelőtt 
ide tem ették szeretteiket, jórészt m ár maguk is elpihentek. Valahol a 
temető más parcellájában. Ezt a területet jelölték ki hónapokkal előbb 
a légi terrortám adás áldozatainak közös nyugvóhelyéül. Azóta folyton 
ássák itt a vízmedencéknek is beillő hatalmas sírokat. Egész sírmezők 
keletkeztek a régi sírok helyén. Nyílegyenes út, a temető legszebb útja 
vezet el ide. A halottasháztól jobbra kell fordulni s kb. negyedórás séta 
után érkezhetünk meg a sírmezők tövébe.

Június 29. v a n . . . Hatalmas em beráradat hömpölyög a halottas 
term ek körül s indul el virágaival, koszorúival a 162-es parcellába. 
Mindenki sirat valakit s akinek nincs közvetlen hozzátartozója odakint, 
annak a szive is megremeg, m ert mindig a napokkal előbb átélt két 
borzalmas légitámadásra gondol vissza. Halk szóval beszélgetnek a 
gyászolók . . . Csak éppen, hogy megm enekültünk — mondja valaki. 
Fölöttünk leomlott a ház. Hála Istennek, az óvóhelyünkig nem ért el 
a pusztulás. A holnapi és a holnaputáni napról beszélget egy másik 
csoport. Tervezgetnek s hozzáteszik: Ha az Űr akarja és élünk . . .

Közeledünk a hatalmas sírkertnek tetsző helyre . . . Szinte meg
borzadunk, amikor m egpillantjuk a lábainknál tátongó üres és kopor
sókkal teli sírokat. A táj szépségeire alig tud figyelmes lenni az ember. 
Szemünk rátapad a mélyben itt is, ott is szorosan egymás mellé helye
zett egyszerű fekete koporsókra, a sárga földtömegre és a csemeték 
módjára egymás mellé ü ltetett egyszerű fejfákra. Már olvassuk is a 
neveket s a dátum okat: április 3., június 27. Szomorúan fájdalmas, 
feledhetetlen dátum ok ezek. A nyitott sírokban 22—22 ember fekszik. 
Magyar munkások, akiknek kezéből kihullott a m unka szerszáma. Édes
anyák, akik többé nem ölelhetik keblükre szeretteiket. Kis gyermekek, 
akiknek bűnük csak az volt, hogy még nem ismerték ezt a rú t világot 
s önfeledten játszani kezdettek azzal, amit a földön találtak.

Június 29: Péter-Pál napja. Ilyenkor a m agyar gazda megvillog
tatja  és megfeni a kaszát és elindul a végeláthatatlan magyar mezőkre, 
hogy megszemlélje a termést, s néhány nap múlva boldogan learassa 
verítékének jutalm át, a jövendő m agyar kenyeret. Óh, milyen bor
zasztó valóság képe jelenik meg itt előttünk! Búzamezők helyett sír
mezők tövébe kellett megérkeznünk, ahol az ellenség végezte el bor
zalmas aratását. A katolikus papság, a reform átus lelkész már ott áll 
az egyik földcsomő tetején. Néhány perc múlva megkezdik a szertar
tást. Magam is gyorsan felöltöm papi ruhám at s felállók egy másik 
magaslatra. Ott várom be, míg reám kerül a sor. Végighallgatom a 
szertartást. Húsz-huszonöt erős férfihang zengi a régi latin éneket: 
Circum dederunt me . . . m ajd a jól ism ert zsoltárt: Tebenned bíztunk 
eleitől fogva . . .  és az evangélikus éneket: Krisztus, te vagy életem . . . 
Ilyen szárnyaló és bizodalmas éneket talán még nem is hallott ez a 
temető. Figyelem az arcokat és a szemeket. Mindenki erőset lélekzik és 
valami alig kifejezhető mosolv ül az arcokra, amikor ezt zengik: ,.Te 
voltál és Te vagy erős Isten, És Te megmaradsz minden időben”. A ka
tolikus lelkész latin szertartása után ugyanő magyar nyelvű beszédet 
és imádságot is mond. Beszél Péter és Pál apostolokról, akiknek vér
tanúságára emlékezik minden évben ezen a napon az egyház és beszél 
az elmúlt napok magyar vértanúiról. Ezeknek vére bőven öntözi a 
m agyar földet s áldozatuk nyomában kétségtelen, hogy eljön Péter-Pál 
napjának boldog aratása. Hirdeti, hogy az ellenség pusztítása csak 
fokozni fogja minden m agyar ember m unkakedvét. Helyettük is kell 
dolgoznunk. A reform átus lelkész arról szólt, hogy máskor az számí
to tt díszes temetésnek, amelynél a gyászkocsit legalább négy ló húzta 
s a ravatalozás a legszebb terem ben történt. Mi tudjuk, hogy nem a 
külső a fontos. Az egyszerű koporsókat e helyen mindennél nagyobb 
kegyelet és részvét veszi körül s akik ittm aradtak, m indnváian tud
ják: mindenen diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. E sorok 
írója idézte Jób könyvének egyik versét: „Tudom, hogy az én Meg
váltóm él és utoljára az én porom felett megáll”. Emberi erőszak pusz-



títo tt el sok életet, Krisztus új életre hoz elő mindeneket. Neki nagyobb 
hatalm a van, m int az embereknek. Vérével váltotta meg s örökre ma
gának szerezte meg azokat is, akik előttünk pihennek.

Megható volt, hogy a nagy temetésen az egyházi szertartást egy
más után testvéri szeretetben végezte a három nagy keresztyén egy
ház. A katolikus lelkész felhívására együtt mondotta el a hatalmas gyá
szoló gyülekezet a Miatyánkot, a reform átus lelkész felhívására az 
egyetemes keresztyén egyház hitvallását s az evangélikus lelkész fel
hívására együtt zengett minden szívből a m agyar Himnusz. Együtt 
imádkoztak és együtt áldottak meg a különböző egyház papjai minden 
felekezetű halottat. König Kelemen, az „Egység Ú tja” szerkesztője 
meleg szeretettel szorított kezet a reform átus és evangélikus testvér
rel s maga mondotta meg azt, amit éreztünk ennek a tem etésnek a 
végén: Űgv látszik, Istennek ide, a sírmezők mellé kell állítani bennün
ket s ilyen szomorú alkalmak tudnak m inket közelebb hozni egymáshoz.

Mi a magunk részéről a június 29-i nagy tem etésnek tanítását el
visszük m agunkkal s testvérszívvel dolgozunk és imádkozunk minden 
m agyar emberrel. Azokkal, akik m egritkult sorainkat látva tudják, 
hogy ma sokszorosan szükség van a munkás kézre s azok helyett, akik 
már nem m unkálkodhatnak velünk. S így bontakozik ki előttünk — 
sírmezők felett állva is — a jövendő képe: fehérlő mezők drága aján
déka. Magyar kenyér az asztalon a m agyar holnapokra . . . Utunk m ár 
hazafelé visz. Mögöttünk m aradtak a frissen hantolt sírok, gyászolók 
elsírták forró könnyeiket, lelkészek elbúcsúztak egvmástól. mi azon
ban még mindig halljuk Jézus szavát. Nemcsak Sam áriában mondotta, 
ott a sírmezők felett is h irdettette: ..Ti nem azt mondiátok-é, hogv 
még négy nap és eljön az aratás? Tmé, mondom néktek: Em eljétek fel 
szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy m ár fehérek az ara
tásra. És aki arat, jutalm at nyer, és örökéletre gyümölcsöt g y ű j t . . .

Pásztor Pál.

A templom és az élet
(Folytatás.)

A hatodik ember így szól a hetedikhez:
-— Látod, milyen különfélék ezek az emberek, akik egymás mellé 

kerülnek a templom padjaiban. Hogy figyelt az egvik és milyen figyel- 
fnetlen volt a másik. Az egyik könnyezett és volt olyan, aki ugyan
akkor gúnyosan mosolygott. Elég nehéz lehet a papnak úgy prédikálni, 
hogy lekösse mindenki figyelmét. De vájjon Isten mit szól az ilyen 
össze-vissza-való emberekhez? Aztán gondoltál már arra, hogy hány
féle imádság szólhat egyszerre ugyanabban a templomban, ugvan- 
ahhoz az Istenhez? Engem bizony mindig zavar, ha erre a sokféle
ségre gondolok és saját magamon is látom, hogy meghallgatom ugyan 
az Isten igéjét, jónak és segítőnek érzem és mégis alig m arad valami 
belőle a szívemben.

A hetedik azt felelte rá: igen, igazad van, de ez m ár nem a mi 
dolgunk. Némelyik mag a tövisek közé esik, némelyik pedig a jó földbe. 
Némelyiket kiragadja az ördög az ember szívéből, némelyik pedig sok
szoros gyümölcsöt terem. Isten útjai nem a mi útjaink. Ő a kövekből 
is tám aszthat magának fiakat. Az utolsónak is adhat annvit, m int az 
elsőnek. Isten nagyobb, mint a mi szívünk. Bizony, egyenként bánik 
velünk az ő templomában és egész életünkben. De hosszútűrő kegye
lemmel bánik velünk, úgy, ahogy Krisztus által megmondotta a búzá
ról és a konkolvról: „Hagvjátok őket egvütt az aratásig”.

A nyolcadik ember így számol be a templomokról:
— Nekem minden templom kedves. Bejártam  már sok templomot, 

hatalmas külföldi dómokat és katedrálisokat. melvekben évszázadok 
ódon levegőjét éreztem és voltam egészen úi és eleinte furcsán ható, 
modern temnlomokban is. Éreztem a végtelenbe vesző magas ívek alatt 
'-noen úgy, m int meszelt falú alacsony kis templomokban ugvanazt az 
áhítatot, a szívnek ugyanazt a csendességét, amellvel Isten szavát igvek- 
szik meghallani. És álltam ezer évnél idősebb templomkövek között, 
melyekből már csak a templom alaprajza formálódott ki. mint ahogy 
álltam épülésnek indulf fundamentum mellett, ahol a falak és a tető-

B&Ncaikusarr
Hordjunk

Luther-rózsát!
Ma a jelvények világát éljük. Az 

em berek legtöbbje — akarva nem
akarva — m agánhordja hovatartozásá
nak jelét. A zsidók szíve felett ott sá r
gánk a csillag, a katolikusok gomb- 
lukában az Emericana, a Congregáció 
és a Szívgárda jelvény, a reform átusok 
kabáthajtókáján  is m egjelent a buzo
gány. Csak a Luther-rózsa virít kevés 
evangélikus embernél!

A világi jelvényeket is bátran  vise
lik az em berek és ezzel tanújelét adják 
érzésüknek és gondolkozásuknak.

M iért gyávák a hitvallóősök egyhá
zának tagjai hovatartozandóságuk meg
váltásánál?

Hordjunk Luther-rózsát!
1. hogy megismerjék! A többi egy

házi és világi jelvényeket nagyjában 
ismerik. A Luther-rózsára m utatva 
azonban többször megkérdezik: milyen 
jelvény?

2. Ebben a m egpróbáltatásokkal ke
serű világban egy örömeseppet adjunk 
a másik evangélikus testvérnek! Azt- 
hiszem, mindenki érezte m ár azt a 
szívlökést és az egész testén átfutó 
melegséget, am ikor egy ismeretlen, de 
L uther-rózsás em bert lá to tt az utca 
ezerszínű forgatagában! Ma annyi b a j
jal, gonddal küzd az ember, ilyen á r 
ta tlan  öröm szerzése pedig még pénzbe 
sem kerül. Az írás azt mondja: tegyünk 
jót mindenekkel, kiváltképpen hitünk 
cselédeivel!

3. Mi evangélikusok kevesen va
gyunk. Kicsinységünk tudata, sokszor 
elcsüggeszt. A mellőzés pedig közöm
bösségbe taszít. •

Ha sokan hordják a mi je lvényün
ket, észrevesszük, hogy ném is vagyunk 
olyan kevesen! A tömeg ereje szállja 
meg a gyengéket, a közömböseket pe
dig felrázza. M ert milyen sokan leszünk 
is akkor evangélikusok.

Valaki nem régiben azt mondta: Eddig 
hordtam , most letettem , m ert minden 
harm adik zsidó azt hord a csillag mel
lett.

Ennek a valakinek nincs igaza! Elő
ször azért, m ert ez a szám alapos 
nagyítás. Másodszor azért, m ert aki 
evangélikus, még ha azelőtt nem is 
volt az, joga van rá, hogy új egyháza 
jelvényét hordja.

Amint mondtam, a jelvények az em 
berek hovatartozóságát jelentik. Mi 
evangélikusok a tisztult egyházhoz, az 
evangélium - és a hithősök egyházához 
tartozunk! Ez nem szégyen, hanem 
büszkeség! Tehát L uther-rózsát hor
danunk sem szégyen, hanem büszkeség!

Büszkék lehetünk, m ert minden 
Luther-rózsa történelm et, bátor hitval
lást, szenvedések között is gerinces k i
ta rtást jelent. V. E.

Keressük Mészáros Im re születési 
anyakönyvi bejegyzését 1836. előtti idő
ből és Finta Ju lianna szül. anyakönyvi 
bejegyzését 1835 előtti időből, valam int 
kettőjük házassági bejegyzését fenti 
adatoknak megfelelően. Nevezettek Űzd 
környékén laktak (Tolna megye). A 
kivonatok az illeték feltüntetésével 
Evangélikus Lelkészi Hivatal, Rákos
szentmihály címre küldendők.
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M N fflK IK a E T
Képek a bombázott 

városokból
— Harangszó c. laptársunktól vesszük 

át ezt a szép cikket. —

A templomba menekültünk 
és imádkoztunk . . .

írja  a miskolci lelkész. — Egy pár per
cig ta rt a várakozó csend . . .  Távolról 
motorzúgás, mely folyton erősbödik 
annyira, hogy szinte rem egteti az abla
kokat. Most robbanás hangzik itt is, ott 
is. Nem tudjuk, hogy ellenség pusztító 
bombáitól ered-e, vagy a mi légvédel
münktől. Aztán ham arosan megtudtuk. 
I tt zúgtak szívállító dübörgéssel a to r
nyunk felett. Nem láttuk, nem számol
hattuk, csak a sűrű becsapódást, rob
banást hallgattuk — a templomban, 
m ert oda m enekültünk, oda futott, aki 
tehette a házunk előtti piacról. Lefe
küdtünk a padozatra és — imádkoz
tunk. Mindenki. I tt nem volt különb
ség. A halál tornácában csak az életért, 
a szeretteikért aggódó szívek sírnak fel 
az Űrhöz: „Tarts meg, m ert elveszünk”. 
A tám adás rövid ideig tarto tt. Percekig. 
De milyen eredménnyel! . . .

Egyházunk központi épületén csupán 
az ablakok zúzódtak ki.

Szomorú látványt m utat szép tem e
tőnk. Messzeföldön híres gesztenyefás 
bejárata  a halál pusztító nyomait tá rja  
elénk. Hatalmas, évszázados fák gyö
kerestül kitépve és átdobva a másik ol
dalra . . .  Embernagyságú földtömbök, 
melyeket a bombatölcsérekből vetett ki 
a robbanás . . .  S írkődarabok, melyekről 
nem tudni: melyik sírról kerültek oda! 
Ja j, ha ezek a mázsás, súlyos kövek 
em bereket találnak! Szép, stílusos r a 
vatalozónk kapu ját a légnyomás bedön- 
tötte, tetőzetét nem a bomba, hanem 
„csak” a rádobott földtömb bezúzta. A 
szép sétányon járn i nem lehet a kidön- 
tö tt fák, a letépett és rádobált dús- 
lombú gallyak m iatt.

Elhangzott az ige:
„bűnök bocsánatára”.

Pünkösd m ásodnapján városunk kór
házának egyik term ében kicsiny közös
ség alakult — írja  egy lelkészjelölt 
Nagyváradról. Ű rvacsorát vettek. Testi 
és lelki szenvedések között, fehér ágyak 
mellett is elhangzott az ige: „bűnök 
bocsánatára”.

Űj élet kezdődhetett. Abban, akiben 
Krisztus munkálkodik. M egújított éle
tet vártak  ők is, Isten kegyelmét, te 
rem tett világának minden alkotását 
gyönyörködő szemmel néző új életet. 
Közben az egyik meggyógyult, a m á
sik bennm aradt a kórházban. Aztán 
történt, hogy bombáztak. A kórházat is. 
Az a terem  nincs m ár meg. Aki akkor 
az Űr testét és vérét magához vette, az 
sem él már.

Azok közül, akik a kórházban voltak, 
az egyik, hisszük, elkészülve m ehetett 
habza, a másik hálatelt szívvel jö tt el 
Isten hajlékába, az épen m aradt nagy
váradi evangélikus templomba.

Valahol egy házat te lita lá lat ért. A 
A romok között em berek dolgoznak. 
Aztán jön egy nő kerékpáron. Leszáll és 
beáll dolgozni. Egy em bert akarnak 
megmenteni. Középiskolai tanárnő volt. 
Másik helyen zokogó asszonyt vezet 
valaki, gondoskodik róla — megtudtam, 
hogy azelőtt sohasem látta.
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zet még az építő erőre várakozott. És ott is, ahonnan m ár elmúltak 
az emberek és ott is. ahol még nem gyűltek össze, egyként szent volt 
a hely, m ert a templom helye volt. Kívülről bűnös élet ostromolja, 
akár tágas, akár kicsinyke ,,Istenháza” az, benne tisztító könnyek hul
lanak, bűnbánó sóhajok ébrednek, a Lélek szele fú és olykor kettős 
tüzes nyelvek lobbannak fel újjászületett életek felett. A kőfalakat 
ember építi, de a falak között a terem tő és megváltó Isten újjáterem t, 
újjáform ál romlott, megtérő, hitre ébredő szíveket. I tt ad Isten min
dennapra való kenyeret az élet kenyeréből. A testet öltött Ige itt adja 
önmagát világosságnak, útnak, életnek, igazságnak, megváltásnak, üd
vösségnek. Jaj volna á földnek, ha templom nélküli városok volnának 
rajta! Még a Jelenések könyvének az új Jeruzsálemről szóló szava is 
m egrettent: ,,Templomot nem láttam  abban” és csak az vigasztal meg, 
hogy igy folytatja: „mert az Ür, a mindenható Isten annak temploma 
és a Bárány”. Addig csak hadd legyen menhely, pihenőhely, otthon, 
szenthely, áldott hely Istennek minden temploma a földön.

A kilencedik ember így búcsúzkodik:
— Köszönöm, hogy elhozta betegágyamhoz az úrvacsorát. Most 

m ár könnyebben készülök az utolsó útra. Vágytam ugyan még egyszer 
a hívek közösségébe: kedves templomomban csak még egyszer szeret
tem volna úrvacsorát venni. Hiszen életem  minden emléke temolomom- 
hoz köt. Óh, mennyi áldást kaotam  benne, m ennyi hosszantűrő kegyel
met elpazarolt reám az Űr. Áldom az U rat templomának minden jó
tétem ényeiért. Tudom, hogy itt a földön az Isten háza az örök élet p it
vara az ember számára. S minthogv az Ö szent templomában szívem 
és testem annviszor ujjongott az élő Isten felé, most is ujjonganom 
kellene, hogy átm ehetek az Ö örökkévaló templomába, amelyet Krisz
tus nyitott meg. Mennyi bűnbocsánat, milyen végtelen, kegyelem van 
Krisztus szavában: „íme, adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki 
be nem zárhat”. Engedd Istenem, hogy mint a te alázatos, a tékozló 
élet ú tján  sokat botladozott és az élettől sokszor megtépett, egészen 
kicsiny gyermeked, beléphessek a nvitott ajtón a te örökkévaló templo
modba és ott megint érezhessem, hogv ez a templom sem üres, ide 
gvüjtöd a Te m egváltott gvermekeidet. akik m ár átm entek Krisztus 
ítéletén. Ott látjuk a Te dicsőségedet úgy, ahogv azt szem nem látta, 
fül nem hallotta és ember szíve el sem gondolta. Ott tiszta lánggal 
újra égnek az elégett gvertvák és az Istennek szentelt életekből a tel
jességre jutott hitnek a diadala csendül ki. Ez m ár az üdvözültek 
éneke lesz: „Az Istennek közelsége, mely igen jó énénkem! . . . ”

Kem ény Lajos.

Leányaink, leányaink!
Egv vidéki város határában lepottyant egv amerikai ejtőernyős 

A bombázó legénysége egyébként elpusztult. Egyedül ez maradt. A 
bombakioldó. Megsebesült, s a helybeli honvédkórházba szállították. 
Súlyos sebesült, nem kell őrizni, de külön szobája van. A zóta 'a város 
leányserege hisztériás kíváncsisággal leni el a kórházat, s befőtteket, 
gvümölcsöt, cukorkát és virágot hord neki. A bombakioldónak. Az ame
rikai azt sem tudta, hol repül, azt sem tudta k it öl meg, ezek a ném- 
berek sem tudják, nem is érdekli őket. csak ez az idegen katona érdekli 
őket. s pazarolják rá a „kedvességüket”.

Minek lehet nézni ezt a nagy buzgalmat? Kevéssé lehet hinni, 
hogy ezt a Vendégszeretetünk íria elő. M indenesetre akkor a m agyar 
vendégszeretet, legalább is ezeké a hölgyeké, páratlan volna a vilá
gon. Kétes babér.

Vagy ez volna a sebesült katona megbecsülése, a harcban meg
csonkult katona tisztelete, mely olyan m értékű nálunk, hogy idegenre 
is ju t belőle? Még hozzá olvanra is ju t belőle, aki kétségtelenül nem 
katonákra is halált hozott ebben az embertelen háborúban? Ha ekkora 
lenne a sebesültek, a kötelességüket teljesítő férfiak iránti tisztelet 
hazánk „szebbkeblű hölgyeiben”, akkor nyilván jutna ugyanennek a 
városnak sok magyar sebesültjére is. A m agyar tisztek és honvédek 
körül azonban nem lebzselnek ezek a hölgyek, s ha tőlük függne, nem 
kapnának befőttet és gyümölcsöt. És virágot sem. Naponta és mind.



Vagy ez valami politikai tüntetés volna? Nem hisszük. Ezek a 
virághordó hisztérikák nem igen politizálnak. Keveset gondolkoznak, s 
nem vállalkoznának politikai tüntetésekre. Nekik általában mindegy. 
Ahogy esik, úgy puffan a történelem. Semmiben sem látszik rajtuk  a 
nehéz idők előírta komolyság. Vagy elvi tusakodás.

Nem, itt egészen más dologról van szó. Ugyanilyen jelenségeket 
fel lehet fedezni más irányban is. Éppen az ellenkező irányban is. Egy 
másik vidéki városban vasárnapi sörözés közben a korzózókat nézve 
egy német tiszt mesélte, kicsit csodálkozva, hogy m iután végig járta  
az egész Európát, megszállt országokat és szövetségeseket egyaránt, 
m egállapíthatja, hogy egyetlen országban sem volt a német katonák
nak ilyen ham ar nőismerősük, m int nálunk. Nem tudta m ire vélni. 
Tartózkodva ugyan, de dicsérte a magyarok kedvességét és barátsá
gosságát. Közben azonban mosolygott.

De emlékszem a gödöllői Jam boreera is. A cserkésztábort, amely
ben különben általában 16—20 év közötti legény kék táboroztak a világ 
minden tájáról, elözönlötték a leányok, s infámis történeteket tudok 
erről az elözönlésről. Éjszaka külön járőrök szedték össze a népszerűbb 
táborokban „kintrekedt” hölgyeket, akik a sátor-élet gyönyöreit 
tapasztalgatták. De voltam magyarországi nyári szabadegyetemen is, 
ahol az előadásokat soha nem látogató leányok őgyelegtek állandóan 
a külföldiek körül, s minden külföldinek akadt napok alatt kellemes 
nexusa nálunk.

M ondjuk ki, hogy leányaink romlottak? Szeretnénk óvakodni a 
súlyos megállapításoktól. Inkább azt hisszük, hogy csak a kóros és 
ésszerűtlen idegenimádatunk egyik szomorú kinövése ez. Leányaink így 
hódolnak az idegennek, akit mi férfiak is valam ilyen form ában mindig 
így rajongunk körül. Mindegy, hogy részeges királyi herceg, újság- 
gróf, néger boxoló, fütyülő-éneklő „csalogány”, máltai cserkész, w ür- 
tenbergi SS katona, vagy amerikai ejtőernyős. Mindegy. De idegen.

Kicsit elcsúsztak nálunk a dolgok. a. m agyar nyíltság szemérmet
len bratyizássá lett válogatás nélkül mindenki felé. Örülünk leányaink 
haladó szellemének, de mégis tartózkodóbbnak kellene lenni. Meg
mondjuk nyíltan: mi, m agyar férfiak szégyeljük leányaink ezen új 
„hírét a világban“ s kérjük az ilyen magyar nőket, gondoljanak nem 
zeti becsületünkre is, necsak üres szórakozásaikra. Szülők, tanítók, 
tanárok, lelkészek pedig ne restelljék a fáradságot rápirítani az ilyen 
hölgyikékre. A m agyar keresztyénség pedig ezekért a fejlem ényekért 
is felelős. dyl.
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A nyár
Istent kereső emberek már régen megállapították, hogy — amint 

a villanyáram nak vezetéke van, úgy Isten akarata is vezetéken keresz
tül jön felénk. Három vezetékről is tudunk. Egyik a természet, másik 
az emberi szív, harm adik a Szentírás. Nem egyformán erős a fény, 
amit árasztanak, mégis mindegyikre szükségünk van. Ha csak a Szent
íráson, Isten kijelentésének legdrágább fényén keresztül néznők éle
tünket, elkápráznánk a sugarak erejétől. Mint a vándorember, aki egy
hamar kidőlne az út során, ha verőfényes délben indulna útra. Néha 
meg kell keresnünk itt a földön, sárban és porban, emberek verejté
kezéseiben Isten lába nyomait, hogy találkozhassunk vele és leborul
hassunk előtte. Tisztviselő emberek, akik egy hosszú esztendőn keresz
tül elszakítva éltek a természet világától — mintegy hozzákötözve író
asztalukhoz — így nyár elején m ennyire érzik, ki kell m enniük a 
csendbe, a magányba, a természet ölére, hogy hallgassák a mindenség 
Örök beszédét, hogy jobban tudjanak figyelni Isten szavára is, mely 
csak a csendben hallható meg.

Annak, aki nyárba érkezik, első meglepetése, hogy felelősség ne
hezedik rá. A mezők nem mosolyognak többé, hanem önfeláldozóan 
adják meg m agukat eledelül. A gabona m eghajtja fejét a teher alatt.

MNoaianfliT
De nemcsak az ember szenved
Egy tyúkot ásnak ki a romok alól. 

Két napig volt ott. Semmi baja. Épen 
m aradt gerenda végén egy macska. Mo
zogni alig tud, száját tá tja  és nyávogni 
szeretne, de nem bír. M ondják az embe
rek, hogy légnyomást kapott. A fák 
leveleiktől, virágaiktól megfosztva álla
nak. Csak néhány gally. De hisszük, 
hogy jövőre ú jra rügyezni fognak.

Mi is kivesszük részünket a megsegí
tésből, gyógyításból is. M egmutatjuk, 
hogy él bennünk az egymás terhét hor
dozó szeretet. Jún. 11-én nagyarányú 
gyűjtés indult meg a bom bakárosultak 
megsegítésére.

H Í R E K
A tiszai egyházkerület évi közgyűlése

július 28-án lesz Nyíregyházán. A meg
hívókat a kerület elnöksége m ár szét- 
küldötte. Elszállásolás irán ti kérések 
július 15-ig a nyíregyházi igazgató-lel- 
készi hivatalnál jelentendők be. Az elő- 
értekezletek július 27-én folynak le.

Emlékünnep Gyóni Géza születésé
nek 60. évfordulóján. A költő születé
sének 60., halálának 27. évfordulóján, 
június 25-én kegyeletes em lékünnep 
volt Gyónón. Az istentiszteleten dr. 
Halász Kálm án budapesti lelkész h ir
dette az Igét és már itt méltó módon 
kifejezést adott a gyülekezet Gyóni 
Géza iránti kegyeletes érzéseinek. 
U tána R uttkay Miklián Géza helyi lel
kész nyitotta meg az evangélikus pap
iak, Gyóni szülőháza falán elhelyezett 
em léktábla előtt az ünnepélyt, melyen 
helyi és fővárosi vendégek nagy szám
ban vettek részt. Derkics Erzsébet 
Gyóni Géza egyik versét szavalta, dr. 
Bánkúty Dezső tanügyi főtanácsos pe
dig emlékezést tarto tt. (Ezt lapunk két 
utóbbi számában közöltük.) A nagy
hatású emlékbeszéd után Molnár Lajos 
tanító Gyóni verset szavalt, majd ko
szorút helyeztek az em léktábla alá a 
helyi hatóságok, az evangélikus, refor
mátus, római katolikus egyház, továbbá 
a Gyóni Géza-Irodalm i Társaság és tá r 
sadalm i egyesületek. Végül Bajári S án
dor reform átus lelkész zárószavai után 
a m agyar Hiszekegy eléneklésével zá
ródott a szép ünnepség. — Jelen vol
tak  az ünnepélyen a Gyóni-család tag
jai, élükön dr. Gyóni Ferenccel, aki a 
költő diákköri barátja, sógora és leg
jobb ismerője és akinek tollából rövi
desen megjelenik Gyóni Géza regényes 
életrajza, mintegy 400 oldalas kötetben. 
Délben szűkkörű ebéd volt s ezen a 
Gyóni emlékét ápolók egyhangúlag k i
nyilatkoztatták azt az óhajukat és el
határozásukat, hogy a költő hamvait, 
ha az idők és körülm ények azt lehetővé 
teszik, hazahozzák Szibériából és Gyó
nón méltó helyen helyezik nyugalomra. 
Helytelennek ta rtják  ugyanis azt a fel
m erült gondolatot, hogy Gyóni Gézát 
Budapesten temessék el, m ert Gyónról 
indult el és nevével, egész életével és 
költészetével szülőhelyéhez kapcsoló
dott. — A hatvanas évforduló alkalm á
val a m agyar rádió két szép megemlé
kezéssel áldozott a nagy költő em léké
nek.

Hétköznapi istentiszteletek. Felhívjuk 
budapesti olvasóink figyelmét arra, 
hogy a D eák-téri templomban minden 
csütörtökön, a fasori templomban pe-
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dig minden szerdán és szombaton d. u. 
6 órakor ta rtunk  hétköznapi istentisz
teletet írásm agyarázattal. Ezeknek az 
istentiszteleteknek ma, am ikor részint 
a vasárnap délelőtti istentiszteletek 
m egtartásának lehetősége olyan bizony
talanná vált, részint vasárnaptól-vasár- 
napig nagyon sok nehéz órát él át az 
ember, különösen nagy az értéke. K ér
jük olvasóinkat, éljenek a drága alkal
m akkal s a napnak alkonyán lehetőség 
szerint szakítsanak egy fél órát arra, 
hogy Isten biztató és megtartó evangé
lium át meghallgassák.

Halálozás. Novák Elek kővágóőrsi lel
kész, tart. tábori főlelkész, Zala vár
megye törv. hat. tagja június hó 26-án, 
életének 61. évében váratlanul elhunyt. 
Június 28-án tem ették a kővágóőrsi 
templomból.

Lelkészválasztás. A kem enesmagasi-i 
gyülekezet a m egüresedett lelkészi á l
lásra Tóth János helyettes-lelkészt vá
lasztotta meg.

Üj egyházfelügyelő. A sopronbánfalvi 
egyházközség egyhangúlag dr. Molnár 
Elemér főszolgabírót választotta meg 
felügyelőjéül, aki ilyen tisztséget több 
éven át a csorna-kapuvári misszióban 
töltött be. Beiktatása bensőséges ünnep
ség keretében tö rtént s azon resztvet
tek az egyházmegye lelkészei is.

Győr. Az egyházközség képviselőtes
tülete W eltler János nyugalom bavonu- 
lása következtében m egüresedett igaz
gatói tisztségre egyhangúan Fodor K ál
mán énektanító karnagyot választotta 
meg.

A fejér-komáromi egyházmegye jún. 
29-én, Bicskén ta rto tta  évi rendes köz
gyűlését. A rendkívüli viszonyok elle
nére is szép számban jöttek össze a 
gyülekezetek képviselői. Délelőtt az 
egyes bizottságok üléseztek s a lelkész- 
és tanítóegyesület ta rto tta  meg értekez
letét. Délután az egyházmegyei gyám
intézet, majd az egyházmegye ta rto tta  
meg közgyűlését. Felügyelő megnyitója 
után esperes beterjesztette az egyház
megye elmúlt munkaévéről szóló jelen
tését. Dr. H orváth Kornél min. osztály
főnök, gyúrói felügyelő az 1868. III. te. 
és az 1894. XXXII. te. rendelkezéseiről 
adott értékes ism ertetést. Az egyes bi
zottságok jelentését tárgyalta ezután a 
közgyűlés, s jóváhagyta az érdi missziói 
gyülekezet anyaegyházzá alakulását. 
Este gyám intézeti istentisztelet volt.

A legutóbbi bombatámadások egyike 
a budafoki templom ablakait, a jta ja it 
és tetőzetét súlyosan megrongálta. A fa
sori templom néhány díszes ablaküvege 
egy más alkalommal kitörött. Nagyobb 
károktól Isten kegyelme eddig meg
védte a budapesti és környékbeli 
templomokat.

Személyi hír. D. Raffay Sándor püs
pök H arm ati György segédlelkészt a 
maglódi egyházközségben betöltött he- 
lyettes-lelkészi szolgálata alól felm en
tette és a bpest—fasori lelkészi hiva
talhoz osztotta be további szolgálatté
telre.

Segédlelkész-áthelyezések. D. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök Károly- 
falvi Bélát Orosházáról a bpesti—Deák
téri, Jánossy Istvánt pedig a bpest— 
angyalföldi lelkészi hivatalhoz küldötte 
szolgálattételre.

Házasságkötés. Dr. Nőtel Vilmos és 
Spáda Edit június 26-án ta rto tták  es
küvőjüket a budavári evangélikus 
templomban. (Minden ‘ külön értesítés 
helyett.)
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A fák roskadoznak a gyümölcsök súlyától. Vége a tavasznak, a vidám, 
mosolygó, gondtalan szépségek világának. Aki nyárba érkezik, kilép 
a virágos kertből és aratásra indul. Nyárban szerzi eledelét és gyűjt 
nyárban az okos fiú — m int az írás mondja. A zeg-zugos játék-utak 
kiegyenesednek és a munka, a hivatás poros országútjává szélesednek. 
A harm atcsepp verítékké durvul, a játékos napsugár égő tűzzé erősö
dik. Az ifjúból férfi lesz, a hajadonból asszony, a virágoskertből m unka
tér, hűvös iroda, zakatoló műhely, verítékes barázda. Szép a nyár! 
Állani a harcot, belenézni az égő napba, megfeszült izmokkal nagy, 
komoly kötelességek kévéit hordani, melyekből kenyér és áldás lesz. 
Nyárba érkező és nyárban járó emberek megéreznek mindig valamit 
abból, hogy ők Istennek m unkatársai, ra jtuk  keresztül megy végbe a 
nagy mindenség sok csodája. Rájuk nagy szükség van, nélkülük el sem 
képzelhető ez a világ.

Szép a nyár, de veszedelmei is vannak. Az élet könnyen igavonássá 
válhat. A lélek mindig jobban elfordítja arcát a sugárzó magaslatok
ról és a föld rögére néz, ahová verítéke hull. Elfeledkezik az egy szük
séges dologról. Sok esetben nem ju t ideje lélekzetvételre sem. Sietni 
kell, a búza kipereg a kalászból, ha szorgalmas kezek ma vagy holnap 
le nem aratják. A napsugár elperzsel sok életet, ha nem szüreteli le 
a maga idejében az ember. Üresebbek ilyenkor a templomok; testük
kel törődnek túlon-túl az emberek. Pedig Isten bizonyára nem hiába 
adta a nyarat. Kötelességeket nem azért ró tt ki az élet nyarában járók 
elé, hogy beletemetkezzenek a gondba, munkába, földbe, ebbe a vi
lágba. Nékik kell m eghallaniuk és m egérteniük m indenekelőtt azt, amit 
Krisztus hirdet: Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, 
de az ő lelkében kárt vall? Élet nyarában járók, gondoljatok arra, 
hogy nemcsak nyár van, hanem ősz is s amikor nehezebb lesz a munka, 
bágyadtabb a napsugár, akkor is szükségetek van erőre. Sőt akkor 
van rá szükségetek igazán. Most m erítsetek az élet forrásából, Krisz
tusból. Ö mindig úgy áll előttetek, mint aki az élet nyarában van. 
Arcát mindig az égő nap, a mennyei Atya sugárzása felé fordította. 
Annak akaratát cselekedte, aki őt elküldötte. Semmi más kötelesség 
nem állott előtte. Ö akar barátod, társad lenni az életben, a munkában, 
a verítékezésben. Halld az Ö szavát: „Aki engem követ, nem járhat a 
sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága”.

Végül a nyár önállóságról prédikál. Eddig mások irányították az 
életünket, m int a kertész a kert virágainak és fáinak az életét. Amikor 
az élet nyarába érkezünk, elm aradnak mellőlünk, kidőlnek sorainkból 
a szülők, tanítók, nevelők, elhagynak még a barátaink is. M agunkra 
m aradunk a tűző nap hevében. M intha csak Isten azt mondaná: légy 
hőssé a magányban. Magad m utasd meg, hogy mire jutottál. I tt megint 
milyen sok veszedelem jelentkezik! Sikerekben, múló szerencse után 
elbizakodottakká válunk, m intha a saját erőnk vezetne eredményhez. 
Óh, mennyi magabízó élet, mennyi úgynevezett jó karrier, bukott 
existencia él Isten nélkül a meghasonlásbán, életuntság kedvetlenségé
ben, hitetlen zúgolódásban sikerek és földi eredmények után, amikor 
azok m ár nem követnek minket, amikor az önállóság keserű teherré 
válik. Ember,- kapcsold életedet, minden m unkádat Ahhoz, akitől jön 
minden jó adomány és tökéletes ajándék, aki szemeivel tanácsolni akar 
téged s mindig azt h irdetteti számodra: „Jer és kövess engem!” Krisz
tus kell ennek az önállóságában olyan gyakran elbizakodó világnak. 
Aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, aki segít és megtanít helye
sen értelmezni az életet és a nyarat.

P. P.



WffllkUSELCi

KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3

TEL.: 384—447.

kegyszerek, ezüst tálak,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

" D O  A T  TjVT ip iV T /^S  műhimző és plisséspece- 
■ D lV /A L J l s « J t - i lT v /  alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637

Azsúr, plissé. hímzések,  g o m b áth ú z ás  
és  m inden e s z a k m á b a  vágó m un k ák  

szakszerű  készítése.

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

Telefon: 185-462.

Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
B udapest, ÍV., Sütő-u. 1.

A e
( 2 )  i

ALAPÍTÁSI Év: 1853

ELIG M AN
53. A

ÍL c)EKSZER-EZUST-ARANY

Telefon: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
Választékos .  ízléses, szolid m unka .  Előnyös á rak .

n i  o I oo o IRegi közismert.

m'9bi'hKÍjT)>!tes&íálon budapest 
xörfn ív kristóF tér 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és órajaví tások

L étesült a  „Nemzeti Ö nálló
sítás! A lap “ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telelőn : 38-20-87.

10, gr ram
és az összes hang- MARNITZ fe 8“’"
B udapest, Vili. kerü le t, József-körú t 37. szám .
szerek legolcsóbban

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I P r a h l ' gyöngyös, K ossu th -u tca  3. szám .
LulUluIl. M ohács, S zen t-István -u tca  49. sz.

E vangélikusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása ^  __ Jj ií 1 „  ~ hittestvérünk
v é t e l e  IVl “ XI ü. AJ 111 zongoratermében

B ezeréd i-u . 10. — T el.: 140—352.

M ű virág , d isz to ll, e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e la d á s a

GROSZ, 8 pest, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R F I V F P 7 Í I KULLI LÜl UIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyeT  cimkék 
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.

kiadó.



LUTHER-TÁRSASÁG
Vitéz Virág Jenő:. Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9 — P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8’— P. Kötve: 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: 1 ’20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve : 2’50 P.

Dr. Luther Márton: A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 *40 P,

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V I I I . ,  Rákóczi-út 5 5 .  Telefon: 137-898

„IRÉN" fQiőhülönlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint,.

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10'— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10'— P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20'— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12'— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0'60 P. 

Díszes : 4'— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály : Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2*— P.
; ■■■ Friedrich Károly : A magyar evangé- 

|Jj ! likus templomi ének történetének 
i . — vázlata. 124 oldal. Fűzve: 8'— P.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330-648.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Á talakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.

BUDAPEST, Vili., ŰLLŐI-ÚT 24.

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





XII. ÉVFOLYAM, 29. SZ. 1944. JÜLIUS HÓ 15.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖ VÉTSÉG 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.

mcmm

Megjelenik minden szombaton

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

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes szám ára 24 fillér.

A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.
A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM:

Újra kezdeni 

A harctéren is olvassuk 

A mi nacionalizmusunk 

Ki írja a történelmet ?

Budapest feledhetetlen vasárnapja

Egy cserkészfiú halálára

Szóvátesszük

Láttuk

Olvastuk

Adományok a bombakárosultaknak

Pályázat

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. július 16.

D eák-tér 4. d. e. 1á9 Muncz Frigyes
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos
D eák-tér 4. d. e. 11 Dr. Kékén András
Deák-tér 4 d. u 6 K irályfalvi Béla
Fasor d. e. 9 Pásztor Pál
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál
Aréna-út 7. d. e. V4 IO Gömöry József
Kőbánya, Kápolna-u. 14 d. e. 9 Sülé Károly
Kőbánya d .u . 4 Sülé Károly
Simor-u. 35. (katonai) d. e. V29 Varga József
Sim or-utca 35. d. e. V2IO Boros Károly
Rókóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr.
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Muncz Frigyes
Ullői-őt 24. d. e. 9 Falvay Jenő
Vilma k ir.-né-ú t 17 (1. h. k.) d. e. 40 Varga József
Szvetenai-u. elemi isk. d. e. 9 Halász Kálmán dr.
Gyáli-úti elemi isk. d. e. 8 __________
G yarm at-utca 14. d. e. V2IO Scholz László
Egressy-út 73. d. e. 11 Scholz László
Fóti-ú t 22. (katonai) d. e. V29 K om játhy Béla
F óti-ú t 22. d. e. 40 Rimár Jenő
Fóti-út 22. d. u. 4 Jánossy István
Tom ory-úti leányiskola d. e. 8 ----------------
Szent Lász]^ út 61. d. e. 8 ----------------
Torockó-téri ref. templom d. e. 0 Ferenczy Zoltán
Bécsikapu-tér d. e. 9 Borbás Antal
Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
B écsikapu-tér (rádiós) d. e. V4I 2  d . Kapi Béla
Böszörményi-út 22. d. e. V4IO Ferenczy Zoltán
I., Váralja-u. 14. d. e. 1 0 ----------------
Óbuda (német) d. e 9 Mohr Henrik
Óbuda d. e 10 Mohr Henrik
Óbuda, Selmeci-utca 1. d. e. 1 1 __________
Óbuda d.u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld d. e. 9 Wolf Lajos
Kelenföld d. e. 11 Wolf Lajos
Kelenföld d. u. 5 Medvegy Antal
K am araerdő d. e 10 Medvegy Antal
Báthory László-u. 8. d. e. 10 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V i l2 ----------------



Újra kezdeni
Az elmúlt hetekben annyi 

szerencsétlen ember jött-ment 
a fővárosi lelkészi hivatalok
ban, annyi gyászt, keserűséget 
panaszolt el, olyan szorongva 
kért tanácsot és segítséget, 
hogy esténként a lelkipászto
rok a magukra szedett sok lelki 
teher alatt aggódva sóhajtottak 
fel: ugyan mi lesz nemcsak 
ezekkel az emberekkel, hanem 
dzzel az egész idővel, amelyben 
emberek százai és ezrei jutnak 
lelki megrendülések közé?

Mégis azt kellett tapasztalni, 
hogy ezekben az emberekben 
nemcsak meg volt az élniaka- 
rás, hanem jóformán minden
kiben meg volt, bármilyen 
gyöngén és haloványan is, va- 
lamily kicsiny reménykedés 
arra, hogy élete sorának to
vábbi romlását meg lehet állí
tani, javulását el lehet kezdeni 
és egyszer majd csak elmúlik 
mind ez a rossz éppenúgy, mint 
ahogy a jó sem szokott a köz
mondás szerint, örökké tartani.

Ez elsősorban azoknál mu
tatkozott meg, akiket némelyik 
esetben már nem először, ha
nem másodszor, vagy harmad
szor ért károsodás a bombatá
madásokkal kapcsolatban. Volt 
olyan egyháztagunk, aki a ro
mok és omladékok közül elő
kerülve, portól lepett, szakado
zott ruhában jött a lelkészi hi
vatalba és azt mondotta: csak 
azért jöttem, hogy megmutas
sam magam, íme mostmár csak 
annyim van, ami rajtam van, 
de Isten kegyelme megtartott

és én alázatos és hálás szívvel 
újból elölről fogok kezdeni 
mindent.

Ugyanígy vesztette el min
den földi dolgát, még hozzátar
tozóit is egy másik testvérünk. 
Azt mondotta: én eddig is
imádkozó ember voltam és rit
kán hiányoztam az Isten igéjét 
hallgatóknak templomi közös
ségéből. Azt én nem tudom em
beri ésszel felfogni, hogy mind
ez miért történt velem és sze
retteimmel, de ma már kezdek 
rájönni, hogy bizonyára nem 
jól imádkoztam és bizonyára 
nem egészen imádságaim sze
rint éltem. Újra fogom kezdeni 
az imádságaimat és azok szerint 
való életemet igyekszem el
kezdeni.

Ezek az emberek nem is tud
ják, hogy a maguk kárvallott 
szívével milyen nagy dolgot 
mutatnak meg ennek a nyomo
rúságoktól tépett világnak. Igen 
bizony, úgy van az, hogy nem
csak a szakadt ruházatot kell 
összevarrni, de a szakadt élete
ket is. Nemcsak a házakat kell 
a romok eltakarítása után újból 
építeni, de el kell takarítani 
eddigvaló életünk romjait is 
ahhoz, hogy új és jobb funda
mentummal, biztosabb és mé
lyebb óvóhelyekkel felépítsük 
azt. És nemcsak az összetörede
zett bútorokat kell szögezgetni 
és használhatóvá tenni, hanem 
jó használhatóvá kell tenni 
egész belső életünket a magunk 
örök élete és embertársaink 
földi hasznára.

így azután valami kis vi
gasztalás kezd derengeni a szí
veket figyelgető ember előtt.

I Először is azt kell észrevenni, 
hogy íme valóban milyen cso
dálatos nagy erő a sokszor le
nézett, kigúnyolt és megvetett 
istenfélelem. Az atyai gondvi
selésbe vetett gyermeki hit. 
Akinek csak annyi maradt 
meg a szívében, hogy el tudja 
mondani Jézus szavát, melyet 
búcsúbeszédében így mondott: 
Nem vagyok egyedül, mert ve
lem van az én Atyám, — annak 
a szívében van készség is az 
újrakezdéshez. Az rá fog jönni 
Pál apostol szavának bölcsesé- 
gére is, áldására is, hogy azo
kat, amik hátunk mögött van
nak, elfelejtve és azoknak, ame
lyek előttünk vannak, neki
dőlve, célegyenest kell töre
kednünk Istennek a Jézus 
Krisztusban adott elhívása ju
talmára.

A hitetlenek és a hívők is 
egyként benne vannak az egy
házban és a nemzetben. Úgy az 
egyházban, mint a nemzetben 
az ilyen emberek megmarad
nak a megpróbáltatás rostájá
ban. Szükség van rájuk. Akár 
kint a fronton küzdenek, akár 
idehaza károsodnak és szegé
nyednek, mégis rajtuk keresz
tül ismerhető meg, hogy olyan 
emberekre fog felépülni a há
ború utáni jövő világa, akik 
újra akarják kezdeni az életet. 
Az imádságot is és a munkát 
is. Mind a kettőt együ tt. . .

K. L.
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« u K H M f i a e r
Egy cserkészfiú 

halálára
Ő is — m int sokan mások — a július 

2-i ellenséges légitám adás áldozata lett. 
Kis testét egészen betem ette a Város
liget rázuhanó fája, a kövek és a re- 
peszdarabok sokasága. M egállapították, 
hogy futás közben érte utói a halál. 
Lehet, hogy a term észet szeretete von
zotta korareggeli templomi istentiszte
let után a hűsbe, hiszen a cserkész na
gyon szereti a term észetet s ő különö
sen érzi magán a szabad term észet 
ölén Istennek szemét és gondoskodását. 
Lehet, hogy az egymást követő bomba
hullámok egyikének elültével igyekezett 
elsősegélyt nyújtani a sebesülteknek. 
Be akarta  tölteni a cserkésztörvényt: 
„A cserkész ahol tud, segít”. De segí
teni, vigasztalni, sebet kötözni m ár 
nem tudott. A zsebében m egtalálták 
im akönyvét s napi parancsát. Nevét is 
ham arosan m egtudhatták s édes szülei
nek végtelen fájdalm ára méltóképpen 
eltem ették korai sírjába.

Mi közelebbről nem ism erjük ezt a 
kis cserkészt. És mégis megkönnyeztük 
mindazokkal egybe, akik először állot
tak  meg véres teste m ellett azon a fe
ledhetetlen vasárnapon. M egkönnyeztük 
őt, m ert benne olyan valakit veszítet
tünk, akire igen nagy szüksége lett 
volna ennek a háborúskodó em beriség
nek. M ert a cserkészben — akárm ilyen 
kicsi is — nagy sam aritánusi szeretet 
lakik. A cserkész ajkán soha sem fagy 
meg a vigasztalás, a cserkész soha sem 
fárad el a könyörülő segítésben. Mi fel
nőttek talán megszoktuk m ár ezt a 
durva világot, a kis cserkész soha nem 
tud ja megszokni.

S ennek a cserkészfiúnak még halálá
ban is meg kellett éreznie az ember 
m érhetetlen züllöttségét. Alig, hogy 
végsőt vonaglott, ott term ett mellette az 
utcai suhanc, a hullarabló, hogy letépje 
kezéről legkedvesebb kincsét, a k a r
óráját. H át ezt érdem elte ez a szeren
csétlen gyermek, a kis cserkészfiú, aki 
m indenkit szeretett, aki nemcsak em 
bertársaihoz volt gyöngéd, szelídlelkű, 
megbocsátó, hanem  jó volt az állatok
hoz is és kímélte, védte, ápolta egész 
rövid élete folyamán a növényeket? S 
a bámészkodó tömeg egy-két csendes 
megjegyzés után hagyni akarta  tovább
futni ezt a rablógyilkost, a társadalom 
nak ezt az utolsó, elvetemült, kőszívű 
„em berét”. A jobbérzésűeknek úgy kel
lett biztatni m indenkit: vessék magu
kat u tána és tegyék ártalm atlanná. 
Vagy talán  kedvesebb és lélekben kö
zelebb álló volt hozzájuk ez utóbbi, 
mint a kis cserkészfiú? Szomorú volna, 
ha ezt kellene hinnünk róluk. Itt van 
az utolsó óra, am ikor ki kell tépnünk 
magunk közül a lebzselőket, dologkerü
lőket, az élősdieket. Soha el nem visel
hető szégyene lenne ennek a tá rsada
lomnak, ha a háború után felépülő új 
világba ezeket is magával cipelné fölös
leges teher gyanánt.

Kedves kis Cserkészfiú! Mi korai sí
rodnál azért imádkozunk, hogy tám asz- 
szón Isten minél több hozzád hasonló 
gyermeket, akiknek m unkáján, szerető 
szívű fáradozásain keresztül megérzi a 
háború borzalmait szenvedő nyomorult 
ember, hogy Isten nemcsak megsebezni 
hagy, hanem  be is kötöz, nemcsak ösz- 
szezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
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„A harctéren is olvassuk
az Evangélikus É let-et és Üzenet-et. Társaimmal olvasás után beszél
getünk az otthoni egyházi dolgokról és nagy hálával vagyunk az egy
házi lapok munkásai i r á n t . . . ” S amikor ezekre a sorokra s főként ked
ves következő m ondataira válaszolni akarunk: körülöttünk is mintha 
harctér lenne. Az a bizonyos harm adik hullám  a fejünk fölött végzi nagy 
körözését. Budapestnek indult, de szemtávolságra egyszerre az egész 
hullám  megfordult. A felhőből ismeretes repülőgépek búgása zendül 
meg s erre megindul valami olyan harci tevékenység, amelynek bor
zalmasan izgató látványa elől nem lehet elmenekülni. Néha a bibliai 
ősképre gondolunk, am int a kis Dávid parittyával leteríti a hatalmas 
Góliátot. Majd meg abban gyönyörködik a magyar lélek, hogy fajtánk 
kivételes bátorsága kell ehhez a harci eszközhöz, ahogy százas am eri
kai repülőgépcsordába belevágja magát pulikutyaként néhány vadá
szunk s azok rohannak, halálrarém ült idegességben, összevissza kava
rognak, néhány sorozatlövés, gyors bombaledobások csendes falusi és 
nyaraló emberek közé s máris zuhognak égve lefelé az amerikai bom
bázók. A mezőn dolgozó emberek kaszáikkal várják az ejtőernyőn buk
dácsoló pilótákat. Nagyon lassan közelednek a föld felé s olyan him
bálózva bukdácsolnak, mint azok az akasztott emberek, akik túl magas 
ágon helyezték el köteleiket s a szél mozgásba hozta halott testüket.

Az írásbeli és vizuális élmény akaratlanul is összekapcsolódik. Nem 
azt állítjuk, hogy a vizuális élmény tragikusabb lehet, m int sok harc
téri szolgálat, de jó tudni azt, hogy ma senkit nem kímél meg a háború, 
a veszélyes helyeket biztosan senki el nem kerülheti.

De ez nem annyira személyi vonatkozásban való helyzet, mint in
kább kollektiv vonatkozású. Mint népünk és nemzetünk érzi nagyjaink 
próféciáin keresztül is, hogy túl az emberi esetlegességen, ma az egész 
nemzet a lét és nemlét katasztrófa közelségeiben él, egyházi vonat
kozásban sokkal előbb, sokkal mélyebben és a bűn ismerete m iatt sok
kal élénkebben él az a tragikus gondolat, hogy ezért a rengeteg bűnért 
Isten olyan vezeklést tartogat csecsemőknek és aggastyánoknak is, 
amelyekkel megküzdeni férfiaknak és hívőknek is rendkívül nehéz lesz.

Az természetes, hogy a nemzet tagjai lelki egységben érzik magukat 
polgári, vagy akár harctéri vonatkozásokban is. Egyházi és lelki vonat
kozásban azonban a legtökéletesebb katonai lelkészi szolgálat mellett is 
vannak nagy ürességek. E harctéri levél pl. azt írja, hogy hónapok óta 
nem ju thattak  protestáns lelkész közelébe s csak az egyházi újságok 
azok, amelyek közöttük és bennük az egyházzal való kontinuitást fenn
tartják.

Hogy ez a tény ma mire kell kényszerítse az egyházi lapok szer
kesztőit és m unkatársait, ez csak részben egyházi belügy. Tudatosodik 
valamennyiünkben, hogy minden m egírt sorunk a megdicsőülés és 
megbékélés reménységeire vágyó lélekre való tekintettel írattassék, de 
ezenfelül építő, megbékéltető, Istenihez vezérlő, bűnbánatot kierősza
koló s végül teljes megnyugváshoz segítő kell legyen.

Tudjuk azt, hogy a harctéren levő testvéreink nemcsak egyházi 
újságjainkat olvassák (bár olyanokról is tudunk, akik csak azt olvas
sák és mást nem), hanem a világi újságokat is. Ezért nem tudunk eléggé 
hálásaknak lenni az evangélikus papi törzsből származó sajtókor
mánybiztosnak, hogy betiltotta mindazokat a képes színházi lapokat 
és ledér szellemben írt újságjainkat, amelyek sokak szemében olyan 
vonzók voltak. Egyházi emberek is olvasták ezeket az újságokat, s az 
egyházi újságírók fejlődése, látása és változhatatlan meggyőződése é r
dekében, kérdés az: ism erje-e a sok hazai és a betekinthető külföldi 
sajtót is7vagy pedig csak a legszükségesebb és nélkülözhetetlen sajtó
mennyiséget ismerje meg s ezeknek a- tudatával végezze egyházi újság
írói tevékenységét? Bizonyosan sokan vannak lelkészeink közül olya
nok, akik tisztes lelkipásztori meggyőződésükkel könnyen összhangba 
hoznak valam ilyen politikai állásfoglalást is s ennek a nem mindig he
lyes szövetségnek égisze alatt csak néhány lapot olvasnak, s ennek 
hatása alatt írnak, prédikálnak és egyháziaskodnak.

Amit ezek a férfiak magukénak vallanak és vállaltak, abban meg
dönthetetlenül hívén, m egingathatatlanul kitartanak. Dogmatikus fron
ton ez természetes is, de lévén ebben a kérdésben két egymás mellé



helyezett kollektiv gondolatról szó, nagyon közismert dolog, hogv a 
nem egyházi meggyőződés állandó változásoknak van alávetve. Ez te r
mészetes is és rendben is van. Ezt azok érzik, akik a harctéren m in
denkinél jobban éppen azt látják, hogy csak az egyházi síkon lehet 
m egtartani az állandóságot és az állhatatosságot. Az egyházi újságíró 
is pontosan tudva ezt, írásában és egyházi cselekedeteiben csak az a 
szempont vezeti, hogy melyik gondolat hogyan és miképpen simul az 
egyház tanításához.

A politikai napilapok munkásai között jól ism erjük azokat is, akik 
valamikor a legitimizmus gondolatának voltak zászlóvivői s ma éppen 
ennek az irányzatnak legellentmondóbb csoport gondolati előharcosai 
tudnak lenni. Nem csodálkozunk ezen a változáson és nem tudjuk el
ítélni sem, m ert a világi újságírás ezeket a változási lehetőségeket 
magában hordja. De egyházi ujságiró a megszentelődés kérdésében ma 
is azt vallja, mint elődei évszázadokkal ezelőtt. Éppen abban van az 
ereje, hogy szilárdan tud megállani hitvallásában s ez a szilárdsága 
megóvja politikai rajongásoktól és eltévelyedésektől is.

Híveink és olvasóink felismerték egyházi lapjaink eme jelentősé
gét. Ezért tudjuk folytatni a munkát. K örülöttünk változhatik sok 
minden. Mindenre meg kell találjuk mondanivalónkat félelem és meg
félemlítés nélkül s a bíztatást, a belső hangon kívül attól a tömegtől 
kapjuk, amely érthetően fordult az utolsó évtizedben az egyházi 
újságok felé.

De az egyházi újságíró azt tartja  fontosnak egyházi álláspontjá
nak szigorú és következetes hangoztatása m ellett, hogy mindenkit 
megismerjen.

Sokáig nem adott hitelt e sorok írója annak az érdeklődésnek, hogv 
az ellenséges bombázók emberei milyen fajúak és miképpen gondol
koznak. Amikor azonban láthatott amerikai imakönyvet, amelyet az 
amerikai politikusok együtt szerkesztettek a papokkal és a rabbikkal, 
s amikor megnézhette azt az arcot, amely a maga csinált bambaságá- 
val minket európaiakat távolkeleti prim itiv népekként akart kezelni, 
akkor megformálhatta véleményét Európa, Amerika és részben Ázsia 
elleni harca kérdésében, amely imm ár nem csupán faji és nem csupán 
földrészek fölötti uralomvágy érdekében történik. Borzasztó az. amit 
ellenünk cselekedni akarnak, nincs elég szigorú ítélet velük szemben, 
de gondolataink mélyén feldereng valami sejtelem: a reformáció nem 
világosította meg elég fénnyel ezeket a lelkeket, új tisztánlátásra, 
nagyobb becsületre és embereket valóban összefűző nagy szeretet ki- 
teljesedésre van szükség.

Soha jobbkor és erősebben nem éreztük sokan a világ lelki ú jjá 
születésének szükségét, mint öt evangélikus templom határolta te rü 
leten belül lefolvt légiharc befejezése után, élm énvekkel gazdagodva, 
hogy a világ lelki megújhodása az egyetlen megoldás. Enélkül a győ
zelem, vereség, siker, börtön mind semmi értelm et nem nverhetnek az 
ember előtt. Van evangélizáciő hazánkban, a német testvéreinknél is, 
a finneknél is. de Angliában is és Amerikában is; tömegek vannak itt 
is és ott is, de a kaptár szelleme messze idegenben egyáltalán nem 
m utatja azt, hogy az intézkedők. a hatalmasok azonkívül, hogv rádiók
ban imádkoznak, tervezgetéstikkel egyeznének tömegeik lelkületével.

Látni kell a harctéri ember félelmét (ha csunán vallomások alap
ján is), ismerni kell a magunk nyugtalanságát és sok ok m iatti két
ségeskedéseinket. tudni kell azt. hogv más földrészeken élő emberek 
milvenek napiainkban és a minden területről szerzett ismeretek m ér
legelése után: boldogan kell tudni ezt: egyházunk igazsága m ennyire 
felette áll minden változásnak alávetett s sokszor gyötrelm et jelentő 
gonoszságnak. Állnia kell ennek az intézménvnek s ebben benne kell 
élnie v a la m en n v í megkeresztelt és hivő testvérünknek: nemzeti és
családi örömeinkhez csak ebből a közösségből m eríthetünk erőt és 
anvagot.

Éjszakai virrasztás közben újságunk 10 kötetét vehettem  magam 
mellé. Jó lapozni ezekben a nagvon is ismerős ujságpéldánvokban. 
Szigorú kritikával, de egvben a dédelgetett gvermeknek kijáró elnéző 
szeretettel nézzük ezeket a sorokat: egyházunk tíz esztendeje van 
benne. Magunk mellé ültetünk másokat is: nézzétek Ti is ezeket az 
írásokat. Mind azt állaoítiák meg: egvházuok felemelt fővel nézhet 
nemzetünk minden közössége között a nagy bírálat elé. Máskor is volt

B f t N G M P C T
Tőled búcsúzva pedig sokak nevében 
mondjuk el most Krisztus U runk bol
dogító ítéletét: „Ilyeneké a m ennyek
nek országa”. Pásztor Pál.

Szóvátesszük
. . .  hogy büszke megrendüléssel olvas

tuk, hogy im m ár 9 levente hősihalottja
van az ország ellen intézett te rro rtám a
dások napjainak. Kilenc ifjú áldozta 
életét em bertársaiért, nem zetéért. Nem 
fegyverrel a kezében, hiszen gyenge 
volt még a rra  és fiatal, hogy fegyvert 
fogjon, hanem  tűzben égő házak, le- 
omló falak, eltem etett emberek, forró 
levegő közepett, miközben puszta kéz
zel vagy egy-egy ásóval életet akart 
menteni. Nem is kell különösebben 
m éltányolni ezt a hősiességet, mert akik 
így adták életüket a m agyarságért, azok 
mind önként, szívesen és m agukat nem 
kímélve cselekedték ezt. Valóra válto t
ták azt a hősi életeszményt, am it neve
lőik, vezetőik, a leventekiképzés anyagi 
gondokkal, nagy felelősséggel, renge
teg adm inisztrációval küzdő névtelen
jei, falusi és városi tanítók, tanárok, 
önkéntes munkások saját példájukkal 
véstek beléjük. M egértették, m ert meg 
is kellett érteniük, hogy ma m indenki
nek azon a helyen, ahová a nemzet éle
tében elhelyezkedett, kell megállania a 
helyét, még pedig ha kell, hát halálig 
is. Mikor sírjuk  felett m egállunk ezzel 
a pár szerény m ondattal és gondolat
tal, a rra  az időre gondolunk, am ikor 
még nem volt term észetes ez úgy, mint 
ma. És am ikor letesszük a kegyeletes 
megemlékezés szavait, példaképpen 
idézzük em léküket mindazok számára, 
akik még nem tudják, hogy bennük is 
valóra vált Jézus ama mondása: Senki
ben sincsen nagyobb szeretet annál, 
m int ha valaki életét adja az ő b ará
taiért.

. . .  hogy a reform átus egyházi ható
ságok határozata szerint valam ennyi 60 
éven aluli egyházi szolgálatban álló lel
kész! képesítésű egyén köteles megsze
rezni október 1-ig a levente parancs
noki képesítést. Csak örvendezhetünk 
ezen a rendelkezésen. Valóban szükség 
van arra, hogy az ifjúság nevelésében 
megfelelő részt kérjenek a lelkészek is. 
Főleg ma, am ikor valam ennyi számba- 
vehető erőnket mozgósítottuk vagy 
mozgósítani akarjuk. De azért ne es
sünk hibákba. Vegyük észre azt, hogy 
nem m indenki ért az ifjúsághoz, aki az 
ifjúsággal foglalkozik. Nem mindenki 
olyan m agatartású és felfogású a nem 
zeti kérdésekkel szemben, amilyen kel
lene. Sokan vannak, akik m int maguk 
is bevallják, „régi vágásúak”, vagyis 
bizonyos liberális gondolatokkal el
telve folytatják tovább életüket. Akik 
nyíltan bevallják, hogy nem képesek 
alkalm azkodni az új időkhöz, hanem 
élik csendesen, feltűnés nélkül, sőt sok
szor egészen elhallgatva és csak m a
guknak a régit. Hagyjuk meg ezeket a 
maguk mivoltában. Nem csak a refor
mátusoknál, hanem nálunk is. Válasz- 
szűk ki inkább azokat, akik szűknek 
érzik jelenlegi teljesítm ényeik határá t 
és többet, mást is szeretnének elérni, 
végrehajtani. A djunk nekik lehetősé
get erre, szabadítsuk fel őket egyéb 
m unkájuktól. M ert a leventeképzéshez 
nem csak oklevél, hanem  szív is kell,
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a célok akarása is kell, a kiképzésben 
való aktív  részvétel is kell. Válasszuk 
ki tehát azokat, akik hajlandók „kö
zönséges” csapattisztek is lenni, akik 
nem csak lelkileg, hanem  testileg is 
képesek kiképezni a rá juk  bízott ifjú 
ságot és ezeket bocsássuk minél na
gyobb keretek között a leventekikép
zés szolgálatába. M ert ezekre lesz szük
ség. Nekik kell pótolniok azokat a le
vente tiszteket, akik aktív frontszolgá
la tra  vonultak be. A djunk belőlük 25-öt 
a leventekiképzés szolgálatába (ha ránk 
evangélikusokra is állni fog ez a fel
szólítás) és ezzel bizonyosan többet ér 
m ajd az egyház is, meg a leventekikép
zés is, m int 250 névleges parancsnokkal.

. . .  hogy megkezdődött a harc az Ó- 
testámentom körül. Az egyik új heti
lap kezdte meg a tám adásokat nyíltan, 
németországi, azóta m ár ott is elítélt 
módszerekkel. A védekezést pedig 
kezdjük hallani, mi laikusok a szószé
kekről, inkább kevésbbé, m int többé 
ügyes formában. Véleményünk szerint 
még nem érkezett el a döntő harc 
ideje, hogy az egyházak és az egyházi 
férfiak egyéni vállalkozások form ájá
ban állást foglaljanak a szószékeken 
ebben a kérdésben. Nincs itt az ideje 
mindaddig, amíg a magyarországi zsidó
kérdés megoldása nyugvópontra nem 
jutott. Nincs itt az ideje azért, m ert 
addig az egyházi férfiak egyéni állás- 
foglalásából a különböző beállítású h í
vek az egyház felfogását vélik m ajd k i
olvasni és helyezkednek az ügyes vagy 
ügyetlen megfontolások alapján az egy
házzal szemben különböző álláspontra. 
Amíg az állam  el nem döntötte tö rvé
nyeivel a dolgokat, addig várjanak  az 
egyházak. Vagy ha bele is avatkoznak, 
olyan form ában kell, hogy tegyék, hogy 
abból az egyházakra kár ne szárm az
zék. Végre is az egyházak csupán egy
háztagjaikkal, azoknak leikével kell, 
hogy törődjenek és nincsen dolguk a 
faji kérdésekkel. Akárhogy is dönt .az 
állam: a faj mindig faj m arad, amin a 
vallás nem változtat — viszont a val
lás is mindig vallás, az egyház egyház 
marad, amin meg a faji különbözősé
gek nem változtathatnak. Nem m agyar 
fajú egyháztagjaink úgysem panasz
kodhatnak, a templomokban egymás 
mellett ülhetnek úgy a többi h ittestvér
rel, m int ahogy az életben egyébként 
sehol sem. Ez egyelőre elég kell, hogy 
legyen lelkileg. A kiket az egyházak 
befogadtak: azokat védik is, védik a
vallásszabadságukat. Mást nem  tehet
nek, a többi nem az ő dolguk. Ha te t
tek is többet: nem követelhető senki
től sem, hogy még többet is tegyen. — 
De jó lenne, ha az Ótestam entum ról 
egyelőre nem esnék szó. Most még csak 
faji szempontból nézi a megoldások 
korszaka, de eljő m ajd az idő, am ikor 
ezen túl, a faji bűnök tengerén tú l meg
lá tja  az általános emberi bűnöket és a 
„választott-nép” istentagadó életén túl 
a mindenkihez lehajló istenti kegyel
met is. vkm.

A fejér-komáromi egyházmegye évi
rendes közgyűlése kim ondotta Érd és 
környéke missziói anyaegyházzá szer
vezését.

Eljegyzés. Kolgyáry Ildikót eljegyezte 
vitéz Nyiredy Szabolcs oki. vegyész- 
mérnök. — Huszár Jolán és dr. Ráth 
Szabolcs június 28-án ta rto tta  eljegy
zését.

hasonló cselekedetünk. A Széchenyi-könyvtárban más lapok évfolya
mait többször böngésztük át. Mennyi ismerős név és mennyi ismerős 
cikk bukkant szemünk elé. Mi a tíz évvel ezelőtt írott cikkeinket ma is 
nyugodt lélekkel aláírjuk. Világi laptársaink m unkatársai közül ezt 
kevés tehetné meg.

Mért így vannak a dolgok, ezért örülünk annak, hogy a harctéren 
is állandóan olvassa több testvérünk újságjainkat. Semmi hiúság nincs 
bennünk ezért a „sikerért”. Csak alázattal gondolunk arra, hogy meny
nyire várjuk kinnlevő testvéreink kezeink vonását. S ez az alázat azt 
az örök vágyakozást reményli, hogy úgy is együtt leszünk egyszer: az 
Űr előtti alázatban az Ő házában is. A távollévőkkel együtt vehetjük 
ismét az Ö testét és vérét, amire ott most nagyon vágyakoznak s együtt 
hallgatjuk Isten érthető szavait. Amíg ez az idő elkövetkezik, addig 
is minden betű s minden imádságunk csak azt szolgálja: hogy együtt 
m aradjunk valam ennyien Isten szeme előtt. G. L.

A mi nacionalizmusunk
Az emberiség társadalm i osztályokban és nemzeti közösségekben 

él és folytatja az életküzdelmet. Egyik se elvi fikció, mindkettő véres 
valóságú adottságokra épült emberi tömörülés. Az egyik vertikális, a 
másik horizontális szolidaritás. A társadalm i osztályok szolidaritását 
nem az osztályharc m arxista öntudatosítói találták ki, hanem az egész 
emberi történelem  tanulságaira épült. Tiborc panasza az egész világon 
végigzeng időtlen idők óta s vele szemben állandóan hallatszik a bir
tokon belüliek kórusa. Az osztálytagoltságban megegyezőleg egyetértett 
a világ minden „nemese”, akárm ilyen társadalmi és gazdasági rend
ben élt eddig az ember. Egyetértettek a vezetés és az uralom döntő 
kérdéseiben. De ugyanígy egyetértett a világ minden szegénye abban, 
hogy a „szegénynek nincs igazság a földön”, akár m agyar volt, akár 
német, akár orosz, akár amerikai. A nemzeti közösségek valóságát 
sem a mai nacionalisták találták ki, hanem az benne volt időtlen idők 
óta az emberi közösségek vér, kultúra, sorsközösség, nyelv és sok más 
m atériális spirituális tényező által meghatározott szolidaritásában.

Újabban csak az történt, hogy ez a két valóság a politikai gondo
lat magasságába öntudatosodott s legújabban az, hogy ez az öntudato
sodás igen széles emberi rétegekig eljutott.

Először a nemzet valóságát ismerte fel az emberiség politikai gon
dolatnak. S mivel a nemzet, m int politikai fogalom, az uralkodó tá r
sadalmi rétegek felfedezése volt, sokáig elnémította, kilúgozta, semle
gesítette az osztálytudat szolidaritását. A nemzeti gondolatra fellel
kesített tömegek nemzeti zászlóik alatt elfelejtették osztálygondjukat, 
bánatukat. Természetes, hogy így történt. A nemzeti összetartozást sok 
igen mélyről jövő, érzelmes és ösztönös élmény támogatta. Ezekre a 
mélyről jövő hangokra a világ minden szegénye is hadba indult s csak 
néha érezte, hogy az „urak háborúját” szenvedi.

Az osztálytudat csak társadalm i és gazdasági összefüggések értel
mes felismerése után lehet politikai gondolattá. Az em bert igen el 
kellett keseríteni, hogy a vére és a szíve hangja helyett a gyomra hang
ját hallgassa. Ez az elkeseredés azonban bekövetkezett. És ahogy a dol
gok a történelemben fordulni szoktak, azonnal reakciószerű végleteket 
term ett. A „világ proletárjai egyesüljetek” — méghozzá a nemzeti 
gondolat ellen egyesüljetek — politikai gondolata ebből az emberi el
keseredésből született. K ialakult a birtokon kívüliek osztálytudata is, 
m iután már a birtokonbelülieké régen megvolt, a dolog természete 
szerint, persze hallgatólagosan.

Az ember azt hihette volna, hogy az osztályöntudat politikai meg
fogalmazása el fogja söpörni a nemzet-gondolatot. És nem így történt. 
Még ahol a m arxisták vették is át teljesen az uralm at, egyszerre „nem
zetiekké” lettek. Be kellett látniok, hogy a „nemzeti közösség nem el
vont és akárm ikor megszüntethető fikció, hanem nagyon is valóságos, 
történelmi és termelési tényezők bonyolult kölcsönhatásából alakult 
valóság” (Veres). A nemzet termelőközösség is egyben, nemcsak szen
tim entális történelm i képlet. Jól figyeljük meg, erre az osztályöntuda
tos szocialisták is rájöttek!
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Korunk vezető eszméje a szociálizmus, de ez nem fogja elhalvá
nyítani a nemzeti eszme valóságát. Nemzetünk sorsa nagyjából attól 
függ, hogyan tud megbirkózni ezzel a két eszmével?

A szociális gondolat Európában feltétlenül győzni fog. Akárki 
nyeri a háborút, a tömegek kívánsága fogja megformálni a jövőt. A 
jövőt. A nemzeti gondolatnak azonban, h'abár az is feltétlenül érvé
nyesülni fog, magyar szempontból csak nekünk m agunknak kell 
érvényt szereznünk. Jövőnk a szociális átalakulás kényszerű követel
ménye után attól függ, hogy ki tudjuk-e alakítani a korszerű magyar 
nemzeteszmét?

Messze vezetne a m agyar nemzeteszme történelm i fejlődését végig
kísérni, ez azonban kétségtelenül a m agyar uralom gondolata volt a 
saját hazánkban. Ahhoz azonban ritkán értettünk, hogy a m agyar 
nemzeteszmét a mindenkori korszellemnek megfelelően átfogalmaztuk 
volna. Legújabb időkben pedig egyenesen katasztrofálisan érzéketle
nek voltunk a történelm i fejlődéssel szemben. A m últ században nem 
ism ertük fel az ittlakó nemzetiségek ébredését, s úgy viselkedtünk, 
mintha magunk laknánk ebben az országban. A század végén rom an
tikusan értelm eztük a m agyar uralom feladatait és hittünk az asszi
milációban. A világháború után, s legújabban történelm i érvekhez 
nyúltunk, s Szent István országába hívogattuk a nemzetiségeket. De 
mindig elfelejtettük kapcsolatba hozni a reális gazdasági, társadalmi 
kérdésekkel. Széchenyiben derengtek fel először ilyen gondolatok. 
Vezetőosztályunk azonban ezt az összefüggést tervszerűen eltitkolta, 
s ennek kimondását megakadályozta. Ezért volt délibábos a nacionaliz
musunk.

Mindig egyet felejtettünk el száz esztendőn keresztül. Azt, hogy 
nemzeteszménket a szocializmus fundam entum ára építsük. Mi ma már 
öntudatra ébredt nemzetekkel állunk szemben a saját országunkban, 
s öntudatos népeket nem lehet tartósan uralom alá venni másként, mint 
csak korszerű gazdasági-társadalmi hatóerők segítségével. A nemzeti 
gondolat spirituális-misztikus-érzelmes vonatkozásai alapján ötféle 
nemzeti öntudatban élő népet még csak összetákolni sem lehet egy 
nemzetté. Egyedül a kárpátmedencei szociális messianizmust lehet ma 
megragadni és felhasználni arra, hogy ebből kifejlődjék egy korszerű 
nemzeti messianizmus a magyarság vezetése alatt ebben a gazdasági
termelési geopolitikai egységet jelentő Kárpátmedencében. Ha nekünk 
ez sikerül — m egnyertük az új ezer évet.

Azért a nemzeteszménket (nacionalizmusunkat) egészen át kell 
fogalmaznunk.

Olyan m agyar nacionalizmusra van szükség, mely reálisan számot 
vet az itt élő népek nemzeti öntudatával. Tehát minden szivárvánvos- 
asszimilációs, szentistvános, hatalmi politikát el kell vetnünk, s a tá r
társadalm i és gazdasági új rend evangéliumának felragyogtatásával 
kell új bizalmat ébresztenünk a szociális messiánizmusban élő nemzeti
ségekben.

Ez a magyar nacionalizmus elsősorban Magyarország gazdasági 
egységét hirdesse, s a ma uralm unk alatt álló m agyar területeken 
teremtse meg a term elés új igazságos rendjét, a javak és te r
melési eszközök igazságos elosztása és a munkaadók és m unkaválla
lók erőegyensúlyának őszinte kiépítésével. Szüntesse meg tehát Ma
gyarország feudális-kapitalista hírét a világban.

Ez a magyar nacionalizmus vigye keresztül ennek a gazdasági 
átalakulásnak minden társadalmi következményét. Bontsa le az osz
tályfalakat, terem tse meg az urak és dolgozók országában az igazi test
vériséget, tegye szabaddá a társadalm i emelkedés és elismertetés ú tjá t 
mindenki számára. Teremtsen messzemenően demokratikus szellemet 
a társadalmi életben, vagvis szüntesse meg az „urak országa” hírünket 
a világban.

Ez a magyar nacionalizmus terem tsen becsületes politikai életet 
a maga portáján, amelyben megszűnik egyetlen, párezer emberből álló 
szolidáris klikk monopóliuma a politikai posztok új és új szétosztá
sára mindig egymásközött. Engedje be a parasztságot, a munkásságot, 
s nem utolsósorban az igazi terem tő értelmiséget a m agyar nemzet 
vezető helyeire. Tehát szüntesse meg a „klikk-uralm as” Magyarország 
hírét a világban.

Ez a m agyar nacionalizmus terem tsen olyan életlehetőséget első-

E M U IM  (T
Láttuk

A nyári szezon erősen érezteti ha tá
sát a szórakozások terén. Most már 
csak a könnyebb szórakozási lehetősé
gek m aradtak  meg. Igaz, hogy a mozi 
továbbra is teljes üzemmel működik, a 
bem utato tt filmek fajsúlya azonban 
egyre könnyebbek felé tolódik el. Éppen 
ezért megy meglepetés számba egy új 
— m int az újságok írták  — eddig már 
többször betiltott ném et filmnek bem u
tatása. Ez a film „Mienk a jövő” cím 
alatt került bem utatásra. A weimari 
Németország kommunizmus felé hajló 
rozoga és széteső szervezetét m utatja 
be az egyes em berek életén keresztül 
és m egm utatja az új erőt, a H arm adik 
Birodalom k ia lakítására fellépő új ifjú 
ságot. A filmnek kétségen kívül sok az 
eszmei tartalm a, hiszen az eszméért 
mindent, még a fiatal életet is odaál
dozó lelkesedést állítja történetének 
központjába. Ez a film erénye és ez fe
ledteti el a kisebb-nagyobb, de inkább 
belső felfogásból eredő különösségeket. 
Tartalm a és m ondanivalója m iatt kü 
lönös érdeklődésre ta rth a t számot, 
ezért a ján lha tjuk  is. Nem propaganda 
politikai értelem ben véve, de propa
ganda eszmei síkon, m ert a bátorságot 
és a veszélyek vállalását propagálja.

A másik két film, amelyről írhatunk, 
inkább nyári szórakozásra való. Az 
egyik egy svéd revűfilm, Szív és dal 
címen. Szokásos, szinte sablonnak szá
mító mese új alakban, de sok kedvvel 
és szívvel. Egy-egy érdekesebb alak í
tása m eg-m egragadja a figyelmet, de 
aztán semmi különös nincsen benne. 
A másik ném et gyártm ányú vígjáték 
Nem angyalok az asszonyok. Kissé bo
nyolódott történetet állít elénk, jó sze
replőkkel, de egészen szokványosnak 
számító fordulatokkal. Nyári szórako
zásnak jó, egyébként azonban nem 
sokra való. kp.

Olvastuk
Sinka István: Fekete bojtár vallomá

sai (Magyar Élet) a költő önéletrajzá
nak II. kötetét jelentik. Furcsa önélet
rajz  ez. Mikor olvassuk, nem csak egy 
em ber sorsát és szomorúságát érezzük 
benne, hanem  egy egész térsadalm i ré
tegét, sok ezer elkallódott m agyar fa
lusi tehetségét, akiket a szociális nyo
morúság, a sanyarú körülmények el
ragadtak  és elvittek attól az eszmétől 
és attól a lehetőségtől, am it pedig szol
gálni és művelni szerettek volna. Fe
kete könyv ez, mert sötét sorsot, sötét 
körülm ényeket rajzol. De éppen ezért 
szemnyitogató is, m ert egyúttal tudósít, 
életform át, em bereket, em bersorsokat 
m utat be. Jó írás, komolyan megírt, 
igaz munka. De csak azoknak ajánljuk, 
akik szeretnek szembe nézni az igaz
sággal és az élettel, még akkor is, ha 
nehéz. Már pedig az az élet, ami itt 
táru l ki, bizony nagyon nehéz sors és 
nehéz élet. kp.
rn_r^ij^r^rfV~ir i ‘ ‘ ^  1 * * * *

Házasságkötés. Láng Lajos külügv- 
minisztérium i számtiszt és Virág Mag
dolna Mária július 8-án ta rto tta  eskü
vőjét a fasori evangélikus templom
ban.
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Adományok 
a bombakárosultaknak

Egyetemes egyházunk pénztárához a 
már közölt adományok után a követ
kező újabb adományok érkeztek. Egy
házközségek offertórium ai: Pilis 255.22, 
Nagylak 20, Szentgotthárd 222.40, Sepsi- 
szentgyörgy 220, Kiskőrös 124.04, Káva 
40, Csorna 38.36, Budapest—Zugló 27.07, 
Nagygeresd 243.23, Gyula 50, Vönöck 
61.18, Nagyszokoly 25.42, Budapest— 
Óbuda 164.80, Budapest—Vár 128.30, 
N agybarát 518, Hegyeshalom 115, Kis- 
somlyó 220.14, Vadosfa 412.38, Csaba- 
csűd 5. Légrád 45.50, Rákosszentmihály 
15, Gömörpanyit 89.17, Tata 404.78, Fel- 
péc 45, Palánka 22.30, Nemesszalók
136.90, Körmend 776, Losonc 305.62, 
Békéscsaba 556, Somorja 647.78, Her- 
nádvécse 40.68, Bénye 50, Békéscsaba 
432, Balassagyarm at 336, Cinkota 201, 
Mátyásföld 14.73, Gyönk 36.96, Salgó
ta rján  20.20, Budapest—Angyalföld 
1000, Szarvas 1500, Budapest—Angyal
föld 103.25, Alsónána 200, Mérges 17.44, 
Csővár 430, Rábaszentandrás 99.52, 
Szentantalfa 208, Budapest—Zugló 488, 
Makó 91.22, Felsőpetény 73, N agyka
nizsa 287.24, Ipolyvece 10. Baja 260, 
Csillaghegy 27.50, Szentetornya 62, Ne
meskér 80.40, Tab 42.80, M agyaróvár 
150, Zalaegerszeg 799.52, örim agyarósd 
137.50, Meszlen 90, Galgagvörk 12.22, 
Mencshely 62, Alsószeli 50, Nemescsó 
94, Öriszentpéter 50, Kutasó 21.04, Iha- 
rosberény 90, Rozsnyó 618, Szepetnek 
270, Zalaistvánd 236.94, Somogyszil 100, 
Rábcakapi 30, Várgede-Feled 29.02, Sze
ged 238.25, Rajka 100, Cegléd 329.46, 
Óbecse 80.74, Délszabolcsi egyház 84.54, 
Arnót 186, M unkács 201.40, Rozsnyó 
29.24, Kővágóőrs 310.60, U raiujfalu 120, 
Budapest—K erepesi-út 47.82, Tordas 
514.30, Abaújszántó 16.40, Somogyvámos
138.90, Rajka 125, Szák 20, Gyékényes 
140, Csabái 50, M agyarbánhegyes 20, 
Rozsnyó 26.58, Nagykáta 26.16, Enying— 
Siófok 5.53, Szentes 75.46, Oroszlány 
10, Tápiószentmárton 113.50. Zalaszent- 
grót 249.16, Homokbödöge 236.10, Pé
teri 25.84, Dunaegyháza 450, Mezőtúr 
60, Győr 349.13 P. — Magánosok ado
mányai: özv. Pleva Jánosné, Galgaguta 
10, Borbély József, Budapest 8, Lich
tenstein László, Nyíregyháza 200, dr. 
Sántha Gyuláné. Budapest 10, Bereczky 
Sándor, Budapest 20, Laschober Sán- 
dorné, Petőháza 50, Dex Ferenc, Buda
pest 30, Pancza Gáspár, Alsószeli 5, Ev. 
Nőegylet, Diósgyőr 130, Evangélikus 
Elemi Iskola, Iharos 15 P.

A gyűjtés eddigi eredménye 1944 jún. 
hó 20-ig 47.470.65 P.

Pályázat
A Dunáninneni Evangélikus Egyház- 

kerület pályázatot hirdet az Első M a
gyar Általános Biztosító Társaság ala
pítványából a következő segélyekre:

a) Százötven pengő segélyben része
sülhet a D unáninneni Evangélikus Egy
házkerület kötelékébe tartozó lelkész
özvegy, vagy lelkész-árva;

b) Százötven pengő segélyben része
sülhet a Duháninneni Evangélikus Egy
házkerület kötelékébe tartozó tanító
özvegy vagy árva;

c) Százötven pengő segélyben része
sülhet valamely elemi csapással sújtott
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sorban a magyarok számára, hogy meginduljon újra a magyar nép 
szaporodása egy ígéretes jövendő reménységétől fűtve, Tehát szüntes
sük meg a biológiailag haldokló magyarság hírét a világban.

És még folytathatnánk. Mindezeknek egy mottója van. Az iga
zán keresztyén m agyar nacionalizmus nem építhető fel másra, m int a 
szociális újjászületésre. És a m agyar uralom nem szerezhető meg és 
nem biztosítható szomszédnépeink felett másként, m int a legigazsá
gosabb társadalm i és gazdasági rend vonzóerejével. Magyarország csak 
egyféleképpen nyerheti meg az uralom versenyét Közép-Európában. 
Ha megnyeri az új szociális rendért folyó küzdelem versenyében az első 
beérkező dicsőségét. Dezséry László.

Ki írja a történelmet
Napjaink történelmi napok s tele vannak m indnyájunk számára 

a legkomolyabb változásokkal. Ilyen időben könnyen vetődik fel a 
kutató kérdés: ki vagy mi áll az események végső hátterében? hogyan 
és milyen erők irányítják  az embersorsök millióit? ki írja a történel
met? Isten? az ember? a szükségletek? gazdasági kényszerek? szükség- 
képen következnek be az egyes események, vagy a véletlen valami 
szeszélyének a játékaként tárulnak elénk? Van-e rendszer a történé
sekben, vagy szabálytalan és kiszám íthatatlan minden?

Ezekre az elénk torlódó kérdésekre régóta igyekszik válaszolni 
az ember. Már az ókori mitológiák szerint az istenek beavatkoznak az 
emberi cselekedetekbe, oártokra szakadnak egymás közt, van aki az 
egvik küzdőfélnek „drukkol”, s van aki a másikat pártfogolja. Minden 
erkölcsi szempont nélkül szólnak bele a földi események folyásába, 
amint ezt például a trójai háború elbeszélésénél látjuk. Az ókornak 
azonban nem lévén fejlett történelm i érzéke, nem is okozott nagv fej
törést a történelem  végső irányítójának a kérdése. Természetes is, 
hogy amikor az ember szinte megmámorosodva jön tudatára annak, 
hogy a dolgok mélyébe tekintő elme ajándékát kapta, akkor ezzel nem 
a m últ felé, hanem a jelen felé fordul, s elsősorban a körülötte lévő 
világot akarja m egérteni és a meglévőt és a .,kellőt”, az ideálisát 
akarja szemlélni.

A történelem  végső mozgató rugójának a kérdése először Augus- 
tinusnál vetődik fel. Élete főműve, a ..De civitate Dei”, a történelm et 
egységes folyam atnak látja, amelyet Isten akarata vezet. Ma még 
lehet, hogy összevisszaságot és zűrzavart tapasztalunk ebben a folya
matban, m ert két embercsoport áll küzdelemben egymással. A nehéz
séget az jelenti, hogy a két csoport egymással össze van keverve s nem 
határolhatok el egymástól, azonban a most még homályos, ködös lá t
határ ki fog tisztulni s akkor a civitas Dei és a civitas diaboli tagjai 
egymástól el fognak választatni, „mint a juhok a kecskéktől”, s Isten 
magához emeli és megdicsőíti az övéit és kárhozatba taszítja az ördög
nek hódolókat.

Aquinoi Tamás a világtörténetet Isten akarata alá rendeződési 
folyam atnak látja, ahol végcél az, hogy a világ rendje elérje az Isten 
elméje áltál elészabott rendet. A kersztyén középkor gondolkodóinál 
e szórványosan és csak mellékesen m egem lített nézetek azt bizonyít
ják, hogy a világfolvamat végső befejezésének Isten akarata szerinti 
megvalósulását hitték, a világtörténet folyása alatt azonban elismerik, 
hogy az események sodrában igen nagv szerepe van a bűnnek, s ez 
meg is marad mindaddig, míg „az utolsó napon“ Krisztus meg nem 
töri örökre és végérvényesen a bűn hatalm át.

Az újkor elvesztette maga alól a keresztvén gondolkodás biztos 
lalaját és éppen azért egészen más szempontból nézték a történelem 
végső mozgató ru^oiát. Ez Hobbes szerint: az érdek. Ez szab meg min
den cselekvést, ebből fakadt az állam is. s ebből érthető meg a törté
nelem is. A determ inista Spinoza minden eseményt törvényszerűen 
előre m eghatározottnak lát. m ert a világban minden logikai szükség- 
szerűséggel megy végbe, éppen ezért csak a logikus ész értheti meg 
a világ folyását. Az optimista Leibniz Theodicea-jában azt vallja, hogy 
Isten a lehető legjobb világot terem tette, s a világ valóban ilyen is,
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ami rossz van benne, az voltaképen csak hiány. A világban a rossznak 
sokszor nevelő értéke is van, így pl. a háború az embereket az önfel
áldozásra, hősiességre neveli, s bár az elviselés pillanatnyilag nehéz, 
de nagy érdekeket hoz elő és bont ki, amelyek a nélkül nem láttak 
volna napvilágot. Így tehát a lehető legjobb világban még a rosszból 
is fakad jó, úgy, amint a zivitaros felhők elvonulása után is előragyog 
a napsugár. Amint Isten világa jó, m ert hiszen ő ennek a teremtője, 
ugyanúgy a történelem  is a jó jegyében lezajló folyamat, hiszen a 
benne lévő rossz is csak múló tünet, s a jó szolgálatában áll. Hegel ide
alizmusa szerint a világ a tökéletesedés folyam atában áll. A történe
lemben is egyik nép addig szerepel, míg feladatát elvégzi, m ajd átadja 
szerepét a következőnek s addig tart ez az állandó őrségváltás, míg 
lassan meg nem valósul az emberi lét legfőbb formája: a szabadság. 
Hogy a szabadság felé m ár ilyen útat te tt meg az emberiség, azt Hegel 
azzal bizonyítja, hogy az ókorban csak a zsarnok volt a szabad, s m in
denki tőle függött, később m ár kialakult a szabadok osztálya, s ekkor 
már több embernek volt része a szabadságban, míg végre jelenünkben 
tudjuk, hogy minden ember szabad. A történelem  tehát nem vaktában 
halad, hanem benne valósul meg az állandó tökéletesedés, lassú fejlő
dés. Más oldalról, a pozitivizmus oldaláról ugyan, de ugyanezt az ered
ményű fejlődési, evolucionista elm életet vallja Comte. Szerinte a világ 
eseményeit kezdetben az istenek beavatkozásával magyarázták, később 
a filozófiával indokolták, azzal, hogy elvont eszmék és logikai törvé
nyek szerint alakul a világ sora, míg a harm adik, a pozitivista korszak
ban az ember megismeri a természeti törvényeket, igyekszik felfedni 
a világ titkait, s m indent ezekkel az ism eretekkel magyaráz. Nem 
keres isteni beavatkozást, nem törődik az elvont gondolkodással, hanem 
a term észettudományi módszerrel tekint az eseményekre és ezeknek 
eredményeiből józan tárgyilagossággal szűri le a tapasztalatot. Hogy 
eddig a tisztánlátásig az ember eljutott, ez m ár maga is a fejlődés és 
tökéletesedés m ellett bizonyít — Comte szerint. Míg széles rétegek 
vallották a XIX. szd. kedvenc elméletét, a történelm i evolúciót, addig 
a másik oldalon m egszületett a történelm i m aterializmusnak a tan í
tása. Ez az emberi történelem  mozgató rugójaként a gazdasági érdeket 
ismeri el. Ezzel azonban félreismeri a történelem  lényegét, s olyan 
önkényes szempontot tesz meg a történelem  egyetemes elvéül, amelyet 
maga a történelem  cáfol azzal, hogy eseményei annyira sokféle és szí
nes inditóokból fakadtak, melyeket nem lehet ilyen egyoldalú beállí
tásban összefoglalni. Ugyanez xvonatkozik arra a m arxista elm életre is, 
amely szerint a világtörténelem  lényege az osztályharc. Nyilvánvaló 
ennek az állításnak a politikai állásfoglalása, s így nem az igazsághoz 
való ragaszkodásból fakadt, hanem m arxista érdekekből, ezzel azon
ban önmagát zárta ki tudomány köréből ez az elmélet.

E felsorolt nézetek között csak igen kevés van, amely azt vála
szolná a feltett kérdésre, hogy az ember írja a történelm et. M ert ha 
ezt válaszolja valamelyik, akkor az elé a nehézség elé kerül, hogy az 
egyes ember — bárm ily kiváló is legyen — hogyan írhatná a történel
met, mikor egy ember sorsa még nem történelem, azzá csak akkor lesz, 
ha a nagyobb és fontosabb közösségekkel kerül kapcsolatba, ha sorsa 
a szélesebb embertömbök sorsával érintkezik. Ezek a nagyobb em ber
közösségek, melyek birodalmak, országok, tartom ányok népességéből 
állanak, vagy nemzeti és népi közösségek, hogyan írhatná „a” törté
nelmet, és hogyan vezethetné azt, mikor életük nem nyúlik a történe
lem elejétől annak a végéig, ők maguk is csak szereplői a történelem 
nek, s hogyan lehetnének akkor „az egésznek” örök irányítói? Éppen 
ezért a legtöbben érezték is, hogy kell lennie Valakinek, aki elindítója 
a történelemnek, vezetője, fenntartója, irányítója és befejezője az 
egésznek. Mégsem mehet végbe az emberi történelem  úgy, hogy azt 
kaotikus zűrzavarnak, tervszerűtlen összevisszaságnak, vagy a vélet
len játékának tartsuk. Igv ju to tt el a fenti vélekedők legnagyobb része 
ahhoz a tényhez, hogy a történelem ura és írója az Isten, aki világát 
nemcsak terem tette, hanem fenn is tartja  és gondviselő uralm a alá 
vonja.

• (Folytatjuk.) Dr. Ottlyk Ernő.

I dunáninneni evangélikus egyházközség.
Elsőbbségük van általában a szegé- 

| nyebbeknek, a kegydíjas és több gyer
meket neveltető özvegyeknek, az apát- 
lan-anyátlan  árváknak s azon egyház- 
községeknek, am elyeknek tagjai súlyo
sabb egyházi adóterhet viselnek. A se
gélykérvények az illetékes esperes köz
vetítésével és véleményével a püspök
höz küldendők folyó évi augusztus hó 
15-ig. Az illetékes egyházmegye espe
rese a kérvény ta rta lm át részletesen 
igazolja.

A segélyek odaítélése tárgyában az 
egyházkerületi presbitérium  dönt. A 
presbitérium  tagjainak véleményét 
vagy eljárását befolyásolni vagy őket 
m agánúton tájékoztatni tilos.

Á ltalában az alapító-levél rendelke
zései az irányadók. (1940. évi Egyház- 
ker. közgyűlési jegyzőkönyv 47. pontja.)

Balassagyarm at, 1944 július 6.
K uthy Dezső sk. püspök.

HÍREK
Hétköznapi istentiszteletek. Ism étel

ten felhívjuk budapesti olvasóink fi
gyelmét arra, hogy a D eák-téri tem p
lomban minden csütörtökön, a fasori 
templomban minden szerdán és szom
baton délután 6 órakor hétköznapi 

I istentiszteletek vannak írásm agyarázat- 
; tál. Ma, am ikor a vasárnap délelőtti 
| istentiszteletek m egtartása olyan bi

zonytalanná vált s egyik vasárnaptól a 
másikig sok nehéz eseményt él át az 
ember, szaktísunk egy csendes félórát 
és hallgassuk meg a nap alkonyán 
Isten biztató és m egtartó evangéliumát.

Egyházmegyei közgyűlések. A nógrád- 
hont-barsi egyházmegye dr. Csengődy 
Lajos és vitéz Purgly Lajos elnöklete 
a latt Balassagyarm aton ta rto tta  meg 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlés a 
m egüresedett egyházmegyei II. fel
ügyelői tisztségre dr. K repuska István 
egyetemi orvostanárt választotta meg, 
aki hivatali esküt is tett. Uj egyház- 
megyei főjegyző Bérezés Lajos igazgató 
lett. A hont-barsi részek önálló egyház
megyévé való alakulás iránti kérel
mét pártolólag terjesztették a kerületi 
közgyűlés elé. Az egyházmegyei birtok 
örvendetesen javuló helyzetéről dr. 
Gregersen Nils, a számvevőszék műkö
déséről Szilárd Gyula, a tanügyekről 
O ttm ár Béla tanügyi esperes, a lelkész
egyesületről Szekej A ndrás lelkész re 
ferált. Előző napon a gyámintézeti 
istentiszteleten G artai István kistere- 
nyei lelkész h irdette az igét. Jelentős 
eseménye volt a közgyűlésnek a Balas- 
sagyarm at-környéki missziói egyház 
önállósítására vonatkozó határozata. — 
A bácsi egyházmegye július 21-én ta rtja  
évi rendes közgyűlését Újvidéken 
Sirka Sámuel esperes és Maczák Má
tyás egyházmegyei felügyelő elnöklete 
alatt.

Mohar József halála. A mezőtúri gyü
lekezet tagjai megszomorodott szívvel 
jelentik, hogy az egyházközség szeretve 
tisztelt felügyelője, Mohar József ny. 
tanítóképezdei igazgató július 7-én, á l
dásos életének 77. esztendejében, az 
orosházi evangélikus templomban, hi
vatásának hű teljesítése közben, egyhá
záért való önzetlen és példás buzgóságú 
m unkájával elért sikereinek teljében
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E i m m
szenvedés nélkül az Ü rban csendesen 
elhunyt. A mezőtúri templomból kísér
ték utolsó ú tjára. Az egyházközség á l
tal kiadott gyászjelentés azt írja  róla: 
„Gyászoló szívünk minden fájdalm a 
mellett is m agasztaljuk és áldjuk az 
Urat, hogy nekünk adta őt. Ö az égő 
és fénylő szövétnek vala, aki evangé
liumi bölcseségével, vezérségre term ett 
személyiségével, egyházszerető lelkének 
lobogásával, minden helyzetben a kö
vetendő legjobb u ta t világította be a 
szám unkra”. Legyen áldott emlékezete!

Nemesszívű adomány. Cserháti Sán
dor gazdatiszt, halnagykereskedő, a mo
hácsi egyházközség II. felügyelője a be
fejezés előtt álló mohácsi templom ré
szére nagy templomi harm ónium ot ado
mányozott.

Halálozás. Bohus Géza, a dunaszerda- 
helyi egyházközség felügyelője, Duna- 
szerdahely község nyugalm azott vezető
jegyzője f. évi június hó 29-én, hosszas 
szenvedés után visszaadta lelkét Te
remtőjének. Temetése nagy részvét 
m ellett ment végbe Dunaszerdahelyen.

Halálozás. Nemes Unger Béla nyug. 
járásbíró, törvényhatósági bizottsági 
tag, a szatm árnénreti egyházközség fel
ügyelője július 4-én, hosszas, de a hivő 
ember türelm ével viselt szenvedés után 
visszaadta nemes lelkét Teremtő U rá
nak. Az egyházközség im aterm ében 
ta rto tt gyászszertartás után a szatm ár
németi ref. temetőben helyezték nyu
galomra. — Özv. Podhradszky Jánosné 
tanítóözvegy, Podhradszky János tb. 
esperes édesanyja 92 éves korában Tor- 
dason az Ürban elhunyt. — özv. Benes 
Antalné, sz. Politzer Gizella a június 
25-i légitámadás áldozata lett. Június 
30-án tem ették a rákoskeresztúri köz
temetőben.

Pályázat. A szentesi evangélikus egy
ház pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán m egüresedett kántori állásra. 
Az állást VKM-el kötött megállapodás 
értelm ében az áll. iskolához kinevezett 
kántori képesítésű tanítóval lehet be
tölteni, aki a belterületi elemi iskolák 
evang. tanulóit heti három órában h it
oktatásban is részesíti. Javadalom  a 
teljes állam i tanítói fizetésen és lak
béren kívül az egyháztól a város közép
pontjában három  szobás, fürdőszobás 
lakás, nagy udvarral és 300 öles, vete
ményes kerttel. Az egyház kilátásba 
helyezi továbbá, hogy a kinevezett ta 
nítónak, am ennyiben az egyházi m un
kájá t közmegelégedéssel végzi, a kán
tori fizetését három éven belül fel
emeli. Az állást elnyerni kívánók a je 
len hirdetm ény megjelenésétől számí
to tt 7 napon belül írásbeli jelentkezé
süket adják be a szentesi evang. lel- 
készi hivatalban. A kántori próbára 
meghívottnak az útiköltségét az egy
házközség kifizeti.

Németül is beszélő 53 éves nyugdíjas 
nő elmenne társalkodó-, felolvasó- és 
nevelőnőnek Pesten, vagy vidékre. Cím 
a kiadóban.

Nyaraljunk Révfülöpön, az Országos 
Evangélikus Tanítóegyesület „Balaton- 
gyöngye” üdülőházában! A penzió ára 
az 1944. évi nyaralási idényre: lakás, 
naponta háromszori étkezés, kabinhasz
nálat személyenként 14 pengő. — M in
den vendég cukor- és zsíradagját, a 
kenyér- és főzőlisztjegyeit vagy a liszt
mennyiséget term észetben hozza m a
gával. Tanítóknak kedvezmény. Bővebb 
tájékoztatót ad: W eltler János üdülő
házi felügyelő, Révfülöp, Zala megye.
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Budapest feledhetetlen vasárnapja
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(Emlékek a július 2-i légitámadásról.) ,

Országszerte templomba hívogattak a harangok s ünneplőbe öltö
zött hívek siettek m indenütt Isten házába, hogy egy hosszú, küzdel
mes hét u tán az Örökkévaló lábainál megpihenjenek s erőt gyűjtse
nek a további küzdelmekre. Tiszta, napfényes reggelre ébredt a fő
város is. A harangok békességet hirdető szavát most nem nyelték el a 
hatalm as épületek s mindéin Istenházába begyült az előzetes zavará
sok ellenére is egy kicsiny hivő sereg imádkozásra, éneklésre, az Ige 
vigasztaló szavának meghallgatására. Zengett kevesek ajkán is csodá
latos erővel: „Atyám, nagy kegyességedet Áldom s imádom nevedet 
Ez ünnepi reggelen, Hogy e napot m egérhettem, Hajlékodba betérhet
tem S itt vigaszt nyújtasz nekem ”. Volt templom, amelynek mélyén 
még a szószéki ige is felhangoztt s az igehirdető belekezdett prédikáció
jába. De nem tudta befejezni azt. Az orgonának hazakísérő postludiuma 
helyett szirénák süvítő orkánja kísérte haza az oltalm at kereső híveket. 
Férfiatlan magasságban, orvul elrejtőzve kevéssel utóbb villogó gép
madaraikon Isten házai felett is megjelentek azok, akik talán még soha 
nem voltak templomban s éppen ezért nem is tudhatják, milyen bor
zasztó dolog egy ország imádkozó népét megfosztani a legdrágább óra 
áldásaitól.

Délelőtt fél 10 órakor riadt tekintetű, templomból hazafutó embe
rek képe áll előttünk, de még boldogan fürdik napsugárban minden 
utca, örvendezik a szép délelőttnek a természeti világ, ö  nem akar 
tudomást venni előre arról, ami m ár készülőben van . . .  I tt megszakad 
vagy három órára a kép, hogy azután Isten szépséges vasárnapja után 
a gonosz ember által megszentségtelenített vasárnapot állítsa elénk.

Az óvóhelyen folytatjuk az istentiszteletet.
Ezen a vasárnap-délelőttön mintha áhítatos hivősereg gyűlt volna 

össze az óvóhelyeken is. A templomból idemenekültek a kielégítetlen- 
ség vágyával várták azt a percet, amikor a lelkész félbeszakított prédi
kációját legalább röviden folytatja s ott is elénekelhetnek egy-egy 
éneket, elimádkozhatnak egy alkalmi imádságot. Több lelkésszel be
széltem, aki velem együtt odalent folytatta az istentiszteletet. Csodá
latos erőt adott az embereknek a legnagyobb veszély perceiben is, azok 
elmúltával is ez az istentisztelet. Beszéltem édesanyákkal, fiatal fiúk
kal, akik odafent csak lakóházuk rom jait találták, akiknek minden 
szerzeményük elpusztult s mégis örömtől sugárzó arccal mondogatták: 
„Mind» jó, amit Isten tészen, Ö az én reménységem”.

Tépett zászlók az Aréna-úton.
Szétdúlt emberi otthonok, egész élet m unkáinak gyümölcse veszett 

el néhány pillanat alatt. Borzasztó volt látni azokat a házakat, melye
ket földdel egyenlővé te tt az ellenség. Mégis a legmeghatóbb látványt 
omladozó házak tetején a tépett zászlók jelentették. Kint lobogtak már 
napok óta s hirdetői voltak a jobb magyar jövendőnek mindaddig, míg 
az ellenség őket is széttépte. Az Aréna-úton lettem  figyelmes először 
egy ilyen lobogóra. Por, füst és korom szinte felism erhetetlenné tette 
rajta  a színeket, alig tarto tta  egy-két szál a zászlórúdon s mégis len
gett a szellőben. Néztem hosszan, bánatosan ezt a zászlót mindaddig, 
amíg könnyek szöktek szemembe s a tépett zászló eszembe ju ttatta  
az ezredéves magyar sorsot, a tengernyi pusztulást, könnyet, fájdal
mat, de benne Isten hosszútűrő kegyelmét és szeretetét is. Ezen a na
pon mindennél többet beszéltek a tépett zászlók . . .

Washington György szobra
is áldozatul esett a nagy pusztulásban. Amíg erre gondolunk, valami 
kis reménység él szívünkben aziránt, hogy talán a bombázókat észre- 
téríti nagy vezérük emlékének meggyalázása s belátják majd szívük
ben, hogy aki ellenséges terrortám adást hajt végre- mások ellen, az ön
magát is kárhoztatja és elítéli. • Pásztor Pál.

(Folytatjuk.)
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Két véglet között
Az egyik ismerősöm igen fel

dúlt lelkiállapotban keresett 
fel az elmúlt napokban és kö
rülbelül a következő gondola
tokban öntötte ki szíve terhét.

— Napok óta olvasom az új
ságokban, hogy milyen tolon
gás van a lelkészi hivatalok 
előtt és milyen tömegek akar
nak most hirtelen áttérni vala
melyik keresztyén egyházba. 
Ismerőseim is mindenfelé erről 
beszélgetnek. Végül is nekiin
dultam és magam megnéztem 
néhány plébánia környékét ép- 
penúgy, mint néhány pro
testáns lelkészi hivatal tájékát. 
Őszintén megmondom, hogy j 
igen nyugtalanul érkeztem ! 
haza és nem tudom kitalálni, 
hogy ezekből a sorokban álló 
és türelmetlenkedő emberekből 
egyik vagy másik helyen 
mennyi jelentkezőt fognak el- ; 
fogadni és mennyi idő múlva 
hányat fognak közülük megke
resztelni. De én úgy képzelem, 
hogy a földi élet egyik leg
nagyobb lelki válsága lehet 
az, amikor valaki születésétől 
fogva való vallását át akarja 
cserélni egy másikra, minden
esetre jobbra és mindenesetre 
egy bizonyos időn keresztül 
megérlelődött meggyőződésből. 
Azt még csak el tudom kép
zelni, hogy ha egv-egy ilyen 
válságba jutott lélek egv-egy 
lelkipásztor elé kerül és az fi
gyelmesen, jóságosán és segítő 
szándékkal meghallgatja, útba
igazítja, jó tanácsokkal ellátja,

akkor az az ember Isten ke
gyelméből lelki haszonnal jár
hat az áttérés útjain. De ekkora 
tömeget ki tud egyenként ki
hallgatni, kitudakolni és kivá
logatni? Azon aggódom, hogy 
itt nincsen elfogadható közép
út, hanem csak két véglet van: 
vagy befogad a lelkipásztor 
mindenkit, vagy maga is bi
zonytalanságok közé jutva, nem 
mer befogadni senkit.

Otthon azután megkerestem 
Máté evangéliumában a ke
resztelés parancsát és ott azt 
olvastam: Tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket, meg
keresztelvén őket az Atyának, 
Fiúnak és a Szentiéleknek ne
vébe, — tanítván őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam néktek. És ebből 
legelőször is azt értettem meg, 
hogy az lehetetlenség, amit az 
újságokban olvastam: felcse
rélni Jézus parancsának sor
rendjét, t. i. előbb megkeresz
telni és azután tanítványokká 
tenni őket. Nem értek az átté
rési eljárásban összekeveredett 
állami és egyházi utak és ren
delkezések lebonyolításához és 
szétválasztásához. Nem is so
kat töröm vele magamat. En
gem az érdekel, hogy ezekből 
az áttérni akaró emberekből 
megtérni akaró emberek lesz
nek-e? Ha igen, akkor Isten se
gítségével valahogy majd csak 
eljutnak a keresztség vizéhez. 
Ha nem, akkor eljutnak ugyan 
a keresztlevélhez, ahhoz is ér-

| demtelenül, de ott maradnak 
állva, ahonnan éppen tovább 
indulniok kellene. Én ugyanis 
úgy értelmezem, hogy a na
gyobbik munka a keresztelésre 
kellőképpen előkésztíett ember 
megkeresztelése után kezdődik, 
még pedig azonnal és megsza
kítás nélkül, mert hiszen Jézus 
szavában a mondatnak a meg- 
keresztelésre vonatkozó része 
tovább folytatódik, még csak 
pont sem szakítja meg, hanem 
csak vessző és azt kívánja, 
hogy ezeket a megkeresztelte
ket meg kell tanítani arra, 
hogy megtartsák mindazt, amit 
Jézus parancsolt az ő híveinek. 
Ez pedig mai nyelven nem je
lent kevesebbet, mint egészen 
és teljesen komolyan keresz
tyén életet.

Mindazoknak, akik hasonló 
gondolatokkal és töprengések
kel foglalkoznak, azt feleljük, 
hogy éppen a két végletnek 
nincsen igaza. Nem szabad 
mindenkit fölvenni és éppenígy 
nem szabad mindenkit elutasí
tani. Lelkipásztornak is, sőt jó
indulatú aggódóknak is tudni 
kell, hogy a hit Isten kegyelmi 

• ajándéka, a megvilágítás, hitre- 
ébresztés és hitben megerősítés 

l pedig a Szentlélek munkája. 
Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül — mondotta Üdvözí
tőnk, aki pedig nem hisz,elkár- 
hozik (még ha megkeresztelke
dik is). Csak ez lehet a mértéke 
úgy a befogadásnak, mint az 
elutasításnak.

1



Evangélikus
templomok

Szőnyi Ottó: „Régi m agyar tem plo
mok” c. műve, melyet a Műemlékek Or
szágos Bizottsága és a M agyar Könyv
barátok Egyesülete adtak ki, fokozot
tabb m értékben terelte nemcsak az ol
vasók, hanem  a művészettörténelemmel 
foglalkozó írók figyelmét is a templom
művészetre. Noha Szőnyi m unkája nem 
a régi katolikus m agyar templomok 
ism ertetője, és bőségesen emlékezik 
meg a régi reform átus templomok 
mellett evangélikus, sőt unitárius 
templomokról is, alapjában véve 
mostohán bánik el a protestáns tem plo
mokkal. Hogy csak egyet em lítsünk 
meg példának, megfeledkezik a kés
m árki evangélikusok fából készült 
templomról, amely pedig páratlan  m a
gyar templom alkotás. Szőnyi műve 
azonban nem törekedhetett teljességre, 
m ert hiszen az egséz munka, ha m ind
já rt album -alakú, mindössze 240 lapra 
terjedő munka, tehát abból sok értékes 
m agyar templomot kénytelen volt k i
hagyni.

A m agyar katolikus templomokról 
szóló irodalom bőségesen gazdag. H a
talmas, szinte vaskos kötetek ism erte
tik és m éltán az egyes katolikus 
székesegyházak, sőt kisebb templomok 
művészeti és m űtörténelm i értékeit. 
Ezekhez hasonló műveket a protestáns 
templomokról legfeljebb kisebb te rje 
delemben és elvétve találunk annak 
ellenére, hogy a protestáns templomok 
között is bőségesen van úgy művészeti, 
m int történelm i szempontból sok érté 
kes alkotás. Érthető tehát az a protes
táns törekvés, hogy ezen a téren is 
szemlét tartson a maga értékeiről. Az 
ilyirányú m unkálatokat először a refor
mátusok kezdték és ham arosan követ
ték őket evangélikus hittestvéreink. így 
született meg aránylag nagyon rövid 
idő alatt Kemény Lajos és dr. Gyi- 
mesy Károly felelős szerkesztésével az 
Evangélikus Templomok című hatalm as 
mű. 41 és lU ívnyi terjedelm évél azért 
készülhetett el olyan gyorsan, hogy az 
szinte meglepetés volt, m ert a m agyar- 
országi evangélikus egyház egyháztár
sadalmi szerve, az Országos Luther 
Szövetség egy külön munkaközösséget 
szervezett ennek a tekintélyes műnek a 
m egalkotására. Az Országos L uther- 
Szövetség elnökének, Bencs Zoltánnak 
az előszavából olvashatjuk azt is, hogy 
az Egyháznak erre a m űre nemcsak 
szüksége volt, hanem  m egalkotására 
most nyílt kedvező alkalom „amikor a 
reform átus templomokról szóló m unka 
kiadója felajánlotta az Országos Luther 
Szövetségnek az evangélikus tem plo
mokról készítendő hasonló műnek k i
adására tőkéjét és kiadói szolgálatát”.

Az Országos Szövetség szerencsésen 
megválasztott szerkesztőbizottságot kü l
dött ki, amely a legjobb szakemberek 
bevonásával összehozta a nagy anya
got. 22 író tollából kikerült különféle 
tanulm ányt kellett a szerkesztőbizott
ság elnökének és felelős szerkesztőjének 
úgy összeforrasztani, hogy azok egysé
gesen, híven tükrözzék vissza mindazt, 
amik együttesen jellemzik az evangéli
kus templomokat. Nagy és nehéz fel
adat volt ez mindenképen. Aki végig
lapozta ezt a hatalm as művet és el
érkezett a szerkesztő zárószaváig, az
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Vigyázzatok!
Aggódó lélek adja kezünkbe a tollat.
Nem a dúló világháború sorsa izgat és aggaszt: Isten nem hagyja 

el azt, aki szent ügyért, nemes célért áldoz. Már pedig a magyarság 
ilyen szent célért folytat önvédelmi küzdelmet, létért váló viaskodást. 
Isten el nem hagy, ha becsületesen és megfeszített erővel kitartunk 
az isteintelenség ellen.

Nem is az állam, a m agyar haza belső átalakulása aggaszt most, 
hiszen nemzeti létünk, szeretett magyar fajtánk érdekében történ
nek nagyhorderejű intézkedések, melyek századok mulasztásait van
nak hivatva pótolni. A dolgozás, a munka kezdi most gyümölcseit 
teremni, a tétlen henyélés kárát vallani.

Minket egyházunk sorsa tölt el aggodalommal. Néhány napja 
jelentkezniük kellett a keresztyén egyházakba betért zsidók sok év
folyamának lelkészi hivatalaikban, melyek felvették őket. Aki látta a 
lelkészi hivatalok előtt álló sort, döbbenettel eszmélt rá, ha eddig 
nem sejtette, m ilyen sokakat érint e rendelkezés. S aki mostanában 
templomainkba jár, hasonlót tapasztal. Hiszen nem mondjuk azt, 
m ert nem is m ondhatjuk, hegy ne tóduljanak Isten színe elé — ha 
vigasztalást keresnek alázatos lélekkel — ezek az új hívek. Bár lel
készeinknek sem az a kötelességük, hogy mindig csupán feléjük h ir
dessék az Ür vigaszát. De viselkedésükkel nem lenne szabad az új 
evangélikusoknak feltűnést kelteniük. Nem tudom, más is így tapasz
talta-e, mi, kik figyelünk, sokszor kihívónak találjuk ezt. Míg mi, ha 
netán elkésünk is az istentiszteletről, szerényen háttérben maradunk, 
mert emlékezünk az Üdvözítő példázatára a farizeus és publikánus 
imádkozásáról: ők előre nyomulnak, zsúfolt padokba tolongnak be s 
ezzel m egzavarják az istentisztelet áhítatát. S mennyien vannak, kik 
az istentisztelet bevégzése előtt hagyják el a helyüket, zavarják meg 
újra szomszédaik, környezetük elmélyedését és távoznak, mintha 
valami érdek fűződne ahhoz, hogv gyorsan kijussanak Isten szent 
házából, hová még nem  is régen járnak. A lelkésznek kötelessége hí
veinek nevelése, különösen az olyanoké, kiket évszázados hagyomány, 
évtizedek nevelése nem szoktatott rá, hogyan kell viselkedniük a 
nekik még szokatlan környezetben. Nézzünk meg ezzel szemben egy 
falusi gyülekezetei: milyen hangtalan, komoly méltósággal, m eghatá
rozott, állandó sorrendben vonulnak be a hívek és hagyják el isten
tisztelet végén a templomot. Ez tiszteletadás a hely iránt, melybe 
imádkozni mennek, hódolat az Űr szent nevének.

Azonban főleg az aggaszt, milyen sokan kívánnak m ostú jra  egy
házunkba betérni. Üjabb hullám  indult meg, mint 1938—39-ben. sőt 
még annál is nagyobb, mely elárasztással fenyeget mindent. Most 
nem néhány új hívőről van szó, hanem nagy számról. Ha más keresz
tyén egyházból kívánnának ennyien átjönni evangélikus anyaszent- 
egyházunkba, akkor bizonyára szintén meg kellene egyházunk vezető
ségének vizsgálnia az okot, melyek őket ide vonzzák: nem kell-e 
akkor a betérni „vágyó” zsidók nagy számától megijednünk? Jól tu 
dom, hogy más egyháznál sem más a helyzet, sőt hallomásunk szerint 
a felvonulás még nagyobb. Mi más egyházak dolgába nem szólunk, 
saját egyházunk dolga azonban kell, hogy érdekeljen. Egységes in
tézkedést kellett volna m ár eddig is hoznunk, m ert most az egyes 
lelkészi hivatalokban sokféle felfogás és eljárás mutatkozik. Néhol 
még világiak is b e le v o n ja k  a munkába, akik megint másképpen 
tájékoztatják a jelentkezőket.

S a jelentkezettek! — Magam kevés betérni szándékozóval be
széltem, aránylag kis számúval, de iskolánk tanulóinak szülei fel
felkerestek tanácskérés, néha támogatás végett. E kevés betérni 
óhajtó között is milyen sok az olyan, ki most „régi szándékról“ beszél, 
melyet családi (rendesen a szülők, az öregek ellenkezése, hagyomány
tisztelete!) anyagi okok hátrá lta ttak  csupán, olyanok is jelentenek ki 
efféléket, kik nem régen, talán néhány hete is egészen másképpen 
beszéltek. Pedig az én tapasztalatom ban szereplők a zsidóság elitjé
hez, javához tartoznak! Ha meg is értjük, hogy minden eszközzel 
menteni óhajtják magukat, kapaszkodnak a szalmaszálba is: egyházunk
nak mégis saját jövőjét kell elsősorban szeme előtt tartania, s éppen



ezért n .m  rzabad kizárólag az irgalmasság, a szánalom érzelmétől 
vezettetnie magát.

Aki igazán olyan lelket érez magában, hogy evangélikus egyhá
zunkba kíván minden hátsó gondolat, esetleg előny várása nélkül be
lépni és ott az Ige vigasztaló, erősítő erejében részesülni, annak nem 
szabad, hogy számítson az, .hogy egy hónap, vagy akár félév alatt éri 
el ebbeli szándékát. Az apostolok, a vértanúk nem gondolkoztak azon, 
mi sors éri őket, hanem kiállottak Krisztusért rrrnden szenvedést, 
halált. Ilyen lelkületű betérni óhajtókat fogadjon be egyházunk, fo
gadjon krisztusi szeretettel — de egységes felfogás, elbánás szerint, 
s ne legyen egyéni akció ebből a szempontból. Óvakodjék egyházunk 
minden tényezője, egyházi és világi egyaránt meggondolatlan csele
kedettől, mellyel szeretett egyházunk jövendőjét is kockáztathatja. 
Vigyázzanak mindnyájan, kik ezért egyénileg felelősek! Ezt nem 
lehet eléggé és elég sokszor hangsúlyozni, s ennek figyelmen kívül 
hagyásával nem szabad nehezíteni a mostani amúgy is nehéz hely
zetet is elkeseríteni, elkedvetleníteni, egyházunknak azokat a tag
jait, kik százados múlt talaján mégis csak elsősorban tarthatnak  arra 
igényt, hogy őket megvédjék és velük is törődjenek.

Dr. Bánkúti Dezső.
•* i~*“ mi — i~ •* —* *11 * r*i  ̂ —ij r i *i iJni_i r_r . ~

„Orvosokért hadifoglyokat adunk“
A gyermek félelmet érez, mikor m eglátja a fehér köpenyes orvos 

bácsit. Lelkészek betegeik ágyánál kórházban is és magánlakásokban 
is örömmel és tisztelettel vegyes érzelmekkel tekintenek a test gyó
gyítóira. Bűnösök kivégzésénél egymás m ellett állnak: az egyik még 
imádkozik akkor, amikor a másik m ár stetoszkóppal kezében az 
utolsó szívhangokat vizsgálja. S ahogy lassan ismét kialakul a házi
orvos’ intézmény, előfordult m ár az is, hogy házi istentiszteleteken 
nem is nagyon egyházias gondolkodású orvosok végighallgatták az 
áhítatot.

A magunk részéről mindig úgy éreztük s az a vélem ényünk ma 
is, hogy az orvos és a lelkész szolgálata egymást sohasem zárhatja ki 
s e két szolgálat emberei jóbarátságban együtt fáradozzanak. A har
mincas évek külön érdekessége volt az. hogy igen sok orvosunk lett 
nresbitérré s még nagyobb örömmel vettük a híreket, arról, hogy fa 
lusi orovsok gyülekezeti felügyelőkké lettek. Nem gondolható el egy 
egyházközség vezetésében ideálisabb iker elnökség, mint az, amikor 
orvos a felügyelő és az a társa a lelkésznek az egyházi szolgálatban.

Az orvosi szolgálat fényes oldalait ismeri a nagy közönség. Be
szélnek arról, hogy keresett orvosok müven jövedelmi adókat fizet
nek. de arról ritkább°n értesül a nagv világ nyilvánossága a divatos 
orvosregények ellenére is, hogy milyen az élete az orvosnak egy jár- 
vánvkórházban, a röntgen laboratórium ban és a rákkutató és gyó
gyító intézetben. Valószínűen regénytém án felül érdekes volna a 
leprakórház orvosának élete is.

A háborúban azonban az orvos egészen különleges és nehéz szol
gálatot kénytelen ellátni. A kötözőhelyek és a hadikórházak soha 
sincsenek bombabiztos helyeken s nagy áttörések ideién az üldözött 
félből mindenki menekülhet, csak az orvos nem hagyhatja el súlvos 
betegekkel megrakott kórházát. Az emberek m iatt vállalnia kell a 
fogságot is. Ha megfutamodna, ő is elvan lenne, m int a béres, aki a 
nyájára tört farkas elől futásban keres menedéket.

Ha statisztikát készítenek a háború végén arról, hogy melyik fog
lalkozási ág vette ki legalaposabban részét a mostani háborús küz
delmekből, akkor kétségtelenül az orvos, a mérnök és az autóve etők 
arányszáma vezetne minden más foglalkozással szemben. S m után 
háborúban elsőrendű nemzeti cél az, hogy a katonaság egészségére 
szakképzett férfiak vigyázzanak, érthető az, hogy nagyon sok falu 
marad orvos nélkül s úgy alakul át az élért, hogy falvak népe kocsikra 
kerekedik betegség idején s úgy mennek faluról-falura, míg orvosra 
találnak.

Az invázió drámai harcaiban, amikor újságok hírei szerint a 
,.pokol s z á llt 'a  földre”, érthető, hogy a sebesült angolszászok (iVO
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egy pillanatig sem kételkedik ezeken a 
megállapításokon: „Kevés volna a hely 
felsorolni azt a sok akadályt, melyet e 
m unka közben kellett leküzdeni. A há
ború ötödik esztendejében vagyunk és 
■z mindent megmagyaráz. Késedelmek 

keletkeztek, papír- és egyéb anyag
hiányok léptek fel, fájó szívvel kellett 
sok m indent kihagyni, ami az eredeti
leg legfeljebb 35 ívről 41 ívre felemelt 
terjedelem be sem fért már b e le . . .  
M unkánk harm adik részéhez, minden 
templomhoz rövid ism ertető szöveget is 
írtunk, sőt az egyik egyházkerület 
tem plom ainak a szövegét m ár ki is 
szedtük, de papírhiány m iatt a szöve
gek közléséről, sajnos, kénytelenek, vol
tunk lemondani. Ügy csak a képeket 
közölhettük egysoros megjelölő aláírás
sal . . .”

Sok m indent megmagyaráz tehát a 
zárószó, am elyet nem hagyhat figyel
men kívül az sem, aki esetleg mint 
k ritikus lép fel úgy a m unka írói, mint 
a szerkesztőség ellen. Az ism ertetések 
legtöbbje m éltán foglalható össze abban 
a véleményben, hogy ez a mű „evangé
likus egyházi kiadványaink között két
ségtelenül nemcsak az első, hanem  az 
egyik legelőkelőbb helyet érdemli ki és 
foglalja el”. Annál meglepőbb, hogy a 
Keresztyén Igazság 1944. évi júliusi 
szám ában maga a szerkesztő K arner 
aláírással, különösen a szerkesztőség 
működésével, nincsen megelégedve. Bí
rála tában  m egállapítja, hogy az evan
gélikus templomokról és felszerelésük
ről az van elterjedve a köztudatban, 
hogy m űvészettörténeti szempontból é r
dektelenek, s ez, szerinte, azért van, 
m ert tem plom ainkat magunk sem 
ism erjük. Örömmel értesü lt tehát az 
„Evangélikus Templomok” megjelené
séről és elismeri, hogy a szerkesztők 
igyekeztek minden számbajöhető szem
pontot szám ításba venni és a tem plo
mot, nagyon helyesen, nemcsak m űvé
szettörténeti szempontok segítségével, 
hanem  m int istentiszteleteink helyét is 
megérteni és m egértetni.

A „részbeni” dicsérő bevezetőt m intha 
a végén m egbánta volna, m ert azt 
mondja a m unka harm adik részével 
kapcsolatban, hogy az ott közölt kép
sorozattal a mű élénken emlékeztet, bi
zonyos rosszhírű díszkiadványokra, m e
lyeknek egyetlen célja a közönség e r
szényeinek m egnyitása... sajnálja, hogy 
a Luther-Szövetség ilyen célra odaadta 
a nevét. Sajnálja a kötet néhány na
gyon komoly tanulm ányírójának a 
m unkáját, valam int az egyház vezetői
nek nevét is, annak ellenére, hogy van 
a m unkában „akárhány értékes tanu l
mány is”.

(Folytatjuk.) Mesterházy Jenő.

Ritka szép kort ért meg egyházunk 
két érdem es m unkása, özv. Németh 
Pálné, sz. Takács Zsófia 98 éves korá
ban, 51 évi özvegység után A dorjánhá- 
zán elhunyt. Kilenc gyermeke volt. 
U nokáinak és dédunokáinak a száma 
százon felül van. Több évig hajléká
ban jöttek össze istentiszteletre és h it
tanórára az ottani hívek, míg imaházuk 
el nem készült. A nagylétszám ú csa
lád és a maroknyi kis gyülekezet egy
arán t gyászolja. — Simonyi H ajas K ál
mán ny. tanító m unkás életének 92. 
évében Nemeskéren meghalt. Több 
nemzedéket nevelt fel Dunántúl több 
gyülekezetében.
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K épek a  bom bázott 
városokból

Miért nem tartoztunk 
eddig is ennyire össze?

Templomunk á sértetlen városrészben 
áll — írja  a szolnoki lelkész. Két fel
nőtt és egy csecsemő halottunk van, 
több kedves család elvesztette házát s 
ingóságait. Ezen tú l a gyülekezet nem 
szenvedett. Sokkal erősebben érinti a 
gyülekezeti életet a nagyfokú kiköltöz
ködés: sokan tanyákra já rnak  aludni 
es ünnepelni; aki teheti vidékre költöz
ködik. Lassan kevesebben leszünk a 
templomban, m int egy szórványisten- 
liszieleten. Mégis azt hiszem, mindezek 
ellenére, nemcsak kárunkra, de minde- 
nekfelett hasznunkra is van Isten pró
batétele.

Tám adás után feljövök az óvóhely
ről a családommal; megállapítom, hogy 
környékünk és templomunk ép, s gon
dolataim a bombázott városrész evan
gélikus családai felé szállnak. Egyelőre 
álos a megközelítése — még a hozzá- 
cortozók részére is — a fel nem robbant 
bombák miatt. P ár óra múlva bejutok 
valahogyan s legalább a közelebb la
kókról értesüléseket szerzek. Porosán, 
malterösan, cserepek között, de meg
vannak s az átélt rém ület m ellett a r 
cukon m intha az ajándékba kapott élet 
gyermekes megkönnyebbülése is ott 
lenne: hála Istennek, csakhogy így va
gyunk. Visszatérek az irodába s most 
m ár a helyzet ism eretében kiírom  a 
törzskönyvből az összes veszélyben volt 
területen lakó családokat. Elindulok. 
I tt törm elékek egy tölcsér mélyén, de 
nem volt senki otthon; romok, de a 
szomszéd óvóhelyen voltak; am ott be
szakadt pince? de épen k ijö tt az egész 
család; em itt a tetöcserepeket siratják  
csupán . . .  De míg mindezeket m egálla
pítjuk, s örömmel szorítjuk meg egy
más kezét, önkénytelenül is azt érez
zük: m iért nem tartoztunk eddig is
ennyire össze; m iért vagyunk a jó n a
pokban közombösebbek egymás iránt? 
S a szemek valahogy azt m ondják: 
ezentúl mindig testvérek akarunk m a
radni . . .

Rettenetes á ra t kell fizetni érte, de 
többet imádkoztunk, s talán közelebb 
kerül látogatásokon és testvéri kézfo
gásokon keresztül lelkész és gyüleke
zet, m int máskor. S a sok ijedtségszülte 
imádságból Isten kegyelméből Igéjének 
meghallgatása, megtérés és engedelmes 
élet is le h e t. . .

Érzem, hogy sokkal többet kellene 
tennünk. Egész életünknek cselekvőbb, 
szolgálóbb életté kellene válnia. így 
kell imádkoznunk: Jövel Szentlélek
Isten. Cselekedő, hogy e keserves idők, 
amelyek e világ bűne és a mi bűneink 
m iatt reánk szakadtak, ébresszenek fel 
s hozzák el az igaz megtérés idejét hoz
zánk. A többit akkor nyugodtan reá 
bízhatjuk az Ürra.

Házasságkötés. Pusztabíró Sándor p. 
ü. tisztviselő és Jeszenszky Gabriella 
— Jeszenszky Sándor kántortanító  
leánya — július 15-én ta rto tták  eskü
vőjüket a maglódi templomban. Az es- 
ketést Pásztor Pál bpesti s. lelkész vé
gezte.
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sokért kiáltottak a németek felé. A sebesülés után való gyors segít
ség életeket tud megmenteni s az amerikai katona dollárban is többre 
értékelt életét sokkal többre becsüli, m int az európai ember s ilyen
kor megtagadja máskor mindig mutatkozó büszkeségét és orvosokat 
kér a maga számára.

A Dunántúlon elfogott ejtőernyős pilóták is m indjárt orvos után 
kiáltottak s könnyebben gyógyuló égési sebeikkel éppen úgy álltak 
a magyar orvosok elé, mint a legkomolyabb magyar katonabetegek 
szoktak.

A túitechnizálódott világ érdekesen alakul és változik. Egy év
tizeddel ezelőtt korzózó fiataljaink úgy tudtak beszélni a ,,kocsi”-rói, 
m int valami legszemélyesebb és legdrágább tulajdonukról, amelyen 
kívül másról tudni sem akartak. K eyserl’img hiába írta meg jóval a 
háború előtt, hogy következik a scffőr korszak, azaz nemcsak az autó
vezető, hanem a repülőgép sofférjének korszaka is. S ezek a gépeknek 
gázt adó könnyelmű fiatalok azután beszálltak modern gépeikbe s a 
béke céljait szolgáló szerszámaikkal' szórták és szórják a halált azóta 
is világszerte. Az a konstruktőr mérnök, aki ezeket a gépeket meg
alkotta, bizonyára jót akart s ma azt látja, hogy a technika az embe
riség pusztításának igájában nyögve végzi a legborzasztóbb munkát.

A mérnök alkotásával tömegeket tud szerencsétlenné tenni, vagy 
pillanatok alatt megölni: alkotása kollektiv hatásokat m utat maga 
körül. Az orvos pedig soha sem ismer tömegbetegséget és tömegsebe
süléseket, hanem minden egyes em bert külön vesz maga elé s külön- 
külön gyógyítgatja azokat.

A keresztyén ember teljesen megérti az orvos háborús tragikus 
szolgálatát. Egy bombatámadás 100 áldozata nehány perc alatt válik 
sérültté s az orvosnak napokat, esetleg hónapokat kell ,,babrálgatni” 
a sérült lábon, vagy kézen, amíg abból ismét egészségest teremt. Az 
orvos türelm e minden beteggel és betegséggel szemben a leghatáso
sabb személyes fegyvere. Nem siet és nem nyugtalankodik. Fölös
legesen nem tudja siettetni a gyógyulásokat s betegére is reákónv- 
szeríti a gyógyulás iránti reménykedését és bizakodását. Harctéri 
kötözőhelyen, ahol nercenként újabb betegcsoportok várják a gyó
gyító kés m unkáját, erre látszólag nem igen van idő s bombatámadás 
alá kerülő hadtápterületi kórházban, vagy megtámadott kórházvona
ton éppen úgy, mint repülőharcba keveredett betegszállító katonai 
repülőgépen sokkal nehezebb ez a m egnyugtató tevékenység és szol
gálat, de a gyógyításba és gyógyulásba vetett hit nagyszerű orvos
egyéniségeken keresztül csak úgy áram lik a betegekbe, mint a szomjas 
emberbe a bővizű forrás hideg vize.

Sok hadikórházban ismét egymás m ellett van a lelkész és az 
orvos. Betegszállító eszközökön együtt igyekeznek menteim a reájuk 
bízottakat s ha időnként előfordul is tréfa a két foglalkozás emberi 
jellemzésére, a háború megkomolyító hatásai m iatt m indkét hivatás
rend érzi egymás megbecsülését és azt, hogy a világ megmentése 
érdekében nagy teher és felelősség nyugszik teherbíró vállukon. A 
világ megmentésén fáradozni s azért a legnagyobb áldozatra is kész
nek lenni: hivatásukkal együtt járó kötelesség.

Ideális és hasznos dolog volna, ha együttes tevékenységben le
hetne ezt a világ előtt megbizonyítani. De a cél megvalósítását sem
miképen nem akadályozza az sem, ha a két tevékenység egymás 
m ellett halad.

Még mindig a technikusok munkásságát lehet jobban észrevenni 
a háború jelenlegi helyzetében is. Még mindig új fegyverek készítésén 
fáradoznak a különböző államok agytrösztjei. De vájjon számot vet
nek-e a hadviselő felek, hogy az új fegyverek bevetése idejére ma
rad-e valami orvosság is ae okozott betegségek legyőzésére?

Az első világháború idején elég ham ar fogyott ki hadikórhá
zainkban a vatta, a sebragasztó és kötözőpólya, kémiai szerekről nem 
is beszélve. Az operációk a rossz altató szerek m iatt kezdtek nem 
sikerülni s az orvosok orvossághiány m iatt türelm üket vesztették, 
nem gyógyultak a betegek, Budapest tele lett félig gyógyult kato
nával, akiket a forradalmi akciók ham ar megtaláltak. •

Tapasztalhatjuk, hogy ebben a háborúban nincs orvossághiány. 
Majdnem minden meg van, ami betegeink gyógyításához szükséges 
s úgy látszik, hogy úgy a katonai, minit a polgári lakosság orvosi ke
zelése biztosítva van. De amikor az orvosok már nem tudnak gyógyí-



tani ilyen, vagy más okok miatt, akkor következik el a háború legbor
zasztóbb fejezete. A címünkben megismételt h írt én az első hallásra 
úgy fogtam fel, m int valami nagy veszélyben élő tömegek segély
kiáltását.

Test’ vonatkozásokban az ember sokkal kevésbé szégyenlősebb, 
mint lelki vonatkozásban. A betegséget sokkal könnyebb megvallani, 
mint a bűnt. Ebben van a nemzet szempontjából is a lelkészi szol
gálat nagyobb nehézsége is.

Nagyszerű sebészeink a legsúlyosabb betegeket is megmentik s 
nagynevű belgyógyászaink a febsm erhetetlen betegségeket is k itud
ják tapintani s gyógyírt találnak a nem látható betegségekre is Cso
dálattal látja ezt az orvos m ellett álló lelkész. S mégis m unkájában 
erőforrásnak és vígasztalásnak kell felismernie azt, hogy neki nem 
szabad látnia soha az eredményt. Valósággal láthatatlan  embereket 
kell megmentenie, soha nem tudhatja meg, hogy mikor és mivel indí
totta a lelkeket Isten felé, de amint az orvos hisz gyógyítása ered
ményességében, a lelkésznek épenúgy szüksége van a m unkája ered
ményességébe vetett hitre.

El tudjuk gondolni, hogy a háború legzajosabb és legtragikusabb 
perceiben lelkész után kiáltanak a katonák: hiszen lelkűk m egtar
tását is keresniök kell. A lelkész csak testvéri megértő szemekkel és 
szavakkal közeledhetik a segélykérőhöz, de hinnie kell, hogy ugyan
olyan erőt és lehetőséget kapott gyógyítani és menteni, m int az orvos, 
aki operál és bekötöz. G. L.

Ki írja a történelmet?
(Folytatás)

Amikor azonban eddig eljutunk a kérdés vizsgálásában, az a kér
dés vetődik fel, hogyha Isten vezeti a történelm et, és ő írja, akkor 
honnan van benne az a sok gonoszság, megátalkodottság és bűn. ami
től annyira hemzseg a történelem, hogy az emberi történelm et tú l
nyomórészt a bűn történelm ének is m ondhatjuk. Nem kielégítő itt az a 
leibnizi felelet sem, hogy a bűn is a jó szolgálatában áll s belőle is* 
sok jó fakad, s szinte szükség is van a bűnre, m ert ha nem lenne, akkor 
nem volna a jónak olyan háttere, amelynek a sötétjéből felcsillám- 
lik a jó fehérsége és szépsége. Mert a bűn nemcsak ilyen egyszerű 
valami, hanem egyenesen Isten akaratának a fonákja és ellentéte, s 
a történelemben előforduló bűnöket nem is lehet ilyen simán ki- 
magvarázni, m ert azok jóvátehetetlen, sötét és fekete foltjai az emberi 
történelemnek. A bukása előtti Róma vagy Bizánc feneketlen rom 
lottságát például senki sem tudja menteni, m ert akkor m ár magának 
a bűnnek és az erkölcstelenségnek a védőügyvédjévé válik, kivéve, ha 
éppen erre a babérra“ vágyik. Ugyanígy nemcsak egyes koroknak a 
bűne ilyen m enthetetlen, hanem az egyes kiemelkedő történelm i sze
replőké is. Sokszor egyes, eredetileg gazdag tehetséggel megáldott fér
fiút önt el a bűn s tönkreteszi nemcsak őt, hanem az uralm a alatt 
állókat. A római császárok közül nem egy volt igen tehetséges ember, 
s a helyett, hogy képesséeginek megfelelő eredm énnyel uralkodott 
volna, szinte démonikus megszállottságban a rém uralom  borzalmait 
jelentette uralkodása (pl. Julianus, az aposztata). így joggal mondja 
Apologia (II. rész. Az eredendő bűn), hogy a történelem  m utatja meg 
igazán, milyen hatalmas a bűnnek az ereje.

így tehát egyfelől azt látjuk, hogy Isten a történelem  ura és írója, 
másfelől viszont azt látjuk, hogy a történelem  mégis tele van gyilkos
sággal, jellemtelenséggel. paráznasággal: egyszóval bűnnel. Ha Isten 
írja a történelm et, akkor m iért keverednek bele ilyen elemek az 
írásába?

E kérdésre semmiképpen sem felelhetünk valami körmönfontan 
okoskodó felelettel, hanem csak olyan egészen egyszerűvel, mint ami
lyennel a Szentírás igazít útba minket. Itt pedig azt látjuk, hogy az 
Adám bűnesete ősképe az egész későbbi emberiség történelmének. —- 
Isten m egterem tette az embert atyai szívének minden szeretetével, 
lelket lehelt bele a sajátjából s az ő képére és hasonlatosságára terem 
tette, körülvette az Edénkért jólétével, életcélt szabott elé az isten-

MNGflIKUSaCI
Szóvátesszük

. . .  hogy érdekes harcok folynak tá r
sadalm i síkon a munkásság sorába be
hívott háztartási a lka lm azottak  és a
háziasszonyok között olyan helyeken, 
ahol mellékesen m egtartották cselédi 
alkalm azásukat is. Két szempontból é r
dekes a dolog. Az egyik a cseléd szem
pontja. Ö most kezdi felfedezni azt a 
fogalmat, hogy „önálló m unkás”. Bár 
egyáltalán nem a maga ura a gyár
ban, a m unkahelyén, — mégis az a 
tény, hogy többekkel együtt dolgozik, 
nincsen annyira egynek állandó ha
talm a és felügyelete alatt — bizonyos 
érzéseket ébreszt benne. Ez az önálló
ság, kissé „függetlenség” merőben tá 
vol áll a régi paraszti rem iniszcenciák
tól, azoktól a jobbágyi, szolgai érzések
től, am elyeket sokszor a mezőgazdasági 
cseléd érzett feltétlen ura és parancso- 
lója előtt és am elynek lappangó utóm a
radványai alkották azután a cselédi 
alázatot a háztartási cselédeknél is: 
régen. M agyarországon egyelőre még 
messze vagyunk attól — lehet, hogy a 
feudális és egyáltalán nem dem okrati
kus alapú m agyar társadalm i rendben 
még a lehetetlenség honába tartozik, 
legalább egy ideig — ami Finnország
ban és az északi állam okban már régen 
megvan. Attól nevezetesen, hogy a házi 
alkalm azottak öntudatos és határozott 
„m unkavállalóként” mintegy azonos 
alapokon és egyforma társadalm i síkon 
állónak tud ják  m agukat m unkaadójuk
kal. Ez a dem okratikus egyenlőség 
azonban lehetetlenné teszi a mienkkel 
hasonlatos jellegű társadalm i harcokat 
és magától értődőén egymás mellé he
lyezi az em bert és embert. így a cse
léd nem lát különösen magasabb és 
tisztelnivalóbb lényt kenyéradójában, 
hanem  term észetszerűen kenyéradóját 
csupán. Itt azonban magától értődőén 
más a m unkaadó felfogása is, m ert al
kalm azottjában szintén magával egyen- 
lcrangú em bert lát, akinek csak a fog
lalkozási viszonya más, m int az övé. A 
második szempont, amit fel kell vet
nünk, az alkalmazó szempontja. Ma
gyarországon csodálatosképpen az a l
kalmazó mindig egyúttal bizonyos 
kényúr vagy kényúrnö is szeretne'lenni, 
aki alkalm azottja minden dolgába beíe- 
avatkozhatik és tőle teljes odaadást kö
vetelhet meg. Bizonyos, lássuk be, hogy 
sokszor éppen ez a „rabszolgásítás" 
okozza az ellentéteket. Ma m ár mássá 
lett a világ ezen a téren. Lehet ugyan 
visszasírni a „régi jó feudális időket ', 
de ezek az idők nem járulnak hozzá a 
m agyar nem zettest építéséhez. Ma az 
országok és népek dem okratikusabb 
alapokon állanak és a belőlük kifej
lődő egységes társadalom  a jövő új 
alapja, ön tudatos és szabad munkások 
és m unkaadók, egyenlő értékű, csak 
más pályán dolgozó em berek egysége, 
közös céljai, közös új történelm e: ez a 
társadalm i felépítés új feladata. Ebben 
pedig el kell, hogy tűnjék a foglalko
zási ágak lebecsülése, az egyes m unka- 
alkalm ak lebecsülése és kell, hogy be
lőle valami nagy közös megbecsülés ala
kuljon ki. vkm.

. . . hogy a nyugtalanság és idegesség 
még olyan helyen is nagy tüzet sejt, 
ahol még nemcsak lángja, de füstje 
sincs. Ennek érdekes példája legutóbbi 
szám unkban ugyanebben a rovatban az 
Ó tesíám entu m  körüli harc kezdetéről
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írott megjegyzés. A  laikus olvasók a 
laikus írónak a szavait m egértették, de 
többen a lelkészek közül félreértették. 
A megjegyzés írója nem azért írta  és 
tette szóvá az ótestam entum  kérdését, 
hogy azt az egyházak ne védelmezzék, 
hanem  azért, hogy az egyházak ne siet
tessék az ellene való tám adást. A szer
kesztő m egállapítja, hogy a cikkíró is 
magától értetődőnek találja, hogy az 
egész egyház egyetemlegesen fogja 
m indenkor védeni a teljes Szentírást, 
melyben benne van az ótestam entum  is.

Láttuk
H árm an a halá l e llen  címen komoly 

filmet m utattak  be Ez a film a rön t
gensugár, illetve a rádium  hatásainak 
felfedezését akarja  bem utatni. A nagy 
felfedezés azanban csak alkalom arra, 
hogy egy szerelmi történetet, ízléses, 
finom keretek és a szerelem mélyebb 
érzéseinek előtérbe állítása m ellett m u
tasson be. így a lényeg, a felfedezés 
maga és a vele kapcsolatos problém ák 
nem kerülnek úgy előtérbe, ahogyan 
kellene, a szerelmi történetről viszont 
érezzük, hogy csak másodlagos. A film 
ennélfogva elveszíti valódi jellegét és 
nem adja azt, am it szeretne. Nem lesz 
benne drám ai feszültség, inkább kul- 
túrfilm szerűen feldolgozott képek soro
zatává válik, amelyiknél nem kell tú l
ságosan odafigyelni, m ert még akkor is 
követni tudjuk, ha közben kihagytunk 
egv-egy jelenetet. Nagy kár, hogy 
ilyenné lett, és nem azzá am ivé lehe
tett volna. Egyedül azért ajánlhatjuk, 
m ert komoly tárgyú és jól játsszák.

kp.

Olvastuk
K o d o lá n y i J á n o s :  S u o m i című könyve 

az írónak már előbb megjelent két 
Finnországról szóló híres írását foglalja 
magába. Mind a két íráson nem csak az 
avatott író látszik, aki érzéseit és gon
dolatait ki tudja fejezni a legmegfele
lőbb formában, hanem az igazi, mély 
népi érdeklődésű, népi író is, aki a 
rokon nemzet legmélyebb kérdéseit 
vizsgálja. Természetesen nem lehet jó 
párhuzam ot vonni köztünk és a finnek 
között, úgy ahogy sokszor szeretik 
egyesek, de igenis példaképpen lehet 
őket magunk elé állítani. M ert ez a két 
könyv is élénk bizonysága annak, hogy 
rokonok vagyunk, közös a szárm azá
sunk, közös a lelki .alkatunk, nem lehet 
tehát kifogásként a más vérre h ivat
kozni. Nem lehet azt sem mondanunk, 
hogy mi kis nép vagyunk, m ert ők még 
kisebbek. Nem lehet mondani, hogy 
rosszabbak a lehetőségeink, m ert ők a 
szegényebbek. Csakhogy náluk valóra- 
vált az az evangéliumi elv, ami nálunk 
még nem: hogy „szegénységük jószívű
ségük gazdagságává növekedett”. (II. 
Korinth. 8:2.) — M agyar Élet kiadás.

kp.

D o k to r r á a v a tá s . K lenner László oki. 
középiskolai tan árt a szegedi egyete
men a bölcsészettudományok „summa 
cum laude” doktorává avatták.
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képűségben és az urakodási parancsnak a tényével (I. Móz. 1:28.). 
Az ember azonban az Isten által eléje szabott tervnek a fonákját és 
ellentétét valósította meg. Elhangzott Istennek akarata. Válaszul az 
emberek durva, kemény ,,nem“-je következett erre. Az évszakok sem 
bonthatják meg Isten parancsát, engedelmesen követi a nyarat az ősz 
s a tél. A nappalra engedelmesen következik az éjszaka, s a term é
szet minden vonatkozásban Isten akarata és törvénye szerint já r el, a 
föld nem szűnik meg a nap körül keringeni, míg Isten akarata ezt 
meg nem változtatja, a feldobott kő változatlanul lefelé esik és soha
sem másként, a víz m indenütt ugyanazokat a kémiai tulajdonságokat 
tanúsítja, a term észetben minden teljesíti a néki adott szerepet s vál
tozatlanul őrzi a jellem éül adott tulajdonságot. Egyedül az ember 
más. Ő Isten leikéből kapott, ő több, mint ezek, őt Isten kitüntette, 
Isten képe, „celem Elochim“ ragyog rajta. Ha az ember nem kapta 
volna meg ezt az ajándékot, akkor olyan gépies engedelmességgel 
állana szemben Isten akaratával, mint amilyen tökéletesen pontos en
gedelmességgel működik a gravitációs erő vagy a centrifugális erő. 
Az első Ádám vétkével a bűn eláradt az utódain, s azóta az Isten fel
séges tervét, a „celem Elochim“-ot nem tükrözi vissza az ember arca. 
Amint az első bűnesetben az ember a visszájára fordította az Isten 
akaratát, ugyanúgy a történelem ben is az ember a fonákját valósítja 
és éli meg az Isten akarata szerinti életnek. Ezért Isten rabul adja az 
embert a bűnnek, engedi, hogy a bűn, m int büntetés sebezze az embert. 
Luther szerint: Isten az egyik gazfickót a másik gazfickóval bünteti. 
Ezért szenvedünk egymástól, s ezért okozott a történelemben az ember 
oly m érhetetlen veszteséget, kárt, bajt és könnyet: az embernek. Való
ban igaza van a közmondásnak, „homo hominis lupus“, az ember: az 
ember farkasa. De ezenkívül lsen ténylegesen kiönti haragját minden 
gonoszság és emberi bűn ellen, ő az, aki elhozta az özönvizet arra az 
emberiségre, amelyet megbánt, hogy terem tett, ő az, aki kénköves 
esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, s ő az, aki a történelem  folya
mán oly sok népet büntetett meg a másikkal. Ami rossz, keserűség és 
sötétség van tehát az emberi történelemben, nem egyéb, mint a bűn
nek a következménye és büntetése. Érthető, ha tele van bűnnel a tör
ténelem, hiszen az Ádám-ivadékok történelm e az!

A második Ádám, Jézus Krisztus, azért jött el, hogy megtörje 
az emberen az első Ádám átkos örökségét. A második Ádám is meg
jelent a történelemben, hogy a bűn sötét, piszkos árjában Benne in- 
du ljo i el az Isten akarata szerinti élet hófehér folyama. Őbenne tört 
meg a bűn hatalma, ő vette magára a világ bűneit, ő az, „aki a kígyó
nak fejére tapos’’. Kétségtelen, hogy a bűn benne van a történelem 
ben, de viszont az is kétségtelen, hogy Jézus Krisztus is benne van a 
történelemben. Ez pedig azt jelenti, hosrv Isten benn? tárta  fel az 
az . k '^ a ta  szerinti élet lehetőségét, általa hívogatja szűnt-Vn az 
egyes embert, népeket, a korszakokat a megtérésre, az ő uralm a alá.

Benne van azért a történelemben az .ember kezének a durva 
vaskos, véres ujjnyom a (pl. történelm i orgyilkosság). Ezek a történe
lemnek a sötét és szomorú lapjai. De benne van a történelemben 
Isién vezetésinek, hívogató akarat-közlésének a halkszavú, de erő-- 
telies irányítása is. Ezek a történelemnek a nagyeredményű, szent és 
hófehér lapjai. (Pl. Jézus élete és a Szentlélek m unkája az egyházban.)

Ez a két vonal a történelemben össze van keverve egymással. 
Ez a fehér és fekete vonal oly bonyolult összetételű és annyira szöve
vényes, amelyet ma még elválasztani egymástól ugyanúgy nem lehet 
és nem is tanácsos, m int ahogy Isten sem választja el egymástól az 
ő nagy embervetésében a tiszta búzát a konkolvtól és ahogy ma még 
nem választja el hatalmas em bem vájában a juhokat a kecskéktől. 
Ma még ta rt az összekeveredésnek az állapota. Ma csak azt tudjuk, 
hogy az egyéni és közösségi bűnök súlya alatt nyög a világ, s ennélfogva 
tapasztaljuk, hogv a bűnnek a bélyege raita  van a történelmen is. 
Viszont azt is tudjuk, hogy nem ilyen, a bűn által irányított, rendet
len, össze-vissza káosz a történelem, hanem annak is az az ura, aki 
az egész világnak és benne a mi emberéletünk történéseinek is. 
Szinte a történelem re is érvényesnek -érezzük a nagy magyar költő
nek az emberről szóló jellemző meglátását, hogy sárból és napsugárból 
van összetéve az ember, s nemcsoda, ha ilyen a történelm e is!

így ju thatunk  el a mai embernek mai problémájához. Ha szén-



védsz, testvérem, és látod, hogy az egész világ, legalább is a földi 
értelem ben vett világ szenvedések súlya alatt nyög, akkor lásd meg, 
hogy a panasz, a könny, a vér és veríték ember miatt, közelebbről: 
a bűn m iatt van a földön. Viszont, ha ezt meglátod, akkor lehetetlen 
észre nem venned azt is, hogy Isten a bűn kiáradásának és követkéz- ' 
ményeinek a közepette is hirdetteti akaratát, hívogat a megújulás felé 
és m unkálja az új és tiszta élet kiterjedésének az ügyét.

Isten vezeti a történelm et, írja a népek sorsát, ura az életnek és 
halálnak, megszabja rendeltetésünket és kinyilvánítja akaratát, csak 
az lehet, hogy az ember ellene fordul, az Ádám dacos lázadásával, s 
ebből a botor pártütésből fakad a szenvedés. Az emberi történelem  
sorsa azonban mégsem reménytelen, m ert Jézu:’ Krisztusban talál
hatja meg m inden idők embere az Istenhez vezető utat. Aki meg
terem tette az embert, s aki ezzel elindította a történelm et, most is 
gondját viseli az embernek, s az Ádám-ivadékokat szüntelen hívo
gatja akarata alá Jézus Krisztus által. Hogy meddig engedi a történe- 
ltm  ilyen értelm ű folyását: ő tudja. Egyszer azonban m egállítja m ajd 
a történelem  kerekét, elhozza akarata kiteljesedését és tökéletes 
uralmát.

Ma még, amikor csak hívogat Isten, amikor még nem nyúl ha 
talma eszközei után, vájjon hallgatunk-e az ő hívására? Vájjon a tör
ténelem felséges ura és szuverénje teljes hatalm ában és dicsőségében 
áll-e előttünk? Vájjon a Krisztus által megszólító hívás nagyon sze
líd eszköz-e ahhoz, hogy m eghalljuk? M ert el fog jönni a nap, ,,az Ür 
napja”, amikor m ajd szemtől-szembe, színről-színre látunk, de ami
kor m ár megszűnik a hívás elfogadásának a lehetősége, amikor meg
szűnik m ajd az Istennel való szembeszállásnak az alkalma, m ert m ár 
csak ítélet lesz, akkor az ördögök is azt fogják látni és kiáltani: 
,,Uram! Uram!”

Ma, a történelemnek ezen a pontján, meglátod-e az Urat, a tö r
ténelem Urát, a te Uradat?! Dr. Ottlyk Ernő.

Budapest feledhetetlen vasárnapja
(Emlékek a július 2-i légitámadásról.)

Csodálatos bizonyságtétel.
Ezen a vasárnapon sokan lettek földi vonatkozásban szegényekké, 

de sokan lettek lélekben gazdagokká is. Hivő lelkek m egérezhették, 
hogy Isten, amíg egyik kezével lesújt, addig másik kezével felemel. 
Amíg otthonunkat veszni hagyja, életünk munkái elpusztulnak, addig 
hitünket megerősíti és Benne való bizalm unkat növeli. Csaknem egy 
és ugyanazon órában találkoztam  édesanyával és egyetemi hallgató 
fiával. M indketten örömmel újságolták, hogy így még nem tudtak 
Istenben bízni sohasem, ennyire nem voltak hálásak a puszta életért 
sohasem, mint most, amikor hajléktalanokká és vesztesekké lettek. 
Valóban kegyelmi ajándék a hit — mondották s hozzátették: ezért nem 
győzünk köszönetét mondani Istennek. A többit majd megkeressük 
szorgalmas m unkánkkal . . .

Egyszerre öten nyújtottak segítőkezet —
újságolta egyik gimnazista diákunk, akit anyagi támogatásban akartam  
részesíteni az őket ért bombatámadás után. Mind az öten szállásra is 
hívták, étkezést is biztosítottak volna átm eneti időre számára. Olyan 
rokonok és ismerősök, akik azelőtt nem is tarto tták  fenn a kapcsolatot 
családjukkal. Ezek az emberek megérezték bizonyára, hogy Isten csak 
akkor közeledik hozzánk, ha a mai időkben mi is a szeretet készségé
vel szívesen tám ogatjuk egymást. Vájjon megmarad-e mind az öt 
ember szívében háború után is ez a versenyre kelő segítő szeretet?

Feledhetetlen temetésünk volt
a feledhetetlen vasárnap után. Különböző egyházak lelkészei együtte
sen állottunk az áldozatok koporsói és sírjai mellé, hogy elbúcsúztas
suk őket. Elhangzottak az igehirdetések és imádságok s szertevitték 
a vigasztalás szavait a szelek minden irányba. Hallották az igét és az 
imádságot .a távolabb állók is. A reform átus testvérnek azonban az a
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K iH Y V ISM ER IETÉS
Harmati Béla:

A lé lek  ha lh ata tlan ságán ak  védelm e

Szerző kiadása. Ösagárd. 1944. 76 lap.
Megható az az alázat, amellyel H ar

m ati könyveit írja. Téves volna ebből 
a hangnemből azonban tudom ánytalan
ságra következtetni. Most is olyan logi
kával és m indenre kiterjedő figyelem
mel írta  meg ezt a könyvet, mint első 
könyvét.

A könyvvel kapcsolatban keletkezett 
vitában term észetesen H arm atinak adok 
igazat. Ez a két irat hálára kötelezi a 
m agyar evangélikus lelkészi kart azért, 
hogy egy teológiai kisiklásért m unkát 
m ert vállalni és a meg nem érdemelt 
lekicsinylő k ritiká t is alázattal hor
dozta eddig el. Nem elég azonban csak 
dicsérni a szerzőt. Meg kell bizonyítani 
e sorok írójának azt is, hogy miért 
vallja igaznak sokakkal szemben s 
m iért volna képes a legmesszebbreme- 
nően is H arm ati mellett kiállani?

Idézem a Didaché ném et kiadásából 
H arm ati igazolására a következő soro
kat (A 12 apostol tanítása):

Nachdem ihr das Mahl gehalten habt, 
sollt ihr also beten:

Wir danken dir, heiliger Vater
für deinen heiligen Namen
den du in unsern Herzen hast woh

nen lassen
und für Erkenntnis und Glaube und 

Unsterblichkeit
die du uns kundgetan hast durch 

Jézus, deinen Knecht.
Dir Sei Ehre in Ewigkeit.
Az idézethez csak annyi hozzáfűzni 

valónk van, hogy teológusok előtt köz
ism ert tény ezen irat keletkezésének 
ideje. Az irato t a második századtól 
kezdve m ár idézik. Tehát az őskeresz- 
tyénség véleménye előttünk a mi nagy 
kérdésünkben nem lehet vitás.

Dr. H. Gaudy László.

HÍREK
K ülön isten tisz te le tek  kezdődtek az 

egyházunkba betörésre jelentkezők ré
szére. Az első ilyen katechum én-isten- 
tisztelet július 16-án volt a Deák-téri 
templomban. Minden vasárnap délután 
'/22-kor kezdődnek ugyanott. Július 
23-án a szolgálatot Rimár angyalföldi 
lelkész végzi.

A som ogyi egy h á zm eg y e  június 29-én 
ta rto tta  évi közgyűlését Surdon. Az 
egyházmegyei gyám intézet évi közgyű
lése is ekkor volt. Ez a szeretetintéz- 
mény négy segélyre szoruló gyüleke
zete között egyenlő arányban 700 - 700 
pengőt osztott szét. A gyűlést meg
előző gyám intézeti istentiszteleten az 
igét Fuchs Pál iharosberényi lelkész 
hirdette.

G yü lek ezeti közösségek  lá thatatlan  
k on ferenciája . Az Evangélikus Testvéri 
Szolgálat a háborús nehézségek m iatt 
ez év augusztusában 8—15-ig lá th a ta t
lan konferenciát rendez. Hét napon át 
az otthon csendjében, a nyolcadikon 
(pirosbetűs nap) egésznapos közösség-
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gondolata tám adt, hogy a temetési szertartás után m enjünk végig a 
sírmezőkön, álljunk meg egy-egy percre minden tömegsír mellett, 
egyikünk mondjon külön-külön m indenütt néhány bibliai igét, a má
sikunk a körénk sereglett hívekkel együtt vezesse az elhangzó éneket. 
Elindultunk. Közben a sírásók hántolták a sírokat s miközben hulltak 
a rögök az egyszerű koporsókra, m indenütt felhangzott az evangélium 
és a folyton diadalmasabb ének. Előbb könyv nélkül énekelt a kis 
gyülekezet, azután az evangélikus lelkész diktálása után zengték egy
más után a szebbnél-szebb reform átus zsoltárt és dicséretet. Ez volt 
az igazi testvériség. A gyászolók — kik közül sokan apró dunántúli 
falvakból jöttek fel — meg-megszorongatták a kezünket, mi vallás
különbség nélkül vigasztaltuk őket. U tunk végén valahol búcsúzóban 
elénekeltük egyik nyugovóra tért testvérünk kedves énekét is: „Egyedüli 
reményem, Óh Isten, csak te vagy . . .“ Láttuk, hogy leszáradtak a 
gyászolók könnyei s megvigasztalódtak nagy bánatukban. Az ének 
szava megvigasztalta őket. Már csaknem alkonyra járt az idő, amikor 
a sírokat is betem ették, mi is hazafelé vettük utunkat a feledhetetlen 
temetési szolgálat után.

A kis madárkáknak nem esett semmi bajuk.
Egyik ismerősöm elmondotta, hogy csodálatosan megtapasztalta, 

m ennyire igaz Krisztus Urunk szava: Istennek gondja van a kis ma
darakra is. Isten tudta és akarata nélkül egyik sem esik le a ház 
tetejéről. Kalitkába zárva a nyitott ablakban hagyta kanári madarait. 
Estek a bombák mindenfele. A légnyomás a kis m adárkákat a kalitka 
alsó lécei alá beszorította. Ott bújtak meg s találtak oltalmat. Apró tes
tüket és erősen dobogó szívüket úgy kellett kihúzni a lécek alól. A ieg- 
közelebbi riadó alkalmával azonban maguktól m enekültek előbbi me
nedékhelyükre s bárm ilyen nehezen tud tak  is, csak ott akartak el
helyezkedni. Talán érzik, hol van a legjobb oltalom. Vájjon mi embe
rek nem feledkezünk-e meg róla? Tudjuk-e, hogy „aki a Felségesnek 
fejtekében lakozik, a M indenhatónak árnyékában nyugoszik az?“

A legelső telefonhívás.
Légitámadás után két órán belül nem szabad csak hivatalos ügy

ben telefonálni. Egyik hívünk azonban m ár hosszasan csengetett, ami
kor az óvóhelyről feljöttünk. Erős szívdobogással vettük-fel a kagylót. 
Talán baj van? Talán lelkészt hívnak valahova a közeibe, sebesül
tekhez? Nem. Kíváncsi hang jelentkezik. Egy kérdése van csupán: 
nem történt-e baja a templomunknak? — kérdi. Csak ez az egy érde
kelte. És ez volt a legfontosabb ügye a veszély végén. Ez a hittestvér 
bizonyára sok áldást kapott a templomban. Bizonyára nagyon szereti 
a templomát. Azóta én sem felejtem  el imádságaimban a templom 
m egm aradásáért való könyörgésemet.

(Folytatjuk.) Pásztor Pál.
•'‘n —ud*~ i J J íj

ben. A konferencia teljes anyagát 
(evangélizációk, előadások, bib liatanul
mány, bizonyságtételek, megbeszélések, 
stb.) m indenkinek megküldi a Szolgálat, 
aki levelezőlapon megrendeli ezt a 
„Csendesedjetek el!” c. könyvet. (Evan
géliumi könyvkiadó, Bp., VII., H ársfa
utca 33.) Á ra önkéntes adomány a 
könyvben érkező csekken. A rendelések 
sürgősen feladandók, m ert csak a szük
séges példányszámban kerül nyomdába.

F érfiak  csendesh ete  G yenesd iáson . Az 
Evangélikus Testvéri Szolgálat csendes
hete aug. 21. délutánjától 28. reggelig 
ta rt a balatoni üdülőben. Ennek a va
lóban rendkívüli alkalom nak mindössze 
42 P az összes költsége a 3 P je len t
kezési díjon és a liszt-, zsír-, cukorada
gon kívül. Részletes program m ot kész
séggel küld az ETSz (Bpest, I., Ver- 
bőczy-u. 28., tel. 160-468.).

L uther M árton N agyk átéja  nyom dába  
kerül! Az első kiadás fordítását Sza
badi Béla gondosan egybevetette az 
eredetivel, Scholz László pedig gondo
san ■ átnézte. Bolti ára 7.20 P lesz, elő
fizetési ára azonban (portóval együtt) 
csak 5.20 P. Beküldhető lapunk csekk
szám láján is a cél megjelölésével. A 
Biblia után alig van könyv, melynek 
annyira ott volna a helye minden evan
gélikus ember asztalán, m int a Nagy
kátéé. Ha van evangélikus sajtóterm ék, 
amely után két képzel kell nyúlnunk, 
úgy a Nagykáté mindenesetre az.

„K lu csovszky  M ihály  fe ljeg y zése i 
1782-ből.” Klucsovszky Mihály, a ne
meskéri evangélikus iskola rektora volt 
a 18. század második felében. 1782-ben 
írt feljegyzéseit a kisbaczoni Benedek- 
család őrzi. Most, „látva azt a pusztí
tást, melyet ellenségeink repülőgépei 
ku ltú rjavainkban napró l-napra okoz
nak”, Benedek Zsolt dr„ a m agyaror
szági reform átus egyház ny. egyetemes 
konventi főtanácsosa, három  fotókópi- 
kus m ásolatot készíttetett dédapja é r
tékes feljegyzéseiről. A másolatokból 
egyet a nem eskéri evangélikus egyház- 
községnek, egyet pedig a hittudom ányi 
karnak  ajándékozott. Amit tett, nem 
csak hazai kultú rjavaink  megmentését 
szolgálja, hanem  bizonysága a m agyar 
reform átus és evangélikus egyház sok
féle közösségének is. Egyébként K lu
csovszky Mihályról, a nem eskéri evan
gélikus iskola színvonalát emelő műkö
déséről is bőségesen ír t P ayr Sándor 
a nem eskéri evangélikus egyházközség 
történetében, de az így könnyebben 
hozzáférhető feljegyzések értékes ada
lékokat tartalm aznak mind rá, mind 
az egyházközség történetére nézve.

H alálozás. vitéz Körmöczy Ottó, 
MOKTÁR igazgató, a zuglói Luther- 
Szövetség és templomépítő bizott
ság elnöke július hó 14-én Érden 
elhunyt. Temetése július 17-én volt a 
Kerepesi-tem etőben. Az egyház szol
gálatában mindig hűséges férfiú em 
léke legyen áldott! — Scholtz Győző ny. 
MÁV főfelügyelő 77 éves korában, Bu
dapesten elhunyt. Temetése július 16-án 
volt a Kerepesi-tem etőben. — Malik 
Istvánná, sz. Kael Selem Erzsébet tan í
tónő hosszú betegség után meghalt. 
Nagy részvét mellett tem ették el Őr- 
szentmiklóson.

T ízhónapos keresk ed elm i tan fo lyam ot  
nyit Budapesten a Baross Szövetség 17. 
életévüket betöltött keresztyén ifjak és 
leányok számára, akik legalább négy 
középiskolai végzettséggel rendelkez
nek, de beiratkozhatnak középiskolá

ban érettségizett vagy tanítóképző-inté
zetet végzett fiúk és leányok is. Tan
tárgyak: kereskedelmi és jogi alapism e
retek, m agyar kereskedelmi levelezés, 
könyvvitel, kereskedelm i és politikai 
számtan, gyorsírás, gépírás. Az előadá
sok szeptember 1-én kezdődnek és dél
után 3—7-ig lesznek. Beiratkozási díj 
40, tandíj 300 pengő, mely részletekben 
is fizethető. A beiratkozásnál benyúj
tandó a születési anyakönyvi kivonat 
és az iskolai végzettséget igazoló bizo
nyítvány. Beiratkozás hétköznaponként 
d. e. 11-től 2-ig és d. u. 5—7-ig VIII., 
Vas-u. 9. sz. Távolabb lakók beiratkoz
hatnak a születési anyakönyvi k ivonat
nak, az iskolai végzettséget igazoló bi
zonyítványnak és 40 pengő beiratkozási 
díjnak postán való beküldésével.

Irsa. Július 2-án, gyülekezeti napon 
avatta  fel és adta á t rendeltetésének 
újonnan épült kán tor-tan ító i lakását. 
Este az új iskolában a Nő- és Leány
egylet vallásos ünnepélyt rendezett, 
melyen Csaba Gyula péteri-i lelkész 
ta rto tt előadást „Az igazi családi o tt
hon” címmel.

H ázasságkötés. K aposvári Vilmos 
szentendrei m. szervező-lelkész és Me
gyeri M ária július 10-én a szentendrei 
evangélikus im aházban háazsságot kö
töttek. (Minden külön értesítés helyett.)

E ljegyzés. Wölfel Zsuzsannát elje
gyezte dr. Mencz Sebestyén Somogy- 
döröcskén.

P ályázat. A kőszegi evangélikus 
leánygim názium pályázatot hirdet egy 
fizetéskiegészítő államsegéllyel szerve
zett rajz tanári állásra. Kézimunka ta 
n ítására képesített nők előnyben része
sülnek. A szokásos okmányokkal fel
szerelt folyamodványok D. Kapi Béla 
püspök, Győr címzéssel az intézet igaz
gatóságához augusztus 10-ig nyújtan
dók be.

A n y ak ön yv i kutatás. Az egri refor
m átus lelkészi hivatal keresteti Uhlig 
Károlynak Gajlv (esetleg Gáli, Gály) 
Magdolnával I860—70. években kötött 
házassági anyakönyvi kivonatát, Uhlig 
K árolynak 1872—76. évekből halotti 
anyakönyvi kivonatát és keresztlevelét. 
A megtaláló az okiratokért darabon
ként 200 pengő tiszteletdíjat kap.
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B M M U S E L E T

KirályvízKönnyű élni az élet verőfé
nyes oldalán. Amikor a béke
évek zavartalan nyaraiban él
hetünk, az élet nem kényszerí- 
tett döntő kérdések elé. Nyu
godtan, lágyan, símán teltek a 
napok s az élet egészét az jel
lemezte: süt a nap, béke van, 
csend van. Nehéz azonban pró
bák idején élni, viharjáráskor, 
szenvedések között.

Amikor meg akarják állapí
tani, hogy melyik anyag az 
arany, rendkívül erős, maró 
hatású királyvizet öntenek rá. 
Hatása nyomán ronccsá és pi
szokká válik az idegen anyag, 
maga az arany azonban a sötét 
háttérből annál megtisztultab- 
ban csillámlik elő. Tulajdon
képpen ez történik a szenvedés 
idején is. Egy emberéletre rá
cseppen a szenvedésnek és a 
próbáknak a királyvize s elő
tűnik, hogy valóban a fémek 
királyának, az aranynak a 
nemesveretü csillogása ra- 
gyog-e elő abból az emberélet
ből, vagy pedig méltó a pusztu
lásra s nem kár érte, hogyha 
szemétté enyészik el.

Ma itt van a királyvíz szét- 
árasztásának és hatáspróbájá
nak ideje. Ma a körülmények 
színvallás elé állítanak min
denkit s kiderítik, hogy mire 
épült az életünk? A keresztyén 
élet kősziklájára-e, vagy pedig 
emberi fövényre? Egyéni éle
tünkön túlmenve: most kerül

magyar népünkre is a királyvíz 
próbája. Egyszer már 1919-ben 
a fövényre építettünk. Most, az 
újabb próbatétel és viharpróba 
után ismét ki fog derülni, hogy 
a kősziklára, vagy a fövényre 
építettünk-e?

Az élet szinte valami hatal
masan hömpölygő folyamnak 
látszik, amelyben nem ismét
lődik meg egy hullámfodor, 
amelyben minden változik, ala
kul, mássá lesz, amelyben a 
nyarat az ősz követi, az életet 
a halál, az egészséget a beteg
ség, de semmi sem maradandó 
és állandó. A zúgó és kavargó 
életáradatnak a közepén áll egy 
kőszikla, amely hatalmasan ki
emelkedik a változás és folyás 
világából, amely szilárd és ál
landó. Az emberi múlandóság 
közepén így áll Isten örökké- 
valósága. Erre a sziklára épí
tett hivő élet: a kősziklán való 
élet. Ennek alapja az erős és 
viharálló. Erről szól Pál apos
tol, amikor azt mondja: ,,Más 
fundámentumot senki sem vet
het azonkívül, amely már vet
tetett s amely a Jézus Krisz
tus“. Aki őreá épít és őbenne 
bízik, az a kősziklán áll, az alól 
nem fut ki a fövényfundámen- 
tum. Aki engedi őreá építeni 
az életét, hasonló a bölcs em
berhez, aki kősziklára építette 
a házát, mert mikor „ömlött az 
eső, .eljött az árvíz, fújtak a 
szelek s beleütköztek abba a

házba, nem dűlt össze, mer kő
sziklára építtetett!“

A kősziklára épített életben 
is utolérheti az embert az ellen
séges terrorbombázók alatto
mos keze, kitörölheti a háború 
az élők sorából valamelyik csa
ládtagját, tönkremehet egy éle
ten át kuporgatott vagyonkája, 
de Isten új életet teremtő ereje 
el nem vész a hivő emberen, s 
ez az elpusztíthatatlan hit tud 
velünk új életet kezdetni, sőt 
megacélozni.

Ma nem tehetünk nagyobbat 
hazánkért és népünkért, mintha 
odamenekülünk a Kősziklához, 
ahonnan életünk megújítása és 
megtisztítása fakad! Csak a 
Krisztus-hitben erős életek ré
vén lesz erős a magyar nem
zettest élete is. A viharpróba 
itt van, belekap, a te életedbe 
is, a királyvíz ömlik, rácsep
pen a te lelkedre is . . . Bizony, 
a hit próbája van most közöt
tünk. Boldog ember az, aki 
szenvedései közé zárva is tud 
örülni ennek a próbának. Ma
gáért, egyházáért, nemzetéért. 
Es a megállott próbák utáni 
jövendőért. Boldog az az em
ber, aki mindenét e földön és 
mindenét az örökkévalóságban 
isten kezében tudja. Az „házát 
kősziklára építette“ és életéből 
a hit aranyának nemesfénye 
csillog elő . . .

Dr. Ottlyk Ernő.
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m m U S E L E T
Evangélikus

templomok
(Folytatás.)

Ügy érezzük, hogy nagyon súlyos ez 
az ellentmondás, nem különben az a 
megállapítása, hogy a-szerkesztőségnek a 
templomokról közzéteendő képek tek in
tetében nagy művészi és egyházi lehe
tőség állott a rendelkezésére. Ezt a le
hetőséget nemcsak elszalasztották, h a
nem diszkreditálták is . . .

Úgy látszik, hogy a kritikus nem 
vette figyelembe sem az előszót, sem a 
zárószót, ahol a szerkesztőség éppen 
arra  m utat reá, hogy ez a m unka te l
jes nem lehet, éppen azért nem, m ert 
,,a szerkesztőbizottságnak a tem plo
mokról közzéteendő képek tek in te té
ben” épen hogy az a „nagy művészi és 
egyházi lehetőség” nem állott rendel
kezésére, amiről a bíráló azt állítja, 
hogy diszkreditálták.

A zárószó közli a nehézségeket is, 
melyek éppen a szerkesztőségen kívül
álló okokból felm erültek és egyenesen 
meglepő, hogy ezek ellenére ez a mű 
ilyen elv ita thatatlan  sikerrel mégis 
létre jöhetett.

A szerkesztést illetőleg elég a ta r ta 
lomjegyzéket áttekinteni, hogy azon
nal láthassuk a mű egységesen és fo
kozatosan felépített szerkezetét.

A kellő bevezetés után az I. rész a 
templomról szóló ismeretközlő rész, 
mely kiindul a templom egyházi jelle
géből és rendeltetéséből. Ezt követi egy 
általános stílustörténeti rész, mely a 
bíráló állításával szemben rövidsége 
ellenére is sikerültnek mondható, ha 
itt-o tt akad is benne némely olyan 
adatbeli hiba, amitől m egbírált tan 
könyvek sem mentesek. Nagyon tanu l
ságos, hogy az általános stílustörténe
tet végigvezeti a templomon és ezzel 
az egyszerűbb olvasókat is előkészíti a 
következő történeti tanulm ányok meg
értéséhez, hogy így a tem plom történet 
írói a stílusmegnevezéseket szabadon 
használhassák, hogy így a laikusabb 
olvasók is megérthessék. Ügy látszik, 
hogy a bíráló a mű szerkesztőjével van 
legkevésbé megelégedve, m ert tanu l
m ányát félresikerültnek, hibákkal te lt
nek nevezi. Tudomásunk szerint a szer
kesztő pedig szakértő és otthon van a 
dolgában, sőt a legfáradságosabb m un
kát is az adathalm az országos össze
gyűjtését és a szakírók részére a sza
kok és korszakok szerint kicédu’.ázását 
is elvégezíe és hatalm as teljesítést vég
zett a könyvtári és múzeumkutató m un
kában és a mű összeállításában. Meg 
lehet nyugodva a bíráló, h’ogy egy olyan 
ismertetésnél, mely régen leszűrt ered
ményeket közöl a laikus közönséggel 
ismeretközlés céljából,* nem lehet meg
haladott m egállapításokról beszélni, 
m ert a két szerkesztő mindig négy m a
rad, aminthogy a román stílus mindig 
stílus, a gótika gótika és a barokk 
barokk marad. Ebben a stílustörténet 
egyelőre még nem haladt lovább. A 
részletkutatások újabb- és újabb ered
ményei pedig nem tartoznak egy ilyen 
stílustörténetbe, csakis bevezető cikk 
tárgyalási anyagába.

A mű szerkezeti felépítése megy to
vább a maga logikus ú tján  és a tem plo
mok m űtörténetét a szakírók által ki
választott iskolapéldákon történő le-
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Mit követel Krisztus az egyháztól ?
(Részletek Túróczy Zoltán tiszakerületi püspöknek az egyházkerületi 

közgyűlés elé terjesztett jelentéséből.)

A depolitizálás és a politizálás igénye.
Mikor a politika tényleg kormányozni akar s nemcsupán á t

evezni reálpolitika címen a lehető legjobbon az adott lehetőségek 
között, mikor tehát nem az életkörülm ények irányítják  a politikát, ha
nem a politika akarja átformálni az életet a maga képére és hasonlatos
ságára, még pedig nemcsak gazdaságilag, vagy szerkezetileg, hanem 
lelki síkon is, akkor mindig két igénnyel lép a politika az egyház elé. 
Az egyik a depolitizálás igénye, amely azt akarja, hogy az egyház 
m aradjon a maga sziorosn vett „egyházi” m unkterületén, a templom
ban,tisztelje ott az Istent, keresse és kerestesse a mennyet, de a föl
det hagyja békén, m ert az a politikusoké. A második a politizálás 
igénye, amely azt akarja, hogy az egyház álljon sorompóba a poli
tika céljainak szolgálata végett. M indkét igény tulajdonképen aiz 
egyház jelentőségét m utatja. Akik ki szeretnék kapcsolni az egyházat 
a politikából, azért teszik, m ert úgy Ítélik meg a helyzetet, hogy az 
egyház hatása nem elhanyagolható tényező. Akik be akarják kap
csolni az egyházat a politikába, azok is azért teszik, m ert úgy látják, 
hogy az egyház annyira be van gyökerezve az emberiség leikébe, 
hogy nem lehet addig megnyerni az emberek lelkét, amíg meg nem 
nyerték az egyházat.

Egyik próbálkozás sem könnyű. Akik depolitizálhatónak gondol
ják az egyházat, elfelejtik, hogy az egyház nem csupán papokból áll, 
hanem hívekből is, a papok politikai félreállítása tehát még nem jer- 
lenti az egyház politikai kikapcsolását is, az egyházhívek depolitizá- 
lása pedig a nemzet olyan tekintélyes tömegének kikapcsolását jelen
tené, mely sem nem lehetséges, sem nem kívánatos. Elfelejtik azt is, 
hogy sohasem lehet Isten igéjét úgy hirdetni, bárm ilyen óvatosan 
kerül is az igehirdető mindennapi vonatkozást, hogy az mának szóló 
üzenetté ne válhassék. A depolitizáló törekvés tehát lélektani és 
logikai szükségszerűséggel előbb-utóbb egyházellenességbe csap át, 
m ert be kell látnia, hogy az egyház politikátlanítása nem megy az 
emberek elegyháziatlanítása nélkül.

Akik politizálni szeretnék az egyházat, elfelejtik, hogy az egy
ház nem a papoké, még önmagáé sem. Papjai talán eladhatják, de 
jogos tulajdonosa, az egyház Ura, nem hajlandó erre. Ö a vőlegény 
és férj kizárólagossságával ta rt igényt az egyházra s házasságtörésnek 
tekint minden olyan vele kapcsolatos törekvést — jöjjön az akár kí
vülről, akár belülről az egyházból — mely ezt a kizárólagossági jogot 
érinti. Ha az egyház a- maga történeti megjelenési formájában Ura 
iránti feltétlen hűségéről elfeledkezik, mindig terem t magának szénit 
maradékot, mely ezt a hűséget képviseli.

Krisztusnak joga van ahhoz, hogy ilyen m agatartást tanúsítson 
s ilyen m agatartást - követeljen is az egyháztól. Aki megparancsolta 
övéinek, hogy adják meg az császárnak, ami a császáré (Luk. 20 : 25), 
aki teológiai alapon te tte  mindenkori korm ánypártivá az egyházat, 
megparancsolván, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatal
masságoknak, m ert nincs hatalmasság, hanem csak az Istentől és 
amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek (Róma 13 : 1), 
annak emberileg is teljes joga van ahhoz, hogy megkövetelje Isten
nek azt, ami az Istené (Luk. 20 : 25) s hogy felhatalmazza övéit a fel
sőbb hatalmassággal való olyan szembeszállásra, melynek indító oka 
és célja nem lázadás, hanem magasabb fegyelem alá való vetettség, 
mely így tud szólni: „Istennek kell inkább engedni, hogy nem az em
bereknek“. (Csel. 5 : 29.) A teológiai alapon való kormánypártiság 
több, m ert értékesebb, mint a politikai szélkakasok örök alkalmaz
kodása. Természetes, hogy a teológiai alapon való ellenzékbe vonulás 
is több, m ert félelmetesebb, mint a hatalomról lecsúszók, sokszor 
csak elvi köntösbe bu jta to tt hatalom ratörésre.

A szenvedő egyház.
Az egyházzal kapcsolatos világjelenségeknek Magyarországon is 

vannak tünetei. Nem lehet ezeken csodálkozni. Nemzetünk kettős har
cot vív, egyet kint a létért, másikat bent egy új életformáért. Tuda



tában vagyunk annak, hogy egyiket sem lehet diadalmasan megvívni 
céltudatos, fegyelmezettséget kívánó s áldozatokat is elváró politika 
nélkül. Egyházunk teljes erkölcsi súlyával áll harcoló nemzetünk 
mellett annál is inkább, m ert csak aki nem akarja, az nem látja, hogy 
harcunk nem indul senki ellen, csak' a m agunkét védjük. A belső 
küzdelemben pdig küzdünk azért, hogy az új világ, melyre szüksé
günk van s m elyet sokan várunk, olyan legyen, melyben kevesebb 
az emberi elképzelés és több az Istennek való engedelmeskedés.

Tudjuk jól, hogy egyik sem megy áldozatok nélkül. Amikor 
megmozdulnak a történelemform áló erők és az idők méhében már 
megmozduló, jö ttét sejtető új világra feszült izgalommal vár a világ, 
amely csak abban bizcnyos, hogy határm esgvén áll s hogy a régiek 
elmúltak, de még egyáltalában nem látja kibontakozni, hogy mi lesz, 
olyankor áldozat nélkül nincs jövendő.

így volt Krisztus virágvasárnapi bevonulásakor is. A bevonulás 
azzal kezdődött, hogy Jézus tanítványai rám utattak  egy idegen sza
m árra s ezzel az indokolással: „Az Ürnak van szüksége reá”, elvitték. 
A bethfagéi ember a szam arát áldozta fel, a tanítványok a felső ru 
háikból csináltak puha nyerget, mások ugvancsak felső ruháikat ve
tették le s terítették  a porba dísz-szőnyeg helyett, a tömeg idejét és 
lelkesedését tette  rá az áldozat oltárára, a pálmafák gallyaikat, a virá
gok szirmaikat adták hozzá. Aki nem akart beállani az áldozatos se
regbe, azt kemény eszközökkel taníto tták  meg arra, hogv az áldozat 
kötelesség. Voltak, akik úgy bele voltak m erülve kufár-életük üzleti 
zajába, hogy m it sem hallottak a virágvasárnap közeledő új élet üdv
rivalgásából. Jószágaikat dicsérhették, galam bjaikat etetgették, pén
züket rakosgatták, régi kisded üzleteiket bonyoíítgatták a templomban, 
mit sem sejtve arról, hogy a templom Ura, az élet fejedelme, Krisz
tus, m ár az előváros utcáin vonul befelé. Ezeket az áldozatokról tudni 
nem akaró embereket Krisztus korbáccsal tanította meg arra, hogy 
az Ürnak imádság-házára van szüksége s nem tűri a latrok barlangját. 
Jószág nélkül m aradt bethfagéi ember, felső ruha nélküli, dísztelen 
sokaság, megcsonkított koronáiú fák. virág nélkül m aradt növénv- 
szárak, összetaposott felsőruhák, porba kevert virágszirmok, galamb
jaik után kapkodó emberek, jószágaikat remegve cibáló vásárosok, 
elgurult pénzük után a földön kaparászó pénzváltók ijedt hada h ir
deti virágvasárnap: itt vonult be Krisztus. Elcsendesült templom, 
benne tisztán csengő ige, meggyógyult vakok és bánták hirdetik: itt 
van Krisztus s vele áldozatok nyomán új élet. Érdemes volt érte 
áldozatokat hozni.

Egyházunk I. Kor. 12 : 26 örök törvénve szerint együtt szenved 
minden tagjával. De mégis odaáll azokhoz, akiktől áldozatot kíván a 
mai idő, ráteszi kezét a romokra, vagv koporsókra s Ura narancsa 
szerint csendesen így szól: a hazának van szüksége reá. De odaáll 
azokhoz is, kiknek kezében m arokrafogott korbács van s megmondja, 
hogv csak annak van joga kezébe venni a nemzet korbácsát, akit a 
hazához való féltő szeretet emészt és csak az ellen, amire a hazának 
és nem neki van szüksége, önzésnek nincs joga megbélyegezni egv 
másik önzést. A templomtisztogató Krisztus indulata kemény, de 
szent indulat volt.

Az egyház mindezt nemcsak mondja, hanem ezt a m agatartást 
tanúsítja is. Maga is az áldozatok útján jár. Ha Magyarországon nem 
is vagyunk még ott, ahol egvéb országok, ha még nincs is romban 
annyi templomunk, m ár Magyarországon is vannak rombadőlt 
templomok, szeretetintézmények, hősi halált halt lelkészek pedagó
gusok. diakonisszák, presbiterek. Ernvedtség és meefélemlés nélkül 
szeretnénk hordozni példaadó módon ezeket az áldozatokat Nem 
tudiuk. hogy nem várnak-e ránk még nehezebb idők is. azt a^enb^n 
tudjuk, hogy megvan írva: „Hű az Is te n , aki n em  há^v titeket fel
jebb kisérteni, mint elszenvedhet’t,ek. cőt a kísértéssel elvetőm ben a 
kimenekedést is megadia maid. hogv elszenvedhessétek“ . (I. Kor. 
10 : 13.)
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Helyreigazítás. F. évi július 15-i szá
m unkban közöltük a bom bakráosultak 
részére beérkezett adományokat. Elírás

folytán a közlésbe hiba csúszott be. Az 
enyingi egyházközség nem 5.53 P-t, 
hanem  553 P -t adományozott

írásokkal és képanyag bem utatással. 
Sólyom Jénő a szóbanforgó templomok 
után zárójelben odatehette volna, hogy 
azok milyen megyében vannak. Pedig 
tanulm ánya nagyon gondos. Az írók a 
képanyagból a legjellegzetesebbeket 
választották ki, hogy ne kelljen vala
mennyit ismétlésekbe bocsátkozva kü- 
lön-külön leírni.

A templomok külső leírása után a 
templom belső lerének, majd felszere
lésének a leírása következnek. A tem p
lom belső teréről szóló cikk helyesen 
egészíti ki a templom egyházi jellegét 
és rendeltetését tárgyaló cikket, m ert 
amíg amaz tisztán elvi jelentőségű és 
az evangélikus templom jellegére m utat 
rá, addig emez történeti és egyetemes 
visszapillantást is nyújt és igazán kár 
lett volna, ha kim arad. Ez tehát nem 
mondható szerkesztési hibának, hanem 
inkább szerkesztési előnynek, m ert egy 
„történeti és elvi tanulm ánnyal'’ bő
vebb a könyv, s ha a két cikket bárki 
is elolvassa, nem fogja egyiket sem 
feleslegesnek tudni. Ha hibáról van 
szó, inkább azt kifogásolhatnék, hogy 
a cikk szerzője három  képet is közöl 
a késm árki fatemplomról' (281. és 282. 
lapokon), de a vonatkozó szövegben a 
nagyértékű és északi (svéd-finn) hatás 
a la tt épült templomról egyetlen szóval 
sem emlékezik meg.

A Keresztyén Igazság bírálója szerint 
az előbb em lített „szerkesztési hiba” 
annál sajnálatosabb, mivel mindkét ta 
nulm ánynak meg van a maga komoly 
mondanivalója. Nem lehet tehát a szer
kesztés hibája, hogy két komoly cik
ket közöl és két ilyen elvi tanulm ányt 
helyénvalólag alkalm azott. Egyébként 
sajnálkozó megállapításához minden é r
telmi összefüggés nélkül kapcsolja ezt 
a m egállapítást: „érthető, ha az oltári 
felszerelésről szóló tanulm ány inkább 
katalógusszerü felsorolássá válik”. Itt 
is némi célzatosság érezhető. Pedig erre 
nincsen semmi ok, m ert a szerkesztő
szerző megmagyarázza, hogy ism étlé
sek elkerülése végett iskolapéldákat 
választ ki a stílusok és korszakok be
m utatására, míg a nagy egészből a mü- 
történetileg értékesebbeket korszakok 
szerint felsorolja, katalogizálja, avagy 
képekben bem utatja. Ezt másképpen 
megoldani technikailag nem is igen 
lehet, egy ilyen terjedelm ű munkánál, 
m ert ha az író valam ennyit részlete
sen leírná, ahhoz egy külön kötetre 
lenne szüksége. Semmiesetre sem 
„válik” katalógusszerü felsorolássá, 
m ert a tanulm ánynak van egy á lta lá
nos része és egy alkalm azott része, s 
az utóbbinak a függeléke a katalógus, 
ami így van rendjén, és nagyon ügyes 
megoldás egy tömeges, gyűjtem ényes 
m unka ism ertetésénél és tárgyalásánál. 
Ebből is látszik, hogy az író és szer
kesztő szakember, aki sok hasonló 
m unkát forgatott, am it mind a jegyze
teiben, mind pedig az irodalomban fel
sorolt gyűjtem ényes m unkák ismeretei 
is tanúsítanak. Különösen nagyon é r
tékes a soproni gyűjtemény példás be
m utatása.

M egállapíthatjuk mi is K arner b írá
lóval, hogy az egyes szerzők cikkeinek 
anyag-gyűjtése hiányos. De mi e meg
állapításunkhoz hozzátesszük, hogy ez 
a hiányosság nem a szerkesztőségen 
múlott, am it a szerkesztőség meg is 
említ, m ert u talás van m ár az előszó
ban is erre a hiányosságra, de a záró-

3



w m i E l E T
szó ennek az okait is megemlíti. Annál 
inkább dícséretreméltó az, hogy a szer
kesztőség a késedelem és hiányok elle
nére is szép eredménnyel végezte el 
m unkáját.

Ügy találjuk, hogy a könyv II. része 
nem éppen alkalom szerű cikkek gyűj
teménye, hanem  inkább a templom és 
a gyülekezet viszonyából folyó, tem p
lomi és gyülekezési életet, a templom 
szolgálatát és a templom misszióját 
ismerteti. I tt is miként az első rész
ben nagyon szépen egymásból folyó 
szerves rendet követ a mű szerkezeti
leg.

A templom és a gyülekezet viszonyát 
az első cikk szemlélteti abban a vonat
kozásban, melyet így fejezhetnénk ki: 
„m adarat tolláról”, a gyülekezetei 
templomáról lehet megismerni.

Ha m ár van gyülekezet, akkor a 
gyülekezet templomot épít, ezért a 
második cikk a templomépítés gyakor
lati megvalósításáról szól. Ha kész a 
templom, akkor felszentelik. Azt, hogy 
hogyan megy végbe a templomszente
lés, a következő cikk ism erteti. A fel
szentelt templomban megkezdődik a 
szolgálat. Erről a szolgálatról, vagyis 
a liturgiáról szól a következő cikk. A 
liturgiába a gyülekezeti énekkel kap
csolódik be, ezt a következő cikk tá r 
gyalja. Ebben az istentiszteleti szolgá
latban (és ezenkívül is a templomban, 
vagy akár a templomon kívül is) Isten 
dicsőségét szolgálják a kórusm űvek és 
a gyülekezeti és egyházi kórusok. Ezt 
a célt szolgálja az egyházi zene is Eze
ket is egy-egy cikk ism erteti.

(Folytatjuk.) Mesterházy Jenő.

Szóvátesszük
. . .  hogy igen érdekes vezércikket ol

vastunk a m últ vasárnap az egyik 
napilapban. A cikk egyik elbújtato tt 
m ondata és m eghatározása ragadta 
meg a legjobban figyelmünket. I tt a 
nemesség meghatározásáról volt szó 
és a cikkíró szerint a nemesség „er
kölcsi és szellemi jogosultság”. A meg
határozás term észeténél fogva magában 
re jti a „vezetés” szót is, m ert ugyan 
mi m ásra lenne jogosultság különben 
a nemesség. Azonban kétségtelen, hogy 
a mai időkben nem állhatunk meg ezen 
a ponton. A nemesség, am elynek rang 
jához a legtöbben csak külsőségekben 
és bizonyos m agatartásban ragaszkod
nak, csakugyan kell ezt a cikkben em
lített két benső meghatározót is fel
ölelje. A puszta születési és tradicioná
lis nemesség nem elegendő arra, hogy 
valakinek vezető szerep jusson. Ma m ár 
le já rt az ideje annak, hogy bárk i is 
csupán azért, m ert ősei kim utatható 
hosszú sorban szolgálták a nemzetet, és 
maga szám ára vezető szerepet követel
jen, ha önmagában nincsenek meg a 
benső értékek. Az erkölcsi m agatar
tás elsősorban — ha a szellemiekben 
szegényebb talán, és mint második, de 
nem mint kisebb a szellemiség maga. 
Az erkölcsi m agatartás pedig két 
részre oszthatóan. Először testi érte
lemben véve, azután pedig közéleti vo
nalon. Lehetetlen az, hogy olyanok ve
zessenek — legyenek bárm ilyen szár
mazásúak —, akikre nem tud felnézni 
a vezetett minden tekintetben. Akinek
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„Kikeresztelkedési láz“
Évek óta foglalkoznak a napilapok a kikeresztelkedésekkel kap

csolatos kérdésekkel. S ahogy a laikus nyilvánosságot foglalkoztatja 
ez a kérdés, legalább ugyanolyan m értékben egyházi belkérdés a ki- 
keresztelkedettek jövendő sorsa. Sokszor nem is annyira felnőttek, 
mint inkább a gyermekek szempontjából.

M egállapítható, hogy ez a láz nemcsak m agyar területen volt és 
van, hanem nagyjában világjelenség. A vándorlásra kéinyszörített 
zsidó ember azt a szándékát, hogy többé nem akar vándorolni, hanem 
m int a megtelepedéshez jogot nyert ember akar élni, az asszimilá
ciós kezdeti tevékenységgel úgy jelzi kifelé, hogy megkeresztelkedik. 
Nem mondhatjuk, hogy a zsidóságot elhagyni szándékozók különös 
előszeretettel a protestántizm us felé hajolnának.

Vájjon vádolható-e bárm elyik egyház ma vagy akár a közel 
vagy távol m últban azzal, hogy megkeresztelt zsidó vallású egyé
neket? Azt a tényt és szándékot a keresztyénség soha sem rejtette  
véka alá: hogy tértíeni akar. Meg akarja téríteni a megkeresztelt, de 
a hitüktől eltévelygett híveket épen úgy, mint a keresztyénség körén 
kívül levőket Egyaránt. Az amerikai keresztyének, amíg alkalmuk 
volt hozzá, indiánokat kereszteltek meg, a Japánba és Kínába sza
kadt misszionáriusok japánokat és kínaiakat kereszteltek meg s 
néhány m agyar protestáns misszionárius különös vágyat érzett m in
dig arra, hogy a közelben) élő és rokonnak számított törökök közé 
.menjen azzal a szándékkal, hogy megkeresztelje őket.

Mindezek állandóan napvilágot láttak  napilapjaink hasábjain 
hírek, cikkek, vagy érdekes beszámolók form ájában senki sem ü t
között meg sem a szándékon, sem a cselekedeten. Ma azonban min
den lelkész helyzete rendkívül nehéz. Mint újságolvasó ember, a 
körülötte viharzó és uralkodó koreszmék között maga is sokszor 
esendőnek bizonyul s em beri-szive szerint is jobban húz egyik, vagy 
másik politikai irányzathoz, de felül kell kerekednie benne ama 
parancsolatnak, amelyet nem embertől vett s nem emberekre való 
tekintettel ta rt szívében: Istennek kell engedni, hogysem embereknek. 
Ez a ötrvény, amelynek vigasztaló evangéliumi csengése és mézédes 
igazsága van, dönt állásfoglalása tekintetében s aki nála komoly meg
térés vágyától űzetve jelentkezik megkeresztelkedés elnyeréséért, 
attól sem tanító tevékenységét, sem lelki társalkodását. sem lelkészi 
segítségét nem vonhatja meg.

Mindig érdekes játék a felekezeti és faji statisztikák adataival 
való ismerkedés és szómolkodás. K ifejtették m ár előttünk azt, hogv 
nekünk abból az egész világon 15 millió számban élő zsidóságból túl 
sok ju to tt s ezért ne igyekezzünk a m agyar fajt a keresztelés ténye- 
ivel olyan asszimilációs folyamat hatásainak alávetni, amelvek a 
m agyarság belső értékeinek az elértéktelenedéséhez vezetnek. Ezzel 
a kérdéssel nem akarunk foglalkozni. Nem gyávaságból és oppor
tunizmusból. hanem kizárólag azért, m ert az egyház tiszte mindenkit 
Krisztushoz vezetni. A oolitikának időnként könnyebb, időnként ne
hezebb feladatai vannak. Az egyháznak ez a nehéz feladata azonban 
állandó.

Legyünk tisztában azzal, hogv a több,mint két m illiárdnyi világ- 
népességben a 15 milliónyi zsidóság felvétele keresztyéni szempont
ból nem nevezhető nagy nyereségnek s fel nem vétele nem tek in t
hető veszteségnek sem. A törökveszedelem idején a törökök kriszti- 
ánizálása talán használt volna Európának. Oroszországnak a har
mincas években megkezdett térítési megdolgozása talán elkerül
hetővé tette  volna ezt a borzalmas világháborút. Ha Németországban 
a weimári kormány idején nem dühöngött volna az a borzalmas ki
térési láz, amely a német keresztyén egyházakat lélekszámban több 
millióval csökkentette s a német belső kiépülés ütem ét is nagyban 
lelassította, talán m ár régen kimondhatta volna ez az állam a döntő 
szót ebben a nagy háborúban is. S ha az angolszász hatalm ak népei 
keresztyénségükben és megtérési hullámaikban nem annyira kifelé 
való missziói célokért áldoztak volna, hanem a belső és személyes 
m egtérésre nagyobb súlyt helyeztek volna s m egtanulták volna a 
komoly keresztyén hitéletből az ökumenicitás, azaz a lelki alapon 
való egymáshoz közeledés törvényeit, nem tudának ma akkora düh-^



hel és antikeresztyén hadviseléssel reátörni azokra a nem elsősorban 
harcoló európai keresztyén em berekre és értékekre, kiknek és m elyek
nek elveszése fájdalmas is és pótolhatatlan is.

Nincs olyan gazda, aki a diófája ültetésekor, vagy a fenyöcsemete 
első megkapálásakor arra gondolna komolyan: milyen jó lesz ez alatt 
nekem megpihennem. Tudja nagyon jól, hogy gyermekei és unokái 
élvezik majd azt. S ha a szél ledönti is kis csemetéit, a jövő tavasszal 
újra ülteli. Ki vonhatja el azt a jogot a keresztyénségtől, hogy a leg
nagyobb pusztítások ideje alatt, amikor m inden károsult és szenvedő 
lélek veszíteni kezdi reménykedéseit, m int mindig bízó közösség: 
mindent ismét újra kezdjen. Űj életet akar terem teni a karszton is, 
a játékklubbokban is, a sajtókam ara tagjai között is és ha kell, a. 
felsőházban is. Mi bizakodva rem énykedünk olyan idő eljöttében, 
amikor a m agyar protestantizm us püspökei is és kerületi felügyelői 
is a felsőházban kinyitott bibliával tesznek majd bizonyságot a nemzeti 
bűnökről és m utatnak utat a megújuláshoz és a megtérésre. Ez 
majdnem ilyen form ában m egtörtént Finnországban is, m iért ne tö r
ténhetnék meg hazánkban is?

Milyen sajátságos, hogy az egyházzal és annak tanításaival sok
kal merészebben vitázik a m agyar ember, m int az orvostudománnyal. 
Pl. valamennyien tudunk valam it az átöröklés tényeiről. Ism erünk 
Ribot óta egy sereg európai nagy szellemet, akik igen érdekes, de 
sokszor ijedelmes tanítással lépnek fel. Viszont orvosaink jobbára azt 
prédikálják, hogy a nagy betegségek: tüdőbaj, rák, vesebaj
nem örökölhető, hanem csak a hajlam. Azok a férfiak és nők, akik 
nemcsak az eredendő bűn következményeiképen, hanem egyéni gyar
lóságaik m iatt egyik, vagy másik betegséget megszerezték, a kötelező 
orvosi vizsgálat ideje után is és előtt is, úgy szívták ezt a tanítást 
magukba, mint a zsoltárból tanult forrásvíz után vágyó szarvas az 
üdítő italt. Ilyen egyéni viszonylatban remélik a bűnök következmé- 
nveinek a leállását, m iért nem hiszik egyúttal azt is el, hogyha én 
ma megkeresztelek egy zsidóházaspárt, s idők m últával megkeresz
telem és nevelem gyerm ekeiket komoly keresztyén szellemben: ke
resztyénné és m agyarrá tudom azt nevelni éppen úgy, m int a többi 
magyar és keresztyén gyermeket.

Az első világháború idején egy kiütéses tífusz kórházban több 
evangélikus teológus működött. A járvány legdühöngőbb heteiben 
orvosok sem jöhettek be ebbe a világtól elzárt kórházba. Amikor 
ezeknek az önkéntes vállalkozásban lévő fiatalembereknek kitartása 
folytán sikerült többszáz m agyar katonát megmenteni s a nagy tisz
tálkodás után ismét a szabad emberek közé visszamehettünk, sokan 
fogadtak úgy: ti még éltek? Számolt ismerőseink köre azzal, hogy 
ottm aradhatunk s meg is dicsértek volna bizonyosan önfeláldozó 
m agatartásunkért. Az egyháznak sok viszonvlatban ma nehéz és ve
szedelmes önfeláldozást m utató cselekedetet kell vállalnia. E m iatt 
nem ültethető a vádlottak padjára.

Ez a mostani kikeresztelkedési láz is elmúlik majd sok rmndem 
egyéb más lázzal egvütt, habár most sok gondot okoz a keresztvén 
egyháznak. De ami benne jó, azt Isten kegyelme megfogja tartani, 
ami pedig benne rossz és ártalm as, el fog hullani. G. L.

Mit mond az evangélium
a közösség koreszméjéhez?

(A közösséget megterem tő hit.)
1. Hitben és szeretetben va ló . közösséq. Ma m indenütt beszélnek 

közösségekről. Időszerű téma lett a közösségi gondolat. A politika is 
a népi közösség szolgálatában akar állani. Koreszme lett a. népi kö
zösség eszméje. Kérdés, tudnak-e a mai nacionalista szocialista gon
dolatkörök többet és mélyebbet mondani a közösségről, m int az evan
gélium. Tűznek-e ki a mai történet mozgató erők magasabb rendű 
célt. mint amilyent a keresztyén közösség? Tanulhat-e valamit a mai 
problémák megoldásakor az evangélium embere a politikai közösségi 
törekvésekből? Mindezekre a kérdésekre feleletet várnak a népek. 
Ráutalhatunk még arra is, hogy a különböző fajta szocializmus köve-

m m i m e i  ft
pl. nyilvános botrányai vannak, vagy 
akiről ez is, az is tud valamit, hallott 
egyet s mást, s csak rang jára való te
kintettel suttogja csendesen, különben 
hangosan hirdetné. M indnyájan em be
rek vagyunk, lehetnek hibáink, de a 
vezetőtől mégis a tisztaságot követel
jük. Kell lennie olyan valakinek, akire 
fel tud nézni az ember. A tisztaság 
azután közéleti vonalon is meg kell, 
mutatkozzék. A vezető legyen meg
közelíthetetlen. Semmiféle egyéni é r
dek, vagy egyéni hajlandóság, vonza
lom ne vezesse. Bárm it is mondanak 
az emberek, bárm ennyire is ,,meg
é r t ik ’, ha ennek vagy annak kedvez, 
nem szabad, hogy e téren is bárm ilyen 
hibája legyen. A nemes azért nemes, 
mert nincsen benne semmi, sem k i
csiny, sem nagy nemtelenség. — De ne 
feledkezz nk meg a szellemiekről sem. 
Kétségenkívül nagy sz ikség v m a 
szellemiekre. Ma m ár nem lehet rang 
gal és móddal irányítani, ma m ár szel
lemiekben kell különbbeknek lenniük 
a vezetőknek. Jobbaknak, többeknek, 
nagyobbaknak, erősebbeknek. Mert 
addig, amíg a vezető e téren nem tud 
vezetni, addig bizony kiszolgáltatott, és 
azok vezelik kívánságaikkal, akik szá
m ára irányt kellene szabnia. De hogyan 
szabjon, ha maga sem tud ja az irányt? 
A nemesség vezetésre jogosít, de ma 
m ár csak azokat m ondjuk nemeseknek, 
akik erkölcsi és szellemi téren azok. Az 
övék, a tiszfáké. az eszmékért élőké a 
jövendő, és tőlük függ a nemzet sorsa. 
Attól, hogy á lad ják -e  nekik a veze
tést, vagy inkább mások, ügyesek, k í
m életlenek és gátlástalanok ta rtják  meg 
m aguknak. vkm.

Évkönyvek
A Dunameüéki Református Egyház

kerület Budapesti Teológiai Akadémiá
jának Évkönyve az 1943—44. iskolai 
évről. ( LXXXI X.  év.) Szerkeszfette: dr. 
Budai Gergely, a Teológiai Akadémia 
igazgatója.

Hű képe annak a sokoldalú és min
denben nemcsak tudományos hanem 
gyakorlati m unkásságnak is, mely a 
R áday-utcai teológián folyik. M indjárt 
az elején meglep, hogy a professzorok 
maguk milyen nagy gyakorlati tevé
kenységet fejtenek ki. A Teológiai Aka
dém iának szépen működő Baráti Szö
vetsége van, mely ebben az évben ne n- 
csak a budapesti teológusokat tám o
gatta, hanem  módot ta lált a Nagy- 
enyedröl Kolozsvárra m enekült 19 ifjú 
lelkésznövendék felkarolására is. A 
Teológia internátusa a Rádav-Kollé- 
gium. 34 lakószoba van benne 97 hely
ivel. Egész iskolai év folyamán állan
dóan tele volt a Kollégium. 26 teológus 
és 71 egyetemi hallgató lakott benne. 
Mint az előző években, most is ta rto t
tak a tanulm ányi idő alatt reggeli 
istentiszteleteket. A hétköznapiakat a 
bentlakó teológusok, a vasárnapiakat 
az idősebb teológusok végezték a fel
ügyelő tanár vezetésével. Hétköznap a 
reggeli áhítatot többször végezték 
teológusokon kivül más egyetemi és 
főiskolai hallgatók is. A jelentkezőket 
felvétel előtt orvosi és zenei hallás 
szempontjából tüzetesen megvizsgálják. 
Minden csütörtökön délelőtt akadé
miai istentiszteletet ta rtanak  a profesz-
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szórók. A gyakorlati tanszékek már a 
második évfolyamban működnek. Az 
Akadémián folyó életet azonban vilá
gítsuk meg néhány statisztikai adattal! 
A hallgatók száma 52 volt (Évfolya
monként: 13, 17, 10, 12.) Vasárnapi isko
lai m unkában resztvettek 23-an. Temp
lomi igehirdetést végeztek 402 alkalom 
mal 18-an. (Némelyik teológus 10, 15, 
sőt egy 35 alkalommal prédikált.) Le- 
gációban voltak 49 helyen. Kisegítő 
segédlelkészi szolgálatot (részben egész 
év folyamán) 9 végzett. Óraadó vallás
oktató volt 7. (Megfelelő tiszteletdíjért) 
K orrepetitori m unkát tízen végeztek. 
Résztvettek az egyházkerületi szór
ványm unkában. Ennek lényege az, 
hogy pusztákon, tanyákon, új települé
seken, általában az anyaegyháztól 
messzeeső olyan helyeken, ahová az 
illetékes lelkipásztor vasárnap eljutni 
nem tud, odautazik vasárnap reggelre 
egy teológus és ott tölti az egész va
sárnapot. Foglalkozik a gyermekekkel, 
tan ítja  őket énekelni, h ittanra, délelőtt 
istentiszteletet, délután vallásos estet 
ta rt a felnőtteknek. Egy-egy teológus
nak exm ittálását. azaz hosszabb-rövi- 
debb ideig teljes segédlelkészi m unka
körbe állítását csak kényszerítő körül
ményeknek engedve tű rte  el az egyház- 
kerület. A mostani nehéz viszonyok 
mellett azonban 12-en végeztek ilyen 
szolgálatot. Az ifjúsági bibliakörök 
egész éven át folytak. Több ó- és ú j- 
testámentomi könyvet feldolgoztak. (így 
Jerém iás könyvét, János evangéliumát, 
az I. Korinthusi levelet.) A K ántus m ű
ködése nagyrészt a temetéseken való 
szereplésre szorítkozott, de így is m int
egy 10 ezer pengő bevételt eredm énye
zett s a tagok áltagos havi jövedelmét 
70 pengővel emelte. Érdekes jótékony 
m unkát fejt ki a palást-alap, melynek 
célja az, hogy minden végzett hallga
tó t palásttal lásson el. Az alap jelen
legi vagyona 2 ezer pengő.

Közli: P. P.

HÍREK
Ű j esperes a békési egyh ázm egye  

élén. Már régebben közöltük hogy 
Kellő Gusztáv7 szarvasi igazgató-lelkész, 
a békési egyházmegye eddigi esperese 
egészségi okokból erről a tisztéről le
mondott. Az esperesválasztás során a 
gyülekezetek többsége Botyánszky J á 
nos mezőtúri lelkészt, lapunk belső 
m unkatársát állította a hatalm as egy
házmegye élére. Ünnepélyes beiktatása 
július 7-én történt Orosházán, az egy
házmegye évi rendes közgyűlése kere
tében. A kiváló férfiú m unkálkodása 
elé közegyházunk nagy reménységgel 
tekint. E közgyűlésen ment végbe az 
egyházmegye részleges tisztújítása is, 
melynek során az új szabályrendelet 
utasítása szerint szervezett belmissziói- 
alesperesi tisztségre F ürst Ervin oros
házi lelkészt, az egyházmegye főjegy
zőjévé Kiss György szarvasi lelkészt 
választották meg. Számvevőszéki elnök 
Pribelszky Mihály kondorosi lelkész 
lett. Kellő Gusztávot a közgyűlés az 
egyházmegye örökös tb. esperesévé vá
lasztotta.

H étköznapi isten tisz te letek . Ism étel
ten felhívjuk budapesti olvasóink fi
gyelmét arra, hogy a D eák-téri temp-
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telésében is a közösségi gondolat ereje a hajtóerő. Érdemes tehát 
megvizsgálni, mit mond evangéliumi hitünk a közösségről.

A pedogógiában nagyjelentőségű felfedezést jelentett a szociál- 
pedagógiai gondolat. Régen, öntudatlanul is követett elvek váltak 
általa tudatosakká és ezzel hathatósabbakká.

Ugyanígy vagyunk vallási téren is. E téren is a közösségi eszme 
látszólag új, de tulajdonképpen ősrégi igazságra figyelmeztet. Jézus 
nem azért hirdette az evangéliumot, hogy csak elkülönült egyének 
üdvösségüket elérhessék, hanem elsősorban azért, hogy a hívek sze- 
retetben • összeforrjanak, hívő szeretetközösséget alkossanak. Az üd
vösségre való jogosult törekvés is ekkor m arad helyes irányú. Fő 
tehát a szeretet-közösség. Tudjuk, hogy az egyház a hívők közössége. 
Nagyszerű elméletek szólnak az egyházban élők közösségéről, kik 
Jézus Krisztus titokzatos testét alkotják. De, az egymásért felelős, 
egymás terhét hordozó közösségi életről a gyakorlati élet keveset árul 
el. Az evangélium megítéli még a történelmi egyházakat is. A tem p
lomok körül csoportosuló istentiszteleti gyülekezet nem teljes élet- 
és szeretetközösség. Ez a rideg valóság. A mai világ kevés ily igazi 
közösségeket tud felm utatni.

2. Az életközösségek vallásos alapja. Hitünk testvéri közösséget 
követel! Az őskeresztények komolyan vették Jéus Krisztus tanítását. 
Igazi életközösséget alkottak. Egymást mindenben segítették és 
tám ogatták.

A teljes szeretetben élő közösség megterem tése azonban nehéz, 
a mi pusztán emberi hatáskörünkben megoldhatatlan feladat. Nem 
lehet csodálni, hogy az őskeresztények körében rövid ideig tartó kí
sérlet után a teljes életközösség — „amikor m indenünk közös volt” — 
(Após. csel. 4, 32) megszűnt. A hívők az első században a vallásos 
összejöveteleken vettek részt. (Lásd Kor. 11. és 14.) Ezek közös étke
zéssel kapcsolatos összejövetelek voltak és felszólalhattak mindazok, 
akiket a Szentlélek indított arra. M eghatározott szervezet nélkül, 
kiképzett elöljárók nélkül gyűltek össze. Ebből természetesen sok baj 
származott, azért m ár Pál szükségesnek látta ú tm utatást adni, hogy 
minden illendően és rendben történjék. (I. Kor. 14.)

A II. és III. század forrongó korszakában az evangéliumi szabad
sággal való visszaélés sok tévelygést és fegyelmezetlenséget eredmé- 
'nyezett. A teljes pusztulástól m egm entette a kereszténységet az isteni 
sugallat alapján keletkezett erős egyházi szervezet és megőrizte az 
evangélium tanát mind máig. Nagy érdem ét a hitetlenek sem tagad
ják, mindenkinek el kell ismernie és nélkülözhetetlensége is vitán 
felül áll. Sajnálatos azonban az a körülmény, hogy a történelmi fej
lődés nem engedte meg az egymásért teljes felelősséget elvállaló kö
zösség kialakulását. A jelenlegi egyházak lelkeket megmentő felada
tukat akarják megoldani a szűkre szabott keretek között,, azonban 
szélesebb körű, egymás terhét hordozó, egymásért felelős életközös
séget nem igen teremtenek. A hívek világi életterületeken élnek 
együtt. Ezek pedig ritka kivételtől eltekintve, sajnos nem gondolnak 
arra, hogy hit- és szeretetközösséggé alakuljanak át.

A vallás tapasztalati alapját nemcsak az emberek Istennel való 
közössége adja meg, hanem az emberekkel való közössége is. Nagy 
hiba, hogy ezt nem veszik eléggé figyelembe és megfosztják a vallást 
az egyik lényeges érvényesülési területtől. A hit Isten imádságával 
együtt mindig a közösségi életnek élménye is volt.

A vallás régen fel is ölelte az összes társas viszonyokat, a nép 
vezetését és kormányzását is.

A népközösségek alapítása az ókori történelem  tanúsága szerint 
vallásos te tt volt. A mítoszok beszélnek egv-eev nép keletkezéséről. 
'Isten emberei, Mózesek, Sámuelek vagy mágusok voltak a közösség 
életének alapítói, m ajd később vezérei. Ök szabálvozták a jogot, ők 
adták a törvénveket. Isten vezetése alatt bíráskodott méff Mózes is. 
Lassanként elváltak a vallástól a különböző életterületek, bár a poli
tika még sokáig igénybe veszi a vallás szentesítését pl. a császárság, 
királvság jogi intézményében; Isten kegyelméből való uralkodóban 
Ha az ész a társas élet területeit egymásután meg is hódította és a 
jog a társas jelenségeket az észszerű szervezés és szabályozás körébe 
vonta, mégsem lehet azt mondani, hogy az ókori népek ősi hite csak 

l babona, csak elavult nézet.



Minden társadalom az erkölcs, a tekintély és az önkéntes enge
delmesség alapján áll. Az erkölcsöt fenntartó társadalm i szokások 
nélkül bizonytalanná válik m inden a közéletben. Kölcsönös bizalom, 
egymásban való hit nélkül sem állhat meg semmiféle társadalom. 
Minden erkölcs, bizalom és tekintély a vallásban találja meg végső 
támaszát. Igaz ugyan, hogy a filozófusok az erkölcs törvényeit az ész 
segítségével állapítják meg, mégis m arad m inden erkölcsnek egy 
irrationalis magja: az értékek, az eszmények egyetemes kötelező volta. 
Nélkülözhetetlen bizonyosságukat végeredményben csak a hit 
adhatja meg.

Az együttélés végső gyökere Isten!
Tény azonban az is, hogy a társas élet különböző mezői lassan

ként elvilágiasodtak és a hittől elváltak. Az állam észszerű jogi sza
bályozása mind nagyobb életterületet vesz ki a vallás köréből. De 
hangsúlyozni kell, hogy a közösségi viszonyokat pusztán ésszel senki 
sem szabályozhatja. Ki tudná az anyai szeretetet, az atyának odaadá
sát, a nemzet tagjának a hazáért való önfeláldozását szabályokba 
foglalni? Az egyéni és a közösségi szeretet áldozatkésziségét, észfölötti 
önzetlenségét, az önmagát nem kímélő hősies helytállását a nemzet 
igazságáért, a m agyar eszmékért csak a hit alapozza meg. M ind
örökké m egmarad a vallásnak sajátos területe: a bensőséges közös
ségi élet. Ennek az okosságnak fittyet hányó feltétlen szeretet pa
rancs, a számító ésszel nem törődő önzetlenség és a rosszért is jóval 
fizető nagylelkűség. E közösség a Szentlélek közreműködésére jön 
letre, m ert a Terem tőhatalom  gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a bé
kesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség 
(Gál. 5, 22.) és éppen mindezek teszik lehetővé a szeretetközösséget.

3. A családi szeretetközösség. Az Istennel való közösség a szeretet 
parancsolatai alapján követeli az em berrel való igazi közösség meg
teremtését. Igazi közösség csak ott van, hol a krisztusi szeretet u ral
kodik és egymás terhét hordozzák, egymást szeretettel szolgálják. 
A szeretet egyben közösséget terem tő erő. A szeretetközösségekben 
a gyakorlati élet vallásossága valósul meg.

Az emberi élet, m int tudjuk, nem egyedüli, magányos és m agá
nak való élet, hanem társára vonatkoztatott és ő érte felelősséget 
viselő lét. Az egym ásrautaltság és az egymásért érzett felelősség- 
érzet összekapcsolja az embereket közösségekké. Tudja, hogy társáért 
Istennek tartozik felelősséggel és ez az élőhite a szeretet cselekede
teire készteti. (Folytatjuk.) Léky Gyula.

Hit és szenvedés
A szenvedés kérdésének tisztázásában az összes tényezők elisme

rése szerint a keresztyénséget illeti meg a legnagyobb rész. A keresz- 
tyénség a szenvedés értelm ezését kiszélesítette és elm élyítette. A tör
ténelem mérlege szerint pedig, nem számítva a legnagyobbat, Krisztus 
halál-áldozatát, a legtöbb vértanút adta, akik minden kényszer nél
kül és minden tsábító  megmenekülés ellenére életüket és vérüket 
adták h itükért és meggyőződésükért.

Éppen ezért a keresztyénség a történelem  inga-lengésének b írá
latához nem formálja a jogot, hanem születése óta birtokolja, még
pedig azáltal, hogy a terem tő és alkotó Isten ruházta fel ezzel. Feles
leges szószaporítás lenne, hogy a jogforrás Istennek Fia, maga Jézus 
Krisztus és ebből a forrásból m erre és hova áram lik szét a jogból táp 
lálkozó erő és a m egrettenés nélküli hűség. Történelmi bizonyítéka 
ennek az a tertulliáni mondás: ,,A vértanúk vére a keresztyének
magva*. Ezt a keresztyénséget nem lehet m egrettenteni, sem bárminő 
tömeghisztériás hangulatkeltésnek kitenni. Legfeljebb egyes keresz
tyén személyeket lehet megijeszteni, akik a keresztyéni jogukat nem 
az eredeti jogforrásból kívánják, avagy tudják meríteni, hanem a tör
ténelmi inga-állásnak megfelelő világnézet és politikai helyzetekből, 
de ebből azután minél többet, és minél jobban. Mondanunk sem kell, 
hogy éppen ezek azok, akiknek a szenvedéshez édes-kevés közük van. 
Figyelembe kell vennünk, hogy nemcsak testi, hanem szellemi szen
vedés is van. A kettő mértékéről és értékéről csak annyit, hogy a 
szellemi-lelki szenvedés sokkal súlyosabb, mint a testi.

lomban minden csütörtökön, a fasori 
templomban minden szerdán és szom
baton d. u. fél 7 órakor hétköznapi 
istentiszteletek vannak írásm agyarázat
tal. Ma, am ikor a vasárnap délelőtti 
istentiszteletek m egtartása olyan bi- 
zonytalanná vált s egyik vasárnaptól a 
másikig sok nehéz eseményt él át az 
ember, szakítsunk egy csendes félórát 
és hallgassuk meg a nap alkonyán 
Isten biztató és m egtartó evangéliumát.

E gyházm egyei közgyűlések . A po
zsonyi egyházmegye — mint jeleztük
— június 29-én ik ta tta  be hivatalába 
Mátis István esperest. Vitéz Jány Gusz
táv ny. vezérezredes egyházmegyei' fel
ügyelővé való beiktatása azonban köz
bejött akadályok miatt elm aradt. Az új 
esperes székfoglaló beszédében bőven 
foglalkozott a mai idők problém áival és 
hangoztatta, hogy a falu lelkészének az 
örök foglalkozású parasztságot kell ön
tudatos keresztyénné és m agyarrá ne
velni. A nemzet e kenyéradó örökfog
lalkozás népére kell a m agyar jöven
dőt felépíteni. Ez az alap pedig csak 
akkor lesz biztonságos, ha nemcsak a 
sím anyelű szerszámot adjuk a kezébe, 
hanem  az evangéliumot is. A közgyűlés 
kimondotta, hogy a Mátyusföld szór
ványaiból új anyaegyház alakítandó. 
Az új missziói egyház 1200 lélekből áll 
és két leány-, három  fiókegyházközség 
és több szórvány tartozik hozzá. Egy
hangú lelkesedéssel tiszteletbeli espe
ressé választották Szalontay Oszkár 
alsószelii lelkészt, aki sokáig adm inisz
trá lta  a kis egyházmegyét. — A csanád- 
csongrádi egyházmegye július 13-i köz
gyűlése, mely Pitvaroson folyt le, jóvá
hagyta a tiszaföldvári egyházközség gyü
lekezeti vallástanító-lelkészi állása meg
szervezésének határozatát, valamint 
sürgősen kérte a felsőbb hatóságoktól 
Hódmezővásárhelyre a második m un
kaerő beállítását, illetve az ottani áll. 
vallástanító-lelkészi állás megszerve
zését. Érdekes jelentés hangzott el a 
a tiszaföldvári szórványinternátusról.

'Előző este gyám intézeti istentisztelet 
volt, melyen az igehirdetést Fecske Pál 
battonyai lelkész végezte. — A vasi- 
középegyházmegve július 12-én ta rto tta  
Nemescsóban, e régi artiku láris gyüle
kezet tem plom ában évi rendes közgyű
lését Rónay B. Gyula esperes - és dr. 
B ertha Jenő egyházmegyei felügyelő 
elnöklete alatt. A közgyűlés alkalm ával 
a lelkész- és tanítóegyesület tagjai 
együttesen já ru ltak  az Ür asztalához.
— A veszprémi egyházmegye júl. 6-án 
Mezőlakon ta rto tta  évi közgyűlését, me
lyen behatóan foglalkoztak a mai idők 
követelményeivel kapcsolatos sürgős 
egyházi teendőkkel, öröm m el állapí
to tták  meg, hogy a veszprémi gyüleke
zet missziói területén, Fűzfőgyártele
pen imaház épült és Balatonalm ádiban 
is folyam atban van a templomépítés 
előkészítése. A gyámintézeti istentisz
teleten Szepesi István sikátori lelkész 
h irdette az Igét.

G yám in tézeti hírek. A németországi 
Gusztáv Adolf Egylet lipcsei hatalm as 
székházát ellenséges bom batám adás 
rom badöntötte. A m agyarhoni Gusztáv 
Adolf Gyámintézet multévi Beszámoló
jában erről a szomorú tényről megemlé
kezett s közölte az elpusztult székház 
képét is. A Beszámolót meleghangú 
részvétlevélben küldötte el Ziermann 
Lajos elnök a németországi vezetőség
hez, mely most a következő levélben 
válaszolt a Gyámintézetnek: „Mélyen
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hato tt bennünket, hogy a G. A. Gyám
intézet multévi Beszámolójának cím
lapján, sajnos, m ár teljesen romokban 
heverő, székházának képét m egpillant
hattuk  és a Beszámoló élére állított 
meleg szavakat olvashattuk: „Jertek,
építsük m e g ! ...” Ezért a nagy rész
vétért őszinte köszönetét mondunk ö n 
nek és a Beszámoló aláíróinak s tovább, 
az egész, velünk testvéri kapcsolatban 
élő Gyámintézetnek. Isten kezében van 
a ' népek és országaik sorsa éppúgy, 
m int az egyházaké és intézményeiké. 
K érjük Istent, hogy ne vonja meg jó 
ságát és könyörületét nem zeteinktől s 
evangélikus egyházunktól szerte a vi
lágon, hanem Segítsen és erősítsen ben
nünket a mai napok kísértéseiben, hogy 
igéjéhez és akaratához töretlen hűség
gel ragaszkodjunk”.

N em esle lk ű  adom ány. Dr. Lányi M ár
ton, a békési egyházmegye felügyelője 
Istenben boldogult felesége em lékére 
szegény gyülekezetek és jótékonysági 
intézmények tám ogatására 3500 pen
gőt adományozott. Ezt az összeget az 
egyházmegyei közgyűlés a következő
képpen osztotta szét: A templomépítő
rákóczitelep-gyopárhalm i és a csaba- 
csűdi egyháznak 1500, ill. 1000 P-t, az 
egyházmegyei özvegy-árva segélyegye
sületnek és a szarvasi Luther-Á rvaház- 
nak 500—500 pengőt ju ttato tt.

B otyánszk y  János m ezőtúri le lk ész  
esperessé tö rtnét megválasztása alkal
mából egy Isten előtt jólism ert egy
háztag 3000 pengőt adományozott a 
gyülekezetnek közelebbi cél megjelölése 
nélkül. A mezőtúri egyházközség az 
egész összeget a nagy anyagi gonddal 
küzdő nagymágócsi egyháznak és lel
készének adományozta.

A szarvasi im aközösség  had iárvát n e 
vel. A szarvasi imaközösség elhatározta, 
hogy vállalja egy hadiárva nevelteté
sének összes költségeit, azaz évi 1200 
pengőt. A megajánlások során a tagok 
fenti összeget több száz pengővel tú l
jegyezték.

Z silin szky  M ihály , a mezőtúri egy
házközség felügyelője 10 éves felügye
lői évfordulója alkalm ából a mezőtúri 
egyházközségnek 12.000 pengőt adom á
nyozott. Adja Isten, hogy a szép példát 
mások is kövessék.

Tordas. A téli evangélizáció gyü
mölcse, a felnőtteknek ta rto tt gyü
lekezeti bibliaóra most, a nagy m unka
időben is nagyszámú Résztvevővel fo
lyik minden vasárnap délután. Az ál
taluk összeadott persely pénzből gyüle
kezeti könyvtárat létesítettek, előfizet
tek egyházi lapokra fronton lévő kato
náik számára. Éppen az ara tás meg
indulásakor kezdődött el minden este 
az esti áhítat, melyen meglepően sokan 
jelennek meg, hogy megköszönjék a 
nap áldásait, erőt kérjenek Istentől e 
nehéz időkben való megállásra.

K itü ntetés . Mátis István lelkészt a 
kormányzó úr Signum Laudissal a 
hadiszalagon tün te tte  ki az orosz harc
téren teljesített tábori lelkészi szolgá
lataiért.

D oktorráavatás. Dr. Jávori Bélát, a 
kolozsvári fonetikus jogi szeminárium 
előadóját a m. kir. Ferenc József Tu
dományegyetemen jogi doktorrá ava t
ták.

H alálozás, özv. Botyánszky Jánosné, 
sz. Adamik Júlia 76 éves korában 
Medgyesegyházán, hosszas, keresztyéni 
türelem m el viselt szenvedés után f. hó 
18-án elhunyt.
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A kinyilatkoztatás tanítja, hogy Istennek első határozata szerint 
nem lett volna fájdalom az emberi életben. Az embernek nem kellett 
volna tövises úton célja felé haladnia. Az első ember nemes gondol
kodást és erős akaratot kapott ajándékképen s azért nem volt szük
sége a fájdalom fullánkjára, hogy puhaságából és érzékiségéből k i
gyógyuljon. Az örök javakat ism erte oly tisztán, hogy m inden kísér
téssel szemben m egállhatott volna. Mindezek dacára éppen az volt a 
baj, hogy nem állt meg a kísértéssel szemben. Jö tt a bűn! Vége lett 
az aranykornak és a paradicsomi életnek . . .  A bűnt követte a bünte
tés. A büntetés magában hordja a szenvedést.

A keresztyén tanításnak nagyvonalúsága éppen az, hogy Isten 
még a büntetést is nagy fontosságra tud ta  emelni. A bűn keserű és 
fájdalmas következményét üdvösségünk eszközévé tette. Jézus Krisz
tus engedelmes és megváltói életében is a legfontosabb szerepe a szen
vedésnek és halálnak volt. Szenvedésével és halál-áldozatával rótta le 
a bűn adósságát és törte meg a gonoszság hatalm át. Azáltal, hogy 
Krisztus maga is szenvedett, vérével szentelte meg a fájdalm at és 
szenvedést.

Jézus Krisztus megváltói halála és a keresztyénségnek éppen ezen 
az alapon történt m agyarázata szükségszerűleg új irányt adott a szen
vedés értékelésének. Ezért, akit Krisztus szelleme hat át, nem fél a 
szenvedéstől. Nemcsak a 'vértanúság rettenetes gyötrelmeit, hanem ami 
még több, az életfogytig tartó  üldözésnek fájó, keserves kínját is el
viseli. A keresztyénségnek életeleme le tt a szenvedés.

El lehet, sőt el kell fogadnunk Kepplernek megállapítását: „Az 
emberek becsülik, sőt mint jóbarátot üdvözlik, akitől csak tanulni és 
nyerni lehet. Nem tér ki előle senki, nem fordítanak neki gyáván 
hátat, szívesen járnak iskolájába s fogadják el tanítását és boncoló
késétől sem félnek, mert meg vannak győződve, hogy az okos és 
jóságos orvos keze élő, véres húsba vág ugyan, de mégis csak egész
ségünkért üt sebet rajtunk, a szervezetet nem öli meg, hanem meg
szabadítja a kóros anyagtól, új életre kelti és megerősíti“. (Keppler: 
Das Problem des Leidens. 1911. 26. o.) *

Lem érhetetlen haladást látunk Jób kesernyés panaszai és a ke
resztyén vértanúk hitvalló bátorsága között. Ä keresztyén felfogás 
sokkal különb a pogány világ gondolkozásánál. Nem hiányzik ugyan 
a pogányságban sem a szenvedés finom érzésű felfogása, melyszerint 
a bajt méltósággal kell viselni. Ennek ellenére a szenvedés mégis 
többé-kevésbbé sötét végzet a szemünkben. Azért a pogánybölcselet 
nem is ju t tovább, m int a csendes megadásig, fáradt, kim erült nyuga
lomig. A gyakorlati életük pedig még ezt az eszményt sem tudta 
megvalósítani, vagy csak nagyon ritkán. Híres stoikusok csak kevés 
önuralm at tanúsítottak a szenvedésben s nagy fájdalm ak elől az 
öngyilkosságban kerekítek menekülésit; Seneea tanítását követve: 
„ím e nyitva az ajtó, itt a szabadság ú tja ”.

Nem akarunk azonban semmiféle kérdés elől kitérni. Megpró
bálunk szemébe nézni annak a végső kérdésnek, hogy vájjon ki
elégít-e a probléma ilyen megoldása m aradék nélkül? Nem tagadjuk, 
hogy van maradék. Nem tagadjuk, hogy m arad megoldatlan titok. 
A term észet szava az, mely szerint nemcsak tökéletességre, hanem 
boldogságra is hivatva vagyunk. A boldogság eszméjével pedig ellen- 
mondásban van a szenvedés, legyen bár etikai szempontból még oly 
fontos is. Nem kell-e létünk értelm ében kételkednünk, ha a két élet
célt egymással küzdeni látjuk  s ami az egyiknek javára van, az a 
másiknak káros?

Valóban itt nincs kibúvó! A földi élet önmagában tekintve re j
tély marad. Ism ételten kell hangsúlyoznunk, hogy ez a világ önmaga 
fölé, egy másik világba m utat, amelyben a tökéletesség és boldogság 
eszményei egybeesnek. Csak onnan árad teljes világosság a sötét
ségbe. A másik világ adja tudtunkra, hogy m ennyire segít a földi 
szenvedés a boldogság megvalósításában; ilyen módon kerülnek össz
hangba az életcélok. Az a tudat, hogy minden szenvedés csak átmenet, 
az ú t sötétségén át vezet a világosságba, fájdalmon á t az örömbe, vég
legesen m egbarátkoztat bennünket a sors kegyetlenségével s erőt ad 
annak elviselésére. Ha a keresztyén ember béketűrésére nem is ez 
az egyetlen indítóok, mégis azok közé tartozik, mely neki a szenvedést 
megkönnyíti. Dr. Halász Kálmán.
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Samaritánusi munka
Legutóbb nemcsak a társa

dalmi egyesületek, hanem az 
egyházi jótékony nőegyletek is 
figyelemreméltó felhívást tet
tek közzé és küldöttek szét, 
hogy rajta keresztül meleg
szívű, segítenikész magyar nő
ket toborozzanak légitámadá
sok esetére a Magyar Nők Se
gítő Szolgálatára. Ma még nem 
tudjuk, milyen eredménye lesz 
ennek az önkéntes vállalkozás
nak. Megértik-e asszonyaink a 
komoly idők sürgetését, büszke 
örömmel és csapatostul vállal
ják-e ezt a nekik való munkát, 
mégis meg kell állanunk leg
alább egy percre és munkavál
lalásuk előtt ezúton is fel kell, 
hogy hívjuk figyelmüket né
hány körülményre.

A Magyar Nők Segítő Szol
gálata olyan munkakör, melyet 
csak a nők tudnak majd hűsé
gesen betölteni. Az elöljárósá
goknak hivatali munkák elvég
zésénél, a károsultaknak és ki- 
bombázottaknak lelki vigasz
talásánál, ingóságok megőrzé
sénél, elszállításánál, sérültek
nek mentőállomásra, kibombá- 
zottaknak szükségszállásra való 
kísérésénél, bajokban megfe
ledkezett emberek útbaigazítá
sánál legjobban a női lélek és 
készség tud eredményt elérni. 
Akik látták, hogy egyes helye
ken néhány légitámadás után 
menny i  szorgalmatossággal, 
milyen fáradhatatlanul dolgoz
tak a nők s milyen sok könnyet 
töröltek le a nyomorultak sze
méből, az határozottan meri 
állítani, hogy erre a szolgálatra

Isten teremtette alkalmassá a 
nőket. És sokkal több lenne az 
öröm békeévekben, bizakodás 
az akkori szenvedések között 
is, ha a szociális és karitativ 
munka minden területén első
sorban őket alkalmaznák.

Most ez a munkakör legyen 
hálás szolgálat-felajánlás azok 
részéről, akiket még közvetlen 
közelről nem sújtott ez a há
ború, akik még nem érezték 
meg, milyen nehéz vigasztalni, 
könnyeket törölni, amikor az 
élet mindenünkből kifoszt, ta
lán szeretteinket is, egészsé
günket is elrabolja. Akik ezek
ben a napokban tengernyi 
gondjuk közepette gondolkoz
nak: vájjon vállalják-e ezt az 
önkéntes munkát, ne feledjék: 
ők maguk is kerülhetnek olyan 
helyzetbe, mint embertársaik, 
a segítő kezükbe odahelyezett 
nők, gyermekek, vagy csalá
dok. Ha most közvetlenül meg
ismerik a háború által okozott 
nyomorúságot, megtalálják a 
vigasztalás és részvét útjait, 
sokkal könnyebben fogják hor
dozni sorsukat akkor és sokkal 
boldogabban fogadják majd 
mások vigasztaló munkáját. A 
vállalás, vagy a nem-vállalás 
eldöntésénél mindenesetre gon
doljunk azután arra is, hogy 
itt nem a munkateljesítmény 
és nem a hosszú munkaidő szá
mít, hanem egyedül a segítő
szeretet. A samaritánusi segítő 
szeretet, mely szíve-lelke sze
rint fáradozik. Olajat, bort tölt 
a sebekbe, tulajdon barmára 
helyezi a beteget, elviszi a

messzefekvő vendégfogadó ház
ba és gondoskodik emberéről 
akkor is, amikor ő nem lehet a 
közvetlen közelében. Gondos
kodik mások által, másokat 
buzdítva, másokat is a mun
kába állítva.

A Magyar Nők Segítő Szol
gálatán keresztül kiépülhet eb
ben az országban is egy olyan 
társadalom, mely osztálykü
lönbség nélkül becsül és érté
kel minden magyart, kapcsola
tot tart fenn családok között, 
közösséget igyekszik megte
remteni és létrehozni müveit 
középosztály, iparosság, mun
kás és földmíves között. Ez a 
szolgálat nemcsak a jelen idők 
számára való, hanem a magyar 
jövendőre is.

Annyi bizonyos: ma mind
nyájan úgy fekszünk az út szé
lén, mint az az ember, aki a 
bibliai történet szerint Jeruzsá
lemből Jerikóba menet útköz
ben rablók kezébe esett, akik 
kifosztották, félholtra verték és 
otthagyták. A nyomorúságnak 
nagy próbái között élünk. Mi
lyen jó lenne, ha Isten az íté
letben azt állapítaná meg ró
lunk, amit Macedónia gyüleke
zeteiről: ,,Hogy a nyomorúság 
sok próbái közt is bőséges az ő 
örömük és igen nagy szegény
ségük jószívűségük gazdagsá
gává nevekedett“ (II. Kor. le
vél 8:2.). Minden evangélikus 
nőtestvérünk gondoljon erre a 
buzdításra és serkentésre, ami
kor dönt afölött, hogy vállal
kozzék-e erre az önkéntes 
munkára. P. P.
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B f t N G C i m E T
Evangélikus

templomok
(Folytatás)

A templomban és a vele kapcsolatos 
gyülekezeti életben vannak kialakult 
templomi és gyülekezeti szokások, de 
van templomozó és gyülekezeti élet 
templom nélkül is a szórványokban. A 
templom hatása az életben gyümölcsö
zik, de vannak emberek, akik templom 
nélkül élnek, ezek a templomkerülők. 
Mindezekről szintén egy-egy cikk ír. 
Végül a zárócikk a templom missiójá
ról szól, mely az örök életre készít fel 
m indnyájunkat.

Az egész szöveges részt nagyon ügye
sen keretezi Reményik Sándornak egy- 
egy idevágó, örökbecsű költeménye.

A III. rész a templomok képcsarnoka, 
vagyis azoknak a képeknek a bem uta
tása, amelyek nem  kerültek  bele a 
tanulm ányokba. Hogy ki ne m arad ja
nak, itten foglalnak helyet. A közlés 
kerületenként történt, m ert úgy tud 
juk, hogy ezt a rendszert követi m in
den más hasonló munka. (Pl.: „Kato
likus Magyarország, 1001—1901”.) Ebben 
sem lenne hiba. Abban azonban inkább 
van, hogy a képek csoportosítása nem 
eléggé jó. így pl. a harta i templomról 
három  képet láthatunk, ezek nem egy, 
hanem  m ás-m ás lapokon vannak (566, 
567 és 577). Vannak képek, amelyek 
egy-egy tem plom nak a tetejét ábrázol
ják, máshol meg a torony sisakja van 
elvágva. A kem enespálfai templom 
mellett hiányzik az építési szám, lehet, 
hogy kim aradt, lehet azonban, hogy 
nem tudott, illetve nincsen adat róla. 
A képek hiányosságáról a szerkesztő
ség nem tehet, m ert ez a beküldő gyü
lekezet hibája. Legfeljebb kihagyhat
ták  volna. Ezt azonban talán  sajnálta 
megtenni a szerkesztőség. A Zárószó
ból m egtudjuk, hogy a képek elrende
zése nyom datechnikai okokból történt, 
mivel a képek szövegekhez készültek, 
de papírhiány m iatt a vonatkozó szö
vegek elm aradtak, így a képeket bajos 
volt elhelyezni a férőhely figyelembe
vétele nélkül. Ezért is fontos a zárószó 
figyelembevétele és annak a betudása, 
hogy mindezt a háború okozta a pap ír
hiány miatt.

M indent egybevetve, a szerkesztés 
gondos és nagyon is kiválóan felépített 
szerkezeti rendet m utat, am iért csak 
elismerést érdem el a szerkesztés és 
mindazok, akik annak létrehozásában 
közreműködtek.

Jóleső érzés tehát ezt a könyvet la- ' 
pozni és olvasni és ism ételten is hang
súlyozzuk, hogy hiányosságai, itt-o tt 
fogyatkozásait mind m egérthetjük és 
eleve megbocsáthatjuk, ha azokat a 
nehéz körülm ényeket tekintjük, am e
lyek között ez a könyv lé trejö tt és am e
lyekre a Zárószó, sőt u to ljára a felelős 
kiadónak a könyvhöz m ellékelt levele 
is rám utatott. H áttérbe kell tehát szo
ruln ia mindenféle okoskodásnak és 
megbélyegző megállapításoknak, am e
lyek m éltán rosszuleshetnek a sokat fá 
radozó és inkább elismerést érdemlő 
szerkesztőknek s íróknak.

Azt sem szabad feledni, különösen 
ma, hogy semmiféle m unkát, ha az 
nagy költségbe kerül, nem lehet elő
fizetők nélkül megjelentetni. Az elő
fizetőket összegyűjteni pedig nem 
könnyű dolog. S ha a kiadó összegyüj-
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Szétszakított család
Ugyanezen a címen lapunk 1937 februári számában vezércikket 

közöltünk. Az akkor még békés európai életében hazai viszonylatokra 
gondolva a vezércikkíró szomorú példák alapján arról írt, hogy a rever- 
záüs milyen kegyetlenül szétszakított m ár eddig is sok magyar csalá
dot. Most megint a családok kérdése foglalkoztatja a gondolkozókat. 
Lehet tanakodni azon, hogy a zsidó-keresztyén vegyesházasságok össze
írásának m ajd egy házasságot bontó korm ányrendelet lesz-e a követ
kezménye, vagy pedig valami lényeges enyhítés.

A Magyar Királyi Operaház egyik ragyogó előadásának szüneté
ben beszélgettünk a szétszakított családokról az első nagy dunántúli 
légicsata napján egy kiváló m érnök-konstruktőr barátunkkal. Java
korabeli férliú, agglegény, édesanyja elvesztése után önként vállalt 
m agárahagyatottságban él s mint ilyen ism erte meg a mostani háborús 
világot. Üzleti összeköttetései révén éppen úgy vannak német, mint 
voltak angolszász érdekeltségei s egyik legpompásabb rádiógéppel ren
delkezvén, addig, amíg szabad volt, minden külföldi rádióadást végig
hallgatott. A technikus könyörtelen logikájával beszélt arról, ami ki
m ondottan szószéki téma, de a nemzeti élet problém ája is: a háború 
tragikus hatásai alatt m ennyire szétszakad a család. Külföldi államok
ban m ár e háború alatt szerzett élményei alapján bizonyította, hogy 
még ott is, ahol a leggyönyörűbb a szülői és a gyermeki szeretet, nagy 
légitámadások után, amikor valaki m egm enekülhetett és családját 
kereste, vagy jajveszékelt a veszteségek meg'tudása, vagy megnyugo
dott a jó hír meghallása után, de akárm iképpen volt is. első élménye 
az önzés volt: m egmenekültem . . .

Őszinte emberi megnyilatkozás volt ez a mérnök ajkáról. Azóta 
nemcsak európai, hanem magyar vonatkozásban is rengeteg alkalom 
volt arra, hogy utánagondoljunk e megállapításnak.

A háború egyéb viszonylataiban is többszörösen elszakította a 
családtagokat egymástól. Aggódó szívvel té r vissza a hitves, vagy a 
gyermek attól a vasútállomástól, amelyről a férj, vagy apa, mint 
katona a harctérre utazott. Üzemi szerencsétlenségek következménye
ként is sok család szakad el egymástól. De napjainkban akár a városi, 
akár a falusi ember légitámadás alatt a veszély és a félelem terhe 
alatt azon szorong legjobban, hogy mi van és mi *lesz akár a távol
levő, akár az itthoni családtagjaival?

Ilyen okok m iatt is teljes m értékben meg tudjuk  érteni a vár
megyék felirati javaslatait, amelyek ezekben a tragikus időkben a nem
zet szükséges egységét követelik. S ezért olvassuk az Új Magyarságban 
is, a M agyarságban is és az Összetartásban is a legkiválóbb publicis
táktól azt az őszinteségeiben is mindig nagyon szomorú megállapítást, 
hogy bár majdnem azonos gondolat köthetne össze hazánkban három 
pártot, ezek a pártok sem tudnak teljes megegyezésre jutni. Pedig 
biztosra vesszük, hogy a politikai pártok felelős vezetői éppen úgy 
érzik, mint az egyszerű párttagok azt, hogy elengedhetetlen és azon
nali szükség volna a minden m agyar gondolatot egybefoglaló és együtt 
munkáló összefogásra. A mai helyzet a pártokat is olyanoknak m utatja, 
m int a mérnökünk mondotta azt az embert, aki a maga megmenekü
lésének tud elsősorban örülni s csak önző öröme után szólal meg benne 
nagy fájdalm a is.

Szomorú látni azt, hogy a család kétségbeejtő helyzete vagy előzi, 
vagy kíséri magának a keresztyénségnek sok államban és sok személy
ben megállapítható válságos állapotát. Ahol az egyik szenved, ott a 
másik is sír és megfordítva. S ahogy mi látjuk ezt, talán látják a világ 
nálunknál sokkal tapasztaltabb bölcsei is s mégsincs elég intézkedés 
annak érdekében, hogy az egyik fontos közösség m iatt meg kellene 
menteni, vagy tartani a másik közösség létét is.

Az egyház soha sem adja fel a mentés menekülés lehetőségeit. 
Lelkész sohasem azzal a lélekkel ül le a ragálykórházban, vagy rák 
kórházban betege mellé, hogy lelki megbeszélésének eredménye nem 
lehet. Sőt vakmerőén m erünk -beszélni még a halál közvetlen közelé
ben lévőknek is arról, hogy Istennek van hatalm a meghosszabbítani 
napjait, hónapjait és esetleg éveit is. Az ilyen legkétségbeejtőbb hely
zetekben tapasztalt ,.csodás“ gyógyulások és menekülések adják az



egyház embereinek az erőt arra, hogy akkor se csüggedjenek el, ami
kor emberi számítások alapján testvéreink és ismerőseink rossz olasz- 
sággal ismétlik Dante közismert lemondó szavait.

Vakmerő hit dolgában sok politikai közösség tagjai joggal veszik 
fel a versenyt napjainkban az egyházi emberek hitbeli bizakodásával. 
Tudjuk nagyon jól, hogv erre a politikai célok végrehajtása érdeké
ben nagy szükség van. Valamikor a hit és tudás problém ájában élte 
ki magát letűnő nemzedékünk. Annyira megszokottá vált az emberi 
tudatban ez a zajló küzdelem, hogy a harc m inden egyes fázisát nem 
is kiséri a nagy nyilvánosság éber figyelemmel. De e küzdelem min
den menete megérdemli a figyelmet azért, m ert a keresztvénség az 
önzővé vált egyéni és családi élet megmentését, éppen annak akut 
állapotában menteni akarja és tudja.

Az új s most már Európában döntő súlyra ju to tt politikai eszme- 
áramlatok idején, rabbikkal többször kerülhettünk olyan beszélge
tésbe, amelyek alkalmával ők majdnem olyan sötétlátással beszéltek 
népük sorsáról, mint amilyen aggódással beszélnek ma sokan a keresz
tvénség. vagy akár a magyarság sorsáról. Ezekben az akkor még nagyon 
akadémikus beszélgetésekben határozottan képviselhettük azt az állás
pontot, hogy nekik hirdetni kellett volna m ár nem évtizedek hanem 
évszázadok óta a zsidóság bűneit. Ezt fejrázással nem akarták meg
érteni akkor sem s amint jó helyről hallom, a mostani gettókban sem 
hajlandók a rabbik arra, hogy híveiknek erről és így beszéljenek. 
Ebben a m agatartásukban van adva részben a sorsuk is.

De minden elmélkedés holttérbe mozog mindaddig, amig való
ság és élet nem lesz abból, aminek a hibáit látjuk s amit m egakarunk 
javítani.

Igen örvendetes napilapjaink azon hírszolgálata, amely közli pl. 
az olvasókkal azt, hogy a debreceni bombázás után az ottani külön
böző rendek lelkészei a rom eltakarításban milyen tevékenyen vettek 
részt s értékelni tudtuk azt is, hogy a győri tám adás u tán milyen 
buzgó m entőm unkálatckat végeztek a győri róm si katolikus lelkészek. 
A cselekedet éppenolyan szén, mint a hír ereje és hatása. Napilapok
ban olvashattunk arról, pedig bizonyosan m egtörtént a valóságban, 
hogy baptista, vagy nazarénus, vagy evangélikus lelkészek ezekben a 
borzalmakban ott állottak a szétszakadt családok m ellett s legfőbb, 
vagv esetleg tévedésesnek ítélt egyetlen m unkájuk az volt: lelkileg 
ismét eggyé forrasztani a teljes, vagv a szétszakított családot Ezen a 
területen van sok baj s ezen az úton kell most elindulni az egyházi 
alakulatoknak.

A háború mai helyzetével és tetteivel bővült eme új m unkának 
nekifeszíti erejét a keresztvénség. G. L.

Mit mond az evangélium
a közösség koreszméjéhez ?

(Folytatás.)
Emberré való fejlődésünkre nélkülözhetetlen a közösség. Minél 

mélyebb és minél igazibb közösség, annál értékesebb a hatása. Jézus 
feljes, a tökéletes élet e legfontosabb feltételére m utatót rá. S z f^ te t-  
közösséget, testvériséget csak az Istennel való közösségből eredő kö
zösség tud biztosítani. Semmiféle erkölcsi erőfeszítés erre nem képe
sít. Életünk akkor lesz teljes, ha hit- és szeretetközösségben 
élhetünk.

Életünk először a családban alakul. Ha a családban az Isten az 
Ür, akkor a lélek a legkedvezőbb szellemi légkörben kibontakozhatia 
készségeit. A családban alakul ki legkönnvebben a szeretetközösség. 
Azért is lett a család ősmintája minden közösségnek, még Isten orszá
gának is. Itt a családban tapasztalja meg a férj, a feleség vagv a gyer
mek, hogy az igazi közösségi élet csak Jézus Krisztus tanítása szerint 
lehetséges. A m indent megbocsátó szeretet nélkülözhetetlen feltétele 
a tartós családi együttlétnek. Nem torolhatjuk meg a velünk elköve
te tt rosszat, m ert ezzel feldúljuk a családi békét. Ha bántanak, nem 
üthetünk viss'za, m ert csak elm érgesítjük a helyzetet. Képletesen, de

m m i t f l  c r
tötte, ezzel is a mű lehetőségét szol
gálta.

Szépsége még ennek a m unkának az 
a megállapodás, hogy az eladott pél
dányokért a kiadótól nyert szerződéses 
ju tta tás  az Országos Luther-Szövetség 
a székelyföldi missiói egyház Kézdi- 
vásárhelyen épülő tem plom ának en
gedi át. A kiadó: Vass János, egyéb
ként vagyonát fektette beie a munkába, 
hogy annak sikerét biztosítsa.

Végezetül ne feledjük, hogy ez a 
m unka úttörő munka! Ahogyan az elő
szó is megmondotta: „meg kellett küz
denie a kezdet nehézségeivel s ezért 
teljes nem lehet”. De hozzáteszi ehhez 
még azt is az előszó: „alapja lehet 
egy későbbi, teljesebb kiadásnak A 
toVábbkutatók és érdeklődők szám ára 
az adatgyűjtő  ívekben m áris nagyon 
értékes adathalm az áll rendelkezésre”.

Ö rüljünk tehát annak, hogy ez a 
m unka m egjelenhetett és elismeréssel 
buzdítjuk továbbra is azokat, akik 
létrejöttében tevékenykedtek és akik 
szerény közvetlenséggel maguk is han
goztatták müvük záró soraiban: „a
megkezdett m unkát a továbbkutatók 
hivato ttak  foly tatn i”.

Mesterházy Jenő.

Szóvátesszük
. . .  m ert sokakat m egzavart a nem ál

landóan bibliaolvasó keresztyének kö
zül az a cikksorozat, melyet egyik dél
előtti lapunk írt a „meghamisított bib
liáról”. A szerző érdekes módon való
színűleg egy meg nem rágott, hanem 
csak hirtelenében felm erült ötletből és 
megfigyelésből indult, ki, nevezetesen 
abból, hogy a magyarországi bibliafor
dítások egyikét, azt, am elyet a protes
tánsok használnak, a Brit és Külföldi 
B ibliatársulat adta ki. Ehhez elég volt 
tudnia, hogy több, m int félmillió pél
dányban kelt el az utolsó évtizedek 
alatt, valam int azt is, hogy az ilyen 
kiadásban m egjelent tulajdonképpen 
K árolyi-féle biblia szövege különbözik 
a szerző által valószínűleg ism ert egyik 
r. k. fordítástól, és m áris készen volt a 
cikk: a zsidó szabadkőművesek meg
ham isították a bibliát. A fent em lített 
három  kis tény elég volt egy politiku
mokkal teli cikksorozathoz, amelynek 
politikai felfogása ugyan jó volt, de 
amely mégis veszedelmesen árto tt a 
bibliának. Éppen ezért kell szóváten- 
nünk a fenti cikksorozatot és azt a 
figyelmeztetést intézni a szerkesztőhöz, 
hogy ma, am ikor sokan akarnak  h irte 
len politikai érdem eket szerezni m a
guknak, ne üljenek fel azoknak, akik 
az egyház dolgaiba avatkoznak. Először 
kérjenek meg egy-egy lelkészi jellegű 
em bert, nézze meg a cikket, nincsen-é 
szakszempontból valami tévedés, és ne 
hozzanak szégyent a sa ját lapjukra és 
saját fejükre ilyen nyilvánvaló tájéko
zatlanság leközlésével. (Mellesleg: na
gyon érdekes, hogy r k. részről eddig 
hasonló módon sohasem tám adták a 
Károlyi-féle fordítást, sőt nagyon sok 
r. k. teológusról tudunk, aki tudom á
nyos m unkájában jó eredménnyel hasz
nálta, akár összehasonlítás, akár for
dítás szempontjából.)

. . .  hogy az egyik déli lap szerkesz
tője hosszú cikket írt egy rádióprédiká
cióval kapcsolatban. Sok érdekes meg-
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állapítása közül a legjobban az ragadta 
meg a figyelmünket, hogy ma nincsen 
itt az ideje a háborús felelősség fel
vetésének és főleg nem rádióban és 
nem akkor, amikor az istentelen bolsi 
veszedelem határainkon áll. Valóban, 
igaza van a szerkesztő úrnak. Ma fegy
vert kell hirdetni és nem m egalku
vásra való hajlandóságot. De azt hisz- 
szük, hogy a r. k. prédikátor nem is 
ezt akarta  mondani. Lehet talán va
lami politikai élt is sejteni mögötte — 
nem ism erjük a szónok állásfoglalását. 
Valószínű azonban, hogy csak á ltalá
nosságban beszélt. így sem szerencsés. 
Azonban kettő bizonyos valóság. A szó
székre Isten igéje való elsősorban; és ma 
háború van az istentelenség ellen, félre 
kell hát vetni minden mást és harcolni 
kell s erre a harcra Isten adja ke
zünkbe a fegyvert. vkm.

Olvastuk
Felhívjuk olvasóink figyelmét a Nem

zeti K önyvtár egyik legutóbb megjelent 
füzetére, mely Török Gyula néhány no
velláját tartalm azza s am elynek címe 
az első novella után: Fehér virág. Igazi 
lelki gyönyörűséggel olvastuk úgy ezt 
az elsőt, m int a füzet többi novelláit. 
Egészen tiszta, nemes irodalom, mély 
líra, átélt emlékek és költői szépség je l
lemzi. H angulatai alapján leginkább 
Turgenyev írásaihoz hasonlíthatnánk. 
Aki a füzetet elolvasta, vagy aki a 
szerzőnek m ár önálló kötetben meg
jelent néhány regényei közül ismeri 
valamelyiket, velünk együtt kedves írói 
közé fogja sorozni Török Gyulát és 
velünk együtt fogja sajnálni azt, hogy 
a fiatalon elhunyt író nem ajándékoz
hatta  meg irodalm unkat még több ilyen 
megbecsülésre és lelki épülésre alkal
mas munkával. A füzet között találjuk  
azt a kis novellát is, am elyikből a 
szerző később a Zöld köves gyűrű c. 
regényét írta, nekünk ebben a sűríte tt 
form ában talán még jobban tetszik.

K. L.

Évkönyvek
A Budapesti Evangélikus Gimnázium  

Évkönyve az intézet fennállásának 121. 
évéről. Közzéteszi: dr. Bélay István t. ü. 
főtanácsos, igazgató.

Az évkönyv elején dr. Remport Elek 
tanár: „Benczúr Gyula em lékének” c. 
alkalm i költeményét olvashatjuk, mely 
utal arra, hogy Benczúr Gyula születé
sének 100. évfordulója alkalm ából az 
ifjúsági egyesületek (Benczúr Gyula- 
képzőművészeti kör, Dal- és Zeneegye
sület és Arany János-önképzőkör) kö
zös em lékünnepélyt rendeztek. Az is
kola tanulm ányi m unkáját nagyban 
h á trá lta tta  az a körülmény, hogy a szo
katlanul rövid szorgalmi időt is sok
szor m egzavarta a légiveszély. Az isko
lai óvóhely még nem volt készen s így 
a légiveszély jelzésére kénytelenek vol
tak  elbocsátani a tanulóságot. Az evan
gélikus tanulók vallási nevelése szinte 
páratlanul buzgó és céltudatos módon 
folyt tovább. Naponként reggeli kö
nyörgések voltak, melyeket nemcsak a 
vallástanár, hanem  a felsőbb osztályos 
tanulók is végeztek, osztályonként kü 
lön bibliaórák voltak, a vallástanár ott-
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valóságban is érvényes itt a hegyibeszéd követelése. Ha arcul ütnek 
jobb felől, akkor fordítsd feléje a másik orcádat. Ha szüksége van 
egyik családtagnak ruhadarabunkra, engedjük át a másikat is. Ha 
átkozódik a testvéred, továbbra is szeresd és ha haragjában gyűlöl
ködik, imádkozzál érte. Ekkor csodálatosan tapasztalod, hogy meg
változik életed és testvéreddel való közösségedet élmélyítetted. Bol
dog családi életet csak a hegyibeszéd szerint lehet élni1 A hegyi
beszéd a mély közösségi életnek, a testvériségnek az alapjait m utatja 
meg. Annyira lesz bensőséges e közösség, amennyi Krisztusban való 
hiten és belőle fakadó szereteten alapul.

A hegyibeszéd erkölcsét az öt feltétlen parancsolat hangsúlyozza, 
a feltétlen becsületesség, önzetlenség, szeretet, igazságosság és erköl
csi tisztaság. Ha akárm elyik ellen vét az egyik családtag, nem 
ingatja-e meg a közösség erkölcsi alapját?

4. Hit nélkül nincs szeretetközösség. A valóságos tapasztalatok 
folytonosan megújuló bizonyossága hirdeti a hegyibeszédben lefek
te te tt közösségi elveknek igazságát.

Hit nélkül a feltétlen szeretetre sem vagyunk képesek. Ha a krisz
tusi szeretet és türelem  nem elég erős bennünk, akkor megbántás ese
tén haragszunk és megtorlásra gondolunk, vagy sértődve hallgatunk 
és szenvedünk. De ha elmélkedés, imádkozás és csendettartás követ
keztében nő bennünk az új élet, mindkevésbbé röjjuk föl a gonoszt, 
sőt lassanként sajnáljuk élettársunkat, hogy még mindig gyűlölködő 
indulatok rabja, szeretettel segítünk neki és krisztusi szelídséggel és 
béketűréssel elhordozzuk az együttélés nehézségeit akkor is, ha szen
vedünk m iattuk. E bánásmód rávezet a helyes közösségi életre és hité
nek és szeretetének növekedésével az ember boldogan ismeri meg 
Krisztus tanításában a közösségi élet igazságait.

Aki egyszer m egtapasztalja a saját életében a hegyibeszéd közös
ségi jelentőségét, meggyőződik arról, hogy a családi élet csak a krisz
tusi szereteben lehet boldog. De abban boldog lehet még akkor is, ha 
sorscsapásoktól szenved. Az ilyen közösség m egtalálta életének legmé
lyebb igazságát is. A többi közösség célt és zsinórmértéket kap a 
Krisztusban élő családban.

Teljes, tökéletes közösséget csak a Krisztusban való hit és szeretet, 
biztosíthat, csak a Krisztusban élők alkothatnak.

Teljes közösség volt az apostolok közössége, az I. századi őske
resztyének közösségei. Az egyháztörténet még később is rám utathat 
mély, testvéri közösségekre, de ezek már nem voltak olyan teljesek, 
m int az őskeresztyéneké, m ert vagy a hit, vagy a szeretet kisebb m ér
tékű volt.

A közösség bensősége is a hegyibeszéd föltétien követelményei
nek betöltésétől függ. Ezek között a szeretet és a hit játsza a főszere
pet. A hit azért nélkülözhetetlen, m ert a megújhodást teszi lehetővé. 
Emberi gyarlóságunk m iatt a feltétlen követelményeknek: az abszolút 
szeretetnek, önzetlenségnek, becsületességnek, igazságosságnak és er
kölcsi tisztaságnak nem tudunk eleget tenni De a Krisztusban való 
hit következtében megujhódik lényünk, bűnvallás és megtérés által 
mi a M egtartó kegyelméből, m int újjászületett emberek egv igazi te
remtő közösség tagjai lehetünk.

5. Hit nélkül nincs meg a kölcsönös felelősség és a teljes igazsá
gosság. A hit és az igazi közösségi erények nélkül minden más közös
ség csak többé-kevésbbé hasonlít ősmintájához, de mégsem olyan tel
jes. Az életben a legváltozatosabb mélységű, terjedelm ű és időtartam ú 
közösségeket találjuk. Akármily sekélyes a közösség, mégis nagy sze
repet játszik az ember életében, hiszen a lélek fejlődése tőle függ. A 
keresztyén közösségekben mindig felelőssek vagyunk egymásért. 
Jstem követeli tőlünk, hogy a szükségben lévőn segítsünk. Ö a felelős 
ségre vonó, Ö számonkéri tőlünk, teljesítettük-e szeretetparancsát. A 
közösségben a kölcsönös felelősség törvénye uralkodik.

Ma a legtöbb társascsoportban nem a szeretet, hanem valamilyen 
érdek köti össze az embereket. Ily csoportok alkotják a mai társa
dalmat Fennállása az igazságosság erényétől függ. Már Plátó köve
telte az igazságosság érvényesülését és azóta is minden jogi rendszer 
első törvénye. Azi e világi felfogás meg is elégszik az igazságosság han
goztatásával. A mai érdekellentétekkel telített társadalomban, a ben
ne uralkodó versengések kíméletlen küzdelmében a szeretetközösség
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nagyon távoli célnak tetszik. Pedig krisztusi hitünk a teljes élet el
engedhetetlen feltételének vallja. Ez ellentétes felfogás nyilvánvalóvá 
teszi a mai gyakorlati keresztyénség tökéletlenségét.

Ma már az igazságosság követelménye egyetemes elismerésre ta
lál. Legalább elvben, ha nem is gyakorlatban. M indenütt belátják, 
hogy a társadalmi igazság m egterem tése nélkülözhetetlen a nemzeti 
közösség kialakulásához. Igazságosság nélkül nincs mélyebb közösségi 
élet sem. Hazugság m agyar testvériségről beszélni, ha nem adjuk meg 
mindenkinek azt, ami őt, m int em bert jogocan megilleti.

Jézus c. z igazságosságnak oly meghatározását adta, aminek meg
tartása esetén a bensőséges közösséggé való átalakulás m ár nagyon 
m g van könnyítve. „Szeresd felebarátodat, mint magadat. Amint 
akarjátok, hogy veletek cselekedjenek, ti. is akképen cselekedjetek 
azokkal!” (Máté: 22, 40. Luk. 3:31.) Ennek értelm ében igazságossak 
csak íkkor vagyunk, ha úgy cselekszünk másokkal, m intha mi vol
nánk a másik helyen. Az igazságosság tehát mindenkinek a javát 
akarja és mások helyzetébe való beleélésre, nehézségeinek m egérté
sére indít. Vagyis a teljes igazságosság megvalósítása szeretet nélkül 
nem lehetséges. Nélkülözhetetlen a szeretet az igazságosság végső kö
vetelményeinek megvalósításakor. Azért e világ’ igazságosság fogalma 
csak rész szerint való ismeret. „De mikor eljő a teljesség, a rész sze
rint való eltöröltetik.” A társadalm i igazságosságra való törekvés 
szükségképpen a nemzeti közösség, a testvériség megvalósítását köve
tein Mindenféle szociális reform nál és szocializmusnál, pusztáin nací- 
onahsta eszmekörnél, m agasabbrendű a keresztyén közösség fogalma.

6. Magyar közösségi érzés. A magyarság a világi közösségi életet 
is, mint sok m ásfajta tősgyökeres m agyar alkotást is, új szépségekkel, 
értékekkel gyarapította. Karácsony Sándor kutatása szerint a m a
gyar társadalmi életben iriem az alárendelés, hanem a mellérendelés 
elve uralkodik. Az úr és szolga viszonyát is az egymást kiegészítő, 
m unkáját megbecsülő felfogás emeli ki az alárendeltség megalázó 
helyzetéből. A szolgálat az egyenjogú testvér önkéntes viszonyulása 
a másik testvérhez. Ők „ketten tesznek egyet ”

A magyar közösségi életet a patriarchalizm us jellemzi és a kegye
let érzése melegíti. A kegyeletben együtt van a szeretet, a tisztelettel 
és hálával és ez a más népek között is meglévő puszta közösségi sze
retetnél több melegséget és mélységet ad. A társas életben nálunk 
használatos bácsi és néni, bátyám  és öcsém, néném és húgom meg
szólítás m utatja, hogy nálunk valóban a család m arad még most is 
ősmintája a közösségi életnek; mindezek a családi meghittséggel 
együtt megőrizték a tiszteletadás szép formáit is. A szokásos kedves
kedő és becéző kifejezések nagy száma és költői szépsége, az udvarias 
szólások finomsága mind tanúskodik közösségi életünk gyöngédségéről 
és bensőségéről. A nép körében is elterjedt udvarias formák válasz
tékossága, magyar úri érzésünknek a m agyar gavalléros felfogásnak, 
lovagiasságnak egyetemes elterjedéséről ‘es nemességéről beszél.

Az iskola méltóan akkor folytatja az első közösség m unkáját, ha 
ott is a tevékeny szeretet szelleme hatja át a tanítókat és tanulókat 
egyaránt és e tiszta magyar hagyományokhoz hűek maradnak.

7. Széchenyi eszménye a :,nagycsaládságról”, a testvériségről. 
Ugyanez a szellem uralkodjék az életközösségekben: a hivatásszerve
zetekben, a kalákákban. Teljes volna Jézus Krisztus uralm a, ha ezek 
szeretetm unkája következtében a nemzet is közösséggé fejlődnék.

Minden szeretetközösség egy szellemi test Egy szellem köti össze 
a tagokat, egy .szellem szülöttei, egymásnak testvérek Ha a nemzet 
tagjainak körében is uralkodik a. krisztusi szeretet szelleme, akkor jön 
létre a Széchenyi elnevezés szerinti ,.na<?vcsaládság”, azaz az igazi 
nemzeti közösség.

A testvér czó általánosított értelm e vallásos fogalom és a szenttel 
van kapcsolatban. Pál apostol levelében váltogatva használja. Egyszer 
testvérnek, máskor szentnek szólítja a m egtértek közösségének tag
jait. Külön ki kell még emelni, hogy a testvériséget a nemzet körében 
csak a hit és szeretet terem theti meg. Semmiféle politikai iránv erre 
nem képes, legkevésbbé a gyűlölet és kénvszer hívőinek politikája. 
A testvériség ma még álomképnek látszik. Pedig Jézus Krisztus a 
teljes szeretetközösség megteremtését tűzte ki életünk főfeladatául, 
m ert tudta, hogy e közösség alapfeltétele a hívő életnek Istennel való 
közösség nem lehet el emberekkel való közösség nélkül és e nélkül

hon is lá togatta növendékeit, bevezette 
a műsoros h ittanórákat, előadták a 
győri Diákszövetség kiadásában meg
jelent M árk passiót. Nagy újítás volt 
idén a csendes nap. mely az ifjúság 
kívánságainak megfelelően, osztályon
ként ktilön-külön előadók beállításával 
komolyan foglalkozott az ifjúság sok 
nehéz kérdésével. Eredményei m ár ed
dig is nagyban m egm utatkoztak. A 
tanárok, akik közül többen országosan 
elism ert tudósok, nagy tevékenységet 
fejtettek  ki a tudományos és irodalmi 
életben. 673 nyilvános és 9 magántanu
lója volt. Ebből evangélikus 480 (74" n). 
A tanulóknak ju tta to tt jótétemények 
összege 27.892 P 50 'fillér.

*
A Budapesti Evangélikus Leánygim

názium Évkönyve az iskola fennállásá
nak 61. évéről. Közzéteszi: dr. B ánkú'y 
Dezső t. ü. főtanácsos, igazgató.

Az iskola történetével ism erkedhe
tünk meg az első lapon. 1883-ban a la 
kult a D eák-téri polgári leányiskola. 
1903-ban felsőbb leányiskolát. 1917-ben 
leánygim náziumot terveztek felállítani. 
1920-ban a pesti m agyar egyház 15 évre 
kezelésbe vette az Országos Nőképző 
Egyesület Veress Pálné-utcai in terná- 
tus-épületét és ott három  évfolyamú 
továbbképzőt létesített. Ebből a két 
iskolából 1927-ben k ia lakult az ország 
egyetlen leánykollégiuma. 1933 szep
tem berétől, m int leánygim názium mű
ködik az iskola. Fenntartó ja  a pesti 
evangélikus m agyar és ném et egyház. 
— A vallásos nevelésben nagy haladást 
je len tett a reggeli könyörgések beveze
tése, melyen mindig nagyszámú tanuló 
vett részt. A nevelésnek egyik eszköze 
volt a szülőkkel való állandó kapcso
lat. Ezt elősegítették a szülői értekezle
tek és a szülők részére rendezett mű
soros estek. Előbbieken az osztályfők 
adtak elő időszerű kérdésekről, utób
biakon a tanulók m utatták  be képessé
geiket. (Pl. a VIII. oszt. két este elő
adta Poldini: Vadrózsa c. dal játékát.) 
A növendékek száma ebben az évben 
rohamosan em elkedett. Osztályozott 
nyilvános tanuló volt 61d, magán 22; 
összesen: 636. Ebből evangélikus 354 
(56°/o).

*
A  Szarimsi Evangélikus Vajda Péíer- 

Gimnázium Évkönyve az iskola fenn
állásának 142. évéről. Közzéteszi: dr. 
Nádor Jenő igazgató.

Az iskola 1802-ben Mezőberénvben 
nyílt meg, mint a békési egyházmegye 
gimnáziuma. 1834-ben a Bolza grófi 
család 305 holdas földbirtokadom ányo
zása hozta Szarvasra, ahol 1900-ig a 
régi Tessedik-féle iskolaépületben volt 
hajléka. Ott működtek valaha Vajda 
Péter, Ballagi Mór, Greguss Ágost és 
más kiválóságok. F enntartó ja a békési 
és a csanád-csongrádi egyházmegye. A 
tanulók létszáma ebben az évben 
ugrásszerűen em elkedett. Osztályozot
tak száma: 472. (Nyilv. 387, magán 20.) 
Leánytanulója 65 volt. Evangélikus: 234 
(50° o). A nevelésnél a valláserkölcsi, 
hazafias, szociális, esztétikai és te r
mészetvédelmi szempontok voltak az 
irányítók. A magyaros beszédre való 
szoktatást minden tanórán szorgalmaz
ták s ezen a téren különösen szép m un
kát fejtett ki a M agvar Nyelvvédő 
Törzs. A tanulóknak mintegy negyed
része vidékről já rt be naponta vonat
tal. kerékpárral és gyalog. 141 tanuló 
szülője földmíves, vagy őstermelő.
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Adományok 

a bombakárosultaknak
Egyetemes egyházunk pénztárához a 

már közölt adományok után a követ
kező újabb adományok érkeztek Egy
házközségek részéről: Beled 208.02 P, 
Kaposvár 500, Domony 43.78, Beled 
55.22, Dunaegyháza 66, Pitvaros 434, Ta
kácsi 12, Farád 55, Bököd 33.67, Zombor 
30 40, Zombor 165, Kismányok 53.86, 
Kecskemét 309.12 P, Sopronbánfalva 
511 03, Domonkosfa 25, Kölese 140, Sajó- 
gömör 260, Süvete 95, Mikolcsány 42.50, 
Ipolyvece 76, Gödöllő 214.56, K erta 125, 
M arcalgergelvi 55, Zsibrik 20, Tamási 
25.60, Kéty 153, Sopron 1000, Tokaj 10, 
Egyházasdengeleg 80, Porrogszentkirály 
24.36, Kisbabot 50, Apostag 624, Kőszeg 
165.04, Orosháza 555.10, Rákospalota 
800.86, Diósgyőr-vasgyár 20, Kisperlász 
36, Jolsva 114, Felsőcsalogány 287.04, 
Petrőc 150, Györköny 139.30, Vásáros
falu leányköre 350 P.

A gyűjtés eddigi eredménye 1944 júl. 
5-ig: 55.583.11 P.

Pályázat
A M agyarországi Evangélikus Egy

házegyetem, m int a Szigethy Dániel és 
felesége, Halász Jozefa, Szigethy Lajos 
és felesége, Brósz Erzsébet tanulm ányi 
jutalom díj-alapítvány kezelője, pályá
zatot hirdet az alapítványnak az 1944/ 
45. tanévre odaítélendő 2 darab 300 és 
2 darab 600 pengős jutalom díjára.

Pályázhatnak a Magyarországi Evan
gélikus Egyházeg'yetem joghatósága alá 
tartozó evangélikus lelkészeknek (pa- 
róchus-, vagy vallástanító-lelkészek- 
nek), lelkészi jellegű egyetemes egy
házi, egyházkerületi, egyházmegyei és 
egyházközségi tisztviselőknek az egye
temeken lelkészi, vagy tanári pályára 
készülő, jómagaviseletű, szorgalmas 
fiai, akik jó magyar hazafiak és olyan 
evangélikusok, akikben „Luther lelke” 
éi. A nyugdíjas, vagy elhalt lelkészek 
(lelkészi jellegű egyházi tisztviselők) 
fiai a tényleges szolgálatban álló lelké
szekével egy tekintet alá esnek. A 2 
darab 300 pengős jutalom díj lelkészi, a 
2 darab 600 pengős pedig tanári pályára 
készülő ifjaknak ízól. A jutalom díjban 
részesülő, tanári pályára készülő ifjak 
kötelesek a jutalom díj folyósítása előtt 
oly tartalm ú nyilatkozatot aláírni, 
amelyben kötelezőleg kijelentik, hogy 
tanulm ányaikat a tanári oklevél meg
szerzéséig megszakítás nélkül folytat
ják és tanulm ányaik elvégezte után az 
egyetemes közgyűlés elnökségének k í
vánságára hazai evangélikus középisko
lában vállalnak állást, ellenkező eset
ben a kapott jutalom díjat a tanu lm á
nyaik megszakításától, illetve elvégzé
sétől számított hat hónap a latt az a la
pítványnak visszafizetni tartoznak.

A jutalom díjak elnyerésére m egálla
pított feltételek igazolásához szükséges 
eredeti okiratokkal, vagy az illetékes 
esperes által h itelesített okiratm ásola
tokkal felszerelt pályázatok benyújtá
sának határideje 1944. évi szeptember 
hó 1-e s a pályázati kérvények a Szi- 
gethy-Halász-Brósz alapítvány bizott
sága előadójának: Vargha Sándor egye
temes főtitkárnak, a címére küldendők: 
Budapest, VIII., Üllői-út 24

Budapest, 1944 július 20.
D. báró Radvánszky Albert s. k. 

egyetemes felügyelő.

nem élhetjük a szeretet által munkás hitnek életét, pedig Isten orszá
ga felé csak a testvériség útján  közeledhetünk.

A világi szervezetek felemás értékű közszellemek hordozói. Benne 
vannak e közszellemben az eszmei és erkölcsi követelések is, de ezek 
romlott szellemi elemekkel is keverve vannak és így hatásuk a lélekre 
nem kedvező. Az Istennek átadott emberek közössége már megszaba
dult e világi elemektől. Az emberek lélekben meghódoltak Isten előtt, 
közszellemükben azért a Szentlélek uralkodik és. annak terem tő ereje 
csodálatos hittapasztalatokban mutatkozik meg. A hívő közösségekben 
munkálkodó terem tő erők a szeretet szolgálatában állanak és megva
lósítják Isten akaratát a gyakorlati életben;.

A nemzeti élet megújhodását, megtisztulását, ily hívő szeretekö- 
zösségtől, tiszta testvéri jóságtól várhatjuk.

Jézus útm utatását kell követni és a hivő családot, m int a közös
ségi élet ősm intáját kell minden téren szem előtt tartanunk. A család 
legyen a jövő gazdasági rendszer alapja és nem az egyes, m int a 
liberális tőkés gazdasági életben. A család m int nevelő és kulturális 
’k'tthon, a nemzetnevelés testvéries jellegét követeli. A család, mint az 
állami szervezet alapja, a közösségre nevelő állam előtt figyelmezte
tés, hogy a „nagvcsaládságot” a nemzet testvériségét szolgálja.

Az egyház is tökéletesedhetik, ha a család az istentiszteleteknek, 
a vallásos érzés nevelésének és a lelki élet középpontja. A nemzeti 
„nagycsaládság” pedig legyen a hívő és szeretetközösségnek az Isten 
szolgálatának középpontja. Ilyen közösségek az Isten szervei.

A legnagyobb átalakulást a nemzet életében az hozná, ha ily kö
zösségek, ily szervek által Jézus Krisztus testének valóságos élő tag
jaivá válnánk. Az ő szellemétől függ a nemzeti szellem megtisztulása 
és terem tő erőinek kibontakozása. Léky Gyula

(Folytatjuk.)

Egyetemistákkal a Kárpátokban
Most m ár az egyetemisták is tudják, mi az: „valahol” a Kárpá

tokban. Az ember játszik ezekkel a szavakkal. Akik azonban ezekről 
a ,,valahol”-i helyekről tudósítják az otthoniakat, azoknak a szívében 
tartalm at ver. Aki így „valahol” van, az mind keményen él. Dolgozik, 
harcol, családtalanul vágyik az otthonára, s az élet legmindennapibb 
vonatkozásai: ruházat, hygiénia, étkezés, szabadidő, szórakozás, átm i
nősülnek ebbe az egv szóba: a hazáért.

Ezer m éteres hegyen vagyunk. Az erdők vadon rengetegek, a 
tisztások havasi legelőin ezernyi virág. Nehéz, fűszeres illatú tarka 
mezők és sziklás m eredekek közt messzi kilátás a kéklő hegyekre, s 
mélyen völgyben kígyózó folyóra, melynek zúgása este feihaílatszik a 
tetőre. Rengeteg eső, hajnali és esti ködök váltakoznak forró napsütés
sel. Az ember egy nap alatt átéli a négy évszakot. Ha ezek közé a he
gyek közé beveszi magát a felhő, nem talál ki közülük. Nézzük a völ
gyet naphosszat. A nap aranylón fénylik, aztán a semmiből hatalmas 
mennydörgés csattan. Valamelyik hegy felett megjelenik egy kis fe
kete felhő, körüljárja a völgyet, s m ire körül ér m ár magába gyűjtött 
minden kicsi felhőt. A nap elhomályosul s gyors eső veri végig a lej
tőket. Aztán csend lesz, a levegő lehűl s elindulnak alulról a völgyből 
felfelé a felhők, hogy újból végigáztassák a hegyet, ha fölé értek. É j
szaka fűtünk, nappal ing nélkül dolgozunk.

Ebben a táborban budapesti bölcsészek dolgoznak főleg. A hagyo- 
| mányos „filosz”, akit a közvélemény szemüveggel képzel a könyv

hegyek közé, itt félmeztelen kétkézi munkássá változott, akinek kér
ges lett a marka, feketére sült a bőre a hegyi napban, s úgv forgatja 
a csákányt és a lapátot, m intha erre terem tették volna. A hegyen re
kordok születnek a völgybe lefelé m enet és felfelé a völgyből, gyakran 
nehéz teherrel a böilcsész-vállakon, amikor szerszámot, vagy éppen 
szalmát kell felszállítani a táborba. A pesti polgárok hegyi nomádokká 
lettek. Forrásnál mosakodnak, sarat vakarnak a bakancsaikról s a té r
dükön írják a leveleiket.

Persze ez nem m ent így két hónappal ezelőtt. Akkor még nagy 
lihegések voltak a hegyoldalban, s keserű sóhajok a csákány fölött.
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Honvágy és a civilizáció siratása verte fel a szíveket. Az ember azon
ban sok m indent megszokik, ha fiatal s ha azt mondják: a hazáért.

A fiúk völgyzárat készítenek, s hegyi állásokat a honvédeknek. 
Helyesebben mondva a honvédekkel együtt. Az egyetemista század 
egy erődszázadhoz van beosztva s katonás életet él, m int a kint levő 
honvédek. Ugyanabban a munkában, ugyanazon a konyhán, amin a 
székely határvadászok. A m unka nagyon kemény. Reggel ötkor kelés. 
Hatkor m ár kint a munkahelyen, s rövid ebédszünettel nyolc kemény 
óráin át törik a földet. Délután katonai kiképzés, este tisztálkodás, 
mosás, varrogatás, levélírás s a vacsora után fáradtan fekszenek le a 
fiúk a finn sátrakban, hogy másnap újra dolgozhassanak. A föld 
olyan m int a beton. Ez nem az a bizonyos „édes anyaföld”, aminek 
„lágy az öle”’. De itt m ár megszoktuk, hogy itt  kevés bevett frázis 
egyezik a valósággal. Itt a Maros vize sem „csendesen folyik”, hanem 
ugyancsak beszédesen. Az egyetemista azonban hamarosan kiértékeli 
magának a helyzetet, s „beilleszkedik a környezetbe”. A „kiértékelés” 
egyébként tábori műszó. A lógosok találták ki, akik nagy tehetséggel 
„kiértékelik” maguknak a helyzetet, s nagy gyorsasággal m egragad
ják a dolog könnyebbik végét. Ha ugyan itt van könnyebbik vég. 
A fiúk zöme nem így képzelte el m agának a nyaralást, de mindenki 
megteszi kötelességét. Illetékesek véleménye szerint többet teljesíte
nek, m int várni lehetett volna tőlük. A m unkateljesítm ényen azon
ban elsősorban maguk az egyetemisták csodálkoznak. Nem tudták 
volna eddig elképzelni m agukat ilyen munkában.

Belülről persze a bölcsész itt is bölcsész. A Trefort kert fanyar, 
kicsit cinikus humora lengi körül az árkokat és a sátrakat, s az a filo
zofálás, melyből nem tud kivetkőzni senki, aki egyszer betette a lábát 
a múzeumkőrúti épületbe. Egy délelőtt tíz-tizenkét dolgozó csoportba 
is beülhet az ember, m indenütt tudományos, irodalmi, művészeti vi
tákba botlik. Hihetetlen, hogy a szellem milyen hősiesen tiltakozik 
ezekben a szellemi munkásokban testi munka közben. Felvetődik egy 
falu neve: utána mennek a nyelvészkedés módszereivel. Egy-egv szóra 
mem oriterek fakadnak kórusban. Valaki fütyülni kezd valam it, s 
kisül, hogy komoly zeneértők csákányozzák az árkot. Bogár mászik a 
fűszál végén: a természettudósok azonnal besorozzák valamelyik ro
varcsaládba. írók, színészek, tudósok a bírálat tárgyai, akárhová for
dul az ember, mindig van miről beszélgetni. Persze folyik a politizá
lás is. Persze nagyon szabadon. Az egyetemistának sok a m agánvéle
ménye.

Egyik este tábortűz volt. Önkéntesen, m ert ez m ár a késő estébe 
nyúlik, s lehetnek, akik m ár fáradtak ilyenkor. Mégis sokan voltunk 
és a tábor legnagyszerűbb élménye volt. Kétszáz bölcsészből mennyi 
jó vers kitelik! Székely mépballada, Moliére, Shakespeare, Rostand, 
Katona, Madách részletek, Schubert és Mozart áriák. És sok-sok nép
dal! Felvillanyozva oszoltunk széjjel. Az irodalom és a szellem betört 
a havasokba. Kubikusoknak álcázott bölcsészek egy kicsit „maguk 
között” voltak.

Vannak bibliaóráiink a reformátusokkal együtt. M intha otthon 
lennénk. Az ember akárhol éljen, ugyanaz. A problémák, a bűnök, 
a vágyódások Isten után követik az embert, akárhova megy is. És 
istentiszteletet tartok a hegyen az egyetemistáknak és a fönt lakó 
honvéd legénységnek, utána pedig lent a völgyben még egyet a hon
védeknek. Itt egészen konkrét mondanivalóink vannak. Annyira 
együtt élünk, hogy megerőltetés nélkül lesz „gyülekezetszerű” az 
igehirdetés. A term észetben közel az Isten, s templom az egész világ.

Ha hazamegyünk, izmainkban hazavisszük a Kárpátok próbáját, 
a szíveinkben egy kicsit a honvéd érzéseiből, hogy verejtékeztünk a 
hazáért, s ha az egyetemisták kitűzik majd az emlékjelvényt a mel
lükre, öntudattal hordhatják majd, m ert teljesítették a kötelességüket.

Dezséry László

A budai egyházközség  közli híveivel, 
hogy a légitám adásokra való tek in te t
tel úgy a Bécsikapu-téri templomban, 
mint a Böszörményi-úti iskolában m in
den vasárnap délután 6 órakor is ta rt 
istentiszteletet. Kérik a gyülekezet tag 
jainak minél számosabb részvételét.

M ulatságos sajtóh iba. Lapunk m ult- 
heti számában, az Evangélikus Templo
mok c. cikkben a szedő tévedésből két
szerkettő négy helyett „két szerkesztő 
négy”-et szedett. Helyreigazításképpen 
közöljük, hogy az előbbi lett volna a 
megfelelő.

H Í R E K
A tiszai egyh ázk erü let július 28-án, 

Nyíregyházán lefolyt évi rendes köz
gyűléséről lapunk következő számában 
hozunk részletes beszámolót.

A budapesti egy h á zm eg y e  lelkészi é r 
tekezletein az a felfogás alakult ki, 
hogy kívánatos volna az evangélikus 
egyházba áttérésre jelentkezett zsidók 
előkészítő oktatása, valam int a felvétel 
és megkeresztelés utáni további gon
dozás érdekében ezzel a m unkával fog
lalkozó missziói lelkészi hivatalt felállí
tani. A szervezési m unkálatok megkez
dődtek. Már ezt megelőzőleg a buda
pesti paróchus lelkészek valamennyien 
önként lemondottak a stóladíjszabás
ban részükre biztosított áttérési stóla
díjról, hogy a pénzkérdés semmiképpen 
ne keveredjék a tömeges áttérés m otí
vumai közé. Az áttérők lelkészi h iva
talának ügyeit püspöki megbízás alap
ján ideiglenesen Drenyovszky János 
kispesti vallástanár látja el. Az egy
házunkba betértek  és betérni kívánók 
részére vasárnaponként a Deák-téri 
templomban d. u. 1/i2, az angyalföldi 
templomban pedig d. u. 1 órakor van
nak katechum én istentiszteletek, te r
mészetesen a rendes áttérési tanfolya
mon kívül.

A p estm eg y ei fe lső  egy h á zm eg y e  jú 
lius 15-én ta rto tta  évi rendes közgyűlé
sét Gödöllőn Zászkaliczky Pál esperes 
és dr. Doming Henrik egyházmegyei 
felügyelő elnökletével. A felügyelő 
m ondott megnyitó beszédet és hangoz
tatta , hogy a mai em bernek csak K risz
tusban lehet bizalma. Zászkaliczky es
peres azt fejtegette, hogy az új Euró
pát csak lélekben m egújult emberek 
készíthetik elő és terem thetik  meg.

A dakozzál, hiszen úgy is v isszaadsz! 
Sok templomban olvashatjuk ezt a fel- 
hivást a k ite tt perselyek mellett. Bizo
nyára erre gondolt az a mezőtúri refor
m átus iparoscsalád, amelyik vagyoná
nak tekintélyes részét ajándékképen 
felajánlotta egyházának, hogy abból 
„Cs.-család reform átus szeretetotthona” 
néven az elaggott hívek gondozására 
állítson és tartson fenn megfelelő sze- 
retetintézm ényt. Az adomány a város 
belső területén lévő két házingatlanból 
áll s az egyikhez több m int 18 katasztrá- 
lis holdnyi belterületi telek is csatla
kozik. Az ajándék mai értéke mintegy 
négyszázezer pengő. A kegyes adako
zók kikötötték, hogy az egyik nagy épü
letben legyen a szeretetotthon, am ely
nek telkén a még dolgozni tudó öregek 
maguk is segítsenek saját ellátásuk elő
terem tésében. Azt is előfeltételül kö
tötték ki, hogy nevük ne szerepeljen, 
róluk nétfszerint semmi dicsérő szó ne 
essék, m ert ők — m int mondották — 
„csak azt adták vissza Istennek, am i
vel őket m egáldotta”.

A h ittud om ányi karra való  fe lv é te l
ről a dékáni hivatal tájékoztatóul közli, 
hogy a felvételi kérvényeket augusztus 
25-ig kell benyújtani. Azoknak, akik a 
dékáni hivatalnál jelentkeztek, vagy 
érdeklődtek, a tájékoztatót m ár meg
küldték. Oda forduljanak felvilágosí
tásért a többiek is, akik a lelkészi pá
lyára készülnek. Cím: Sopron Deák
tér 80. — Az Evangélikus Teológusok 
O tthonába való felvételt külön nem 
kell kérni, de a hittudom ányi karra
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való jövetel szándékát oda is jelenteni 
kell. Az Otthon igazgatójának posta
címe: Sopron, Felkelő-út 42. Ugyan
oda kell fordulni az O tthonban való 
díjkedvezm ényért is.

Dunaharaszti. A missziói egyházköz
ség régi vágya teljesedik a közeljövő
ben. Isten kegyelméből megkezdik 
nem sokára a templom építését. Az 
alapkőletételi ünnepség augusztus hó 
27-én lesz.

Sopron. Az Evangélikus Leányegye
sület 150 sebesült honvédet vendégelt 
meg legutóbb műsoros délután kereté
ben. A leányok fáradságot nem k í
mélve gyűjtötték össze a szeretetven- 
dégséghez szükséges anyagokat. A se
besültek láthatólag jól érezték magu
kat és örültek a gondoskodásnak.

Gyászistentiszteletet ta rtanak  Sze- 
lényi Ödön egyetemi hallgató halá lá
nak évfordulóján az elhunyt szülei a 
Kerepesi-tem etőben augusztus 10-én 
d. u. 5 órakor, hogy keressék Isten igé
jének vigasztalását és hallgassák az 
örökélet beszédét. A gyászistentisztele
ten az elhunyt kedves énekei hangza
nak el a temetési énekkar szolgálatá
val, W eltler Jenő vezetésével.

Személyi hír. Palotay Gyulai hartai 
lelkészt a MOVE országos közgyűlése 
egyhangú lelkesedéssel újból megvá
lasztotta a MOVE Országos Nagytanács 
tagjává.

Házasságkötés. H ernády Nándor ke
rületi lelkész és Dedinszky Gabriella 
augusztus 2-án a D eák-téri tem plom 
ban házasságot kötöttek. Az esketést dr. 
Kékén András lelkész, a menyasszony 
bátyja végezte. (Minden külön értesí
tés helyett.) ^

Halálozás. Az újpesti egyházközség 
és a pest megyei felsőegyházmegye szo
morú szívvel tudatja, hogy szeretve 
tisztelt felügyelőjének, Honigberger 
István egyházmegyei másodfelügyelő
nek nemes szíve megszűnt dobogni. 
Porsátorát a gyülekezeti terem ben ra 
vatalozták fel és július 30-án az ú j
pesti templomból kísérték nyugvóhe
lyére. A temetési szertartást az egy
házmegye lelkészeinek közrem űködé
sével Zászkaliczky Pál esperes és Me- 
zey József újpesti lelkész végezte.

Örökbeadnánk hadiárva, árva kis
gyermekeket. Cím: dr. Kékén Andrásné, 
Bpest, IV., D eák-tér 4. (II. 14.)

Az Evangélikus Teológusok Otthona 
lehetőleg augusztus 15-re középkorú 
házvezetőnőt keres. Feladata kereken 
60 személy ellátását vezetni, a 3 főnyi 
konyhaszemélyzetet irányítani, a főzést, 
tálalást, stb. ellenőrizni. A jánlatokat a 
társadalm i helyzet, iskolai végzettség és 
életkor, valam int fizetési igény meg
jelölésével és az illetékes lelkész 
ajánló sorainak mellékelése mellett mi
előbb kér az Evangélikus Teológusok 
O tthona igazgatósága, Sopron, Felkélő- 
út 42.

Luther M árton N agykátéja nyomdába 
kerül. Az első kiadás fordítását Szabadi 
Béla gondosan egybevetette az eredeti
vel, Scholz László pedig gondosan á t
nézte. Bolti ára 7.20 P lesz. előfizetési 
ára azonban (portóval együtt) csak 5.20 
P. Beküldhető lapunk csekkszámláján 
is a cél megjelölésével. A Biblia után 
alig van könyv, melynek annyira ott 
volna a helye minden evangélikus em
ber asztalán, mint a Nagykátéé. Ha van 
evangélikus sajtóterm ék, amely után 
két kézzel kell nyúlnunk, úgy a Nagy
káté mindenesetre az.
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Szomorú séta
Szent templomod felé hajlok és magasztalom nevedet kegyelme

dért és igazságodért; mert minden neveden felül felmagasztalád a te 
beszédedet — így önti ki szive érzéseit a zsoltáríró a Szabadító Isten 
előtt s zeng hálaéneket az Úrnak a szükségben nyújto tt segítségért. Ez 
a zsoltárvers ju to tt eszembe az elm últ hét csütörtökjén délután, ami
kor az egyik pestkörnyéki városnak csak néhány órával előbb végig
bombázott főutcáján gyalogszerrel végighaladtam s még mindig ha
talmas por és füstfelhőben pillantottam  meg a város három különböző 
felekezetű templomát. A lakóházakból csak üszkös gerendák m arad
tak, legfeljebb itt-o tt egy fal vagy épületrész látszott még. A templo
mok is kaptak találatot. Szép, színes ablakaik, melyekre éppen a béke 
olajágát, a krisztusi szimbólumokat rajzolta hívek buzgósága, mind 
kitöredeztek. A tetőzet cserepei mind lehullottak,a torony szép, ara
nyos keresztje elvesztette ragyogását. Festés és vakolat mögött m intha 
mindmegannyi kisírt szemű ember lett volna a sok egymásra tapadó 
tégla. A szép templomkert, melyben istentiszteletre feljövő gyerme
kek máskor virágokat szedegetnek, m inden virágjával elhalt. A séta- 
utak elpusztultak s járhatatlanná váltak.

És a templomok mégsem vesztek el. M egmaradtak a pusztuló vá
ros főutcáján emberek állandó eimlékeztetésére. Annak bátor, messze- 
hangzó hirdetésére, hogy ha az épületekkel együtt az élő lelkek nem 
akarnak elveszni, akkor még rájuk nagy szükségük lesz. Most por ra 
kodhatott az egyik templom perem ére s ujjnyi vastagságú porréteg 
alatt m integy betem etve állhat ez a bizonyságtevő zsoltárvers:- „Te- 
banned bíztunk eleitől fogva. . .”, akik azonban szeretik a templomot, 
még ilyen porlepte délutánokon is ennek az igének vigasztalásába ka
paszkodnak élő hitükkel. Isten nemcsak kézzel csinált templomokban 
lakik, mégis milyen féltő szeretettel őrködik a templomok felett. Űgv 
szerettem volna megmondani minden kibombázott embertársamnak, 
minden hajléktalanná vált mukásnak, minden szomorkodó és vigasz
talan szivek: „Ti drágábbak vagytok minden tem plom nál”,- s akik a reg
geli imádság elmondása után, egy-két órai munka vágeztével hirtelen 
m eghaltak -— talán templomszerető emberek — Isten kegyelméből 
m ár átm entek a nem „.kézzel csinált hajlékokba”, Isten örök, mennyei 
templomába.

Dolgom végeztével gyönyörű magaslat tetejéről néztem le a fe- 
ledheteienül szomorú napot átélt városra. Onnan egészen megszé
pülve láttam  a templomokat. Rájuk vetődött a napnyugtának fénye 
s lelkemben egy pillanat alatt átéltem  mindazt, ami órák hosszú során 
át történt velem. Átöleltem a templomokat s hosszasan könyörögtem 
az Úrhoz: vigyázzon a templomokra és vigyázzon mindazokra, akik a 
templomokban Öt keresik.

Ez az emlékem is a már em lített pestkörnyéki várossal kapcsolatos. 
Amint a főutca végére érkeztem, utitársam  megszólal és azt mondja: 
— Figyelj csak a városháza m elletti hatalmas villanyórára! — Fél tíz 
után egy perc! Akkor jöhetett a legerősebb hullám s akkor állott meg 
a m utatója. Közelebbről szemügyre vettük az órát. Belső szerkezete 
erősen megrongálódott, tartóoszlopa is meggyengült. Maga azonban 
mc-g mindig figyelmeztet erre az időre. Előtte néhány órával m it sem 
gondoltak azok az emberek, akik m unkahelyükre sietve feltekintettek 
iá  s utána m eggyorsították lépéseiket. Senkinek sem ju to tt talán az 
eszébe, hogy váratlanul vége szakadhat az ő életének és az óra éle té
nek is. Folyton jár az élet órája, ketyegése minden fülbe elhangzik. 
Emberek jönnek, mennek, dolgoznak, fáradnak, vagy pihennek és szó
rakoznak s milyen keveset törődnek azzal, hogy amint ez az óra, úgy 
az ő órájuk is egy váratlan percben megáll. Az a perc rettenetes „tá
m adást” zúdít rájuk. Isten Ítélni fog. Vége lesz ennek az életidőnek. 
Nincs további lehetőség a jóvátételre. Az órát, — amit életnek neve
zünk, — megindítani nem lehet. Még azt sem kérdezhetjük m ajd a 
hatalmas Istentől: — Uram, m iért nem délben tizenkét órakor, hiszen 
nem tizenkét órája van-e a napnak? — Akkor mi m ár nem szólhatunk. 
Csak Isten beszél és Ítél bennünket.

Amíg egyforma ütemben halad az óramutató: ember, soha, egyet
len percre se feledkezzék meg erről! Pásztor Pál.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B A  Z Á R - K Ö Z  3
T E L .: 384-447

kegyszerek, e z ü s t tá la k ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

1 ^ 1 ^  A I  T|VJ műhimző és plisséspece-
J j l V f A L J l  a t i r L l ^ l v y  alista bérmunka üzemei.

VIII., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637

A zsúr.plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kaminermayer Károly-u. 8.

T elelőn: 185—462.

Iványi é s  T h u r o
selyem , szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

Budapest, IV., Sütő-u. 1.

Á E
( ~ )  Él

ALAPÍTÁSI Év: 1853.

ELIGM AN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

Telelőn: 181-282. BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.

i53 A

V álasztékos. Ízléses, szolid munka. Előnyös árak.

Rég! közismert, -fet/V

S cljT N E ]jJ |on büdapest
^ Us í ö r m e S I lv k r W 6 f  £ r 6

megbízható

A j á n d é k o k ,  ó r a k ü l ö n l e 
g e s s é g e k  é s  ó r a j a v í t á s o k

L étesült a  „Nemzeti önálló - 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telelőn : 38-20-87.

és az összes hang- I V ^ A R W I T ^  h angszer
szerek legolcsóbban v l  I  telep
B udapest, Vili. kerü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I prakat * G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám . 
LulUAUl. M ohács, S zen t-István -u tca  49. sz.

E vangé likusoknak  árengedm ény

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház* 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
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B M I K I M L E T

Együtt való élet
Ha végignézzük az elmúlt 

esztendők dolgait most folyó 
napjaink szempontjából, azt 
kell mondanunk, hogy csak 
olyan ember nem látja meg a 
közöttünk lefolyt történések
ben a tanítást, akinek nincsen 
szeme a látásra. Elég néhány 
esztendőre visszatekinteni. Elő
ször volt az első árvíz. Falvak, 
földek, mezők kerültek víz alá 
és a megvadult ár rombolt, 
pusztított, házakat, otthonokat, 
életeket, megélhetéseket. Mint
ha messziről és halkan szólott 
volna ebből a szerencsétlenség
ből egy halkan hallatszó figyel
meztetés: emberek, akiket nem 
ér kár és nem fenyeget vesze
delem, lássátok meg a bajba
jutott testvéreket és segítsetek. 
Azután jött a második árvíz 
a következő tavaszon és most- 
már hangosabban figyelmezte
tett arra, hogy az egyesnek 
meg kell éreznie és magáévá 
kell tennie a közösségnek a ba
jait. Újabb figyelmeztetés jött 
a téli háború iszonytató hidegé
ben és azt suttogta az itthon
maradt és itthon melegítkező 
emberek szívébe, hogy küldjék 
el ruháikat, takaróikat a fázók- 
nak és a nélkülözőknek a 
frontra is és az itthoni szegény
tanyákra is. Mikor mi is bele
kerültünk a könyörtelen légi
háborúba, mostmár nagyon 
erősen és megrémítő robbaná
sokkal kiáltotta a még mindig 
önző szívekbe: ez lehet a te 
sorsod is, adj gyorsan lakást, 
élelmet, ruhát, pénzt, szerete- 
tet a bajbajutottaknak. És ami
kor most a Kárpátok szegélyé

ről szinte behallatszik minden
kinek az otthonába az ágyúdör
gés és átsüvít a veszedelemnek 
a szele a hegyek fensíkjáról az 
alföldi mezőkre, bizony nincsen 
füle a hallásra és szeme a lá
tásra annak, aki még mindig 
nem hallja meg és nem látja 
meg a súlyos tanítást arról, 
hogy egy testnek a tagjai va
gyunk és ha valamely tag szen
ved, vele szenved a többi tag 
is és ha maga a test szenved, 
meg kell éreznie azt minden 
tagnak.

Mert nemcsak házról, bútor
ról, kenyérről, jövő esztendőről 
van szó, hanem magáról az 
életről. És nemcsak arról az 
életről, amelyik balgatag gon
dolkodás szerint koporsóig tart,

, hanem arról, amelyik a mi ko
porsónk után is tovább tart, 
újra sarjad, folytatódik, nap
világot, levegőt, esőt, termést 
keres és akar. Sőt még a jöven
dők határain túl lévő életről 
van szó, melynek elejét nem 
ismerjük, végét nem tudjuk, 
ember minden dolgától, bűné
től, ítéltetésétől független: ma
gáról arról az életről, amelynek 
végső neve Isten, egyetlen biz
tosítéka Krisztus, egyetlen ol
talma a hivő bizodalom. Ennek 
az életnek is tagjai vagyunk, 

. meg nem tagadhatjuk ezt az 
életet sem. Vétkezik mindenki, 
aki elzárja szemét és fülét a 
tanítások elől, nem érzi a világ 
egész életének Istenben való 
összetartozását.

A nagy tanítás tehát ezen a 
háborún és minden velejáróján I  keresztül nem új tanítás. Csak

elfelejtett tanítás. Már az első 
keresztyéneknek meg kellett 
tanulni és utánuk mai napig és 
beláthatatlan jövendőkig min
den keresztyénnek tudnia kel
lene az apostol által így fogal
mazott, az evangéliumokból így 
összefoglalt tanítást: Minden a 
tiétek . . . akár világ, akár élet, 
akár halál, akár jelenvalók, 
akár következendők, minden a 
tiétek. Ti pedig Krisztuséi, 
Krisztus pedig Istené. Ennek 
értelmét mai beszédre szét
bontva, azt- kellene megérteni 
minden embernek, hogy most- 
már nincsen közöttünk szeren
csés, vagy szerencsétlen, ki
bombázott, vagy otthonlakó, te
metést gyászoló, vagy menyeg
zőnek örvendező, megszegé
nyedett, vagy meggazdagodott, 
hanem mostmár csak egy kö
zösség van itt a Kárpátok kö
zött keresztyén templomoknak 
a tövében, védelemre és min
den megpróbáltatásra elké
szítve: egy közösség, egyíitt- 
való életre tanított nagy közös
ség. Senkise tagadja meg ezt a 
közösséget, senki ne vonja ki 
magát kötelességek alól, senki 
ne reménytelenkedjék, senki 
ne hiányozzék a templomokból 
és senkinek a dolgozó keze, a 
bátorító szava, az áldozatkész
sége és a harcoló akarata ne 
hiányozzék a - közösségnek az 
életéből.

Tudod ezt? Magyarázd min
denkinek fáradhatatlanul. Ha 
még nem tudod, tanuld meg és 
cselekedj szerinte. Akkor tied 
minden ígéret. Jelenvalók és 
következendők egyaránt.

K. L.



E M M M
A keresztyénség

és Európa
Több, m int kétezer esztendő óta 

Európa története az emberiség haladá
sának története. Amióta a szalamiszi 
csatában Athén m egállította az Európa 
felé nyomuló Ázsiát, új világ kezdődött. 
Nemsokára rá Nagy Sándor hadai v it
ték a görög m űveltséget messze Ázsia 
belsejébe és azóta sohasem tudott más 
világrész döntő hatást gyakorolni 
Európa történetére.

I tt alakult ki az egész történelem. A 
görög kultúra, a római birodalom világ- 
szervezete, a középkor rom antikája, a 
reneszánszban a valóság ujjongó meg
látása, az egyén felszabadításáért meg
indított nagyszerű küzdelem: a lelki
ism eret felszabadítása, a gondolkodás 
védelme, a politikai szabadság és az 
egyén gazdasági szabadságáért most 
folyó küzdelem.

Ebbe a hatalm as szellemi áram latba 
kerü lt bele a keresztyénség és lett tö r
ténelmileg fejlődésre képes egyházzá. 
A többi világrész vallásainak is voltak 
rendkívüli, alkotó férfiad, de m ozdulat
lan szigetek m aradtak az évszázadok 
folyamában. Európában az emberi gon
dolkodás fejlődését m utatja az egyház 
története.

Attól a csodálatos küzdelemtől kezdve, 
am it az evangélium józan bölcsesége 
vívott a görög szellemnek azzal a kí
sértésével, mely a gnoszticizmusban a 
hitet a tudással akarta helyettesíteni, 
folytatólag az ázsiai babonás szemlélet
től való szakításig, ami a keleti és nyu
gati egyházakat szétválasztotta. A ke
leti egyházban megm erevedett a régi, a 
nyugatiban továbbhaladt az új fejlő
dés. Majd mikor az sem tudta a tizen
kilencedik századnál tovább friss, új 
élettel megtölteni a maga m unkáját, a 
reform ációban a keresztyénség alap
igazságaira való visszatérésben végleg 
megszabadult azoktól a m ellékkörülm é
nyektől, amelyek a m egújulásra törekvő 
lelket útjában akadályozták.

A keresztyénség története Európa tö r
ténete. Európa története pedig eddig az 
emberiség története volt. De így lesz-e 
ez továbbra is? Vannak jelek, amik azt 
m utatják, hogy nem.

Ha ezek a jelek nem csalnak, Európa 
korlátlan vezérsége a szalamiszi csatá
tól a m arnei ütközetig tartott.

A marnei ütközetben, 1914-ben, az 
európai szárazföld haladó iránya vere
séget szenvedett és az ennek következ
ményeiként fejlődő háborúban egyrészt 
Amerika és a gyarm atok döntötték el 
a háború sorsát, másrészt az európai 
szárazföld évszázados intézm ényeinek 
felbomlása m utatta, hogy a régi világ 
uralkodó öntudata halálosan m egbete
gedett.

Űj öntudatok keletkeztek, de szomo
rúan kell m egállapítanunk, hogy egyik 
sem a keresztyénség ihletéséből. Voltak 
ázsiai, órómai, ógermán források, fana
tizált erkölcsi erők, technikai erőfeszí
tések, nagy fellendülések, nagy össze
omlások, egy szegény, önmagát m arcan
goló Európa, mely összeomlásaként 
most m ár évről-évre jobban közeledik 
a jelentéktelenség, a koldusbot, és talán 
a romok között tengődő rabszolgaság 
felé.

A keresztyénség régi fényességének 
halavány sugara csillant meg abban,
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A jövő év kezdéséről
Emberi tulajdonság, hogy rendesen azért ábrándozunk, ami hiány

zik életünkből. Most, hogy m ár több, m int négy hónapja szünetel az 
iskolai tanítás, mindenki a tanítás kezdetéről elmélkedik. Beszélt, ta- 
talaigatott, biztos híreket terjesztett: m ár ki is adta valam elyik főigaz
gató, vagy tanfelügyelő az erre vonatkozó rendelkezést. Ha kevesebb 
combatámadás érte  országunkat, különösen korai időre hirdették a 
hírterjesztők a tanév kezdetét. Most azután maga az illetékes minisz
térium  nyilatkozott oily értelemben, hogy szó sincsen szeptember előtti 
tanítási kezdésről. Negativ megáliapitas, mely azonban elejét veszi 
minden találgatásnak. Adja Isten, hogy a rendes kezdési időben, tehát 
szeptemberben taníthassunk! M ert mi is a helyzet? A 17— 18. éves 
fiúk munkaszolgálaton vannak, a kis gyerm ekeket 14 éves korig el
vitték, vagy elviszik Budapestről.

Gondolkodjunk csak azon, m in t lehetne leghelyesebben gyer
m ekeink iskolai nevelését megkezdeni. Bizonyos az, hogy tavaly hely
telein volt novemberig szüneteltetni az iskolai hónapot. Nyugodtak 
voltak, m ert bombázás sem volt; jók e hónapok, m ert a nyári szünet 
után pihent lelkek vágyódnak m ár a rendszeres m unka után; olcsók, 
mivel sem fűtés, sem világítás nem kell akkor még. így lett négy
hónapos a tanév s a tanulók m egkapták bizonyítványaikat, melyek 

í általában „m éltányosabbak” voltak a szokottnál. Ezt egyszer meg 
lehet tenni, de a jövő nemzedék, de hazánk jobb jövendőjének érde
kében sem szabad ok nélkül megismételni, — meg kell kísérelni min
den más kedvezőbb megoldást. A rádióiskola nem pótolta, nem  is 
pótolhatta a rendszeres iskolai m unkát. A legtöbb iskola ezidei évköny
vében olvasható lecketanácsadás sem sokat ér.

Mást kell tehát tenni. M indenesetre kezdeni kell a tanítást — ha 
lehet — rendes időben, tehát szeptemberben; úgy kell kezdeni, ahogy 
lehet. Számolni kell a mostani állapottal. A háború hatodik ősze lesz 
most, s az ifjúság teljesen szétszóródott. Olyan egységes intézkedés 
nem is képzelhető el, mely a fővárosnak, más nagyobb, ipari városok
nak, vagy kisebb helységeknek egyaránt megfelelő lenne. Turóczy 
Zoltán, tiszai püspök még a miniszteri rendelet megjelenése előtt 
elrendelte a hírek szerint iskoláiban az augusztus közepi kezdést. 
Igaza volt: ha lehet, kezdjék meg az iskolai munkát, de ebből nem 
következik, hogy más helyekre, pl. Budapestre hasonlóképpen lehet 
rendelkezni. M inket elsősorban budapesti iskoláink érdekelnek, m ert 
az ő helyzetük a legnehezebb. Az épületkérdés még megoldható: a 
Deák-téri épület befogadja a hadikórház részére lefoglalt és átalakí
tott fasori gimnázium tanulóit is; hogy milyen beosztással, az már 
mellékes. Még tanárral is kisegítheti egymást a két iskola, hiszen 
váltakozva tanít. Tehát kezdeni lehet — ha van ifjúság! De hol van 
most iskoláink ifjúsága? Nem is sejtjük. A kiürítés folytán hiányzó 
gyerm ekeket nem lehet és nem is szabad visszahívni; de akkor meg 
kit tanítunk?! A meglevőket, s általuk értesíthetjük vidéken tartóz
kodó tanítványainkat s így vonhatjuk be őket is az iskolai munkába, 
valószínűleg helyesebb egy másik felm erülhető gondolat: mindenki 
ott járjon iskolába, ahová került. Általános állami rendelkezés hív
hatná fel a tanulóifjúságot arra, hogy jelentkezzék ottan, ahol ta r
tózkodik, összeírásra s akkor a valóságos helyzetnek megfelelően kel
lene általános intézkedést hozni. Egészen szabad kezet kellene azonban 
adni a felvétel dolgában a számbajövő iskoláknak s rajta  kellene 
lenni, hogy m indenütt annyi osztályt nyissanak, ahányra szükség van, 
vagy olyan beosztás szerin t tanítsanak, ahogyan a körülmények taná
csolják. Gondoljunk csak vissza, hogy mikor az első világháborúban 
nagyszámú erdélyi m enekült gyermek lepte el az anyaországot, meny
nyit vettek fel budapesti iskolák a létszám fölött túlzsúfolt osztályok
ba, s láttak vendégül addig, míg ú jra haza nem mehettek. Most sem 
szabad nehézségeket tám asztani, szabályokon nyargalni, kicsinyeskedni. 

. Akármilyen belekapcsoiódás az iskolai közös munkába sokkal jobb, 
mint a szabad, teljesen, a tanuhá, vagy szülői ház belátására, m ondhat
nám, önkényére bízott, még oly jó tanáccsal irányíto tt munka.

Egyházunk keretében főként a bányai egyházkerületnek vannak 
ebből a szempontból nehézségei, m ert itt van a legveszélyeztetettebb 
hely, Budapest. A népiskolák tanulóit egyszerűen ott kell és lehet



tanítani, ahol az eltávozás folytán tartózkodnak. A középiskolások 
nevelésére a kerület rendelkezik elég iskolával: Aszód, Orosháza,
Szar-vas intézetei befogadásukra elsősorban jönnek éppen egyházi 
érdekből tekintetbe. Jól hallom az etllenvetést: Le vannak foglalva 
az iskolaépületek — akad azonban m indenütt üres, felhasználható 
épület; kevés a tanerő, — le lehet küldeni budapestieket ilyen köte- , 
lesség elvégzésére. — Ezek csak hirtelen felm erülő gondolatok, de 
úgy érzem, kellene már gondolkodni a reális, való helyzettel szá
molva.

Mielőbb dönteni kell a kormánnyal egyetértőén a tanítás kérdé
séről általában. Nem szabad addig várni, míg megint itt a tél, s nem 
szabad elkésve beleugrani valami meggondolatlan intézkedésbe. Jókor 
kell megfontolni és intézkedni. A szülők ’s m egnyugtatást várnak, 
nem csak negatívumot. De azt hiszem, az az aggodalmuk, hogy gyer
mekeik évet vesztenek, alaptalan; és ha mégis bekövetkeznék ez, nem 
a legnagyobb veszteség, mely érhet.

Azután az iskolafenntartók, közöttük a legszegényebb evangé
likus anvagi helyzete is meggondolást parancsol. Az iskolák a tandíj
bevételről nem m ondhatnak le, h ’szen kiadásaik legnagyobb részét 
ebből fedezik. A szokásos nváreleji beírás elmaradása igen nagv pénz
összegektől fosztotta meg az iskolákat, ezzel szemben személvi kiadá
saik megvoltak. Fel lehetne és kellene a szülőket hívni arra,-hogy régi 
iskoláikban írassák be gyermekeiket, s ezért ott kapnának a gyerm e
kek iskolázást, ahol vannak. Hiszen megvannak a diákok, megvannak 
a tanárok: mellékes, hol végzik közös m unkájukat és milyen csopor
tosításban. E kérdésben azonban csak az állam segíthet^ intézkedéssel, 
de ha máskép nem lehet, anyagi támogatással is, mely a nehéz időben 
átvezetné az anyagiakkal küzdő iskolafenntartókait. Akár kölcsönnel 
is meg lehetne ezt oldani, hiszen a sok befolvó tandíj bő fedezetet, 
nyújthatna. Fel kellene egyházunk vezetőségének erre az állam ille
tékes körei figyelmét hívni. Minél előbb, m ert m úlnak a hónapok, 
szaporodnak az állandó kiadások s nincs rá bevétel.

Mindezen jó crondol kozni. De nem elég, ha gondolkozunk'. Minél 
előbb cselekedniök is kell az illetékeseknek, m ert különben elkésnek 
és meg nem téríthető kár származik késedelmükből.

Dr. Bnnkuty Dezső
i • m * • ii * ív* v» * ini** i>i •-

Egyházellenes repülőgépek
Bizonyosan voltak valam ikor olvan egyházi emberek akü< a 

lovasszekéren való előkelő utazás idejében tiltakoztak a kocsikázás 
ellen. Hazánkban egy emberöltővel ezelőtt furcsán nézték volna azt 
a lelkészt, aki szolgálatának ellátása érdekében kerékpárt használt, 
ugyanakkor Ausztriában a haldoklók utolsó kenetét a hegyek között 
kerékpározó katolikus lelkész vitte el. A korforduló első éveiben egy
házi emberek autózása tűnt fel s eleinte szokatlan volt arról olvasni, 
hogy missziói területeken épen úgy, m int Északamerika nagv terüle
tein misszionáriusok, de nagyvárosi lelkészek is m agukra vették a 
nilctaruhát s m egtanulták a dugóhúzórepülést is. Az egyház érthető 
konzervativizmusában egy kissé a cél szentesíti az eszközöket felkiál
tással nézte a fejleményeket, mely odáig vezetett, hogy N etw ork 
érseke- Spellmann, nagyszerű repülőkészségéről is ismeretes. Mind
emellett a mai. tapasztalatok szerint a repülőgép nemnagyon építi 
és m unkálja az egyház ügyeit.

Igen színes repülőélm ényeket olvashattunk egyik lelkésztestvé
rünk tollából, aki vallástanítási m unkája után újságíró lett, majd mint 
önkéntes pilóta hadiszaktudósitó m utatkozott be, jelenleg pedig evan
gélikus katonai lelkész. Ö is úgy néz a repülés lehetőségeire, m int az 
igazán céhbeli s a többi hazai és külföldi pilótával együtt valami olt- 
hatatian szerelemmel tud beszélni a ,,gép”-ről.

Hogy egy-egy légitámadás után milyen károk keletkeztek hazánk 
nagy és kisebb városaiban, azt m aid csak a háború utáni pontos 
statisztikai adatokból fogjuk megtudni. Egyelőre inkább csak őszinte 
beszédeket hallunk arról, hogy egy-egy nagvobbszabású légitámadás 
után a leállított munka következtében hány munkaóra esik ki a 
haditermejésből. Mikor viszont vasárnap van a támadás, kevesebb

ami Róma megmentése körül történt. 
Bár ebben is legnagyobb jelentősége a 
jelenlegi pápa kiváló egyéniségének 
van De ezzel szemben áll az oroszok 
által meghódított területen a keresztyén 
üldözés és az angolszászok által a 
templomok bombázása és a rendszeres 
vasárnapi tám adások az ájtatos töme
gek ellen.

Nem szabad szemet hunyni a tény 
előtt, hogy a keresztyénség csupán a 
csatatereken eleven erő. Minden nyi
latkozat erről azt bizonyítja, hogy ott 
megtisztult a hitélet, nincsenek feleke
zeti korlátok sem a lelkészek, sem a hí
vek között. Az em berek szomjuhozzák 
a vallás igéit és a derék lelki gofidozók 
áldott társai a harcoló katonáknak.

Itthon is dolgoznak az egyházak és 
látható is az eredmény, különösen az 
ifjúság körében, de hogy a keresztyén- 
ségnek nincs m eg.az a történelm i < i 
amivel számolni kell, azt elfogulatlanul 
el kell ismerni. Mert a keresztyénséget, 
m int előjogot, csak addig lehet kiél
vezni, amíg az uralkodó rendszernek 
hasznára válik.

A keresztyén egyházaknak fel kell 
ismerni helyzetük válságos voltát. Fel 
kell készülniük azokkal a lelki fegyve
rekkel, am elyek rendelkezésükre á ll
nak. Számolniok kell azzal, hogy az a 
régi világ, am elynek töredékei még it ' - 
ott m egvannak, omladozóban van, 
hiszen ennek a régi világnak évezre
des kerete, az eddigi Európa sem ren 
delkezik m ár ezekkel az erőkkel, m e
lyek évszázadokon át kifejlesztett kul
tú rá já t meg tudnák védelmezni. Palo
ták, műemlékek, könyvek pusztulnak 
el. A vandálok pusztításai, az alexan
driai könyvtár felégetése csak jelenték
telen esemény ahhoz képest ami ma 
történik. És mégis A lexandria m eg
szűnt a tudom ány metropolisa lenni, 
Róma évszázadokra rablóbandák fészke 
lett.

A keresztyénség tú lé lte  ezeket a vál
ságokat. Mert új erőforrásokat tudott 
fakasztani belső lényegéből és tudósai
nak terem tő álmaiból. A valóságtól el
fordulva az üdvösség világa felé for
dította az em berek tekintetét. Ma nem 
lehet elfordulni a valóságtól, de meg 
lehet tisztítani a valóságot a ro thadás
tól.

Háború van. A keresztyénségnek is 
bátor harcosként kell fellépnie. H alá
los ellenséggel áll szemben, azért nem 
szabad ism ernie kíméletet. Eddig is már 
m ennyi minden pusztult el, mert az az 
erkölcsi bátorság hiányzott, amiben 
nem volna hatalom ra törekvő szándék, 
de ítélet elevenek és holtak fölött.

Hamiias József.

F érfia in k  balaton i csen d esh etére
azonnali jelentkezést még elfogad az 
Evangélikus Belmissziói Otthon, Gye- 
nesdiás, Zala m. Teljes és kiadós ellá
tással egész hétre csak 45 pengő a 
költség a liszt-zsír-cukor adagokon 
felül. Kezdete 21-én este. Felvilágosí
tás: m inden lelkészi hivatalban. (Buda
pesti telefon: 160-468.)

K érelem . A Bpest—XIV., Bosnyák- 
téri Szeretetház igazgatósága szeretet
tel kéri a pesti vagy a pestkörnyéki 
híveket, hogy ju ttassanak el a szeretet- 
házi lakók részére adom ányképpen gyü
mölcsöt, esetleg konyhakerti zöldfőzelé
ket. É rtesítésre érte  is küldenek.
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Vasárnap van, 1944 július 23-ika. Egy 
kicsiny falu csendes hajléka szeretet
teljes készülődéssel telítődik meg a 
korahajnali órákban. A család feje 
mezőtűzőri szolgálatra indul. A kicsiny 
gyermek még az igazak álm át alussza 
ágyacskájában. A hűséges, gondos fele
ség. útravalót csomagol. A férfi elfo
gyasztja a szokatlanul korahajnali reg
gelit, megcsókolja gyermekét, búcsú- 
csókóf ad érte aggódó feleségének s el
indul a sötét hajnalban, hogy teljesítse 
kötelességét. Táskájában kis élelem, 
hátán kristályos rádió termosz az ol
dalán.

A szürkülni kezdő határ korahajnali 
szagot áraszt. Az ember lelke hálával 
telik meg a jó Isten iránt, m ert meg
engedte, hogy ily korán tapasztalhatta 
a világ általa való megőrzését. Az égen 
felhőfoszlányok szállnak tova, az ég 
alján sötét csíkban várják  a m ajdan 
győzhetetlenül előbukkanó napot. Az út 
fénylő csíkként fut emberünk előtt a 
kanyargó völgyben, hogy azytán fel- 
fe’é íveljen a hegyre, a váltás helyéhez.

A szürkület a hegytetőn m ár napsü
tötte rónává lett, melyen búzakeresztek 
hirdetik Isten áldását s a szorgos em 
beri m unka dícséretét. A völgy söté- 
tebb, köddel teli világa naponkénti ked
ves vendégét: a napot várja melynek 
felbukkantával lassan emelkedik a 
szinte felhővé sűrűsödött köd a hegy
tetőre, hogy azután eltűnjék a végtelen 
levegőóceánban.

Az út mentén búza-, árpa-, rozstáb
lák váltogatják egymást tengeri-, bu r
gonyaföldekkel. Az ember lelke mélyén 
hálaérzet fakad, imára nyílik ajka, 
am int elgyönyörködik az Istentől gaz
dagon megáldott vetésen.

Távolban két ember alakja tűnik fel. 
Éjszakai mezőtűzőrök. Várják m ár a 
váltást. Emberünk meggyorsítja lépteit.

A váltás megtörtént, s a felkelő nap 
szorgos m unkában találja em berünket: 
rádióantennát épít a rögtönzött ta r
tókra, földdel egy darab rézdróttal, be
kapcsolja a kis kristályos rádiót, s vár 
az adás megkezdésére. A munka gyors, 
szeretet fűti.

Később emberünk, hogy az idő m ú
lását gyorsítsa, sétaútra indul áz őrzé
sére bízott határban. El-elbeszélget a 
még vasárnap is dolgozó szorgalmas 
földművesekkel, akik őszinte m egértés
sel és szeretettel m ondják el örömüket 
és bánatukat.

Lassan elcsendesedik a táj, az a ra 
tók hazaindulnak, hogy Isten tem plo
mában adjanak hálát a M indenhatónak 
gazdag áldásáért. Az égen mind sű
rűbbé válnak az esőfelhők, majd lassú, 
csendes, meleg nyári eső permetezi 
végig a földet. Em berünk beszorul a 
magaásta „b u n k e réb a  s rádió és könyv 
szórakoztató és építő m unkájával tölti 
óráit. Ekkor kapja felejthetetlen élm é
nyét. Soha jobbkor, soha alkalm asabb 
helyen nem halhatta ezt a címül válasz
tott m ondattöredéket: „Ha m arad egy 
marék búza, ha megmarad egyetlen egy 
Biblia . . . ”, mint Isten szabad ege alatt, 
búzatáblák, keresztbe rakott búzakévék 
világában.

A szeretettel megtett út a kötelesség
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munkaóra esik ki, m ert legfeljebb csak a nagyon sürgős m unkájú 
hadigyárak tevékenykednek. Ellenben a m agyar városok közönsége 
istentisztelet nélkül marad. A különböző egyházak fejei az elm aradt 
istentiszteletek pótlásáról gondoskodni igyekeznek, de a légitámadás 
m iatt elm aradt istentisztelet m egtartása természetesen csak pótló 
jellegű.

Nem tudjuk, hogy Londonban a szárnyas bombák hullása idején 
van-e istentisztelet? Ügy gondoljuk, hogy ott is épenolyan komolyan 
veszik a bombák hullását, m int mi s arra az időre, amíg a bombázás 
tart, ott is szünetelnek az istentiszteletek. Egymástól függetlenül, de 
esetleg egyházi vonatkozásban egy kicsit egymásra is gondolva, Európa- 
szerte statisztikát kellene vezetni arról, hogy vasárnaponként hány 
istentisztelet és hány mise m arad el. Valamikor Bangha páter írta a 
mise világerejével kapcsolatban, hogy nincs a napnak perce, amikor 
a világ valamelyik részén misét ne mondanának. Ma ezt a tételt revi
deálni kellene: sok olyan perc és óra van, amikor bizony nem sza
bad, vagy nem lehet istentiszteletet tartani, vagy misét olvasni és 
hallgatni. Egyháziatlan országokban m ár megszokta a nagy közön
ség azt, hogy csak titokban lehet istentiszteleteket tartani De ezeket 
mégis m egtartják. Éppen így bátor gyülekezetek együtt kívánnak 
m aradni a támadás ideje a la tt is. Felséges dolog nyitott istentiszte
leti helyen úgy szolgálni, hogy az Ümád'ság szavai alatt hatalmas 
detonációk adják az elmélyedt szíveknek a még erősebb Istenhez 
való forduláshoz az ösztönzést. Szép dolog az is, ha hívek lelkészeik
kel együtt az óvóhelyen tudják folytatni az istntiszteleteket. Mégis 
rengeteg nehézség van ebben.

Katonák szerint a háborúnak nincsenek hétköznapjai és ünnep
napjai. A háborúk kezdete sokszor esett vasárnapra. A repülőgépe
ket is akkor kell harcbavetnp, ha szerelőlegénység épen szombatra 
készül el az új felszereléssel és különböző tankolásokkal, de akik 
a vasárnapi akciókra támadásokat adnak, felelősekké lettek azért, hogy 
m iattuk többezer ember nem közeledhetett az élő Istenhez. 
Tudjuk, hogy a nagy katonák szívükből rendszerint egészen kizárják 
a szentimentái izmust és a hadisikerek érdekében mindent úgy haj
tanak végre, ahogy azt a legszükségesebbnek tartják , de nagyon 
messziről is az a véleményünk, hogy a hadi vasárnapok m iatt sok 
embernek lesz még álm atlan éjszakája.

Nem tudunk olyan lelkészről, aki audenciára jelentkezett állam
főjénél, kérve ö t arra, hogy vasárnapra ne ’tervezzenek támadást. 
Arra sincs sok remény, hogy ilyen kérések nemzetközi nagy problé
mává alakulhatnának és némi eredm ényt érhetnének el. Igaz, hogy 
a weekend mozgalom bizonyos m értékig hatott • az egyházi szolgála
tok időbeosztására, de a jelenlegi háború különös kényszerítő hatása 
alatt, megnövekedett vajósizínű/leg mindenfelé fej hétköz; reggeli és 
esti istentiszteletek bevezetése. Bármennyire helyes ez, a vasárnap 
kiiktatása mégis olyan veszteségeket jelenti amelyek m iatt sokan és 
joggal éreznek fájdalm at. Ezek a hétközi istentiszteletek n e m ‘pótol
hatják a vasárnapi istentiszteleteket. Bármilyen csendes szívvel ájta- 
toskodik is a hívő csütörtökön este, vagy szombaton hajnalban, mégis 
más ez, m int a vasárnapi isténtisztelet, amelyre a test és lélek egy
aránt teljes felkészültséggel indul.

Lelőtt pilótáknál nemcsak dollárokat, térképeket, idegen pén
zeket lehetett találni, hanem imakönyveket és kis bibliákat is. Nem 
volt annyi időnk és alkalmunk, hogy velük arról is szót lehetett volna 
érteni: vájjon a vasárnapi felrepülés előtt, vagy repülés közben 
kezükbe vették-e ezt a két kis könyvet, de az egyik bevallotta azt. 
hogy látta, amint a domboldalon felfelé igyekező hívek nagy alázat
tal mentek be templomukba. Arról nem akart nyilatkozni, hogy az 
ő kereszténysége találkozott-e a templomba lépő m agyar ember ke
reszténységével? Elfogott pilótákat kihallgató m agyar tisztek érdekes 
nyilatkozatokat tesznek arról, hogy a kihallgatás alatt milyen maga
tartást tanúsítanak ezek az emberek. Egyik testvérem megígérte, hogy 
a legközelebbi eléjekerülő pilótának átadja azt a vádbeszédet, amire 
e sorok írása közben gondolunk: vádoljuk az angolszász keresztény
séget, hogy a többi között a magyar kereszténység hitére törnek 
azzal, hogy vasárnapjait és istentiszteleti alkalmait sokszor, bűnösen 
és gonoszul megakadályozták.

Aki másokat a templombamenéstől eltérít, lebeszél, vagy meg-



akadályoz, joggal prédikálták ki templomainkban. íróinkat és közéleti 
embereinket, akik az ilyen cselekedeteket előmozdították, keresztény
ségünk megvetése kíséri. Hát akkor közönyösek legyünk mindazok
kal a keresztény és nem keresztény ellenségeinkkel szemben, akik 
egyéb károkozó cselekedeteiken felül elkövetik azt is, hogy tem plo
mainkat megrongálják, istentiszteileteinket zavarják.

Az istentelen bolsevizmus bezáratta a templomokat a hívek 
elől. A mindig nagyon kegyesnek m utatkozott angolszász keresztény
ség hadviselésében — még ha nem is gondol a mi sorainkban meg
nyilvánuló vádhoz hasonló megjegyzéseinkre — mennyire azonos 
gyakorlatot folytat: hívek előtt lezáratja a templomokat. A bolsevis
ták saját népükkel cselekedték ezt. Az angolszászok bizonyosan já r
nak nyitott templomaikba, de m iattuk más európai keresztyéneknek 
nincsen nyugodt vasárnapjuk.

Az elnökválasztás előtt úrvacsorázó és a rádióban imádkozó 
Roosevelt, vagy a magát jó angol-keresztényinek tartó  Churchill bizo
nyosan azzal hárítaná el magától ezt a vádat: mi nem kívántuk a 
magyaroktól, hogy háborúskodjanak. Tetteikért ők vállalják a fele
lősséget Isten és emberek előtt. Bizonyára minden m agyar felelős 
á 'lam férfi ezt a vádat személyében is Isten elé tudja vinni; de a 
demokratikus államform ában élő országokban is rengeteg ember van. 
akik a mai vádunkat nagvon megértik, sőt m éltányolják is. Komo
lyan hisszük, hogy az angolszácz kereszténység jobbik része, ha tudo
mást szerezne a középeurópai kereszténység ilyen panaszairól, nemcsak 
megpróbálna intézkedni, hanem eredm ényeket is el tudna érni.

Erre sajtó-lehetőségeink alig vannak (hacsak a m agyar rádió az 
amerikai adás számára cikkünk lényegét fel nem használja), s ezért 
nem tehetünk többet, mint hogy a technikát és tudom ányát nagyon 
megbecsülő modern keresztyén ember meggyőződésével megvádoljuk 
a repülőgépeket egyházéi lén es cselekedeteikért. Nem akarunk egy
oldalú keresztyének lenni. Valószínűleg a tengelyhatalm ak renülő- 
gépei is felszállnak vasárnaponként. De nagyon örülünk annak, hogy 
ezek a mi gépeink egyelőre nagyon kevés helyen űztek ki vasárna
ponként a híveket kedves templomaikból. G. L.

Mit mond az evangélium
a közösség koreszméjéhez ?

(Folytatjuk.)
8. A nemzeti élet vallásos értelme. Elvilágiasodásunk következ

tében nemzeti, társadalm i s politikai életünket nem vallásos eszmék 
vezetik. Pedig az egész világ Isten ítélete alatt áll, tehát minden 
földinek van vallásos jelentése és értelme, akár tudjuk ezt., akár 
nem. Megismertük, hogy az Istennel közösségben való élés alkalmával 
mily sok belső vallásos tapasztalatot szerezhetünk. Most felelhetünk 
arra a kérdésre, hogy van-e még más, ugyanilyen értékes, sajátos 
területe a vallásnak?

Jézus Krisztus m egm utatta, hogv a vallásos teljesség követelmé
nye szerint az egyénnek Istennel való közössége feltétlenül össze van 
kötve a társas élettel és ennek gócpontjával, a szerete+közösséggel. 
A társas, a közösségi élet minden vonatkozásának mindig van pozitiv 
vagy negativ erkölcsi vagy vallásos jelentése, akár tudomásul vesz- 
szük. akár nem. Isten bennünket egvmás számára terem tett: együtt 
éljünk azért, hogy kölcsönösen segítsünk egymáson. Istennel közös
ségben csak úgy élhetünk, ha közösségben élünk honfitársainkkal. 
Nyomorúságot idéz elő tehát minden közösségbontó cselekedet. Az Ö 
akaratát teljesítjük, ha építjük a testvéri közösségeket és megte
rem tjük a szeretet ben való együttélés és egvüttműködés, a igazi kö
zösségi élet lehetőségét.

Tudatossá kell válni ennek egész nemzeti életünkben. A nemzeti, 
társas élet minden jelenségének megvan a vallásos értelm e és vallásos 
értékére való vonatkozás, szentségi jellege. A közösségi életben elért 
eredmények lényegesek a hit szempontjából. Ez a cselekedetekben 
megnyilatkozó vallásosság a döntő jelentőségű és nem a hitvallás 
hangos elmondása. Vigyáznunk kell azonban, hogy ellenkező hibába 
se essünk!

M u m m  ft
ú tja  volt. Kötelesség em bertársaink 
m unkája gyümölcsének vigyázásában. 
Abból a mély érzésből fakadt az, mely 
napjaink világát ú jra  átalakítja, mint 
annyiszor az emberiség történelm e 
folyam án: a közösség iránti törhetetlen 
szeretetből. Ez az érzület indított az 
időjárás nem egyszer mostohasága elle
nére is, zúgolódás és ellenkezés nélküli 
kötelességteljesítésre. Minden ilyen 
tiszta érzés az isten megtisztító szere- 
tetében fogant. Isten akarta  igy, hogy 
legyenek emberek, akik a fenyegető 
vész idején őrködjenek áldása felett, 
hogy érezzenek felelősséget em bertár
saik m unkájáért, hogy tudva tudják: 
kötelességük szívük közösségért való 
dobbanása. Nemcsak szomszédért, ro
konért, testvérért, apáért, anyáért, ha
nem minden m agyarért, aki e hazában 
él s méltó becsületes m unkája ju tal
mául gondoskodó, féltő és aggódó sze
ret etünkre.

Közösségérzésből fakadó nemzeti kö
telesség, melyet vésznek idején a val
lásos erkölcs diktál. A felkelő napban 
pompázó mező Isten-élm énye tagadha
ta tlan  az em ber számára. Ünnepnap- 
váró lelke mind feljebb és feljebb 
emelkedik s érzéseiben Isten iránti há
lát és törhetetlen szeretet et kíván ki
fejezni.

,,Ha m arad egy marék búza, ha meg
m arad egyetlen egy Biblia . . . "  — hang
zik az igehirdető prédikátor ajkáról, — 
s ha m arad egy marok, mely azt ú jra  el
hinti, ha m arad egy imádkozó lélek, 
mely föléje tud m ajdan hajolni a Bib
liának, akkor: Krisztus egyháza fenn
m arad s a m agyar élni fog tisztán, be
csületesen, Isten szeret etében és félel
mében.

A szolgálatnak vége, az út befejező
dött. Emlékét hervadólag őrzi a hü 
asszonynak hozott mezei virágcsokor, 
hervadhatatlanul egy m agyar lélek.

Rágyánszki Pál.
—* ív* “ if*i *»*

Évkönyvek
A  soproni evangélikus líceum és 

tanítóképző-intézet ( LXXXV.  iskolai 
év) évkönyve az 1943—44. iskolai évről. 
Szerkesztette Rozsondai Károly igaz
gató.

Igen tartalm as évkönyv s belőle ki
m erítő képet nyerhet az olvasó az inté
zetben folyó összes munkáról. Legtanul
ságosabb az igazgatónak „Vonások isko
lánk háborús helyzetképéhez’’ c. be
vezető cikke. Kiemeli a cikk, hogv a 
háború hazafias és szociális téren sok 
többletet hozott az iskolába. A nemzet- 
nevelés és szociális nevelés erősebb 
hangsúlyozást kapott, életszerűbbé lett. 
A tetteket is követelő érdeklődés m ind
inkább a nemzeti és társadalm i élet lé
nyegét jelentő kérdések felé fordul és 
az öntudatos közösségvállalást erősiti. 
Az ifjúság külsőleg és bizonyos voná
saiban belsőleg is fegyelmezettebb. Fel
lépése különösen a leventenevelés ha
tására biztosabb, nyíltabb, katonásabb. 
Lelkileg is előkészült a honvédelmi 
feladatok teljesítésére. Az Országos 
Levente Tornaversenyen az intézet csa
patából alakították meg a diszszázadot. 
A régóta vajúdó új iskolaépületnek 
teljes elkészítését és a megépült gyö
nyörű tanulóotthon lakhatóvá tételét a 
háború megakadályozta. Az intézetnek
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nagy gondjai voltak a tanulók elhelye
zésével kapcsolatosan. — Az utolsó két 
tanévben az V. évf. növendékei vala
mennyien hosszabb tanítói gyakorlatra 
mentek, hogy a bevonult tanítók 
helyett az iskolában tanítsanak Nagy 
gyász érte a tanítóképzőt Matheidesz 
István ny. gyakorlóiskolai tanár el
hunytéval. Egyik kiváló tanára, vitéz 
Lenky Jenő teljes szolgálati éveinek 
birtokában nyugalomba vonult. Az ifjú 
sági egyesületek közül különösen a 
Pálfv-kör (önképzőkör) és a 62. sz. 
„Pálfy’’ cserkészcsapat végzett igen 
eredményes munkásságot A cserkész- 
parancsnok több napi állótábort, majd 
portyázó tábort szervezett. Acsád köz
ségben híradós különpróbára készültek 
fel a cserkészek táborozás keretében.

Az intézet fenntartója a dunántúli 
egyházkerület.

Növendékeinek száma 192 volt, akik  
közül evangélikus 123 (65°/o).

*
Az aszódi evangélikus Petőfi-Gimná- 

zium Évkönyve az 1943—44. iskolai év 
ről Az iskola fennállásának 178. évé
ben szerkesztette: Nagy Imre igazgató.

M últjával kapcsolatban érdem es meg
em lítenünk, hogy 1766-ban említik elő
ször, mint scola Latinát. Első pártfogója 
Aszód földesura, a Podmaniczky család 
s a nála nevelősködő Szontagh Sámuel. 
Híres professzora volt az iskolának 
Koren István, akinek idejében (1835— 
38) já rt itt Petőfi Sándor. Az iskola sok
szor került válságos helyzetbe, főleg a 
szabadságharc leverése után, de a kör
nyék előkelőségeinek és polgárainak 
támogatásával mindig talpra állt és fej
lődésnek indult. Elévülhetetlen érdem e
ket szerzett fáradozásával Moravcsik 
Mihály lelkész. Főgimnáziummá fej
lesztése 1912-ben indult meg, 1915-ben 
m ár Petőfi-főgimnázium. Mivel az 
aszódi evangélikus egyház a maga ere
jéből képtelen volt új iskolai épületet 
felállítani, a gimnáziumot 1927-ben á t
vette az egyházkerület. 1931-ben új, 
modern épületben kapott helyet, a régi 
épület ettől az időtől fogva in ternátu- 
sul szolgál. Az iskolai év történetében 
nagy jelentősége van az országos m a
gyar falusi tehetségmentés szolgálatá
nak. Öt tanulót neveitek s m indnyájan 
kitűnő eredményeket értek el. Egyéb
ként az Évkönyv csupán a legszüksé
gesebbek leírására szorítkozik.

Növendékeinek száma 382, (ebből 
24 leány) evangélikus 131 (34%).

*
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 

Lajos-gimnázium 83. évi Évkönyve. 
Szerkesztette: Zsolnai Vilmos t. ü. fő 
tanácsos, gimnáziumi igazgató.

Az évkönyv elején találjuk  az igaz
gató búcsúszavait, aki 40 évi szolgálat 
után nyugalomba vonult. Csak nagy 
vonásokban számol be a rövid tanév 
munkásságáról. Érdemes kiemelnünk 
az önképzőkör fáradozásait, mely eb
ben az esztendőben a népi szellem és 
katonás életszemlélet jegyében a m a
gyarság sorskérdéseinek vizsgálatával 
foglalkozott. A Bessenyei-Társaság nép
főiskolájának hallgatóival széleskörű 
értékes vitát, megbeszélést folytattak a 
növendékek. A D iákotthonnak 48 tagja 
volt.

Az iskolának 472 tanulója volt. Ebből 
evangélikus 135 (28%).

Közli: P. P.

Hitünk tárgyát ismernünk kell és azért hangsúlyoznunk kell a 
következőkeit. Értékesek az öntudatlan tettek és alkotások is, de mégis 
az erkölcs, a tudomány és művészet keretében folyó tudatos munka 
gyarapítja az értékek nagy birodalmát. Ugyanígy az élő hit emel ki 
minden társas jelenséget az öntudatlanságból és felismeri örökkévaló 
értéket, szentségének fokát, vallásos jelentését és értelm ét. Isten 
előtt való felelősségének tudatát. Ezzel egyúttal növeli a vallás hatá
sát a nemzeti életre. Kereszténységünk jelentősége és életben való 
szerepe tehát nagy mértékben gyarapodik, ha tudatossá válik, hogy 
minden társas és nemzeti jelenségnek a je l’ebaráti szeretettel össz
hangban levő hazaszeretetnek, nemzeti érzésnek is van nemcsak erköl
csi, de vallásos mivolta is, szent értelme is. A hívő, alkotó nemzet 
tisztában van azzal, hogy az együttes élet a vallásosságnak a gya
korló tere, ezzel megszenteli és sajátos értékét hangsúlyozza. Az 
egyházak nem tudják megépíteni az egymásért való felelős életközös
séget, m ert nem rendelkeznek az ehhez szükséges megfelelő és nélkü
lözhetetlen anyagi és hatalmi eszközökkel. Erre csak a nemzeti közös
ség képes. Ebből következik, hogy a vallásos élet teljessége és a sze- 
retetközösség csak a hívő nemzet körében valósulhat meg.

9. A hit, a szeretet, a szolgálat közössége. A hit az egyetlen igazi, 
kifogástalan közösségképző erő. Az érdek, a hatalmi, az eszmei közös
ségek mind gyarlók, mind bűnösek. Szellemük nem tud kiemelkedni 
felemás állapotukból. A titkosan is erősen működő önlziés és az elfo
gultságoktól vezetett ész, sohasem indítja el az embert és a nemzetet 
az egyedüli helyes és tiszta útra.

Más lesz minden közösségben a szellem, ha abban a hit és az 
Istennek átadott lelkek játsszák a vezetőszerepet. Ekkor már a tiszta 
szellem könnyebben érvénvesül és le tudja gvőzni a romlottat.

A közösségi élet elmélyítése akkor következik be, ha az egymás 
iránti cselekvő szeretetnek az Isten szeretetével való azonosságát fel
ismerjük és felebarátunk, honfitársaink iránti szeretetünk Istenben 
gyökerezik. Isten előtt felelősnek érezzük m agunkat testvéreinkért. 
Az együttműködés a szolgálat leikétől is legyen áthatva. A szolgálat- 
és áldozatközösség hitközösséggé alakul át.

Minden közösség tökéletesebb lesz akkor, ha a h it- és szeretet- és 
szoloálatközösség egysége jön létre. Tagjaik lelki fejlődése és azok 
együttműködésének értéke akkor érheti el a legmagasabb színvonalat. 
Az ily közösség egvben egymást építő, egymást növelő, nevelőközösség. 
Az ily közösségről mondja Pál apostol: (I. Kor. 3:16. és II. Kor.) ,.Kem 
tudjátok-e. hogy ti Isten temploma vagvtok és az Tsten lelke lakozik^ 
bennetek? Amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük já
rok és leszek nekik Istenök és ők én népem lesznek.”

10. Az őskeresztyének teljes életközössége. Az egyház tanítása
szerint pünkösdkor m egalakult az első egyház, mégpedig az igazi, az 
élet minden mozzanatára kiható életközösséget jelentő egyházi. Tud
juk, hogy a hívők sokaságának szívük, lelkűk egy vala és egy akarat
tal együtt valának mindennap. Lelkűket áthatotta a Szentlélek, veze
tése alatt is éltek és m egterem tette közöttük a legtökéletesebb egysé
get. Az I. század őskeresztyén emberei ilyen teljes közösségben éltek 
együtt. ' v, i -.TP— —»

E felfogás által az egyház fogalma oly nagy mértékben tágult, 
hogy felölelte az egész életet. Sok teológus szerint az igazi egyház 
alatt ily teljes közösséget kell érteni. A laikus azonban jobban meg
érti a pünkösdi esemény és az I. század őskeresztyénei életének jelen
tőségét, ha nemcsak a ma ism ert egyház alapítását látja meg, hanem 
meglátja a krisztusi hitben a Szentlélek, a Teremtő szellem vezetése 
alatt élők teljes életközössége ősmintájának feltűnését is. A hívek 
zsoltárokat és dicséreteket énekeltek, imádkoztak és hallgatták az 
apostolok igehirdetését. E jelenségek a mai istentiszteletekre emlékez
tetnek; de mégis megvan a nagy különbség, m ert hiszen nem a mai 
templomban összejövő gyülekezethez hasonlítanak, hanem minden sza
bálytól, megszokott szertartás és szervezeti formák nélküli fesztelen 
összejövetelekről van szó. A külső formák későbben alakultak ki. 
Akkor a Szentlélek teremtő hatalmának állandó jelenléte nemcsak pó
tolta a szervezetet, hanem még felülm úlhatatlan egységet, összhangot, 
egyetértést, egymás iránti szeretetet, segítő készséget, önzetlenséget, 
önmagáról megfeledkezést, áldozatkészséget is eredményezett.
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Erre a teljes közösségi életre képesít bennünket ma is a krisztusi 
hit. A Teremtő Szellem közössége pedig teljes egységet biztosít. A sze- 
retetben összeforrt hívők részesülhetnek gazdag lelkiadományok áldá
saiban és a Szentlélek gyümölcseit termő bővelkedő életünk m indenre 
elégséges erővel látja el őket. Az ily közösség imádkozva és elcsende
sedve munkálkodik Isten akarata szerint és felépíti Istennek élőkövek
ből álló templomait.

Megvalósult a mítoszok aranykorszakánál különb és magasabb- 
rendű l:özösség. Már a próféták sejtették lehetőségét, de teljes vilá
gosan csak Jézus Krisztus lelkében élt és benne való h it által, a terem tő 
szellemének erejével életre kelt. Ami egy tiszta szellemű hivő csa
ládi otthont oly összhangzatossá és kedvessé tesz, ami a hívők közötti 
nemes barátságot átalakítja, egymás értékét fejlesztő, önzetlen közös
séggé; ami két szeretetben és hitben összeforrt szívet az örök boldog
ság ígéretével telít, — az mind együtt volt ebben az életközösségben 
és terem tőerejének lendületével még felül is múlja. Amit az ősi népek 
hite az ókor hajnalán sejtett, az igaznak bizonyult. A teljes közösség 
isteni mivolta a Szentlélek kitöltésével igazolódott. A hit a közösség 
isteni eredetében, megszentelési lehetőségében a kegyelem  és teremtő 
élet áldásaival jutalmazta a hívőket.

11. A közösség eszménye. A Szentlélek kiáradása nemcsak pün
kösd napon történt, hanem máskor is. ,,M inekutána könyörögtek, meg- 
mozdula a hely és heteiének” akkor is, „m indnyájan Szentlélekkel.” 
(Ap. esi. 4:31.) A hívők a pünkösdi korszakba ju to ttak bele és a 
Szentlélek által Isten országa leszállt a földre. A pünkösdi közösség 
a terem tő szeretet vközössége. A hétköznapok szürkeségét felváltotta 
Istennek és embereknek közösségében az állandó boldog hűségből k i
csorduló hála szolgálata, a megszentelt szeretet ünnepi heve és gazdag 
ihletés életteljessége. Hol van az a megálmodott fényes korszak, az 
az utópia, az a látomás, amely versenyezni tudna a pünkösdi korban 
élő közösséggel? Az áldozatos szeretet és lendületes terem tő erő az 
Istennel való együttműködésből ered és a megingatlan hitbizonyos
ság az öröklét erőiből táplálkozik.

Akit egyszer m egérintett a pünkösdi Lélek szele: boldog öröm
mel hirdeti, nincs ennél tisztább, jobb, szebb, igazabb, testvériebb, 
szentebb és áldásosabb együttélés, m int a Szentlélek közössége.

12. A  hit kétsarkú feszültsége. Az imádkozás és áhitat óráiban 
a magányos lélek összeforr Istenével és a term ő csendben, várako
zásban elfogadja a felülről jövő megterm ékenyítő ajándékot. Ez az 
egyik sarka, mozzanata a hitéletnek. A másik a közösségben élők 
együttes hittapasztalata, amelyik a pünkösdi lélek kiáradásában éri 
el (csúcspontját.

Az egyedülálló lélek Istennel való közössége, kell, hogy kiegészül
jön a hívők csoportjában hatványozott erővel, érezhető szolgálatos 
hittel. Ezzel válik teljessé a vallás élete. Magányos lelki élet közös
ség nélkül elsorvad? De a m egfordítottja is igaz. A közösség hívő 
szellemi élete csendes magányban történő imádkozással őrzi meg ben- 
sőségét és eredeti sajátosságát, egyéni mélységét.

A Szentháromság összefoglalja Istenről való hitünk egészét. 
Ebben is benne van a hitnek kétsarkú feszültsége és benne van hi
tünk é? életünk m inden kérdésének megoldása.

(Folytatjuk). Léky Gyula

H a lá lo z á s . Ifj. Rimár Jenő nagyká
rolyi lelkész és felesége, Farkas Piroska 
4 hónapos kisleánykája, Ildikó, augusz
tus 1-én Isten hívó szavára visszatért 
Teremtőjéhez. Temetése 4-én volt a 
nagykárolyi evangélikus templomból.

E v a n g é liz á ló  táb or . Az ózdi és ózd- 
környéki evangélikus ifjúság júl. 27— 
31-ig konferenciát rendezett Szilvás
váradon a *Vadaskertben. A konferen
cián hat helység ifjúsága vett részt 
(Bánszállás, Borsodnádasd, ózd. Put-

nok, Sajókaza, Somsály) 80-as létszám 
mal. Együtt hallgatta Istennek é le t
újító igéjét a tisztviselő, diák, bányász, 
gyárim unkás és földmíves ifjúság és 
bizonyságot tett Istennek bűnbocsátó 
kegyelméről, aki ezáltal akarja vezetni 
a mai ifjúságot nehéz harcában. Maga 
a szép term észet is felemelő hatással 

.volt m indenkire. Az igében és a term é
szetben m agát kinyilatkoztatott Isten 
csodás összhangban éreztette közelségét 
a szívekhez.

BfeNCaiKUiCI FT
Pályázat

A fejér-kom árom i evangélikus egy
házmegye elnöksége pályázatot hirdet 
az elválasztás által m egüresedett orosz
lányi lelkészi állásra, melynek java
dalma: 1. Készpénzben 261.12 P. 2.
Stólákban kereszteléseknél minden pár 
komától 14 fillér, egyházkelő asszony 
avatásától 1.36 P. Minden házaspár 
összeesketéséért 2.75 P. Minden halott
nak prédikációval való eltem ettetéséért 
2.72 P. Prédikáció nélküli tem etésért 
1.09 P. 3. Anyakönyvi kivonatok ki
állításáért 2.72 P, családi értesítőért 5.44 
P, családi értesítő  m egújításáért 0.82 P. 
4. Három sátoros ünnep alkalm ával az 
első napi offertórium  az eddigi szokás 
szerint. 5. A lelkészi földnek haszná
lata, mely föld kitesz a ré t- és lege'.o- 
illetőséggel együtt 40 kát. holdat és 
1487 D -ölet. A szántóföldnek, mely ki
tesz 38 kát. holdat 1154 TJ-ölet. elveté
séhez a m egkívánt magot a lelkész 
adja. A szántás és vetésbeli munkát 
azonban m indenkor annak idején a 
gyülekezet tagjai végzik, mely föl
dekre minden egyes gazda évenként 
tartozik tulajdon udvarából egy szekér- 
trágyát kivinni, ezen földek m inden
nemű term ését betakarítani, annak ide
jén behordani is az eklézsia köteles
sége lesz. 6. A paróchiális udvarbeli 
trágyát évenként a zsellérek tartoznak 
a lelkészföld kijelölt darab jára hor
dani. Az 5. és 6. pontok a latt felsorol! 
m unka és szolgálmány ezidőszerint 647 
pengő 80 fillérrel van megváltva. 7. 
Szemes gabonával 70 pozsonyi mérő, 
vagyis 43 hl rozs. 8. Kettő pozsonyi 
mérő, vagyis 1.23 hl búza. 9. 16 po
zsonyi öl, vagyis 32 erdei m éter (100X 
120X145 m) kemény tűzifa, melynek 
fele hasáb, fele pedig dorongfa, a pa
róchiális udvarra szállítva és ott ölekbe 
összerakva, megjegyezve, hogyha a m é
terek kisebbekké rakatnának, m inden
kor annyi méter, ami 16 pozsonyi öl
nek megfelel. 10. 16 akó, vagyis339 1 
m egforrott újbor, melyből a lelkész az 
oltárra gyóntató bort adni tartozik. 11. 
A paróchiális házat minden épületeivel 
a ház folyási beltelki 621 D -ölnyi k ert
tel, a községen kívül épült pajtával és 
szérűhellyel együtt szabadon használja. 
Azon feltétellel azonban, hogyha az 
eklézsiának szemes gabonája, vagy más 
elteendő eszközei lennének, az udvari 
m agtárban hely engedtessék. 12. Éven
ként kettő (22.5 km távolságra) és öt 
rövid fuvar (15 km távolságra). 13. Az 
oroszlányi határban kisajátitás folytán 
elvont 20 k. h. szántóföld helyett a 
pusztavámi határban kisajátítással kap
csolatos megváltási összeg erejéig vá
sárolt földeket adja. Az átruházási ille
ték és vásárlási költségek levonásának 
beszámításával. Ezidőszerint miniszte- 
rileg jóváhagyott 26 k. h. szántóföldet, 
melyhez járu l a  még fennmaradó, ösz- 
szegért vásárolható szántóterület (kb. 
8—10 k. h. szántó). Ezen pusztavámi ha
tárban lévő földek m egm unkálását 
azonban a gyülekezet nem vállalja, mert 
a nagyobb holdszámmal kárpótoltnak 
tekinti a lelkészt.

A gyülekezettől kapott ilyen ju tta tá
sokon kivül még évenként 198 pengő 
kongruát élvez a lelkész az állam ré
széről.

A fentieken kívül ezidőszerint a
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m unkaváltság 50 °/o-os emelése bizto
sítva' van.

Szolgálati nyelv a magyar és tót. A 
1 elkészválasztási szabályrendeletben elő
írt mellékletekkel felszerelt pályázati 
kérvények a lapban való megjelenés 
napjától szám ított huszonegy nap a la tt 
küldendők az esperesi hivatal címére: 
Komáromba.

Fadgyas Aladár s. k. esperes.
Dr. Händel Béla egyhm. felügy.

HÍREK
A  tisz a i e g y h á z k e r ü le t  július 28-án, 

Nyíregyházán tarto tta évi rendes köz
gyűlését. Lichtenstein László egyház
kerületi felügyelő egyház- és hazasze
retettől áthatott, em elkedett hangú be
széde nyitotta meg a közgyűlést. Tú- 
róczy Zoltán püspök rendkívül érde
kes évi jelentésében úgy az egyház- 
kerületben folyó lelki m unka minden 
részéről, m int az egyházpolitika mos
tani nehéz kérdéseiről adott tájékoz
tatást. A különböző bizottságok m un
kálatainak jelentései, iskolai és pénz
ügyi, valam int missziói m unkák beszá
molói után az egyházkerület szám adá
sai és költségvetése kerültek sorra. A 
komoly időkhöz illő komoly kérdések
kel foglalkozó közgyűlés végig ünnepé
lyesen és méltóságteljesen folyt le.

D. K a p i B é la  p ü sp ö k , az egyetemes 
egyház lelkészi elnöke augusztus 1-én 
töltötte be életének 65. évét. Tisztelői 
és m unkatársai közül ez alkalommal 
sokan keresték fel jókívánságaikkal.

A  M a g y a r  N ő k  S e g ítő  S z o lg á la tá r a  
egyházunk részéről is megindultak a 
jelentkezések. V árjuk a további jelent
kezéseket. A munka kiterjed a káro
sultaknak és kibom bázottaknak lelki 
vigasztaláson kívül ingóságok megőr
zésénél, elszállításánál, sérülteknek 
mentőállomásra, kibom bázottaknak a 
szükségszállásra kísérésénél való közre
működésre. Jelentkezéseket elfogadnak 
a lelkészi hivatalok.

A- so p ro n i fe ls ő  e g y h á z m e g y e  gyám
intézete július 9-én ta rto tt közgyűlésén 
azt határozta el, hogy a szabad rendel
kezésére álló 520 pengőt nem osztja szét 
saját hatáskörében, hanem a Gusztáv 
Adolf gyám intézet elnökségének bo
csátja rendelkezésére, hogy azt egy rá 
szoruló bombakárosult gyülekezetnek, 
vagy egyházi intézm énynek tám ogatá
sára fordítsa. Ennek az egyházmegyei 
gyám intézetnek eljárása például szol
gálhat az egyes helyi, egyházmegyei 
és egyházkerületi gyámintézeteknek.

A  S z é k e ly fö ld i  M issz ió i e g y h á z k ö z sé g  
július 30-án Csíkszeredán lelkészvá- 
lasiztó közgyűlést tarto tt, melyen Csík
szereda lelkészéül Tekus Ottót, a gye- 
nesdiási Belmissziói Otthon vezetőjét 
választotta meg. Az új lelkészi állás 
megszervezésével az egyházközség két 
lelkészi körre oszlik s így a Székely- 
földi Misszió nagy szórványfeladatait 
két lelkész fogja végezni. A misszió 
sepsiszentgyörgyi lelkésze az ú. n. Szé
kelyföldi Déli Missziót, a most meg
választott Csíkszeredái lelkész pedig a 
Székelyföldi Északi Missziót, gondozza. 
Az új lelkészt előreláthatólag szeptem
ber 3-án fogja beiktatni Járosi Andor 
esperes. „ J : |
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„A termést learattuk...“
A magyar emberneik szíve szerinti boldog ünnepe az aratási 

hálaadó ünnep. Nincsen állandó időpontja. Nem jelzi a naptárban 
pirosbetűs jelzés. Nem is csak a tem plom ban''ülik meg ujkenyér úr
vacsorájakor szentháromság után a 15., vagy 20. vasárnapon, hanem 
kint a búzaföldeken, messze tanyákon is. Gyakran résztvesz a kinti 
hálaadásban arató, gyűjtő, marokszedő, béres, tanyás családostul. 
M indjárt helyben bálát mondanak Istennek azért, hogy kenyeret 
adott a m agyar holnapokra s hogy m egtartotta erejüket a legnehe
zebb munkának, az aratás m unkájának végzésére.

Falusi emberekhez, különösen a földmívelőkhöz minden eszten
dőben egyetemlegesen ez az ünnep áll a legközelebb. Hiszen egész 
élete kapcsolatban áll a vetéssel és az aratással. Késő ősszel, amikor 
már erősen megrövidülnek a napok, gyakran hetekig húzódó esőzés 
akadályozza a munkában, ő az, aki reménységgel készíti a jövő esz
tendő kenyerét. Eltemeti a magot a föld rejtekébe, szinte hagyja meg
halni azt. Isten vigyáz már akkor a magvakra. A szép, barna búza
szemet csak egyidőre semmisíti még s veti alá a halálnak. Azért 
teszi ezt, hogy beteljesedjék az ő igéje: ,,Ha a földberejtett gabona
mag el nem hal, csak egy maga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt 
terem. Tavasszal, az első napsugár megpezsdíti a határt. K ihajt a búza 
is. Először füvet hajt. azután szárbaszökik, kalászt szór. Júniusban 
már aranysárga búzatáblákat lenget a szellő. Mennyi imádság és 
mennyi sóhajtás száll fel a m agyar paraszt ember szívéből ilyenkor 
érette! És végre eljön az aratás . . .  Ez a napok koronája. Rendre lehull 
a gabona, kévékbe kötik, kicsépelik, malomnak kerekei összezúzzák 
a szép szemeket, életet, kenyeret hoznak a m agyar holnapokra.

Városi, különösen fővárosi emberek m it sem tudnak békeévekben 
erről. Legfeljebb a képes újságok fedőlapjairól gyönyörködnek el a 
szebbnél szebb m agyar aratási képekben. Ebben az esztendőben azon
ban majdnem kivétel nélkül mindenki aggódott a termés miatt. Min
denki megérezte, hogy a háború ötödik esztendejének a végén a m a
gyar kenyér is veszélybe jutott. Óvóhelyeken hatalmas bérházakban 
is állandóan hangzottak imádságok a term ésért, egyházi vezetőférfiak 
főpásztori körleveleikben el is rendelték a gyülekezeti imádságot 
érette. M indnyájunk gondolkozásában, imádságaiban és aggódásaiban 
kifejezésre ju to tt az a gondolat, hogy nekünk a kenyér mindent 
jelent. Benne van nemcsak a testi szükséglet, hanem a békesség, nyu
galom, benne van az egész boldogságunk is. Földműves ember és 
diákfiú, napszámos és egyetemi hallgató egyaránt szívesen vállalta 
a vetés őrizésének m unkáját. Mindig arra gondoltunk a gyakran is
métlődő támadások során: Istenem, talán apró gyujtólapocskák hul
lottak valahol Bácskában, vagy Békésben, amikor a rádióban ,,légol
talom vigyázz! Bácska és Békés” volt.

Isten azonban m egtartotta a magyar kenyeret a m agyar holna
pokra. Még ugyan életünknek sok dolga felől van naponkénti aggó
dásunk és félelmünk, de a legfontosabb, a legszükségesebb, a minden
napi kenyerünk m ár meg van. A kenyér pedig m indem é elégséges. 
Ma kalácsra nem lehet vágyódása a magyar embernek. Ha van ke
nyere — m indennapra egy karéj — elégedjék meg vele. És mondja 
el mindennap hálaadással és könyörgéssel a M iatyánk negyedik kéré
sével: ,,A mi mindennapi kenyerünket add meg m inékünk ma!” Száll
jon hát egyszerű, fehérrem eszelt magyar templomokból idén éppen- 
úgy az örvendező hálaadás, mint városoknak hatalmas székesegyhá
zaiból. Ne legyen egyetlen gyülekezet se, ahol fel ne zendülne az ősi 
ének zengedező hálaadása: ,,A term ést learattuk, Békén csűrbe takar
tuk. Meglett m unkánk jutalm a, Áldott az Úr irgalm a.” Áldott legyem 
az Ür irgalma Dicsőítsük és magasztaljuk Öt, m ert nem bűneink 
szerint, hanem végtelen kegyelmessége szerint cselekedett. S aratási 
hálaadás u tán ne kívánjunk pihenést. M enjünk előre újabb munkára. 
Dolgozzunk szünet nélkül, m ert „emberé a munka, Istené az áldás.”

, Ma a belső fronton senki ne kívánjon szabadságot” — mondotta 
valamelyik nap a vonatban egyik útitársam . Tisztviselő ember volt, 
aki emberileg megérdemelné augusztus hatodikán az egy-két hetes 
pihenést. De nem kívánja ezt. Dolgozni, munkálkodni a magyar hol
napokért: ez ma m indnyájunk kötelessége, hogy munkánk nyomán 
állandóan újabb és újabb kenyér kerüljön a magyar asztalokra . . .

Pásztor Pál
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KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B A Z Á R . K Ö Z  3
T E L .: 384-447

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok,. hamutálak,

nászajándékok.

D O  A ¥ T1VJ I D I V J /^  műhimző és plisséspece- 
J j lV f A L J lN  tlLLílTV-/ alista bérmunka üzemei.

Vili., A g g t e l e k i - u  2 / a .  ( R á k ó c z i - ú t  s a r o k ) ,
T e l e f o n :  344—637

Azsúr, plissé. hímzések,  g o m b áth ú zás  
és  m inden  e s z a k m á b a  vágó m unkák  

szakszerű  készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185—462.

Ili Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 

I  és kicsinyben.

II Budapest, IV., Sütő-u. 1.
ALAPÍTÁSI Év: 1853.

ELIGM ANN
é k s z e r - e z ü s t - a r a n y

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

Rég! közismert. * n i/V
megbízható *

Ajándékok,  ó r a  k ü l ö n l e 
gességek  és órajaví tások

L étesült a  „Nemzeti önálló - 
sítósi A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

T elelőn: 38-20-87.

zongorabi
és az összes hang- ÍV̂  A RWIT"7 hanSszer- 
szerek legolcsóbban 1 telep
B udapest, Vili. kerü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
L e ra k a t: M ohács, S zen t-ls tv án -u tca  49. sz.

E vangé likusoknak  á rengedm ény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

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

Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

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

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Z o n g o r á k ,  h a r m ó n i u m o k
eladása M e n d ö l n év é t e l e

B ezeréd i-u . 10. — Tel.

hittestvérünk 
zongora termében 

140-352.

M űvirág , d ís s to ll , e r e d e t i  k ü lö n le g e s 
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Bp est, IV., Sütő-utca 1.
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

RFIY F P 7 Í 1 K  z o m ^ n c te*ki<ik*
ULLI LULU l\ vésések, jelvények, 
KOVÁCS  L A J O S  néviegyek' cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÜT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.
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LUTHER-IflRSflSÁG
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6’— P. 
Kötve : 9'— P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 
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Nehéz, nehéz
Bizony, nagyon nehéz ma 

keresztyénnek lenni. Nem 
azért, mintha Istennek ehhez 
az emberi világhoz való ke
gyelme meggyengült volna, ezt 
csak a maguk bajaival vias
kodó és erejük fogytán lévő 
emberek szokták emlegetni. 
Nem azért, mintha nem volna 
ma is egészen kivételes szép
sége és értéke az emberi élet
ben a mustármagnyi hitnek, az 
egészen kevéske jónak, az ál
dozni tudó szeretetnek és a 
béketűrő kereszthordozásnak. 
Azért nehéz a keresztyén em
bernek, mert túlságosan ma
gára hagyatottnak érzi magát 
az emberek között. Olyan ke
vés embertársával tud beszél
getni hitről, imádságról, re
ménykedésről, . mint amilyen 
nagyon sokat tudnak vele az 
emberek szenvedésekről, kár
vallásról, nyomorúságról, bi
zonytalanságról keseregni és 
és sopánkodni. Mindig világo
sabban kezdjük látni, hogy mi
lyen végzetes bajokkal és meg
terhelésekkel ajándékozta meg 
a mai embereket az a sokszor 
olyan fölényesen hangoztatott 
állítás, hogy a vallás magán
ügy. Ez alatt nemcsak azt ér
tették, hogy mindenkinek a 
magánügye az, hogy melyik 
valláshoz, helyesebben egyház
hoz tartozik, hanem valójában 
azt értették, hogy az a magán
ügye mindenkinek: vájjon hivő 
vagy hitetlen-e? Szomorúan 
súlyos tévedés ez. A mai kor
szak napról-napra erősebben 
és meggyőzőbben igazolja, hogy 
az emberi nemzedékeket, vagy

társadalmi rétegeket, országré
szeket, vagy egyes falvakat dön
tően minősíti az, hogy alkotó 
egyedei, tehát az egyes embe
rek többségükben hívők, vagy 
hitetlenek. Mi hiába mondogat
tuk a keresztyén egyház első 
időibe visszanyúló idők óta, 
hogy a hit kérdése elsőrendűen 
közügy, — nem hitték el, nem 
vették figyelembe jelentőségét, 
kihatásait és nem számítottak 
vele jóformán egyetlen kérdés
ben sem. Ezért nehéz ma ke
resztyénnek lenni. De ezért 
hivatás. Olyan keresztyénnek 
kell lenni, aki a maga hitének, 
Istenben való bizodalmának 
nemcsak belső szükségből, ha
nem a köz érdekében is meg- 

! vallója. Sok teherpróbát kell 
j ma hordozni az emberi szívnek,
! de a hivő bizonyságtétel a többi 

összes teherpróbához erőt adó 
alkalom és szolgálat.

Nehéz ma magyarnak lenni 
is. Kicsiny nemzet tagjának 
olyan földön, mely Istentől 
gazdagon áldott föld ugyan, de 
éppenúgy van ostrom alatt em
beri ellenségeskedések részé
ről, mint ahogy a szigeteket 

I minden oldalról ostromolja a 
j körülvevő tengeráradat. Nehéz 

magyarnak lenni azért is, mert 
a magyar faj más fajtához ké
pest igen bőségesen kapott 
olyan belső faji adottságokat, 
hogy néha szinte meg lehet ér
teni a magyar ember önkénte
len büszkélkedését. Nyomasztó 
ezt a folytonos ellenkezést 
érezni magunk körül. Megta
nulni azt, hogy még az élethez 
való jogunkat is foggal és kö

römmel kell folyton védeni. 
Első királyunk óta, tehát jófor
mán kezdettől hozzátartozik a 
nehéz magyar élethez a magyar 
élet keresztyénsége is. Hogy ezt 
inkább rosszul, mint jól éltük, 
ez nagy tényező az elmúlt ezer 
év küzdelmei között. Most 
azonban egészen tudatosan és 
szándékosan kellene segítségül 
lenni és segítségül használni ezt 
a keresztyénségünket a magyar- 
földön folyó minden küzdelem 
és a magyar határokért folyó 
háború mostani idején is.

Ez tulajdonképpen egyszerű
nek látszik, pedig nem az. Nem 
számtani példa, amit összeadás
sal, vagy szorzással eredmény
hez tudunk vezetni. Itt kölcsön
hatásról van szó. A magyar em
bernek keresztyénsége minden 
belső erejét egyszerre kell ki
fejtenie és élnie keresztyénsége 
és magyarsága érdekében. A 
magyar embernek a legnehe
zebb próbáltatások óráin szent 
örömmel és szent reményke
déssel kell a keresztyénség 
belső fegyvereit forgatnia. Mi 
mindenki másnál jobban meg
tanulhattuk, hogy a nemzetek 
életének Atyja is ennek a vi
lágnak Krisztus Jézusban ki
nyilvánított Atyja és az ő csa
ládjában nekünk a magunk he
lyén kell maradni, a magunk 
életét kell így, vagy amúgy 
botladozva, de alázatosan és en
gedelmességre törekedve élni. 
Akármilyen nehéz mind a 
kettő, Tőle kaptuk és Neki fele
lünk érte.

K. L.
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Világiak egyházi 

munkálkodása
Korforduló küszöbén állunk s Egyhá

zunknak is fel kell készülnie -egyrészt 
az eddigi feladatoknak mélyrehatóbb 
megoldására, másrészt a jelentkező új 
feladatok teljesítésére és elvégzésére. 
Csakhogy a lelkészhiány fokozatosan 
növekedő volta m ár a jövőt fenyegető 
rém ként rajzolódik nemcsak a lelké
szek, de Egyházunk jelenével és jövő
jével törődő m inden hivő szemei elé. 
így lépett egyházi közérdeklődés kö
rébe világiaknak az egyházi életbe s 
annak m unkásságába való rendszeres 
bevonásának kérdése. Ez az érdeklődés 
az 1943. évben igen élénk volt, de — 
sajnos — a megvalósítás stádium ába 
még nem ju to tt el. E kérdés nagy fon
tosságú lévén, mégegyszer foglalkozunk 
vele.

Egyházi ébredés és m egújhodásról is 
sok szó esik. Mindezen kérdések tá r
gyalásánál és felvetésénél elsősorban 
azt a kétségbevonhatatlan tényt kell 
leszögeznünk, hogy az elm últ 2—3 év
tizedben a m űvelt közönség legnagyobb 
része távolm aradt templomtól és egy
háztól egyaránt s az egyházi és vallá
sos é let különböző m egnyilvánulásai
ból és működéséből csak igen kism ér
tékben vették ki részüket. Ez a távol- 
m aradás egyenes arányban állo tt a m ű
velődés fokával m inden keresztyén fe- 
lekezetnél egyaránt. A háborús szenve
dések csak átm eneti javulást idéztek 
elő. Ha m ár most figyelembe vesszük 
azt, hogy az utolsó évtizedben a köz
nép művelődési foka megnövekedett, 
akkor a művelődés fokával arányban 
álló közöny és távolm aradás növekedé
sével is számolnunk kell. Ez az előre
látás Egyházunk működésének m élyre
hatóbbá tételét fontos és sürgős pa
ranccsá teszi s a  kérdés gyakorlati meg
valósításának 24. órájához érkeztünk!

Az Evangélikus Élet 1943. évi 14. és 
15. számában megjelent ,,Gondolatok és 
benyomások az igehirdetés körül” c. 
cikk iróia bőséges és sokoldalú élet- 
tapasztalatok alapján rám utat a bajok 
egyik forrására, am ikor azt állapítja 
meg, hogy „a hívők nagyrésze nemcsak 
kizáróan papi beszédet akar hallani, 
hanem az ige igazságának a gyakorlati 
életben leendő értékesítését, annak ta 
nulságképpen leendő levetítését, vagyis 
a gyakorlati életre való alkalm azását 
is”. — Az idézett cikk figyelemreméltó 
gondolatai még igen hasznos szolgála
tot tehetnek egyházi életünk kim élyí
tése terén  s a cikk egész tartalm át 
összesűrítve a következő mondata ta r 
talmazza: „a hívek lelkét is jobban
meg kell edzeni a biblia igazságaitól 
eltérő tanításokkal szemben oly módon, 
hogy azokat az élethez közelebb hozva, 
lelkűket nagyobb céltudatossággal és 
határozottsággal erősítjük meg”. — - Az 
1943. évi 20. számban „Az igehirdetés 
körül” című hozzászólás azután az előbb 
idézett gondolatokkal és kétségbevon
hatatlan élettapasz tálatokkal szemben 
m egállapítja a következőket: „voltak és 
vannak, akik azt mondják, hogy a lel
kész ne beszéljen az evangéliumról, de 
beszéljen többet az életről és annak 
problémáiról . .. Másról, m int az igéről 
nálunk a lelkész nem beszélhet. Ennek 
ellentmond a vallásunk egész lényege”.
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Harmincéves háború
Katonák is, történészek is, teológusok is, de maga a szenvedő 

ember is más és más szemmel nézi ezt a címet. Az emlékezet emberei, 
akik a legkisebb részletekre is kínos pontossággal szeretnek emlé
kezni, ridegen és oknyomozó gondolkodással vizsgálnák m inden jelen
tős és jelentéktelen mozzanatot. Amikor, m int m últbeli emlék áll előt
tünk, egészen m ásképen beszélnek róla a még élők, m int azok, akik 
benne élnék a maga teljes ctrámaiságában.

Van egy kis tuizás a címben. Von egy harmincéves háború, amely 
vallási okokból tö rt ki. S ma lolyik egy háború, mely folytatása az 
1914-ben megkezdődött háborúnak. Közoen voltak ugyan szünetek és 
a készülődése« idő, de ma m ár mindjobban elhatalmaskodik gondolko
dásunkban az a vízió, hogy ez a háború is harmincéves háborúnak 
nevezhető. --

Ázsia eléggé kivette részét ebből a háborúból. Am erikának is 
voltak kis államocskái, amelyek a harmincéves háború folytonosságát 
biztosították. Amikor a spanyol polgárháború folyt, a többi biztosított 
európai állam abban a nyugalm as biztonságban élt, hogy a műveltebb 
és hum anisztikusabb egyéb Európa elhárítja magától mégcsak a gon
dolatát is a háborúnak. S napjainkban m indinkább fogyván a semle
gesek tábora, elm ondhatja a jelen krónikása: im m ár mindenki harcol 
mindenki ellen.

Az egyházi emberek hitük folytán Istenhez kötözöttek is. Ezért 
tudnak felülemelkedni az eseményeken. Nem írnak könyveket ,,Búcsú 
Európától” címmel s nem keseregnek elvonult költőkkel együtt azon, 
hogy a barbár szellem szökött be im m ár az összes párizsokba, hanem 
a legkegyetlenebb szenvedés és a még m egm aradt örömök idején 
tudnak reálisan gondolkodni a jelenben élve és a jövendőbe nézőén is.

Mindig figyelmesen olvassa el egyházi ember államfők olyan 
nyilatkozatait: világnézeti küzdelemről van szó és a harc a végsőkig 
és a döntésig megy. Ilyen alkalm akkor mindig a nagy profi birkózá
sok ju tnak  az em ber eszébe. Izomkolosszusok ugranak ki emlékeink 
sorozatából s szinte halljuk, hogy mint lihegnek az izomembereik s 
hogy várják  a gongütést, amely esetleg pihenőt, esetleg a győzelem 
kihirdetését jelzi. I tt is elég nagy tétekről van szó. Vagyonokról és 
a személyes büszkeséget kísérő nagy népszerűség diadalairól. S mikor 
az ilyen küzdelemnek vége van, az arénák közönsége hazamegy s az 
élet megy ismét a maga útján  tovább. A háború hatodik évében 
viszont a harcoló hadseregek katonái között naponként többszáz 
önként vállalkozó fiatal harcos vállalkozik a legnehezebb és legönfel
áldozóbb feladatra is. Az emberi teljesítm ények és áldozatvállalások 
olyan m éreteivel állunk szemben, amelyekre a békében nem m ert 
volna gondolni sem az európai ember. Nem m agáért a harcért, talán 
részben a dicsőségért, de legfőképen azért lesz hőssé a ma katonája, 
m ert bizonyítani akar valam it élete bátor feláldozásával is.

Ezeket a hősiességeket világhírnévre m agasítja a rádió, korunk 
szűkreszabott sajtója s a nagy nyilvánosság visszatérően foglalkozik 
ezekkel a valóban nagyszerű példákkal. Valamikor pedig tankönyvek
be kerülnek bele ezek az el nem múló cselekedetek, csak ott tévedne 
egészen az ember, amikor az ilyen részletcselekményeket összegyüj- 
tené s ezekből próbálná megrajzolni a harmincéves háborút.

Igehirdetésünk akár Svájcban, akár Németországban., megőrizte 
mindeddig nagy függetlenségét s ha akármelyik európai ország ige
hirdetőjének erre a harm inc évre terjedő predikációs gyűjtem ényét 
az érdekelt ország nyilvánossága elé lehetne bocsátani, ezekből az 
igehirdetésekből (lehetne keresztm etszetet kapni arról, hogy milyen 
örömök, milyen félelmek, milyen tragédiák és milyen bizonytalan
ságok foglalkoztatták nemcsak azt a gyülekezetei, amelyben a lel
kész szolgált, hanem azt a népközösséget is; amelyhez az igehirdető 
tartozik.
Hátha a nagy nyilvánosság, vagy a presbiterek és egyházhívek tud
nák és ism ernék az igehirdetés m űhelytitkait: hogyan születik meg 
egy egyházi beszéd? Hogyan küzd aiz; igehirdető a Szentlélekkel: ezt 
meg k * l  mondanod, ezt el kell hallgatnod. M utasd meg alázatodat, 
engedelmességedet: légy m ártír, stb. Ha a prédikációk mellé lehetne 
állítani a lelkészek nagy belső küzdelmeinek m inden mellékterm ékét
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s erről beszélni lehetne, vagy rádióelőadásokat, igen gazdag irodalmi 
súlyt is jelentő term ékekkel gazdagodhatna úgy a leíró, m int az 
oknyomozó, vagy a szellemtörténeti történelem  tudomány.

Mi magunk sem akarjuk felfokozni a lelkész súlvát és jelentő
segét a világháborúban Kézsséggel elismerjük, hogv a harcoló katona, 
a fronton dolgozó mechanikus, a légókórházban dolgozó egészségügyi 
katona és sz állandóan bombázott gyártelepen dolgozó forrasztó m un
kás szerepe az ország előtt is nagyon-nagv becsben áll. Elismerjük 
azt is, hogy költőink előre végigszenvedik a látó szemeik elé később 
kerülő eseményeket. Nagyrabecsüljük minden olyan szellemi mozga
lom embereit, akik elakarták téríteni az emberiséget a kitérő háború 
e ’ől s m egverettetésükben m ár azt sem mondják: ugve igazunk volt. 
hanem szenvedve hallgatnak az emberiségnek tragédia felé rohanó 
s majdnem önként vállalt sorsa miatt.

Mégis az igehirdető áll előttem, akinek vasárnapról-vasárnapra 
vigasztalni kell ezreket és m illiókat s magát és értelm ét im m ár nem 
adhatván, felkiált az egyik vasárnapi eoistólai igével a világ vala
mennyi lelkésze: hű az Isten! De ez a felkiáltás, am int megcsendül 
Abóban, vagy Zágrábban, vagv Caenban. vagy a harcoló világ bármely 
helyén: többet mond, mint m inden hadijelentés, vagy biztató állam 
fői rádióbeszéd. Nagy anachron’zm uc az, hogy ennek a háborúnak is 
legtragikusabb szenvedője az egyház és a lelkészek lesznek s most 
még látjuk azt, hogy az egész világ m ennyire lesi az igehirdető ajkait, 
hogy mit kényszerített arra a Szentlélek.

Harminc évig adóösszeíró íven lehet hűségesen dolgozni. Ennvi 
idő alatt a régi szőlőt fokozatosan meg lehet ú jítan i tíz hold területen 
Sebész orvos ennyi idő alatt rosszul menő praxis m ellett is több. m int 
tízezer embert operálhat meg. Egy képviselőház ezalatt az idő alatt 
elkoptat tíz-húsz miniszterelnököt s majdnem anmvi országgyűlési 
nvorsírót. S ugyanennyi idő alatt egv lelkész közel kétezer prédi
kációt mond, mégha évenként szabadságot is tud venni magának. Az 
orvos gyönyörködhetik meggyógyult betegebben, a politikus visszagon
dolhat ennyi idő után arra, hogv hány helyen tarto tt beszámolóbeszé- 
det, de a lelkész állandóan csak azt m ondhatja: mindig Istetn előtt 
álltam  gyülekezetemmel. Nincs semmi változatosság ebben a m unká
ban, de van benne igazság, szentség és szépség. Ez a munka fejezi ki 
azt, ami m egmarad az emberiségben s am iért érdemes élni.

Ha m a  össze lehetne hívni Svájcban, vagv Svédországban egy az 
európai lelkészek számára tartandó evangebzációt akkor aiz előadók
nak bizonyosan minden résztvevő azt a föltételt adná fel: szabad 
nekem még lelkészkednem, nem  kell-e kétségbeesett állapotom m iatt 
o 'thagvni gvülekezetemet s nem jobb volna-e megnémítanom magam 
inkább örökre? S erre a nagyon hivő. nagvon prófétai és nagvon gon
dolkodó előadók minden bizonnval azt válaszolnák: kiki m enien ismét 
vissza gyülekezetébe, kiki vegve fel ismét kersztiét s kiki várja meg 
gyülekezetével együtt a győzelmet épen úgv. mint a vereséget. Lel
kész mondjon le egvszersmindenkorra a kétszeres győzelemről. Tsten 
eh ette  minden hivő lelkész számára a győzelem koroná ját, Legfeljebb 
az a jócselekedete lehet, hogy ebben a győzelmi bizonyosságban ne 
önző módon éljen, amit sohasem tehetett s most különösen nem tehet, 
ossza meg ezt a győzelmi örömet a gvülekezettel.

M ert a lelkész nem tud helvezkedni. Nem szabad alkalmazkodnia 
senkihez és semmihez s így azt hiszi, hogy m agára marad, pedig épen 
ebben az esetben nincs egyedül S ebben a m agárahagyottságában 
nagy gyülekezet növekedik fel mellette. A harmincéves háború alatt 
értékben és számban mindjobban hatalmasodik m ellette az Isten béké
jét várók tömege s ezeket sem elhagyni nem lehet, sem beszéd nél
kül elengedni nem lehet. Velük együtt kell élni: énekben, imádság
ban, beszédben, hallgatásban és bizakodó várakozásban.

Ebben a harmincéves háborúban m ár eddig is azok a vesztes 
államok, ahol ezalatt az idő alatt csak a mozibemutatóknak volt kö
zönsége és templomok üresek voltak. Vereség érte  azt a népet, mely 
sokat látott és sokat hallott, de nem tudta meghallani és megérteni 
Istennek a szavát. Vereség érte  mindazokat a kis- és nagy nemzeteket, 
amelyeknek világhírű államfői voltak és nagyszerű agytrösztöket tud 
tak összeállítani, de nem vették észre, hogy vannak lelkészek is abban 
az országban, akik vasárnapról-vasárnapra mindig csak imádkoznak 
valam ennyiük leikéért.

M f f i M J i E l E T
Meg kell állapítanunk, hogy az első- 

1 nek idézett cikk nem azt fejtegette,
! hogy a lelkész ne beszéljen az evan- 
i géliumról, hanem félreérthetetlenül azt, 

hogy az evangélium hirdetése során és 
j azzal együtt az élet problémái jobban J kapcsoltassanak össze a mindennapi 
S élettel Az egyházi és vallásos élet je 

lenségeinek két évtizedes megfigvelé- 
j sei során szerzett tapasztalataink alap

ján is m egállapítottuk azt, hogy a hí- 
I vek nagy sokaságánál a vallás és a hit 

olyan, mint az egyszerű em bereknél az 
j ú. n. ..első szoba”, am it rendszeresen 
j nem használ s csak ünnepen lép be oda, 
j hite és vallása mindennapi életétől tel- 
: jesen elkülönített része lelki és gondo- 
: latvilágának, szorgalmas templomjáró, 
í buzgón részt vesz egyháza mozgalmai- 
| ban, de m indannak dacára élete min- 
! dennapi megnyilvánulásaiban igen ke- 
! vés nyomát találni. Ezt a jelenséget 

minden keresztyén íe'.ekezethez ta rto 
zóknál bárki megfigyelheti s ez nem 
szórványos jelenség, hanem elég á lta lá
nos.

Egyházi testületeken és értekezlete
ken. valam int azok területén kívül is 
gyakran folyik vita a biblikus irány és 
a gyakorlati irány között s ez a régóta 
húzódó vita még mai napig sincs el
döntve. Még szerencse, hogy eldöntve 
nincsen, m ert eldöntése m egm érhetet
len következményekkel járna, am 'n t 
azt az alábbiakban ki fogjuk m utatni. 
Az élet tanítása azt m utatja hogy úgv 
fizikai élet, m int a lelki élet nem ki
zárólag egy-egy törvény szerint műkö- 
d'k, az élet jelenségei nem kizárólag 
egyetlen törvény szabályai szerint foly
nak le, hanem több törvény fogaskerék- 
szerűen összekapcsolódik s sok ellen
tétesnek látszó törvény egymás kiegé
szítője. A biblikus irány és a gyakor
lati irány, nézetünk szerint, nem egy
m ást kizáró tételek, hanem egymást k i
egészítő tételek. A biblikus irány fog- 

i lalja el a főhelyet, a lelkész elsősorban 
elméleti irányú ráterm ettséggel bíró 
egyén legyen, de em ellett kellő helyet 
kell biztosítani a gyakorlati iránynak, 
ha nem akarjuk  azt, hogy a hit és val
lás a hívek sokaságánál az ..első szoba” 
szerepét játsza. Ez az együttes irány 
egyedül képes az egyházi és vallásos 
élet m élyrehatóbb megerősítésére, lé
pést tud ta rtan i a köznép művelődési 
fokának haladásával is s a műveltebb 
rétegeket is képes visszavezetni az egy
házi és vallásos élet keretébe. Az egyé
nek túlnyomó része vagy elméleti irány
ban, vagy gyakorlati irányban rendel
kezik megfelelő ráterm ettséggel és ké
pességgel s eszerint választ pályát. Az 
elméleti irányúak a gyakorlati kérdé
sekben tájékozatlanok s csak kevés 
rendelkezik közöttük m indkét irányú 
képességgel. A lelkészi pálya elméleti, 
tehát nem tekinthető egyéni fogyaté
kosságnak. ha gyakorlati téren ke- 
vésbbé tájékozott. A lelkész jelenleg 
túl van terhelve s csak gyakorlati irányú 
feladat ju t osztályrészéül, melyek meg
oldására term észetszerűen nem rendel
kezik megfelelő képességgel. Az ész
szerű segítség nyújtása tehát csak 
abban állhat, ha gyakorlati irányban 
kap segítséget, de úgy, ha nem neki 
kell előbb m unkatársait kiképeznie. 
M ert hogy képzelhető el az, hogy tú l
terhelése m ellett ideje legyen m unka
tá rsakat kiképezni? A segítés más te r
vezői arra  gondolnak világiak egyházi 
m unkálkodása tárgyában írt cikkeik-
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E M M E L E T
ben, Kogy lelkes apostolokat kell sze
rezni, akik hűséges m unkatársai iesz- 
nek a lelkésznek. De miből fognak azok 
megélni.

Lapunk 1943. évi 25 .számában egy
házi titkárságok szervezését javasoltuk, 
mégpedig az összes körülmény szem 
előtt tartása mellett. A terv rövid idő 
alatt, hosszadalmas előkészületek nél
kül s minden oktatás nélkül megvaló
sítható, a lelkész azonnal kész segítő
társat kap elsősorban azon feladatok 
megvalósítására, melyekre ő felkészülve 
nincsen, tehát ezért neki sokkal több 
időt és fáradságot jelentenek, m int az 
ahhoz értőnek. Ezen megoldás mellett 
több ideje és energiája m aradt biblikus 
irányú működésére, de egyúttal segítő
társa révén szorosabb kapcsolatba jut 
az egyházi és vallásos élet gyakorlati 
irányával s mindennapi problémáival. 
Hány esetet tudunk, hogy a lelkész k i
váló pap, kiváló jellemű egyén is, de 
természetszerűen gyakorlati fogyatékos
sága miatt nem tud híveivel kellő kap
csolatot fenntartani s tudása, lelkészi 
képzettsége és kiválósága nem tud ér
vényesülni. Gyakorlati irányú m unka
társ segítségével az egyéb feladatok 
nehézségeivel is leküzdhetők lesznek s 
érvényesülése teljesebb s tökéletesebb 
lesz. Azt vártuk, hogy tervünk felvetése 
után vagy e kérdést érintő hozzászólá
sok érkeznek, vagy más, esetleg még 
jobb, de gyakorlati irányú tervek lá t
nak napvilágot. De a laikus munkások 
kiképzése körül a gyakorlati élet lehe
tőségeit és követelm ényeit teljesen fi
gyelmen kívül hagyó, fellegekben úszó 
tervezgetéseket olvastunk az erre vo
natkozó cikkekben, melyek minden 
reális alapot nélkülöznek. Az egyik 
cikkíró pedig egyházi titkárságról szóló 
cikkünkről azt írta, hogy csak részben 
tartozik ide (t. i. a szőnyegen levő kér
déshez), ezért nem is foglalkozik vele. 
Ezek ékesen bizonyítják azt, hogy a 
gyakorlati kérdések egész sora erősen 
elhanyagolt területe egyházi életünk
nek s elsősorban ezen a téren van h a t
hatós segítségre szüksége a lelkésznek 
és az egyháznak, ha nem akarunk az 
üresen álló templomok korszakába 
jutni. — Tervünk elkészítésénél szem 
előtt tarto ttuk  a következő elveket: Az 
új m unkatárs m ellett is a teljes vezető
szerep a lelkész kezében maradjon, az 
semmiesetre sem fejlődhessék a lelkészi 
tekintélyt csökkentő tényezővé, s 
amennyiben a háború után nehezebb 
megélhetési viszonyok köszöntenek 
ránk, ifjaink számára is némi új el
helyezési lehetőséget nyújtson. — Fel
vetett tervünket részletekre kiterjedő 
módon még nem fejtettük  ki, m ert a 
terv  irányában semmi érdeklődés sem 
jelentkezett, sőt még a tervvel szem
ben felsorolható érvek hosszú sorára is 
készen állanak felvilágosító ellenér
veink.

A világtörténelem legvéresebb s leg
keményebb küzdelme dúl, százmilliók 
végsőkig megfeszített harca új világot 
formál s az eddigi jelek szerint minden 
tudás, erő és élettapasztalat latbavetése 
az egyetlen mentőcsónak, melynek se
gítségével átérhetünk  az új partra. A 
világesemények m intha beretvaélre é r 
keztek volna, ahonnan döntés vagy 
jobbra, vagy balra fog történni, de 
semmiesetre a jelenlegi életirány egye
nes folytatásaként. Ügy rémlik, hogy a 
nyugati kultúra túlsókra szaporodott á l
képleteivel és a keresztyénség, túlságo-
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M ert az ilyen hosszú ideig tartó  háborúban rengeteg halott van. 
hősi és polgári halott egyformán. Akárhogy fogalmazzák meg jogá
szaink és katonáink, hogy ki nevezhető hősi, vagy polgári halottinak, 
valam ennyien mégis áldozatai a nagy küzdelemnek. S ezeknek pré
dikálni kellett addig is, amíg éltek s különösen akkor, amikor ettől 
a világtól elsizakadóban voltak S minden koporsó m ellett kellett pré
dikálni a még élőknek, hogy kik és hányán és m iért haltak meg: 
érettük, m iattuk és helyettük.

Az orvos és a lelkész a halál gondolatával aránylag a legkönnyeb
ben barátkozik meg. M indketten nagyon jól tudják, ha nem is mindig 
egészen egyformán, hogy mi az élet és mi a halál. De minden 
lelkész tud ja azt, hogy neki két gyülekezete van. Amíg él,- addig az 
élőknek szolgál1, s m iután hazahívattatik, együtt lesz: az általa elteme
te tt gyülekezeti tagokkal. Eltemette'tik hívei közé, nagyobb békesség
gel talán, vagy nagyobb küzdelem után, m int hívei: s együtt várják 
m egváltójukat a sírkertben. Ügy haltak meg, hogy ítéletre fognak 
felébredni.

Igazuk van azoknak is, akik a mostani harm incéves háború keserű 
élményei között többször hangoztatták: mindezek bűneink m iatt kö
vetkeznek reánk; pedig nekem semmi részem nincsen sem az egyház 
bűneiben, sem az arisztokrácia bűneiben, sem a középosztály hibáiban., 
sem a munkásosztály tévedéseiben, sem a m agyar falunak épen hábo
rús időkben m egtapasztalhatott önzéseiben. Tfetejn m indenkit ítélete 
alá vet. Sokszor tapasztaltuk meg, hogy a bíróságok nagy bűnösö
ket felm entettek. Bízni és hinni kell abban, hogy Isten a Krisztusban 
adott kegyelem ért felmenti a bűnösöket.

Ez a nagy harmincéves háború ezeket a látomásokat mind meg
jelenti az emberiség előtt. Milliók által mind jobban titkolva, bár 
átélve, jelentkezik az apokaliptikus élmény. K ikerülhetetlenül részese 
lesz ennek Európa népe s kevesen lesznek a ma élők közül, akik 
megmenekednek bajok nélkül ebből a harmincéves háborúból.

Sajnálatram éltó-e ezért Európa? Nem kár-e ezért a rengeteg 
értékpusztulásért, amely szemünk előtt pusztul el? S ki felel azért 
a sok művelt, jólelkű, keresztyén európai fiúért, apáért, gyermekért, 
akik fe lá ldoztalak  a harmincéves háború oltárán? S nem volna-e itt 
az ideje, hogy visszajöjjön erre a földre az Űr, hogy megkezdje íté
letét, amint egy diakonissza testvérünk sóhajtgatta sokak előtt? Mind 
emberi kérdések, amelyek az Örökkévalóságig hatnak s amelyekre 
felelet is érkezik s ezt személy szerint vesszük egyszer tudomásul.

Világnézeti háború ez az újabb harmincéves háború is. Csüggedt 
emberek azt hiszik, hogy a keresztyénség erős falait is ledönti ez a 
nagy küzdelem. Mi is érezzük és tudjuk, hogy nekünk is kell állan
dóan imádkoznunk egyházunkért. De ennek a harmincéves háborúnak 
is vége lesz Isten tudtával is. Mi keresztyén emberek csak ebben a 
meggyőződésben tekintünk erre a nagy háborúra. G. L.

Gondolatok a tehetséges szegénysorsú
tanulók támogatásával kapcsolatban

(Az orosházi gimnázium évkönyvéből.)

A kérdést nem nagyvonalú elvi fejtegetéssel akarom tárgyalni. 
A m agyar jelen és jövő szorongattatásai a gyakorlati eredmények el
érése szempontjainak m egtartására intenek. Erre int őseink m agyar
ságukhoz, meggyőződésükhöz ragaszkodó hűsége, csodálatos példája, 
az a hősies munka, amellyel Orosházát, a magyar vidék egyik legszebb 
jövőre jogosult kultúrm űhelyét jóformán a semmiből a magyar auto
nóm szellemnek megfelelő, fokozatosan kiépülő közösségi formákon át 
m egterem tették.

200 évvel ezelőtt jöttek ide eleink a tolnamegyei Zombáról, s a 
200 éves évforduló ma nem is lehet sem nagy bankettezésekre, evé- 
sekre-ivásokra, sem sok szónoklásra alkalom. Ellenben alkalom kell, 
hogy legyen a komoly önvizsgálatra, a felelősség elmélyítésére. A mé
lyen érzett felelősség gyakorlati eredményei is meg kell, hogy m utat
kozzanak. Szólamok voltak, de az igazi felelősség lelke hiányzott nem-



csak egyesekből, de nagy tömegekből is a letűnt időkben, ezért m aradt 
annyi kérdésünk megoldatlan.

Igen, mélyebb felelősséget kell tám asztanunk, uralkodóvá tennünk, 
beleharsonáznunk a magyar lelkekbe minden iránt, ami népünk fenn
m aradását biztosítja, ami a magyarság erkölcsi, kultúrális, szellemi, 
anyagi java, ami a sajátos m agyar lelkialkat tisztaságát óvja, ami a 
jobb jövő építésének nélkülözhetetlen kelléke, előfeltétele.

A m agyar tehetség, mégha olyan szegény is — talán ekkor még 
fokozottabb m értékben — az egész m agyar közösség nagy értéke, 
öröme, vigasztalása, nagy reménysége. Törődni kell vele, s az egyete
mes m agyar felelősség lelkének kell áthatnia minden magyart. Min
den magyar felelős minden m agyarért.

A szegénynek született tehetséges m agyar gyermek az egész 
magyarság nagy értéke. A tehetség elveszése, elkallódása, az egész 
magyarság kára, m érhetetlen vesztesége. A tanulás lehetőségétől el
zárt tehetségekben hány kiváló szervező, művész, tudós veszett el a 
m agyar közöny sivatagi kietlenségében.

Pedig igazán nem m ondhatja senki, hogy nem lett volna szük
ség több tudásra, magyar tehetségre a megelőző emberöltők ideje alatt 
is. Kultúrális, gazdasági életünkben elsősorban városainkon át a több
irányú idegenséget árasztó, a magyarság leikétől elütő, arra halálosan 
veszedelmes lelkialkat mind nagyobb tért hódított. A kétféle idegen- 
ség mohó hódítása nyomán m ár-m ár úgv látszott, teljesen megzavaro
dik a magyarság sajátosan m agyar látásbeli, észjárás- és gondolkodás
beli formák, a nemes m agvar hagyományok és a haladás korszerű for
mái egységét kifejező harmóniája, elvész lelki, életegyensúlya. Ügy 
látszott, elfelejtette, külön mondanivalója van a világ számára, meg
van a saját egyéni hangja, külön m agyar lelki alkata, külön m agvar 
történelmi célja, rendeltetése, külön hang kell, hogy legyen a Min
denható magv zenekarában, m ert csak igy van életének értelme. Más
különben elvész.

Az em ber a tulaidonát képező értékekre jobban vigyáz Gondo
sabban őrzi, a veszedelem esetén biztonságba helyezi, végveszélytől 
való menekülés idején is magával viszi. A magyarságot milyen nagy 
csapások érték a történelem  folyamán, ámde a sajátosan m agvar lelki
alkat. észjárás és gondolkodásmód, látásmód megmaradt, s fennm aradt 
népünk is. S ha az elmúlt, el lehet mondani, csaknem évszázadnyi
időre gondolunk, szomorúan meg kell állapítanunk: ez az időszak a 
külső dolgok, az üresen kongó szólamok, a kultúra helyett általában 
véve a legridegebb civilizáció, az anyagi előnvöket felm utató lehetősé
gek és célok szinte központias iellege korszaka. A régi nemes magvar 
hagyományok nagvrészt feledésbe m erültek, egvkor nagvrahivatott, 
fontos szerepet betöltő rétegek elfáradtak, elfajultak, s az ősi javak itt 
ilven, amott amolyan idegenség kezébe kerültek. A m agvarság az úi 
kultúrális és anyagi lehetőségek húsosfazekaitól mind messzebb került. 
Mi volt a sorsa a magyar tehetségnek, kivált ha még hozzá szegény is 
volt. tudjuk, az ilyen korszakban.

Ha a magyarság vészekkel leginkább teli időszakaira is gondolunk, 
a XVI—XVII. századtól szinte 1848-ig látjuk, mennyi szegénv m agvar 
ifjú köszönheti jólelkű, gazdag pártfogóinak felemelkedését Azokban 
az időkben egvszerübb formák között folvt az élet, szinte csak a falu. 
a körnvék földesura képviselte a ma m ár több ágra különült gazdag 
vezetőréteget.

Hánv magyar ifjú tanult az erdélvi fejedelmek. a földesurak. 
éldott.lelkű magyar nagvasszonvok. gazdagabb támogatók segítségével 
kütföldön is. S az ezer bajjal küzdő társadalom nemcsak hogv ellátta 
itthon a vezetés minden feladatát, vállalta minden terhét, az egvszerű, 
szegénv m agvar tehetségek tömegeit tan ítta tta  itthon és külföldön. 
A külföldi egveemeken nagy számban találunk e századokban stipen
diumokból, alapítvánvokból. adománvokból kint tanuló m agvar ifjakat.

A iólelkű magvar nagvasszonvok. földesurak. vezető férfiak fel
keresték az iskolákat, megkérdezték az iskolamestert, papot, tanítót, 
tanárt, nincs-e szegény tehetséges tanuló a gyerekek között, aki tám o
gatásra szorulna. Nem udvariassági látogatások voltak ezek a látoga
tások.- nem is az volt a céljuk, hogy egv-egv kis adománnyal a jószívű
ség önáltatásával távozzanak a látogatók, ők segíteni akartak, és segí
tettek is. S a magyar szellem hány, külföldön is elismert büszkesége,

san elszaporodott felületességeivel együtt 
nem köthet ki az új parton. Oda csak 
álképleteinek levetése u tán és legtisz
tább belső erői segtíségével ju tha t el. 
Hogy azonban van-e még elegendő idő 
az°k bevetésére, vagy pedig van-e ele
gendő önereje a levetés végrehajtására, 
azt m ár a közeljövő fogja megmutatni.

Wolf Béla.

Mi mindent kíván
nak iskoláinktól! ?

Üjabban egyházi lapjainkban több
ször olvastunk evangélikus középisko
láinkról megrovó megjegyzéseket. Na
gyon jól tudjuk, hogy nem tökéletesek, 
mivel emberi alkatások, em berek dol
goznak bennük és állandó javításra 
szükségük van. De ennek taglalása 
olyan formában, mint azt a Missziói 
Lapok névtelen cikkírója a lap augusz
tusi 8. számában teszi, nem helyes és 
nem igazságos. Dezséry László az Evan
gélikus Életben szólt m ár előbb arról, 
hogy a mi gimnáziumaink nép- és tá j- 
kutató m unkával nem foglalkoznak, s 

i ezért különösen a vidéki intézeteket h i
báztatta. Van abban igazsága, hogy 
többet kellene manapság ezzel foglal
koznunk, nem is szóltunk írására egy 

j szót sem, hanem megszívleljük. Most 
| azonban fentem lített cikkben az a meg- 
| állapítás olvasható, hogy finn levele- 
I zésre iskoláink tanulói nem vóllalkoz- 
; tak, s szerinte ezért az igazgatók hibá 
i sak. Olyan tanulságot azonban ebből 
| levonni, hogy nemzeti misszióra sem 
I tudják ez iskolák gyerm ekeinket ne- 
; vélni, ha nem nevelik keresztyén misz- 

sziói tudatra  és kötelességérzetre, s 
hogy missziói m unkára való nevelés 

1 nélkül iskoláink m unkája egyenesen 
1 kártékony a társadalom ra: ez olyan
1 merész állítás, hogy inkább csak derűs 

mosolyt vált ki belőlünk, m int felhábo
rodást, bár erre is jogunk lenne ne
künk, evangélikus iskoláknak. K eres
sünk a cikk utolsó mondata szerint 
más utakon „kibontakozást a jelenlegi 
tespesedésből”. E rre szeretnék helyzet
képet adni iskoláink növendékeinek 
m unkájáról.

Az elmúlt tanév után véleményt, 
k ritikát mondani nem helyes, hiszen 
mikor négy hónap volt csak a taníiási 
idő, s alig kevesebb az elvégzendő tan 
anyag, m int rendes évben, mikor a lelki 
beállítottság is kedvezőbb volt, m int ez 
évben: akkor sem lehetett semmire idő 
az iskolai, szorosan vett tanulási m un
kán kívül. Igaz, erre felhangozhat az 
ellenvélemény: hát a katolikus iskolák 
más világban éltek, hogy a fenti leve
lezésre tanulóik vállalkozhattak? Lehet, 
hogy nyugodtabb helyen voltak, lalán 
tanáraik  nyugodtabb lelki állapotban 
dolgoztak, hiszen a szerzetestanárok 
kétségtelenül kevesebb gonddal, egyéb 
izgalommal küzdenek, mint mi, protes
táns, evangélikus tanárok: lehet, hogy 
nem volt épületük lefoglalva stb. Csak 
statisztika alapján nem lehet ítélkezni, 
még az évkönyvek beszámolói alapján 
sem, hiszen pl. magam iskolám ilyen
irányú m unkájának bem utatására a 
szűk keret m iatt nem találtam  helyet, 
pedig tudom, hogy leveleztek diák
leányaink finn diákleányokkal. Máskor 
majd vigyázok, hogy beszámoló is !e- 

I gyen erről! Bár talán nem ez a leg-
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fontosabb. Hangzatos beszámolók mö
gött néha üresség tátong, rövid pár 
szó pedig értékes, komoly m unkát re jt
het.

Hogy milyen munkája van a tanulá
son kívül egy mai diáknak, ezt kívá
nom bem utatni néhány sorban. Le
vente-, cserkészmunka, rádiószolgálat, 
egyházi egyesületi tevékenység, ezek 
m ellett iskolai egyesületek, köztük a 
minden iskolában élénken dolgozó 
diákszövetség, vagy gyámintézet néven 
vallásos egyesület, ez belmissziói m un
kát folytat. E mellett vannak m inden
féle ifjúsági előadások, hangversenyek, 
melyek rehdezői elvárják az iskoláktól, 
hogy odaküldjék tanulóikat: minde-
nik rendező elsőrendű fontosságúnak 
mondja a saját vállalkozását, mely 
most a hadiárvák, özvegyek, sebesült 
katonák felkarolását, istápolását írja ki 
célul. Csak nagyjában soroltam fel eze
ket. H át még a szülők mit kívánnak 
gyermekeiktől: mindenféle m agánórá
kat adatnak nekik, ha talán kisebb 
m értékben történik ez mostan, m int íz 
előző években, de tanulnak otthon a 
gyermekek modern nyelveket, zenét, 
gyógytornára járnak, stb. Ha még 
hozzávesszük igen sok diák villamoso
zását, vasúti utazását, ami most nem 
kis időt jelent, nem kis fáradságot: kér
dezhetjük, hol m arad a gyermeknek 
ideje és ereje a szükséges tanulásra? 
Mert minden alakulat egész em bert k í
vánna: hány egész emberből kellene 
szegény diáknak állania, hogy helyt- 
állhasson?!

Sokoldalúságot vetünk és felületessé
get aratunk mostani nevelési rendsze
rünkkel. A serdülő ifjúságnak el kel
lene mélyednie m unkájában, hogy majd 
felnőtt korában minden tekintetben 
helytállhasson. Nem az iskolásoktól kell 
m indent követelni csak azért, m ert ók 
még kezünkben vannak, iskolának, egy
háznak kezében s az iskolából kilépve 
azután elveszítjük szemünk elől.

Szegény ifjú-nemzedék, melyet ez év
ben ezenkívül sok izgalom vett igénybe: 
légo, bombázások, háborús családi ba
jok, még akkor is, ha tragédia nem 
sújtotta közvetlenül őket és környeze
tüket. Ezért ez évben nem szabad úgy 
olvasni az iskolák könyveit, hogy m in
denki kikeresse belőlük azt. ami k i
fogásolni való, vagy kifogásolható. A 
mai szűk keretben nem is adhatták az 
igazgatók az iskola lelkét, mivel csu
pán a köteles beszámolókra, statiszti
kákra, névsorokra volt hely a megszű
k íte tt keret miatt. Csak azt vehették 
be beszámolójukba, ami történelmi 
szempontból okvetlenül szükséges volt. 
Lehet pl., hogy leveleztek is egyes is
kolák diákjai idegen országok d iákjai
val, de nem került a beszámoló az év
könyvbe. Hanem m ár fentebbi meg
állapításunkból is következik, hogy ez 
évben ennek elm aradása igazán nem 
olyan súlyos ítéletet érdemel, m int a 
fentem lített cikkben olvasható.

Változtatni kell szerinte? De nem ez 
a módja a jóindulatú javításnak. Tes
sék megfelelő javaslattal jönni, meg
felelő helyen, hogy hozzászólhassanak 
azok, kik benne élnek az iskolában, 
akik látják, m int lehet a kérdést meg
oldani mindennel, más fontos kérdések
kel összhangban. Azután megfelelő 
m unkásra kell bízni e m unka irányítá
sát, m int ahogy m indenütt a megfelelő 
emberrel áll, vagy bukik a legszebb 
ügy is. Dr. Bánkűty Dezső.
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hány kiváló m agyar tehetség emelkedett így fel segítségükkel. Nél
külük sivár lenne e korok kultúrtörténete, szegényebb a m agyar kul
túra. Egy-egy város és környéke valóságos kultúrális autonóm iát 
alkotott. E kultúrális autonómiába részben a központból, a kultúrális 
gócpontból kiinduló szervezés, részben a környező vidékek természe
tes vonzódása folytán újabb és újabb területek kapcsolódtak be. E kol
légiumoknak vidéken is voltak kis iskoláik, ezeken keresztül az érde
mesek felemelkedhettek. S amikor az ország egyik részén a Habsburg 
önkény, a másik részén a török uralkodott, itt is, ott is tám adtak ilyen 
kultúrális gócpontok, melyek a sajátos m agyararcú művelődés, szel
lemiség, hagyományok, a vidék szegénysorsú tehetségei számára is az 
emelkedési lehetőség otthonai voltak.

(Folytatjuk.) Cs. Gy.

Mit mond az evangélium
a közösség koreszméjéhez ?

(Folytatás.)
13. A Szentháromság közösségi jelentősége. A teljes keresztónv- 

ségtől, a Szentháromság tanától ihletve  látja az ember, hogy az1 én nem 
imádhatja, nem szeretheti Istent, ha egyben ugyanazon szeretettel 
nem fordul em bertársai felé. Isten, az én és a közösség, a szeretet 
szentháromságban egybeforr.

A felelősség is három irányú. Az ember felelős nemcsak Isten
nek, de a felebarátjának és a közösségnek is. Isten végtelen srzerete- 
tében elvállalta Fia keresztrefeszítésének tanúsága szerint a felelős
séget. A felelősség összeköti a hárm at egybe. Az üdvösség szent- 

! háromsága azt jelenti, hogy az egyes nem üdvözölhet, csak önma
gában és önmagáért, hanem csak Isten kegyelmével, felebarátjával, 
a másik emberrel, közösségével együtt. Elzt a szenthárom ságet és 
a többit is kiegészíti és megvilágítja a keresztrefeszítés szenthárom- 

| ,sága. A  bűn m iatt az Isten, az egyes ember és a közösség egyfor- 
i mán szenvedi a keresztrefeszítés fájdalm át. A keresztrefeszítés kö

zössége egységet terem t a három között.
Az erkölcs és a hivő élet jelenségei a szentháromság ősmintája 

szerint jutnak teljességre. A Szentlélek működésének. Isten áldás
nak titka  és a Szentháromsággal kap megvilágítást. Isten a közös
ség közvetítésével küldi jaz em bereknek a kereszt elvállalása után 
az áldást, teremtő erejét, többi adományait és ajándékát.

A  szentháromság, de a keresztrefeszítés dogmája is sok ra t’ofna- 
lista számára az értelem  botrányköve, pedig m indkettőt, m int ős
m intát tetkintve, meg kell tanulni értékelni. Gyakorlati jelentősé
gük és alkalmazásuk végtelen. Hiszen csak akkor rem élhetjük a 
megváltást, ha készek vagyunk alázatos szívvel elhordozni saját, fele
barátunk és közösségük bűneinek terhét, csak akkor várhatjuk a 
Teremtő Szellem kiáradásénak áldásait. Hitünk meddőségének m á
sik főoka, hogy csak Isten és a saját lélek viszonyát nézzük, a másik 
ember és a közösség egyenrangú jelentőségéről megfeledkezünk.

Az összes szellemi tudományoknak át kell alakulniuk, ha az egész 
1 élettel számolni akarnak. A gyakorlati életnek is látnia kell Istent, 

m int Teremtőt; az embert, mint Istenfiúságra hivatott és a közössé
get, m int a Szentlélek megbízottját. Mikor tud a tudomány és a 
gyakorlati élet kiemelkedni a rationalizmus béklyójából.

Maga a keresztyén nemzeti mozgalom is a szentháromság m in
tája szerint ju t teljességre. A hivő nemzeti közösség, az egyes ember 
és Isten egvséget alkot és Isten uralm a alatt állva, a Fiú útján 
halad és Szentlélek áldásában részesül. A hivő nemzeti élet szent- 
háromságát Isten megáldja.

14. A közösségi élet fejlődése, megújhodása. A  közösségi élet 
terén te tt minden haladás hamarosan m egtenni, gvümölcsét, az egyéni 
életnek különbbé válásában és az együttműködés javulásában.

Nálunk a bajtársi eszme térhódítása a háború után  sokat len
dített a széthulló, rideg társadalm i életen. A közös sors és közös 
küzdelem m egerősítette a baráti érzést és az egymásért való fele
lősség érzésének csírái is megmutatkoztak.
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Még többet te tt a cserkészet, A fiatalok közösségei oly össze

tartást ébresztettek, hogy a férfi cserkészek táborában tovább érez
tette  hatását. Lapjuk, a Fiatal Magyarság tanúskodik áldozatos baj
társi szellemükről és mély közösségi életükről. A Fiatal Magyarság 
zöld füzete  (1936-ban 4 kiadás) pedig öntudatos és egyetemes állás- 
foglalásra törekvő m agyar világnézetükről. Jelszavuk: ,,Emberebb
ember és m agyarabb m agyar” széles körben visszhangra talált. 
Tévedések elkerülése m iatt mindig hozzá kell tenni: emberebb em
ber, ki Jézus Krisztus igazibb követője tud lenni és m agyarabb m a
gyar, ki hűségesebben áll a m agyar géniusz szolgálatában.

Ma a népi egység, jobbanmondva a népi-nemzeti közösség esz
méje  hódít a lelkekben. A nemzet máris élet- és sorsközösség, de 
a még meglevő társadalm i és osztályellentétek, az osztálytagoltság, 
nem engedi kifejlődni a nemzeti érzésből és öntudatból táplálkozó 
életközösséget. A szociális bajok, a földműves szegénység és nincs- 
telenség megszüntetése nagyban növelné a testvéri összetartás és 
egym ásrautaltság erőit, növelné a népközösség új életének gyü
mölcseit.

I tt a krisztusi előkelőség az önfeláldozó szeretet ben igaolhatja 
elsőbbségét.

Helyes nemzetművelés — m egértést és kölcsönös megbecsülést 
ébreszt és a népi friss lelkekkel való m egújítást tenné lehetővé. 
Nemzeti szellemünk őseredeti sajátos m ivoltára akkor eszmélt rá, 
amikor a nép szellemével és alkotásaival megismerkedett. Ez óvta 
meg az idegen hatások káros befolyásától és visszavezette szellemüket 
ősforrásaihoz.

A népi és nem zeti közösség legmélyebb terem tő alapját éri el, 
ha a magyar nép szeretete Isten iránt való szeretetéből árad. azaz 
ha van hitbeli alapja. Minden közösségi kérdés term észetszerűleg az 
igazság, a szeretet és felelősség kérdéseit veti fel és ezek mind Isten 
felé m utatnak. Minden közösség tökéletesedni akar. A teljes közösség 
felé való fejlődés akkor indul meg, ha minden csoportban, közös
ségben, minden hivatásrendben tagjaikat Istenben elmélyült szeretet 
és sízolgálatkészség köti össze és ha érzik, hegy egym ásért való 
életükben Istennek tartoznak felelősséggel. Karácsony Sándor: ,,A
mai m agyar ifjúság lelki arca” című m unkájában (1937. 67. 1. és 
újabban az Ocsúdó Magyarság című munkájában) kim utatja, hogy a 
nép lényegében gyökér. „És a nép, a gyökérképlet ma korszakfor
máló szellem és erő. A  XIX. század eleje óta a mi kultúránkban csak 
annak a tényezőnek, vagy jelenséginek van értelme, aminek gvökere 
van. Csak ez az igazi kultúrépítő elem.” A m agyarság jobb jövőjé
nek érdeke követeli a népi, nemzeti közösség megvalósítását. A nem 
zet gyökere a nép. Az ép gyökérből fejlődik ki a nép törzse, rajta  nő 
a virág és ebből a gyümölcs. M indent el kell követni, hogy egész
séges és erős m aradjon a nemzet gyökere. A magyar szellemi élet, a 
népi, közösségi szellem nélkül gyökértelen, idegen és pusztulásra van 
Ítélve. Őseredeti értékét is csak ebből az ősi gyökérzetből kaphatja. 
Ekkor memzeti géniusza a Teremtő szolgálatában állhat és közönségé
nek tettei az ő dicsőségét hirdetik.

Űj, mélyebb közösségeket terem tő korszak felé haladunk. Most 
már jobban látjuk a közösségek jelentőségét,. m int régen. Az új tör
téneti irányok érdeme, hogy a közösségi gondolatokkal életünk alap
vető tényét m egint homloktérbe állították. De csak ennyi a jelen
tőségük. Velük szemben az evangélium joggal dicsekedhetik Isten 
nagy dolgaival: a Szentlélek csodálatos mélységű közösségét terem te 
hatalmával. Minden pusztán emberi eszmekor, legyen az akárm ily 
nagyszerűnek látszó nemzeti, szociális vagy szocialista eszmekor, ala
csonyabb közösségi célt lát maga előtt, m int az evangélium. Boldog 
örömmel és jogos önérzettel telik meg a m agyar evangéliumi ember 
lelke, hogy a hivő Széchenyi „a nagy magyar családságban”, e m a
gyar keresztyén testvériségben különb célt és útm utatót ad, m int a 
történelmi mozgalmak vagy kultúralis vívmányok, mint a legmélyebb 
filozófiák.

Üj, mélyebb közösségek felé csak a hit, csak a Szentlélek erejé
vel haladhatunk. A Szentlélek közösségépítő jellege először kisebb 
családi építő és terem tő közösségeket elevenít meg, de velük eljön a 
terem tő nemzeti közösségek korszaka. Léky Gyula.

Évkönyvek
A tiszai evangélikus egyházkerület 

miskolci jogakadémiájának almanachja. 
összeállította: dr. Bruckner Győző, a
jog- és állam tudom ányi kar e. i. dékánja.

Bevezetőben ism erteti a jogakadémia 
ősi pártfogóságát csoportonként. Közli 
a tanárok névsorát, a tanrendet, a vizs
gáztató bizottságokat, stb. Beszámol a 
jogakadém ia elm últ évi történetéről. 
M éltatja dr. Henszelmann A ladár tanár 
és dr. B artus Dezső ügyész emlékét. 
Közli az akadém ia egyik kiváló tan árá 
nak, Zsedényi Bélának nyugalomba- 
vonulását, aki betegsége m iatt vált meg 
az intézeti m unkától. Zsedényi Béla dr. 
a jogakadémia tanári karának régi 
tagja, tudományos céljai megvalósításá
ban hathatós segítője volt, aki komoly 
felkészültségével, éles judiciumával, 
élénk kritikai érzékével és szép, formás 
előadásmódjával tűnt ki leginkább. He
lyébe Hilscher Rezső dr. egyetemi m a
gán tanárt hívták el. Jóleső érzéssel 
állapítjuk  meg, hogy a tanári kar m in
den tagja nagy szerepet visz a közegy
házi életben. Az ifjúság m árcius 20-án 
tartalm as K ossuth-ünnepséget rende
zett és ezzel is igyekezett ápolni a 
K ossuth-kultuszt, tudva azt, hogy ha
zánk nagy fia kivételesen magas m ű
veltségének jórészét az eperjesi evangé
likus Kollégium falai között gyűjtötte. 
Három éven á t (1816—1819) volt a fő
iskola hallgatója. Az ősi kollégium 
ekkor nagy fejlődés alatt állt és csak
ham ar a 19. század reformeszméinek 
leghatalm asabb fellegvárává lett. — 
Kossuth Eperjesen ism erkedett meg a 
reformeszmékkel és a nemzeti m egúj
hodást hirdető áram latokkal. Mint tud 
juk, egyik tanára, Greguss Mihály igazi 
nevelője volt s később így nyilatkozott 
róla: „Greguss Mihály nemcsak tan í
tóm, hanem  nevelőm is volt”. Egyéb
ként a Kollégium épületében Greguss- 
nál is lakott, ki a közórákon kívül 
m agánoktatásban is részesítette. Az in
tézetben élénk szemináriumi élet folyt. 
Az egyházjogi szeminárium Bruckner 
Győző dr. tanár vezetésével aktuális 
egyházjogi kérdésekkel foglalkozott. Az 
önként vállalkozó előadók a felve
te tt egyházjogi problém ákat a ren
delkezésre bocsátott szakmunkák alapos 
tanulm ányozása után minden oldalról 
m egvitatták és érdekes javaslatokat is 
terjesztettek elő, melyeket a vezető 
szaktanár mindig kritikai bonckés alá 
vett. Az előadások szólották a 1ávhá- 
zasságokról, a katolikus és a protes
táns püspöki jogkör fogalmáról, a h á 
zasságjog refoémkérdéseiről, a protes
táns egyházközségek jogi helyzetéről, 
stb. A könyvtár ebben az évben is ör
vendetesen gyarapodott. Teljes állo
mánya jelenleg 7487 mű 8846 kö'etben. 
Az alm anach ezek utón szól a jogaka
démiai menza m unkájáról, az ifjúsági 
élet sokoldalú megnyilatkozásairól, 
mely a mai háborús időkben különö
sen sokoldalú és értékes volt. Ezt kö
veti a Verbőczy Bajtársi Egyesület, a 
Miskolci Jogász Túrista Egyesület és a 
Jogakadém iai Ifj. Luther-Szövetség be- 

| számolója.
A jogakadém iának az első félévben 

542 rendes hallgatója volt. Vallási meg
oszlásuk: Evangélikus 69, reform átus
169, római katolikus és görög katolikus 
333, egyéb 21. Ez a statisztika kevéssé 
módosult csak a II. félévben. P. P.
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HÍREK Kevesen tudják. . .
Kossuth Lajos, hazánk nagy fia megható em léket állított az eper

jesi ősi evangélikus főiskolának, midőn 1861-ben ezeket írja: „Én is 
egyike vagyok tanítványainak; én is résztvettem  az erkölcsi és tudo
mányos működésben, amelyet e tiszteletrem éltó intézet nyújt hazám 
protestáns ifjúságának. Ott virradóit fel lelkében azoknak az elvek
nek világossága, melyek vezéreltek viharos életemben a hazám és 
felebarátaim  iránti kötelességnek ösvényén, melyek adtak s meg 
vagyok győződve, hogy adni fognak halálom órájáig mind akaratot, 
mind elszántságot és erőt, feláldozni életemet, a vagyonomat hazám 
eltörülhetetlen jogainak megvédésére és a polgári, nemzeti és vallás- 
szabadságnak szolgálatában. Adná az Isten, hogy oly viszonyok kö
zött lennék, hogy bebizonyíthassam, mily háládatois vagyok az eper
jesi Kollégium iránt, nem kellene idegen jótékonysághoz fordulni. De 
mint szegény száműzött nem  bírok egyebet adni, m int szavam, köz
benjárásom és imámnak gyenge adóját.

Az eperjesi Kollégiumban uralkodó nemzeti alapon álló reform 
szellem m egterm ékenyítően hatott az egész országra, m ert nem vélet
len, hogy a híres márciusi ifjak közül, akik március 15-én az 1848-as 
eszméket proklam álták — Kossuth Lajoson kívül sokan, úgy mint 
Irányi Dán1'el, Vachott Imre, Lisznyai Kálmán, Kerényi Frigyes és az 

| „Arany Trom bita” szerzője: Sárossy Gyula, valamennyien az eperjesi 
Kollégium tanítványai voltak. A Kollégium akkor valóban nemzet
nevelő és nemzetépítő intézet volt.

(Dr. Bruckner Győző jogakadémiai dékán közlése.)
*

Érdekes és tanulságos gyülekezeteink keletkezésének történetében 
Erdély régi, reformációkorabeli egyházának, Nagybányának a meg
alakulása. Soltész János: A nagybányai ref. egyházmegye története 
c. könyv 181. lapján azt olvassuk, hogy Sylvester Erdősi János, aki 
a wittenbergi egyetemen tanult. „1530 körül a Nagybányával szomszé
dos Szinérváraljáról á tju tta tta  ide is a hitjavítás tana it”, aki Nádasdy 
Tamás m ellett tanítással, irodalommal foglalkozott s aki Lőcsén m á
sodprédikátor volt: a lutheri reformációt terjesztette. Ugyanezt mond
hatjuk  Kopácsi István nagynevű m agyar reform átorunkról Ls. 1542- 
bein ő is hallgatója volt a w ittenbergi egyetemnek s az evangélikus 
vallást elfogadta. Katona Lajos nagybányai városi levéltáros történeti 
jegyzeteiben mint evangélikus pap szerepel. Őt a nagybányaiak 1547- 
ben hívták meg az erdődi, m ár akkor reform ált ekklézsiából, „ki is 
az itt való lakosokat í eformálta, guod, est certo certius.” (Ami bi
zonyosnál bizonyosabb.) így olvashatjuk a város egyik jegyzőkönyvé
nek első lapján. Egy 17. századbeli — valószínűleg katolikus — kéz 
utána írta ugyan, „hogy az fent megnevezett esztendőben deform álta- 
to tt az nagybányai ekklézsia, verő verius (igaznál igazabb). Ezen 
utójegyzet azionban csak megerősíti a dátum helyességét, valam int 
nem döntheti meg azt, hogy Kopácsi is m ár nem idegenek közé, isme
retlen terü letre  jö tt propagandát csinálni a reformációnak, hanem 
hívták őt a lakósok, akik évek óta ismerték, vallották, terjesztették 
maguk között a reformációt, azonban hivatalosan még meg nem ala
kultak. Az alakulást tehát Kopácsi eszközölte. Técsy Dániel: Kapcsos 
könyve szerint „Kopácsi István legelsőbben is Veress Mihály akkori 
plébánost tizenegy káplánjával együtt reform álta s azután a népet. 
Ez a körülmény részint am ellett bizonyít, hogy a dolog itt alaposan 
elő volt készítve, másrészt kellő tájékoztatást nyújt arra nézve is, 
mily tekintélyes volt Nagybánya az akkori városok között 12 papjá
val. Nagybánya meghódítása tehát egyike volt Kopácsi legszebb sike
reinek. Közli: Pásztor Pál.

A  soproni fe lső  egyh ázm egye július 
9-én tarto tta  évi rendes közgyűlését 
Ziermann Lajos esperes és Medgyaszay 
Emil ehm. felügyelő elnöklete alatt. Ezt 
megelőzőleg gyámintézeti istentisztelet 
volt. Danielisz Róbert harkai lelkész 
szolgálatával. A megüresedett főjegyzői 
tisztségre Gráf Samu aljegyzőt, aljegy
zőnek Leitner József líceumi tanárt, 
számvevőszéki elnöknek Danielisz Ró
bert harkai lelkészt és Szabó Kálm án 
líceumi igazgatót választották meg. A 
m indenre kiterjedő esperes! beszámoló 
komolyan in t a helytállásra. Szól a né
met énekeskönyv új kiadására vonat
kozó tárgyalások elői’ehaladott voltáról.

A  zalai egyh ázm egye július 26-án, 
Gyenesdiáson, K apernaum ban tarto tta 
évi rendes közgyűlését Jónás Lajos es
peres és dr. Roósz Ádám egyházmegyei 
felügyelő elnöklete alatt. Előzőleg az 
egyházmegyei bizottsági ülések foly
tak le.

A m un kaszolgá latra  beh ívott protes
táns egyetemi és . főiskolai hallgatók 
lelki gondozására a dunam elléki refor
m átus egyházkerület 13, az evangélikus 
egyetemes egyház 7 lelkész jellegű m un
kást küldött ki. Közöttük van m ár he
tek óta Dezséry László egyetemi lel
kész is, aki szerkesztőségünkhöz in té
zett levelében közli, hogy egy telepen 
állomásozik, M aros-Torda megyében. 
53 protestáns híve van, közülük 20 
evangélikus. A völgyben egy erőd- 
század van, melynek kb. 600 főnyi le
génységét is lelki gondozásban része
síti. Az egyetemi és főiskolai hallga
tókkal foglalkozó katolikus és protes
táns lelkészek szép egyetértésben m un
kálkodnak.

A testv éreg y h á z  köréből. Dr. B alta
zár Dezső nagynevű debreceni püspök 
síremlékét augusztus 15-én avatták  fel 
ünnepélyes keretek között a debreceni 
Köz-temetőben, a ravatalozó előtti dísz
síi helyi parcellában. A felavalást dr. 
Révész Imre püspök végezte. A kegye- 
letes aktus napja egyben az elhunyt 
püspök püspökkészentelésének 33. é v 
fordulója volt.

H ősi halál. Lövik Kálmán, a bonyhádi 
evangélikus gimnázium tanára, műkö
désének 35. évében, júl. 23-án Szilágy- 
somlyón, katonai szolgálatának teljesí
tése közben váratlanul elhúnyt. 1909- 
től kezdve volt az intézet tanára. H a
lála rövid időn belül m ár a negyedik, 
nagy csapást jelenti a testületnek, 
mely egyenes jellemű férfiút és szere
tetrem éltó kollégát ‘veszített el benne.

G yém ántlakodalom . A tállyai egyház- 
község egyik presbitere, Fiedler Dániel 
és neje, Kis K lára most ülték meg há
zasságkötésük 60. évfordulójának em 
lékünnepét. Az egyházközség szeretettel 
köszöntötte a jubiláns házaspárt. Az 
ünnepelt férj 50 éve presbitere az egy
háznak.

Ifjú ság i konferencia . A Fébé Evangé
likus Diakonissza Egyesület ez évben is 
megrendezi Klotildligeten ifjúsági kon
ferenciáit és pedig augusztus 18—21. 
között leányok számára, augusztus 25— 
28. között pedig fiúk számára. M ind
egyik konferencia szeretet vendégséggel 
kezdődik és úrvacsoraosztással zárul. 
Jelentkezni a következő címen lehet: 
Bpest, XII., H idegkúti-út 123/a. (Tele
fon: 164-573.)

A n ya k ö n y v i kutatás. Urhegyi Jenő 
(Bpest, VI., Benczúr-u. 7.) keresi az 
1873—76-ban született Teich Róza ke
resztelési bejegyzését. Közelebbit róla 
nem tud. A megtaláló fáradozását ju 
talmazza,

P ályázat. A békéscsabai evangélikus 
Rudolf-gimnázium m agyar-latin, vagy

m agyar és más szakos rendes, esetleg 
helyettes tanárt keres. Illetmények az 
állam iakkal azonosak. Pályázati ha tár
idő a hirdetés megjelenésétől számított 
két hét. Kellően felszerelt kérvények a 
gimnázium igazgatóságához külden
dők.
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Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R 1 S B  A Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447.

kegyszerek,
gyűrűk,
ékszerek,
csattok,

ezüst tálak,
serlegek,
kancsók,
hamutálak.

nászajándékok.

BRAUN JENŐ műhimző és plisséspece- 
alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó m unkák 

szakszerű készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon : 185—462.

Ili Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

II B udapest, 1V„ Sütő-u. 1.
ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIG M ANN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

sr

Régi közismert,

........ & 0 1  ,
ív krístóf tér 6

megbízható
\J |on  Budapest

^ UsX* 6 rrt 'e S l lv k r ? s l ó f  & r 6

Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e 
gességek és óra javí tások

Létesült a „Nemzeti Önálló- 
sítási A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmény

Telelőn : 38-20-87.

és az összes hang- 1^ A RIMITT^ hangszer
szerek legolcsóbban T i  1 telep
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám.

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Pfflküt ’ Gyöngyös, Kossuth-utca 3. szám . 
LulUnQl. M ohács, Szent-István-utca 49. sz.

Evangélikusoknak árengedm ény

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugd íj tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosítás, mkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egynáz- 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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. 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása
v é t e l e

V f  p v i  d  n i  t i  p  hittestvérünk AVI “  II v l  v l I II C  zongoratermében
Bezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d is z to il, e r e d e t i  k ü lö n le g e s*  
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Soest, IV., Sütö-utca 1.
TELEFON : 1 8 0 -2 1 3 .

HFIVFP7Í1K z°m̂nc*i*kicik*
ULLI LULU IV V é s é s e k ,  j e l v é n y e k ,  

KOVÁCS LAJOS néviegyek- cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.



M N G B I M E t E T

=  LUTHER-IÁRSASÁG
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9'— P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította: 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16’— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve : 8’— P. Kötve : 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I. — II. Fűzve: 10’— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4’— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6’— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: F2Q P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve : 2’50 P.$

Dr. Luther Márton ; A katona hivatásáról.
Fűzve: 1 ‘40 P,

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10 — P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10‘— P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20 — P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12’— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2’50 P.
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B f tm u S C L E T

Mindennapi áhítat
Már többízben szóvátettük 

úgy a keresztyén egyházak, 
mint lapunk olvasói részéről 
azt az óhajtást, hogy a magyar 
rádió keressen lehetőséget és 
találjon megoldást arra, hogy 
nemcsak a keresztyén istentisz
teletek közvetítését szaporítsa, 
hanem hétköznaponként iktas
son be rövid reggeli áhítatot. 
Most nem akarjuk felsorolni 
mindazokat az indokokat, me
lyekkel ennek szükségét támo
gatni lehet. Otthoni betegek, 
kórházi ápoltak, szétszakított 
családok, szórványok, tanyák 
népe, vagy pedig nehéz órák 
közé jutott emberek milyen 
nagy lelki segítséget nyerhet
nének ilyen percekben. Kény
szerít azonban minket a kérdés 
újbóli szóvátételére az a körül
mény, hogy augusztus hónap
ban eddig minden vasárnap és 
ünnepnap a rádió részben vagy 
egészben nem tudta közvetí
teni az istentiszteleteket ellen
séges légitámadások miatt. így 
pl. egész augusztus hónapban a 
rádió egyetlen evangélikus is
tentiszteletet sem közvetített. 
Miután pedig hétköznapi áhíta
tok nincsenek, nyilvánvaló, 
hogy hetek, sőt egy egész hó
nap múlnak el anélkül, hogy 
éppen abból nem jut rádióhall
gató híveinknek, amire leg
nagyobb lelki szükségük van.

Természetesen nagyon rosz- 
szul állana a keresztyénség 
ügye, ha ez a kérése életfelté

tel volna számára. Nem is gon
doljuk, hogy a keresztyén egy
házaknak valami különös elő
nyük, vagy hasznuk volna a 
mindennapos áhítatközvetítés
ből. Hiszen ahol templom van, 
keressék meg a templomot az 
imádságra, vagy Isten igéjének 
üzenetére éhező szivek. Otthon 
is lennie kell Bibliának és azt 
ki lehet nyitni naponként, mint 
ahogy áldott eleink ki is nyitot
ták, olvastak belőle maguknak 
is, családtagjaiknak is. Minden 
keresztyén embernek szívében 
bizonnyal van egy-egy kedves 
egyházi ének, amit elmondhat 
vagy elénekelhet a belső szobá
jában. De mi azért szólalunk 
fel újból, mert a rádióigazga
tóság által sokszor hangoztatott 
állásponttal egyetértőén mi is a 
rádió munkáját szolgálatnak 
tartjuk és annak is akarjuk te
kinteni különösen ma, amikor 
a rádió mindenféle célú és 
irányú propagandának egyik 
leghatalmasabb eszköze.

A műsorpolitikához nem ér
tünk. De úgy gondolkozunk,

| hogy amikor elmúlik az aka
dály és megkezdődik a műsor
folytatás, akkor arról is gon
dolkozni kell, hogy a kénysze
rűségből elmaradt műsorszá- 

j mokból mit, mikor és hogyan 
lehet pótolni. Ha tehát az el
maradt hírek pótlását még azon 
a napon nyújtják, ha kimaradt 
magánszerepléseket a követ
kező héten újból beiktatnak,

nem értjük, hogy miért kell 
egyszerűen belenyugodni abba, 
hogy a sok százezer hallgató ál
tal várt istentiszteleti közvetí
tések kiestek, tehát nem törő
dünk tovább vele. Módot kel
lene tehát keresni egész isten
tiszteletek pótlására is, de fel
tétlenül meg lehetne a módját 
találni annak, hogy a napon
kénti rövid áhítatok helyet ta
láljanak a rádió programmjá- 
nak összeállításában.

Akik még nem tudnák, azok
nak a figyelmét felhívjuk arra, 
hogy külföldi országokban, kü
lönösen protestáns többségű 
külföldön már régóta közvetí
tenek naponként vagy néhány 
egyházi énekből és egy biblia
szakasz felolvasásából álló áhí
tatot, vagy pedig rövid biblia
magyarázatot és imádságot. 
Tudunk arról is, hogy néhol 
keresztyén lelkészek napi ese
ményeket magyaráznak és bí
rálnak az evangélium szem
pontjából és ezek a hozzászólá
sok a világ folyásához igen 
nagy megbecsülésben vannak. 
Mi tehát azt hisszük, hogy a 
rádió a magyar lélek erőben- 
tartása, teherhordozása és kö
telességteljesítése érdekében 
szolgálatot tenne azzal, hogyha 
a hitnek a szavát mennél több
ször engedné megszólalni és ha 
annak megszólalása akadályoz
tatást szenved, mindenkor gon
doskodna annak helyrepótlásá
ról is.
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MNGMBEf
Toldi Miklós

— Vitéz Zitás B ertalan daljátéka. —

A színi évad első bem utatója ismerős 
címet és új szerzőt hozott. Áz Üj Ma
gyar Színház színpadán jelent meg 
m inden m agyar ember jó ismerőse: 
Toldi Miklós. Ezt a bem utatót nemcsak 
az új darabnak és ism eretlen szerző
nek kijáró kíváncsisággal vártuk, ha
nem nagy adag irodalmi emlék és é l
mény is résen állt az előadás figyelése 
közben.

Arany Jánossal nehéz versenyre kelni. 
Csak vesztesen m aradhat a porondon 
az, aki A rany rem ekm űvében meg
rajzolt alakokat akart új form ába ön
teni. A szerző maga is érezhette ezt, 
ezért használt fel nagyszalontai népi 
hagyományt és népies költői elemeket 
is tém ájának kidolgozásánál. Nem akart 
realisztikus drám át írni, népmesét d ra
matizált, így szabadítva meg m agát az 
összehasonlításnak A rany-terhétől. A 
mesét is m egváltoztatta. A főeseménye
ket m egtartotta, de sokszor más beállí
tásban, a végét pedig egészen más 
irányba kanyarította. Üj szereplőket 
állított be és nem ragaszkodott ahhoz a 
szigorú drám ai szabályhoz, hogy a sze
replők tettei jellemezzék a hősöket.

Toldija sokkal erőtlenebb, puhább, 
m int Aranyé, Bencéje sem áll olyan 
közel szívünkhöz, viszont a szereplők 
gárdája bővült, színesedett. Könnyed 
hang, m agyar levegő teszik kedvessé és 
hatásossá a tréfás, népies rigmusokkal 
és verses, pattogó szójátékokkal ügye
sen megtűzdelt daljátékot. Sokminden 
történt a színpadszerüség kedvéért.

Losonczy Dezső zenéje és ifj. Oláh 
Gusztáv igen stílusos díszletei hatáso
san húzták alá és egészítették ki a da
rab magyar jellegét. M árk T ivadar je l
mezei m ár nem voltak ilyen összehan
goltak. Laki Tibor.

'ud*-~i ~i»——d**n—**~y~T*'W *^*V>

Hírek Finnországból
A június 16- és 17-én összeült P ü s

pöki G yű lés irán yt szabott a le lk é sz ek 
nek  je len  fe lad ata ik  e llá tásáb an . „Né
pünk komoly időket él. Sorsunkat most 
döntik el, mely kihat igen messzi 
időkre. Nagyon fontos, hogy ezekben az 
időkben megőrizzük istenfélelm ünket és 
kitartó  erkölcsi alapunkat. Szomorúan 
kell megállapítani, hogy széles körök
ben az istenfélelem kiveszett, minek 
látható jeleként hozhatjuk fel az er
kölcsi kötelékek meglazulását. Az alko
hol fogyasztása megnövekedett. A há
zastársak egymáshoz való hűsége el
lanyhult, az otthonok szentsége egyre 
gyengül. A gonosztettek száma és a mu- 
latozási őrület határtalanul megnöve
kedett. Az elvilágiasodás lelke ott is 
tért nyert, ahol pedig erre a legke
vésbé lehetett volna gondolni. — M ind
ezek m iatt a Püspöki Gyűlés mélységes 
aggodalmait fejezi ki. A kormánnyal 
együtt a Püspöki Gyűlés is szorgalma
san ku ta tja  annak lehetőségét, hogy az 
alkoholfogyasztás csökkentését meg
oldja. Nem kétséges, hogy ebben a 
munkában, tehát népünk megsegítésé
ben, de különösen az ifjúságról való 
gondoskodásban lelkészeinknek felelő
ségteljes osztályrész jutott. Félelem nél
kül kell feltárni és leleplezni a go-
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A mai magyar házassági jog meg
változtatására irányuló mozgalomról

Sólyom Jenő dr. egyetemi tanár előadása a Soproni Felső Evangélikus 
Egyházmegye Lelkészegyesületének Sopronban ta rto tt közgyűlésén.

Ev év tavaszán mozgalom indult a mai házassági jog megváltoz
tatására. Zala vármegye törvényhatósága feliratban kérte a kormányt, 
hogy töröltesse el a törvényhozással az 1894. évi XXXI. törvénycikket 
és terjesszen olyan értelm ű törvényjavaslatot az országgyűlés elé, 
hogy a polgári házasságkötés ne legyen többé kötelező, hanem  legyen 
újra államilag is érvényes az egyházi házasság, az egyházi házassá
gok dolgában pedig Ítélkezni az az egyház legyen illetékes, amely előtt 
köttettek. Nincs előttem hiteles tudósítás a feliratról, de valószínűleg 
nem tévedek, amikor így vázolom a felírat velejét és amikor még hoz
záteszem, hogy a házasság bizony polgári vonatkozásaira nézve, pl. 
az örökségre nézve, meghagyni kívánja az állami jogszabályalkotást 
és bíráskodást. Bizonytalanságban vagyok a felől, hogy a felírat csak 
a nem -keresztyénekre vonatkozóan akarja-e meghagyni a polgári há
zasságkötés intézményét, vagy pedig a keresztyének számára is ha j
landó azt meghagyni fakultative. Ez a mozgalom megítélése szem
pontjából jelentéktelen.

Azóta több más törvényhatósági bizottság csatlakozott Zala vár
megye törvényhatósági bizottságának a határozatához. Többek között 
Sopron várm egye törvényhatósági bizottsága is. így mi helyileg is 
érdekelve vagvunk ebben a kérdésben, hogy úgy is, m int az evangé- 
l'kus egyház lelkészei, s úgy is, m int a M agyar Állam polgárai mit 
szóljunk ehhez a mozgalomhoz. Mozgalomhoz, mégpedig szervezett 
mozgalomról van szó, ez kétségtelen előttem. Számot kell tehát vet
nünk azzal, hogy tovább is lesznek törvényhatóságok, amelyek állást 
foglalnak- pártolják-e a mozgalmat, vagy sem.

Más vizsgálat előtt szükségesnek látom hogy ismertessem az 
1894 : XXXI. tc-et. A házassági jogról szóló törvénycikk I. fejezete 
az eljegyzéssel foglalkozik, a II. a házassági akadályokkal. A III. fe
jezet szabályozza a házasságkötést. A IV. fejezet a házasság érvény
telenségével foglalkozik, mikor, milyen okból semmis a házasság, ki 
jogosult semisségi pert indítani, mikor tám adható meg a házasság 
stb. Az V. fejezet foglalkozik a házasság megszűnésével. I tt  található 
tehát a legtöbb ember számára a fogantyú, amelybe belefogódzva az 
egész törvénycikket eltörlendőnek ítéli. E fejezet szerint ugyanis az 
egyik házastárs halálának okán kívül megszűnik a házasság bírói fel
bontással is A felbonthatóságnak vannak feltétlen és vannak felté
teles esetei. A feltételes esetekben a bíró figyelembe veszi a házas
felek egyéniségét és életviszonyait és csak ha arról győződött meg, 
hogy a házassági viszony annyira fel van dúlva, hogy a felbontást 
kérőre nézve a további életközösség elviselhetetlenné vált, bontható 
fel a házasság. A feltétlen esetek közül a legtöbb szóra ad okot a há
zastárs elhagyásának esete. Ugyanez a fejezet foglalkozik még az 
agytól és asztaltól való különéléssel, a gyermekek gondviselésével, a 
nőtartással. A VI. fejezet tárgyalja az ágytól és asztaltól való elválást, 
a VII. a külföldön kötött házasságokat és’ a külföldiek házasságát. 
A VIII. fejezet büntető határozatokat tartalm az Itt rendelkezik a 
törvény arról, hogy az egyházi összeadás előtt a lelkész meggyőződni 
tartozik arról, hogy a házasságot a polgári tisztviselő előtt megkötöt
ték. A törvénycikk vegyes és záró határozatokkal végződik.

Visszatérve a mozgalomra, figyelnünk kell arra, hogy nem a tör
vénycikk egyes rendelkezéseinek m egváltoztatására irányul, hanem az 
egész törvénycikk eltörlésére. Mindenekelőtt tehát arra kell vigyáz
nunk, hegy különbséget tegyünk az egész törvénycikk veleje, szán
déka és — egyes rendelkezései között. Hasonlóképpen különbséget 

I kell tennünk a polgári házasság és a polgári házasságkötés fogalma 
között. A fogalmak összezavarásából még több zavar keletkezik.

A fogalmak tisztázásába azonban még sem akarok belebocsát
kozni. Szándékosan mellőzöm a kérdés rendszeres tárgyalását, éppen 

| úgy, mint a házasságkötés és különösen a m agyar házassági jog tör
ténetének előadását. Szándékosan arra a kérdésre szorítkozom, ame-



ly et már bevezető szavaimban megjelöltem: mit szóljunk a mai ma
gyar házassági jogot gyökerében megváltoztatni törekvő mozgalomhoz.

Felfogásom az, hogy e mozgalom helytelen és szükséges, hogy 
nyilvánosan is helytelenítsük.

1. Ne tévesszen meg bennünket az, hogy azok a római katolikus 
férfiak, akik a mozgalom szószólói, javaslatukat a m agyar családi 
élet védelmével indokolják. Azt mondják, azért romlott meg a m agyar 
családi élet, azért van annyi rossz házasság, annyi válás, azért születik 
kevés magyar gyermek, m ert polgári házasság van. Néha óvatosabban 
azt mondják, hegy mmd ennek a bajnak egyik fő oka a polgári 
házasság.

Ennek a főképpen hangulatkeltő, a magyarságot féltő szív érzel
m eire ható érvelésnek legelső hibája az, hogy összetéveszti a polgári 
tisztviselő előtt való házasságkötést és a könnyű elválást, a valóban 
megengedhetetlen felbontás lehetőségét. Más volna tehát a teendőnk, 
ha arra irányulna a mozgalom, hogy védje jobban a törvény a házas
ságot. Sem elméletileg, sem tapasztalatilag nincs akadálya annak, hogy 
a keresztyének Isten rendeléséhez rgaszkedva éljék házasságukat, ha 
a polgári tisztviselő előtt kijelentik, hogy egymással házasságra lép
nek és ezt az állami anyakönyvbe bejegyzik.

De nem  engedhetjük, hogy befolyásoljon bennünket ez az indoko
lás azért sem, m ert a történeti tények bizonysága szerint tisztára lep
lezés. Leplezi a római katolikus egyháznak azt az álláspontját, hogy 
,,a keresztények házassága körül rrrnden joghatóság az egyházat illeti 
meg, csak az egyháznak van joga a házassági szerződés alaki feltéte
leit megszabni, a házasságot megáldani, kizárólagos joga és hatalm a 
van házassági akadályokat állítani fel, alóluk felmenteni és házassági 
ügyekben Ítélkezni; az állami hatalom nak nincs beleszólása a keresz
tény házasság lényegébe, m ert a szentségekre vonatkozó joghatóságot 
Krisztus nem az államra, hanem  az egyházra bízta, az állami hatalom 
a dolog term észete szerint csak a házasságnak merőben polgári vonat
kozású mozzanatai fölött gyakorolhat joghatóságot, de pl. a keresz
tényekre nézve bontó akadályokat nem állíthat fel és számukra köte
lező polgári házasságot nem írhat elő jogosan.” Ezt a Katolikus Lexi
konból idéztem. (II. kt. 263. lap.) A római katolikus egyház tehát 
akkor is ellenezné a polgári házasságkötést, ha ennek semmi káros 
következményét nem tudná is kim utatni. Éppen ezért teljesen feles
leges lenne megvizsgálnunk, hogy valóban egyik fő oka-e a m agyar 
családi élet hanyatlásának az 1894 : XXXI. te., vagy sem.

Elegendőnek tartom, hogy utaljak  Kérészy Zoltánnak egy cik
kére, amely a Protestáns Szemle 1935-i évfolyamában jelent meg és 
Kovács Alajos cikkére a M agyar Statisztikai Szemle 1935-i évfolya
mában, azt m utatta ki benne, hogy a polgári házasság nem rontotta 
meg az erkölcsöket.

Hogy a római katolikus egyház nem a tapasztalatok alapján har
col a polgári házsságkötés és az állami házassági bíráskodás ellen, 
annak legegyszerűbb bizonyítéka az, hogy tudvalévőén igen erősen 
küzdött ellene m ár akkor, amikor ilyen tapasztalatai nem is lehettek, 
küzdött ellene hazánkban is. Csak az időt leste, amikor előállhat ú jra 
igényével és amikor kiköszörülheti a ra jta  esett csorbát. így találta 
alkalmasnak az időt Serédi Jusztinián hercegprimás 1934-ben. 1934 
őszén a római katolikus nagygyűlésen bejelentette, hogy törvény
cikket készít a házasságról és 1935-ben elő is állott vele. Sajnos, ennek 
a törvényjavaslatnak a szövege sincs most a kezemben, csak egyes 
újságcikkekből eleveníthettem  fel magamban az emlékét. Egyházi 
sajtónkban is utána lehet nézni Serédi Jusztinján törekvésének. Más 
híján jó tájékoztató ró’a Kérészy Zoltán em lített c’kke: a hercegpri- 
más bejelentett házassági törvényjavaslatáról.

Hogy a törvényjavaslatnak mi lett a sorsa az egyes mozzanatok
ban nem tudom, csak annyi bizonyos, hegy még az országgyűlés elé 
sem került, nemhogy törvény lett volna belőle. Csak annyi kétségtelen 
előttem, hegy ami akkor a kormányon keresztül nem sikerült, az keres 
most magának más utat — a törvénvhatóságokon keresztül.

(Folyt, köv.)

noszt, de áldozatos szeretettel kell a 
m egváltásra áhítozók segítségére sietni 
— E népünk érdekében folytatott h a r
cunkban nem kell rem ényteleneknek 
lenn:. B ízhatunk a győzelemben, mivel 
az Űr harcoló szolgáival van, hogy meg
segítse azokat. Igéjében és a Szentsé
gekben kezünkbe adta a fegyvert is 
melyekkel sikeresen harcolhatunk. — 
A Püspöki Gyűlés bízva a gyülekeze
tek Urában és az Ö Igéjének erejében 
felszólítja egyházunk minden papját, 
hogy harcoljon hűségesen mindenegyes 
lélekért, még a legnyom orultabbért és 
a legalábbvalóért is, m ert őket is a lel
kész oltalm ába helyezték. Felszólítja 
továbbá a Püspöki Gyűlés az egyház 
mindenegyes lelkészét, hogy mind ige
hirdetésével, tanácsaival, figyelmezte
téseivel és saját életének példaadásá
val mind pedig imádságaival harcoL 
jcn  különösen a m indinkább megnöve
kedő alkoholizmus veszélye, de minden 
más gonoszság ellen. Bizonyos, hogy az 
az Isten, aki sok évszázadon á t mind 
külső, mind pedig belső ellenségétől 
megszabadította a finn népet, most is 
népünkkel van és m egszabadítja azt. 
Az Ű rban végzett m unkánk nem hiába
való, sőt sok áldást eredményez Isién 
dicsőségére, népünk és egyházunk ja 
v ára”.

„M a in gyen  halat o sztanak .” Lá'szó- 
lag nem egyházi hír, s mégis idekíván
kozik. Finnországba „betört” a nyári 
hőség. Még e h ír megjelenése előtti 
napon volt olyan hely az országban, 
ahol éjjeli fagyot állapíto ttak  meg, s 
másnap m ár szinte fürdésre alkalm as 
idői kaptak a Jeges-tenger partján  lakó 
finnek. Az élelmiszer, de különösen a 
hal egyszerre rom lásnak indul a nagy 
nőségben. Több halnagykereskedő köz
hírré  tette, hogy hol és m ikor oszt in
gyen halat i közönségnek. A hírrel kap
csolatban sokaknak eszébe ju to tt egy 
évekkel ezelőtt m egjelent hír. Az is 
újsághír volt. Talán az is éppen ilyen 
rövid volt, de abban nem a felebaráti 
szeretetről, hanem  a gonoszságról szólt 
az írás. Azt a h írt sohase tették volna 
be az egyházi hírek közé. Abban 
ugyanis arról számoltak be. hogy a ka
nadai búza és az am erikai kávé á rá 
nak fenntartása végett vagonszámra 
dobták a tengerbe e fontos élelm iszer- 
cikkeket. Ma m ár olyan edzett az em
beriség, hogy a legelképzelhetetlenebb 
gonosztettek elkövetését is igyekszik 
m egérteni s ta lán  éppen ez, nagyon is 
m egkem ényítette az em berek szivét. Mit 
jelent az, hogy néhány jószívű ember 
segít em bertársain és ingyen ad halat 
azoknak? Csupán annyit, hogy az arról 
szóló h ír m egdobogtatja néhány olvasó 
szívét kik talán arra  gondolnak, hogyha 
mi gonosz em berek tudunk segíteni 
egymáson, mennyivel inkább segít a 
mennyei Atya azokon, kik Tőle várják 
segítségüket.

Ű j m ásod felügyelő . Az enying-siófoki 
missziói gyülekezet új másodfelügye
lőjévé dr. Magassy Gábor igazgató-fő
orvost választották meg, akinek beik
tatása ünnepélyes keretek között ment 
végbe Balatonkenesén.

H alálozás. Legány Ödön, a hatvani 
egyházközség felügyelője, ny. gazd. 
akadém iai tanár, gazd. főtanácsos aug. 
14-én váratlanul elhunyt. Temetése 
augusztus 16-án volt a hatvani tem p
lomból.
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. . .  az unitárius egyház egy ik  határo
zatát, m ert a hazai keresztyén egyhá
zakban nagy megütközést keltett. A ha
tározat kimondotta, hogy az unitárius 
egyház nem vesz fel áttérő  zsidókat és 
ehhez a határozathoz nem szólunk 
hozzá, m ert ez ,az unitárius egyház bel- 
ügye. (Lapunk más helyén ugyan ezzel 
ellentétben azt olvassuk, hogy az ösz- 
szes felekezetek között zsidóvérű ke
resztyének az unitárius egyházban van
nak a legtöbben.) De hozzá kell szól
nunk a határozatnak ahhoz a további 
részéhez, am elyik tiltakozik az ellen, 
hogy bárm ilyen alapos előkészítés és 
teljesen törvényes módon a többi ke
resztyén egyházak is befogadjanak á t
térő zsidókat. Ez viszont a többi keresz
tyén egyháznak belügye, amelyikbe 
nem ildomos beleszólni. Annál feltű
nőbb ez a tiltakozás, m ert hiszen a 
keresztyén egyházak a Krisztusban 
hívők közösségébe veszik fel a hozzá
juk áttérőket és a Krisztusban való hit 
tekintetében éppen az unitárius egy
ház illetéktelen akár tiltakozásra, akár 
hozzájárulásra. Végül pedig egészen 
barátságtalanná és gyanúsítóvá válik a 
határozatnak az a része, amelyik a be
térő zsidókról, m int adóalanyokról be
szél. Ezt még ellenséges oldalról sem 
mondották. Minden keresztyén egyház
nak megvan a missziói parancsa és ezt 
Krisztus előtti felelősséggel kell te l
jesítenie, nem pedig alkalmi állásfogla
lások szerint.

. . .  a most lefolyt istván n ap i ün nepet  
egészen  m egron totta  az ellenséges lég i 
kötelékeknek az egész ország felett szá
guldozó sokasága. Nagyon nélkülöztük 
a m agyar keresztyénség istentiszteletei
nek közvetítését. Szerettünk volna leg
alább délután kárpótlást találni a rádió 
további m űsorában. Ez nem sikerült 
zavartalanul. Szóvá kell tennünk 
ugyanis Wass Albert előadását, am e
lyet „ősökről, otthonról, hazáról” cím
mel tartott. Szép nyelvezet, meleg hang, 
fordulatos stílus jellemezte. Voltak egé
szen megkapó részletei. De egészében 
olyan furcsa vallásosság ütközött ki az 
előadásból a keresztyén magyarság 
nemzeti ünnepén, ami a hallgatót nem 
csak elszomorította, de meg is döbben
tette. Amikor Krisztust egyszerűen 
„keresztes Isten” megnevezéssel volt 
szíves jellemezni, azután am ikor a m a
gyarságban m egm aradt értékeket óva
tosan annak tulajdonította, hogy meg
m arad t még mindig valam i a pogány- 
magyarságból is, végül pedig, amikor 
azzal fejezte be, hogy ha Isten vélet
lenül rátek in t néha a m agyar népre, 
egészen m eghatódik azon. hogy még itt 
van, — akkor olyan gondolatokat nyú j
to tt ajándékul István király ünnepén a 
m agyar rádió sokezer hallgatójának, 
am it sajnálattal és elszomorodva ezen
nel visszaadunk okulásul úgy a szerző
nek, m int a rádió cenzorának.

vkm.

K eressü k  Szente Gergely bicskei szü 
letésű — atyja Mihály, anyja Pál Jud it 
— egyén házassági levelét Takács E r
zsébettel 1801-—1826. közötti időből. Fel
találó kellő jutalom ban részesül. É rte
sítést Szente Lajos kér. Címe: B pest, 
XII., Törcsvár-u. 36.
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A végzet hatalma
Rémdrámának tartha tják  sokan azt a különben vérbő mesét, 

'amelyre operát írtak  a fenti címen. S napjainkban, amikor ez az opera 
a világ valamennyi színpadán, m int m ajdnem  szívesen hallgatott opera 
fut, kevesen gondolnak arra, hogy maga a szöveg, amelyre, m int 
kétes értékű alépítm ényre a fenséges zenemű épült, a zenei résznél 
föltétlenül alacsonyabb értékű valami. Az opera hallgatása közben a 
mese megsemmisül. Csak a zene él' a hallgatókban és az előadókban 
s közben m indkét fél m editálhat magán a tételen: mi is az a végzet 
hatalm a ezen az operán túl, vagy általában?

Teológiai szóhasználatunkban sem a végzet, sem a sors nem azok 
a kifejezések, melyekkel a legvakmerőbb teológus is szívesen foglal
kozna. Vannak tanulmányok, amelyekben mindkét, bár egymáshoz 
nagyon hasonló fogalom a tárgyalás alapjául szolgál, de a keresztyén 
dogmatika legszívesebben száműzné m indkét szót. Évekkel ezelőtt az 
egyik evangélikus dogmatikai könyvecskében a különben szívesen ol
vasott ném et teológus a sorsot, m int teológiai alaptételt dolgozta ki, 
de épen állásfoglalása m iatt nem lett népszerű írása.

Igehirdetésünkben is kerüljük ezt a két kifejezést. Bár nagyon 
jól tudjuk, hogy a napi keresztyén szó és fogalom nagy koncertjében 
m indkét szóval úgy dobálóznak az emberek, amelyek nélkül m ár be
szélni sem tudnak.

Nincs történelm i tankönyv, amelyben ne volna olvasható a m a
gyarság küldetése. Beszélnek és írnak a m agyar keresztyénség sorszerű 
szerepéről: Nyugat és Kelet közepén. Valamennyi velünk rokonszen
vező nép és ember érzi azt, hogy nemzetünk az események és a tör
ténelem országútján fekszik s ezért tud nehezen a történelemben 
passzív szerepet vállalni. Népünkről igazán el lehet mondani azt, hogy 
elhatározásaiban nem lehetett sohasem langymeleg s a m agyar beszéd 
sem volt sohasem felemás, hanem vagy igen-igen, vagy nem-nem!

A közeledő hatodik háborús esztendő előrevetített árnyékában 
lehet ezt tragikusan érezni, vagy olyan m agunkat a sorsnak megadó 
melankóliával fogadni, amelyre általában könnyen hajlamos az ember, 
különösebbképen pedig a m agyar ember. Keresztyénségünkben is m in
dig egyformán létünkbe ütköző problém aként jelentkezik a nagy 
kérdés: a m agyar keresztyénség existenciája.

Egyházunk álláspontja a predestináció kérdésében sem egységes. 
Nagy külföldi teológusaink elég bátran nyúlnak a kérdéshez s meg 
m erik írni azt, hogy Luthernek mi volt az álláspontja ebben a kér
désben. Bizonyosan nem látta  olyan élesnek a . különbséget 
•ébben a relációban a reformátusokkal szemben, m int ahogy a mai 
teológus nemzedék kevés kútfő ism eretében véli. A gyakorlati keresz
tyénség szempontjából ez a kérdés ugyanis nem lebecsülhető ha
tású tény.

Nézzük meg hazánk történetét: m inden olyan korszakban, amikor 
igazán sorsdöntő problémák között vajúdott nemzetünk, nemzetünk és 
hazánk sorsa olyan reform átus hitű  férfiak kezébe volt letéve, akik 
hitbeli élményeik, sőt erős meggyőződésük alapján tudtak m it kez
deni a sorssal épen úgy, m int a végzettel. Nem akarták m egkerülni 
ezt a problém át sem m agyarságukban, sem keresztyénségükben, ha
nem vállalták ebben a krizises helyzetben azt, hogy rendeltetve van
nak a legnehezebb feladat megoldására is.

Veszedelmes volna ezért az íróra a kriptokálvinizmus vádját el
kiáltani. A háború kegyetlen élményei között kezdjük m egérteni a 
keresztyénség sokrétegeződésének jelentőségét. Ebben van az igazi 
klasszikus ökumenikus gondolat is. Van idő, amikor az evangélikus 
kegyességre van szüksége a világnak épen úgy, m int az egyes embe
reknek s bizonyára kerü lt m ár sokszor olyan nyomorúságba a világ, 
amikor kellett neki a katolicizmus törvényszerűsége is. A múló szá- 
.zadok folyamán így egészíti ki egymást ennek a többféle árnyalatnak 
hatása a nemzet életében. Ahogy katona ilelkészek vallják be: a harc
téren a különböző egyházak lelkészei nem aggodalmaskodnak ez el
választó dogmatikumok felett, hanem  cselekszik mindazt, amit egy
más segítésére tehetnek s az evangélikus lelkész természetesnek tartja  
azt, hogy a haldokló római katolikus vallású katonát felkészítse a



hazaérkezés örömére, ugyanúgy római katolikus katonai lelkész szí
vesen veszi kezébe a reform átus katona kezét s adja meg neki azt, 
amire annak is pillanatnyilag szüksége van. Valamikor a frontnak 
ez a cselekedete bizonyosan éreztetni fogja komolyabb hatásait is.

De addig is, amíg ebben a m inden napon súlyosabbá váló háború
ban a m agyar nemzet végzete m int óriási kérdőjel áll előttünk, naggyá 
hatalmasodik ez a probléma. Már nem is akarja kivonni m agát senki 
sem a hatás alól. M indinkább úgy kezdi nézni népünk a nagy kérdést, 
amely elől nem tud megfutamodni. Érzi, amit költőink nemzeti élmé
nyeik alapján énekeltek: itt élned, halnod kell! Amikor erre a boldog 
felemelkedésre elju t a lélek, akkor nem nyugtalanítja az a félelem, 
hogy mint gyenge és erőtelen nemzet erején felüli küzdelemnek és 
veszélynek van kitéve. Magában úgy érzi, hogy ez a m agyarság re j
te tt értékeiben szunnyadó nagy erők egyikének erőszakos felébresz
tése. Sok ilyen megvilágosodás után komoly és jóleső elmélyülés lesz 
úrrá  népünkön, amelyet erős vallásos hullám nak jegyeznek egyszer 
majd fel, de talán egy kissé más is: ez a végzet hatalmaskodása a 
m agyar nemzeten.

így prédikál a helyzet és így veszi hatalm ába a ma élő m agyar 
embert. Szembe akar nézni azzal a sorssal, amely nem először jelent
kezik a nemzet életében, hanem állandó és nincs is más állapota a 
nemzetnek.

ö rü lünk  annak, hogy ilyen kemény kenyeret evett m indig a m a
gyar. Még az igehirdetés nem zárkózhatik el az elől, hogy nemzetünk 
és országunk végzetteljes éle+e konstitucionális adottság épenúgy, m int .| 
Istentől rendelt sorszerűság is egyben. Keresztyénségébe veszi fel ezt 
a látását, viaskodik vele és logikailag kitisztázza a kérdést.

De van egy kérdés: vájjon idegileg kibirja-e mindenki ezt a soka
kat elcsüggesztő tételt? Komoly ez az ellenvetés! S abban a gondolat
körben mozog: a lélek kész, de a test erőtelen. Különösen az egészen 
modern s teljesen elvárosiasodott lélek teste és idegzete van próbára 
téve. Semmivel sem rosszabb keresztyén és m agyar ez, m int az a 
magyar és keresztyén, aki a téte lt elm életben és gyakorlatban egy
aránt viseli és hordozza. S a nemzet közszelleme egyformán szereti 
hőseit és gyöngéit. M ert m indkettő a nemzet s egyikről sem mond le 
az egyház.

A végzet hatalm as súlya kipróbálja az em bert és a. lelket egy
aránt. Az angolok végzete épen úgy próba a la tt áll, m int az oroszoké.
A bolgárok ismerik m ár az idegháborút s a németek is tudják, hogy 
mi ellen kell különösen harcolniok. A m agyar nép semmivel sem ke
vesebb úgy rendeltetése, m int belső értéke és a többi nemzethez ha
sonló bűnei miatt, m int mások s épen ezért tud ja és látja, hogy mi 
előtt áll. Sőt valószínűleg mind több m agyar előtt m indjobban kitisz
tul a sorskérdésnek k’től való rendeltetése is. Ebben a felismerésben, 
bárhogyan is ju t hozzá, az Ige közvetlen, vagy közvetett hatása alap
ján, rádöbben életének végzetszerű tényeire s addig forog emberek és 
írások felé, míg végül odafordul a fény forrása felé s abban az egy
ben m egtalálja nemcsak helyzetét felderítő tanulságát, hanem maga
tartásának helyességét is. G. L.
i r v t _ i ^ V ^ i n -  i ' V - u  ■ V ' i “* ~ r * “  ii ^  ^  A  ^  • I1*  ^ ‘ i * 1 •  ,»  ^

Gondolatok a tehetséges szegénysorsú
tanulók támogatásával kapcsolatban

(Folytatás.)
Ma az iskoláztatás megkötöttebb, a szervezet bonyolultabb. Az 

iskolák m ár nem annyira egy bizonyos tájnak, m int inkább egv-egy 
városnak, községnek iskolái. És éppen akkor, mikor annyira kellene a 
segítség, jóformán teljesen m agukra vannak hagyva az iskolák, kevés 
olyan intézetet lehet látni, amely a régen megmutatkozó felelősség 
állandóan ható meglétéről adhatna számot. A tehetségek megmentése 
szükségességének felismerése még nem hatotta át társadalm unkat. 
Olyan méreteket öltött m ár a közöny, hogy elsősorban a reform átus 
gimnáziumok nagyarányú segítőmunka megindítását látták szükséges
nek, s pusztán a társadalom  támogatásából ma is sok szegénysorsú

A zsidó származású 
keresztyének ről

érdekes adatokat ism ertet a Magyar 
Statisztikai Szemle XXII. évfolyam á
nak 4—5. száma. A Központi S tatiszti
kai H ivatal m egállapította az 1941. évi 
népszámlálás adatai alapján, hogy a 
725.007 izraelita vallású zsidón kívül 
61.548 olyan keresztyén vallású em ber 
van Magyarországon, akinek nagy
szülei között legalább egy zsidó van. 
Ezek közül az 1941. XV. te. az ú. n 
fajvédelm i törvény 9. szakaszának szi
gorúbb m eghatározása alapján zsidó
nak számít 34.435, vagyis 55.9°/o. Az 
egy izraelita szülővel bíró zsidószárma
zású keresztyének száma 22.962. A 
zsidóvérű keresztyének az összes ke
resztyén lakosságnak 0.44%-át teszi. Az 
egyes keresztyén vallásfelekezetek kö
zül az unitáriusok em elkednek ki a 
legmagasabb arányszám m al, közöttük 
1.23% van olyan, akiben több-kevesebb 
zsidóvér folyik. U tána az evangélikusok 
következnek,  kik között a fél- vagy te li
vérű zsidók arányszám a m ajdnem  eléri 
az 1%-ot, am ennyiben a 729.288 evan
gélikus közül 6704 — 0.92%-nak leg
alább egy izraelita nagyszülője van. A 
római katolikusok arányszám a m ár 
csak 0.49%, a reform átusoké 0.45%, a 
baptistáké 0.15%, a görög keletieké 
0.10%, a görög katolikusoké 0.05%. A 
zsidóvérű 61.548 keresztyén vallásúak 
61.6%-a Budapestre esik; itt a 61.805 
evangélikus közül 4878 -  7.9%-nak leg
alább egy nagyszülője izraelita, az uni- 
tárisukonak 13.8%-a, a római katoliku
soknál 3.4%, a reform átusoknál 4.6%.

Tájékoztatóul eléggé beszélnek a fel
sorolt számadatok. Dr. I.

Évkönyvek
Az orosházi evangélikus gimnázium  

évkönyve. 1943—44. tanév, VII.  év 
folyam: Közzéteszi: Csizmadia György 
igazgató.

Igazgató „Gondolatok a tehetséges 
szegénysorsú tanulók tám ogatásával 
kapcsolatban” c. igen értékes érteke
zését olvashatjuk bevezetőben. Majd az 
Iskolának m últja következik Ez az év 
könyv legfontosabb és legértékesebb 
része. Beszámol arról a sok küzdelem
ről és reménykedésről, mely az iskola 
nyilvánossági jogának eléréséig Oros
házán lefolyt. A régi írások tanúsága 
szerint 1840-ben létesült Orosházán két- 
osztályos evangélikus iskola, melyet 
később „reáliskola” néven emlegetnek. 
Professzori hiványa szerint i tt  a taná
rok azokat a tárgyakat kötelesek tan í
tani, am elyeket a „gram m alikális isko
lákban” tanítanak. (Latint és ném etet 
is!) Ez az iskola később anyagi okok 
m iatt elemi iskolává fejlődött vissza. 
H orváth János tanár, a szabadságharc
ban egykor huszárszázados, törökországi 
bujdosás és sok szenvedés után 1862- 
ben az evangélikus egyház pártfogásá
val magángim náziumot szervezett mely
nek az 1863—64. tanévben 20 I—II osz
tályos tanulója volt. Az iskola évek 
m úlva azért szűnt meg, m ert H orváth 
Jánost meghívták a csabai gimnázium
hoz s az azután az ő igazgatósága 
a la tt virágzott fel s lett főgimnázi-
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ummá. A 80-as években vállalkozó
szellemű tanárok ism ételten kísérletez
tek gimnázium megszervezésével. Az 
első világháború után a Felvidékről a 
besztercebányai gimnázium tanárai 
próbálkoztak, de a beteljesülés közbe
jö tt akadályok m iatt nem jöhetett 
létre. 1933-ban több lelkesen dolgozó 
tanár vezetésével gimnáziumi tanfo
lyam nyílt, közben Gim názium barátok 
Egyesülete létesült, Áldozatkész, harcos 
és a küzdelemben soha nem lankadó 
férfiak k itartó  m unkája nyomán az el
m últ tanévben végre m int érettségiz- 
tetés jogával is rendelkező gimnázium 
m űködhetett. Jövő évben in ternátust is 
nyit. A tanév m unkáját nagyban h á t
rá lta tta  a tanárok egy részének kato
nai szolgálata s így a sok helyettesítés. 
Egyébként az évkönyv részletekre 
menő pontossággal és alapossággal be
számol az iskola sokirányú és eredm é
nyekben gazdag fáradozásairól.

Fenntart ója a bányai egyházkerület. 
Osztályozott tanulók száma: 385, ebből 
evangélikus: 237 (61%). P. P.

HÍREK
A dunáninneni egyházkerület szeptem

ber 1-én d. e. 9 órakor a balassagyar
m ati templomban tartandó évi rendes 
közgyűlése keretében ik ta tja  be fel
ügyelői székébe újonnan megválasztott 
felügyelőjét: vitéz jószási Purgly La
jost. A rendkívüli háborús viszonyok 
m iatt a beiktatás a legegyszerűbb kere
tek között megy végbe. A beiktatandó 
egyházkerületi felügyelő kifejezett ké
résére az üdvözlések elm aradnak. Meg
hívót erre való tekintettel csak a köz
gyűlés tagjai kaptak. R ajtuk kívül 
mindazokat, akiknek részvételét ren 
des körülmények között bizalommal 
kérnék és a jelenlegi helyzetben nehe
zen nélkülözik, ezen az úton értesítik 
az egyházkerület életének erről a nagy- 
fontcsságú eseményéről, kérve őket, 
hogy a sorozatos m egpróbáltatások 
után ismét örömünnepet ülő egyház- 
kerületről és annak új felügyelőjéről a 
beiktatás napján  im áikban emlékezze
nek meg.

V asárnap-délutáni és hétköznapi is
tentiszteletek. Felhívjuk - lapunk olva
sóinak figyelmét arra, hogy a budapesti 
templomokban vasárnap délután is ren 
des igehirdetéssel folynak az istentisz
teletek s amennyiben vasárnap délelőtt 
légiveszély, vagy légiriadó m iatt dél
előtt elm aradtak, ezek a délutáni isten
tiszteletek rendes délelőtti liturgiával 
tartatnak. A délutáni istentiszteletek 
időpontja a D eák-téri templomban 6 
órakor, a fasori templomban 4 órakor, 
a kőbányai templomban 4 órakor, a 
Rákóczi-úti templomban 5 órakor, az 
angyalföldi templomban 4 órakor, a ke
lenföldi templomban 5 órakor, a Bécsi- 
kapu-téri templomban 6 órakor, a Bö
szörm ényi-úti im aterem ben szintén 6 
órakor van délutáni igehirdetés. — 
Hétköznapon a fasori templomban szér
iá n  és szombaton d. u. fél 7 órakor, a 
Deák-téri templomban pedig 6 órakor 
van istentisztelet. — Hív a templom 
csendje és békessége téged is!

Vitéz Mérey László pestvármegyei fő
ispán levele a papsághoz a belső béke 
megteremtéséről. Pest vármegye or-
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tanuló végzi a gimnáziumot iskoláikban. E kezdeményezések arra 
vezettek, hogy az állam is most m ár intézményesen elősegíti néhány- 
száz tehetséges szegénysorsú falusi tanuló iskoláztatását.

Aki igazán ismeri a körülményeket, tudja, ez mind igen kevés, 
nagy a veszteség, sok a pótolni való. A társadalomnak részben friss 
erőkre van szüksége. Legnagyobb beszkeségünk sajátos arcú, m agyar 
jellegű kultúránk. A nehezebb viszonyok között élőnek minden fillér
rel takarékoskodnia kell, minden értékünket okosan, jól kell felhasz
nálnunk, beépítenünk a m agyar életbe. A kiállni nem akarás, a fele
lősség vállalásának nem mérésé, a kisszerűség, a középszerűség sivár 
uralm át eléggé láttuk. A lényeg helye'tt a külső, a belső tartalom  
helyett mindent takaró üres forma, a nagy tettek helyett a nagy te t
tek hangoztatása uralkodott. A helyes elv nem az, hogy én haladjak 
die őslégben és anyagi szempontból, a köz m aradjon — vagyis: az 
egyén halad, a köz marad —, hanem  az, hogy az egyén építse be a 
maga m unkáját, tehetségét a közösség életébe, elsősorban annak javára, 
mert az egyén biztonsága, m unkájának eredményessége és értéke 
közösségi jellegű. Mit adott a közösségnek, mennyivel vitte előbbre 
a közösség javát munkájával, ebben áll az egyén életének igazi értéke 
s értelme.

S milyen szomorú dolog volt látni, hogy még azokat is. igen kevés 
kivétellel, kik szegény sorsból, olykor talán gazdagabb pártfogók támo
gatásával küzdötték fel magukat, ju to ttak  jövedelmezőbb álláshoz, 
vagyonhoz annyira elragadta a csak gazdagodni vágyás, emelkedni 
akarás sodra, hogy előbbi környezetüket ie valósággal megtagadták, s 
a friss erő minden nekigyürkőzésével hasonulni s csak többet szerezni 
törekedtek. Pedig azt lehetett volna várni, ezek mégiscsak megértik 
a szegény diákokat, segítik őket. Nem csoda, ha el lehetett mondani:, 
hova lettek a nehéz idők tehetősebbjeinek, nagyasszonyainak utódai, 
hova lettek a követők!

S a lelkism eretes tanítók, tanárok, maguk a szomorú szülők tud
ják, hány nagytehetségű ifjú nem tanult, vagy hagyta abba a IV. 
osztálynál tahuim ánvait, holott még az egyetemre való jutásuk útját 
is egyengetnie kellett volna a társadalomnak. Egészséges társadalom 
ban a társadalom, s nem az állam feladata ez elsősorban. Igen kevesen 
látják be, kik pedig segíthetnének és helyzetüknél fogva be is kellene 
látni ok, hogy a tehetségek támogatása a nemzet számára a legjobb 
befektetés, á bőséges kam atokat az egész nemzet élvezi. Részben a 
szerencse, részben helyzetük, olykor születésükkel megadott körül
mények folytán tehetősebbek közül sokan az anyagiak terén csak 
magukkal, családjukkal törődnek, a jótékonyság lelke kiszikkadt belő- 
ük. Milyen szép szokás volt régen hogy tehetősebbek haláluk előtt 

a köz javára, egyházakra, intézményekre, iskolákra jelentős adomá
nyokat hagytak. Az újabb kor önző embere egyrészt a maga lelkét 
még inkább anyagi beállítottságúvá teszi, másrészt a társadalomban 
az erőket emésztő irigységet, gyűlöletet táplálja a helyett, hogy nemes
lelkű adománnyal feloldani iparkodna a feszültséget, s példát mutatna, 
elvakult önzésével még azok ellen is felidézi a tömegek haragját, kik 
helyzetüknél fogva semmit sem tehetnek.

Hála Istennek, el lehet mondani, az általános kortünetekkel szem
ben községünk életében igen biztató jelenségek mutatkoznak. Az ál
dozni nem tudók és nem akarók csodálkozva,, a jobb jövőben hivő 
ember megnyugodva értesül* az elmúlt évben arról, hogy egy egy
szerű, derék m agyar ember, boldogemlékezetű Kunos József munkás 
életének szerzeményét, 42 és fél hold földjét, fél házát gimnáziumunkra 
hagyományozta. És nem lehet a feltörő öröm érzése nélkül elmenni 
amellett sem, hogy az 1943—44. tanévben már csaknem 3000 pengő 
g*yűt össze a társadalom felelősséget érző, nemesszívű tagjai adomá
nyából a szegény tanulók segítésére. A rossz, a helytelen, annyiszor 
válik divattá és utánzottá, m iért ne hihetnők abban, hogy a jó, a 
szegény tanulók segítésének lelke is többön és többön ú rrá  lesz. Jobb 
tanulótól jobb feleletet vár a tanár is, okos embertől okos beszédet 
várunk, az anyagilag tehetősebb hozzon nagyobb áldozatot. Alkotni, 
előrehaladni képtelen korok nyavalyája a panaszkodás járványa: 
sokan a m aguk helyzete m iatt való panszkodással akarnak elintézni 
mindent. Mindig elégedetlenek a maguk körülményeivel, vágyaik min
dig messzebbre nyúlnak, képtelenek arra, hogy beleéljék magukat



emberi módon mások helyzetébe. Pedig nincs szebb dolog, mint vál
lalni mások terhét is: önként áldozatot hozni másokért, önként bizo
nyos részt adni azoknak, kikben a nemzet jobb jövője épül. Az áldozat
hozatal még a legönzőbb em berre is nemesítőleg hat. S ha vannak 
egy-egy közösségben, kik k itárják  lelkiism eretük kapuját, erőt vesz
nek a gonosz önzésen, áldoznak, alapítványokat tesznek, adományokat 
adnak, s példájukat követik mások is, az áldás m ár a fiák, unokák 
életében bőségesen megmutatkozik. Hány kultúrintézm ény, gimná
zium létesült szerény keretek között, s a nemeslelkü adományozók 
adományaiból virágzó intézetté fejlődtek, internátusukban s falaik 
között sok szegény tanuló lel otthonra, kap ellátást, sőt a környék 
kevesebb jövedelemmel bíró tisztviselői jó előmenetelű gyermekei a 
vagyontalan, vagy kicsiny birtokkal rendelkező szülők fiai. m ellett a 
tanítók, jegyzők, kisjövedelmű lelkészek, kistisztviselők fiai is segítés
ben részesülnek.

Légvárak építése-e, naiv-ág-e, ha hiszünk abban: boldogemléke- 
zetü Kunos József nyomdokában, az ő fényesen világító példáját kö
vetve s szegénysorsú tanulók részére e segítésben el nem fáradó ado
mánytevők m ellett újak támadnak, kik boldogok lesznek, hogy adhatnak.

Az orosházi és környéki m agyarság m agyar népünk "tehetségek
ben, örök emberi értékekben egyik leggazdagabblelkü részét alkotja. 
Tiszta értelem, józan, világos felfogás, egyenesség, őszinteség jellemzi 
elsősorban a széles paraszti tömegeket. Bírja s szereti a m unkát, végzi 
is látástól vakulásig, m er új dologra vállalkozni, s önművelődéssel 
tovább igyekszik képezni magát. Tudatalatti, korokon át felhalmozódó 
bölcs tapasztalatai vannak az élet folyásáról, hiszen szemben áll a 
józan valósággal, a természettel, ezért a józanság útjából nem szívesen, 
•kevéssé tér el a szélsőbb ösvényekre. A különféle hibák, a régi lelki
séggel, erkölccsel szemben nem egészségesnek mondható jelenségek 
részben az előző kor sok mulasztásából, a reá ható körülményekből 
magyarázhatók. Lelkialkata, észjárása még teljesen, sajátosan, ösz
tönösen magyar.

Az egyetemes magyarság, de egyúttal az egyetemes emberi kul
túra nagy érdeke, hogy e népben rejlő értékek érvényesüljenek, ki
teljesedhessenek, s az egyetemes m agyar kultúra gazdagságává vá l
janak. Aki nem ismeri e népet, s nem ismeri ez értékeket, az nem hisz 
benne, aki ismeri, az hisz benne, s hite vígasztalás a vigasztalan 
'időkben.

Nagy az elődökre emlékező utódok felelőssége. Minden korszak 
voltaképpen szakadatlan honépítés. Ha nem igazában az, a nyugalom 
ipán is lomlás, pusztulás támad, ha az, a vészek is elmúlnak, s az 
áldozat, m unka nyomában áldás fakad, s a rossz is javára válik a 
nemzetnek így a háborúság elmúltával. Ne mondhassa senki a jövő
ben azt, hogy a m agyar alkalm atlan voltánál fogva szorul kisebbségbe 
az iránvttartó  pályákon, másrészt pedig azt, hogy kis középszerűségek, 
szürke kisszerüségek Eldorádója honunk.

Igen, felelősek vagyunk minden m agyarért, támogatni, segítem 
kell a tehetségeket, a szegénysorsú tehetséges tanulókat. Ne legyen 
szegényebb nélkülük, legyen velük a m agyar élet gazdagabb, nem 
szabad m agyar értéknek "elvesznie. Pazaroltunk csaknem egy évszáza
don át m indent: régi hagyományt, a sajátosan m agyar lelkiség külön
féle, m egtartó formáit, sokszor ősi birtokot, s időt, melyet üres dőzsö
lések, tunya tétlenségek helyett m unkára, a kor követelményeinek 
megfelelő berendezkedés m egvalósítására fordíthattunk volna; lehe
tőségeket, hogy különféle rétegek közelebb kerüljünk egymáshoz. 
Legyen vége az esztelen pazarlásnak. Okosan és nemesen becsüljük 
meg értékeinket, lehetőségeinket. Önzetlenség, tiszta szándékok, ál- 
dozathozatal, a mély felelősség leikével végzett m unka nélkül nincs, 
nem lesz jobb jövő. Hisszük, hogy ezek fokozott m értékben áthatják  
társadalmunkat, s akkor nem vész el m agyar érték, s a m agyar szel
lem egész világ ám ulatára azt adhatja igazán, amire képes, az élet 
minden területén a tudemánv. művészet csodálatos alkotásait. Aki iga
zán szereti népét, az hisz abban, hegy a m agyarságnak még nagy 
megmondani valói, kifejezni valói vannak a világ számára: a lelkisé
gében rejlő gazdag értékek feltárása, megmutaatása. Hozzá kell nő
nünk a feladatokhoz, a lehetőségekhez, s elkövetkeznek a csodák.

Cs. Gy.

szággyűlési képviselői a pártközi 
együttm űködés biztositása érdekében 
tartott legutolsó értekezleten felkérték  
vitéz Mérey László főispánt, forduljon 
az egyházak vezetőihez, hogy ebben a 
hazafias, nemzeti munkában tám ogas
sák a várm egye törekvéseit. A főispán 
m ost dr. Serédi Jusztinián bíboros her
cegprímáshoz, dr. Grösz József kalo
csai érsekhez, dr. Pétery József váci 
püspökhöz, dr. Ravasz László reform á
tus és dr. Raffay Sándor evangélikus 
püspökhöz levelet intézett és kérte az 
egyházak támogatását. Levelében han
goztatta, hogy legfőbb igyekezete a vár
m egye belső békéjének fenntartása, a 
lelkek összhangjának megteremtése. 
Jelszava: védekezés minden eszközzel 
az ellenség ellen, béke minden áron 
idehaza. Örömmel állapítja meg, hogy 
a várm egye m ásfélm illiónyi közönsége 
m egértéssel fogadta törekvéseit. Leve
lében beszám olt arról, hogy megszűnt 
a névtelen levelek áradata, a felelősség  
nélküli vádaskodás és rágalmazás. Ezer
éves hazánkért, templomainkért, oltá
rainkért, házunkért, családi tűzhe
lyünkért, a magyar jövő m egvédéséért 
harcolunk — írja a fiöspán. — Hazán
kat sokszor fenyegette már veszedelem. 
Mindig elbuktunk, ha nem fogtunk 
össze, de mindig erős volt a magyar, ha 
összefogott. — Az egyházak m egértés
sel fogadták a várm egye akcióját és 
biztosították a főispánt a lelkészi kar 
odaadó, hathatós támogatásáról.

E v a n gélizác iós h etet rendeztek aug. 
14— 20. között a pécsi tart. tábori lelkészi 
tanfolyam  protestáns 1 észtvevői az ot
tani reform átus és evangélikus tem p
lomban. Az evangélikus templomban 
Győri János és Csepregi Béla szolgál
tak. Több lelkész énekkari számokkal 
vett részt a hitébresztő és hitépítő  
szolgálatban. Az evangélizáció látoga
tottsága a nyári idő és a bombaveszély 
m iatti elköltözésekre való tekintettel 
m eglepően szép volt. N agyjelentőségű, 
hogy több, mint 50 lelkész vett részt a 
két evangélizáción. Hisszük, hogy ben
nük ez a szolgálat új barátokat és 
m unkásokat nyerhet.

Ö tven  év  tá v la táb ó l cím mel D. Raf
fay Sándor püspök az egyházi élet e l
m últ fél évszázadára vonatkozó em lé
keit és m egjegyzéseit dolgozta fel. A 
rendkívül érdekes füzet kézirat gya
nánt jelent meg és azt -az evangélikus 
lelkészegyesület tagjai mindannyian 
megkapták. A füzet könyvárúsi forga
lomba nem kerül.

É rtelem zavaró  sa jtóh ib a  vo lt egyik
m últ számunkban dr. Bánkúty Dezső 
cikkében. Címe helyesen: A jövő tanév 
kezdéséről. — A 2. bekezdésben a 2. 
mondat helyesen így hangzik: „Bizo
nyos, hogy tavaly helytelen volt novem 
berig szüneteltetni az iskolai munkát; 
addig elvesztegettük a nyugodt, leg
jobb és legolcsóbb két tanítási hónapot.”

A falu  n ép év e l eg y ü tt arat a lelkész  
is G ecse ly  községben . Mint a Reformá
tus Életben olvassuk, Gecsely község
ben a falu lelkésze az aratómunkások 
részvételével a mezőn hálaadó isten- 
tisztelettel kezdte el az aratást. Az 
istentiszteleten begyűlt összeget a bom
bakárosultaknak ajánlották fel. A lelki- 
pásztor annak a családnak az arató
munkájában vesz részt, amelyikből kél 
férfi a fronton teljesít szolgálatot.

É rdekes sorok. A Harangszóból vesz- 
szük a következőket: A földgolyó két- 
m illiárd ny i népességébő l m ár csak 83
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Kevesen tudják...
Legutóbb írtunk m ár a nagybányai gyülekezet alakulásának é r

dekes körülményeiről. 1547-től számítja keletkezését az ottani protes
táns egyház. Akkoriban még nem váltak el egymástól a kálvini és 
lutheri irányzatúak, de inkább lutherinek nevezhetjük a legelső prot. 
egyházat. Á ltalában egész Szatmár megvéban az ágostai hitvallás 
értelm ében történ t az átalakulás. 1562-ben egész Szatm árban csak 3 
katolikus plébános m aradt. Az első erdődi zsinaton 1545-ben, melyen 
Kopács elnökölt, melanchtoni irányzat uralkodott. A második erdődi 
zsinaton is, 1555-ben Luther és Kálvin követői még mindig együtt 
voltak s Kiss Áronnak a szatmármegyei zsinatokról kiadott művében 
olvashatjuk, hogy az ágostai hitvallást elfogadták. A jelenvoltak 
ugyanis ezzel a záradékkal írták  alá a zsinat jegyzőkönyvét: ,,A többi 
hitágazatokban egye té rtünk . . . amint az nyilván látható azon h it
vallásban, amely Ágostéban V. Károly, mint fölséges győzhetetlen 
császárnak az 1530-dik évben beadatott.” (Erdődi zsinat 14-ik lap. 
Kiss Áron. A XVI. században tarto tt m agyar reform átus zsinatok 

-határozatai.)
Erdélyben János Zsigmond idejében, 1567-ben a nagyenyedi zsi

naton történt meg a különválás, a Tisza vidékén az 1567-iki debreceni 
zsinat után. I tt írták  alá a helvetica confessiót, mely által m egtörtént 

! az első hivatalos lépés a két irányzat határozott elkülönítésére. Annyi 
tény, hogy 1576-ban m ár a helv. hitv. és ágostai hitv. egyházakat 
Nagybányán külön találjuk. Ebből az ©esztendőből való az evangélikus 
egyház legrégibb szent edénye: egy úrvacsorái kancsó, Schuller
György helybeli polgár ajándéka. Művészi kivitelű, esztergályozott ón 
m unka díszítésekkel, fedéllel és lábakkal, egyike legszebb iparm űvé
szeti régiségeinknek.

Ebből az esztendőből való a helybeli reform átusoknak egyik érté
kes kelyhük is ezzel a felírással: ,,Egy régi K. atya ajándékja 1576. 
renoválta ötves Huszár József 1817. Nagybányán.” A kelyhet díszítő 
három koszorú egyikében olvashatók e szavak: pro usu Eccl. helv conf. 
N bányjensis.”

Különben a reform átusok még egy igen értékes emléket is őriznek, 
Kopácsi fapoharát, melyből az Úrnak szent vacsoráját osztotta. Erre 
a nevezetes pohárra írta  valaki később egyik egyházi atya szellemes 
mondását: „Régente voltak fapoharak és arany papok, most pedig 
vannak aranypoharak és fapapok.” Nem tudni, mely elkeseredett 
krónikás használta ezt az idézetet, de hogy a nagybányai lelkészek 
nem érdem elték meg a kemény bírálatot, azt mindkét egyház dicső
séges története  bizonyítja.

A város levéltárában még látható az a nagy biblia, mely tanács
ülések alkalmával, a protestáns virágzás korszakában együtt díszlett 
az asztalon a Corpus jurissal, még olvasható az egyszerű protestáns 
ima, m elyet 1578-ban beírtak a város protocollumába, s amellyel a 
tisztújításokat meg lehetett kezdeni. Még büszkén emelkedik ég felé 
a Szent István torony és a Szent Miklós temploma (a m inoriták bir
tokában). Ezek az építmények az apák hithűségéről, áldozatkészségé
iről, küzdelmeiről sokat tudnának beszélni.

Közli: Pásztor Pál.

millió semleges országok lakója. Az öt 
világrész közül kettő, Ausztrália és 
Amerika teljes egészében hadviselő. A 
hat európai semleges állam on kívül 
csak Ázsiában és A frikában vannak 
hadban nem álló területek.

Iskolai hírek. A budapesti evangéli
kus leánygim náziumban a beiratások 
szeptember 6-án lesznek, az évnyitó 
istentisztelet és ünnepély időpontja: 
szept. 8. A tanítás kezdete 9-én. (Min
denkor reggel 8 órakor.) A vidékiek 
írásban is jelentkezhetnek beírásra. F i
zetni kell 60 pengő beiratási és 140 P 
egész évi üzemi díjat. — A budapesti 
evangélikus fiúgimnázium növendékei 
a D eák-téri leánygim náziumban fognak 
tanulni. Szám ukra a beírás a Sütő-u.
1. sz. épületben szept. 5-én lesz az I. 
csztályúaknak, szept. 7-én a II—VIII. 
osztályúaknak, m indenkor d. u. 3 órai 
kezdettel. Az évnyirás szeptember 8-án 
lesz ugyancsak d. u. 3 órakor. A vidé
kiek írásban is jelentkezhetnek be
írásra.

A dom ányok a bom bakárosu ltaknak.
Egyetemes egyházunk pénztárához a 
m ár közölt adományok után a követ
kező újabb adományok érkeztek. Egy
házközségek részéről: Felsőszeli 883.13, 
Répcelak 146.40, Békéscsaba 535, Heréd 
40, Csikóstöttös 15.14, Vanyarc 20, P it
varos 53, Csornád 66.64, Ú jpest 320, K ör
mend 175, Székesfehérvár 900, Zugló 
80, Vácegres 178, S árvár 90, Csanád- 
apáca 84.84, Várpalota 1000, B átaapáti 
200, Keszthely 580.50, Tapolca 284, Sü
meg 50, Gadács 40, Alsólendva 568, 
W ehr und Waffe kiadóhivatal, Győr 
35 P. — Magánosok: K alm ár Zoltán
Nagykanizsa 100, Ev. esperesi hivatal I 
Homokbödöge 23, Győri Pál Budapest 
100, K lenner Adolfné Bátaapáti 20, 
Huszár M ihályné Balassagyarm at 10 P.
— A gyűjtés eddigi eredménye július 
25-ig 62.180.81 P.

A szeged i eg y etem i és fő isk o la i h a ll
gatók Luther-O tthonában (Szeged, Fe- 
ketesas-u. 21.) evangélikus egyetemi és 
főiskolai hallgatók igen olcsó áron szál
lást kaphatnak. Felvilágosításokért és 
a felvételi kérvényekkel szept. 10-ig 
kell az O tthon elnökségéhez fordulni 
(Szeged, Evangélikus Lelkészi Hivatal).

H ázasságkötés. Scholz László zuglói 
lelkész és Ulreich Lujza f. évi augusz
tus 24-én ta rto tták  esküvőjüket a pest
szentlőrinci templomban. Az esketést 
vitéz Sokoray Károly lelkész végezte.

H alálozás. Bánki Károly maglódi lel
kész életének 57. évében augusztus 
15-én az Ú rban csendesen elhunyt. Te
metése 17-én volt a maglódi templom
ban ta rto tt gyászistentisztelet kere té
ben. Koporsója felett a vigasztalás 
evangélium át Bódy Pál esperes h ir
dette, a sírnál Csaba Gyula alesperes 
mondott utolsó Isten-hozzádot, majd 
több búcsúbeszéd hangzott el a  testvér 
reform átus egyház, a római katolikus 
egyház és a község részéről. Porait a 
templom tövében helyezték örök nyu
galomra. Bánky Károly U rának hűsé
ges és fáradhatatlan  szolgája volt, aki 
betegsége idején is mindig dolgozni 
akart az Űr szőlőjében. Emlékét kegye
lettel őrzi a maglódi gyülekezet. — 
özv. Sólyom Jánosné, sz. Rajkai Emma 
augustzus 13-án, életének 72. özvegysé
gének 8. évében hosszú betegség után 
Bicskén meghalt. Szerettei ideiglene
sen a bicskei reform átus temetőben te 
m ették el. Legyen áldott emlékezete.

Az 1944/45. tan év re  szóló  isk o la i be- 
íra tások  alkalm ával szeretettel felhív
juk D eák-téri evang. fiú- és leány- 
elemi iskolánkra az igen . tisztelt Szü
lök figyelmét. Népiskolánkba az 1941: 
XV. te. szerint zsidónak tekintendő s 
a vonatkozó rendeletek értelm ében 
megkülönböztető jelzés (sárga csillag) 
viselésére kötelezett növendék nem ve
hető fel. Csillag viselésére nem köte
lezett zsidó származású evangélikus 
vallásé növendék felvehető. így első
sorban egyháztagjaink érdeke, hogy 
gyermekeiket minél nagyobb számban,

még áldozatok árán  is, nagym ultú 
elemi iskolánkba járassák. Egyházunkra 
is fontos, hogy elemi iskolánk, amelyet 
őseink szellemében nagy anyagi áldo
zattal ta rtunk  fel, minél népesebb le
gyen! Felekezeti iskoláról lévén szó, 
nem vonatkozik az intézetre a községi 
népiskálkra kötelező ú. n. „kerületi be
osztás”. A főváros és a környék bár
mely helyén lakó gyermeket felvehe
tünk. Beíratás f. év szeptember 6. és 7- 
én d. e. 8—12 óráig, a  tanév megnyitása 
9-én d. e. 8 órakor, rendes tanítás kez
dete 11-é n  d. e. 8 órakor
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KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B A  Z Á R - K Ö Z  3/

T E L .: 384—447.

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

nászajándékok.

D O  A I  T1VJ I P I V J O  műhimző és plisséspece- 
J D IV rA L J lv  «IE il í v /  alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e f o n :  344—637

A zsúr,plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó m unkák 

szakszerű készítése.

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185-462.

Iványi  é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

A e
Q )  éi

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIGM AN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

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

i53 A

ü, e )

Régi közismert, 
megbízható „ ,« i

;z ö ríin 1V t é r  6

A jándékok, ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és ó ra jav ítások .

L étesü lt a  „N emzeti Önálló- 
sítási Alap*4 tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény

Telefon : 38-20-87.

és az összes hang- Í V ^ A R I M I T ^  ^angszer- 
szerek legolcsóbban l l  1 telep
B udapest, Vili. k e rü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Pmlfüt ’ G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám . 
LuIurQL . M ohács, S zen t-Is tván -u tca  49. sz.

E vangé likusoknak  á ren g ed m én y

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejö tt élet, nyugd íj tűz, 
betörés, baleset és szavatossági biztosítás, nkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő.

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 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, 
valam int a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.

Zongorák, harmóniumok
eladása 
vé t e le

A / l  p r »  d  Ő  1 TI p  hittestvérünk 
AVI “  O  U  LI 1 I I  “  zongoratermében 

B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d ísx to lf , e r e d e t i  k ü lö n le g e s -  
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

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

RFI VFP7Í1K zom̂nĉ hlák,U L L I LÜLUII vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS névjegyek:  cimkék
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÚT 7. sz. Tel: 423-327

Szép uteai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a

kiadó.
kiadóhivatalba.



LIITHER-1ÁRSASÁ6
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önm a

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9 ’— P.

Giertz Bo : H ázát k őszik lára  építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
W olf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16’— P. 

Maróthy Jenő: S zeg én y ek  sz ív e  Novellák.
Fűzve: 8'— P. K ötve: 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptem bertől — m árciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. W iczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther é s  M agyarország.
Fűzve : 6 ‘— P.

Scholz László: A lé lek  kardja. Fűzve: 1 ‘20 P. 
Grünvalszky Károly: A z evan gélik u s v a l

lástan ítás célja  tárgyi szem pontból.
F ű zv e: 2'50 P.

Dr. Luther Márton : A katona h ivatásáról.
Fűzve: F40 P,

Kapi Béla : B izon y sá g tev és. Füze : 10 — P. 
A m agyarországi evan gélik u s egyház n év 

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
S zék á cs em lékkönyv. Kötve : 20'— P.
Dr. Böhm Károly : A z em ber é s  v ilága. V. 

Fűzve : 12'— P.
Á gosta i h itva llás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: K is káté. Egyszerű: 0'60 P. 

Díszes : 4'— P.
A pologia  (Az ágosta i h itva llá s védelm e).

* Fűzve : 4 .— P.
Schm alkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
E g y esség  k ön yve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: P rotestáns esték . III.

Fűzve : 10 — P.
Zsilinszky Mihály: A z 1848-i va llá sü gy i tör

vén y . Fűzve : 2'— P.
Friedrich Károly : A  m agyar evan gé-  

{ J í  |  likus tem plom i én ek  történetének  
v ázla ta . 124 oldal. Fűzve: 8'— P.

BUDAPEST, Vili., ÜLLŰI-ÚT 21.
y i B L  K E R E S Z T É N Y  C É G

S tin g l ,  L a u b e r g e r ,  S te lz -  
h a m e r ,  E h r b a r ,  B ö s e n -  

J ^ S B 3 S B |p  d o r f e r  s t b .  v i l á g m á r k á s  
z o n g o r á k ,  p i a n i n ó k  le g -  

■■■ ff f r / »  a o l c s ó b b a n ! —  R é s z l e t ,
b é r l e t ,  s z á l l í t á s ,  c s e r e  !

R e i s s m a n n  I m r é n é
B u d a p e s t ,  V II I . ,  R á k ó c z i - ú t  5 5 .  Telefon! 137-898

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
T elefon : 330—648.

. . I R É N "  fűiöMilönlegességek
T u la jd o n o s: FE JÉ R  NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legú jabb  sz a b á s  szerint.

8undök,
bolerók, ezüstrókák , nerzek  nagy v á la sz té k b a n  

Á ta lak ítá s  eredeti

V a r s á n y i  L a j o s - n á l  I V . ,  M ú z e u m - k ő rú t  7*

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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Kézzel szedett kövekből
Micsoda nagy események 

áradata zúg most végig az em
berek életén. Országok sorsa 
fordulópontokra érkezett. A 
nagy küzdelem erőfeszítései 
csúcspontra jutottak. Mint 
amikor a hosszú távfutó verse
nyen az utolsó fordulónál az 
élen járók egyaránt figyelnek 
a maguk és a mellettük küzdők 
erőtartalékaira, úgy számítgat- 
ják a háború versenyfutói a 
győzelmi cél előtt: Ki bírja 
jobban vagy ki fog kidőlni ha
marabb?

Mi sokszor és sokféleképen 
mondottuk ezekben az évek
ben, hogy az élet minden dol
gai, még a legnagyobb, még az 
évszázadok útját eldöntő dol
gok is valójában apró esemé
nyekből, kicsiny jelentőségű 
történésekből, gyakran figye
lembe sem vett jelentéktelen
ségekből tevődnek Össze. Ez 
nem a mi bölcsességünk. Az 
evangélium sokszor figyelmez
tet a kicsiny dolgokra. Mustár
magról, mező füvéről, mor
zsákról, kévésén való hűségről 
beszél. Aki majd valamikor e 
mostanvaló háború küzdő erői 
között meg fogja keresgélni a 
lelki tényezőket, tömérdek 
ilyen mustármagnyi erő meg
becsülésére fogja tanítani az 
embereket. Mi azonban kez
dettől fogva és most is hiszünk 
az imádságok és könnyek ere
jében, a gyengéknek látszok 
nagy jelentőségében, az alázat 
roppant teherbírásában, a hit

és az áldozat megváltó erejé
ben. Mert bizony mindenre 
gondotviselő Atyánk van, aki
nek tudta nélkül egy hajszál 
sem esik le fejünkről.

A kicsinyhitűek és túlokosok 
figyelmébe ajánlunk egy most 
olvasott történetet. Szentmihá- 
lyiné Szabó Mária beszélte el 
az elmúlt héten az egyik napi
lapban egy tanítókisasszonyról, 
aki egy apró faluban elhatá
rozta, hogy templomot fog épí
teni faluja számára. Egész heti 
munkáját mindig tönkre tette 
a templomhiányzás és a vasár
napi korcsmázás. Először tojá
sokat gyűjtött, azután kézi
munkákat árusított, azután 
gyermekeivel apró színdara
bokat adott elő s minden fil
lért éveken át szorgalmasan 
hordott a takarékpénztárba, 
ahol csakhamar bosszankodva 
el is nevezték őt „filléres kis
asszonynak“. Ám a fillérek 
addig gyűltek, míg pengők, 
százasok, majd az első ezer 
pengő lett belőlük. Közben a 
világ háborúba kezdett: füst, 
vér, könny, romhalmaz jött a 
békés és alkotó idők helyébe, 
ugyan ki törődött azzal, hogy 
valahol Magyarországon egy 
makacsul jót akaró szív temp
lomot akar építeni menedékül 
azoknak, akiknek a lelkét rá
bízta Isten?

Mikor már a tervek is ké
szen voltak, követ kért az épí
téshez az uradalomtól. Az 
uradalom megengedte, hogy

annyi követ szedjenek, ameny- 
nyit akarnak, de csak kézzel. 
Csákánnyal, kapával nem sza
bad . . .  És a filléres kisasszony 
apró gyerek tanítványaival, 
segítésre buzduló asszonyok
kal és férfiakkal szedte, szedte, 
szedegette a kézzel kimozdít
ható köveket és mégis össze
szedte a szükséges kőanyag 
nagy részét. A templom ma áll.

Ezt az igaz történetet ajánl
juk a propagandaminiszterek 
figyelmébe. Tanulják meg be
lőle, hogy jó ügy érdekében 
mit tehet egyetlen ember. Ha 
rajtunk állana, megírnánk egy
szerűen, mint egy népmesét és 
elküldenénk a frontunk min
den katonájának. Drága erő 
áradna belőle minden szívbe. 
Ha rajtunk állana, még ebben 
a bizonytalan tanévben be
sorolnánk az elemi iskolai ol
vasókönyvekbe. A kézzel sze
dett kövekről pedig nótát kel
lene csinálni, hogy élete és ta
nítása maradjon a magyar nép 
szívében.

Nem tudjuk a tanítókis
asszony nevét. De mindazok 
nevében, akik hisznek a ki
csiny dolgokba rejtett leg
nagyobb tanításban és hisznek 
a jónak, szépnek és igaznak 
győzelmében, világot rontó 
háború nehéz napjaiból meleg 
üdvözletét küldünk: „Kedves 
filléres kisasszony, áldja meg 
az Isten mind a két kezével...“

K. L.
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E M M I S E L E I
H írek  F innországból

Luther-A gricola Társaság június 13— 
14-én tarto tta  évi közgyűlését Kuopio- 
ban, melyen Heckel ném et püspök és 
Thulin w ittenbergi professzor is reszt
vettek. A közgyűlést Sormunen püspök 
„Gondolatok a világtörténelem  céljáról” 
című előadásával nyitotta meg. Elő
adást ta rto ttak  még Puukko helsinkii 
egyetemi tanár: „Kuopio theologiai
része a finn bibliafordításban”, Heckel 
püspök: „Mit ért Luther hit a la tt”,
Thulin professzor: „Luther képe a lel
kek mostani harcában” és dr. Holm- 
ström: Sorolainen püspök irodalmi kap
csolatai Németországgal” címmel.

Finn evangélikus gyülekezetek köl
csönnel segítik az államot. Nem m in
dennapi javaslat hangzott el a legutóbb 
a finn képviselőházban. Az Egyházi 
Gyűlés képviselője bejelentette a múlt 
év őszén ta rto tt közgyűlés határozatát, 
mely szerint a finn evangélikus egyház 
gyülekezetei hajlandók m érsékelt ka
m attal kölcsönt adni az állam nak. A 
gyülekezeteknek ez az állam  részére 
felajánlott kölcsöne m eghaladja a 100 
millió m árkát. M int a hivatalos jelen
tésben olvasható volt, a képviselőház 
m ár döntött is arról, hogy a kölcsönt 
igénybe veszi.

K arjaía népe ismét otthontalanná 
lett. Még alig m últ el két hónapja an 
nak, hogy a Viipuri egyházkerület püs
pöke örömmel adhatott számot a visz- 
szatért karjalai területek megújhódott 
egyházi életéről, s ma ugyanaz a 
püspök, Ilm ari Salomies, arról te tt je
lentést, hogy egyházkerületében a jú 
nius 24-én megindult nagy orosz offen- 
ziva következtében elfoglalt, vagy ki
ü ríte tt gyülekezetek fontos és igen é r
tékes levéltárait, könyvtárait és anya- 
könyveit sikerült a legnagyobb rend
ben biztos helyre szállítani. K arjala 
népe ismét az országúira jutott. Hosszú 
sorokban, szomorú szívvel já rják  K ar
jala vénei és fiataljai egyaránt a m ene
kültek útját. Azonban inkább egészen 
nincstelenül, kifosztottam és m indenü
ket hátrahagyva indulnak a bizonyta
lan jövő felé, minthogy a bolsevisták 
kezébe kerüljenek. Ők tudják, hogy ott. 
ahol az orosz m egvetette lábát, meg
szűnt az emberi biztonság,-ott nincs é r
téke az emberi életnek, csupán az erő
szak és a gonoszság uralkodnak. Ezért 
hagyták ismét ott szépséges K arjaiét, 
hogy nemsokára, mikor Isten meg
engedi, ú jra m eginduljanak kelet felé, 
ú jra  felépíteni a lerombolt és felégetett 
drága otthonokat.

Oskar Thulin a w ittenberg—hallei 
egyetem professzora meghívott előadó
ként látogatott el Finnországba a 
Luther-Agricola Társaság közgyűlése 
alkalmából, Finnországi látogatásakor 
nyilatkozatot adott a Kotimában, mely
ben többek között ezeket mondotta: 
„Felejthetetlen élményt jelentett szá
momra, hogy résztvehettem  néhány 
seuraton (esti áhítat), ahol szinte az ős- 
keresztyének élete ju to tt eszembe. A 
finn kegyesség különösen férfias. Iga
zán csak örülni kell, hogy a finn egy
ház kegyessége egyszerre nemzeti és 
mégis egészen lutheri. Figyelemreméltó 
végül az, hogy a kegyességi életben a 
lelkész is együtt van híveivel.” N yilat
kozatában em lítést te tt a professzor sa
já t  munkaköréről, a w ittenbergi Luther-
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A m ai m agyar h ázasság i jog m eg
v á lto z ta tá sá ra  irányuló  m ozgalom ról

Sólyom Jenő dr. egyetemi tanár előadása a Soproni Felső Evangélikus 
Egyházmegye Lelkészegyesületének Sopronban ta rto tt közgyűlésén.

(Folytetós)

2. A mozgalom szószólói felhasználják még hangulatkeltésre, hogy 
az 1894 : XXXI. te. a magyarországi politikai liberálizmus korában 
keletkezett. Ez kétségtelen. De akik ezen a réven csatlakoznak a moz
galomhoz, több dologról megfeledkeznek. Elfelejtik, hogy nem a libe
rálizmus találta ki a világi felsőbbség illetékességét házassági ügyek
ben. Cromwell Angliája m ár ism erte a polgári házasságkötést. E lfelej
tik, hogy az 1894-ben alkotott új m agyar házassági jog egy valóságos 
káoszt szüntetett meg. Hiszen az előtt 9 féle házassági jog volt ér
vényben. Ezt a káoszt és az ezzel összefüggő lazaságot volt hivatva 
m egszűntetni a házassági törvény, nem ped^g a lazitás volt a célja. 
Appcnyi Albert ezzel érvelt mellette: ,,Egész Európában nincs ország, 
amelyben a házassági kötelék lazasága, a házasság felbontásának köny- 
nyűsége oly m értékre ért volna, m int minálunk. Szomorú hírnévre 
vergődtünk Európában. Idegen államok po lgára i. . . iparkodnak m a
guknak a m agyar állampolgárságot egy időre megszerezni, csakhogy 
ez időt családjuk felbontására felhasználhassák. Lehet mondani, hogy 
a szomszéd államok összes családjogi és házassági joga szemetének 
lerakodó helye vagyunk . . . minthogy vallásváltoztatás ú tján  a házas
ság felbontását igen könnyen lehet elérni.” A választás tehát vagy 
„a status quonak fenntartása, vagy az egészséges házassági köteléket 
szilárdító állami törvényhozás elvére való áttérés.” között van. (Idézi 
Salacz Gábor: A m agyar kultúrharc története 1890— 1895. Bécs, 1938. 
217. lap.) Végül pedig elfelejtik a liberálizmus emlegetői, hogy nem 
volt m inden rossz, ami egyenesen a liberálizmus korában keletkezett, 
sőt az sem volt mind rossz, ami egyenesen a liberálizmus terméke. 
Nemde, elvetjük a felvilágosodást, m m t szellemi mozgalmat, de nem 
romboljuk le azokat a templomainkat, amelyeket a felvilágosodás gyü
mölcse, a türelm i rendelet alapján építettek elődeink. H elytelenítjük 
a liberálizmust, de nem utasítjuk vissza a lelkészi kongruát és isko
láink államsegélyét, pedig történelm ileg ezeket is a liberálizmusnak 
köszönhetjük.

3. A mozgalom törekvése tartalm ilag is gyenge lábon áll. Azon 
a réven, hogy egyoldalúan a római katolikusok javát akarja szolgálni. 
Ami jó, vonatkozzék mindenkire! Ha a házasság felbonthatalan, ha 
a nemzetnek az az érdeke, hogy a családi élet védve legyen, akkor 
nem elégedhetik meg egy elfogulatlan, jóhiszemű mozgalom azzal, 
hogy csak bizonyos emberek házassága érdekében harcol.

Más oldalról nézve, a mozgalom azt célozza, hogy legalább a római 
katolikus vallásúak legyenek hozzákötve a római katolikus szentszékek
hez. De ezt kerülő úton úgy akarpa elérni, hogy ált. a rk. egyházi há
zassági joghatóságnak óhajtja kiszolgáltatni azokat, akik rk. pap előtt 
kötik házasságukat. Ez kettős veszedelemmel jár. a) Ha azok, akik 
római katolikus pap előtt kötötték a házasságot, m egm aradnak a róm. 
kát. egyházi joghatóság alatt, álékor ez egyfelől sérelmes azokra, akik 
más vallásra térnek át időközben, másfelől veszedelmes, m ert a há
zasságkötés előtt a róm. kát. fél azzal fogja zsarolni a nem-katolikus 
félt, hogy az utóbbi azért húzódozik a róm. kát. pap előtt való házas
ságkötéstől, hogy ilyen módon hátsó a jtó t hagyjon m agának a házas
ság felbontására, b) Ha viszont vallásváltoztatással cserélgetni lehet a 
házassági bíróságokat, akkor súlyosbodni fog a házasság körüli lazaság, 
mert az egyházi házassági bíróságoknak különböző lesz a mértékük. 
Ezért lenne igazabb egy olyan mozgalom, amely azt célozza, hogy az 
állami bíróság egységesen szigorúan ítéljen á házassági perekben.

4. A mozgalmat nem teheti szimpatikussá az a gondolat, hogy a 
s:kere erősítené az egyházakat az állammal szemben. Az evangélikus 
egyház tekintélyét nem emelné a házassági törvénykezés.

5. Feltehető, hogy az állami hatalom valami kompromisszum ked
véért belemegy az egyházi házasság állam jogi elismerésébe. Nem ké
rünk a kompromisszumokból!
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6. Hivatkoznak a római katolikusok lelkiismereti kérdésére; lelki
ism eretük sérelme nélkül nem köthetnek házasságot polgári tisztviselő 
előtt. Igen ám, de hol van a határa a római katolikus lelkiismereti 

.aggályoskodásának! Az állam és a római katolikus egyház érintkezési 
pontjain m induntalan jelentkezhetik a római katolikusok aggodalmas
kodása: a pápa akarata ellenében nem teljesíthetik az állam törvényeit. 
Igen veszedelmes lenne tehát engedni ez irányban.

*
Befejezésül vizsgáljuk meg, mi a teendőnk e mozgalom kapcsán.
a) A lelkészi szolgálat terén: az esketés ú jra  szabályozása.
b) Híveink felé: a házasságról tisztán, népszerűsítve, sokat tan í

tani, az evangéliumot hirdetni, m ert hallásból van a hit, hitből az 
igaz élet, igaz házasság.

c) A nemzet felé: hirdetni Isten rendelését a házasságról.
d) A törvényhozók felé: részükről olyan törvényhozókat nevelni, 

ak’k a házassági törvény alkotásánál Isten rendeléséhez igazodnak

Forradalom és béketüntetés
Ma a sok újság is kevés, sokak szerint a kevés újság is sok. A rádió 

túl sokszor sugároz híreket és alig hall az ember valamit. Az élet 
egyenletei állandóan m egoldhatatlan több ism eretlenű problém ákkal 
vannak tele. 3  ebből az állapotból menekülni szeretne az ember: akár 
önmagán kívülre, akár az életform át szeretné megváltoztatni, hogy 
valami érthető, m indenkinek jó és egyszerű életform a jöjjön létre, 
amelyben lehet hittel és hitben élni, szabad írni és bölcselkedni s 
szabad jövőbenézően tervezgetni, különösebb és zavaró mellékgondo
latok nélkül.

Egy-egy olyan napon, m int ez év augusztus 24-ike volt. a harc
tereken a hatodik évben m ár megszokott nagy harcok folytak. Fér
fiak haltak meg és emberkezek által épített hajlékok lettek haszna
vehetetlen törmelékké. De azonfelül minden külügyi • hivatal távíró
készülékei állandóan szóltak. Falusi csendben is lehetett érezni azt, 
hogy túlfeszítettség remegő izgalmában ég az élet. Mi lesz im m ár 
mindenfelé a világon?

Fel kell figyelnünk egy háromsoros hírecskére, mely arról számolt 
be, hogy a Szentháromság utáni 13. vasárnapra tervezett béketünte
tést Anglia urai letiltották s rendőrei meg fogják akadályozni az 
esetleg mégis felvonulni szándékozók akcióit. Az európai papság sok 
tapasztalat után nem tulajdonít nagy jelentőséget ennek az újsághír
nek. Erősen kijózanodtunk a világ eszeinek nagy elhatározásaitól, igen 
megfontoltak, hogy akik tüzet gyújtottak, vagy általában pirom anikus 
nyújtogatok, nem igen jelentkeznek önkéntes tűzoltónak. De a lel
kész mégis tovább m editál és forgatja a hírecskét magában.

Ma m indgvakrabban kezdünk foglalkozni a felelős politikusok 
felelősségének kérdésével. Vizsgálgatjuk a politikusok fajsúlyát, nem 
zeti és belső értékeit. Emlékezünk arra, hogy az ezelőtt egy évtized
del meghalt s háborút kezdő külügym iniszter milyen nagyszerű teli
vér szakértő volt. Azután arra gondolunk, hogy a másik minden 
európai nyelvnek milyen ragyogó kezelője volt. Sorra kerülnek inkább 
a megholtak, m int az élők s erősen megdöbben a mai lélek azon, hogy 
milyen gigantikus terhet hordoznak ezek a férfiak, s miiven más 
szemmel néznek az emberre, az életre, az országra, a háborúra s 
általában mindenre, amelvben élünk, mozgunk és vagyunk, mint 
más közönséges halandók. Ök jobban és ridegebben ítélik meg a szük
séges rossz szerepét, m int a lírai költők s a legragyogóbb képességű 
igehirdetők. Ök tudják és látják azt is, hogy a nagy háborúk utolsó 
fázisaiban egymás mellé kerül a forradalom és a béketüntetés.

Európai ember a forradalm ai m ár nemcsak filmekből és tö r
ténetkönyvekből ismeri, hanem személyes tapasztalatból is. Naggyá 
nőni akaró fiatal statisztikusok figyelmébe kellene ajánlani azt, hogy 
tegyék tanulm ányaik tárgyává: mennyivel több em ber pusztult el a 
forradalm ak karjaiban, mint a csataterek ágyú- és tankcsatáiban.

A háborút lehet csak katonaszemmel nézni, a forradalm at lehet 
csak rendőri készenléttel, lemérni és elszámolni, de a béketünteté
seket minden hivő ember, m int.köz- és m agánügyet egyszerre tekint-

Ház házigazdái tisztségéről, mely össze
függésben örömmel emlékezett meg 
finn vendégeiről, kik korábban W itten- 
bergben jártak . Szólt a Luther-M úzeum 
kibővítéséről, ahova a finn lu theri egy
ház sajátságairól is kívánatos lenne 
adatokat szolgáltatni. Nyilatkozatát ez
zel fejezte be: „Borzalmas időket élünk 
De úgy látom, hogy a lutheri egyhá
zaknak nagy feladat adatott az egyes 
népek összekapcsolása érdekében. Ezek 
nem Róma ú tjá t járják , mely tulajdon
képpen egy az államhoz hasonló össze
kapcsoló egyházat szeretne megvalósí
tani. A lutheri állásfoglalás elismeri a 
különböző nemzetiségeket és mégis ezek 
mellett, vagy inkább ezek ellenére is 
növeli az egyességet. A nyugati á lla
mok egységének felépítésében nagy fel
ada t ada to tt a lutheri egyházaknak. 
Ebben a megvilágításban igen fontos
nak látom  ugyancsak a L u ther-Agricola 
Társaság h ivatását.”

Egyházi anyakönyvek fényképezése. 
A helsinkii gyülekezetek lelkészei a 
közelm últban ta rto tt gyűlésükön elha
tározták, hogy a bombát ám adások kö
vetkeztében elpusztulható egyházi 
anyakönyvekről fényképeket készíttet
nek. Mint ^ismeretes Finnországban az 
egyházi - anyakönyvvezelés áll az első 
helyen. így állam i szempontból is első
rangú feladat az egyházi anyakönyvek 
és az azokba foglalt bejegyzések le
fényképezése, hogyha az eredeti a 
bcm batám adások következtében el is 
pusztulna, legyen másolat.

30 misszionárius elindult Svédország
ból Afrikába. Svédországban m ár 
hosszú idő óta várta  utazási engedélyét 
a h ittérítőknek egy igen tekintélyes 
csapata. Az egyik finnországi lap be
számol arról, hogy az utazási engedély 
áldozócsütörtökön este érkezett meg, 
viszont a Lisszabonba induló hajó a 
következő napra jelezte indulását Gö
teborgból. Sok hittérítő  ünnepélyes el
bocsátását egyszerűen lehetetlen volt 
elvégezni, csupán egyszerű keretek kö
zött nyertek  elbocsátást Göteborg vá
rosában. A 30 közptt volt olyan is, ki 
repülőgéppel érkezett a kikötőbe a 
nagy sietség m iatt. A misszió bará ta i
nak nagy örömet jelentett s je lent ez 
a kis h ír — hisszük mindenhol —, hi
szen arról van itt tulajdonképpen szó, 
hogy Isten még a háborúban sem fe
ledkezik meg övéiről s elsősorban nem 
az evangélium hirdettetéséről.

A finn Theologiai Irodalmi Társaság 
az elm últ hónapokban gyors és igen 
széleskörű nyom tatási m unkát végzett. 
Legfontosabb m unkája azonban talán 
az volt, hogy a Hitvallási Iratokat az 
évek során újból kiadta. Ö röm híre a 
Társaságnak, hogy az V. rész fordítása 
(Formula Concordiae) is m ár teljesen 
kész és átvizsgálása javában folyik. A 
Hitvallási Iratok I. irészét 1907-ben 
(Apostoli, Niceai, A thanasiusi, Ágostai 
hitvallások) II. részét 1915-ben (Apo
logia) III. részét (Schmalkaldeni cikkek) 
1929-ben adta ki a Társaság. A H it
vallási Iratok IV. részét (Kis és Nagy 
Káté) a m últ év folyamán osztotta ki 
új kiadásban tagjai között. Mint a T ár
saság jelentéséből olvashatjuk, az V. s 
ezzel az utolsó rész is nem sokára nap
világot ált.

„Szülőföldünk veszélyben van.” Az 
elnök neje, Gerda Ryti asszony az el
m últ vasárnapon (1944 július 16.) az 
istentisztelet befejezése u tán rádiószó
zatot intézett a finn néphez: „Szülő-
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földünk veszélyben van — mondta az 
elnök felesége —, egyetlen egy férfi, 
egyetlen asszony és gyermek sem vo
nulhat félre nem törődve e harccal, 
melyet kikerülhetetlenül Isten adott 
osztályrészünkké. A Hazának szüksége 
van m indarra az erőre, melyet kinek- 
kinek a Teremtő hatalm ába adott, m i
vel a bolsevizmus félelmesen gonosz 
fenyegetése és haragja életünket a 
nyomorúság tengerévé akarja  változ
tatni. A Haza nem ment fel senkit a 
felelősség alól, mivel m inket mindenki 
másnál szorosabb kötelékek fűznek 
egymáshoz. Ezért harcolnunk kell, job
ban, m int azelőtt bármikor, harcolnunk 
kell úgy, m int akiket Isten választott 
ki jogaink megvédelmezésére és arra, 
hogy egyesült erővel az em beriséget 
közelebb vigyük magához az Istenhez. 
Ezért hát egyéni életünkben azokkal a 
legmagasabb elvekkel egyetértésben 
kell cselekednünk, melyekkel csupán 
azért ruháztak fel bennünket, hogy 
szolgáljuk egymást és a jövő boldo
gabb emberiségét. Védelmünk érdeké
ben tehát össze kell gyűjteni népünket 
az imádkozás és az Isten segítségülhí- 
vása céljából, m ert am it az egyén el 
tud érni, azt az egész nép is el tudja 
érni: megszabadulni a halál torkából, 
még eddig meg nem tapasztalt isteni 
erő segítségével, mellyel szemben 
senki fel nem veheti a versenyt. Im ád
kozz tehát és tedd meg kötelességedet, 
légy akárki is, akkor vagy hazád hor
dozóoszlopa, annak hasznos támasza. 
Imádkozz tehát és tedd meg kötelessé
gedet, légy bárki is, m ert csak így te l
jesíted Isten iránti feladataidat. Év
századokon keresztül ez az Isten m in
dig segítő és hatalm as Istennek ny ilat
koztatta ki magát. Népünk történelm e 
élő bizonyítéka ennek a csodának. E rre 
em lékeztetnek bennünket a rádión ke
resztül közvetített tu rkui dóm-templom, 
nemzeti szent helyünk harangjainak 
ütése minden áldott nap déli 12 órakor, 
mely mintegy bizonyíték az Isten év 
századokra k iterjedő vezetéséről és ke
gyelméről. Éppen ezért e 12 órás h a 
rangzúgás! pillanatok igen alkalm asak 
Hazánk érdekében mondott közös 
imádságra. Csendesedjék hát el népünk 
mindenegyes tagja ezekben a pillana
tokban és imádkozzék a M indenható
hoz. És mi azokban a pillanatokban 
eggyé leszünk, imádkozó néppé, mely 
hiheti, hogy m egtalálja Isten segítsé
gét.” Molnár Rudolf.

Évkönyvek
A békéscsabai Evangélikus Rudolf- 

Gimnázium LXXVI I I .  évkönyve az 
1943/44. iskolai évről. (Az intézet fenn
állásának 86. évében.) Közzéteszi: P a
taki Sámuel igazgató, t. ü. főtanácsos.

Az iskola fenntartó ja a békéscsabai 
egyházközség. M egtudhatjuk m indjárt a 
bevezetőben, hogy a városban m ár 
1841-től volt ú. n. reál (polgári) iskola. 
1885-ben m egnyílt a magán reál-gim 
názium Breznyik János igazgatósága 
alatt. 1858-ban Csaba városa az evang. 
egyháznak 43.000 pengőforintot adott 
azzal a kikötéssel, hogy ebből négy- 
osztályos gimnáziumot alapítson. Az 
alreálgimnázium 1860-ban meg is nyílt. 
A gimnázium a város erős növekedésé
vel együtt fejlődött. Sokszor alaku lt át:

heti át magában. Ez a három megmozdulás nagyon közel van egy
máshoz. Hazánkban a katona és a rendőr a lelkészi szolgálatot a leg
őszintébben igényli. Minden külföldi államot megelőzött és felülmúlt 
ebben a m agatartásában s bizonyságot tehetünk arról, hogy a kato
nák és rendőrök szíve állandóan nyitva áll az Ige szolgáinak meg
hallgatására.

Nagy optimizmust lehet m eríteni ebből a tényből. Nemzetünk 
belső életének ez a valóságnak megfelelő jellemzése meggyőz arról, 
hogy ebben a hazában m ajdnem  minden ügy jó kezekben van s akik 
közöttünk a földi rendért felelősek, nemcsak azt tudják, hogy miben 
hihetnek, hanem azt is, hogy m iként kell cselekedniök. Ez ma élet
kérdés számunkra, m ert a nap jobban nem jelzi az u tat Keletről 
Nyugat felé, m int amilyen biztosan kell tudnunk járni annyi sok 
tapasztalat és figyelmeztető intés u tán  a forradalm ak és a béketün
tetések között.

A nemzet élete ilyenkor semmiképpen sem függetleníthető az 
egyház munkájától. Ilyen időkben sem nagyobb, vagy hatalmasabb az 
egyház, m int egészen csendes időkben. De az egyház a különösen 
kétségbeejtő emberi állapotokban is azt teszi, ami mindig bevált és 
mindig egyedül helyes: a nemzet figyelmét Isten felé irányítja. Nem 
hivalkodhatik politikai sikerek esetén azzal, hogy az egyház nagy 
vagyonával és segítségével sikerült valam it elérni. Hanem az egvház 
magáról teljesen hallgatva, m inden emberi figyelmet és fegyelmet 
magán tú lra állít be: Istenre, aki atyja a forradalm ároknak éppenúgy, 
m int a béketüntetőknek. Mi, akik még egyik mozgalomban sem 
vagyunk benne: egészen másképpen tudunk Istenre tekinteni és reá 
hallgatni.

Ezt a biztatást és ezt a szolgálatot, amit az egyháznak napjaink
ban híven kell adnia, csak ezt lássa minden hivő keresztyén s csak 
ennek a fenségessége alatt ítélje meg mindazt az emberit, ami az egy
házban ma is látható. Felm érhetetlen nagy dolog, amikor az egész 
gyülekezet, mint közösség imába mélyedve, szent áhítatában Isten alá 
állítja be sorsát s az ő kezéből veszi és kéri az áldozatot és az áldást 
egyaránt.

A háborús istentiszteleteknek van olyan kísérő jelensége, amelyre 
fel kell figyelni. Fiatal feleségek imádkoznak a harctéren halálos 
veszedelemben álló férjeikért, leendő anyák könyörögnek azért, hogy 
gyerm ekük tudjon békén megszületni. Csukaszürkébe öltöztetett fér
fiak szívesen győzik le itt minden emberi lázadásukat, amely függet
lenségük önkéntes feláldozását kívánja. M ulatni vágyó ifjak és öre
gek itt ismerik meg azt a másik életet, amely felé törekedni kell. 
Meggazdagodott uraknak itt nyílik meg a láthatatlan  persely arra, 
hogy dús pénztárcájukat oda ürítsék ki, ahonnan m inden fillér köny- 
nyek letörlésére készül. Mindenki otthagy valam it Isten házában s 
mindenki visz valam it onnan. Nyeresége bizonnyal sokkal több, mint 
vesztesége. S a templom előtti nagy térség immár nem divatbemutató 
többé s összevegyülnek az első és utolsó sorokban ülők: a sok ember 
eggyé lett. Megnézik egymás arcát és szemét, köszönnek egymásnak, 
ism eretlenek akaratlanul kezet is fognak egymással és igen sokan úgy 
búcsúznak egymástól: a viszontlátásra.

A forradalom és a béketüntetések között ez a halk szó m ár nem 
konvencionálizmus, hanem  responzórium a hívek részéről mindarra, 
ami a templomban adatott. A hívek im m ár igenlik és igénylik azt, 
hogy tele legyenek a templomok és mindenki ott és együtt legven. 
S ebben az egymás sorsát viselő egy helyre törekvésben fejezi ki 
magát a nemzet az egyházzal szemben.

A francia forradalom kitörését nem tudta megakadályozni a 
francia katolicizmus s a magyar keresztyénség is igen gyönge álla
potban volt akkor, amikor hazánkban forradalmi kísérletek és csele
kedetek zajlottak le egv emberöltővel ezelőtt. Azt reméljük, hogy 
hazánkban az utolsó 25 év keresztyén m unkájának gyümölcse több 
annál, hogy nálunk a nagy nyilvánosság olyan ötletek felé hajolna, 
amelyek szemben állnak az egyház végzett munkájával.

Fordulópontokon mindezt le kell szögezni. Minden egyházi munka 
egyik következményének annak kell lennie, hogy a forradalom és a 
béketüntetés kérdésében kiokosítsa az érdeklődő és az irányítható 
híveket. S m iután ez m unkával és imádsággal meg is történt: az egy-
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ház hisz abban, hogy hazánkban a keresztyének értik  és ismerik 
cselekedeteik irányát.

A forradalmak és a béketüntetések hírei a világ minden tájéká
ról tovább érkezni és szaporodni fognak. A m agyar újságok akár
milyen sok h írt közölnek még velünk s rádiónk bárm ilyen szak
szerűen tájékoztat minket: a m agyarság úgy veszi eszébe mindezeket, 
hogy e terhekkel Isten elé állítja magát, aki m indenekfelett való 
hatalmával és eszközeivel jó döntésre és jó elhatározásra indítja a 
magyarokat. G. L.

m “i '*»<*'»•*! i<""i * ' »*'■* f*i ^  ‘ii

„Magyari keresztyénség“
I.

A közelmúltban jelent meg a m agyar könyvpiacon Wass A lbert
nak, az erdélyi irodalom egyik büszkeségének „A kastély árnyéká
ban“ című kitűnő regénye. Az író „Mire a fák m egnőnek“ című m űvé
nek folytatásaképpen a XIX. századvégi m agyar élet égő sebeit tá rja  
fel igen szemléletesen és művészien most m egjelent regényében. Bát
ran nyúl hozzá a kényes nemzetiségi kérdéshez és nyílt-szemmel 
vizsgálja annak ezer baját. A regénynek m inden egyes sorában lük
tet az író izzó magyarsága, amely bennünket is magával ragad. Min
den lapjáról friss, életet adó, egészséges m agyar levegő árad, melyet 
úgy igyekszünk magunkba szívni, m int az erdélyi fenyvesek illatát. 
Sokszor hasít a szívünkbe keserű fájdalom és szorul ökölbe a kezünk, 
amikor a regény nyomán olyan megdöbbentően táru l fel előttünk a 
századvégi szórványm agvarság pusztulása.

Ebben a kiváló regényben mégis van valami, ami m ellett, sem 
úgy mint magyarok, sem úgy m int keresztyének nem m ehetünk el 
megellenzés nélkül. Nevezetesen az, am it a könyv a magyari keresz- 
tyénséggel kapcsolatban mond. Az író ugyanis izzó m agyarságának 
hevében addig megy, hogy a magyarság megmentése érdekében, a 
m agyar faji vallás, vagy ahogyan egyik szereplőjével mondatja: ,,az 
öncélú magyar keresztyén h it“ megalkotása m ellett tör pálcát. Ügy 
látja ugyanis, hogy Erdélyben a századvégi románság minden eszköz
zel való előretörését nem lehet semmiképpen megállítani, ha a 
magyarság folyton a szeretet, türelem , szelídség, megértés krisztusi 
parancsait igyekszik velük szemben megélni. A „virtusos keresztyén
ség“ ú tjára  kell tehát lépnie a m agyarságnak, hogy ezen az úton, ha 
kell tűzzel, vérrel és vassal védhesse meg hitét, földjeit és tűzhelyeit.

A „magyari keresztyénség“ regénybeli propagálója Holló János 
doboji lelkipásztor, a következő m egállapításokat teszi: 1. A keresz
tyénség a magyarság számára faiidegen vallás, amely nem felel meg 
a magyar ember term észetes lelki alkatának. 2. „M agyar bibliá“-ra 
van szükség, amelyet a m agyar történelem ből írnak meg, a m agyar 
helyzet és a m agyar lélek kívánalm ainak megfelelően. Ebben a bibliá
ban a zsidó próféták és apostolok beszédei helyett Botond, Árpád, 
István, László, IV. Béla, stb. magyar próféták és apostolok tanításait 
kell összegyűjteni. ?. Hirdetni és tudatostíani kell, hogy nem a zsidó, 
hanem „egyedül csak a m agyar“ az Isten választott népe. 4. A „magyar 
evangélium nak“ nem „siránkozó, kódikáló, alázatos és gyáva“ magya
rokat kell kitermelnie, hanem kemény és bátor férfiakat, akik szembe- 
szállnak vitézül mindazokkal, akik a magyarság jussának elorozására 
törnek. — Ezeknek a tanoknak hirdetéséért Holló Jánost esperese 
megdorgálja és közben így kiált fel: „De hiszen ez pogányság!“ Mire 
Holló János így felel: „Nem, ez m agyarság“. Az egyházi bíróság pedig

1897—1924 között főgimnázium volt, 
azután reálgim názium  (angol nyelvvel) 
1932-ig, ekkor alakult át gimnáziummá. 
Kétemeletes épülete 1900-ban készült 
el. — Szülői értekezletet az I. és VIII. 
oszt. tanulóival folytattak az ottani 
tanulás ellenőrzése, a házi és iskolai 
fegyelemről és a  m agaviselet m egítélésé
nek szempontjából. A tanulók létszáma 
4.3%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az I—IV. osztályba já rt a tanulók */3 
része (63.6°/o). A IV. osztály elvégzése 
u tán  sok fiú m ent gyakorlati pályára 
vagy szakiskolába. Az iskola nevelő
m unkájával kapcsolatban kiemeljük, 
hogy nyelvünk védelmére különösen 
nagy gondot fordítanak. A m agyar órá
kon a m agyar beszéd és stílus tisztasá
gának szabályait mindig tárgyalták. Az 
ifjúsági egyesületek a rövidített tanév 
ellenére is élénk m unkásságot fejtettek 
ki. A Gyámintézet tagjai sűrűn szere
peltek az egyházközség ünnepélyein. 
In tem átus harm adik éve működik. Az 
eddig vasúton bejáró tanulóknak bizto
sít nyugodt szállást és otthont nyújt 
vidéki új diákoknak is. Az elm últ isko
lai évben 40 bentlakó növendéke volt.
— A tanulók összlétszáma 354 volt. 
Ebből evangélikus 158 (44%).

*
A szarvasi ev. Leánylíceum és Tanító

nőképző évkönyve az 1943/44. tanévről. 
XXVI I .  évfolyam. Közli: Lipter Melá
nia mb. igazgató.

Az intézet 1862-ben alakult a hely
beli Vajda Péter-főgim názium m al kap
csolatban. 1907-ben különvált tőle s 
külön épületbe — Tessedik Sámuel volt 
iskolájába — költözött. 1917-ben á t
alakult tanítónőképzővé, 1938 évben 
leánylíceummá. Jelenleg az alsó osztá
lyok, m int leánylíceum, a felsők pedig, 
m int tanítónőképző működnek. In ter- 
nátusa 1910 óta van, 100 férőhellyel.
— A tanári testületben sok változás 
történt. A tanév folyam án a túlzsúfolt
ság elkerülésére több átalak ítást vé
geztettek az épületen, mely a nevelés
nek igen nagy előnyére szolgált. A 
vallásos nevelés kereteit naponként 
reggeli és esti áhítatok és osztályon
kénti bibliaórák adták. Az egész tanév 
folyam án házi istentiszteletek voltak.
A gyakorló iskolában külön áhítatokat 
ta rto ttak  a növendékek s részt vettek a 
gyülekezeti vasárnapi iskolai m unká
ban is. A III., IV. és V. éves növendé
kek rendszeresen látogatták a gyakorló 
iskolát. Megfigyelési szem pontjaik ta 
nulm ányaikkal kapcsolatban állottak. A 
második félévben a folytatólagos tan í
tást is gyakorolták. Nagy kedvvel és 
igyekezettel végezték a főzési gyakorla
tokat is.

Az iskolai évkönyv szép és állandóan 
növekedő m unkáról tesz tanúságot.

A  tanulók létszáma 185 volt. Ebből 
evangélikus 99 (53%).

F enntartó ja a bányai egyházkerület.
*

A z aszódi Evangélikus Leánynevelő  
Intézet évkönyve. A z iskola fennállá
sának 53. évéről. Szerkesztette: Kolo
font Erzsébet igazgató.

M egnyílt 1891. évben. Az alapítás 
célja az volt, hogy a bányakerület in
tézetében evangélikus lelkészeknek, 
tanítóknak és az evangélikus közép- 
osztálynak gyerm ekeit vallásos és ha
zafias szellemben, kötelességtudó, m ű
velt, de am ellett egyszerű, házias csa-
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mmusELEí
ládtagokká neveljék. A m egalapítás 
érdem e különösen a Prónay-, Podma- 
niczky- és a Radvánszky báró csalá
doknak nevéhez fűződik. 1908-ban ház
tartási és gazdasági tanfolyam ot léte
sítettek, 1913-ban kereskedelmi tan 
folyammal is bővült. — Ebben az esz
tendőben a  vallásos nevelés elmélyült, 
a régi hagyom ányokat továbbra is meg
őrizték, családias jellegét ápolták. É r
dekes képet m utat a tanulók pálya- 
választása. A 34 végzett növendék kö
zül 2 gimnáziumban, 1 ipari középisko
lában, 5 tanítónőképzőben, 1 óvónőkép
zőben, 5 női keresk. szaktanfolyamon,
5 gazdasági nevelő intézetben folytatta 
tanulm ányait, 2 postához ment, 3 varrni 
tanu lt és 10 otthon m aradt. Az intézet 
gyönyörű parkban foglal helyet s 
egyike legszebb középiskoláinknak.

A tanulók létszáma 228, ebből evan
gélikus 91 volt (39%>).

Közli: P. P.

HÍREK
A bányai egyházkerület elnöksége

értesíte tte  az esperességeket, hogy az 
egyetemes presbitérium  határozatának 
alap ján  a háború okozta nehéz utazási 
és egyéb körülm ények m iatt f. évben 
az egyházkerületi közgyűlést nem hívja 
egybe. A püspöki jelentést, valam int 
az egyházmegyei határozatokra vonat
kozó elnökségi és egyházkerületi pres- 
bitérium i döntéseket körlevél útján  
fogják közölni.

Az orosházi gyülekezet 200 éves jubi
leuma. Az orosházi hatalm as gyüleke
zet szeptember 3-án, vasárnap ünnepli 
alapításának 200. évfordulóját. D. e. 
10 órakor hálaadó istentisztelet lesz, 
melyen F ürst Ervin igazgató-lelkész 
hirdeti az Igét. Kovács Andor tb. espe
res oltári szolgálatot végez. Istentisz
telet u tán  ünnepi közgyűlést tartanak. 
Megnyitót Balás Béla egyházközségi 
felügyelő mond, ünnepi határozati ja 
vaslatot terjeszt elő Fürst Ervin igaz
gató-lelkész. Este 7 órakor vallásos 
ünnepély lesz a templomban. Gyurán 
György vallástanár imádkozik, Kovács 
Andor lelkész, tb. esperes ünnepi elő
adást tart, az egyházi énekkar énekel, 
Fasang Árpád tanítóképző-int. tanár 
orgonái. A m űsort szavalatok egészí
tik ki.

Érdekes sorok. Nyolcszázhárom óra 
a la tt gyorsírással leírta a Bibliát Tör- 
nausit svéd gyorsíró. Gyorsírási pálya
futásnál az is ritka * eset volt, hogy 
mindössze másfél esztendeig tanulta ezt 
a nemes és hasznos m esterséget s 
máris elnyerte az egyik legnehezebb 
vizsga nagydíját. Most aztán olyan 
m unkát végzett, amely valószínűleg 
egyedülálló a gyorsírás történetében. 
Szabad idejében 803 óra a la tt gyors
írási jelekkel leírta elejétől végig az 
egész Szentírást, mégpedig nem ceru
zával, hanem  tintával, hogy a gyors
írási jelek annál olvashatóbbak legye
nek. Ehhez a m unkához 85 acéltollra és 
9 üveg tin tára volt szüksége. Az egész 
Biblia ebben az újszerű átültetésben 
négy nagy kötet terjedelmű, m ert az 
egyes ívekre ír t gyorsírási szöveg az 
olvashatóság kedvéért meglehetősen 
bő sortávolságú. A szakemberek véle
ménye szerint a leírás olyan tökéletes,
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így dönt ügyében: „ . . . megdicsérjük mint m agyart, m int papok azon
ban azt javalljuk, kérje tiszteletes ú r nyugdijázását“.

Mindazok az eszmék és tanok, amelyeket Holló János hirdet a 
doboji magyaroknak, nem annyira újak a m agyar életben, mint inkább 
veszedelmesek a magyarság számára. Tény az, hogy mind többen 
vannak a m agyar életben, akik a magyarság megmentését és jobb 
jövője egyik zálogát az „öncélú magyar keresztyén h it“ megalkotását 
várják. Az első pillanatban talán kívánatosnak lehet találni mind azt, 
amit a „magyari keresztyénség“ jelent, mégis éppen magyarságunk 
féltő-szeretése az, amely erőteljesen megellenezteti velünk Holló János 
tanait. Rá kell m utatnunk e tanok nem életet, megm aradást és erőt 
adó, hanem éppen sorvasztó és pusztító hatására és éppen arra, hogy 
az „öncélú magyar keresztyén h it“ nem m agyarság mentés, hanem 
m agyarság vesztés. Nem „feltám adást“ jelent a magyarság számára, 
hanem sokkal inkább sírásást és sírbafektetést.

1. Ami a keresztyénséget mint „fajidegen“ vallást illeti, két kér
désnek kell a szemébe néznünk: a) a faj és vallás, illetőleg faj és 
keresztyénség egymáshoz való viszonya, b) a bibliai ember (mint 
olyan, akihez szóltak a próféták, Krisztus és az apostolok) és a magyar 
em ber lelki különbözősége.

a) A faj és a vallás egymáshoz való viszonyának bolygatását a 
korszellem dobta felszínre. Ez a korszellem szülte meg és term elte ki 
az Istentől függő ember (homo magus) helyébe az Istentől független 
embert, az ú. n. autonóm em bert (homo sapiens). A „.bölcs“ ember- 
rfek, mivel csak a maga ura akart lenni és az önző „én“-en kívül más 
hatalm asságot nem volt hajlandó elismerni, első dolga volt, hogy az 
Istent detronizálta. Tőle való függését nem ismerte el, sőt azt erőtel
jesen tagadta. Az isteni ítélőszék valóságát is letagadta és állította, 
hogy cselekedetei helyességét nem az Isten ítéli meg, hanem a sikerek 
és győzelmek igazolják azok helyes voltát. M iután az autonóm ember 
a maga életében Istent letaszította trónjáról, a m egüresített trónra új 
hatalmasságokat: „isteneket“ ü ltetett. Ezeket az új hatalm akat egyes 
helyeken vérnek és fajnak, m ásutt társadalm i oszálynak (bolsevizmus) 
nevezik. Ennek a trónváltozásnak csak természetes következménye 
volt az, hogy az új korszellem a vallásnak — ha egyáltalán számolt 
vele — csak annyiban tu lajdonított fontosságot, amennyiben az a 
trónon ülő faj vagy osztály érdekeit és céljait szolgálta, helyesebben 
kiszolgálta. Csakis a faj érdekeinek vak kiszolgálása adja meg a val
lás létjogát. A létjog tehát csak a faji vallásnak adható meg. Ezért 
— mondja a saját dicsőségétől megmámorosodott ember — minden 
fajnak és népnek a saját jól felfogott érdekében meg kell „csinálnia“ 
a maga számára, a nép céljainak és érdekeinek, továbbá a lelkiségének 
legjobban megfelelő vallást, amely többé m ár nem „fajidegen“, hanem 
„fajazonos“ vallás. Ez a fajazonos vallás természetesen mit sem törő
d ik  vertikális irányban (Isten-felé) dolgaival, fontos az, hogy a nép 
érdekeit habozás nélkül kiszolgálja. — Holló János regénybeli lelki- 
pásztor is ezen a görbe úton jár, amikor okoskodik: „Lám, van valami, 
ami a biblia igazságainak is fölötte áll s ez a valami a nemzet igaz
sága“. És tegyük hozzá m indjárt: ez az az „igazság“, amely romlásba 
és gyalázatba viszi a nemzeteket. Káldy Zoltán.

(Folytatjuk.)

Eljegyzés. Koren Emil evangélikus 
lelkész (Ungvár) — Koren Emil m. kir. 
főtanácsos, ny. MÁV. üzletigazgató és 
Donner Paula fia — eljegyezte Pod-

hradszky M argit oki. tanítónőt (Nagy- 
tarcsa) — Podhradszky János ny. lel
kész, tb. esperes és Dankó Ilona leá
nyát. (Minden külön értesítés helyett.)



Kevesen tudják. . .
Petőfi Sándor rövid életének hosszú bolyongása ú tján  egyik leg

vonzóbb állomáshelye Aszód volt. I tt tartózkodott a legtovább s hir- 
neves költő korában is meghatottam emlékezett vissza aszódi éveire. 
Az aszódi iskola nagyon sok Petőfi-em léket őriz,. Másfélszázados év
fordulójára em léktáblával jelölték az iskola homlokzatát, hogy h ir
desse Csengey Gusztáv nyelvén:

„ Itt lobbant fel a láng; itt nyerte  olympi tüzét a
Legszeretőbb költő, a haza Tyrtaetisa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár:
Kincse, a lángelmék, átragyog ifja ira .”
Ha idegen, vagy vendég érkezik Aszódra s halad a Fő-úton, az 

egyik ház falán egy fehér m árványtábla aranybetűs írása állítja meg: 
„ Itt állott az a ház, ahol Petőfi Sándor, m int aszódi diák 1835— 1838- 
ig lakott“ . A táblát a Petőfi-centennárium  alkalmából a gimnázium 
fenntartótestülete és tanári kara állíttatta.

Petrovics Sándor Koren Isván professzorral együtt egy éven át 
özvegy Neumanné kosztosa vplt. Érdekes kosztosok lehettek m ind a 
ketten, míg a professzor ú r a kosztadóind Julianna lányát nőül nem 
vette s maga is oda nem költözött. Attól kezdve két esztendőn ke
resztül a szigorú, de jószívű professzor látta  el a m ár nagy diákot 
testi táplálékkal is. Jobban mondva: „Az eszes, szelíd, házias tárnámé, 
akivel Koren — sajátkezű életrajzában szinte végrendeletszerűen 
kifejezett óhajtása szerint — egyenlően kíván osztozkodni az eset
leges m éltánylásban, mely őt netalán valaha é r i . . .” (Koréin István 
önéletrajza.)

A nagy diák veleszületett szellemi erejéhez a táplálékot Koren 
az iskolában nyújto tta  neki s hogy milyen eredménnyel, m utatja  a 
Petőfi-ereklyegyüjteünényben őrzött egykori bizonyitványkönyv, 
melynek tanúsága szerint Petrovics Sándor a latin iskola eminens 
tanulója volt. Az iskola ereklyegyüjtem ényében látható egyébként 
Koren kéziratos m agyar nyelvtana és stilisztikája, melyből annak 
idején a fogalmazást tanította, nagyszerű bizonyság arra nézve, hogy 
Koren tó t mivolta m ellett is m ilyen becsületesen végezte m agyar 
tanári hivatását. Ott van m ellette protokollum-füzete, a mai tanári 
notesz őse, melyben a hírneves diáknak a különféle tárgyakból m in
den egyes kalkulusa olvasható.

*
Egyházunk nagyjainak sorában is a legelsők között foglal helyet 

a fiatalon elhunyt Thurzó Jenő debreceni egyetemi tanár, aki
nek emlékét a debreceni Luther-Szövetség em lékfüzetben örökítette 
meg. A Thurzók ősi fészkéből, Trencsénből származott. Ragyogó tehet
séggel áldotta meg Isten. Hihetetlen szorgalommal dolgozott. Meg
tanult 13 nyelven, bejárta  egész Európa és Amerika m üveit államait 
sorban és több, mint 30 tudományos szakintézetben folytatott m élyre
ható tanulm ányokat. Négy éven át m integy 200 kiváló szakm unkát 
írt különféle nyelven a világ tudományos szakirodaimában olyan ered
ménnyel, hogy külföldön is értékes csengése lett ősi nevének. Tudo
mányos kutatásai és orvosi könyvei m ellett érdemes azonban kiragad
nunk egyet-mást „Gondolataim“ c. kéziratából.

Többek között ezeket mondja: „Érzéseit elsősorban hazája, sze
rettei, gyermekei számára nyújtsa az ember, gondolataival pedig az 
egész emberiséget szolgálja! — Minden gondolatával és érzésével 
pedig az Isten felé forduljon m indenki.“

B t M U M f f l l T
hogy m intaképül szolgálhat minden 
gyorsíró szám ára és megérné a sok
szorosítást.

Evangélikus hadiárvák örökbefoga
dása. Egyházi lapjainkban kértük  az 
evangélikus családokat hadiárvák örök- 
befogadására. E rre a felhívásra oly 
nagy számban jelentkeztek örökbe
fogadó szülők, hogy most arra  kell 
kérnünk őket: legyenek türelemmel,
m ert eddig még kevés olyan je len t
kezett, ak i hadiárva kisgyerm ekét h a j
landó lenne örökbeadni s így sokkal 
kevesebb az örökbeadandó, m int az 
örökbefogadó. K ettőt azonban m ár most 
megtehetünk. Az egyik az, hogy a je
lentkezett nevelőszülőknek ezúton is 
hálás szívvel m ondunk köszönetét szí
ves készségükért. A másik pedig az, 
hogy az érkezett levelekből Isten iránti 
hálával á llap íthatjuk  meg: híveink szí
vében sokkal több a szeretet, m int 
am ire számítani m ertünk volna. — Az 
Evangélikus H adiárvaház vezetősége.

Válasz sok névtelen levélre. A Deák
téri lelkészi hivatal az utóbbi hetekben 
a zsidók áttérésével kapcsolatban na
gyon sok névtelen levelet kapott. M ajd
nem mindegyik levélíró azzal zárja le
velét, hogy — am ennyiben a D eák-téri 
lelkészi h ivatal továbbra is ezrével 
fogja felvenni és m egkeresztelni a be
törésre jelentkezőket — ők kilépnek az 
evangélikus egyházból. Ezekre a név
telen levelekre csak ilyenmódon tudok 
válaszolni. Válaszom csupán ez a né
hány szám adat: 1944 m árciusában kb. 
ezren, június és július hónapokban pe
dig három ezren kérték  hivatalunkban 
az egyházba való felvételüket. Ezek kö
zül gondos oktatás után 46 (negyven
hat) olyan jelentkezőt vett fel és ke
resztelt meg a D eák-téri lelkészi hiva
tal, -akinek a családja született evangé
likus, vagy aki m ár évek óta benne élt 
valam elyik evangéliumi keresztyén kö
zösségben. Augusztus 15-e, tehát az új 
missziói lelkészi hivatal felállítása óta 
a D eák-téri lelkészi h ivatal áttérési 
ügyekkel nem foglalkozik. — Dr. K é
kén A ndrás D eák-téri lelkész.

Lelkészbeiktatás Csíkszeredán. A 
székelyföldi missziói egyházközség első 
Csíkszeredái lelkészét, Tekus Ottót, az 
ottani reform átus templomban szep
tem ber 3-án ik ta tja  be Járosi Andor 
teol. m. tanár, az erdélyi egyházmegye 
esperese. Istentisztelet u tán  az egyház- 
község közgyűlést tart, melyen dr. 
Schneller Károly egyetemi ny. r. tanár, 
egyházmegyei felügyelő és Járosi An
dor esperes elnökölnek.

Az Üzenet szolgálata. Az Üzenet c. 
evangélikus szórványlapunk szerkesz
tője, Friedrich Lajos legutóbb 8200 P 
értékű könyvadom ánnyal megkezdette 
a m agyar hadikórházak rendszeres 
sajtószolgálatát. Ezenkívül hétrő l-hétre 
sokszáz példányban küldik hadikórhá
zakba az Üzenetet és ra jta  keresztül a 
nyom tatott betű vigasztalását. A m un
kához bizalommal kérik az evangélikus
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„M indent meg lehet vásárolni az életben, csak az igaz jellemet, 
a nemes akaratot és a tudást nem. Az igaz jellemmel és nemes aka
ratta l csak a hivő lélek rendelkezik és csak ez szerezheti meg a 
valódi tudást.“

„Valódi tudás és igaz akarat csak -hittel telt lelken és erős jelle
men épülhet fel. Ha a nevelés és a tanítás ezt a két előfeltételt nem 
éri el, akkor senki sem ju that el igazi tudáshoz és akarathoz.“

„Üres szellemű és hit nélküli emberek sok nyomorúságot okoz
tak m ár az emberiségnek, bárm ily nagynak látszott üres tudásuk és 
léleknélküli szellemük.“

„Minél többet tanulunk s tudunk, annál inkább feltárul előttünk 
a mindig nagyobb és nagyobb mező, amely az ism eretlen ism erete
ket jelenti és így tudásunknak valóságban kicsi körét és fényét nagy 
területű  homállyal együtt érzékelteti előttünk. Minél gazdagabb 
valaki ism eretekben és tágabb tudásának köre, annál nagyobbat szo
kott felsóhajtani: ignomarus. Minél nagyobb valakinek a tudása, annál 
könnyebben veszi észre az illető a tudás korlátoltságát. Csak kis 
tudású emberek hisznek a tudomány mindenhatóságában. A tudomány 
míveléséhez ezért erőt és bizalmat csak a hit adhat.“

„A tudományban és így az orvostudományban is tudásunk min
den dologról általában kétféle szokott lenni: vagy semmi magyaráza
tunk nincs valamely probléma igazi megértésére, vagy pedig túlsók 
m agyarázatunk van rá .“

„Az élet lényegének megértéséhez hozzátartozik annak a tisztán 
látása, hogy a test, lélek és szellem trinitása az em bert az Isten-ember, 
a Megváltó Jézus Krisztus kegyelmén keresztül az Istenhez, a keresz
tyén hit Szentháromságához közel hozza.“

„Mennyből árad a fény, az örök világosság, de a szeretetet a 
szívünkben kell vinni még a mennyországba is.“

„A halál az élet szolgálatában áll és nem fordítva, mint sokan 
hiszik, hogy a halál a legfőbb úr.“

„A halál oly bölcs alkotás a természetben, mint az élet. Ellen
tétben a téves elképzelésekkel, az örök váltakozásnak ez a szakasza 
éppen olyan könnyű és fájdalom nélküli az emberi testnek, mint a h it
tel eltelt emberi léleknek is.“

„A halál minden kín és szenvedés nélkül való bölcs rendelkezés 
a természetben. Ez a tudat és az igaz hit a halál órájában a felmagasz- 
tosulás érzését nyújtja  nekünk.“ Közli: Pásztor Pál.

W M J S E L E f
testvérek anyagi támogatását. Minden 
adom ányt szívesen fogad az Üzenet 
kiadóhivatala, Kecskemét, Luther- 
palota.

Eljegyzés. Bányai Sándor evangélikus 
lelkész (Érd) eljegyezte Kiszely Gizella 
oki. tanítónő-óvónőt Ceglédről. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Személyi hír. Éliás József missziói s. 
lelkészt, a reform átus egyház egyete
mes konventjének „Jó P ász to r’ misz- 
sziói albizottsága vezetőjét igazgató- 
lelkésszé, dr. K ádár Im re diakónust 
pedig titkárrá  nevezte ki az egyetemes 
konvent Jó Pásztor Missziói Albizott
sága.

Halálozás. G alántha József, a rozs- 
nyói egyházközségnek kilenc éven á t 
volt felügyelője f. évi augusztus 19-én 
Kassán elhunyt. S írja felett a rozsnyói 
evangélikus gyülekezet hálás kegyelete 
virraszt.

Házasságkötés. Ifj. Bachát István lel
kész és mesterházi M esterházy Ida 
polg. isk. tanítónő augusztus 20-án ta r
to tták  esküvőjüket a körmendi evan
gélikus templomban. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Halálozás. M esterházy Nagy Bálint 
ny. ev. tanító, a vasi közép evangélikus 
tanítóegyesület volt elnöke, valam int a 
körm end-ném etújvári járás ált. tanító- 
egyesület volt elnöke, augusztus 17-én, 
életének 88. évében elhunyt.

Pályázat. A csabacsűdi evangélikus 
egyházközség pályázatot hirdet isko
lájában — az ottani tanító katonai szol
gálatot te ljesít — egy tanerős állásra. 
Iskola tanyai, osztatlan, nyolcosztályú. 
Helyettes tanerőt keres a f. iskolai 
évre. Fizetés helyi 25 értékegység m el
lett az előírt államsegély. Pályázatok, 
vagy személyes jelentkezés: Csabacsűd, 
Békés megye, Evangélikus Leik. Hiv.

A kötéséi evangélikus gyülekezet pá
lyázatot h irdet a lemondás folytán 
m egüresedett kötcsei evangélikus lel- 
készi állásra. Az állás javadalm a: la
kás a lelkészlakban, 2400 kg búza, 4300 
kg rozs. M inden házaspártól 0.848 1 
bab. Minden szőlősgazdától 11.88 1 bor. 
12 öl hasáb tűzifa, felerészben a lel
kész udvarán átadva, felerészben erdei 
áron megváltva. 56 kg só, 56 kg hús, 
14 kg faggyú, vagy ennek folyó ára. 
Minden házaspártól 1.10 P. A szüksé
ges malomfuvar. Cca 22.582 öl szántó. 
Cca 6780 öl legelőilletmény. 680 P 
munkaváltság. A három sátoros ünnep 
első napján  perselypénz. A hivatalos 
fuvaroH. Az eddig is érvényben volt 
stólák. Pályázati határidő ezen hirde
tés megjelenésétől szám ított 14 nap. 
Akik ezen állás elnyeréséért pályázni 
óhajtanak, pályázatukat a Lelkészvá
lasztási szabályrendelet 28. §-a alap
ján felszerelve fent közölt időpontig

8

küldjék be a főesperesi hivatalhoz Sár- 
szentlőrincre.

Tízhónapos kereskedelmi szaktanfo
lyamot nyit Budapesten a Baross Szö
vetség 17. életévüket betöltött keresz
tyén ifjak és leányok számára, akik a 
polgári iskolának, vagy a gimnázium
nak legalább 4 osztályát elvégezték. 
Beiratkozhatnak középiskolában ére tt
ségizett vagy tanítóképzőintézetet vég
zett fiúk és leányok is. Tantárgyak: 
kereskedelmi és jogi alapismeretek, 
m agyar kersekedelmi levelezés, könyv
vitel, kereskedelmi és politikai szám
tan, gyorsírás, gépírás. Az előadások f. 
évi szeptember hó 11-én d. u. 3/43 óra
kor kezdődnek és délután 3-tól 7-ig 
lesznek. Beiratkozási díj 40 P. Tandíj 
300 P, mely havi 30 P-s részletekben is

fizethető. A beiratkozásoknál benyúj
tandó a születési anyakönyvi kivonat 
és az iskolai végzettséget igazoló bizo
nyítvány. Beiratkozni hétköznaponként 
d. e. 11-től 2-ig és d. u. 5-től 7-ig, 
VIII., Vas-utca 9. szám alatt lehet. Tá
volabb lakók beiratkozhatnak a szüle
tési anyakönyvi kivonatnak, az iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítványnak és 
40 P beiratkozási díjnak postán való 
beküldésével.

A megbotránkoztató szeretet elmen 
most jelent meg Péter János könyve, 
a tékozló fiú történetének időszerű m a
gyarázata. M egrendelhető 4 pengős áron 
a  Sylvester Irodalm i és Nyomdai In té
zet Rt. könyvosztályán, Budapest, XIV., 
H erm ina-út 51.
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kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D O  A I  TÍVJ ID IV T /^  műhimző és plisséspece- 
D lV Z -V U l^ l alista bérmunka üzemei.

Vili., Aggteleki-u 2/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637

Azsúr.plissé, hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon : 185—462.

Iványi é s  T h u r o
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
Budapest, IV., Sütő-u. 1.

ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIG M ANN

Telelőn
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: 181-282. BUDAPEST V., Nádor-utca 3.
V álasztékos. ízléses, szolid munka. Előnyös árak.
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megbízható, í
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Ajándékok,  ó r a k ü l ö n l e -  
gess^gek és óraj aví t ások

L étesült a  „Nemzeti Önálló- 
sitás i A lap“ tám ogatásáva l.

Hittestvéreknek árengedmény 

Telelőn : 38-20-87.

10. 01 raoi
MARNITZ f e 8zer'és az összes hang

szerek legolcsóbban 
B udapest, Vili. kerü le t, József-kö rú t 37. szám .

Vidéki íiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I P n h t ' G yöngyös, K ossu th -u tca  3. szám  
LulUnul. M ohács, S zen t-ls tv án -u tca  49. sz.

-  Evangélikusoknak árengedmény

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézm ény, mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa 
Iád segítségére siet.

K ihizasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület ú tján  létrejött élet, nyugdíy tűz 
betörés, baleset és szavatossági biztosítás, mka* 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház 
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 P te

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál a> 

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

Zongorák, harmóniumok
eladása 
vé t e le M en d öln é hittestvérünk 

zongora termében 
B ezeréd i-u . 10. — T e l.: 140—352.

M ű v irág , d is i to lf ,  e r e d e t i  k ü lö n leg es*  
s é g e k  g y á r tá s a ,  e l a d á s a

GROSZ, Soest, IV., Sütö-utca 1,
TELEFON: 1 8 0 -2 1 3 .

R F I  V F P 7 Í I K  z o m ®n c ^ b l á k ,ULLI LÜLUIi vésések, jelvények, 
KOVÁCS LAJOS néviegyeJk cimkék 
VII., KÁROLY KIRÁLY-ÜT 7. sz. Tel: 423-327

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ BÉKESSÉG"  jeligére a kiadóhivatalba.
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LUTHER-TÁRSASÁG
Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma

gáról. Második kiadás. Fűzve : 6‘— P. 
Kötve : 9‘— P.

Giertz Bo : Házcít kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16’— P. 

Maróthg Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8’— P. Kötve: 12.— P.

Maróthg Jenő: Szeptembertől — márciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6'— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: F20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve : 2*50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: F40 P,

Kapi Béla : Bizonyságtevés. Füze : 10'— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20‘— P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12'— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0'60 P. 

Díszes : 4'— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. III.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2'— P.
Friedrich Károly ; A magyar evangé- 

{Jj ! likus templomi ének történetének 
""" vázlata. 124 oldal. Fűzve : 8'— P.

BUDllPESf, Vili., ŰLIŐI-ÚT U.
K E R E S Z T É N Y  C É G

S tin g l ,  L a u b e r g e r ,  S te lz -  
h a m e r ,  E h r b a r ,  B ö s e n 
d o r f e r  s t b .  v i l á g m á r k á s  
z o n g o r á k ,  p i a n i n ó k  l e g 
o l c s ó b b a n  ! —  R é s z l e t ,  
b é r l e t ,  s z á l l í t á s ,  c s e r e !

R e i s s m a n n  I m r é n é
B u d a p e s t ,  V i l i . ,  R á k ó c z i - ú t  5 5 .  Telefon: 137-898

»»IRÉN”  füiökülönlegességek
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó -u tc a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

S C H O L T Z  T E S T V É R E K
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/2L
Telefon: 330-648.

Bundák,
bolerók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.

V a r s á n y i  L a j o s - n á l  IV ., M ú z e u m - k ő r ú t  7 .

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

Szeptemberi vihar 

Az egyház a háborúban 

Pápai audienciák 

„Magyari Keresztyénség“

Kevesen tudják

vitéz Purgly Lajos egyházkerületi felügyelő 
beiktatása

Szóvátesszük

Láttuk

Évkönyvek

Hírek

Budapesti istentiszteletek sorrendje
1944. szeptember 10.

D eák-tér 4. d. e. */z9 Csaba László
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO Güttler Vilmos

Deák-tér 4.
Deák-tér

Fasor
Fasor
Fasor
Aréna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u  
Kőbánya
Simor-u. 35. (katonai) 
Sim or-utca 35. 
Rákóczi-út 57. (szlovák)

d. e. 11 Károlyialvi Béla
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d. e. V2IO Boros Károly
d. e. 10 Szilády Jenő dr.

R ákóczi-út 57. (betérteknek) d. u. Vs 1 Drenyovszky János 
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 K árolyfalvi Béla
U llői-őt 24. d. e. 9 Hernády Nándor
Vilma kir.-né-út 17 (1. h. k.) d. e. 8 Kom játhy Béla
Szvetenai-u . elem i isk. 
Gyarm at-utca 14. 
E gressy-út 73.
Fóti-út 22. (katonai) 
F óti-út 22.
F óti-ú t 22. (betérteknek) 
Fóti-út 22.
Torockó-téri ref. templom  
Bécsikapu-tér 
Bécsikapu-tér (német)

d .e . 9 Dr. Halász Kálmán  
d. e. V2IO Ruttkay Elemér 
d. e. 8 Scholz László
d. e. V29 Bartha János
d. e. 10 Rimár Jenő
d. u. 1 Rimár Jenő
d. u. 4 Jánossy István
d. e. 8 vitéz Sréter Ferenc
d. e. 9 xnés Sándor
d. e. 1 0 ----------------- -

Bécsikapu-tér d .e. 11 Danhauser László
B écsikapu-tér d. u. 6 Ferenczy Zoltán
Böszörményi-út 22. d. e. V4IO vitéz Sréter Ferenc

Böszörm ényi-út 22. d. u. 6 Danhauser László
L, Váralja-u. 14. d. e. 1 0 -----------------
Óbuda (német) d .e . V29 -----------------
Óbuda d. e 10 Mohr Henrik
Óbuda d. u. 4 Mohr Henrik
Kelenföld d. e. 9 M edvegy Antal
Kelenföld d.e. 11 M edvegy Antal
Kelenföld d. u. 5 W olf Lajos
Kamaraerdő d. e 1 0 -----------------
Báthory László-u. 8. d. e. V29 Zulauf Henrik
Rákosfalva d. e. V1I2 — ,-------— , .



Szeptemberi vihar
Csodálatos meleg verőfé

nyes termő nyár volt a magyar 
föld mezői és hegyei fölött. 
Sok nyomorúságunkban Isten 
jó aratást adott és az őszi be
takarítás is jó eredményeket 
ígér. Onnan felülről, a világos
ság Atyjától a szeretet és áldás 
bizonyságai naponként nyilvá
nulnak meg felettünk és raj
tunk és ezt annál inkább kell 
hálásan észrevennünk, mennél 
több bizonyság van ennek el
lenkezőjéről itt a földön az em
berek között.

A hálátlan ember szinte már j 
sokallotta ezt a csodálatosan j 
hosszú nyári napsütést, széltől 
csendes estéket és hajnalokat. 
Az elmúlt vasárnap azután hir
telen megjött az első szeptem
beri vihar. Fákat tördelt, virá
gos kerteket összegázolt, gyü
mölcsfákat megfosztott, sok 
kárt okozott. Nyomában most 
már jönni fog az ősz és ha még 
enyhe és csendes időjárás is 
jut számunkra, azért mégis ez 
a szeptemberi vihar egyszerre 
nagy időfordulást jelent.

Visszaemlékezünk arra, hogy 
1914 nyarán egy ilyen hatal
mas nyári zivatar előzte meg 
a világháború kezdetét. Most 
ez a szeptemberi vihar egy
szerre süvített be életünkbe, 
mintha idedobta volna az or
szág még mindig aránylag bé
késnek mondható tájaira a tel
jes háborút. Szorongó szívvel 
hallgatjuk az északkeleti Kár
pátok felől jövő híreket, szo

rongva imádkozunk ott harcoló | 
fiainkért, a megértő testvér 
részvétével gondolunk a bom
bázások és pusztulások alá ke
rült vidéki részekre. Bizony, 
vihar ez, nehéz szeptember 
kezdője. Úgy sejtjük, hogy 
igen nehéz őszi hónapok indul
nak felénk. Még Isten házába 
is alig-alig tudunk zavartala
nul eljutni, vagy ha eljutot
tunk, zavartalan áhítatot kapni 
lelki ajándékul. Pedig ha még 
ez az utolsó erőforrás is gyen
gül, hogyan fogják bírni a 
megpróbált szívek a rájuk váró 
minden kereszthordozást?

Óva intünk mindenkit a ki- 
csinyhitűségtől. Álljon ellene 
mindenki mindenfajta rémít- 
getésnek, amely gyöngéktől és 
gyáváktól árad feléje. Aki 
megretten, félembert se ér. 
Áll ez hitre is, munkára is. 
Van ok nyugtalanságra, de van 
útja a megrendíthetetlen nyu
galomnak is. Akiben mustár- 
magnyi hit van, az nem retten
het meg annyira, hogy Istennél 
nagyobb erőnek és hatalomnak 
tartson bármit ezen a világon 
és jobban féljen földi dolgok 
miatt, mint ahogy félelemmel 
és rettegéssel kell véghez- 
vinnie üdvössége útját. Mi nem 
tudjuk el sem gondolni, hogy 
valaki teljes kétségbeeséssel és 
sötét reménytelenséggel nézze 
maga jövendőjét vagy nemzete 
jövendőjét. Legfelsőbb fokon 
minden Isten kezében van. És 
ha Ö küldhet zivatarokat a leg-

I szebb szeptemberi napok közé 
és küldhet zivatarokat a leg
csendesebb természetű népek 
sorsába is, akkor is világkor
mányzó édesatya, akinek ke
gyelmes szeretetéről örök bi
zonyságtétel adatott nekünk a 
keresztfán. Míg az ember ezzel 
a hittel áll a zivatarok között 
és míg ez a hit meg nem gyön
gül népek életében, addig csak 
örök erők változása van raj
tuk és azt békességgel és türe
lemmel elhordozni tudják.

Nem kicsinyeljük le tehát 
sem az egyéni aggodalmakat, 
sem a fenyegetőre fordult hoz
zánk érkezését a háború ziva
tarának, de egész lélekkel in
tünk és bátorítunk mindenkit: 
lássa meg a szeptember első 
vasárnap hirtelen zivatarában 
a zivataroknak azt a törvényét, 
hogy utánuk kisüt a nap, el
takarítják a kidőlt fákat és 
ósszeseprik a szemetet és újra 
süt a nap és újra virul, terem 
és gyümölcsözik az élet. Nem 
hasonlatképpen gondo l unk  
most tehát arra, hogy mindaz, 
ami a legközelebbi jövőben 
családokra, nemzetre, keresz
tyén egyházakra vár, bármi
lyen erős zivatar lesz is, elmú
lik és Isten kegyelme újból 
ránk ragyog az ő éltető mele
gével, — hanem alázatos hit
tel, béketűrő engedelmesség
gel, félelmet nem ismerő köte
lességérzettel akarunk úgy a 
legközelebbi, mint minden tá
volabbi jövendő felé tekinteni.
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M N C f l M I S B f l
Vitéz Purgly Lajos

egyházkerületi felügyelő 
beiktatása

Sok m egpróbáltatás u tán  öröm
ünnepe volt a  Dunáninneni Evangélikus 
Egyházkerületnek, m ert folyó hó 1-én 
ik tatta be újonnan választott felügyelő
jét, vitéz jószási Purgly Lajost, évi 
rendes közgyűlésének keretében A be
iktatásra ezekben a rendkívüli súlyos 
időkben is nagy számmal jöttek össze 
a közgyűlés tagjai.

A beiktatás előtt úrvacsora vételére 
jelentek meg az új felügyelő, a le lké
szek, a tanítók és a papnék. Az össze
jövetel pillanatában megszólaltak a 
szirénák s ekkor a  gyülekezet levonult 
az óvóhelyre, ahol K úthy Dezső püs
pök szolgáltatta k i az f r  szent vacso
ráját. Az úrvacsoraosztás végén újból 
megszólaltak a „légi veszély elm últ” 
jelző szirénák s ezáltal az isteni ke
gyelem lehetővé tette, hogy a beik ta
tás ünnepélye a templomban m egtart
ható legyen.

A bekitató közgyűlésen dr. lándori 
Kéler Bertalan egyházkerületi jegyző 
elnökölt. A kerületi felügyelőválasztás 
m ajdnem  egyhangú eredményének 
m egállapítása u tán  Purgly Lajos egy
házkerületi felügyelő ünnepélyesen, 
kijelentette, hogy a választást Isten 
kegyelmében bízva, elfogadja.

Az egyházi ének elhangzása után 
K úthy Dezső püspök dr. Csengődy La
jos esperes, egyházkerületi főjegyző 
és Fadgyas A ladár esperes, egyházke
rületi jegyző kíséretében az oltárhoz 
lépett, ahonnan avató beszédet intézett 
a megválasztotthoz. A püspök avató 
beszédében m egrajzolta az igazi egy
házfelügyelő m intaképét, rám utatva 
arra, hogy ma annak, aki vezérkedésre 
Vállalkozik, vigyázónak, ébernek, talpig 
férfiúnak kell lennie, hogy feladatát 
betölthesse. Az avató beszéd elhangzása 
u tán  az új felügyelő letette az esküt. 
A püspök áldása és az egyházi ének 
elhangzása u tán a felügyelőavatás és 
eskütétel ünnepélyes cselekménye vé
get ért.

Ezután az új egyházkerületi felügyelő 
az elnöki széket elfoglalva, m egtartotta 
székfoglaló beszédét.

H álával és kegyelettel em lékezett 
meg elődeiről, majd a keresztyén egy
házak együttműködésének erőteljes 
hangsúlyozása után a mai nem zet
mentő m unkák egyházi vonatkozásai
ról szólt. Építsük ne csak szóval — 
m ondotta —, de tettel is építsük egy
házunkat, kerületünket és közegyhá
zunkat!

Legyünk elsősorban saját magunk, 
lelkünk és cselekedetünk bírálói, gya
koroljuk elsősorban m agunkkal szem
ben a szigorú önbírálatot és ne vegyen 
erőt kényelem, gyarlóság a másokért 
végzett m unkánkban! Legyünk tisztá
ban azzal is, hogy jobb világ csak jobb 
emberek által jöhet, Isten áldása csak 
az a rra  rászolgáltakat kísérheti! A lel
készek, kiknek személye annyira közel 
áll hozzám, legyenek fáklyahordozói 
azoknak a nagy eszméknek, melyek 
hivatásukból és m agyar mivoltukból 
fakadnak.

Lássuk magunk előtt gyermekeinket, 
azokat nevelő tanítóinkat és mutassuk 
meg készségünket mindenki baja és 
szenvedése iránt. Gondoljunk arra is 
szüntelen, hogy nemzetünk, egyházunk
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Az egyház a háborúban
K úthy Dezső püspöknek a dunáninneni egyházkerület közgyűlése elé terjesztett

jelentéséből.

A hatodik esztendejébe lépett világháború kíméletlen terror alatt 
ta rtja  az egész világot. Alig van a földkerekségnek zuga, ahová az ki 
nem terjedne és alig van a földkerekségen közösség vagy egyén, aki 
kivonhatná magát annak hatalm a alól. Az élet minden megnyilvánu
lása magán hordja ma a háború bélyegét.

Természetesen az egyház is szenvedi a háború terro rját és élet
jelenségein ra jta  van a háborús bélyeg.

Nemcsak arra  a szégyenpírra gondolok, amelyet az egyház arcára 
a háború ténye és módja égetett. Bár ez a bélyeg talán a legfájdal
masabb és egyben a legszégyenletesebb is. Olyan, mint az a fájda
lom és szégyen amelyet az anya hordoz és szenved, ha fiai egymás
ának roptanak, a legnagyobb kegyetlenséggel, észnélkül gyilkolják 
egymást s a'gyilkos tőrt neki szegzik még anyjuk szívének is. Az ilyen 
anyát még az afeletti önvád is gyötri, hogy bizonnyal nem áradt a 
szívéből elég.szeretet fiainak a szívébe, hogy tanítása és példája nem 
elég átütő erejű s így maga is bűnös abban, ami történik. Nem tör
tén t-e  az egyház részéről is valami végzetes mulasztás, hogy keresz
tyén népek s azok sorában az élen protestáns népek, mégpedig olya
nok, amelyek külön vallásos típust term eltek ki s amelyek nemcsak 
hitben testvérek, de még a vérség szoros köteléke által is egybefűzve, 
ilyen ádáz gyűlölettel, az „utolsó lehelletig“ jelszavával törnek egy
másra? Sőt, hogy W ittenbergre talán éppen protestánsok és. Rómára 
talán katolikusok zúdítanak bombazáport.

Tény, hogy közel két évezrednek kellett elmúlnia a keresztyén- 
ség történetében, amíg az a háború pogány voltára ráeszmélt és tapo
gatódzva visszatalált isteni alapítójának békeprogrammjához. Már 
ennek a még bizonytalankodó visszatalálásnak hatására is megszüle
te tt az első világháború előtti időben az a békemozgalom, amelytől jog
gal vártak sokat azok, akik az emberiség sorsát szívükön viselik és 
amely a háború emberségesebb viselése tekintetében komoly eredmé
nyeket érlelt. Sajnos, azonban, még mielőtt ez a mozgalom erőre kap
hatott volna, kitört az első világháború és alig néhány rövid esztendei, 
inkább fegyverszünetnek nevezhető béke után ez a második, amely 
hevességében és embertelenségében minden eddigit felülmúl.

A háborús bélyeg azonban a szégyenpírban nem m erül ki.
Egyházközigazgatási életünk a háború terrorja  alatt senyved és 

a háborús pangás jegyében áll. Gyűlések tartása csaknem lehetetlenné 
vált. Nemcsak nagy egyházszeretet és áldozatkész buzgóság. de bátor 
elhatározás is kell ma ahhoz, hogy valaki részt m erjen venni egy
házi gyűléseinken, vállalva a közlekedési nehézségekkel járó fáradal
m akat és a folytonos légiveszélyben a gyülekezettől és a családtól 
vaó távoliét könnyen végzetessé válható következményeit.

Sőt hitéletünk is a háború bélyegét viseli és terro rjá t sínyli. 
Nincs m ár a napnak egyetlen szaka sem, amikor nyugodtan ta rth a t
nánk istentiszteletet. A szirénazúgás túlharsogja a harangszót. A féle
lem sokakat távoltart a templomtól. S azokat, akik Isten házában 
egybegyűlnek, nyugodt elmélyedésükben zavarja, sőt gyakran szét is 
oszlatja a bombaveszély, még mielőtt Isten igéjét hallhatták volna.

Az a megdöbbentő tény, hogy a templomi igehirdetést sokszor 
egyidejűleg meghazudtolja az, ami a templomkapun kívül, az utcán 
végbemegy, egyik részlet jelensége annak a nagy pusztításnak, ame
lyet ez a háború zsarnoki kíméletlenséggel a lelkekben visz véghez, 
nemcsak bélyegét verve rá azokra, de ideig és örökkévaló sorsukat is 
megpecsételve. A háború az istenfélelemben, bűnbánatban, irgalmas
ságban, mások javának, életének és emberi méltóságának tiszteletben- 
tartásában és az isteni világrend örökérvényű törvényeihez igazodás
ban ugyan hathatós szemléltető oktatást ad ma a keresztyénségnek 
és a keresztyénségen kívülállóknak is, akikre bizony az, amit ma 
keresztyének véghezvisznek, nem vonzó, hanem taszító erővel hat.

S vájjon a háború terrorja  ellenére is történik-e a háború anyagi 
és lelki pusztításainak enyhítése érdekében a keresztyén egyházak 
részéről valami érdemleges?



A háború természetéből folyóan, mint sok más. ebben a kérdés
ben sem enged tökéletes tisztánlátást. De kétségtelen jelek arra m utat
nak. hogy az egyházak nem tétlenek ebben a vonatkozásban sem. 
Tudunk a pápa erőfeszítéseiről, amelyekkel a háború kitörését, majd 
elfajulását megakadályozni, illetve enyhíteni igyekezett. New-York 
érsekének a szenzáció erejével hatott utazásai is bizonnyal ennek a 
célnak a szolgálatában állhatták. Ism eretes egyes angol protestáns 
egyházi férfiaknak a polgári lakosság bombázása elleni állásfoglalása 
is. Az egyházak Svájcban székelő ökumenikus tanácsának fáradozá
sai nem kapnak olyan nyilvánosságot, m int amazok, de azért tudnak 
azokról is az illetékesek s ezek a fáradozások igazolni fogják az utó
kor előtt a világ protestáns egyházainak szerepét ezekben a sorsdöntő 
időkben. A hazai protestáns egyházak lelkíismerete is megmozdult és 
azok is megtették azt, ami módjukban állt és el is érték azt, ami az 
adott helyzetben elérhető volt.

Ezenfelül az egyházak természetesen mindent elkövetnek, hogy a 
fegyverek zajában is elhasson a lelkekhez Isten igéjének tiszta zen
gése és életük ne divatos politikai jelszavak, hanem Isten igéiének 
határozott és örökérvényű iránym utatása szerint igazodjék. Nincs 
tudomásom arról, hogy volna egyház, amely nem így cselekednék, 
hanem oda adta volna magát a háborús politika szolgálatába. Egve- 
sek kilengései ilven zavaros időkben elkerülhetetlenek, de azok semmi
képp sem írhatók az egvház rovására.

Természetszerűleg komoly előkészületek folvn-ik az egvházban 
arra az időre is, amikor ismét beáll a világ különböző országaiban 
élő keresztvének testvéri érintkezésének és összefogásának lehető
sége. Bizonnyal gondolnak a hivatottak arra, hogv az egvházi világ- 
rnozgalmak a háború után valóban testvéri egvüttműködés szervei 
legvenek. amelvekbe nem tör be a politika, amely a háború előtti 
feszültségben m ár az addig teljesen politikam entes mozgalmak össz
hangját is megzavarta s ezáltal m űködésüket szinte holtpontra ju t
tatta  Biztató ielek vannak arranézve. hogv, míg a népek állig fegv- 
verhen állnak egvmással szemben, a hívők szívében ott él az egy
másért való aggódás és a testvéri összeölelkezés utáni vágv.

Akármint végződjék is ez a háború, a régi világ helvén csak rom 
halmaz marad Azon olvan úi világ, amelvben inasán boldog embe
riség él. csak akkor épülhet fel. ha építői Isten világának szániák azt. 
Megépítésében tehát az egvház döntő befolyásának kell érvénve- 
sülnie. hogv lakozhassék abban igazi istenfélelern evangéliumi test
vériség. irgalmas felebarát: szeretet, szociális igazság és Krisztus 
békessége.

Egvházunk, amelv a letűnt századok folvamán az evangélium 
hirdetésével olvan üdvös hatást gvakorolt a magvar államéle+ alaku
lásár. kell. hogv ezt a befolvást a jövőben is érvénvesítbescp. ami
kor a háború pusztításai után úi élet indul. Nem- az^al. bogv bele- 
ártia  magát a nani politikába, hanem az által, bogv hivatásához 
híven híveit az ige és a szentségek népévé neveli és ksten szavát 
ham isítatlanul szjólaltatia meg. nem csupán a tem plom falak között, 
de azokon kívül, a nemzet életében is.

Ennek az utóbbi kötelességteliesítésnek útjába jelenleg a háború 
sokszor akadálvokat gördít • s a háború törvén vénei? kér^ lbete tlen  
tilalmával találja  magát szemben, az azonban a békeidők légkörében 
hatályát veszti. (Folytatjuk.)

Pápai audenciák
Róma elfoglalásakor keresztyén szívvel gondoltunk a város jöven

dőjére. A világváros, amely kikerült a világháború gránáttüzéből, 
ismét fölvehette azt az arculatát, amelyet m últja, sorsa és érdekei 
m iatt állandóan kellett kifelé és befelé egyaránt m utatnia.

Azóta Orlemanskytól Spellmannig és Taylortól Attleeig minden 
jelentős angol és amerikai félhivatalos és hivatalos egyházi és világi 
diplomata tette tiszteletét a pápai udvarnál.

Sok keresztvén lélek a békekötésnek a lehetőségeit legnyugod- 
tabban a pápa kezébe lehelyezve tudná. Nagyon sok lélek tekintett

jövője ifjúságunk kezébe jut, éppen 
ezért legyen ifjúságunk jólnevelt és 
legyenek helyesen vezetve az élet ú t
jain.

Különös kérésem a lelkész és tanító 
urakhoz: neveljenek olyan ifjúságot a 
m agyar nemzet és m indnyájunk szá
mára, akik a tárgyi ism eretek m ellett a 
tiszteletet és a szeretetet is jól meg
tanulják. Pedagógusaink bizonyítsák be, 
hogy a m agyar pedagógiai kar össze 
tudja egyeztetni a nehéz nevelési kér
déseket és be tudja majd m utatni or
szág-világ előtt azt az ifjúságot, akik 
minden m agyar em bernek - büszkeségei 
lesznek!

Fegyelmezett, felebaráti szeretettel 
telített, bajtársias érzésű, de m indenek
előtt tiszteletet és engedelmességet 
ismerő, komoly fiatalságra van szük
ség!

Ezen törekvésünkhöz, nyújtsanak se
gítséget a felügyelők, presbiterek és 
m inden egyháztag. Bővüljön ki az egy
házi m unkaköre m indenkinek, hiszen 
a súlyos és válságos idők a helytállás
nak, a gondoknak olyan m értékét ra k 
ják az egyházakra is, hopr azoknak 
viselése fokozódó m unkatöbbletet je 
lent. — Majd gondos gazdálkodásra in 
te tte  az egyházközségeket és Isten ál
dását kérte az egyházkerület minden 
m unkájára.

Az ünnepélyes beiktatáson megjelent 
dr. Baross József főispán, neográdi Hor
váth  Sándor alispán, dr. Jáky Kálm án 
a katolikus egyházközség s a kir. tö r
vényszék képviseletében, Antal Zoltán 
a helybeli reform átus egyházközség 
képviseletében, Iványi József kir. tan- 
felügyelő, tanügyi tanácsos, dr. Borsa 
József, az OTI ügyvezetője, dr. Jánossy 
Lajos egyetemi tanár, dr. Krepuska 
István egyetemi tanár, a Nógrád-Hont- 
Barsi egyházmegye másodfelügyelője, 
dr. H orváth Kornél miniszteri tanácsos, 
Prónay József Johannita-rendi lovag.

.A  beiktatás ünnepi részét különösen 
em elte báró Radvánszky A lbert ko
ronaőr, m. kir. titkos tanácsos meg
jelenése. aki az egyetemes egyház kép
viseletében jelent meg.

A közgyűlés ünnepi része után meg
kezdődött a közgyűlés tárgysorozatának 
letárgyalása a püspök évi jelentésé
vel. A nagy gonddal készült, minden 
kérdésre rám utató  és irányt szabó püs
pöki jelentés felolvasásának végefelé 
újból a m ár előre berendezett és tá r
gyalásra alkalm assá te tt óvóhelyre kel
lett menni s a közgyűlés ott folyt le. 
Az egyes tárgyakat Lim bacher Zoltán, 
dr. lándori K éler Bertalan, Fadgyas 
Aladár, dr. Csengődy Lajos, Fúria Zol
tán, lie. Fizély Ödön, Szilárd Gyula, 
Bérces Lajos referálták. A közgyűlést 
megelőző napon volt az egyházkerületi 
lelkészegyesület közgyűlése, mely meg
választotta az új tisztikart. Elnöknek 
K úthy Dezső püspököt, alelnöknek 
Kuszy Emil losonci lelkészt, tb. espe
rest. Ugyancsak ezen a napon ülése
zett az egyházkerületi tanítóegyesület 
közgyűlése, mely elbúcsúztatta a nyo- 
galomba vonuló Bérces Lajos balassa
gyarm ati igazgató-tanítót, az egyesü
let elnökét. Ugyanezen a napon é rte 
kezletet ta rto tt a dunáninneni egyház
kerületi papnék szövetsége, valam int a 
különféle bizottságok. A napi munka 
befejezése u tán pedig este a tem plom 
ban Schrődl Mátyás mosoni esperes 
igehirdetésével közgyűlést megnyitó és 
egyben gyám intézeti istentisztelet volt.
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. . .  hogy újabban — végre — igen 
éles hangú támadások hangzanak el az 
ú. n. „aranyifjak” ellen Ezek a tám a
dások bizony m ár régen jogosak és 
méltányosak voltak, tekintettel arra, 
hogy ezek az urak  — hasonló női p a rt
nereikkel — állandó m egbotránkoztatá- 
sok előidézői voltak. Nem csak azzal, 
hogy folyton ú jabb  és újabb divat
kreációkban jelentek meg a háború 
ötödik esztendejében, hanem azzal is, 
hogy ezekkel divatot igyekeztek csi
nálni. Sok elkeseredésnek, sok elége
detlenségnek vetették el ezzel csíráját 
azok szívében, akik m inderre nem vol
tak képesek. Mert nem mindenkinek 
ju to tt úgy és annyi, m int ezeknek, 
akik különböző gyanús vagy különös 
üzleteikkel keresték tömegével a pénzt. 
A tisztességesen dolgozó, minden erejét 
megfeszítő társadalom  most ki kell, 
hogy vesse őket magából, m unkára kell 
hogy kényszerítse, hogy ne vezesse 
rossz ú tra  fiait és leányait és ne ked- 
veltesse meg velük a könnyű, csillogó 
életet a mindennap komoly helytállása 
helyett.

. . .  sokan félreértik  az egyházak ú. n. 
puritán  felfogását, éppen a fentebb 
em lített ö ltö z k ö d é s  és é le t  terén .-A z 
egyházak sohasem tanították, hogy aki 
keresztyén, öltözzék zsákruhába és 
csak kenyéren és vízen éljen. De m in
dig élesen tiltakoztak az ellen, hogy 
valaki is élete legfőbb céljává tegye 
a külső testi élet dolgait. Éppen a 
divatőrület m utatja meg, hogy aki 
ezeket helyezte élete középpontjába, 
annak élete tönkre kell, hogy m enjen 
az elégedetlenség m iatt, tekintve, hogy 
soha sem tudhat lépést ta rtan i az á l
landó újításokkal. A józan ízlés és 
m értéktartás, főleg a háborúban, ez 
volt az egyházak tanítása külsőségek 
terén, ugyanakkor, am ikor a főhang
súlyt mindig a lélek dolgaira vetette.

. . .  hogy az új korm ány is élesen 
szembeszállott a lu x u s c ik k e k  és a 
luxus élet dolgaival. Az értékes m unka
erőt nem szabad elpazarolni ilyen, egy
általán nem fontos cikkek előállítására. 
Hiszen rengeteg üzemben és hivatalban 
tornyosulnak az elintézetlen ügyek 
ugyanakkor, am ikor ezekkel egészen jól 
el tudnának bánni a felesleges cikkek 
előállításával foglalkozó üzemek m un
kásai és tisztviselői. Senki se sajnálja 
tehát, hogy megszűnnek és eltűnnek. 
Remélhetőleg velük együtt tűnnek a 
léha aranyifjak is, akik eddig fertőz
ték a közvéleményt m agatartásukkal. 
Azt a közvéleményt, amely eddig csak 
a zsidókat szidta e kilengések miatt, 
most pedig kénytelen volt belátni, hogy 
saját fiai és leányai is átvették azok
tól mindezt. Ez is m utatja, hogy az 
egész közszellemnek kell megváltoznia 
és újjászületnie és nem elég a zsidóság 
kikapcsolása. Ebben az újjászületésben 
össze kell fognia minden jó m agyar
nak és együtt dolgoznia a jobb jövő é s  
az egészséges magyarság érdekében.

vkm .

Adomány. Várpalota község elöljáró
sága 1000 pengőt adományozott a sop
roni Evangélikus Líceumi Diákotthon
nak. A nemes cselekedet a község elöl
járóságának a nevelésügy irán t tanú 
sított buzgóságáról beszél.

1

Rómára abszolút bizalommal és mégis azzal a resignációval fejezte be 
reménykedését: a háborús Kelet a pápa nélkül is tudna igazán meg
egyezni.

M iután azonban a most folyó nagy küzdelemben egy olyan új 
euró-ázsiai világhatalom döntéseivel és kívánságaival áll szemben a 
Vatikán, amely eddig görögkeleti hovatartozandósága miatt, most 
pedig lelki okok m iatt nem akar Rómának térdet hajtani, megnehe
zedett a pápa minden békeakciója.

A mostani pápának is megbízható adatok állanak rendelkezésre, 
amelyeknek hatása alatt nem lehetnek kételyeink az euró-ázsiai világ
hatalom jövendő politikai akciói tekintetében. Az Önálló szervezettől, 
vagy az alája rendelt egyháziaktól származó közléseket most igye
keztek megpótolni és megtetézni mindazok a diplomaták, akik a vati
káni udvarba olyan könnyen el tudnak jutni napjainkban. Érdekes az, 
hogy Hitler és Mussolini, vagy Churchill és Roosevelt beszélgetései
nek legbizalmasabb anyagából is mindig kiszivárgott egy-egv sors
döntő momentum, amelyet az újságírók kézhez vehettek, kiértékel
hettek és nagy cikkekben a szükségnek megfelelően ügyesen apró
pénzre váltották föl, a pápával való megbeszélések anyaga azonban 
a Vatikánon keresztül aligha kerül nyilvánosságra. A Vatikán diplo
máciája a szó klasszikus értelmezésében diplomácia s ezért az oda 
nem tartozók számára egészen elzárt valami.

Éppen ezért fölösleges minden kíváncsiskodás, vagy a jól érte- 
sültség megjátszása, a pápának a nagy politikusokkal folytatott meg
beszéléseivel kapcsolatban.

Az amerikai egyházi és világi újságírók tipikusan titkot tartani 
nem tudó emberek és vélt felfedezéseiket nagy cikkekbe összefog
lalva nyújtják  közönségüknek, annak a közönségnek, amely sokkal 
jobban hisz az újság sorainak, mint az európai ember. Például egy 
európai ifjúsági külügyi szemináriumban a legjobban értesült külpoli- 
tikusok és külpolitikával foglalkozó újságírók is a tartózkodó szerény
ség folytán nehezen író és még nehezebben beszélő emberek. Ilyen 
tartózkodó m agatartást az amerikai újságíróknál a m últban és a jelen
ben nem igen lehetett tapasztalni. A diplomatákkal tárgyaló pápa 
nemcsak olasz, hanem egyben európai ember is. Ö nálunknál jobban 
tudja azt, hogy ragasztottak-e kommunista plakátokat a Vatikán 
falaira, vagv sem és bizonyára első kézből értesült arról, hogy kör
meneti ájtatos híveket inzultáltak-e kommunista tömegek, vagv sem. 
Bizonyosan szorongó szívvel gondolt arra, hogy mi lesz a kisebb 
Európa igen derék országocskáival? M intha hallanók is szinte a hang
iát, hogy Orlem anskynak milyen szépen megvilágította a lengvel kato
licizmus m egm aradásának a szükségességét és Attleevel bizonvosan 
próbálta m egértetni, hogv vannak neki magyar katolikus báránvkái 
is, akiknek papjait nemcsak a tarkólövéstől akarja megkímélni, hanem 
a háború után ú ira ébredő katolicizmusnak lángoló lelkű papiaivá 
szeretné átformálni. Sőt a orotestáns Churchillnek és Taylornak is 
bizonyosan meg m erte mondani, hogy nem éreznek egvütt a román,

! a bolgár, a finn, a szlovák és magyar protestáns keresztvének vesze
delmesnek számítható sorsával.

A pápa bátor különvéleményei lehettek azok a hallgatásba tem e
tett nagy intermezzók, amikor a diplomata köhécselés és izgés-mozgás 
sem használt semmit a szomorú igazság mellett.

A háborút fegvverzaiial kezdték el és nem a legutolsó bombák 
kioldásával és tölténvek kilövésével fogják befelezni. Talán nem is 
azok fognak tárgyalni a béke asztalánál, akik a háborút m egindítot
ták, de valamilyen formában a fegvvernvugvás állapotához kell el
vezetni az embereket, m ert nemcsak háborúban él az emberiség, ha
nem békében is. Egvházi ember mindig erőteljesén könvörög a bé
kéért és lelkeket vezérlő felelős egvházi főfunkcionárius minden más 
keresztvén em bert megelőzően, ahánvszor csak alkalma van mindig 
a béke érdekében beszél és mindig megbékélésre hívja fel a vele tá r
gyaló feleket.

Az utolsó m ondatnak nem az első felén, hanem a második felén 
van a hangsúlv. Ezeket a személves beszélgetéseket egv nrotestáns 
lelkioásztor egészen bizonvosan úgv és arra használná fel. hocrv a 
vpip szemben álló lelkeket a megbékélés szükségessége tekintetében 
hatásosan meggyőzze. S ha a pápa napjainkban nem rém ítheti meg



az államfőket az országukra lesújtható interdictum m al, az egyes lel
keket hathatós rábeszélésben em lékeztetheti személyes keresztyén 
felelősségük e világban és az örökkévalóságban kikerülhetetlen követ
kezményeire. Nincs protestáns lelkész, aki a pápának e‘ gyakorlati 
lelkipásztorkodását ne becsülné. A mi meggyőződésünk szerint nem az 
a fontos, hogy kit ki térít meg, hanem csak az a lényeg, hogy az em
ber, még pedig esetleg a politikájában is bűnös ember, m egtérjen.

Ezt a feladatot a pápa világosan látja és fáradságot nem ismerve 
végzi. Hogy eddig az ő lelkipásztori m unkájának mi az eredménye, 
nem tudjuk mérlegre tenni, de ez ildomtalan is volna. A lelkipásztori 
munka a legtitkosabb, legszemélyesebb és legcélravezetőbb szempon
tok és tervek szerint történik s ha a világnak volt ideje öt évig a há
ború várható fejlem ényeit reá kényszerített türelem m el viselni és 
figyelni, ugyancsak tiszteletrem éltó türelm et kell adni a pápai audi
enciák m unkájának is.

A pápa püspök és lelkipásztor, mint bárm elv más római katoli
kus, vagy evangélikus püspök és lelkipásztor. S  ha ezek az egyének 
egymás tevékenységéről semmit, vagy csak keveset tudnak is. egy
öntetű meggyőződéssel vallják, hogy m unkájuk célja és természete 
egyugvanaz. Meg vagyunk arról győződve, hogy a tengelyhatalm ak 
vezető politikusai érintkeznek lelkészi emberekkel. Csak évek m últán 
kerülnek majd azok a ma Istennél tudott lelkésznevek napfényre, 
amelyeknek hordozói a semleges királyoknak és államfőknek éppen- 
úgy, mint a totális hatalm ak tábornokainak és diplom atáinak bátran 
meg m erték szemtől szembe mondani azt, m iért kell a háború után 
békének következnie.

Bizonyos, hogy nem kősziklára hullott mag sem a pápa, sem más 
lelkészek békét hirdető lelkipásztori gondoskodása. Talán m ár vannak is 
nagy eredmények,, csak éppen mi nem tudunk róla. Az eddigi eredm é
nyek és az ezután következő tények elsősorban azt fogiák bizonvítani, 
hegy a második világháborúban az egyházak nem tétlenkedtek, másod
sorban pedip mindenki előtt igazolni fogják az egvház telies létjogosultsá
gát egv részletkérdésen keresztül: őszintén iavekezett kievezetni a hábo
rúból a békébe a harcoló feleket. Hogy erről az eredménves munkáról 
ki mennyit fog megtudni, az részben szerencse kérdése, részben jói
ért esültség és tájékozottság dolga. A fő az, hogv legven eredmény. 
Akár a pápa m unkájának, akár minden lelkész egv cél érdekében való 
közös tevékenységének. Mi a pápai audenciáknak ezt a legfőbb érde
mét dicsérjük, de nem kevésbbé minden más protestáns lelkész ha
sonló és eredményes fáradozását. G. L.

„Magyari keresztyénség“
II.

Faj és vallás.
Mondottuk azt, hogv a korszellem vagy egészen megfosztja Istent 

trónjától és ezáltal a vallás telies megsemmisítésére tör, vagy elismeri 
az Istent, de csak úgy. mint aki a fajon keresztül m utatja meg ere
iét és csak annviban hagyja meg trónján, amennviben a faii érde
keket kiszolgálja és a népet faji céljainak elérésében segíti. Ebben 
az elgondolásban aztán csak a faii vallásnak van létjogosultsága.

A faii vallást propagálja Was« A’bert is ..A kastélv árnvékában”, 
amikor Holló János lelkipásztor által hirdetteti a „magyari keresztvén- 
séget“ vagv ahogv m ásutt neveli. ,.az öncélú m agvar keresztvén 
h it“-et. Ennek pedig az a lényege. hogv m agyar faiiságunk előbbre 
való minden isteni igazságnál. Végeredményben tehát itt is csak a 
fai ül a trónon, melvnek kiszolgálója az Tsten. Mintahogvan azt álta
lában a faji vallás előírja.

Bárm ennyire is tiszteletrem éltó is magyar faiiságunk ilvenfokú 
szeretete, mégis meg kell mondanunk, hogy az ilven emberi elgondo
lások. önző faii érdekek kiszolgálására lenvom orított és kiagyalt ,,faii 
vallás“ születési hibában leledzik és nem illeti meg a vallás elnevezés. 
A „faji vallás“, „magyari keresztyénség“ fogalmak és elnevezések

Láttuk
Titanic címen elevenítette meg az 

ismert hajókatasztrófát és vele együtt 
egy üzletre épült korrupt társadalom  
életét az Ufa. Hatalmas, monumentális, 
igen jól rendezett film  ez. Alakjai ér
dekesek, élők, jól játszottak. A film  
minden tekintetben tökéletes illúziót 
kelt, hiszen valam ennyi részlete alapo
san kidolgozott. Egy kis propaganda 
sem hiányzik belőle, viszont nem is 
hiányozhatik, amikor jól jellem zi az 
angolszász és a germán szellem és fe l
fogás közötti különbséget. A film  m é
retei igazán amerikaiak, sok pénzbe 
kerülhetett, de van is látszata.

Maga lesz a férjem  címen olasz víg
játékot játszanak. Az ötlet nem éppen 
új, egy m agyar vígjáték és egy német 
film készült m ár ilyen alapon. A kettőt 
itt is, ott is feltűnni lá thatjuk  benne. 
De szívesen elfelejtjük ezt a kis plá
giumot, m ert a film maga bájos, eleven 
és szép. Néhol annyira kedves és tiszta, 
hogy csak némán gyönyörködünk 
benne. Persze sem problém át, sem lelki 
mélységet nem szabad keresnünk 
benne, de nem is ez a célja, hogy ilyet 
adjon. Vidám óra: ezt akarja és el is 
éri. kp.

Évkönyvek
A Rimaszombati Egyesült Protestáns 

Gimnázium Évkönyve az 1943/44. tan
évről. A z  iskola fennállásának 91. évé
ben. Szerkesztette: vitéz Fábián Vil
mos t. ü. főtanácsos, igazgató.

Az intézet két különálló régi iskolá
nak: a rimaszombati reform átus és az 
osgyáni evangélikus gimnáziumoknak 
egyesüléséből alakult meg 1853-ban. 
1884-ig, m int egyesült prot. hatosztályú 
gimn. fo lytatta működését. 1886-ban 
teljes nyolcosztályúvá vált. E ttől az év
től kezdve az iskolafenntartók kérésére 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m i
nisztérium  évi állam segélyben részesí
te tte az iskolát.. így lett „államilag se
gélyezett egyesült prot. főgimnázium" s 
az is m aradt egészen a cseh megszállás 
kezdetéig. Az im périum  átvétele után 
a csehek az államsegély folyósítását 
azonnal beszüntették s belekényszerí- 
te tték  a fenntartókat az iskola állam o
sításába, ami 1923-ban bekövetkezett. 
Ettől kezdve „csehszlovák állam i reál- 
gimnázium szlovák párhuzam os osztá
lyokkal” néven csehszlovák' igazgató 
vezetése a la tt m űködött az iskola 1938 
nov. 30-ig. A Felvidék visszacsatolása 
u tán  m agyar királyi állami gim ná
ziummá lett. 1940 jan. 1-től ismét 
visszanyerte felekezeti jellegét. — A 
rövid tanév folyam án a protestáns ta 
nulók vallásos nevelése teljes buzgó- 
sággal folyt. Naponként áhítatokat ta r
tottak. Az evangélikus Bibliakör* he
tenként ta rto tta  összejöveteleit, melye
ket bibliam agyarázat, szavalatok, rövid 
előadások és énekszámok töltöttek ki. 
Az V—VIII. o. tanulói János evangé
lium át dolgozták fel. Érdekes megem
líteni, hogy az egyházi főhatósági jog 
gyakorlása a két protestáns egyház kö
zötti paritás alapján 3 évenként válto
zik. Ez időszerint Túróczy Zoltán püs
pökre szállt át. Az egyházi főhatóság 
váltakozása hozza magával, hogy az 
iskola életének 3 évenként felváltva a

B fcN fflM IM

5



M M G C lM JiR E Í
reform átus, ill. evangélikus gimnáziu
mok Rendtartásához kell igazodnia. 
„Ez a tény — m int az Évkönyv meg
állapítja — új terheket ró az igazga
tóra és a tanári kar m agatartását, el
járását nem kívánatos bizonytalanságba 
sodorja.” Ezt az állam i felügyelő hiva
talosan is m egállapította. K ívánatos 
volna a kétféle R endtartást összeegyez-, 
tetni, hogy az iskola vezetésében az 
egységes irány, fejlődésében az állan
dóság a lehetőséghez képest biztosít- 
tassék.

A tanulók létszáma 338 volt. Ebből 
evangélikus 43 (12°/o), református 118 
(34°/o).

*
A rozsnyói evangélikus polgári /ill

és leányiskola évkönyve áz 1943—44. 
tanévről. Szerkesztett©: Gérecz István 
igazgató.

ísköláfenhtartó  a rozsnyói evangéli
kus egyházközség. Közel félévszázadös 
m últja van. 1895-ben le tt nyilvános 
polgári leányiskola á"z 1886-ban alapí
to tt evahgéliküs felső leányiskolából. 
A csehek zaklatása m iatt egy időre 
bezárták, de azután újraéledt. E tan 
évben az intézet nyolc osztálya közül 
csak a III. fe. Vólt koedukált, a többi 
tiszta leány- és fiúosztályra tagozódott. 
— A vallásos nevelés komolyságára és 
alaposságára nézve jellemző, hogy m in
den alkalommal a napi tan ítást biblia- 
olvasás és m a ^ á rá z a t  előzte meg. A 
Luther-Szovétseg hetenként gyűléseket 
tarto tt. Érdekes, hogy az iskola tanú- 
lóinak túlnyomó része, több, m int 
5Öft/o-a vonattal já r  be Rozsnyó környé
kének falVaiból. A tanítási idő beosz
tásánál nagy figyelemmel voltak erre 
a  körülményre. Bevezették az iskolai 
önkormányzatot. Jó maga viseletű és 
általában  a tisztségekre érdemes tanu 
lókat állították az önkorm ányzat élére. 
Az önkormányzat bevezetésével meg
oszlott a felügyelő és rendfenntartó  
munka tanárok és tanulók között. Az 
Évkönyv nagyrészt statisztikai adato
kat tartalm az.

A tanulók létszáma 445 volt. Ebből 
evangélikus 135 (3G°I»).

*
A rozsnyói evangélikus kereskedelm i 

középiskola ötödik évkönyve az 1943— 
44. tanévről. Szerkesztette: dr. K árpáti 
Ede igazgató.

Iskolafenntartó a rozsnyói evangéli
kus egyházközség. A kereskedelmi kö
zépiskola közvetlen elődje evangélikus 
főgimnázium volt. Ezt azonban a cse
hek megszüntették. A felszabadulás 
után 1939-ben létesítette az egyház- 
község ezt az intézményt. — Elm últ 
évi életéről néhány jellemző adat: A 
tanítás megkezdése előtt (szept. és okt.) 
m ár foglalkoztak a tanulók a tananyag
gal. H etenként egyszer bejártak  s a 
tanárok a tanulást ellenőrizték. A val
lásos nevelés elmélyült. Egyhetes 
evangélizációt tartottak, állandó biblia
órák voltak s az ifjúság szorosan bele
kapcsolódott a gyülekezeti életbe. Az 
ifjúsági egyesületek körében a Mikszáth 
Kálm án-önképzőkör fejtett ki különö
sen komoly tevékenységet. Átölelte a 
legfontosabb m agyarságism ereti problé
mákat. A régi és modern irodalom, a 
m agyar nyelv időszerű kérdései, a népi 
zene, a keletközépeurópa, a népszapo
rodás, az asszimiláció, a szociálizmus, 
a m agyar agrár és ipari termelés, a
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ugyanis figyelmen kívül hagyják és egyszerűen félretdlják a vallás 
igazi léiiyégét, melyben mindig az isteni a döritö tényező; äz emberi 
pedig mindig csak másodrendű szerepét játszik. Á vallás ugyanis 
sohasem úgy jön létre, hogy ilyen vagy olyan fájhoz tartozó embe
rek bizonyos szempontok és érdekek szemelőtt tartásával a saját 
szájukízének legjobban megfelelő vallást összetákolnak, hanem min
dig úgy, hogy az Isten szól, kinyilatkoztatja magát, közli akaratát. 
Vallásról csak ott lehet egyáltalán beszélni, ahol ez az isteni elem a 
döntő. A „faji vallásnál“ pedig mindig az emberi a fontos, az isteni 
rovására. Éppen ezért faji vallásról beszélni a legnagyobb paradoxon. 
Mert amit mi „magyari vallásnak“, vagy ,,magyari keresztvénség“- 
nek nevezünk, az lehet emberi értelem  és érzelem remek terméke, 
kiváló tanrendszer, pompás filozófia, de semmiképpen nem vallás. 
Már itt kezdődik a hibá.

De némcsák születési hibában szenved a „magyari keresztyén^ 
ség“, hanem állagbeli hibábah is, figyelmen kívül hagyva a vallás 
igazi fogalmát. Ä vallás lényégé ugyams az, hogy áz ember viszortvül 
az Istenhez, különös rtyomatékkal hangsúlyoznunk keil mindert egyes 
szót: 1. „em ber“, 2. „az istenhez“, 3. „viszonyul“.

1. „Az em ber“ szó Ugyanis a vallás lényegének meghatározásánál 
azt jelöli, hogy az ember mint olyan, m int ember viszonyul az Isten
hez. Fajra való tekintet nélkül. Á vállás soha sem égy faj dolga vagy 
ügye, hanem mindig az emberé. A vallásos viszony felette áll min
den fajiságnak. A vallásban az embernek nem a fehérbőrű, mongol 
vagy néger fajtához való tartozása a fontos itt, hanem az ember-volta. 
Nem az lényeg, hogy rövidfejű keletbalti, alpesi, dinári fajtához tär= 
tozik-e vagy esetleg a hosszúféjü északi, fáli, földközi fajtához, hanem 
az a lényeg, hogy ember. Nem számítanak sem rasszok, sem vércsopor
tok, egyedül az emberség. Éppen ezért’ bárm ennyire drága és felbecsül
hetetlen kincs is számunkra m agyarságunk és bárm ennyire tudjuk 
azt, hogy nem véletlenül vagyunk magyarok, hanem az Isten terem 
tett bennünket annak, mégis tudnunk kell azt, hogv amikor az Tsten 
elé állunk, akkor nem a m agyar voltunk a döntő, hanem ember vol
tunk. Magyar voltunkból kifolyólag semmi különlegesebb vagy mél- 
tányosabb elbánást rtem igényelhetünk. Már csak ezért is értelm etlen 
dolog „magvári keresztyénségről“ beszélni.

Lényeges dolog azután az is, hogy amikor vallásról beszélünk, 
akkor minden más félretolásával és kikapcsolásával egyedül az Isten
hez való viszonyunkról lehet szó. A „vallás“ szóval kizárólag az Isten
hez való viszonyunkat jelölhetjük meg. Minden máshoz: fajhoá, nép
hez, nemzethez való viszonyunkat nem a „vallás“ szóval jelöljük és 
ezek az értékek a vallás keretén belül csak az Istenhez való alap
viszonyunk függvényeképpen jöhetnek számításba. Ebből világosan 
következik, hogy amikor „magyari keresztyénségről“ beszélünk és ez
által a magyar fait ü ltetjük az Isten trónjára, vagv legalább is csak 
annyiban ism erjük el az Isten hatalmát, mennyiben a m agyar faion 
keresztül megbizonyítja magát, akkor egyszerűen nem is lehet vallás
ról beszélni. Különösképpen nem keresztyénségről. Mindez röviden 
azt jelenti, hogy ahol a faji vallás van, ott tulajdonképpen már nincs 
is vallás. c~ak látszat, szép maszk az, amit vallásnak neveznek. Csak 
ott lehet vallásról szó, ahol az Isten ül a trónon és nem a faj.

De talán még az eddig elmondottaknál is fontosabb az, hogy a 
vallásban az ember viszonyul az Istenhez. Úgyis mondhatnám, hogy 
a vallásban az ember köteles alkalmazkodni az Istenhez. Nem pedig 
fordítva. Ez pedig abból az alapvető igazságból következik, hogy Isten 
a Teremtő, az ember pedig személyestül és fajostul együtt terem t- 
ménv. Magától értetődő, hogy a terem tm ény egvedestül és fajostul 
füeí? a Teremtőjétől. Az ember függő, alárendeltségi viszonvban van 
az Istennel szemben. De nemcsak az ember, mint ember, hanem a 
fai, a nép és nemzet is, egyenként és összesen. Isten a szuverén Úr, 
Aki parancsol, rendelkezik, az ember pedig, bárm ilven faihoz ta r
tozik, meg kell, hogy hajoljon Isten akarata előtt. Nem úgy áll a 
dolog, hogv egyed, faj, nép rendel valamit az Istennél, m ire Isten 
kötelességének tartia  a rendelést kielégíteni, hanem úgy, hogy az 
Isten meeparancsolia az Ö akaratának végrehajtását, melynek kigon
dolásánál, sem egyén, sem fai nem lehet Néki tanácsosa. Egyének és 
fajok alázatos könyörgésben Isten elé tárhatják, kéréseiket, de Isten-



nek j agában áll azokat nem teljesíteni, vagy csak annyit belőlük, 
amennyit jónak lát. Ez tehát a helyes sorrend: Isten parancsol, rendel: 
egyed és faj meghajol és engedelmeskedik.

A vallásban tehát a fajnak kell szolgálnia az Istent és nem meg
fordítva. Ezt az Isten által megparancsolt sorrendet, a korszellem hatá
sára megfordítani és egyszerűen fejtetőre állítani nemcsak botorság, 
hanem egyenesen szentségtörés és bálványimádás. Ezért amikor 
„magyari keresztyénség“-gel játszunk, akkor tudnunk kell azt, hogy 
a vallást soha sem lehet lealacsonyítani, faji érdekek és célok eszkö
zévé, m ert a vallás csakis Isten dicsősége szolgálatának eszköze lehet. 
Nem lehet a vallás a faj és vér uszályhordozója sem, m agyar véré és 
m agyar fajé sem, hanem csakis az Isten hatalm as dolgainak hirde
tője. Nem lehet a vallás „öncél“ sem, m ert soha sem önm agáért van, 
hanem mindig fölfelé m utat, az Isten felé. Nem lehet a vallást a „faji 
hasznosság“ szempontjából nézni sem, m ert az Isten által nekünk 
adott vallást, akkor is gyakorolnunk kell, ha abból történetesen kárunk 
származik.

Az elmondottakból azt lehetne következtetni, hogy a vallás és 
a fajiság között, ezek szerint, semmi kapcsolat nincs. Egy mégis van. 
Ez a kapcsolat pedig az, hogy minden egyes fajnak meg kell hajolnia 
Isten előtt, minden egyes fajnak szolgálnia kell az Istent, minden 
egyes fajnak alázatosan engedelmeskednie kell az Istennek és végül 
minden egyes fajnak, minden érdekét, célját, elgondolását alá kell 
rendelnie Isten akaratának. Már csak azért is, m ert az ö  akarata 
minden faj számára a legfőbb jó. A m agyar faj számára is.

(Folytatjuk.) K á l d y  Z o l t á n .

Kevesen tudják...
Egyházunk ősi iskolái közül ism erjük meg közelebbről a csaknem 

400 esztendős soproni líceum történetét. Az iskola 1943—44. évköny
vének „Az intézet m últja“ c. fejezetéből vesszük az alábbiakat:

1557-ben a Sopronban m ár teljesen megerősödött reformáció 
hatása alatt a polgárság, élén Hummel Kristóf polgárm esterrel és a 
városi tanáccsal, az addigi kis városi iskola rozzant épületét lerom
bolva, annak helyén — hozzávéve a polgárm ester kertjét is — a 
„Pflaster“-on egy nagyobbszerü, négy osztályt és minden osztályban 
két-két évfolyamot magában foglaló iskolát emelt, melyben a növen
dékeket az alsó osztályban az elemi ism eretekre, a felsőbbekben a 
latin és görög nyelvre, filozófiára, sőt a leendő teológusokat a héber 
nyelvre is tanították a jobbára külföldről behívott tanítók így jött 
létre az első evangélikus gimnázium Sopronban. Fenntartó ja a városi 
tanács, illetőleg maga a város volt. Jó hírnevére m utat, hogy messze 
vidékről, sőt Bécsből is akadtak tanítványai. Szépen megindult fejlő
dését azonban m egakasztotta a Rudolf uralkodása alatt kezdődő ellen- 
reformáció, mely itt, a nyugati határon éreztette legkorábban erejét. 
Draskovich győri püspök, kancellár vádjára, mivel a városi tanács 
nem fogadta el a Gergely-féle naptárt s nem jelent meg a szombat- 
helyi zsinaton, 1584-ben az egész tanácsot Bécsbe idézték fogságba 
vetették s csak azzal a feltétellel engedték szabadon, hogy papjaikat 
s tanítóikat elbocsátják. így 22 esztendeig üresen állott az iskola épü
lete s a soproni fiúk a szomszédos Sopronkereszt.úrra vagy Csepregre 
jártak  tanulni. Csak a bécsi béke után, 1606-ban nyílhatott meg az 
intézet ú jra  két osztállyal és két tanítóval. De 1633-ban már hat 
osztályú és oly szépen virágzik, hogy ú jra  felkeresik vidéki fiúk is, 
és igen sokan látogatják az Ausztriában, Stájerországban folytatott 
vallásüldözések m iatt elbujdosott és itt letelepedett osztrák főnemesek 
gyermekei közül is.

Em ellett a ném et-latin gimnázium mellett már a bécsi béke óta 
volt Sopronnak egy kis magyar evangélikus iskolája is. A 17. század 
közepétől kezdve az itt és a vidéken élő m agyar nemesek különösen

w m i m E í
szövetkezetek és az ezekkel kapcsola
tos kérdések voltak fő pontjai. A  meg
rövidült tanévben az összes kérdése
ket tárgyalni nem lehetett, azonban az 
egyes tárgykörök m unkáját irányító 
önképzőköri tagok olyan buzgó m unkát 
fejtettek  ki, hogy a felolvasó- és vita- 
gyűlések a legmagasabb színvonalon 
állottak. A  népdalism ertetésre nagy 
gondot fordítottak. — Az evangélizáció 
után 40 leánynövendék jelentkezett az 
imaközösség önkéntes tagjaként. A 
helybeli leányok a szünetben is bejön
nek a vasárnap reggeli imaközösségi 
órákra.

A tanulók létszáma 289. Ebből evan
gélikus 112 (38*/»). Közli: P. P.

HÍREK
Dr. V la d á r  G á b o r  titkos tanácsos, 

kúriai tanácselnök, budapesti evangé
likus egyházmegyénk felügyelőjét a 
kormányzó ú r m. kir. igazságügyminisz
terré nevezte ki. P áratlan  tudása, hű
séges szolgálata, kiváló képességei e 
nehéz időkben is Isten kegyelméből 
bizonyára bőven fognak gyümölcsözni 
állam i és egyházi életünk javára.

K o ssu th  e m lé k e  F in n o r sz á g b a n . A 
finn lapok is megemlékeztek Kossuth 
halálának félszázados évfordulójáról. A 
Hengellinen K uukauslehtiben két cik
ket is írt róla Pesonen M átyás lapunk 
cikkei alapján. Legutóbb Kossuth pró
fétai szavairól írt cikket: Ne kövessünk 
el öngyilkosságot csak azért, hogy béke 
legyen. Okosabbat is tehetünk: harcol
junk az életért.

L e lk é s z é r te k e z le t .  A hegyaljai egy
házmegye lelkészi kara augusztus 29-én 
Egerben konferenciát ta rto tt dr. Vető 
Lajos alesperes elnöklete alatt. Dr. 
Ottlyk Ernő lelkész ism ertette a Biblia 
és a keresztyénség m itológiátlanítására 
irányuló legújabb törekvéseket s azok 
tanulságait. Marcsek János esperes a 
konfirm ációról ta rto tt előadást s a lel
készi kar helyeslése mellett m utatta be 
az egységes konfirmációi istentisztelet 
vonatkozó tervezetét. Végül tárgyalta 
az értekezlet Varga László abaújszántói 
lelkésznek a st.rványgondozással kap
csolatos lelkészi problém ák m egoldá
sára vonatkozó előterjesztését, vala
m int a lelkészi nyugdíjak többféleségé
nek az eltörlésére irányuló javaslatát.

A  le g u tó b b i h a d n a g y a v a tá s o n , aug. 
20-án a kormányzó úr együttesen 
avatta  fel a Ludovika Akadémia, a 
Bolyai Műszaki Akadémia és a kassai 
Repülő Akadémia végzett tisztjeit. A 
felavatottak nevében Pósfay László 
hadnagy, m int a legkiválóbb növendék 
m ondott üdvözlő beszédet. Pósfay had
nagy evangélikus vallású. Testvéröeese 
Pósfay György s. lelkésznek.

H á z a ssá g k ö té s . H arm ati György bu- 
dapest—fasori s. lelkész és Lichner 
M aliid szeptember 7-én ta rto tták  eskü
vőjüket a fasori evangélikus templom
ban. Az esketést Kemény Lajos espe-
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res végezte. A Fasori Énekkar karéne
ket adott elő Peskó Zoltán karnagy 
vezetésével.

Vallásos est Egerben. Augusztus 29- 
én az egri evangélikus templomban 
épületes és jól sikerült vallásos est za j
lott le. Marcsek János esperes im ád
sága s egy művészi zeneszám után dr. 
Vető Lajos diósgy őr vasgyári alesperes- 
lelkész „Álmok, ábrándok és jóslatok" 
című előadásában lélektani és bibliai 
megvilágításban ism ertette a mai há
ború végeredményére vonatkozó, el
terjedt s a római katolikus egyház ér
dekeit szolgáló jóslatokat, kiemelve, 
hogy egyrészt nincs azokban másról 
szó, m int hatalm i törekvéstől fűtött 
vágyálmokról, másrészt pedig, hogy az 
evangélikus ember komolyan veszi a 
bi bliának a 'jövendőm öndókra vonat
kozó titlalm as rendelkezéseit (V. Mó
zes 18:10—14). Dr. Ottlyk Ernőné szép 
szavalata után Moravcsik Sándor diós
győri lelkész írásm agyarázata követ
kezett, amelyben óvott a jövendő m iatt 
való aggodalmaskodástóí s a ma teen
dőibe való szorgalmas elmélyedésre 
buzdított.

Signum Lauilis. A kormányzó úr Kiss 
Jenő győrsági missziói s. lelkész, tart. 
tábori lelkésznek az ellenség előtt te l
jesített kiváló szolgálatainak elism eré
séül a kormányzói dicsérő elismerés 
Magyar Koronás Bronz Érdemérmét 
adományozta a hadiszalagon.

Házasságkötés. Balikó József igaz
gató-tanító és Záborszky Irm a leánya: 
Emma és Boleman Éhn Lajos gyógy
szerész és Schöpflin M ária fia: Lajos, 
karp. őrmester, gyógyszerész a liszói 
evangélikus templomban augusztus hó 
21-én házasságot kötöttek. — Felső- 
kubini Meskó Sándor polg. isk. mb. 
igazgató és nagybaczoni Kusztos Aranka 
Melinda augusztus 12-én a kiskőrösi 
evangélikus templomban házasságot 
kötöttek.

Halálozás. Tomka Gusztávné, sz. 
Hoffmann M ária evangélikus alesperes 
özvegye augusztus 17-én Pakson el
hunyt. — Nikássy Antalné, sz. Domon
kos Teréz augusztus 18-án, életének 86., 
házasságának 60. évében, hosszas szen
vedés után Rákoshegyen meghalt. — 
özv. Horeczky Gyuláné, sz. Takáts J u 
lianna augusztus 22-én, Csánigon, éle
tének 83. évében, rövid szenvedés után 
elhunyt. Benne vitéz Horkay Béla tá 
bori főesperes az édesanyját, Rónay B. 
Gyula esperes és Kováts József műszaki 
főtanácsos pedig anyósát gyászolja.

Tartsunk áhítatot az óvóhelyen! cím
mel Pásztor Pál tollából rövidesen kis 
füzet jelenik meg, mely útbaigazítást 
ad  az áhítatok levezetésére, ezenkívül 
több alkalmi imádságot is tartalm az. 
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalá
ban.
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a lelkész- és a tanítóképzésre való tekintettel ezt igyekeznek kifej
leszteni. A német polgárság a városi tanáccsal együtt buzgón támo
gatja őket. Megveszik Türk Lászlónak az akkori Hosszúsorban álló 
házát, tágas telkét és ott, ahol a líceum ma is áll, építik fel az új 
m agyar gimnáziumot 1657-ben. Ezzel ünnepük meg az első evangé
likus iskola alapításának 100 éves fordulóját. Ennek az új m agyar 
gimnáziumnak, melyről m ár ez időben (lööL-ben) ,,Lyceum Sopro- 
mense Hungaricum “ néven történik említés, tantervét a városi tanács 
m ár 1659-ben azonossá teszi a ném et gimnáziuméval, úgyhogy ezáltal 
annak valóságos párhuzamos intézetévé lesz.

A W esselenyi-íéie összeesküvés u tán bekövetkezett vallási üldö
zés idején a soproni evangélikus papokat és tanítókat is a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék ele idézték, s több egyházi épülettel együtt 
m indkét gimnáziumot elvették az evangélikusoktól. A Szentgyorgy- 
utcai V ittnyédy-házba a mar rtmb-ban Sopronba telepített kis jezsuita 
gimnáziumot költöztették be. Lizt a hazat, valam int a régebbi kül
városi iskolájukat nem is kapták vissza az evangélikusok; az épületet 
elvesztették, az intézet pedig beleolvadt a nyolc évi szüneteltetes után 
lobz-ben (a sopiom országgyűlés után) ú jra  megnyílt magyar gim
náziumba, ni. líceumba, melyet időközben ú jra  kellett építeni, m ert 
az ib io -i nagy tűzvész alkalmával leegett. Fenntartó ja sem lehetett 
a városi tanacs, m ert azt löVZ-ben nagy pénzbírsággal arra kenysze- 
n te tiek , hogy tagjait csak felereszben vaiassza az evangélikusok közül.

1682-tói lógva tehát új korszaka kezdődött á  líceumnak, m ert ez 
időtől kezdve egeszen lbb i-ig  az evangenkus egyházközség a íenn- 
taitó ja, és az intézet az robtí-uan készült szervezettel alkotott egyház- 
tr.nácsnak van alárendelve. Az újonnan m egnyílt iskola csakham ar új 
lejlooesnek indult. Az iskoianak ö osztálya, z70—300 tanulója van. 
A reiso osztály D á n  ínozonai es teológiai tárgyakat is tanítanak, bár 
ezek tilosak, m ert a kormány a protestáns iskolákat a gram m atikai 
lókig igyekszik leszorítani. Az ellenőrzést az iskolákon a jezsuiták 
gyakorolják.

Az njúság öntevékenysége a m agyar nyelv m ellett az idegen 
nyelvek tanulásában és hazánkban az eisó önképzőkörnek, a jelentő
segével egy iskolai önképzőkör határán messze túllépő „Magyar Tár
sa sá g in a k  a megalapításában (179U) ju t kifejezésre. Ennek évenként 
tarto tt örömünnepei abban az időben valóságos irodalmi esemény
számba mentek. 1825-ben az iskola épületét újraépítették  és, ebben 
az alakjában állott fenn 1893-ig. Akkori homlokkove „Aedes Musis 
Eractae 1825“ felirattal most is megvan az udvar felöli bejárat fölé 
a faiba illesztve. 1829-ben a líceum kereteben megkezdi a gyülekezet 
a külön tanítóképzést is, 1836-ban pedig két osztályos külön reálisko
lát állít fel, mely 1868-ig áll fenn. Az alumneum fenntartására 1810- 
től fogva kivetés szerint külön adóznak az egyházkerület gyülekeze
tei. Az 1825—28. országgyűlés szülte nemzeti ébredés hívta életre a 
„Deákkúti Várm egyét”, melyben az intézet ifjúsága az autonóm pro
testáns egyházkerület vonásaival színezett m agyar vármegye form á
jában alakult egyesületté a m agyar viselet, a m agyar zene, a m agyar 
tánc és a magyar nyelv ápolása céljából. Ez az egyesület különösen 
évenként tarto tt majálisaival te tt igen nagy szolgálatot Sopron meg- 
magyarosodása ügyének.

A gyülekezet 1851-ben kötött megegyezéssel az intézetet (épü
letet, könytárt, tanszereket, gyűjtem ényeket a tulajdonjog fenntar
tásával) átadta a dunántúli evangélikus egyházkerületnek. Ekkortájt 
egyidőre nyilvánossági jogát is megvonták. 1894-ben átépítették az 
iskolát. Ebben az alakjában áll ma is. Ugyanezen idő óta élvez az 
intézet fenntartási államsegélyt is az állammal kötött s 1908-ban meg
újíto tt szerződés alapján. 1892-ben válik el egymástól és nyer külön 
igazgatást a teológia és a gimnázium. A tanítóképző m ár 1857-ben, 
az intézet 300 éves fennállása megünneplése alkalmával nyert külön 
hajlékot s lett önállóvá.

Közli: Pásztor Pál.
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Csak hit kell hozzá
Azt mondják: „Hol volt a 

keresztyénség, mikor meg kel
lett volna akadályozni ezt a 
világszerencsétlenséget? Fogja
nak össze a papok, gyűljenek 
össze a püspökök, vegye elő 
minden hatalmát az egyház és 
engedelmeskedjenek neki min
denek, hogy minden rendbe- 
jőjjön és mi tovább élhessünk 
egy régi világ megmentett és 
megmaradt keretei között“.

Mikor Jézushoz egy gonosz- 
lélektől gyötört beteg fiút hoz
tak, azt kérdezte: „Mennyi
ideje van ez a betegség rajta?“ 
És ha tőlünk azt kérdezi va
laki: mennyi ideje van ilyen 
gonosz állapotban ez a világ? 
— mi is azt feleljük: „Gyer
meksége óta . . .“ Rosszul, be
tegen növekedett keresztyén- 
ségben élünk. A keresztyénség 
igenis végét tudná vetni a há
borúnak és meg tudna akadá
lyozni kegyetlen és borzalmas 
békefeltételeket, világrészek 
könyörtelen átalakítását, népek 
elhurcolását, belső forradalma
kat, ha valóban élettel és erő
vel teljes keresztyénség volna. 
De idegen erők, idegen szelle
mek uralkodnak rajta. A ke
resztyén Európa jogrendszere 
a római jogon, műveltsége a 
görög-latin klasszikus művelt
ségen nyugszik, erkölcsi felfo
gását megrontotta az ó-szövet- 
ség szelleme, amelyet elegen
dőnek fogadott el a sokkal-sok-

j kai többet kívánó evangéliumi 
| szellem helyett — élvezetei 

megszerzése és kielégítése út- 
! jaiban teljesen pogány, megél

hetése összes kérdéseiben pe
dig ugyanolyan mohó és telhe
tetlen önzés uralkodik rajta, 
mint a primitív ősidők embe
rein.

A keresztyénség tudna sok 
millió keresztyén ember nevé
ben szólni és cselekedni, ha az 
a sok millió ember valóban ke
resztyén volna, krisztusi volna 
és látszanék rajta kívül-beliil 
az Isten-gyermekség szelíd fé- 

i nyessége. Azért nincs foga- 
i natja a keresztyénség szavának, 

mert nem ilyen emberek álla
nak mögötte, hanem olyanok, 
akik úgy akarják a keresztyén
ség hasznát, hogy azt nélkülük, 

í de nekik szerezzék meg az egy- 
, házak és eszükbe nem jut, hogy 
I nekik kellene önmaguk minden 

erejét, áldozatát egyesíteni a 
jó célok érdekében az Isten 
gyermekeinek közösségében: 
Krisztus egyházaiban.

Mindezt a hit hiányaira kell 
| visszavezetni. „Öh, hitetlen 

nemzetség, meddig szenvedlek 
még?“ — kiált fel Jézus és 
mintha ezt a kiáltását most 
újra hallanánk. Ha legalább 
annyit tudnánk mondani: Légy 
segítségül az én hitetlenségem
nek, — Krisztus már cselek
szik, gyógyít, szabadít. Persze 
azért ennek meg van a maga

törvénye. A világgal is annak 
kell történnie, ami ezzel a be
teg fiúval történt. Olyanná kell 
lennie előbb, mint a megholt. 
Szinte meg kellene halnia 
előbb, talán ilyen szörnyű fáj
dalmak között, melyek most e 
világot szaggatják. Talán szinte 
a halálraválással volna egyenlő 
az elszakadása minden bűnétől. 
De nincsen más útja az újjá
születésnek.

Milyen sötét a láthatár . . . 
Országok határai olvadoznak, 
fővárosok romokba hullanak, 
az egész korszak minden esz
ményével és hazugságával ösz- 
szeroskad: nem nézheted sem 
kívülről, sem messziről. Már 
összetörnek a lakásod ablakai, 
beszáll a messzi tüzek pernyéje 
szobádba, hallod a menekülők 
rémbeszédeit. Hát még mindig 
csak másoknak legyen dolguk, 
tennivalójuk, segítségnyújtá
suk, áldozatvállalásuk és imád
ságuk? Ha katona vagy, állj az 
ellenség elé — ha polgár vagy, 
keress munkát — ha keresz
tyén vagy, kiáltsd hangosan a 
világba: Lehet csodákat tenni, 
csak hit kell hozzá! Meg lehet 
menekülni, csak dolgozni kell 
érte . . . Azért a keresztyénség 
számonkérését önmagán kezdje 
mindenki. És aki nem tud hitet 
és erőt, imádságot és munkát 
adni, az ne építsen a mások 
csodájára . . .  K T
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G U K B M U B f f
Munkában

a szellem és test!
(Részlet az orosházi evangélikus KIÉ  
népfőiskola 1943/44. évi beszámolójából.)

Akik Istennek kedvesek akarnak 
lenni, számoljanak azzal, hogy életük 
nem lesz mentes a próbáktól. Ez nem 
csupán egyes emberekre, hanem  intéz
ményekre is áll. Népfőiskolánk Isten
nek drága ajándéka, tulajdonosa és 
fenntartó ja a mi Mennyei Atyánk. Ezt 
hirdetjük, valljuk mindenkor, s vállal
juk az ezzel a magasztos kitüntetéssel 
járó gyönyörűséges igát is!

- Intézetünk nehézségei az idén sem 
csökkentek. De ez nem büntetés volt 
rajtunk, hanem főként azt a célt szol
gálta, hogy annál nagyobb m értékben 
meglássék Isten dicsősége.

Fiainkon — kevés kivétellel — meg
látszott, hogy jóideje elszoktak m in
denféle szellemi munkától. Igen sok 
kitartást, nem csekély szorgalmat igé
nyelt, am íg nagyrészük belegyakorló- 
dott például a folyamatos olvasásba. 
Ezt a körülm ényt méginkább é rth e 
tővé teszi és enyhíti az is, hogy vol
tak köztük olyanok is, akik sohasem 
já rha ttak  m agyar tanítási nyelvű isko
lába. Hogy is le tt volna alkalm uk a 
folyamatos m agyar olvasást elsajátíta- 
niok! Ezeknek tehát kétszeresen fon
tos volt az írás-olvasási óra, hiszen 
régi szükségletet pótolt náluk. Olva
sásra m indenekelőtt azért is volt szük
ségük — m indnyájuknak legfőképp 
azért van erre szüksége —, hogy Isten 
igéjét mindenki maga is tanulm ányoz
hassa. Jól tud ták  ezt annak idején a 
reform átorok; jó, ha mi sem feledke
zünk meg róla. Reggelenként nyílt a l
kalm uk a fiúknak, valam int a délelőtt 
egy részén s a nap befejeztekor arra, 
hogy elmélyedhessenek a Szentírásba.
— Megboldogult helyettes nevelő-lelké
szük, Paál Sámuel volt velük s vezette 
őket Isten igaz ism erete felé. A kedd 
esténként ta rto tt áhítatok (ú. n. szeura- 
tok), valam int a péntek esti K IE-biblia- 
órák is alkalm at adtak a növendékek
nek megnyilatkozásra. — A csütörtöki 
nagy im aórákra is rendszeresen jártak.

Nagy lépésekben haladva ism erked
tek fiaink a m agyar irodalom neves 
alkotásaival is, a felkutatható kezdet
től fogva mind a mai napig. — Bő a l
kalm at adott a gyakorlati ism eretek 
mennyiségbeli feldolgozására a szám- 
tanpéldák tömegének kidolgozása. — 
Magyarország földrajzával eleinte az 
oktatóhiány m iatt volt nehéz, alapo
sabban foglalkozniuk, de a történelm é
vel annál behatóbban igyekeztek meg
ismerkedni. Egészségtani ism ereteiket 
jelentősen bővítette a Vöröskereszt 
m egbízottjának előadássorozata. — T ár
sadalmi kérdéseink em elkedett szem
szögből kaptak m egvilágítást a szocio
lógiai órákon. — A dogmatikai ism ere
tek, valam int beimissziói intézm ényeink 
ism ertetése részint a gyülekezeti és 
részint a nevelő-lelkész m unkája volt. 
'— A kedély és magyarság ism eret el
mélyítésére jó alkalm at adtak azok az 
órák is, amelyekben népdalokat tanu l
tak növendékeink. S jó eredménnyel 
tanulták  a sok m agyar kincset, m int 
beszámolóinkon, összejöveteleinken nem 
egyszer m egm utatták.

Testi m unkát mindennap végeztek 
fiaink, különösen az elején, amikor
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Az egyház a háborúban
— K úthy Dezső püspöknek a dunáninneni egyházkerület közgyűlése 

elé terjesztett jelentéséből. —

Az elm últ közigazgatási évben az állam egy olyan kérdés meg
oldását tette  foganatba, amely kihatásaiban egyházunkat is érintette, 
végrehajtásának módjával egyházunk lelkiismeretét is megmozgatta s 
igy megnyilatkozásunkat tette szükségessé. Ez a zsidókérdés.

Köztudomású tények lerögzítésétől eltekintek. Csupán annak 
m egállapítására szorítkozom, hogy egyházunk — minden esetben a 
reform átus egyházzal teljes összhangban — részben az egyházegye
tem, részben a püspöki kar ú tján  a zsidókérdésnek a kormány részé
ről foganatba te tt megoldása egyes szakaszaiban felemelte szavát á lta 
lában a zsidók és különösen is a keresztyén zsidók érdekében min
den olyan eljárással szemben, amellyel szemben arra magát, mint a 
nemzet élő lelkiismerete és Isten örökérvényű törvényeinek őre, köte
lezve érezte. Eljárása, amint a következmények m egm utatták, nem 
m aradt minden eredmény nélkül, ha nem is hozott teljes eredményt. 
Ha az egyház szíve fáj is, hogy nem érte el mindazt, aminek elérését 
célul tűzte ki s tőle telhetőleg szorgalmazta, lelkiismerete nyugodt, 
m ert mindent megtett, aminek m egtétele a jelenlegi helyzetben lehet
séges volt.

A zsidókérdésben az egyház két ellentétes erő kereszttüzében állt. 
Az egyik isteni küldetésének kötelező ereje, a másik a közvélemény 
egy részének kedvezőtlen ítélete. Hogy eljárásánál csak az előbbire 
volt tekintettel, az épp oly természetes, m int a zsidókérdés megoldá
sának nyomán keletkezett áttérési mozgalommal kapcsolatban köve
tett eljárása.

Áttérési mozgalomnak az egyház nem nyithat kaput, m ert az a 
jelenlegi viszonyok között nyilvánvalóan nélkülözi a meggyőződés ere
jét, m int egyetlen jogosultnak minősülő hajtóerőt. Normális m érvű 
áttérések előtt viszont nem zárhatjuk le a kaput, m ert azoknak, mint 
más helyzetben, a meggyőződés lehet ma is a rugója és Krisztus misz- 
sziói parancsa m inden időkre érvényes. Ugyanez a parancs kötelez 
arra. hogy a keresztelést tanítás előzze meg. Ezért félévi tanítás köte
lező, amelynek ideje egyben próbaidő is. A tanítás díjtalan, hogy a 
kérdésből minden anyagiasságnak még a látszata is kikapcsolódjék. 
Jó lelkiismerete a zsidókérdésnek ebben a vonatkozásában is elvisel
hetővé teszi az egyház számára a közvélemény egy részének kedve
zőtlen megítélését.

A másik olyan kérdés, amely voltaképpen az államé, de egyhá
zunkat is közelről érinti, a nemzetiségi kérdés.

Amennyire bonyolult lehet ez az állam szempontjából, annyira 
leegyszerűsödik az egyházra nézve, ha az egyház isteni küldetésének
szemszögéből nézzük.

Luther bibliafordításának négyszázados jubileum ára hazai egy
házunk emlékérm et veretett, amelynek hátlapján az apokalipszis an
gyala látható, amint átrepül a világon, az evangéliumot ábrázoló 
papírtekercset lobogtatva kezében a felírással: „Minden népnek a
maga nyelvén“. Háromnyelvű egyházkerületünknek ehhez a bibliai 
elvhez kell tartania és úgy látom, ehhez is ta rtja  magát. Istennek gyö
nyörűsége lehet abban, hogy három nyelven egy szívből szárnyal az 
ének és hangzik az ige templomainkban és különböző anyanyelvű 
híveink között a nemzetiségi kérclés nem kérdés. Ott, ahol egyházon 
kívüli, vagy egyháziatlan elemek nyelvükben zártegységű egyházköz
ségekben egyenetlenség szítását kísérlik meg és politikai jelszavakkal 
az egyháziasság és az egyházi egység megbontására törekszenek, a 
helyzet az egyházi vezetőktől Istenbe vetett nagy bizodalmát és külö
nös bölcsességet, a hithü egyháztagoktól pedig égőbb hitbuzgóságot, 
nagyobb egyházhűséget és áldozatkészséget követel. Mindezek azon
ban feltétlenül meghozzák az eredményt, átsegítik az egyház ügyét 
az idők nyugtalanságán, meddővé teszik a konkolyhintők erőfeszíté
sét és a m egtévelyedetteket megszégyenítve visszatérítik a helyes 
útra, ha annak ideje eljő.



A hit nem politika s az egyház a Szentlélek m unkájának szintere, 
testvérek közössége, nem pedig politikai eszmeáramlatok és pártok 
összecsapásának küzdőporondja.

Míg a zsidókérdés és a nemzetiségi kérdés voltaképpen az állam 
problémája, amely azonban az egyházat is érinti, addig a felekezeti 
kérdés elősorban az egyházakra tartozik, de az állam  szempontjából 
Is  elsőrendű fontosságú. Különösen olyan államban, mint a magyar, 
amelyben a felekezetek történelm i m últja, nemzeti szolgálata és 
arányszáma, valam int a vegyesházasságok nagy száma felekezetközi 
vonatkozásban egészen különleges helyzetet terem t.

A felekezeti harc, amelyben néhány esztendővel ezelőtt éles össze
csapások voltak, a háború zajában — Istennek hála — elcsendesedett. 
De a tűzfészek, a reverzáliskérdés, fájdalom, még ott parázslik a 
mélyen s ha megváltozik a szelek járása, könnyen újból lángot vet 
és feléget mindent. Aki ezt a kérdést nem elméleti magasságokból 
szemléli, hanem a gyakorlati életben mutatkozó és egyházunk jövő
jére kiható veszedelmes következményeit mérlegeli, vagy ha elméleti 
síkban marad, számbaveszi az országos statisztika megdöbbentő ada
tait, megérti azoknak az eljárását, akik a reverzáliskérdés tárgválá- 
sát még olyan veszedelmes időkben sem tudják levenni a napirend
ről, mint azok, amelyekben élünk és a reverzális eltörlésében látják 
az igazi felekezeti béke helvreállásának legfőbb, sőt egyetlen bizto
sítékát.

Emlékezetes, hogy a reverzáliskérdés az első világháború utáni 
összeomlás zűrzavarában robbant ki a hazánkra vonatkozólag érvénv- 
ben volt exemtiók megszüntetésével. Egyszercsak váratlanul, azt sem 
tudtuk: hogyan, elénk toppant és szemben találtuk m agunkat vele. 
Azóta rontja a felekezetközi békét és bontja a nemzet egységét.

A baj gyökere az 1894. évi reverzális törvényben van. Annak 
hatályon kívül helyezése volna a bajnak gyökeres orvoslása. A hazai 
protestantizm us ezt szorgalmazza a reverzális kérdés elmérgesedése 
óta szüntelen, de eddig eredm énytelenül.

Van azonban ugyanannak az esztendőnek egy olyan törvény
alkotása is, amely súlyos harcoknak nem elindítója, hanem lezárása 
volt. Ez a polgári házasságra vonatkozó törvény. Ennek hatálvban 
tartása viszont a felekezetközi békesség érdeke. Mert az egvházi 
házasságkötés hatályának visszaállítása úiabb súrlódási felületet 
terem tene az egyházak között s teljes jogbizonytalanság lenne a vele
járója, m int a múltból felbukkanó kísértet.

Egyébként a reverzális és a polgári házasságról szóló törvény 
között nem csak az az összefüggés, hogy egv esztendőben született. 
Az előbbi mintegy kárpótlásul volt szánva a római katolikus egyház
nak az utóbbi megalkotásáért, ami ellen elkeseredetten harcolt. 
A kettő tehát szoros junktim ban van. Arról azonban nem hallunk, 
hogy azok, akik a polgári házasságról szóló törvénvt hatálvon kívül 
akariák helyeztetni, a reverzálistörvénv hatálvtalanítását is kívánnák.

Állapítsuk meg telies határozottsággal, hagy nem tartunk  azok
kal, akik a polgári házassági törvénv hatálvtalanítása érdekében moz
galmat indítottak, vagy ahhoz csatlakoztak, hanem élesen szembe
helyezkedünk ezzel a mozgalommal. Egyébként is meggyőződésem, 
hogy a mai légkör a mozgalom sikerreiu ttatása szempontjából telie- 
sen alkalm atlan s így a mozgalomnak gyakorlati ielentősége legfel
jebb csak abban ál, hogv nvugtalanítia a kedélyeket.

Nem a polgári házasságról szóló, hanem a reverzálistörvénv 
hatálvtalanítása időszerű, m ert nem a házasságnak van szüksége 
reformra, hahnem a reverzális felzaklatta családi életeknek békes
ségre.

Atjáróház
Észrevehető különbség a római katolikus és protestáns tem plom 

építés stílusok között az, hogy míg a katolikus templomokon több be- 
iárat és kijárat van, addig a protestáns templomokon lehetőleg egy. 
Városi nagyobb templomaink építészei e tekintetben kénytelenek vol
tak engedményeket tenni, de a mindennapi életben híveink rendszerint 
kivétel nélkül a főajtón mennek be Isten házába.

E i m u m
m aguknak kellett a „fészket rakniok”. 
K erti munka, házkörüli teendők, disznó
ölés, tisztogatás, szoba-díszítés, könyv
tár-rendezés, stb., alapos gyakorlatot 
adtak  abban, hogy fiaink m egm utat
hassák: gondoskodni fognak annak
idején arról, hogy otthonuk csinos, ízlé
ses, tiszta legyen. — Itt em líthetők meg 
a kerti m unkák is, melyekkel gazdasági 
ism ereteiket gyarapították.

Nem kis eredménye a népfőiskolái 
m unkának az sem, hogy tanulóink meg
tanulták: hogyan kell a nyilvánosság 
elé állni. E rre nem egyszer nyilt alkal
muk, akár háziünnepségeik keretén 
belül, akár más alkalommal, így pl. be
m utatkozásuk s nyilvános záróünne
pélyük alkalm ával is.

Mint tavaly is írtuk, mindezeken az 
elméleti és gyakorlati ism ereteken á t 
az volt vezérlő gondolatunk, hogy 
ifjaink Istennek oly gyermekeivé vál
janak, akiknek megjelenését a terem tett 
világ sóvárogva várja. (Róm. 8:19.) 
Hála legyen Istennek, hogy a sok ne
hézség — oktatóknak sokszor igen nagy 
hiánya stb. — nem tudta az ö  nevében 
kezdett m unkát egy percre sem meg
szakítani s m unkánkat ismét az Ö di
cséretével ajkunkon tudtuk befejezni, 
áldva Mennyei A tyánkat, aki az idén 
sem ejtette ki kezéből ezt az intézetet.

Frenyó László.
1̂11 ̂  ̂  iî i »V

A boldogulás kér
dése a nevelő-oktató 

középisk olá ban
Évenként meg-m egújuló kép jelenik 

meg előttünk: aggódó anyák és apák
ezrei bocsátják szívük legszentebb zá
logát kérdő tekintettel egy hatalm as 
épület, az iskola felé. Aggódó tekinte
tükben benne él a kérdés: vájjon az, 
akit eddig annyi szeretettel neveltem 
és gondoztam, kihez annyi rem ényt 
fűztem, valóra váltja-e mindazt, ami 
szívemnek legfőbb öröme és boldog
sága lenne? Az új világ kapujában 
nem alaptalan ez a kérdés és ez az 
aggódó tekintet. Az elm últ idők élő 
tapasztalata m egm utatta m ár az aggo
dalom igen sokszori valóraválását: a 
rem ényteljes várakozás szomorú véget 
ért, a megindulásnak nem lett folyta
tása, a feltom yosuló akadályok félben- 
m aradt életpályákat, torzókat eredm é
nyeztek, egészséges, minden akadályt 
legyőző, eredményes pályafutás helyett. 
És vájjon miért? Adja meg a feleletet 
annak az útnak megismerése céljából 
való megtétele, melyet gyermekünk ró 
egy rövid életszakaszon á t a nevelő- 
oktató középiskola birodalmában. Is
m ertesse meg velünk e kirándulás a 
helyes és helytelen diákéletutat, s kap
juk meg ezen keresztül a feleletet a 
nagy kérdésre: m iért vannak diadal
mas életek és m iért vannak félbem aradt 
torzók, diáktragédiák.

Emberi életünk arasznyi világában 
valóban értékes m unkát csak akkor tu 
dunk alkotni, ha életünk minden egyes 
m egnyivánulásában nyílegyenesen ha
lad a kitűzött, de Istentől rendelt célja 
felé. A mai világban életcélról beszélni, 
annak Istentől irányíto tt voltát han
goztatni eszményi hivatás; segítése ez 
annak a lelkiátalakulásnak, mely nap
jaink emberei lelkében megy végbe.

3



Átalakuló folyam attal ta láljuk  m agun
kat szembe, de az életcélt a maga há
borítatlan tisztaságának teljességében 
fedezhetjük fel a gyermekben. A gyer
m eknek vágyai, törekvései, céljai van
nak. Vár valam it attól az élettől, mely
nek kapujában áll. M egtanulta ezt a 
természettől, „melyben helyünket és lé
tünket akarjuk valamely környezetben 
biztosítani”, s m egtanulta a szellemtől, 
mellyel „átadjuk m agunkat egy jelen
tés- és értékvilágnak, hogy azt szol
gáljuk és megvalósítsuk a m agunk vilá
gában”. Életünk célja tehát term észet
től fogva egyediségünk és különvaló- 
ságunk hangsúlyozása, a szellem vilá
gában pedig m agunk feláldozása. A 
természet és szellem kettősségében „a 
lét úgy tnűik fel előttünk, m int a két 
világ közt való ingadozás, önállítás és 
önátadás, a hatalom  és a szolgálat vál
takozása”. A lét világának e kettőssége, 
a gyermek vágyainak és célkitűzései
nek megléte határozott parancs m in
den aggódó anyának és apának. Ennek 
a parancsnak a megszegése oka nem 
egy aggodalom valóraválásának. Csak 
a h ivatástudattal teljes életm egnyilvá
nulás eredményezhet diadalm as folyta
tásnak ígérkező kezdetet. Em bervilá
gunk válaszútjaihoz érve, hallgassuk 
meg szívünk zálogának vágyait, elkép
zeléseit, győződjünk meg azok valódi
ságáról és erejéről, m érjük össze a 
mienkkel s engedjük hatni az Istentől 
m inden em berbe oltott érvényesülési 
vágy teljesedését, gyerm ekünk vágyá
nak hivatástudattá való erősödését.

A kezdet term észeti és szellemi való
ságunk jegyében való m egindulása to
vább folytatódik a nevelő-oktató kö
zépiskola végcéljához vezető út minden 
szakaszán. Ennek az ú tnak a közép
pontjában a ra jta  végighaladó ember 
áll, aki az ú tjába eső akadályok leküz
dése árán ju t előre, s szerez ism erete
ket és tapasztalatokat, bejárva azon 
szellemi tartom ányokat az iskola biro
dalmában, melyek őt vallásos, haza
fias, szociális és öntudatos em berré ne
velik. Ezen az úton végigkíséri őt a 
nevelő-oktató iskola h ivato tt m unkása: 
a tanár, aki alakít és formál, támogat 
és irányít, szeret és megbecsül, tovább
visz és elhagy életeket, kik vele akar
ták m egfutni az utat, de erőtleneknek 
bizonyultak.

Ennek az útnak folytonos em elkedé
sét testi erőnk segítségével győzhetjük 
le. Éppen ezért csakis testben egészsé
ges gyermekek vállalkozhatnak arra, 
hogy megfogják hivatott vezetőjük ke
zét, s elinduljanak a nehéz úton, m e
lyen még így is érheti őket baleset.

Testi erőnk tudatában  könnyebben 
tehetjük  meg a nevelő-oktató iskola 
birodalm ának másik ú tjá t: a szellemi 
utat. A test és lélek, a term észet és 
szellem egészsége, állandó egym ásra
utaltsága jelentheti a sorsok diadalm as 
ú tját, de bukását is. M ert a kívülről 
harm onikusnak látszó világ belső for
rongó átalakulás jegyében zajlik le. 
Belső küzdelmek végeláthatatlan soro
zata alakítja, form álja, egyengeti és 
nehezíti meg a kibontakozás ú tját. Ne
héz idők küzdelmes világa ez, melyben 
a  tám ogatásra és vezetésre szoruló 
gyermek felé nyúl a szerető tanár, s 
átsegíti a kritikus pontokon.

K etten haladnak az úton: a tan ár és 
a növendék. Az aggódó anya és apa, 
aki tekintetével elkísérte gyerm ekét az 
iskola kapujáig, most aggódó szemeit
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Az európai baedekerek a nagy metropolisok templomainak leírá
sával sokat foglalkoznak. Nincs is utazó, aki a baedeker ösztökélésének 
engedve be ne menne minden olyan templomba, amelyet ez a vezető
könyv ajánl. A templomokban való ez a jövés-menés, sürgés-forgás 
azonban zavarja azok áhítatát, akik mégis csak imádkozni szertnének 
a templomban. Békeidőkben is megbotránkoztató volt például a párisi 
Notre Dame templomban, hogy amíg néhány m agyar ember a tem p
lom szépségei között lábujjhegyen járt, ugyanakkor főképpen nem 
európaiak úgy nyargaltak végig a szép templomban, m intha távgyalog
lásra rendezkedtek volna be ott is. Igaz, hogy ezt túlszárnyalta a 
háború mostani szakában az a hihetetlen cselekedet, amely ugyan
ebben a templomban zajlott le, ahol az ellenségeskedő politikai pár
tok emberei fegyveres m erényletet követtek el egymás ellen.

így lehet átjáróházzá a nagy és szépséges templom! Falun is van
nak olyan átjáróházak, főként gazdag községekben, ahol az öreg gazda, 
kivált egyetlen gyermek esetén, annak felnövekedése után minden 
pénzt megad azért a telekért, amely az ő birtokának folytatása és a 
másik utcára nyílik. így házából két utcára tud közlekedni. Nagy váro
sokban m ár több az átjáróház. Faluról feljött emberek órákig bámuld 
ják az ilyen nagy házak életét. A lakók már maguk sem figyelik, 
hogy lakásukba melyik kapun járnak be, de a falusi lélek előtt érthe
tetlen marad, hogy egy háznak, bárm ilyen nagy is, m iért van három, 
vagy négy utcára nyíló kijárata? Ilyen nagy házban veszély esetén 
milyen nehéz minden kaput olyan gyorsan bezárni, hogy a védekezés 
könnyű, gyors és eredményes legyen. Pedig ilyen okok m iatt zárták 
le estékre a vár kapuit, a városok nagy ajtóit és az országok között 
átjáró kapuval és katonákkal.

Az országokat védő természetes és mesterséges határok is azt 
akarják kifejezésre ju ttatn i minden idegennel, sőt az. ellenséggel 
szemben is, hogy egy körülzárt terü letre  belépni csak engedéllyel 
lehet. Háborúkban az ellenség mindig a kapuk táján  igyekezett be
törni s a legerősebb védőseregeket is mindig a bejáratok m ellett helyez
ték el: akit odaállítottak, tudta, hogy az ellenség csak a holttestén át 
kerülhet beljebb az országba.

A modern háború repülőgépei a m últ századnak ezt a naiv hitét 
egy-egy berepüléssel örökre k iirto tták  az emberiségből. A mai háború 
új tanításokat adott a biztos és szilárd határok tekintetében.

A hatodik háborús év kezdetére újból emelkedett azoknak az 
országoknak a száma, amelyekben az ellenségnek im m ár nemcsak 
repülőgépei, hanem csapatai is, m int egv teljesen szabaddá vált és 
átiáróháznak tekinthető állam területén kényük-kedvük szerint sétál
gathatnak.

Az országhatár mentén született ember, aki a szorosok- sorsát, 
hadi előnyeit és hátrányait ismeri, jól tudja, hogy milyen állandó 
küzdelembe kerül az ilyen fontos területnek megvédelmezése. Ma 
Erdélyben dolgozó, de nem ott született egyetemi hallgatóink, mint 
munkaszázados derék fiúk ism erték meg, fegyverrel kezükben azt a 
nagy felelősséget, hogy ott állhatták a kapuk m ellett s a szó igazi 
értelm ében testükkel védelmezték a szorosokat. Hány szülő aggódott 
az ott váratlanul harcra kerü lt nagy jövőt váró fiáért és minden 
m agyar ember szorongó aggodalommal gondol arra, hogy hazánk 
semmiféle tekintetben és semmi ellenségnek ne legyen átjáróház.

Nemzetünk most az előtt a nagy elhatározás előtt áll, hogy kapuit 
le kell zárja mindenki előtti Hősi m agatartású emberekkel és magvar 
kéz által gyártott fegyverekkel védelmezni akarja mindazt, amit Isten 
az ő számára terem tett s ebben a védelmező munkásságban és kato
náskodásban legtermészetesebb feladatát ismeri fel. Ha volt úgy. hogy 
m agyar katonák a Donnál védelmezték határainkat, akkor ma ezer
szer inkább úgv van, hogy minden határhelyiségünknél magvaroknak 
és katonáknak kell állni csak azért, hogy hazánk ne legyen átiáróház.

És a vártán  álló lelkek előtt éppen úgy, m int az érettük imád
kozok szívében felm erül finn testvéreink képe, akik a leghősibb har
cok után, barát és ellenségtől egyformán nagyrabecsülten még a ka
puikban állnak s nézik, hogy ki m erre megy ki azon és nézik, hogy 
kik milyen lélekkel jönnek be azon? Ez a modern és a háború követ
keztében előállott háborús népvándorlás vaijon itt is és m ásutt is, 
ahol átjáróházakat talált, m egtalálja-e az u tat a szívekhez is s egy



olyan népnek is, mint a finn, amely a m egpróbáltatás óráiban minden 
áldozatot meg tudott hozni, vájjon a leveretés óráiban csak a meg
aláztatás keserűségét tudja-e nyújtani csupán és semmi balzsamot 
Gileádból?

Őrtálló katonáink és az imádkozó magyarok gondolataiban mind 
több figyelem esik erre a mondatra: mindenfelé megfogyatkozóban 
van a hit. Egyházi újságok őszintén megírják, hogy csökken a temp- 
lombajárók száma, püspöki jelentésekben olvasni lehet, hogy a hívek 
buzgósága sok helyen hanyatlik, nagyvárosok erkölcsi élete a m ély
pont felé zuhant, rendőri adatokból észrevehető, hogy az alkohol- 
fogyasztás soha sem volt olyan nagy, mint napjainkban. Ifjúságunk 
szórakozóvágyával szemben a legerősebb állam hatalm i intézkedések 
is keveseknek és gyöngéknek bizonyulnak. Hivő és keresztyén orszá
gokban a hitetelenség és erkölcstelenség orgiákat-orgiákra rendeztet. 
Fékevesztett nyugtalanság lett ú rrá a biztos existenciákban ülőknél. 
Felelős emberek menekülni akarnak nemcsak a bizonytalanná vált 
városokból, hanem a falusi kúriákból is: az életösztön kényszere nem 
a bátorság, hanem a gyáva megfutamodás felé ha jtja  őket.

Haza és ház nélkül meddig lehet élni?
Nagy kiáltásban kell feltörni minden evangéliumi felelősséget érző 

léleknek: Rajtad is áll, hogy hazád ne legyen átjáróház. Magad is 
akard, hogy ne legyen az! Akaratodat vidd át másokra is. Meg kell 
változtatni nemcsak egy család s nemcsak egy ország, hanem az 
egész Európa lelki arculatát. Ha bárm ilyen soknak is kell meghalni 
a kapuk védelmében: ne legyen a haza átjáróház!

Európában és Európán kívül sok m enekült lelkész van. Ezek egy
szer számolkodást végeznek gyülekezeteik, lelki ism eretük és mennyei 
Atyjuk előtt is. De velük egvütt nem kevésbbé állíttatnak számadásra 
mindazok, akik elvették a hazától mindazokat a javakat, amelyeket 
két kézzel osztott nekik a földi édesanya. Amikor most sokat kér a 
még többet ajándékozó: hol és hogy nyílnak meg az emberi ajkak? 
A keresztyén lélek csendes és bizakodó tud maradni. Csak abban 
bízik, aki csodákat terem t, kormányoz és ta rt fenn mindeneket. S ezt 
a nyugalm át szeretné átvinni m indenkire azzal a szándékkal, hogy 
mindenki megerősödjék s mindenki érezze és rem élje azt, hogy a sok 
átjáróház csak akkor példázhatja nekünk is a rosszat, ha velük együtt 
mi is elesni és Isten kegyeiből kiesni találunk.

Nagy mozgásban van Európa hadi tevékenysége. Mint négy-öt 
évvel ezelőtt, most ú jra ugyanolyan nagy a kilengés nyugatról-keletre 
és keletről-nyugatra. Egv kissé fordított m enetben és tempóban. Az 
egyház akkor talán egy részében jobban lelkesedett a kelleténél, ma 
talán az egyház és sok tagja a kelleténél többet szomorkodik. Akkor 
győzelemről mámorosodott meg sok lélek, ma a vereség következmé
nyeit számolgatja a béres is. Azt kellene tudni mindenkinek, hogy 
r.em aszerint történnek a dolgok, ahogy emberek akarják, vagy az 
események valószinüsítik. Bizonyosan egészen másképpen alakulnak 
és fordított sorrendben valósulnak meg a jövő eseményei, m int azt ma 
sokan kirajzolják.

A Gyilkos-tó szorosa, csodálva a term észet által alkotott gyönyö
rűségeket, bevehetetlennek látszik, de csak akkor, ha aljában és 
szikláin m agvar keresztyének élnek. Hisszük’ Isten úgy terem tette 
országunkat, hogy ne legyen átjáróház. G L.

„A végzet hatalma“
— Hozzászólás. —

Az Evangélikus Élet m últ hó 26-i számában cikk jelent meg e 
címmel, G. L. tollából. A cikk tárgya olyan, hogy annak időszerűsége 
— különösen ilyen időkben — nem múlik el s így ahhoz még nem 
késő néhány megjegyzést tenni.

A sors és végzet valóban két, egymáshoz közel álló fogalom, de 
mégsem ugyanaz. Egy egyszerű példa meg is világítja. „Nemzetünk
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rávetheti annak további útjára és v e
zetőjére, aki ember, aki az Isten ren
deléséből a gyermekbe oltott Isten
célokat akarja elérni a reábízott Isten
ajándékok tudásteljes irányításával és 
tám ogatásával. Magasztos feladat ez, de 
végtelenül nagy tudást, szeretetet, m eg
értést és felelősségérzetet kíván. A m i
kor tehát diadalmas pályákról és fél- 
benmaradt torzokról beszélünk a diák
élet világában, nemcsak a nevelés 
alanya értékjegyeiben és azok hiányos
ságában kell keresnünk és m egtalál
nunk az okokat, hanem a vezetőben is. 
Éppen ezért nem lehet közömbös egyet
len egy szülő előtt sem az, hogy gyer
m ekét valóban hozzáértő nevelők veze- 
tik -e  a választott nehéz úton. A mai 
iskolai rendszer m ellett nehéz kérdés 
lenne az, hogy a szülő maga válassza 
ki azokat a nevelőket, akikre szívesen  
bízza rá a maga gyermekét. De m eg
oldható e kérdés a másik oldalról. M in
den magyar tanár szent kötelessége, 
hogy a reábízott gyerm eket tudása 
állandó növelésével vezesse az ő v ilá 
gának és fejlődésének biztos ism ere
tében, mindenkor tudva azt, hogy 
annak mikor mire van szüksége: sze- 
retetre, avagy dorgálásra, támogatásra 
avagy szerető együttlelkesedésre, buz
dításra, avagy visszatartásra: kisebb
avagy nagyobb akadályra.'

Ámde a m egkezdett út folytatása még 
végtelenül sok más tényező behatásá
tól is függ. Ezek közül most csupán a 
nevelés alanya szellem habitusát és 
környezetét érintjük' néhány gondo
lattal.

(Folytatjuk.) Rágyánszki Pál.

Szóvátesszük
. . . hogy a nemzeti egység hiányának  

következm ényei történelm i példákon 
mutatják m eg magukat a szemünk lát
tára. Hiába minden szó és minden k i
felé való propagandabeszéd, ha belü l
ről nincsen semmi háttere sem a ko
m oly szónak. Egy ideig elszédítheti a 
világot az ügyes propaganda, elterel
heti még a saját népiség figyelm ét is a 
problémákról, de a veszély idején egy
szerre m egm utatkozik a belső erő vagy  
a belső gyengeség. Nem szabad hát 
egyedül látszatra dolgozni és m egelé
gedni a látszateredm ényekkel. Nem  
szabad azt hinni, hogy társadalmi té
ren minden rendben van akkor, ha 
zökkenők nélkül folyik a maga medré
ben. Eljöhet egy pillanat, amelyben  
egyszerre szükség lenne a nemzeti egy
ség megmutatására és akkor világoso
dik meg, hogy nincsen, sőt talán nem  
is volt soha. Mert ez a nemzeti egység  
azt kellene, hogy eredményezze, hogy 
a társadalmi osztályok között teljes a 
béke. N incsenek olyan jelenségek, 
am elyek gátolják vagy megbénítják a 
munkát. Nincsenek rémhírterjesztők, 
árdrágítók és haszonlesők. Hanem m in
denki egy abban, hogy a nemzetnek  
éln ie kell és benne élnie kell m inden
kinek. A magyarnak úgy kell néznie a 
másikra, hogy az is magyar, még ha 
ellenkező pártállású is, mert m inden
kire egyform án szükség van. Le kell 
sújtani a gyávákra, akik már előre a l
kudoznak és m entegetik a bőrüket és 
arra igyekszenek, hogy helyet találja
nak maguknak bármilyen eshetőség-
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kor is. Ezekre nincsen szükség, mert 
jelenlétük csak délkeleti szomszédunk 
sorsára juttatja a nemzetet.

. . .  hogy term észetesen nem szabad 
m egfeledkeznünk arról sem. hogy ha
zánk keresztyén ország, benne tehát 
mindig fenn kell maradnia a kereszt
nek. Nem csak azért, mert politikailag 
a kereszt a nyugatot, a kultúrát és 
Európát jelenti, hanem azért is, mert 
a keresztyén ség annyira életalkotó e le 
münkké lett, hogy nélküle elvesztené 
értelm ét egész eddig létünk. Már pedig 
a népek és nemzetek életében nem  
lehet sem egyik napról a másikra, sem  
pedig korszakok alatt megtagadni 
mindazt, és mégis eredm ényesen tovább 
élni, ami múltúnkhoz tartozik és ami 
múltúnknak egyenes és term észetes 
folytatása. Magyarország keresztyén  
ország volt és maradt akkor is, ha 
benne sokat csatáztak az évszázadok  
alatt a keresztyének és a keresztyén  
egyházak egymással. Nem lehet és nem  
szabad tehát nélküle tervezni és ellene  
cselekedni, mert minden ilyen cselekvés 
a m agyarság sírját ásná meg, elszakí
taná attól a gyökerétől, amelyből é l és 
táplálkozik ma is. Ez a szakadás ön- 
gyilkosság lenne. vkm.

Láttuk
Egy boldog ember-t akar bemutatni 

egy ném et film. A bem utatás kissé kü
lönös, a beállítás szintén. Ilyen bol
dog ember nagyon ritka és egy kissé 
valószínűtlen is. Naiv, de kedves a fe l
dolgozás, bár a sekélyke történetet las
san és bizony itt-ott unalmasan bonyo
lítja. Ez pedig nagy hiba, mert a len
dület hiánya álm osítólag hat és a vé
gén fáradtan jön ki a néző a filmből, 
ahelyett, hogy felüdült és felfrissült 
volna. Gyenge film, amin még az az 
ajánlás sem segít, hogy erkölcsileg ki
fogás nem em elhető ellene.

Csak a tied a cím e egy olasz kosztü
mös filmnek, amely 1848-ban kezdődik 
és tele van a szabadság és nemzeti fel- 
emelkedés, nemzeti egység rem iniscen- 
ciáival. Gyönyörű keret, káprázatos 
kosztümök és jelenetek ékesítik, anél
kül azonban, hogy a mese túlságosan  
nagyigényű lenne. A már eddig is gyak
ran visszatért motívum színezi: a ha
záért fel kell áldozni a szerelmet. Ez a 
magasztos motivum azonban olyan tá
lalásban kerül elénk, hogy inkább a 
szerelmét feláldozót sajnáljuk, mintsem  
áldozatának nagyságán hatódunk meg. 
És ez tönkre teszi az egész film  össz
hatását. Egyébként szép a film, első
része jobb, mint a második. kp.

Ifjúsági konferencia. A zuglói KIÉ 
szeptember 14—17. között a budahegy- 
vidéki ifjúsági Luther-Szövetséggel 
karöltve ifjúsági konferenciát rendez. 
M egnyitás szept. 14-én d. u. 5 órakor 
volt. Előadók: Kem ény Lajos esperes, 
Scholz László, vitéz Sréter Ferenc, 
Danhauser László, Ferenczy Zoltán és 
Ruttkay Elemér lelkészek.

Tartsunk áhítatot az óvóhelyen! cím 
mel Pásztor Pál tollából kis füzet je 
lent meg, mely útbaigazítást ad az áh í
tatok levezetésére, ezenkívül több al
kalmi imádságot is tartalmaz. M egren
delhető lapunk kiadóhivatalában.
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sorsa eddig szerencsés volt.“ De nem m ondhatjuk azt, hogy ,.nem
zetünk végzete eddig szerencsés volt“ . Látnivaló, hogy a sors az. ami 
az élet folyamán történik. A végzet pedig annak a befejezése, a meg-
pecsételése.

Aki hisz, az mind a kettőre nézve elfogadja azt, hogy életünk 
nem a véletleneknek, az értelem  nélküli történéseknek a láncolata, 
hanem hiszi azt, hogy a mindenségben, amibe az emberi élet is bele
tartozik, rend van, törvényszerűség van. Ezt, sokszor elrejtve, fellel
jük az állat- és növényvilágban is. Ebbe a hitbe beletartozik az is, 
hogy az események részben látható, részben láthatatlan erőkké vál
nak s ezek szülik meg a későbbi eseményeket, m int következmé
nyeket.

Keressünk gyakorlati példát a látható és láthatatlan erők érvé
nyesülésének a törvényére. Ilyen a magyarság kivándorlása az Egye
sült Államokba és Amerika más részeibe, a múlt század vége felé s 
ennek a századnak az elején. A sok, el nem mondott, vagy elmondott, 
de meg nem hallgatott panasz erővé változott át, úgy, hogy nem csak 
a panaszost, de esetleg azt is, aki hallotta, az Amerikába való kiván
dorlásra késztette. Az erő a végén tényezővé vált nemcsak az amerikai 
magyarság életében, de azzá vált mi ránk, az itthon m aradottakra 
nézve akkor is, ha visszatelepedik hozzánk az amerikai magyarság s 
akkor is, ha hívogató szónk nem tudja őket a visszajövetelre rábírni.

Már a babiloniak, az asszírok, az egyiptomiak hittek abban, hogy 
az emberi sorsot felsőbb természeti erők irányítják. Ők az első asztro
lógusok. A papok az istenek akaratát kémlelték ki vele s állították, 
hogy az égi jelenségek, a napnak, a holdnak s az öt bolygónak a 
szabályos mozgása, az esős időszak szabályos visszatérése rendre és 
teljes összefüggésre m utat az égi jelenségek és a földi események 
között. S hogy az évszázadok nem tem ették el ezt a tudományt, annak 
m agyarázata az, hogy a jóslások sokszor bámulatos pontossággal vál
tak valóra. Egészen a 17. századig meg tudta tartan i a tekintélyét. 
Ma pedig, amikor emberek és egész nemzetek aggódnak sorsukért, a 
népszerűsége — még ha nem is lakunk a tenger m ellett — egyre nő 
s a gondosan elkészített horoszkópot nem kicsinyük le.

Hogy az emberi sors a jónak és rossznak a keveréke, az már a 
germán mitológiában is benne van. A keverési arány kettő az e lv 
hez volt, m ert két istennő keverte bele a jót s egy a rosszat. A görö
gök is istennők kezében látták az emberi sorsot, akik egyike az életet 
szőtte, a másik eldöntötte s a harm adik az élet fonalát elvágta.

A sorsot és végzetet a theologia szótára valóban nem ismeri s az 
igehirdetésben nem él vele az egyház. De a keresztyénség nem té r
het ki az elől, hogy feletet adjon a mindenség nagy kérdéseire. H ir
deti először is Istennek a mindenható, az emberét messze felülmúló 
erejét. Azt, hogy az általa m egterem tett világ nem olyan, amilyenné 
azt mi, emberek tennénk, ha rajtunk  múlnék. Mi bizonyára eltekin
tenénk attól, hogy időnként és váratlanul földrengés, árvíz, vihar 
pusztítson el embert, jóságot. Ügy nevezzük ezt, hogy irracionális 
elem és ilyen van sok. Ilven az is, hoffv az emberek nem egy kor 
elérése után. hanem  a legkülönfélébb korban halnak el. Ilyen az. hogy 
az ártatlanok — tehát nem a bűnösök — is szenvednek, amiről ma 
annvit hallunk. A szántóvető ember belevág a földbe s az ekevas 
kettészeli a férget. Ez nedig azt kérdezhetné, hogy mi célja volt 
annak, hogv éltem? A hinni akaró embernek ez sok fejtörést okoz. 
De nem tudunk rajta  változtatni. Ha minden élethez nem tapadna 
bizonvtalanság, ha mindig csak az történnék, amit mi jónak, indokolt
nak, kellemesnek tartunk  — va j ion mivé válnék, változnék el az 
ember a folytonos megelégedettségében?!

Mind jó, amit Isten tészen 
Dorgálása nem tesz kárt,
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár nyújt keserű pohárt.
Hát eltűröm, m ert az üröm,
Kezéből Istenemnek,
Orvosság lesz lelkemnek.



Ami az em berrel és a mindenséggel történik, azt elkerülni nem 
lehet. így látják ezt a predesztináció hivei. Ily hitben benne van az 
Isten feltétlen tekintélyének az elismerése. A reform átus emberben 
ezt még megerősíti az, hogy a talán többet olvassa az ó-szövetséget s 
hogy az igehirdetésben a textus talán annyiszor ó-szövetségi, mint 
nem. Az a kevésszavúság és egyszerűség a beszédben, a nyugalom és 
megadás, ami a reform átus em bert sokszor oly könnyen felism erhe
tővé teszi, az ó-szövetség olvasásának és hallásának a hatása. Azt 
m ondhatnánk, hogy lelki sedativum van benne.

Természetesen, a hit rányom ja a bélyegét a gondolatokra is. Ilyen 
szép gondolat az, hogy az emberi lélek prae-íorm álva van a keresz- 
tyénségre. Tehát eleve rendeltetett el, hogy az emberi lélek olyan 
legyen, hogy eledele legyen m inden léleknek, akár maorinak hívják, 
aki a polinéziai emberevőknek a leszárm azottja s- most az újzélandi 
hadseregben szolgál, akár Ugandában ösmerte meg a hittérítőt, akár 
ethikum nélkül élő zsidó Európában. S kérdezhetjük, mi mást tud 
nánk nekik helyette adni, m int életformáló s lelket átalakító erőt, ha 
nem a keresztyénséget?

Mindazonáltal meg lehet érteni, hogy — végigtekintve a minden- 
ségen — észreveszünk olyan tényezőket is, amelyek ellene szólnak a 
predesztinációs tan m erev elfogadásának. Itt van a kezdeményező 
erő, amellyel Isten az értelm es lényeket, elsősorban az embert, de az 
állatot is, felruházta. Azután itt van a felelősségérzet, amit mi hor
dozunk s hogy meg van, azt éjjel-nappal is érezhetjük. Azután itt van 
a hit és a hit hiánya, mint legfőbb különbség. S ha Isten minde
nek felett álló hatalm ával mindezt összhangba akarjuk hozni, annyit 
m ondhatunk, hogy úgy kell m agunkat tekinteni, m int akiket Isten, 
nemcsak testi, hanem szellemi és elsősorban erkölcsi vonatkozásban, 
m ár eleve fejlődésre rendelt el s ezt az elrendezést kegyelmesen meg
újította Krisztusban. Kemény Hugó.

Kevesen tudják. . .
Az ősi nagybányai gyülekezet régi templomairól a városi levél

tár egyik adata így emlékezik meg: „A berendezkedés éveiben három 
temploma volt a városnak: Szent István, Szent M árton és Szent Miklós 
templom. Az elsőnek tornyát a villám rombolta szét és így 1561. 
évig hasznavehetetlenné lett. A másodikat János Zsigmond ostromló 
serege 1567-ben lerontotta, minélfogva az ágostai evangélikusok és 
evangélikus reformátusok részint az ispotályi kis templomra, részint 
Szent Miklós tem plom ára szorultak. (Ez utóbbi is kicsiny volt.) Midőn 
évek múlva a két hitfelekezet között a különbség mind jobban kidom
borodott, az ágostaiak Szent Márton, a kálvinisták Szent István tem p
lomát építették föl m aguknak (az utóbbi volt a nagyobbik templom). 
A harm adikra, a máig is fennálló Szent Miklós templomra, annyira 
nem volt szükség — lévén Nagybányán csak két felekezet, t. i. ág. h. 
és helv. h. —, hogy ,,a város szénája tartására  rendeltetik a puszta 
templom, mind penig a Kopasz szőlőhöz való hordók tartására“.

A Kopácsi által alapított „Scola Rivulina“, nagybányai kollégium 
eleinte mind a két felekezet főiskolája volt s protestáns szellemben, 
a tudomány világosságában nevelte az egész vidéket, az elválás után 
az ágostaiak nem tarto ttak  külön főiskolát, a Scola Rivulina kizáró
lag e reformátusoké lett. Valószínűleg ekkor is mindkét egyház fiai 
nyertek benne oktatást.

Nagybányán az ellenreformáció 1634-ben kezdődött, mikor II. 
Ferdinánd a jezsuita szerzetnek adományozta a szatmári fundust. 
A megyében való megtelepedés maga után vonta a jezsuita missziók 
megalapítását. A legelsők között nevezetes a nagybányai misszió, 
melyet követett a szinérváraljai, giródtótfalusi és felsőbányái misszió 
Annyival inkább szükség volt ezekre katolikus szempontból, mert 
,,a város és a környék túlnyomó része, részint az ágostai, részint a 
kálvinista hiten volt“ . Az ellenreformáció hatását, itt is annyira meg
érzik, hogy a nádor felhívására 1665 november 2-án a város és a prot. 
egyház Kassára consultatio dolgában ügynököket kénytelen küldeni.

BftNGMsmr
Évkönyvek

A soproni evangélikus líceum (gim
názium) évkönyve az 1943/44. tanév
ről, az iskola fennállásának 387. évé
ben. Közli: Szabó Kálmán igazgató.

Iskolafenntartó a dunántúli evangé
likus egyházkerület. Az évkönyv e le 
jén dr. Ruhmann Jenőnek, az iskola 3 
és fél évtizeden keresztül volt tanárá
nak és igazgatójának tanári érdem ei
nek m éltatását találjuk — nyugalom ba- 
vonulása alkalmából. Az intézet tanul
ságos múltjáról múlt számunkban kü
lön cikkben em lékeztünk meg. A le
folyt tanév életéből kiem eljük a kö- 
vetkezőkat: november 18-án ünnepé
lyesen átadták lendeltetésének a Diák
otthon új épületszárnyát. Az iskola
épület hadikórház volt s így a taní
tás a szomszédos Széchenvi-gim názium - 
ban folyt. A tehetséges szegény falusi 
tanulók ingyenes iskoláztatása e tan
évben is folytatódott. Az Országos Ma
gyar Falusi Tehetségm entés központi 
intézőbizottsága az országszerte m eg
tartott versenyvizsgálatok eredményei 
alapján az eddigi négy járulék-alapi 
tanulóhoz újabb ötöt utalt az inté
zetbe. A görög nyelv tanítása jelent
kezők hiányában szünetelt. Az Ifjúsági 
Magyar Társaság három szakosztály 
keretében folytatta munkásságát. Ä 
m agyarságtudom ányi szeminárium ülé
sein m egbeszélésre került Ady és a 
magyar mithológia, Kossuth Lajos kül
földi évei, Bevezetés a magyar nép
rajzba, stb. A nem zetiségi szeminárium  
adatgyűjtő m unkát folytatott a helyi 
kisebbség életviszonyainak tanulm á
nyozására. A term észettudom ányi sze
mináriumi munka fizikai gyakorlatok 
keretében folyt. A Társaság olvasóter
mében és ülésein az ifjúság tervszerű 
munkát végez a magyar nyelv védelm e 
érdekében. Érdekes, hogy az első négy 
osztály tanulóinak külön önképzőköre 
van, a Berzsenyi-Kör. — A líceumi 
Diákotthon Sopron egyik legszebb ré
szén 100 tanuló befogadására épített, 
egyedülálló kétem eletes épületben van, 
m ely a fenntartó dunántúli egyház- 
kerület tulajdona. Teljesen modern a 
felszerelése, több lelkész vezetésével 
evangélium i szellem ben komoly köte
lességtudásra neveli a bentlakó növen
dékeket.

A tanulók létszáma 338. Ezek közül 
evangélikus 278 (82°>'ti).

*
A nyíregyházi Evangélikus Geduly 

Henrik-leány gimnázium évkönyve az 
1943/44. iskolai évről. Az iskola fenn
állásának 27. esztendejében. Közzé
teszi: Weiszer Gyula igazgató, t. ü. fő
tanácsos.

Fenntartója a nyíregyházi evangéli
kus egyházközség. A gyülekezet 1917- 
ben, a reformáció 400 éves fordulóján 
alapította m eg az intézetet. Első ott
hona az ev. elem i iskola volt. 1935- 
ben épült fel az új modern iskola- 
épület egy része s 1939-ben hozzáépült 
a Igm odem ebb követelm ényeknek m eg
felelő tornaterem is. Túróczy Zoltán 
püspök irányítása m ellett ez évben is 
tartottak m intatanítást a fizikából. A 
mintatanításon résztvett maga a püs
pök is, valam int a két gim názium és az 
elem i iskola tantestületének számos 
tagja. A Reményik Sándor-önképzőkör- 
ben a modern magyar irodalmat igye-
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keztek megismerni s főleg Ady, R em é- 
nyik, Mákká y Sándor, József Attila, 
Tamási Áron, Nyíró József és Koszto
lányi munkásságát kutatták. Még a 
m últ iskolai évben elvállalta az egyik  
osztály egy szegény gyerm ek kereszt- 
szülői tisztségét és az idén is becsület
tel ellátta. Volt egy kb 6—8 főből álló  
lelkes kis csoport, m ely hófúvásban is, 
sőt bokáigérő sárban is egyaránt ki
vonult az osztályfőnökkel együtt az 
ONCsA-telepi kis hajlékba. A k is ke
resztfiú szép fejlődése, nagyszámú test
vérének öröme, a minden jóval m eg
töltött kosarak és az értékes ruha
neműk látása megért minden fáradsá
got.

A tanulók létszáma 322 volt. Ebből 
evangélikus 135 (42n/o).

Közli: Pásztor Pál.

HÍREK
Az evangélikus hittudományi karon

az 1944/45. évi dékán, dr. Kiss Jenő, 
szeptember 1-én vette át hivatalát az 
elm últ év i dékántól, dr. Sólyom Jenő
től. Az előadások szeptember 18-án 
kezdődnek.

Ezer levente-lelkész irányítja a le 
venteifjúság valláserkölcsi oktatását. A 
megújhódott leventeintézm ény nagy 
súlyt helyez a magyar ifjúság vallás
erkölcsi alapon álló hazafias nevelésére. 
Szoros együttm űködést fejt ki az egy
házakkal. A valláserkölcsi nevelés mun
kájának ellenőrzésére és ’irányítására 
minden hadtest, kiegészítő kerület és 
járás számára egy-egy leventelelkészt 
neveztek ki. A leventelelkészek kine
vezésével sikerült biztosítani az ifjú 
ság valláserkölcsi, hazafias oktatását.

Iskolai hír. A székesfővárosi iskolák
ban általános rendelkezés szerint csak 
október 1. napján kezdődik a tanítás. 
Egyházunk elem i és középiskoláiban is 
októberre halasztották a tanév m eg
nyitását.

A testvéregyház köréből. Kováts Ár
pád református segédlelkész — Kováts 
J. István dr. budapesti teológiai tanár, 
ny. állam titkár fia — Sátoraljaújhelyen  
ellenséges légitám adás áldozata lett.

Hatvan. A gyülekezet temploma fe l
szentelésének kilencedik évfordulóján  
gyülekezeti nap keretében rendezett 
hálaünnepet. Dr. Farkas Mária diako
nissza főnöknő és több diakonissza 
testvér szolgált előadásokkal, b iblia
körök vezetésével, énekszám okkal és 
szavalatokkal, valam int az ifjúság tag
jai énekszám okkal és szavalatokkal.

Segédlelkész-thelyezés. Kúthy Dezső 
dunáninneni püspök Szakáts László 
volt tábori lelkészt Lévára, Tarjáni 
Gyula segédlelkészt Balassagyarmatra 
osztotta be, egyben Belopotoczky La
jost Salgótarjánból Losoncra helyezte 
át, végül M akovinyi Pál losonci s. le l
készt a füleki fiókegyházba rendelte ki.

Kitüntetett tanítók. Vitéz Béldy A la
jos vezérezredes Szarka Ferenc felpéci 
és Tömböly István újmalomsoki taní
tóknak a leventeképzés és nevelés ér
dekében kifejtett érdemei elism eré
séül az I. osztályú levente-d íszjelvényt 
adományozta.

Házasságkötés. Koren Emil ungvári 
lelkész és Podhradszky Margit oki. ta
nítónő szeptember 14-én tartották es
küvőjüket a> tordasi templomban.
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A 17. század elején Básta hadai ezen a vidéken nagy pusztítást 
vitték végbe s kétségkívül káros hatással voltak az egyház fejlődé
sére, de a pusztulás Bocskay alatt megszűnt. Bethlen Gábor és utódai 
alatt ismét teljes vallásszabadságot élvezett egész Szatmár megye s 
a linzi békekötés bizonyos ideig nyugodt vallásgyakorlatot biztosított.

*  .

A hazai protestántizm us egyik legrégibb iskoláját, a mezőtúri 
gimnáziumot Túri Szabó Lukács, alias Circator és Túri Sánta Jakab 
reform átorok alapították az 1530. év táján. Első, névszerint ismert 
rektora, vagy igazgatója volt a nagy magyar reformátor, Szegedi Kiss 
István az 1551—53. években. 1555-ben Túri Pál, 1567-ben Félegyházy 
Tamás, a későbbi bibliafordító, debreceni prédikátor, 1579-ben Csehi 
:pál voltak a tú ri iskola rektorai. A 17. századból Nádudvari Péter 
(1665 körül), Diószegi János Sámuel (1671-ben), Egressi István (1675 
körül), Bátorkeszi Gergely (1678), Desericzky András (1678), Lendvai 
Márton (1680), Hetényi Sámuel (1697), Kábái István (1699) és Halasi 
János (1700) rektorok neveit ism erjük a város jegyzőkönyveiből, ame
lyek a rektorok fizetését és a tanulók tandíját is feljegyzik, tudjuk, 
hogy a túri iskola középiskola minőségben működött e században is. 
1734-ben keltkezett latin nyelvű törvényei, amelyet a tanulók 1820-ig 
aláírták, azt m utatják, hogy a 18. század folyamán rendezett viszo
nyok között élő, virágzó iskola volt, amelynek az ország távolabbi 
vidékeiről, még Dunántúlról, a Felvidékről és Erdélyből is voltak 
tanulói. Az iskola tantárgyai között szerepelt a latin, görög és héber 
nyelv, a história,, filozófia és a teológia is. 1743-tól kezdve a rektor 
m ellett praeceptorok is tanítottak s 1831-től kezdve állandó korrek
tor is működött az intézetben, aki a rektorral együtt végezte a gram 
matika, a két retorika és poétika klasszisok tanítását. Az abszolút 
kormány által 1850-ben kibocsátott Organisations Entw urf követel
ményeinek a túri iskola nem  tudván megfelelni, 1855-ben megszűnt, 
de 1858-ban ú jra feltám adt.

Az intézetbe beiratkozott tanulók számát pontosan szakadatlan 
sorban csak az újraalakulástól tudják kim utatni, m ert az intézet régi 
ira ttá ra  az elm últ viharos időkben a kétszeri futás (1602-ben a törö
kök elöl a várkonyi pusztára, 1705-ben a rácok elől a hevesmegyei 
hanvi pusztára m enekült a város népe tanítóival, iskoláival együtt) 
alkalmával elkallódott, illetve nagyon hiányosan m aradt meg.

Szabó Pál prédikátor, m int a presbiteri gyűlések jegyzőkönyvei
nek vezetője 1815—23 között feljegyzi a gimnázium növendékeinek, 
amint ő nevezi poéták, rétorok, szintakszisták és gram m atisták számát, 
kilenc évről összesen 811-et, de utána 1858-ig nincs kim utatásunk a 
tanulók számáról.

*
Másik régi iskola a hajdúböszörményi Bocskay-gimnázium, mely 

az elm últ esztendőben töltötte be működésének 323. esztendejét. Tör
ténetére nézve a legrégibb adat a hajdumegyei levéltárban őrzött, 
1621-ből való díjlevél. Ez m egállapítja a hajdúböszörményi reform á
tus lelkész és rektor díját. Rövid feljegyzéseket tartalmazó anya
könyve 1712-ből származik. Már a 17. század elején, mint a debre
ceni anyaiskola „partikulája“ működik az anyaiskolából hozott „rek
torok“ veeztése alatt. E korszak ta rt 1854-ig. Ez idő alatt az iskolának 
66 rektora volt. Nevezetesebb rektorai: Harangi Miklós az első (1712— 
3 4), Diószegi Sámuel (1784—87), későbbi debreceni pap, a magyar 
füvészkönyv és az orvosi füvészkönyv szerzője. Ángyán János (1795— 
97) több egyházi és neveléstani munka szerzője. Benedek Lajos (1822— 
24), Weszprémy Gáspár (1834—35), későbbi alispán, Dobos József 
(1839—41), későbbi kúriai bíró, Szeremlei Sámuel (1858—61), protes
táns történetirodalm unk egyik kiváló és tevékeny munkása, Szeremlei 
József, a későbbi hajdúböszörményi lelkész és esperes. A rektorok 
sorát Kozma Sándor zárja be. A rektorok mellett 1761—95. évben 
praeceptorok és tanítódiákok (alumnusok) is működtek az alsóbb 
osztályokban.

A partikula 1865-ben hatosztályú gimnáziummá alakul, sokat 
küzdve, sokat nyomorogva. 1904-ben pedig már m egtartják az első 
érettségi vizsgát is. Közli: Pásztor Pál.



wmiKinnrr
KISS FERENC

Ö T V Ö S T A N Á R
B U D A P E S T

H A R I S B  A Z Á R - K Ö Z  3
TEL.: 384—447

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

D D  A I  TÍVJ lü lV J /^  műhimző és plisséspece 
LJ 1 s «I.L-'l T v y  alista bérmunka üzemei

Vili., Aggteleki-u ?/a. (Rákóczi-út sarok),
T e l e l ő n :  344—637

A zsúr.plissé.hím zések, gom báthúzás 
és minden e szakm ába vágó munkák 

szakszerű készítése

Divat-zsebkendő k
Budapest, V., Kammermayer Károly-u. 8.

Telefon: 185-462.

|| Iványi é s  T h u r o

I selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

| Budapest, IV., Siitő-u. 1.
ALAPÍTÁSI ÉV: 1853.

ELIG M AN
ÉKSZER-EZÜST-ARANY

53' ( [

eleíon : 181-282.
V álasztékos. ízléses

BUDAPEST V.. Nádor-utca 3.
Zolid munka. Előnyös árak.

Rég! közismert, 
megbízható „,.1

sxörrn ív kristóf tér 6

A jándékok, ó r a k ü l ö n l e 
gességek  és óra ja v itások

Létesült a „Nemzeti Önálló
sítást A lap“ tám ogatásával.

Hittestvéreknek árengedmém

Telefon: 38-20-87.

és az összes hang- 1V1 A R X I I T ’V  hangszer- 
szerek legolcsóbban l V I r - \ I \ l l l l  1 Z-i telep 
Budapest, Vili. kerület, József-körút 37. szám .

Vidéki fiók : Szolnok, Kossuth-tér 1.
I Pfülfílf ' Gyöngyös, Ko«suth-u*ca 3. szám  
Lülunul. M ohács, Szent-lstván-utca 49 sz
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Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház» 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézm ény, mel) 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
lád segítségére siet.

Kiházasitási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdn, tűz 
betörés, baleset és szavatossági biztosítás, mkat 
előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház
kerületeknek ezért visszatérített jelentős összegekkel 
a szórványokban végzett mentő m unkát segítjük elő

Az egyesület taglétszáma: 28.915.
Fennállása óta 2227 alkalommal 372.827 P te

metkezési segélyt fizetett ki.
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál aj 

egyesület központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u
8— 10. (Evangélikus bérház.) Telefon: 3—863—32. 
valamint a kerületi fiókok: Debrecen, Győr, Kolozs
vár, Miskolc. Nagvvárad. Pécs, Szeged, Szombat
hely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglalkoz
ta t férfi és női tagszerzőket.
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E M M I S E L E T

„Siess keresztyén!“
Mióta esténként olyan hihe

tetlen nagy számban lepnek el 
bennünket az ellenséges bom
bázógépek s mióta mindennap 
olyan percnyi pontossággal 
jelzi a veszély közeledtét a 
rádió, azóta nagyon érdekes ■ 
tapasztalatokat tehetünk a fő
városban. Nyolc órára maguk
tól kiürülnek a vendéglők és 
a szórakozóhelyek, zsúfolásig 
megtelnek a villamosok és az 
utcák s mire megszólal a szi
réna, mindenki ott áll jól
ismert csomagjával az óvóhely 
ajtajában, hogy elfoglalhassa 
megszokott helyét odalent. 
Mindenki siet. És milyen más 
ez a sietség a fővárosi ember 
békebeli sietségénél! Amíg így j 
több estén keresztül én is siet- ; 
tem egy város hangyabolyként 
feldúlt népével együtt az ott
hon védelme alá s amíg ben
nem is felébredt ösztönösen a 
földi életét és kedves dolgait 
mentő ősi emberi ösztön, addig 
megállított és gondolkodóba ej- ; 
tett a Példabeszédek könyvé- ! 
nek egy rövid igéje: „Aki csak \ 
a lábával menekül, hibázik“ 
(19:2). Ügy éreztem, mintha 
Isten előtt nem lenne helyes 
és elégséges a mi cselekede
tünk. Amíg sietünk és menekü
lünk a veszély elől, igen keve
set, vagy talán semmit sem 
gondolunk arra, hogy most a 
lelkünket kell elsősorban men
tenünk s nemcsak a végtag
jainkkal, hanem szívünkkel 
kell sietnünk és elszakadnunk 
előbbi életünk helyéről és álla
potából. Aki csak a lábával 
menekül, vétkezik. Elfelejti, 
hogy a világban mindenütt 
ugy a n o l y a n  nyomorúságunk 
van. Lent az óvóhely mélyén, 
a családi otthonban és szeret
teink közelében is. A világ vi

lág marad s mindenütt távol 
van az Istentől: Budapesten is, 
New-Yorkban is. A keresztyén 
embernek boldog kiváltsága és 
szent kötelessége, hogy min
den lépésével Isten felé halad
jon. Csak Tőle várhat jót és 
bizodalma csak akkor lehet, 
ha közösségben van Vele.

Ha az Űr nem segít, hiába
való minden menekülés. „El
vész a futás a gyorstól és nem 
erősíti meg az erőst az ő ereje, 
és a hős nem menekedhetik“ 
(Ámos 2:14). Akiket azonban 
Isten fog kézen és segít, min
dig megmenekülnek. A Szent
írás szinte minden könyvében 
erről beszél. Lót, Isten embere 
intést kap, hogy meneküljön 
Sodomából, mert annak pusz
tulása a kapu előtt van. An
gyalok buzdítják: „Kelj fel.
vedd a te feleségedet és jelen
lévő két leányodat, hogy el ne 
vessz e városnak bűne miatt“. 
Mikor késedelmeskedik, kihur
colják a városból és újra figyel
meztetik: „Mentsd meg a te 
életedet, hátra ne tekints és 
meg ne állj a környéken: a
hegyre menekülj, hogy el ne 
vessz!“ (I. Móz. 19-ből.) Babi
lon pusztulása előtt felsír a 
próféta szava: „Fussatok ki 
Babilonból, kiki mentse meg 
az ő életét, ne vesszetek el az 
ő gonoszságáért“ (Jer. 51:6). 
Noé idejében özönvíz, később 
kénköves eső, ellenséges rom
bolások, Isten dicsőítésére 
emelt szent templomok pusz
tulása éppenúgy beszél az Ür 
haragjáról, mint a mostani há
ború szörnyű jelei. Azok azon
ban, akik az Istenéi, megmene
külnek, az Ö kegyelméből.

Lesz még minden eddiginél 
nagyobb futás, menekülés az 
emberek között. Krisztus visz-

szajövetele, a végítélet előtt. 
Máté evangéliumában maga az 
Ur figyelmeztet erre: „Akik 
Júdeábán lesznek, fussanak a 
hegyekre. A ház tetején lévő 
ne szálljon alá, hogy házából 
valamit kivigyen és a mezőn 
lévő ne térjen vissza, hogy az 
ő ruháját elvigye. Imádkozza
tok, hogy a ti futástok ne télen 
legyen, se szombatnapon, mert 
akkor nagy nyomorúság lesz“. 
Gondolunk-e életünket féltő 
sötét estéken erre is? Mi lesz 
akkor velünk . . . ?

Régen azzal az énekkel buz
dították egymást a keresztyé
nek: ,,Siess, keresztyén, lelki 
jót hallani. . .“ Ma megismé
teljük ezt a felhívást. Szeret
nénk, ha nemcsak halálfélelmet 
érző, a világban bujdosó embe
rek, hanem hivő lelkek, a 
Krisztusban reménykedő szí
vek adnák tovább az igét: 
mentsétek meg leikeiteket! És 
gondoljatok mindig arra, hogy 
— ha a földi életben a meg
menekülés Isten kegyelme — 
az ítélet napján sokszorosan 
az. Isten segít, szeret bennün
ket. Segít a Krisztus által, akit 
azért küldött erre a világra, 
hogy el ne vesszünk, hanem 
örök életünk legyen. Ö a Hív 
és Igaz, aki igazságosan ítél és 
hadakozik. Az Ö szájában éles 
kard van. Vele veri a pogányo- 
kat. Ő nyomja a Mindenható 
Isten haragja hevének borsaj
tóját (Jel. 19). Ö a királyok 
Királya és az urak Ura.

Siess, keresztyén, Őhozzá! 
Nyomorúságból győzelemre, a 
halál útjáról életre. Sürget az 
idő, intenek az égi jelek, szól a 
szent harsona. Figvelmezzél rá. 
Siess és mentsd meg a lelke
d e t Pásztor Pál.
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Finnországi üdvözlet

Noénak galamb volt az összekötő a 
bárka és a felszáradt földdarab között. 
A finn és a magyar egyház között sok 
más öszekötő m ellett Isten e sorok író
ját is kiválasztotta arra, hogy hírt v i
gyen a távoli finn testvérnépnek m a
gyar evangélikus egyházunktól és an
nak életéről. — Igen megható lehetett 
az a pillanat, mikor Noé megpillantotta 
a galamb csőrében a felszáradt föld 
örömüzenetét, az olajfa ágat. B izony
nyal örömmel hozta maga a galamb is. 
Hisze" mindketten Istentől kapták az 
örömüzenetet, csak az egyik vitte, a 
másik meg kapta. A lényeg m indkettő
nél ugyanaz volt: Isten megbékélt az 
emberrel. Van m egváltás az örök pusz
tulásból. Él az Ür.

Ilyen megható pillanatok kísérték  
egész finnországi tartózkodásomat, m i
kor beutazva az országot különböző he
lyeken, különböző emberek előtt ad
tam át a magyar evangélikusok üdvöz
leteit. Soha se lehet elfelejteni azokat 
a csillogó szemeket, m elyek egy-egy  
ilyen alkalomkor, bár könnyektől e l
borítva, mégis arról a boldogságról ta
núskodtak, m elyet m indenegyes hall
gató így fogalmazott meg: Istennek le 
gyen hála, mégsem vagyunk egyedül. 
Finn testvéreink ott fenn északon igen 
hajlamosak arra, hogy szomorúan m eg
állapítsák: olyan kevesen vagyunk,
napról-napra fogyunk, s ügyünkkel az 
egész világon annyira egyedül vagyunk. 
Az ilyen hangulatban el lehet képzelni, 
m ilyen kedves és Istenhozott vendég  
az, ki részben azért jött, hogy bizo
nyítsa azt az igazságot, hogy finn test
véreink nincsenek egyedül.

Talán soha jobbkor nem jöhetett 
volna finn testvéreinktől a szeretettel
jes üdvözlet magyar evangélikus egy
házunknak s benne m indenegyes evan
gélikus hívőnknek, hogy a finn egyház 
megpróbáltatások között is gondol m a
gyar testvéreinkre. A magyar városok 
és falvak bombázása nemcsak nekünk, 
de finn testvéreinknek is fáj. Mikor 
magyar templomok és épületek dőlnek 
romba, azok nemcsak magyar szíveket 
tesznek szomorúakká, de finn evangé
likus testvéreink is m eglátják azokban 
a jóságos Isten megpróbáló, vagy dor
gáló szeretetét, m elyekkel fel akarja 
ébreszteni mind a magyar, mind a finn  
egyházat. Mikor magyar katonák hősi
ességéről érkezik hír, az nemcsak m in
ket tölt el büszkeséggel, de finn test
véreink is boldogan tapasztalják a bol
dog igazságot: nem vagyunk egyedül.
És mikor azt jelentik, hogy ebben, vagy 
abban a városban, vagy ütközetben 
ennyi meg ennyi magyar vesztette é le 
tét,-akkor nemcsak magyar evangéliku
sok hullatnak könnyeket,- hanem finn 
testvéreink is imádságra kulcsolják ke
züket s könyörögnek a kegyelm es Isten
nek, hogy legyen az elköltözőitekhez a 
Krisztus véréért irgalmas.

Legyen hát boldog üdvözlet a m eg
próbáltatás idején magyar evangélikus 
népünknek: nem vagyunk mi sem egye
dül. Finn testvéreink imádkoznak ér
tünk.

Figyelmünk, érdeklődésünk minden 
bizonnyal most még erősebben északra 
irányul és megrettent szívvel, talán 
félelem m el is arra gondolunk, hogy mit 
hoz a holnap finnjeinkre. A szem - és 
fültanú boldog tapasztalatát hozhatom
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Siralomház
A halál álmából feltám asztott középkori igehirdető Európa bár

melyik nagyvárosában tömeges hallgatókra találna napjainkban. Az a 
reform átori lelkész, aki a miszticizmus emlőin keresztül is magába 
szivta a nagy tételt: az élet a siralom völgyében folyik, színes és bib
likus képzeiőerejének fénye elé állítva a borongásra alkalmas monda
tot, órákon át tudja ecsetelni hallgatóinak azt a nagy örömet: meg
szabadulsz a halál árnyékának völgyétől.

Lehet, hogy a középkori ember és a reformáció boldogságától 
ittasult emberi lélek örült a halál közeledésének s lehet az is, hogy a 
iegigazibb muzsika és költemény az volt, amit Bach János Sebestyén 
„kántorunk“ írt meg minden evangélikusnak: Komm süsser Tod (nem 
egészen sikeres fordításban így énekük nálunk: Jöjj síri csend . . .) s 
bizonyosan, ahogy a mai evangélikus egész idegzetében megremeg, 
amikor nemcsak Operaházunk, hanem a világ legjobb oratórium  éne
kese, a mi hűséges leányunk ajkain is felcsendül legkedvesebb hallga
tósága előtt ez az ének. Bizonyítani nem tudjuk, csak vakmerőén m er
jük leírni azt, hogy Munkácsy Mihály Siralomház c. festménye is 
abból a békéscsabai evangélikus vallásosságból fakadt inkább, amely 
a Tranoscius levegőjéből aradt feléje az evangélikus vendéglátó ház
ban (Vidovszky-család).

Korunk embere, a harctéren és a légitámadások borzalmai alatt 
átéli a halál közellétének keserűségeit és örömeit, szabad és védett 
perceiben olyan átszellemülten sóhajtozza: szép az élet. Ez az élet
igenlés békeévekben is hedonismusokban m utatkozott meg a világ 
felől nézve a dolgot s papi szemmel nézve napjainkban abban m utat
kozik meg, hogy nemcsak egy nap a világ. A legutolsó hónapok poli
tikai és katonai események súlya alatt olyan tömegszomorúság van 
kialakulóban, amelyre példa eddig Európa történelm ében nem igen volt.

Túlzás és skepszis nélkül lehet írni és mondani azt, hogy Európa 
siralomházban él. Sokan átírnák ezt a mondatot s hangzatosabbnak, 
vagy megfelelőbbnek tartanák  ezt a kifejezést: halálraítéltetett ez a 
világ, de a lényeget vélem ényünk szerint az első kifejezés mind
annyiunkhoz sokkal közelebb hozza.

Nem követjük a napisajtót s nem akarunk sem ijesztő számokat 
lemásolni a hírirodák adataiból, hogy Párisban hány ember ült sira
lomházban és Bukurestben hány ember állíttato tt vésztörvényszék elé. 
Nem akarjuk hallani azt sem, hogy Észak-Finnországban élő testvé
reink közül hányán m enekülnek s tudomásul vesszük azt is egysze
rűen, hogy bulgár és török testvérnépeink sok tagja álm atlan éjsza
káin meditál vélt és valóságos keresztjárásain. Hazánkban is megülte 
a szomszéd és messzi államokban élő keresztyén és rokon testvéreink 
szenvedése a m agyar lelkeket s a m agyar emberek közül m ár sokakat 
közelről érdekel az erdélvi székely csücsökben lezárt magyar evangé
likusok és reform táusok és katolikusok sorsa. Ők is sokunkkal együtt, 
m agyarokkal és egyéb európaiakkal átélik a siralomház keserűségeit 
és bizonyára vigasztalásait.

A siralomházban a halálraítélt m ellett ott van a hatalom fegy
verese töltött gyilkos szerszámával, ott van a családi részvét s ott 
van az evangéliumi vigasztalásra kényszerített szolga, akinek meg 
kell nyitnia száját s szavában annyi erőt keli hoidoznia, hogy meg
nyithassa a halálraítélt szóméit s azokkal megláttassa az Örökkévaló
ság pitvarát. Ha ma a siralomházban élő Európa hivő tudna lenni, 
még a maga hitetlenségeiben is, akkor ez a siralomhózi rövid idő nem 
is volna olyan katasztrofális!

A kérdést azonban Európa nem nézi ennyire egyházi oldalról. 
Még rengeteg emberi, politikai és katonai vonatkozást kevernek ebbe 
a valóságba. Hangoztatják ennek a háborúnak elsősorban pénzügyi és 
területi gondolkodását. Beszélnek arról, hogy az európai kis nemzete
ket meg kell szüntetni s akkor soha többé míg a világ áll, nem kell 
írni a newyorki újságírónak arról, hogy a Hargita vidékén élő népecs- 
kék legfőbb kívánsága a revízió. Azt mondják, hogy így Európa töké
letes rendezettség-állapotába kerülne: egy állam lenne, amelyik el
fe1 ejtené az európai kultúrát, melynek eddigi alkotásait m ár mások 
c1:Tte elpusztították. Leszegényít ették; idegileg tönkretették, immár



csak be kell hajtani a siralomházba s akkor letöröltetett a történelem 
ből minden olyan, amely eddig sokat számított s kezdődik ú jra  egy 
új élet, amelyben kevesebb egyéni gondolat, személyes érték és képes
ség fog eltűnni és kirajzolódni az életben.

A m agyar keresztyén ember gyakori pogányságában olyan siva
tagi nyugalommal szokta ismételgetni bátorságából és részben hitéből 
fakadt mondását: csak egyszer kell meghalni ív. ö. Jelenések könyve 
első és második halál stb.i s lassan áthatja  a nemzet többségét hazán
kon kívül is ez a tétel. Mind többen hangsúlyozzák ki azt a monda
tot, hogy ez a nagy küzdelem jelenti az életet, vagy a halált. S ebben 
a nagy tétért szolgáló viaskodásban annyira a végefelé látszik köze
ledni minden, hogy a borúlátás lett erősebb a világon, mint a derű
látás.

Még vannak Európában politikusok, mérnökök és katonák, de 
mindezeknél sokkal nagyobb számban hivő keresztyének, akik vall
ják azt, hogy a mostani siralomház-helvzet csak látszat és sem nem 
prófécia és sern nem valóság. Sokak sorsa pillanatnyilag, de nem 
Európa nagv tem etkezésének ideie. Ennek a földrésznek bűnös népei, 
hitetlen politikája és ítéletre m egérett élete által kell m enien mind
ezeken a borzalmakon, de így megy át ez a világ a halálból az életbe!

Egv évtizeddel ezelőtt a klasszikus szellemben nevelődött eleink 
még m erték hangsúlyozni az eUthanázia szépségeit Beszéltek arról, 
hogv embernek nem lehet dicsőbb sorsa annál, m int szépen, békes
ségben és teljes lelki nyugalomban meghalni. Majdnem úgy, mint azt 
Sokrates után sokan hirdetik. Technikai túlkultúráltságuhkban azon
ban megszokta a városi lakosság azt, hogv vannak üzemi balesetek, 
amelvek a szükséges termelés elkeri'dhetetlen függvényei. Az autózó 
aranvifiú és arany leány bizonvosan nem gondolt sohasem arra. ami- , 
kor őrült sebességekkel nyargalt Európa szépséges terein végig, hogy 
az oiaitelepek munkásai milyen életveszéllyel term elik szám ukra a 
hajtóerőt? Csák élvezik mindazt, ami valahogy rendelkezésükre áll.
IIven emberekből nagvoii messze áll az a mondat: d ”ága áron vásá
roltattatok meg.

Mert immár azt lehet állítani, hogy az a lehetőség: Euróna Európa 
tnaradjon hazánk megmaradion, a kere^ztyénség álljon és éljen nem 
csak templomokban, hanem a gyermeki és a felnőtt színekben is. ezért 
most fizetni keb. Valamikor az egész Euróna íngven. kegyelemből, 
örökségképpen kapta azt a jogot, hogv európai, pú reánk nézve nedig 
e7t. hogv m agvar és evangélikus. Ma ezeknek a jogoknak biztosítása 
f ’dekében fizetni kell. Öl van korszak gyermeke lett idősebb és a fia
talabb nemzedékünk egyformán, amelvek a jövendő biztosítása érde
kében siralcmbázba került, kim ondhatatlan testi lelki kínokat 
ismer meg, zavaros gondolatokkal gvötrí és gvötörteti magát.

Néhánv magvar ember neve ismeretes előttünk, akik a háború 
szele elől elmentek Amerikába vagy Ausztráliába. Azt m ondják ezek
ről. hogv ió orruk volt s ma boldogan sütkéreznek e két dúsgazdag 
föMrész bőségének részükre is nyitott alkalmaiban. Nem ismerik az 
elsötétítést úgy, mint mi. Anvagi lehetőségeik magyar voltuk elle
nére — amennvire a legutolsó híreink megbízhatóknak nevezhetők — 
tökéletesek voltak S mégis az a belvzet. hogv mi sokkal kevesebbet 
gondolunk reáiuk, mint ők reánk finom abban fogalmazzák meg hely
zetünket. mint mi, de nagyjában azt hisszük róluk, hogy puha ágyuk
ban mégis irigyelnek minket s nagv csendességükben mégis imponál 
nekik az a magvarság, amelyik ma szembe néz a reáváró esemé
nyekkel.

Az utolsó négy hétben világrengető események zailottak le kö
zeli és távolabbi szomszédságainkban. A történések komolv in té se k 
kel terhelték meg a m indent tudni akarók lelkét. Emberileg érthető 
kétségboesés tartja  izgalomban a lelkeket. S ebben a helyzetben a 
haditudósítók, uiságírók, frontkatonák. állam férfiak mind panitisztet 
vállalnak és hirdetik az emberi bölcsesség és részvét vigasztaló sza
vait. Ezen a m unkán bizonvosan ^nn áldás, mert embereknek egymás
sal szemben csak egv kötelességük lehet: egymást nem rémíteni, ha
nem egymás lelkét ápolni és vigasztalni.

Mindegyik keresztvén egvház legelsősorban tisztában van ma 
eme tisztének kis és nagy parancsolataival. Erősíteni, vigasztalni, meg
tartani kell a lelkeket. A siralomházban is és a siralomház előtt is.

ElftNGÍllKIffllT
magyar testvéreinknek, hogy ott fenn 
északon is igaz az ének: Erős vár a mi 
Istenünk. De elsősorban igaz ott is, amit 
egyszer így mondott az Ür: Mert én ti-  
vcletek vagyok minden napon a világ  
végezetéig. Toivo Laitinen lelkésztest
vérünk a legutóbbi katonaujságban így 
írt: „Istenbe vetett hitre van szüksé
günk. Hinnünk kell abban az Istenben, 
kinek kezében vagyunk minden perc
ben és aki végre is hajtja igazságos 
céljait a mi népünk életében is”. Ha 
aggodalm askodó szeretettel gondolunk 
most rájuk, legyen megnyugtató, hogy 
a legnehezebb pillanatokban sem fe lej
tettek el a finnek, hogy ebből a v ilág
égésből csak az. Istenbe vetett hittel 
tudnak megszabadulni.

Legyen ez megnyugtató üdvözlet, de 
szolgáljon erősítésül is nekünk, hogy 
m agyar népünknek és evangélikus egy
házunknak is a megplóbáltatások ide
jén csak egy hely áll rendelkezésre, 
ahol segítséget remélhet, s ez Isten 
egyetlen Fiának, a Krisztusnak Golgo
tán felállított keresztje, ahol az egyet
len Fiú vére k iált magyar evangélikus 
egyházunkért is az Istennél engeszte- 
lésért. Legyen azonban ez a finnországi 
üdvözlet em lékeztető is arra nézve, 
amit Jakab apostol levelében a Szent 
Lélek így fogalmazott meg: Mert igen 
hasznos az igaznak buzgóságos könyör
gése. Molnár Rudolf.
g

Magyar vértanúk 
nyomában

Petőfit az a gondolat bántotta, hogy 
ágyban, párnák közt kell meghalnia. 
„Lassan hervadni, mint a virág, A m e
lyen titkos féreg foga rág. Elfogyni 
lassan, mint a gyertyaszál, Mely e l
hagyott, üres szobában áll.”

M inket a mostani időkben olyan gon
dolatok gyötörnek, vájjon nyugodt, 
csöndes halál lesz-e osztályrészünk? 
Nem kell-e  otthonunkon kívül, m ene
külés közben az országút szélén elpusz
tulnunk? Nem vár-e ránk az a szo
morú sors, hogy egy összedőlt óvóhely  
romjai közül húzzák ki holttetem ün
ket? Vagy szétszaggat a bomba s mint 
fel nem ism erhető hulla kerülünk a 
közös sírba.

Mert a halálnál van kínosabb és 
gyötrelm esebb valam i. Annak az e l
gondolása, ami vele összefüggésben  
van: hogy m ennyi szenvedés, megpró
báltatás vár reánk, míg odáig eljutunk, 
ahol már nem fáj semmi. A halál 
maga kegyes, de kegyetlen, borzalmas 
lehet az út, ami odáig vezet. Gyóni 
Géza így kesergett erről: „Aláztál,
Isten, barmok vályújáig, Hajcsárt ren
deltél úrnak én fö lém ”.

De bármennyi szenvedés, még a leg
kínosabb halál sem jelenti azt, hogy 
valaki a vértanúk seregébe beállhat. A 
vértanúsághoz a szenvedésen, a halá
lon kívül más is szükséges.

Az őskeresztyén egyházban azok let
tek mártírok, akik nemcsak bizonysá
got tettek Krisztusról, de ha kellett, azt 
halálukkal is m egpecsételték. Készek 
voltak a vérkeresztségre, ami annyit 
jelentett, hogy a cirkuszban a fene
vadakkal viaskodtak, nem féltek, ha 
keresztre feszítették, vagy karddal vé
gezték ki. Készek voltak a tüzkereszt-
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ségre, s nyugodtan léptek a máglyára. 
De a mártírok sorába léptek azok is, 
akik hitükért fogságot, kényszerm un
kát, javaik elkobzását szenvedték el.

A mártíromság tehát nem jelent 
pusztán szenvedést, vagy halált,. Még 
azt sem, ha valaki ártatlanul szenved, 
vagy áldozata lett földrengésnek, bom
batámadásnak. A vértanúság ott kezdő
dik, mikor az eszmékért, az ideálokért 
nemcsak lelkesedni, hanem szenvedni s 
ha kell életünket is készek vagyunk  
feláldozni.

Az egyháztörténet azok homlokára 
fűzte a vértanúság koszorúját, akik a 
Krisztus ügyét többre becsülték az é le 
tüknél is. Római katolikus felfogás sze
rint mártír csak az lehet, ki az üdvö
zítő anyaszentegyház tagja. Ez a szűk- 
keblűség azonban nem ném íthat el, 
hogy a protestantizmus ne beszéljen  
vértanúiról s azoknak ne állítson m a
radandó emléket. Az első azok, akiknek 
Luther 1523-ban ilyen címmel áldozott: 
Neues Lied, von den zwei Märtyrum  
Christi zu Brüssel.

A magyar protestantizmusnak is van
nak vértanúi. Az eperjesi vértörvény
szék, Caraffa áldozatai, a gályarabok  
mártírok. M áglyák lobogása, hóhér 
pallósa adja mindhalálig való hűsé
güknek azt a keretet, amibe be van  
foglalva bizonyságtevésük, hogy Isten
nek kell inkább engedelm eskedni, mint 
az embereknek s hogy őket semmi sem  
szakíthatja el a Krisztustól.

M áglyák lobogása, hóhér pallósa, cir
kuszi vadállatok nélkül nem is tudjuk  
elképzelni a vértanúk sorsát. Ez szinte 
a felttéele annak, hogy valaki „szabá
lyos” vértanúként legyen beiktatva. 
Ilyen mártírokon kívül azonban van
nak olyanok, akik szenvedéseikkel, 
mindhalálig való hűségükkel vértanúk  
lettek. Ilyenek voltak azok, akiknek  
emlékét Kocsi Csergő Bálint örökítette 
meg ezen a címen: „Ama tizenkilenc 
vértanú kegyetlen és erőszakos halála, 
akiket a pápisták Magyarország, D al
mácia és az Itáliában lévő aquiliai tar
tomány börtöneiben és szállítás közben 
m egöltek” 1676. S azután Trusius Jób 
két verses összeállítása a száműzött 
evang. lelkészek veszteségeiről. 1687. 
Mind a két m űvet latin eredetiből for
dította és kiadta Szim onidesz Lajos, 
1944.

Ezek az emberek sötét börtönök kö
vén, piszkos istálló szalmán, büdös 
hajófenéken végzik életüket, vagy az 
út porába zuhantan törik nyakukat és 
úgy maradnak tem etetlenül vadak táp
lálékául. Szájuk elsebesedik. fogaik ki
hullanak, az ínyük elrothad, mert rossz 
már a vérük. Sebeik elgennyednek, a 
hús lerothad róluk.

Szilvási Istvánt a lipótvárosi templom  
előtt annyira megvesszőzték, és annyira 
letörték a derekát, hogy azonmód össze
esett. A katonák durva kézzel felrán
gatták, a hajánál meg a szakállánál 
fogva a templom oltára elé hurcolták, 
botjaikkal összeverték és ájultan ott
hagyták a m ise végezetéig.

M iskoltzi M ihály füleki lelkész el- 
gyengülten, éhségtől, szomjúságtól, ru- 
hátalanságtól, a börtön tisztátalanságá- 
tól és férgeitől elcsigázottan halt meg. 
Koródi Jánost a sok éhezés annyire e l
gyötörte, hogy rá se lehetett ismerni 
borzadás nélkül s ami még borzasztóbb, 
hülő testén a tetvek  mind a m ellére 
gyűltek, mert nagy gyengeségében se 
maga nem tisztálkodott, sem a többiek
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S ha az egyház és annak papjai úgy érzik azt, hogy van helyük az 
európai nap alatt és szembe akarnak nézni a ma élők és küzködők 
gyermekeivel, akkor a legkétségbeejtőbb helyzetben levő Európának 
nem is szabad mást prédikálni, m int a vigasztalás állandó evan
géliumát. G. L.

A nemzeti megújhodás igazi útja
1. Nagy veszedelmek idején, amikor a nemzet léte forog kockán, 

a nemzeti megújhodás kérdése újból és újból időszerűvé válik. Sokan
várják a megújhodást a háborús vérzivataros időkkel együtt járó lelki 
megrázkódástól, a nemzet fennm aradását fenyegető nagy csapások 
megdöbbentő hatásától. Mindenki érzi ilyenkor azt is, hogy szükség 
van nemzeti megújhodásra, hogy csak ez m entheti meg nemzetünket. 
Azért a világi emberek is követelik a politikában és az irodalomban 
mind gyakrabban a magyarság felocsúdását és megújhodását. Az új 
történelm i fordulatokkal együttjáró koreszmék vérmes rem ényeket 
keltenek. A nagy változások új korszellemet szülnek .és megmozgat
ják a tömegeket. Űj hiedelmek keletkeznek és a megújhodás az új 
eszmék követésével biztosítottnak látszik. Megerősödik a tömegben a 
reformvágy, sőt a forradalm i törekvés. Lelkesen követelik az új esz
mék érvényesülését. A megvalósulás azonban a felcsigázott várakozást 
nem elégíti ki. Csakhamar jelentkeznek az új bajok. Az emberi gyar
lóság és bűn a legszebb reform terveket és politikai alkotásokat meg- 
rontia. Az emberiség ezer éves története eléggé igazolja, hogy az ese
mények önmagukban véve és a pusztán emberi törekvések nem képe
sek m egújhodást létrehozni. Nem csoda, ha a történelem  ismerősei 
sötétenlátók és hirdetik, hogy az ember term észetét nem lehet meg
változtatni. Az emberek erkölcse, jelleme végeredményében ugyanaz 
marad. Szerintük nem beszélhetünk tehát nemzeti megújhodásról sem.

Ezzél szemben a hit egészen ellenkező tapasztalatokról tud be
számolni. A valláserkölcsi nevelés is sikeresen küzd az emberi rem- 
lottság és nyomorúság ellen.

Van egy életet megújító terem tő hatalom. Lehetséges az új minő
ségű élet. Ha a vallásos ébredés jelei m utatkoznak, m ár a hit hősei
nek csoportjai újból sikeresen felveszik a küzdelmet a világ erkölcsi 
romlottsága és nyomorúsága ellen a megújhodás érdekében.

Üjból tapasztalták, hogy az emberek jellemét, fiatalokét és idő
sebbekét meg lehet változtatni és az újjászületés ú tján  a teljes élet 
megújhodását biztostíani. M indenfajta lelki alkatú ember érezheti a 
hit megújító hatalm át. A megrögzött gazember megtér, megbánja 
bűnét és tiszta, erkölcsös életet kezd élni. Az önző, kapzsi ember a 
hit által legyőzi a hamis Mammont. a pénz telhetetlen szeretetét és 
a sáfárság érzülete hatja  át lelkét. A rideg elméleti em bert és kérlel
hetetlen igazságkeresőt a megbocsátó, megértő szeretetre neveli. Meg
szünteti a művészi élvezéskeresés öncélúságát és m egláttatja azt, 
hogv a közös művészi örömökkel, szépségekkel mily kedvessé teheti 
felebarátjának életét. A hatalom embere megismeri a szelídségnek, a 
jóságnak és nagvlelkűségnek felsőbbrendű hatalm át és megúihódott 
lelke rávezeti, hogv aki nagv akar lenni, legyen társainak, közössé
gének önzetlen szolgája (Mt. *20, 25—28). Az önhitt, a gőgös ember 
megalázkodik, önmagának bevallia szívtelenségét és iparkodik leg
alább részben, jóvátenni, amit eddig önzésével vétett. Ism erünk isten
tagadó kommunistavezért, ki megtérve, buzgó, vallásos életet- kezd 
élni és legszentebb feladatát abban látja, hogv egvházának és nem 
zetének erejét gyarapítsa. Ezer és ezer példát tudunk mondani a 
megváltoztatás lehetőségének bizonvítására. Nemcsak ilv rikító pél
dák m utatják az életmegújulás, a iellemmeffváltozás lehetőségét, ha
nem a közbecsülésben álló férfiak és nők is új, különb, magasabb szín
vonalú és term ékenvebb életet kezdenek, amikor felismerték Jézus 
Krisztusban életük urát. A kísértések között élő sokféle gvarlósággal 
s bűnnel terhelt ember nem sodródik ide-oda többé a különböző érde
kek harcában, hanem m eglátja Istenét, felelőssége felébred és azután 
m ár céltudatosan dolgozik a jóért. Meg lehet változtatni a saját rossz 
természetével küzdő, a napi érdekharcban eltompult erkölcsű fel-



fogású, földhözragadt, sínylődő embereket is. A lelki nyomorúság rab 
ságából ki lehet emelni őket az istenfiúi méltóságra. A m egfáradtak 
és m egterheltek m egnyugvást és boldogságot találnak.

2. Csak a hit biztosíthat teljes nemzeti megújulást.
A jellemek megváltoztatása körül szerzett valóságos tapasztalatok 

feljogosítanak annak az igazságnak a kimondására: Jézus Krisztus
evangéliumába vetett hit által, az Ö szellemében minden ember, aki 
megbánja bűnét, újjászülethetik és az önzőből önzetlen, a félénkből 
bátor, a ridegből szeretetteljes, a becstelenből becsületes, az érzéki
ségbe züllött emberből tiszta életű, a gátlásokban szenvedőből a lelki 
szabadságban élő ember válik. Az egyes emberek m egváltoztatásá
val megváltozik a nemzetek élete. is. A m egújhódott emberek, meg- 
úihódott nemzeteket és m egújhódott nemzetek m egújhódott világot 
teremtenek.

íme, ez a világválság végső megoldásának útja. A többi, a társa
dalom megszervezése, az állami reformok, a nemzetnevelés, stb mind 
e végső erkölcsi és vallásos megújulás számára részint az alapot, 
részint a kedvező feltételeket kívánja biztosítani.

3. A hit a bajokat erkölcsi gyökerüknél fogja meg.
A nemzetek mai válsága erkölcsi természetű. Ha a hit segít ezen 

a téren, akkor minden más téren is megindul a javulás és javítás
nak áldott hulláma.

A hit a bajokat erkölcsi gyökerüknél fogja meg. Minden bűnnek, 
nyomorúságnak oka a lélek romlottsága. Ez a forrás, amelyből a nem 
zeti életbe árad minden rosszaság. Azért van szükség erkölcsi fel- 
készültségre.

Ősrégi igazság ez, de ott tévesztjük el a dolgot, hogy mindig előbb 
másokat akarunk nevelni, megreformálni. Minden ember szeretné, 
hogy társa legyen önzetlen és becsületes és minden nemzet azt, hogv 
a másik őt tiszteletben tartsa. így nem érünk célt. Reform jaink is 
mind hiábavalók, ha csak mindig másokat akarunk megjavítani, meg
reformálni.

Elssőorban magunkon kell kezdeni! A saját m egváltozott jelle
münk, m egújhódott életünk a legnagyobb ajándék, legjobh szolgálat, 
amelvet családunknak, m unkatársainknak, nemzetünknek adhatunk! 
Ne áltassuk magunkat! A viszonyok, az emberek meg nem javulnak, 
ha mi magunk és velünk együtt társaink nem élnek Krisztus szelle
mében új életet, mi magunk nem változunk meg. Ezt az eredm énvt 
pedig csak vallásos megújhodásunk, m egtérésünk útján érhetjük el.

4. Forradalm ak, reformok az em bereket nem változtatják meg.
Az új hivő életfelfogásra való nevelés csak e m egúihódott élettel 

biztosít végleges sikert. Egyes államokban divatozó módszerek csak 
külsőleges eredm ényt érnek el.

Minden ember reform  és forradalom  elégtelenségét különösen 
Mussolini érezte. Joggal dicsekedett kezdetben a legsikeresebb forra
dalom végrehajtásával és mégis kénvtelen elismerni és keservesen 
tapasztalni, hogy bárm ilyen m élyreható változásokat is idézett elő. az 
emberek erkölcsi term észete alapjában ugyanolvan romlott maradt, 
mint amilven a forradalom és reformok előtt volt.

A különböző utópiák megvalósításának kísérletei is mind bot
rányba fulladtak. A vörös forradalom hangzatos Ígéreteivel csak a 
nvers, önző ösztönöket és az addig féken tarto tt vad erőket szabadí
totta fel. Illyés Gyula Oroszország című m unkája m utatja, hogv a 
szovjet által végzett nagy átalakító munka ellenére az emberek alap- 
természete önző m aradt, lényegében nem változott. Pedig az orosz 
nép átképzése rengeteg sok véráldozatba került és két évtizeden 
keresztül szigorú következetességgel fáradoztak végrehajtásán. A szov
jet-rendszer mégis nyomorúságos helvzetbe és erkölcstelenségbe so
dorta az orosz népet. Közösségi nevelésének tartós erkölcsi javító 
hatása nem mutatkozik. És hozzátehetiük. nincs olvan külső hatalmi 
kénvszeren alapuló totális állami szervezet, amelvik képes volna az 
ember belső erkölcsi erőit megváltoztatni. A megoldást m utatia egv 
hum államférfiú kijelentése: „Országunkat nem érhetné nagyszerűbb 
változás, mint a vallásos szellem megújhodása, ez az újjászületés az

BftmiMI ÍT
nem foglalkozhattak vele. A 70 éves  
Illés Gergely lelkész kezét, lábát m eg
kötözték, kötelet kötöttek a derekára 
s egy parti magaslatról kétszer behají
tották az ott folyó Rábába, ahol a leg
mélyebb s csak akkor húzták ki, mikor 

. már azt hitték, hogy megfulladt. Mi
kor pedig Olaszországba hurcolták, 
szamár hátára ültették az öreget. De a 
lusta állat nem vitte olyan gyorsan, 
mint ahogyan a hóhérok kívánták, 
mire nem a szamarat, hanem az öre
get verték, még pedig annyira, hogy 
negyednap az ütlegektől holtra vált. '

M egindult lélekkel olvassa az ember 
Trusius Jób verses összeállítását a 
gályarabper következm énvekép földön
futókká lett evangélikus családok vesz
teségeiről. Am erre mentek, m inden
felé  egy-egy sír jelezte időzésük em lé
két. Schalakius János iglói evang. dia
kónus m eghalt Breslauban, feleségét 
Thornban, két fiát Winzingben vesz
tette el. Demosch M átyás körmöcbányai 
evang. kántor a tengerbe veszett. Há
rom gyerm eke meghalt Briegben. Sina- 
pius János trencséni evang. lelkész 
1682-ben halt meg Halléban. Ott nyug
szik a felesége és két fia. Milyen vesz
teségei lehettek a magyar protestan
tizmusnak ezen az íven is, hiszen ide
genben domborultak a szám kivetett le l
készek és tanítók és családtagjaik sír
halmai.

N éhány évtizeddel ezelőtt, a nyu
godt, békés időben, el se tudtuk azt 
képzelni, hogy visszatérhetnek azok az 
idők, mikor a hitükhöz, m eggyőződé
sükhöz hív és igaz emberekre börtön, 
száműzetés, kényszerm unka s a leg- 
brutálisabb büntetések várnak. Eltöröl
ték a botbüntetést, mert az emberi 
m éltósággal nem tartották összeegyez- 
tethetőnek, a tolvajok a rablógyilkosok  
iszámára higénikus börtönöket ép ítet
tek. M ilyen eltévelyedés, szélsőséges 
kilengések.

A valóság napjainkban, hogy ezren 
és ezren veszik kezükbe a vándorbotot 
s nem tudják, hogy másnap mire éb
rednek. M enekülnek az ellenség elől s 
elpusztulnak az országutakon, mielőtt 
biztos fedél alá kerülnének. Börtönbe 
jutnak, mert feljelentették, hazug vá
dakkal illették. A testi-lelki kínzások
nak annyiféle módját alkalmazzák, 
hogy m egszégyenítik a középkori inkvi- 
zítorokat is. Üldözik az igazságot s az 
evangélium  hirdetőit halálra keresik.

Ki tudja, hogy holnap nem kell-e a 
magyar vértanúk nyomába lépnünk? 
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ezért 
majd márványtáblára írják a nevün
ket s a mártíromság koszorújával éke
sítik a homlokunkat. Az élet. a történe
lem rostájából kihullunk mint olyan 
sokan ezren és százezren, kik vértanú
ként haltak meg. S mégis bizonyságot 
fogunk tenni, mert bizonyságot kell 
tennünk az Isten szeretetéről, mely 
m egjelent a Jézus Krisztusban s azután 
arról is, hogy magyarok vagyunk és 
maradunk is. Lie. Fizély Ödön.

Az egyház bom basebei. Hivatalos je
lentés szerint Németországban 1943 
őszéig 1023 evangélikus templom és 
kápolna sérült meg a bombáktól, 141 
teljesen tönkrement. 841 lelkészlak ka
pott bombatalálatot, 153 egészen elpusz
tult. 924 egyházi épület került bomba
szőnyeg alá, 267 egészen elpusztult.
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A boldogulás kér* 
dése  a  nevelő-oktató 

középiskolában
(Folytatás.)

Szellem világunk értékterm elővé ma
gunk feláldozása áltál Válik. V égtele
nül nagy Szolgálat és odaadás szüksé
gé 3 ahhoz, hogy szellem ünk az álkal- 
mazkodnitudás, az értelem, az érzelem  
és akarat harmonikus együttm űködésé
vel kiépítse, kialakítsa önmagát. A l- 
kalmazkodnitudás szükséges az élet- 
körülmények változásának zökkenő 
nélküli tudom ásulvételéhez, áz ért eléírt 
az ismeretek szerzéséhez, az érzelegi 
m indennek át lelkesítéséhez, az akarat 
h küzdelírlés út kitartó m egtevéséhez. 
Lélkünk értékét befogadóképességünk  
mértéke határozza meg a megtartóerő 
latbavetésével. Ámde a befogadás és a 
megtartás csak önmagukban értékek, á 
passzív tudást szolgálják. Valódi ér
tékké alkotás á llal válik a tudás. A lko- 
tóarl tevékeny ember az ideálja a ne
velő-oktató középiskolának. Az alkotó- 
képesség, alkotnitudás, alkotniszeretés 
és alkotniakarás jegyeiben bővelkedő 
szellem i habitus á végcélja annak a 
munkának, m elyet annyi szeretet és 
megértés vezet egy közösségen belül. 
Ennek a kis közösségnek hatóereje 
nagy, sorsok diadalmas útját és buká
sát hordja magában. Éppen ezért egész
séges szellem ének kialakítása elsőrendű  
feladat diadalmas pályák kiépítése ér
dekében. Ez a munka kezdődik abban 
a pillanatban, melyben ez a kicsiny kö
zösség megalakul, s tart egészen a vég 
bekövetkezéséig. Nehéz, de talán a leg
fontosabb munka ez, mert a gyermek, 
aki fejlődésadta gyengeségének és bi
zonytalanságának tudatában könnyen 
megtántorodik akkor, amikor látja, 
hogy az élet igazi pillérei: az igazság, 
ö jóság, az erkölcs, a szépség a tiszta
ság . . .  a világ szemében sokszor nem  
azt jelenti, am it ő — a tisztalelkű  
gyermek, majd serdülő, végül ifiú - 
ember —, mint növendék hallottként 
magába szívott nevelő-oktató közép
iskolánk világában. K ülvilágtól való 
menekülésében csakis kicsiny közössé
gében találhatja meg értékhite m eg
rendülésének orvosságát. Itt még tu
dunk segíteni, a diáktragédia nem kö
vetkezik be, de ha a m enekülés nem  
ide irányul, nem segíthetünk mert a 
segítés rajtunk kívül áll: a köznevelés 
feladata. (Folytatjuk.)

HÍREK
Közöljük kedves Olvasóinkkal, hogy 

mind a szerkesztőséget, mind a kiadó
hivatalt ért súlyos bombakárosodás 
m iatt lapunk mostani száma csak késve 
tud m egjelenni. Egyúttal elnézésüket 
kérjük már most, ha a jövőben is 
részint a rendkívüli viszonyok, részint 
pedig a postai közlekedés akadályoz
tatása m iatt késve kapnák kézhez la 
punkat.

Születés. Gartai István kisterenyei 
lelkészt és feleségét, Elek Kam illa oki. 
óvónőt Isten leánygyerm ekkel ajándé
kozta meg, aki a szent keresztségben  
Kamilla Borbála nevet nyert.
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otthonokban és családokban felébresztené a férfiak és nők szívében 
az Istenbe vetett hitet és megerősítené önmagunk és a világ érdeké
ben az Ö akaratának teljesítésére az odaadást“.

„Nem hinném — mondja tovább —, hogy volna oly társadalmi, 
politikai, vagy gazdasági kérdés, mely meg ne oldódna egy ily belső 
lelki ébredés tüzébenN

Valóban e szavak kifejezik a hittapasztalatokat az újjászületés 
terén. Az emberi kísérletezés elégtelenségét ismerjük. A világ kultú- 
rális haladása növeli a válságok mélységét. A civilizáció áldásaival 
együtt a fegyverek hatékonysága is fokozódik. A tanult elme a démo- 
nikus romboló erőket növeli. Az istennélküli kultúra zsákutcába veze
tett, kátyúba ju to tt egész földrészünk civilizációja. Csak a hittől, az 
isteni kegyelemtől várhatunk segítséget!

5. Az emberek megújhodása nemcsak az egyház érdeke.

Mindaz, amit itt leírtunk, nem ábrándkép. Az élő hittel rendel
kező emberek nagy serege minden keresztyén egyház körébe meg
m utatta, hogy Krisztusban m egújhódott élet az igazi élet. Üjabban 
az ébredési mozgalmak is tanúbizonyságot tesznek arról, hogy Isten 
ma is egyetlen igaz vezére az emberiségnek. Minden egyház körében 
a mélyebb vallásosság és a gyümölcsözőbb élet utáni vágy vezeti 
Krisztus felé 8z embereket!

A mostani megújulási mozgalmakban is az első keresztyének erős 
hitét látjuk fellobogni. A Szentlélek állandó jelenléte, vezetése és a 
bűnös embereket megmentő csodálatos hatalma a kegyelmi ajándé
kok: a karizmák ma éppúgy, mindennap megtapasztalhatok, mint 
akkor. A hivő csoportokban megismétlődnek azok a csodák, amikről 
az Apostolok cselekedetei beszélnek. A hit megújulásának, elmélyíté- 

■ sének szolgálatában álló mozgalmakban megmutatkozik a mai ember 
: józan, megfontolt, végső igazságot kereső életfelfogása és a hitre min- 
i dent feltevő hősiessége. E mozgalmak a megváltozott jellemek, a meg- 

újhódott. ezer és ezer ember példájával bizonyítják az evangélium 
minden tanításának má is élő, időszerű voltát. Áz emberiség egyedüli 
ura, minden nyomorúságtól megszabadító ja, géniusza valóban Jézus 
Krisztus. Kinek kezébe adatott minden hatalom földön és égen. Csak 
őt követve lehet diadalmas életünk!

Az újjászületés, a lelkek megújhodásának, az emberek megvál
tozásának ügye egyetemes jelentősége m iatt nemcsak az egyház 
ügye. hanem a nemzet, az egész keresztyén világ érdeke. A terjesz
kedő modern pogányság sürgeti e missziói fŐfeládatra való ráeszmé- 
lésünket: Krisztus igaz követőinek számát kell szaporítani Sajnos, az 
egyházak hitébresztő m unkája nem tud megbirkózni a folyton nö
vekvő hitetlenséggel. Erre csak a laikusokból álló hívők nagy soka
sága képes, annál is inkább, mivel a laikusok Krisztus életetújjá- 
terem tő hatalm áról szóló bizonysága közvetlenebb hatású, meggyőzőbb 
erejű. E tapasztalat révén megerősödik minden egyház körében az' 
egyetemes papság gondolata, a laikusok missziói hivatásának öntudata, 
a laikus apostolkodás szükségessége. A katolikus akció, a közösségi 
mozgalmak, az oxfordi csoportmozgalom, az evangélizáló konferenciák 
és mozgalmak mind felhasználják a laikus hivő közösségek ébresztő 
hatását. XI. Pius pápa egyik körlevelének hatására a katolikusok 
között is erősebben indult meg a laikusok apostolkodása.

(Folytatjuk.) Léky Gyula.
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„Magyari keresztyénség”
v III.
Faj és keresztyén vallás.

Vájjon mi indítja Holló Jánost, „A kastély á rnyékáénak  kétség
telenül jószándékú, ízig-vérig m agyar lelkipásztorát arra, bogy ne elé
gedjen meg a keresztyén hittel, úgy ahogyan az a Szentírásban előt
tünk van, hanem a „magyari keresztyénség“ ú tjára  lépjen. Mindenek-



előtt az a „felismerése“, hogy a keresztyén vallás, abban a formában, 
amelyben előttünk van Jézus tanításaiban, az evangélisták írásaiban 
és az apostolok leveleiben, nem felel meg a m agyar ember lelkiségé
nek, egyéniségének. Mert mi másmilyen emberek vagyunk, mint vol
tak azok, akikhez a Szentírás tanítása eredetileg szólott. Bár nem 
mondja ki szószerint, hogy a keresztyén vallás „fajidegen“ vallás a 
m agj'ar faj számára, de valójában mégis csak ebben a tudatban él és 
cselekszik. Ezért ír a magyarok számára „magyar bibliát“, amely meg
felel a magyar ember lelki sajátosságainak. „A Szentírás szavait 
átfordítottam  m agyarra, ami jó volt a zsidók számára, az nem min
dig talál a m agyarokra“ — mondja Holló János. — Ez a gondolat 
mind gyakrabban üti fel fejét a m agyar életben, ezért szemébe kell 
néznünk annak a kérdésnek, hogy a keresztyén vallás lehet-e egy
általában bárm ely faj számára, így a magyar faj számára is, „fajide
gen“ vallás?

Kétségtelen és v itathatatlan  tény, hogy a faj fogalma nemcsak 
testi, hanem lelki különbségeket is magában foglal. Az egyes em ber
fajták évezredes elkülönültsége, főleg a környezet hatására nemcsak 
szervezeti különbségeket hozott létre, hanem lelki különbözőségeket 
is. így az egyes fajoknak más és más a realitás iránti érzéke, vagy a 
transcendens dolgokkal szemben való fogékonysága, más és más a vér
nek a sűrűsége, az ösztönök ereje, az álmodozásra, aktivitásra vagy 
passzivitásra való hajlama. így pl. az indiai fajta elmélkedő, sőt misz
tikus, a kínai gyakorlati és bölcsen szemlélődő, a szláv passzív és ál
modozó. a m agyar lelket viszont úgy szokták jellemezni, hogy igen 
nagy benne a realitás iránti érzék. A magyar, m int mondják, csak azt 
„hiszi“ el, amit megfoghat és kitapogathat, amit a saját két szemé
vel megláthat.

Látva az egyes fajok közötti nagy lelki különbségeket, felvetőd
hetik a kérdés, hogy a keresztyén vallás megfelel-e minden fajnak, 
többek között a m agyarnak is? Habozás nélkül és a legnagyobb hatá
rozottsággal állíthatjuk, hogy megfelel. Sőt! Minden lelki különbség 
ellenéie, éppen a tistza és ham isítatlan, fel nem elegyített (magvari) 
keresztyén vallás, úgy, ahogyan az a Szentírásban előttünk van. felel 
meg legjobban minden fajnak. Miért?

1. Elsősorban azért, m ert a keresztyén vallás alapja, fundám en- 
tuma az Isten kinyilatkoztatása. Tehát a keresztyén vallás nem egy 
bizonyos faji léleknek a term elvénye, hanem  minden faj felett álló 
Isten önkinyilatkoztatása. Mivel nem egy bizonyos faji beágyazottságú 
ember vagy emberek szüleménye, hanem magától az Istentől ered, 
aki minden egyed és faj felett áll és aki előtt faji korlátok nincsenek, 
azért egyednek és minden fajnak a keresztyén vallás felel meg a leg
jobban. A m agyarnak is.

2. A keresztyén vallás alapja annak az Istennek a kinyilatkozta
tása, ki valam ennyi népnek a Teremtője. Lényünk alkotója. A ma
gyaré is. „Ö alkotott m inket és nem m agunk“ — olvassuk a 100. zsol
tárban. Pál apostol is erről tesz tanúbizonyságot az areopáguszon: „Ő 
ád mindeneknek életet, leheletet és mindent és az egész emberi nem
zetséget egy vérből terem tette“ (Csel. 17, 25—26.). Vájjon van-e 
valaki, aki jobban ism erhetné minden faj testi és lelki alkatának m in
den sajátosságát, mint a Teremtő Isten, akinek terem tm ényei vagyunk, 
fajostul és egyedestül. Ö tudja legjobban, mi felel meg leginkább 
minden faj lelki alkatának. És ha ő kegyelmes akaratából a keresz
tyén vallást adta nekünk, akkor egészen biztosan ez felel meg min
den fajnak. A m agyarnak is.

3. Az Isten nemcsak azért ismer minden fajtát a legjobban, m ert 
Ö minden faj Teremtője, hanem azért is, m ert mindentudó, aki belénk 
lát a lényünk legmélyéig. Jel. 2, 23-ban ezt olvassuk: „ . . .  én vagyok 
a vesék vizsgálója“. Nincs előtte titok. „Uram, megvizsgáltál engem 
és ismersz“ — mondja a zsoltáríró. „Mezítelenül és leplezetlenül“ 
állunk előtte. A minden titkot ismerő Isten előtt ismeretes minden faj 
lelki titka is. A m agyar lélek titka, nyitja és sajátossága is. És ha ő 
nekünk a keresztyén vallást adta. akkor a mi lelki sajátosságúiknak 
leginkább megfelelőt adta.

m m w n n
Dr. Soltész Elemér protestáns tábori 

püspököt, aki immár 21 éve tölti be a 
református, evangélikus és unitárius 
honvédek vezető-lelkipásztori tisztségét, 
a kormányzó úr altábornaggyá ne
vezte ki.

Felhívjuk budapesti.olvasóink figyel
mét arra, hogy légiriadó után, am eny- 
nyiben ezt a délelőtti, vagy a délutáni 
istentisztelet rendes idejét követő 15 
percen belül lefújják, megtartjuk az 
istentiszteletet. Term észetesen a veszély  
végét jelző szirénajel elhangzása után 
adunk időt arra, hogy híveink legalább 
a közelebbi helyekről eljöhessenek a 
templomokba.

Hétköznapi istentiszteletek. Az októ
beri téli időszámítás beálltával tem plo
mainkban korábbi időpontban (a Deák- 
téri templomban d. u. 5 órakor, a fa
sori tem plomban 5 órakor, az angyal
földi templomban pedig 3 órakor) kez
dődnek a délutáni istentisztele ek. A 
különböző egyesületi és ifjúsági össze
jövetelek is korábban tartatnak. Ezek
ről a tem plomok hirdetőtábláin és a 
szószékről részletes tájékoztatót adunk.

Lelkészválasztás. A kővágóőrsi gyü
lekezet egyhangúlag Sümegi István 
szentantalfai lelkészt hívta meg lelké
szének, ki állását már szeptember 1-én 
el is foglalta. A szentantalfai gyüleke
zet adm inisztrálásával D. Kapi Béla 
püspök Káldy Lajos volt tábori le l
készt bízta meg.

Dr. Tóth Pál halála Dr Tóth Pál 
orvos, kormányfőtanácsos, aki egysé
gespárti programmal három cikluson ál 
volt Szarvas országgyűlési képviselője, 
57 éves korában, bombatámadás alkal
mával meghalt. Fiával együtt Sárvárra 
akart utazni. Átutazóban érte a riadó. 
Egy futóárokba m enekültek. Erre az 
óvóhelyre rádült egy telitalálatot ka
pott ház. A gyors mentőmunka hama
rosan elért a futóárokig, de Tóth Pál 
már halott volt. Fia életben maradt. 
Az elhunyt népszerű, szeretett tagja 
volt az országgyűlésnek. Főként egész
ségügyi és szociálpolitikai kérdésekkel 
foglalkozott. Egyébként azzal szerzeH 
magának országos nevet, hogy ő hono
sította meg nálunk a Zeleis gyógym ó
dot. Szarvason, az egyházi életben is 
élénk részt vett. Tem etése nagy rész
vét m ellett ment végbe a K erepesi- 
lem ető halottasházából.

K ülkereskedelm i esti szaktanfolya
mot nyit Budapesten a Baross Szövet
ség olyan keresztyén ifjak és leányok 
számára, akik nappal üzletben, vagy 
irodában vannak elfoglalva, hogy az 
esti órákban nyerhessenek alapvető ki
képzést a behozatali és kiviteli szak
ismeretekből. A szaktanfolyam 1944 
október 1-én kezdődik és 1945 február 
28-ig tart. Beiratkozás hétköznaponként 
d. e. 9-től 2-ig és d. u. 5—7-ig. A be
iratkozásoknál benyújtandó a születési 
anyakönyvi kivonat és a polgári iskola 
vagy gimnázium IV. osztályának e l
végzését igazoló bizonyítvány. Fize
tendő díjak: Beíratási díj 30 P, mely 
egy összegben fizetendő. Tandíj 100 P, 
m ely havi 20 P -s részletekben is tür- 
leszthető.
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Kitüntetés. A kormányzó úr dr. M es- 
terházy Ernő felsőházi tag, gazdasági 
főtanácsosnak, a dunántúli egyházke
rület felügyelőjének egyházi és köz
életi téren szerzett kiváló érdemei el
ismeréséül a Magyar Érdemrend N agy
keresztjét adományozta.

Segédlelkész-áthelyezések. D. Kapi 
Béla püspök Kovács. Géza győri segéd
lelkészt a  gyenesdiási Belm issziói Ott
hon vezetésével bízta meg, mint m isz- 
sziói helyettes-lelkészt. Helyébe Győrbe 
ideiglenesen Dubovay Gézát küldötte 
ki Enyingről.

A Protestáns Árvaház új igazgatója.
A Protestáns Országos Á rvaegylet a 
Rózsák-terén lévő Országos Árvaház 
élére ideiglenes igazgatói címmel Ru- 
zicska László budapesti evangélikus 
leánygimnáziumi vallástanárt állította.

A csákvári evangélikus egyházközség
gyásza. Szeptember 13-án pótolhatat
lan veszteség érte a csákvári egyházat 
m ásodfelügyelőjének: nemes nagyjókai 
Farkas Jenő ny. vezérkari ezredesnek 
váratlan elhunytéval. Egyházának m in
den ügyét szívén viselő, községét ra
jongva szerető, ritkatevékenységű em 
ber volt. Szeptember 16-án az evan
gélikus templomból az egész község 
m ély részvéte kísérte a családi sírbolt
hoz. Sírja felett a község nevelőm este
rét vesztett hálás em lékezet virraszt.

Iskolai hírek. A budapesti evangéli
kus fiúgimnázium tanévnyitója októ
ber 2-án, hétfőn d. u. 3 órakor lesz a 
Deák-téri leánygimnáziumban. A tan
könyvek változatlanok maradnak. — 
Az evangélikus leánygim názium  és 
elem i iskola október 2-án 8 órakor 
nyitja meg az 1944/45. tanévet a leány- 
gimnázium dísztermében.

Egyetemi istentiszteletek. Az egye
temi és főiskolai hallgatók számára 
október 1-én reggel 9 órai kezdettel 
tanévnyitó istentisztelet lesz U llői-út 
24. sz. alatt, az egyetem es egyház im a- 
1 érmében. Ez az istentisztelet minden 
vasárnap ugyanebben az időben fo ly
tatódik. Á tm enetileg az imaházban csak 
ez az egy istentisztelet lesz. Az U llői- 
út 24. sz. a. szokott gyülekezet minden 
tagját szeretettel hívjuk és várjuk. Ige
hirdetéseket Dezséry László egyetem i 
lelkész végzi.

Gondoljunk katonáinkra! ötöd ik  ki
adásban most jelentette meg az Üzenet 
kiadóhivatala Ruttkay-M iklian Géza 
lelkésznek „Isten a mi oltalm unk” c í
men a frontkatonák részére írt im ád- 
ságos könyvét. Ára hetven fillér.

KIE-offertórium. Szeptember utolsó 
vasárnapján évről-évre minden tem p- 
lomúnkban az országos Evangélikus 
KIÉ (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) 
munka támogatására tartunk offertó- 
riumot. Szeptember 24-én — m ivel úgy 
a délelőtti, mint a délutáni istentiszte
leteinket zavartalanul megtarthattuk — 
tetemes összegek gyűltek össze ország
szerte.

Hittankönyv. ötöd ik  kiadásban most 
jelent meg Benkóczi—dr. Kékén: „Amit 
minden evangélikusnak tudnia kell” 
című hittankönyve. Kapható utánvéte- 
les szállítás m ellett 3.50 P +  portó, 
Kecskeméten az Üzenet kiadóhivatalá
ban.
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4. Istennek szent akarata, hogy minden nép eljusson a Krisztus
ban való hitre. „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden né
peket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentiéleknek 
nevében“ (Máté 28, 19). A Filippi-levélben pedig azt üzeni az Űr: 
„Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké. És minden nyelv válj a, hogy Jézus Krisztus Űr, az Atya 
Isten dicsőségére“. Isten akarja, hogy minden faj, minden lelki külön
bözőségek ellenére, Krisztust vallja Urának. Az ő akaratát pedig ke- 
í észtül viszi minden akadályon, lelki különbségek ellenére is. A ma
gyar lelkekben is.

5. Nem lehet a keresztyén vallás „fajidegen“ vallás egyik faj 
számára sem, m ert benne az Isten olyan kérdésekre és problém ákra 
ad feleletet, amelyeknek megoldását minden ember, mint ember 
igényli fajra  való tekintet nélkül. Ezekre a minden fajú ember lelké
ben ott égő megoldatlan, égő kérésekre adott feleletet, Istentől jövő 
igazság, tulajdonképpen a keresztyén vallás. Minden fajra érvényes 
pl. az a „legfőbb faji törvény“, hogy anyánk méhétől fogva bűnösök 
vagyunk. „Imé, én vétekben fogantattam  és bűnben m elengetett engem 
az anyám “ (Zsolt. 51, 7). Ez a „faji törvény“ minden fajra áll, testi és 
lelki különbségek dacára. A bűntől való szabadulás, a bűnbocsánat 
után való szomjúság, a megváltás után való vágy ott él minden fajú 
ember lelkében. Az élet, halál, örökélet probléma minden fajú ember 
számára. Ezekre a kérdésekre a feleletet a keresztyén vallásban min
den fajú ember legilletékesebb helyről kapja meg a Teremtő, a Meg
váltó és Megszentelő Istentől. Ezért sem lehet faji okokból a Krisztus
hoz való tartozásunkat függővé tenni.

6. És ha az elmondottak ellenére, mégis volna akár a magyar 
lélekben, akár más lélekben fajból eredő nehézség Krisztus elfogadá
sánál, akkor jó m eghallanunk az ige szavát: „Mert az Istennek be- 
szére élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél és elhat a szív
nek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig és megítéli a 
gondolatokat és a szívnek indulatait“ (Zsid. 4, 12). És bizonyságot 
teszünk a Szentlélek csodálatos erejéről és hatalmáról, mely legyőz 
minden faji korlátot, és „hívja, gyűjti, megvilágosítja“ az egyedeket 
és fajokat és m egtartja őket a Krisztus hatalmában. Róm. 8, 26-ban 
olvassuk: ,, . .  . a Lélek segítségére van a mi erőtelenségiinknek . . . 
maga a Lélek esedezik m iérettünk kim ondhatatlan fohászkodással“. 
A m agyarokért is.

7. Ami végül egészen konkrété, a magyar lelket illeti, sokan azt 
állítják, hogy a magyar lélek annyira reális, hogy csak azt tudja „be
venni“, amit előbb a kéz kitapintott és a szem meglátott. Azért nem 
való neki a keresztyénség — mondják —, m ert abban sok a miszti
kum. Nincs benne fogékonyság a transcendens után. Igaz az, hogy a 
magyar lélek reális, de még inkább igazabb, hogy transcendens iránti 
fogékonysága igen nagy. A kettő egyáltalában nem zárja ki egymást. 
Karácsony Sándor mondja nagyon szemléletesen, hogy a magyar lé
lek olyan, mint egy hiperbolikus pálya fókusza, amely magába öleli 
a földi reálist és a végtelent. A tenyeres-talpas kézzelfoghatóság mel
lett rendkívül nagy benne a végtelen, az örökkévaló u tán való vágy. 
Éppen ezért való neki a keresztyén vallás. Mint azt nagyszerűen m utat
ják az igazán m agyar költők gyönyörű istenes versei. (Balassi, Arany, 
Berzsenyi, Ady, Sinka, stb.) Hogy mennyi benne a misztikum, azt 
legjobban viszont az erdélyi népballadák m utatják. Éppen a reform á
ció kora m utatja talán a legjobban, hogy mennyire igényli a keresz- 
tyénséget a m agyar lélek.

8. Van a Szentírásnak egy faji törvénye még, amely mellett nem
mehetünk el szó nélkül. Ez pedig így hangzik: az igét görögnek: görö
gül, zsidónak: zsidóul. Ez pedig azt jelenti, hogy a tiszta és hami- 
síttatlan ige megváltoztatása nélkül, az igehirdetésnél igenis számí
tásba kell venni az egyes népek lelki alkatát. Nem más igét kell nekik 
hirdetni, mint amit Krisztus hirdetett, hanem másképpen. De az igé
ből egy jo ttányit sem szabad elvenni. Pl. a magyar embernek a ma
gyar észjárás szerint kell az igét hirdetni, hogy azt megérthesse. Szem
léletesen. Ügy, ahogy a m agyar ember gondolkodik. Ezt a „faji tör- 
vény“-t elismerjük, sőt hirdetjük. De az ige m aradjon érintetlen és 
változatlan. Ige: Jézus Krisztus! Káldy Zoltán
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M ert az egyetlen evangélikus in tézm ény , mely 
halálesetkor temetkezési segély folyósításával a csa
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előnyös díjtételekkel köthetjük meg s az egyház
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LUTHER-TÁRSASÁS
EMMSRET

Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önma
gáról. Második kiadás. Fűzve : 6'— P. 
Kötve : 9 — P.

Giertz Bo : Házát kősziklára építette. Egy
házi regény. Svéd eredetiből fordította : 
Wolf Lajos. Fűzve: 13.— P. Kötve: 16'— P. 

Maróthy Jenő: Szegények szíve Novellák.
Fűzve: 8'— P. Kötve: 12.— P.

Maróthy Jenő: Szeptembertől — ipárciusig.
Regény I.—II. Fűzve: 10'— P.

Dr. Wiczián Dezső : Luther mint professzor. 
Fűzve : 4'— P.

Dr. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország.
Fűzve : 6’— P.

Scholz László: A lélek kardja. Fűzve: 1 '20 P. 
Grünvalszky Károly: Az evangélikus val

lástanítás célja tárgyi szempontból.
Fűzve: 2'50 P.

Dr. Luther Márton : A katona hivatásáról.
Fűzve: F40 P,

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 55. Telelőn: 137-898

• i l R E N "  linói»ütőnlegességefc
T ulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV.« F e h é rh a jó -u lc a  8 —10. sz.
T e l e l ő n :  186—177. — Készít m indennemű tánc-, 
sport- és gyógyíűzőket a legujebb szabas szerint.

Kapi Béla : "Bizonyságtevés. Füze: 10‘— P. 
A magyarországi evangélikus egyház név

tára. 1903. Fűzve: 10 — P.
Székács emlékkönyv. Kötve : 20 — P.
Dr. Böhm Károly : Az ember és világa. V. 

Fűzve : 12'— P.
Ágostai hitvallás. Fűzve : 2'50 P.
Dr. Luther Márton: Kis káté. Egyszerű: 0‘60 P. 

Díszes : 4'— P.
Apologia (Az ágostai hitvallás védelme).

Fűzve : 4.— P.
Schmalkaldeni cikkek. Fűzve : 2'50 P. 
Egyesség könyve (Formula Concordiae). 3 P. 
Kovács Sándor: Protestáns esték. Ili.

Fűzve : 10'— P.
Zsilinszky Mihály: Az 1848-i vallásügyi tör

vény. Fűzve : 2'— P.
-  Friedrich Károly : A magyar evangé

likus templomi ének történetének 
Z vázlata. 124 oldal. Fűzve : 8 — P.

Bárhol hirdetett
könyvet szállít

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedése 

Budapest, Ferenc-körút 19/21.
Telefon: 330—648.

BundAk,
boierók, ezüstrókák, nerzek nagy választékban

Átalakítás eredeti 
model szerint.

Varsányi Lajos-nál IV., Múzeum-kőrút 7.
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Pillanatfelvételek
A fényképész-művészetnek legszebb 

rem ekeit a  pillanatfelvételek szokták 
adni. É rtékük is nagyobb, m ipt az 
időre tö rtén t felvé teleké /m ert ezek te r
mészetes szépséget m utatnak. Mintha 
meg tudnák állítani a rohanó világot, 
am ikor lencsénkkel egy-egy nem is 
sejte tt pillanatot megörökítünk. Men
jünk  most a titkok után leselkedő 
fényképész gépével s vegyünk fel né
hány olyan pillanatfelvételt, am it óvó
helyi mécsfénynél, vagy apró ablakon 
beszűrődő napsugárnál egyébként ne
héz lenne elkészíten i. . .

Imádkozzunk! . . .
Vasárnap délelőtt ön négy és félórát 

kellett ü lnünk az óvóhelyén. M egtar
tottuk szokásos áhítatunkat. Felhang
zott az ének, az imádság és Isten igéje. 
Voltak, akik buzgósággal szálltak fel 
lélekben Isten színe elé, arcukon a ve
szély perceiben is csodálatos boldogság 
és megvigasztaltság ragyogott. Mások 
sehogyan sem akartak  áhítatoskodní. 
Nem gondoltak Istenre, imádságra az 
imádkozok között sem. De jött a nem 
várt pillanat. Akkor, am ikor csaknem 
három óra m últ el szép nyugalomban. 
Hatalm as dörrenések, félelmetes rob
banások. szinte megremegett a fal fö
löttünk. H allottuk közelből a házak 
omlását és érezni kezdtük a por tüdőn
ket fojtó fellegét. Alig volt ember, aki 
nyugodtan m aradt volna. A testek gör
csösen vonaglani kezdtek, Isten nevét 
kiáltozták különböző vallású em bertár
saink mindenfelől. Összekuporodtak s 
kezüket mégis im ádságra kulcsolva egy 
em berként kiáltozták a lelkész felé, aki 
közöttük volt: Imádkozzunk, imádkoz
zunk! Most im ádkozzunk!. . .  És m i
előtt imádságom szava a Római levél 8: 
31—39. verseivel Istenhez szállt volna, 
egy pillanatra m egjelent előttem a 
kétségbeesett, a kishitű keresztyén 
képe. Most kell az imádság,, most me
nekülsz Istenhez az imádságon keresz
tül. Máskor m iért nem tetted  ezt? 
Abban a pillanatban alig lehetett vala
m it m ondanunk fennhangon az im ád
ságból. A porfelhő megakadályozta, a 
tüdőnk nem tudott egyenletesen és 
tiszta levegőt szívni. Ilyenkor a komoly 
hivő inkább m agában imádkozik. Aki 
mindig Istent keresi, annak a szám ára 
nem lehet félelmetes a befelé imádkozó, 
csendesen fohászkodó lelkeknek áhítata.
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Az egyház nemzeti szolgálata
(Kapi Béla püspöknek a dunántúli kerület közgyűlése elé terjesztett 

. évi jelentéséből.)

Az egyház élete elválaszthatatlan a nemzet szolgálatától. Élet- 
teljességét. tagadná meg, ha ezen szolgálatáról lemondana és kiszakadna 
Istentől adott munkamezejéből, ha elfordított fejjel visszavonulna 
saját lelki világába. Örök igazságokat képvisel. Isteni erőket közvetít. 
Nemzetnevelő m unkát végez. Összhangzatos, egész em bertípust formál 
az Istenbe ágyazott emberből. A Lélek indítására általa válik való
sággá a hit, a kötelesség, a hűség, az önfeláldozás, a szolgálat, a bizony
ságtevés embere. Isten akarata szerint hordozza a lelkiismeret drága 
kincsét s megszólaltatja azt politikai viharzásokban, állami korm ány
zati ténykedésben s híven őrzi Isten szavát a nemzet életében. Istennel 
való eleven kapcsolata által kidolgozza a nemzet lényegét. Tisztítja 
történeti öntudatát. Mélyíti kötelességteljesítését. Változások között 
és válságok bizonytalanságában örökkévaló értékre m utat s a nemzet 
etikájában tartalom m al telíti az áldozat, a testvériség, a hit és bizoda- 
lom fogalmát.

Egyházunk nemzeti szolgálata lélekébresztő szolgálat. Hivatásuk 
csorbítása nélkül erősítettük híveink lelkét nemzeti küzdelmeink kö
zött. Rádióközvetítéses istentiszteleteinkben szintén ezt cselekedtük. 
Mivel délelőtti istentiszteleteink veszélyezettekké váltak, intézkedtem, 
hogy azok a reggeli órákban tartassanak. Szolgálatunk azonban még 
így is hézagossá vált s templomaink látogatottsága meggyérült.

Egyházunk nemzeti szolgálata áldozatos szolgálat. Több gyüleke
zetünk saját károsodása nélkül közvetlenül átszenvedte a bombázások 
borzalmait. Több helyen tömegsír m ellett imádkoztak lelkipásztoraink. 
Evangélikus családjaink gyásza megnövekedett. Anyagi veszteségek
nél nagyobbnak érezték szeretteik elvesztését. Istenbe vetett hitüket 
azonban sohasem tem ették a romok alá. Egyházegyetemünk gyűjtési 
mozgalmat indított a bombakárosultak javára. Gyülekezeteink már 
előzetesen belekapcsolódtak a hasonló országos mozgalomba, így tehát 
az egyházi gyűjtésnek nem lesz nagyobb eredménye. Bizonyos azon
ban, hogy híveink és gyülekezeteink anyagi áldozata elkerül a nemzeti 
áldozatkészség oltárára. Egyes gyülekezeteink saját bombakárosult hí
veink felsegítésére külön áldozatokat is hoztak.

Iskoláinkat sok helyen igénybevették. Középiskoláink és sok he
lyen népiskoláink m unkája nehézségekbe ütközött. Diákotthonunk 
megszokot m unkája is korlátok közé szorul. Néhány gyülekezetünk 
harangját ajánlotta fel.

Egyházunk nemzeti szolgálata munkaszolgálat. Lelkészeinken 
kívül tanítóink és tanáraink felajánlották pihenési idejüket és m unka
erejüket. Lelkészeink közül tábori lelkészi szqlgálatra behívatott 12 
lelkész, közülük 5 harctéri szolgálatot teljesít. Két hónapi katonai alap- 
kiképzésre behívott 4 paróchus lelkész és 6 segédlelkész. Tanáraink 
és tanítóink közül sokan rendes katonai szolgálatot teljesítenék. 
Helyettesítésük sokszor leküzdhetetlen nehézségeivel igyekezünk m eg
birkózni.



B M M C L E T
Nemzeti szolgálatunkhoz attól kérünk erőt, aki nemzetünket te

rem tette, minket nemzetünk tagjaivá te tt és bennünket a nemzet áldo
zatos szolgálására kötelezett.

A zsidókérdés rendezésére vonatkozó kormányintézkedések egv- 
házunktól elvi állásfoglalást követeltek. Meggyőződésünk szerint a 
zsidókérdés megoldása politikai feladat, lebonyolítása közigazgatási 
teendő, így tehát az a politikusok és kormányzati tényezők dolga. Bi
zonyos azonban, hogy Isten az egyházat ebben a nemzedékben is az 
Ő örökkévaló evangéliumának hirdetésére kötelezte. Bizonyságot kell 
tennie Isten erkölcsi világrendjének változhatatlan törvényeiről Erő
sítenie kell az igazságot, szeretetet és jóságot, és kárhoztatnia mindent, 
ami Isten örök törvényeivel ellenkezik.

A kormánnyal írásban és élőszóval folvtatott tárgyalásokon azon 
kérelmet terjesztettük elő, hogy az evangélikussá lett zsidók m entesít- 
tessenek a sárga csillag viselésétől, alkalmazhassanak keresztyén ház
tartási alkalmazottakat, számukra külön tanács szerveztessék s a ren
delkezések végrehajtása keresztvén szellemben történjék. A kormány 
megengedte a sárga csillag m ellett a kereszt feltételét, bizonyos ese
tekben keresztyén háztartási alkalm azottak alkalmazását, a keresztyén 
zsidók számára külön tanács szervezését s megígérte a rendeletiknek 
keresztyén szellemben végrehajtását Az események folyamán alkal
m at kellett keresnünk kérelm ünk úiabb előterjesztésére. A reform átus 
és evangélikus egyház püspöki karának pásztorlevél kibocsátására vo
natkozó elgondolását külső kényszerítő körülm ények m iatt elejtettük 
s a lelkipásztorokhoz írt tájékoztatástól is eltekintettünk.

Gyakorlati szempontból három leiratomban ism ertettem  lelkész
testvéreim m el állásfoglalásomat. Á pr;lis 22-én kelt 2427/1/943—44. 
számú leiratomban kértem, hogy a zsidó származású evangélikus 
hívek le1 ki életének védelm ére törekedjenek. Várható újabb áttérési 
mozgalommal szemben fenntartottam  1938. évi december hó 28-án 
kiadott 789/X/938—39. számú rendelkezésemet, mely szerint a jelent
kező egyéneket személyük, életük, családjuk, m űködésük szerint szigo- 
v<?v el kell bírálni és csak azt szabad komolv előkészítés után egy

házunkba felvenni, kinek egyénisége, m últja, lelkülete és egyházunk 
tanításának hivő ism erete biztosítékot nyújt arra nézve, hogv egv- 
házunknak tényleg hivő tagja lesz. Fenntartottam  továbbá a kötelező 
6 hónapos oktatásra vonatkozó rendelkezésemet és a gyülekezet világi 
vezetőségének és presbitérium ának tanácsa igénybevételére vonat
kozó utasításomat.

1944. évi június hó 8-án kelt 2371/1/943—44. számú leiratomban 
kiegészítettem a fenti rendelkezéseket a püspöki kar határozatával, 
mely szerint a félévi tanítási idő legalább 60 tanítás^ órából áll és az 
püspöki intézkedéssel felemelhető próbaidőnek tekintendő. A tanítás 
minden gvanú kiküszöbölése érdekében teljesen díjtalan. Felhívtam  a 
fi eveimet arra, hogy a jelentkezés elbírálásánál figyelni kell arra, hogy 
a családban van-e már evangélikus vallású, ha pedig más egyházhoz 
tartozó családtag van, akkor az áttérni szándékozót ahhoz az egyház
hoz kell utasítani.

1944. évi július hó 15-én kiadott 3246/1/943—44. számú leiratom 
ban rám utattam  arra a sajnálatos jelenségre, hogy a keresztvén egv- 
házakat valósággal megrohamozzák az áttérésre jelentkezők s megingat- 
iák bizalmunkat az áttérési szándék lelki komolyságát illetőleg Mind
három leiratomban hangsúlvoztam, hegy egyházunk nem tagadja meg 
a zsidókkal szemben fennálló misszió-feladatát, de nem adja oda 
magát egyéni önző érdekek kiszolgálására. Egvházunk védelmezni 
tartozik az Isten által gondjaira bízott keresztség szentségének igazi 
értékét. Ezért csak hivő meggvőződésű. komoly lelki vágyódástól veze
te tt egvének ielentkezését fogadia el és így igyekezik hű m aradni 
önmagához és Istentől nvert rendeltetéséhez.

A zsidókérdésre vonatkozó iratokat egybegyűjtve a püspöki ira t
tárban elhelveztem.

H atvan. Ellenséges bombatámadás I 
következtében a torony faszerkeze*e 
m egégett, a toronysisak ledőlt, a tető- , 
zet és az ablakok egy része m egron- j 
gálódott és az orgona majdnem telje

sen a tűz m artalékává lett. A lelkész
lakon egy szobában keletkezett tűz, 
amit sikerült hamar eloltani s így a 
bútorzat csak részben égett el, illetve  
rongálódott meg.

Nem szégyen az imádság, 
hanem kiváltság.

Emlékszem, hónapokon keresztül m in
den alkalom m al a mi óvóhelyünk tér
ségében helyezték el hordágyéval 
együtt az egyik súlyosan beteg törzs- 
őrmestert. Órák hosszú során át alig  
hallottuk a szavát. Nehezére esett a be
széd. Egyszer azonban kérdésünk nél
kül is beszédbe fogott. Áhítatra buzdí
tott. Valahogyan ezt mondogatta: Nem  
szégyen az imádság, hanem kiváltság. 
M ilyen m ás belsőt árultak el ezek a 
szavak, mint néhány perccel előbb a 
legnagyobb veszély idején imádságra 
késztető kétségbeesett embertársaink 
szavai!

Néhány tenyérnyi világosság,
napfény szürem lik csak a világos, ker
tes udvarból be az óvóhelyre de em 
berek ^annyira talán soha* nem örül
tek a napfénynek, mint házunk lakói. 
A m íg Isten jótékony napsugara betör 
hozzánk és term észetes világosságot ad 
számunkra, mindig nagyobb a bizal
munk és boldogságunk. De ólom súllyal 
nehezedik ránk a fájdalom, ha ettől a 
kis világosságtól is meg kell válnunk. 
Ha tám adás közeledtével be kell csuk
nunk az ablakot. Legutóbb — egy áhí
tat végén — megkértük lakótársainkat: 
mondják m eg kedves énekeiket, szíve
sen elénekeljük velük együtt. Addig 
énekelünk, amíg nyitva lehet tarta
nunk a kert-ablakot. Elhangzottak a 

I szebbnél-szebb vigasztaló énekek, és 
j utána csendes beszélgetésbe fogtak ki- 
i sebb társaságok s ímé, egy egyszerű  
' asszony sírásra forduló hangon m eg

szólít: m ég nyitva van az ablak, éne- 
j keljük el azt az éneket is: „Szűkölkö

dünk Nagy mértékben Segedelem  nél- 
j kül,. . . ” Néhány tenyérnyi világosság  
: nem is hinnénk, hogy m ilyen sok lelki 

áldást, szívbéli békességet hoz és m i- 
I lyen sok könnyet töröl le!

Eljegyzés az óvóhelyen.
Már írtunk arról, hogy az egyik re

form átus lelkészi hivatalba furcsa ké
réssel állított be vőlegény és m eny
asszony. Azt kérték: hadd tarthassák 
esküvőjüket a templom alatti óvóhe
lyen, ahol egy alkalom m al — éppen 
szülői házuk pusztulása idején — oltal
m at találtak. Ehhez hasonló érdekes 
em léket jegyeztünk fel a legutóbbi va
sárnapi légitám adás idejéről. Két, egy
m ást nagyon szerető szív boldogan ké
szült erre a vasárnapra. A leány szü
letése napja volt. Háborús akadályoz
tatások m iatt nem tarthatták meg ide- 
fönt eljegyzésüket. Isten azonban úgy 
akarta, hogy két támadó hullám kö
zött odalent megtartsák. Csak ők m a
guk tudtak róla. Akkor határozták el 
m agukat rá. Háborús eljegyzés volt, de 

! a szemük tüzében, az akaratuk elszánt- 
j ságában és a szívük m élyén ott élő  hő 

sóhajtásban és imádkozásban benne 
volt az eljegyzésnek legfontosabb lé 
nyege: Isten előtt pecsételték el egy
m ást jóra és rosszra, a közeljövőre és 
az örökkévalóságra. . .  a halálra és az 
életre.

Kézenfogva vezet Isten.
Nagyon nehéz volt elmondanom egyik  

legutóbbi prédikációmat, mert a tem p
lom egyik hátulsó padjának a szélén 
középidejű férfit pillantottam meg 
sírva. Minden mondatomnál megdöb
bentett a kérdés: miért sírhat ez az
ember? Nem mondok semmi elérzéke-



nyedésre valót. Beszédem  folytatása
képpen próbáltam őt külön is vigasz
talni. De akkor sem  állt el a  sírása, 
istentisztelet után azonban minden ki
derült. Elmondotta, hogy m últ vasár
nap, templom után már nem tudott 
messze fekvő otthonáig futni, hanem  
egyik közeli ismerősének a lakása 
alatti óvóhelyet kereste fel. Az óvó
hely első részében foglalt helyet. Va
lami titkos hang azonban állandóan azt 
súgta, menjen a belső terembe. Nem  
akart engedelm eskedni. Kisvártatva  
azonban újra és mindig erősebben szó
lalt meg benne ez a hang. Végre bement. 
Csak néhány méterrel beljebb. íg y  m e
nekülhetett meg. Az első óvóhely be
omlott, többen ott pusztultak. Öt ké
zenfogva bevezette a m enekülés he
lyére az Isten. Onnan aránylag köny- 
nyűszerrel kimászhatott. Most az ha
totta meg, m ennyire szereti őt az Isten  
s hogy valóban igaza van a zsoltáríró
nak: „Az ő angyalainak parancsolt fe
lőled. hogy őrizzenek téged minden 
utadban’’ (Zsolt. 91:11.).

Pásztor Pál.

A jó ember
és a repülőgép

Jókai A jövő század regénye elősza
vában ezt írja:

Hiszek abban, hogy az ember m eg
hódítja a levegőt és a repülőgép fogja 
határát szabni az örök harcnak.

Lefegyverzésre kényszeríti az egym ás 
kiirtására készen álló milliókat. Ágyút, 
puskát visszaküldi a kohóba, azokból 
dolgozó gépeket öntet.

A trónkövetelőkből csinál békés pol
gárokat.

M egszünteti az örült fajgyűlöletet. 
M egismerteti a testvért az ellenségben. 
Végét veti a diplomáciai fondorlatok
nak. Feloldja a rabszolgákat, édessé  
teszi az önkéntes szolgálatot.

A becsvágynak új tért nyit. A fe l
világosodást elterjeszti minden világ
részbe. M egszünteti az államadót, a vá
mokat, a m onopóliumokat és m égis 
gazdaggá, hatalmassá teszi a kormá
nyokat.

Szilárd alapra helyezi a társadalmi 
erkölcsöket. A családi életnek oltárait 
újra felszenteli.

Helyreállítja az egyensúlyt az ó- és 
újvilág között. Megadásra kényszeríti 
az emberiség ellenségeit, akik álarcot 
viselnek, vagy nem viselnek.

Civilizációt visz a vad népek közé. 
Világosságot gyújt a m ás színűek előtt 
és minden embert emberré a la k ít . . .

Ez lenne a repülőgép a jó emberek  
kezében. H.

■

Az Országos Tisztviselői Betegsegé
lyezési Alap (OTBA) a kötelékébe tar
tozó tagok gyenge, vérszegény, m eg
erősítésre szoruló középiskolás, kizáró
lag fiúgyerm ekei részére még 15 hely  
áll rendelkezésre a Magyar Iskolasza
natórium Egyesület bpesti svábhegyi 
iskolaszanatóriumában. A szanatórium
nak m élyen a hegy belsejébe vájt tárna 
óvóhelye van. Bárm ely kérdésben fe l
világosítást nyújt az Egyesület köz
ponti irodája: Budapest, VIII., Sándor- 
utca 26.

A finn prédikáció
Hónapokkal ezelőtt egyik igen felvilágosultan gondolkodó magyar 

ember ezeket a szavakat m ondotta- Finnország valamikor Oroszország
hoz tartozott, sorsa tehát vereségével csupán megismétlődik. Bizonyo
san vannak amerikaiak és angolok, akik ugyanezt vallják. De hogy 
1944 őszén miképpen gondolkozott a világ Finnország m últjáról és 
jövőjéről, azt m ajd igazán akkor látjuk meg, ha felnyílnak a háború 
által lezárt országhatárok.

Aki közülünk legjobban ismeri Finnországot, az is kevéssé ismeri. 
Ak:nek rengeteg finn barátja  volt, az is csak egy tenyérnyi részt ism ert 
meg a finn családi életből. S aki állandó résztvevője volt finn seurá- 
toknak, az legalább megérezte azt a meleg szeretetet, amely a finn 
szívekben dobog a m agyarokkal szemben. De a finnek teljes meg
ismerését tuljdonképpen csak elkezdtük. Az átlag magyar ember leg
jobban Nurm it ismerte. Ebben éppen olyan felületesek voltunk, m int 
a csak sportújságokat olvasó labdarúgó-rajongó kisgyermek. Egyházias 
magyarok ism erték a Ruotsalainen nagy könyvet, s ennek alapján sej
tették. hogy milyen lehet a finn kegyes egyházi élet. Teológusaink, 
akik akár személyes tapasztalat, akár a teológiai és közegyházi élet 
kútfőin keresztül ismerték meg a finn nép teológiáját, azt hitték, 
hogy nemcsak megismerték egy nép írásokba is lefektethető hitéletét, 
hanem azt is, hogy olyan forrás mellé ülhettek le, amelyből ők maguk 
is tudnak állandóan m erítgetni a maguk számára.

Volt olyan találkozásom a legértékesebb finn teológussal, aki 
nagynevű nemzetközi teológusok között felolvasott tanulm ánya után 
a szünetben sarokba vonult, figyelte, hogy szavairól m it beszélnek, 
feléje közelgő szeretethullám okat elhárított maga felől és az egész 
ember m agatartásából az volt kiolvasható, hogy úgysem tudtok meg
érteni engem. Európa sok teológusa érezte ezt akkor ezzel a finn kül
döttel szemben s az egész nép lénye tekintetében is mindinkább ez a 
vélemény kezd elterjedni.

Ha van is Finnországban hitetlenségre és erkölcstelenségre u&.ö'h  
részlet, akkor is olyannak ismeri a világ Finnországot szabad életének 
utolsó napjaiban, mént amely a leginkább akart élő keresztyén éle
te t élni. A lutheránizm usnak soha el nem múló érdeme az, hogy ebben 
a maroknyi népben 25 éven keresztül sziklára hullott mag volt min
den, ami Keletről feléjük áradt. Nagy bátorsággal állott meg mindenki 
hitének bűvkörén belül s alázatos életszemlélettel vallotta azt a meg
győződését: ha választanom lehet a keleti hitetlenség és Luther ke
gyessége között, akkor inkább az utóbbit választom. Bizonyosan sok 
nyugati szív adott hálát Istennek azért, hogy ilyen hithű keresztyén lel
kek állnak a keleti vártán őrt. Ha nem ilyen hívő, bátor, jéllemes és 
lélekben erős evangéliumi keresztvénség áll a keleti hitetlenséggel 
szemben, mennyivel könnyebben győzött volna már maga a propa
ganda is.

Suomi, ahogyan a legújabb hírekből sejtjük, imm ár elzáratott a 
külvilág elől. Értesüléseket csak az a „hideg” Skandinávia kap ennek 
az országnak az életéről, amely kartative bővebben, személyes segít
séggel kevésbbé és politikai biztatásokkal erélyesen foglalt közvetve 
és közvetlenül is állást a finn döntő kérdésekben. Mi azonban úgy érez
zük, hogy most kezdődik épen a nem egészen rokon és a nem egészen 
közeli testvéri és keresztyén államokban a finn szimpátiának jelentős 
erősödése. -

Ez az ország és ez a nép szimbólum Európa számára. Ez a hitében 
teljes nép, amely nem akart engedni sem a keresztyénségéből, sem a 
nacionálizmusából, m artirium  elé néz. Előre lehet látni, hogy Finn
országban paraszt és iparos próféták, rajongók és hívők hogy töltik 
meg a finn házakat égretörő énekkel és imádsággal s ezért milyen 
könnyen vezettetnek m ajd itélőszék elé és áldozatul dobatnak a világ 
és Európa bűneiért. A finn nép életével és hitével a vereség, a szenve
dés és az elmúlás tragikus részleteit példázza az egész világ előtt.

M intha ott imm ár nemcsak a papok prédikálnának, hanem maga 
az egész finn nép prédikálna tragikus sorsával az egész világnak: fegy
vereseinek, vigadozóinak, parancsolónak és engedelmeseknek: ime
elmúlóban van ez a világ minden dicsőségével! S ezt a prédikációt 
nem kell stúdiókba beolvasni. Ehhez nincs semmi kisérő jelenség hoz-

i

__________

4



záiktatva. Az események a maguk ridek valóságában prédikálnak a 
gondolat szárnyain keresztül — s most igazán a szentlélek ereje eleve
níti fel minden népnek a maga gondolkodása szerint érthetően a nagy 
finn prédikációt. Hallgatni és befogadni kellene az egész világnak ezt 
a finn prédikációt, amely egyszerűen és tanulságosan száll Nyugat, Dél 
és egyszer m ajdan Kelet felé is.

A finnek nagy európai rokona: mi, a m agyarság folytatjuk azt a 
küzdelmet, amelyet ők előttünk kezdettek meg. I tt most testvérkezek 
vették át a lehullott fegyvert, és imádságos szívek viszhangozzák Észak 
imádságát s a rokon népen a sor, hogy Isten katonái közé állva mutassa 
a finneknek: most imm ár nekünk is többet, erősebben és igazán m a
gunkért kell harcolni a győzelemért. S a finnek is tudják s mi is tud
juk azt, hogy amíg Ök küzdelmeikben m ajdnem  az egész világ csodá
latával harcoltak és buknak el, nekünk közelben és távolban ádáz el
lenséggel kell megküzdeni. Kétszeres háborút folytatunk. Fegyverrel 
ágyúval kell védelmeznünk országunkat. S harcolnunk kell hitünk 
védelmében is, hogy hűségeseknek találtassunk az örök bíró előtt. Ez 
legalább egy szemernyi keresztyénség akar lenni, olyan, amelyik az 
István vértanú ajkán elhangzott utolsó szavakat szeretné megismételni 
ellenségeink előtt és ellenségeink felé. Hegy m iként fogadják a m a
gyarság prédikációját, azt talán nem tudjuk meg sohasem. S nem is 
döntő kérdés ez sem a győzelem, sem a m artirium  állapotában. De 
szükséges és jelentős a mi nagy küzdelmeinkben.

Ha majd a háború elm últával Krisztus szerelmétől megigézett 
evangéliumi lelkek maguk elé veszik a nagy háború „epizódjait” tiszta 
tárgyilagos keresztyén szempontból: csodálkozni fognak azon, hogy 
a legkegyesebb finn nép papjai és katonái m ilyen nagyszerűen tudtak 
fegyverrel is harcolni hazájuk védelme érdekében s ez a keresztvén 
szellemmel á tita to tt harc nem szerzett számukra a világ előtt gyűlö
letet. Más nemzetek több gyűlöletet arattak  maguk és történelm ük 
számára. Mi rem énykedünk abban, hogy az örök bíró kegyelmesen 
Ítélkezik és mi reánk is olyan atyai szemekkel tekint, m int finn test
v é re ik re .

Egy nép és egy ország tragédiája után, a rokon nemzet és a roko
nok minden népe gyászolja a testvéreket. Fáldalm ában mégis rengeteg 
vígasztalás szava csendül fel, inkább mennyei, m int világi oldalról. 
S ha nagy küzdelmeinkben azt a győzelmet érhetnénk meg. hogy m in
ket is igaz keresztyénségben élőnek Ítéljen a körülöttünk élő világ, ez 
a győzelemben is és a vereségben is nagy tisztesség volna. M ert azt 
érezzük, hogy a finnek vereségük ellenére is győztek. Ennek a háború
nak morális győztesei között ott van a finn nép.

Milyen kevesen hitték nagypéntek délutánjának sötétjében azt, 
hogy a lerom lott templom belátható-időn belül felépíthető? G. L.

„Magyari keresztyénség“
IV.

A keresztyénség az erőtlenség és gyávaság vallása ?
Helló János, ,,A kastély árnyékában” c. regény lelkipásztora, nem

csak azért alkotja meg a „magyari keresztyénséget”, mivel felismerése 
szerint a keresztyénség a maga eredeti form ájában nem felel meg a 
magyar embere egyéniségének, hanem azért is, mivel szerinte a keresz
tyénség nem tud kitermelni olyan erőt, harcias, bátor, m indenre el
szánt magyarokat, akik m egtudnának állni a m agyarság ellenségeivel 
szemben. Ezért propagálja a „magyar keresztvénség”-et, amely kitörli 
a m agvar telkekből „az alázatosság és gyávaság szégyenbélyegét” és 
helyükbe a „bátorság v irágát” ülteti. Ennek a „virtusos keresztvén- 
ség”-nek egyik — „László király az Ur prófétája” által hirdetett — 
alaptétele: „ki fegyvert nem ragad, fegyver által vész el.” Prófétái is 
nem . mezítlábosok, kólikálók és síránkozók”, hanem „férfiak, m agyar
hoz illő kiválasztottak.”

Nem újak azok a vágyak, amelvek a keresztyénséget erőtelenség- 
gel és gyávasággal vádolják meg. Már Nietschze is „bölcsen” világgá 
kiáltotta, hogy a keresztyénség embereszményében nincs semmi harci
asság és férfiasság. Nem aktivitásra, hanem passzivitásra nevel. Éppen 
ezért — mondják ma is sokan — a keresztyénség által kiterm elt saját

B & N C a i k U M
Boldogulás kérdése 

a nevelő-oktató 
középiskolában

E fentebb vázolt term észeti és szel
lemi erők m egléte, jó irányba való te
relése és terelődése egyesek és közös
ségek sorsának diadalmas útját ered
ményezi. Hiányuk vagy m eglétük ala
csonyabb foka eredm énytelenség, küz
delem, bukás, előidézője, melyből ön
magunknak, a társadalomnak, a nem 
zetnek, a hazának m érhetetlenül nagy 
kára származik. Az elm últ idők nagy 
szellem e egy nemzet értékét kim űvelt 
fői sokaságában látta. Nem parancs-e 
ez még ma is nekünk, a késői utódok
nak? Nemzetünk sorsa jobbrafordulá- 
sának és jövőben való megmaradhatá- 
sának egyedüli záloga: jelenkorunk
Isten-ajándékainak, gyerm ekeinknek  
nagyszám ú kim űvelt fővé való nevelése. 
Minden bukás, minden megtántorodás 
és eltévelygés egy-egy seb, egy-egy űr, 
m ely hosszú ideig fáj és tátong, orvos
lás hiányában elfekélyesedik, s je
lentheti valam ely testben és szellem 
ben erős nem zet szégyenteljes bukását. 
Egyénen áll vagy bukik a nemzet, él 
igazi életet a társadalom, vagy halódik. 
Egyének világának tiszta erkölcsisége, 
kim űvelt szellem isége, alkotó tevé
kenykedése építi egyedeknek és közös
ségeknek, társadalomnak és nemzetnek  
egyaránt a boldog és m egelégedett é le 
tet, kultúrák tiszta fenségében ragyogó 
világát. A kim űvelt fő nem önmagáért 
van, nem annak tulajdonosáért, hanem  
mindenkiért, de legfőképpen a nem 
zetért. M élyértelm ű feladatvállalás ez, 
m ely fokozatosan válik tudatossá a te- 
mészeti és szellem i v ilág mindinkább 
behatóbb m egism erése során.

A gyermek, aki elindult képzelete a l
kotta rózsás elgondolásokkal, serdülő
korán át ifjúvá lett. Fejlődött, ism ere
teket szerzett, egyénisége kialakult, ön
ism erete erősödött, célkitűzése, s Isten
től rendelt hivatása tudatossá vált, 
m egértette az élet célját, feladatválla
lásának tudatosságában éli alkotóan 
tevékeny életét.

Az út vége felé járunk már. A kö
zösségek világából kiszakadt gyermek 
végigjárta a maga kettős útját, k i
szakadva és vissza-visszatérve abba a 
közösségbe, m ely őt annyi szeretettel 
és odaadással nevelte, s bocsátotta a 
boldogulás útjára. Talán egy percig sem  
gondolt arra e kicsiny közösség, hogy 
erőben és terjedelem ben gyermeke 
m indenegyes lépésének m egtétele által 
csökkent nevelő és ható ereje. Á tvette  
azt tőle az iskola, s a rajta kívül álló 
világ: a társadalom, az ismeretségek, a 
természet. Azonban ne feledjük azt sem, 
hogy diadalmas pályák kibontakozása 
és szánalm as bukások létrejötte fe lle l
hető abban a csirában is, m ely e kis 
körben, a családban vetődött el a gyer
mek testében vagy lelkében.

Láttuk az utat, m elyet meg kell ten
nünk, láttuk annak tisztaságát és fenn
költségét, nem  lehet más feladatunk, 
mint közösen együttm unkálkodni azért, 
hogy annál nagyobb öröm és m egelége
dés érjen bennünket akkor, amikor egy 
életú t m egtétele után elénk lép az az 
emberideál a maga értékjegyei összes-
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ségében, m elyet a nevelő-oktató közép
iskola tűzött maga elé. Ez az ember
ideál szerzett tudáskincsének alkotó 
tevékenységében veszi nagy hasznát. 
Nem felejti, hogy azt Istentől kapta, 
hogy a haza adta megszerzéséhez a le 
hetőséget, hogy embertársait kell vele  
szolgálnia, s hogy büszke öntudattal 
nézhet — a maga értékének tudatában 
— az előtte kitáruló világ felé, m in
denkor szorgalmasán m űvelve annak 
szellem ét és ezt magában hordó kultú
ráját. Az út befejeződött

Küzdelmes világ bajnokairól beszél
tünk, kikkel az Isten áldott meg ben
nünket, kikben Istennek célját segítet
tük a m egvalósulás felé a közbeeső 
úton. Aggodalomra van szükség a kez
det, a folytatás, a vég minden pillana
tában, de fáradságos munkánknak, oda
adó szeretetünknek és m egbecsülésünk
nek megjön várva-várt eredménye az 
aggódó szülő vigasztalására s a nevelő  
végtelenül nagy örömére. Diadalmas 
pályák, törhetetlen emberideálok, Isten
ésszel megáldott magyar lelkek term é
szettől fogant tisztaságban és egész
ségben, végtelenül nagy alázattal, ön
maguk feláldozásával szolgálják igazán 
létünk kettősségének minden alkotó té
nyezőjét, életm egnyilvánulását az Isten, 
a haza, a nemzet, a társadalom, a kul
túra javára. Érezze át minden szülő és 
nevelő Istentől rendelt hivatásának  
magaslatát, s építsen „diadalmas pá
lyákat. Rágyánszki Pál.

HÍREK
A dunántúli egyházkerület elnöksége 

az illetékesek vélem ényének m eghall
gatása után elhatározta, hogy a mai 
nehéz időben nem kísérli meg az egy
házkerületi közgyűlés összehívását, 
Egybehívja azonban az egyházkerületi 
presbitérium ot s annak tanácskozása 
alá bocsátja a közgyűlés egész anya
gát. A gyűlés október közepetáján Sop
ronban lesz.

Tanévnyitó a Hittudom ányi Karon.
A M. Kir. Erzsébet Tudom ányegyetem  
Evangélikus Hittudom ányi Kara októ
ber 1-én tartotta évnyitóját ünnepélyes 
közgyűlés keretében. D. u. 5 órakor 
istentisztelet volt a helybeli tem plom 
ban,, m elyen a szent szolgálatot D. Dr. 
Pröhle Károly egyetem i ny. rendes ta
nár, felsőházi tag végezte. Az egyetem i 
közgyűlésen az egyetem  rektora m on
dott m egnyitó beszédet, Dr. Sólyom  
Jenő prodékán beszámolt az elm últ 
tanévről, Dr. Kiss Jenő e. i. dékán „Ki
ben hiszek?” címen tartott székfogla
lót. Majd az új hallgatók beiktatása 
következett.

A hazáért. Pósfay László hadnagy, 
akiit a kormányzó úr, mint rangelső 
akadémikust augusztus 20-án avatott 
hadnaggyá, szept. 15-én, 20 éves korá-
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erejüket megvető, bátortalan, szelíd embertípusra, most amikor talpig- 
férfiak kellenek a gátra, nincs szükség.

Persze ezek a hamis vádak kivétel nélkül mind izmos tudatlan
ságból, sötét fejekből és még sötétebb szívekből származnak. Kívül
állók dajkameséje, akiknek soha semmi közük nem volt Krisztushoz 
és ahhoz, amit a keresztyénség jelent. De mi, akik Jézust Urunknak és 
Megváltónknak valljuk, tudjuk és bizonyságot teszünk róla, hogy 
Krisztusnál nincs nagyobb erőforrás ezen a földön. Valljuk, hogy ezen 
a világon még nem volt olyan eszme, politikai rendszer, vagy bármiféle 
„izmus”, amelyben annyi erő, férfiasság, keménység és aktivitás 
lett volna, mint a keres'ztyénségben. És állítjuk, hogy éppen a keresz
tyénség term elte ki a legszívósabb, legkeményebb és legaktivebb 
egyéneket.

1. Maga Jézus is a férfiasság és bátorság megtestesítője volt. Tel
jesen hamis, egyoldalú és főleg nem biblikus az a felfogás, amely 
Jézust csak m int Jó Pásztort látja, aki m indent megbocsát és mindent 
„elsímogat”. Bátor dolog Jézust így elnőiesíteni, annál is inkább, m ert 
ennek a természetes következménye az egész keresztyén élet elnőiesí- 
tése szokott lenm. A Jó Pásztor m ellett meg kell látnunk a bűnt ke
ményen büntető, Ítélkező Jézust is, aki férfias keménységgel és szent 
bátorsággal veszi kezébe a korbácsot a jeruzsálemi templomban és dön
tögeti fel a pénzváltók és galambárúsok asztalait és székeit. (Mt. 21, 12.) 
Ugyanaz a Jézus, aki vállára veszi a m egtalált bárányt, fejszét is ta rt a 
kezében és „minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és 
tűzre vette tik”. (Mt. 3, 10.) Mennyi férfiasság, erő és keménység van ab
ban, ahogyan Jézus a keresztfán viselkedik. A keresztfa alatt zokogó any
jától nem érzelgős, szentimentális szavakkal búcsúzik, hanem Jánosra 
tekintve így szól: „Asszony, imhol a te fiad”. Am ellett Jézus az akti
vitás megtestesülése volt. Állandóan prédikált, gyógyított, vígasztalt. 
És amikor azt hinnénk, hogy egészen passzív volt: a szenvedések el
viselésénél, akkor volt a legaktivebb. Ekkor szenvedések elviselésére 
csak a legaktivebb ember képes.

2. Csak természetes, hogy a keresztyénség, amely az egyetlen 
fundámentumon, Krisztuson nyugszik, belőle él, táplálkozik, nem le
het az „erőtelenség és gyávaság” és passzivitás vallása. Jézus maga 
mondotta: „nem azért jöttem, hogy békességet bocsássák a földre, ha
nem hogy fegyvert” (Mt. 10, 34.) és ezáltal m eghirdette a „.világ feje
delme ellen való harcot. A tanítványok élethivatása sem lehet más, 
m int harcolni az ezerarcú bűnnel. Ha a keresztyén ember nem harcol, 
akkor arról tesz bizonyságot, hogy m ár valójában nem keresztyén. 
Hiszen a keresztyén ember életét csak a szüntelen és állandó harc biz
tosíthatja. Ez a küzdelem igen sok aktivitást, keménységet és erőt kö
vetel, hiszen az sokszor a szószoros értelm ében gyilkos kézitusává és 
késhegvremenő küzdelemmé válik. Ebben a viaskodásban csak a vég
sőkig elszánt, szívós és bátor keresztyén ember állhat meg. Pál apostol 
mondja, hegy úgy kell küzdenünk, m int „a Jézus Krisztus jó vitézei
nek”. (II. Tim. 2, 4.) Ő maga írja magáról: „Én azért úgy viaskodom 
(úgy veszek részt az ökölvívásban =  pükteuo) m int aki nem levegőt 
vagdos”. (I. Kor. 9, 26.) Ügy is m ondhatnánk e szerint, hogy az igazán 
keresztyén ember állandóan ringben áll, ahol folytonosan ökölharcot 
vív a bűnnel. És jaj annak, aki gyenge, gyáva és puhány. Aki nem 
„harcolja meg a hitnek szép harcát” (I. Tim. 6, 12.) m enthetetlenül 
elbukik. Luther mondja: „A keresztyén ember szüntelen harcban áll. 
Viaskodik benne a halál és élet, bűn és kegyesség, jó és rossz lelkiisme
ret, öröm és nyomorúság, reménység és rettegés, h it és hitetlenség”. 
A harcoló keresztyénség csak olyan m agyarokat term elhet ki — ha 
azok igazán keresztyének — akik az élet minden területén férfiasán, 
szívósan, halálraszántan megállnak, akikben nincs a bűnnel szemben 
megalkuvás és kiegyezés, bárm ilyen területen és bárm ilyen formában 
is (pl. az Isten által nekünk adott drága magyar föld elorzásában, mint 
,,A kastély árnyékában”) jelentkezik is az.

3. A keresztyénség az erő vallása, m ert benne magának az Isten
nek ereje nyilatkozik meg. Erőforrása az evangéliumban önmagát adó 
Teremtő, Megváltó és Megszentelő Isten. „Mert a keresztről való 
beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik 
m egtartatunk, az Istennek ereje.” (I. Kor. 1, 18.) A keresztvénségben, 
közelebbről az egyházban dolgozó isteni erő, dynamis, pedig hatalm a-



sabb mindenféle jels?avak, és különféle „izmusok” által feldoppingolt 
és felkorbácsolt eml éri erőnél. Csak bele kell néznünk az egyház tö r
ténetébe, hogy meglássuk a keresztyén hit erejét és azt. hogy „az a 
győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi h itünk”. (I. Ján. 5, 4.) Kez
detben a kis názáreti szektával egy egész ellenséges világ áll szemben 
a maga hihetetlen nagy katonai, politikai és szellemi erejével. De a 
keresztyénség diadalmaskodott ezer akadály ellenére. Ma m ár 700 
millió ember keresztyén! Pedig hányszor akadtak Nérók, akik azt h it
ték, hogy úgy fog összeomlani az egyház, m int a máglyákon elevenen 
elégetett keresztyének megszenesedett holttestei. H ;ába dobták vad
állatok elé a Krisztus híveit, hiába börtönözték be, fűrészelték eleve
nen ketté őket, a keresztyénség feltartózhatatlanul terjedt tovább. 
Állítjuk, hogy Oroszországban is a keresztyénség erősebb lesz, m int 
a bolsevizmus előtt. Krisztust nem lehet legyőzni!

4. Az egyházban és egyesekben dolgozó isteni dynamis nagyobb, 
m int a lehetetlen. Ez az erő a Krisztust gyűlölő Saulokból. Krisztusért 
ezer halálos veszedelmet örömmel elszenvedő Pálokat, Krisztust egy 
cselédlány előtt gyáván megtagadó Péterekből Kőszikla-hitű tan ítvá
nyokat, a parázna és házasságtörő Augusztinuszokból Istennek od.a- 
szentelt egyházatyákat, a harmincszoros gyilkos Kothabi újból (a „kar
ének apostola”) misszionáriusokat formál, akik népük tízezreit veze
tik a Krisztushoz. És még hány millióan tudnának bizonyságot tenni 
Krisztus csodálatos, újjáformáló, ujjászülő erejéről. A különböző poli
tikai „izmusok” átgyúrhatnak ugyan embereket, de hatásuk mindig 
csak időleges. És akkor m ondják fel a szolgálatot, amikor leginkább 
szükség volna az erőre.

5'. A keresztyén életet igazán komolyan élő, hívő egyéniségek a 
saját életükkel bizonyítják be, hogy a keresztyénség nem gyáva, 
passzív és erőtelen embereket nevel, hanem éppen a legbátrabb és 
legaktívabb egyéniségeket. Pál apostol a maga beteges testével az 
akkori utazási nehézségek között, akkora missziói utakat tett meg, 
állandóan p rédikálva, gyülekezeteket szervezve, folytonos életvesze
delmek között, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Csupa erő, csupa akti
vitás, csupa bátorság volt. Luther, miközben igazán harcolja a hitnek 
a harcát, valóságos acélemberré lett, aki minden akadályt legyűrő erő
vel, magával sodró .aktivitással dolgozott, írt, prédikált és állt ki bát
ran ellenfelei elé. Egy egész könyvtárra való könyvet írt. Volt olyan 
idő, amikor félév alatt 12 könyv került ki a tolla alól. A belmisszió és 
külrrysszió m unkájában is bátor, erős vasem bereket látunk. Franke 
Ágost 4 tallérral és 16 garassal kezd hozzá a hallei árvaház megépíté
séhez. Em berfeletti küzdelemmel mégis felépíti W iehern János 
szalmafedeles házzal kezdi és csodálatos energiával és még több imád
sággal egy belmissziói hatalm as fellegvárat épít fel. Egede János több 
mint 10 éven keresztül hiába prédikálja az evangéliumot Grönland- 
ban: egy ember sem keresztelkedik meg. De ő jégben és fagyban, sok 
szenvedések közepette nem tágít helyéről. És győz. Geiszler vízkóros 
testtel, állandóan gennyező, nyitott sebekkel, folytonos életveszede
lemben 14 éven keresztül eredm énytelenül hirdeti az igét a pápuák
nak. De nem csügged. Csodálatos bátorsággal tovább küzd. És végül 
nem hiába. Morrison Róbert 27 éven keresztül görnyed a Biblia-fölé, 
hogy azt kínai nyelvre lefordítsa. De szívósan, hihetetlen nagy nyelvi 
nehézségeket lebirkózva, végül is elkészíti a kínainyelvű Bibliát. És 
a többiek: Hotchkiss, Allen Gardiner, Szabhu Szundár Szing, Nommen- 
sen Lajos, Kagawa, Livingstone Dávid, Hudson Tayler Jakab, Kunst 
Irén stb. elképzelhetetlen aktivitással, em berfeletti erővel dolgoznak, 
prédikálnak, gyógyítanak.

Szegény jó Holló János minden jószándéka m ellett nagyot téve
dett. Azt hitte, azért gyengék doboji magyarjai, m ert keresztyének. 
Pedig azért voltak gyengék és széthúzok, m ert nem voltak igazán, 
komolyan keresztyének. Nem „magvari evangérum ot” kellett volna 
nekik prédikálni, hogy hősökké nevelődjenek, hanem a tiszta és ham i
sítatlan evangéliumot, mely az Istennek ereje. Azért hagyta az állam, 
hogy pusztuljon az erdélyi magyarság és azért nem fogtak igazán 
össze az erdélyi magyarok, mert vezetők és vezetettek szívéből hiánv- 
zott Az, aki segíteni tudott volna rajtuk. Hiányzott a Krisztus. Krisz
tusra lett volna szükség, nem pedig „evangéliumi pótlékokra”.

(Folytatjuk.) Káldy Zoltán.

B m a n a i m i T
ban, az Erdélyért vívott harcokban ha
lálos sebet kapott és a nagyváradi hadi
kórházban hősi halált halt. Bajtársai 
ideiglenesen az ottani hősi tem etőben  
tem ették el. Azokat az eszm ényeket, 
am elyekről alig egy hónappal előbb a 
legfelsőbb Hadurat üdvözlő beszédében  
szólott, életének feláldozásával pecsé
telte meg. Szülei és testvérei — köztük 
Pósfay György lelkész — gyászolják. — 
Nem es várbóki Plachy Zoltán főhad
nagy, több hazai é s  ném et hadikitün
tetés tulajdonosa szeptember 21-én, 27 
éves korában hősi halált halt. T estvér
bátyja — Plachy Lajos tábori lelkész 
— ideiglenesen Kőrösmezőn tem ettette 
el. Emlékére a bajai templomban októ
ber 1-én gyászistentisztelet volt. — 
Szabó L evente tart. zászlós 23 éves ko
rában az Arad körüli harcokban szen
vedett sérülései következtében Oroshá
zán elhunyt. Tem etése szept. 30-án 
volt Gödöllőn.

Magyar egyházi zene címen a rádió 
új műsorszámot hirdet. Szerepváltozás 
folytán szeptember 24-én Peskó Zol
tán 2 evangélikus zeneszerző orgona
művét: Sulyok Imre Te Deumját és 
K api-K rálik Jenő: Térj magadhoz
korálfantáziáját játszotta. A.z adásról 
hangfelvétel készült az északi és dél
amerikai rövidhullám ú műsor részére.

Kinevezés. Lőrinczy Mária tanárnőt, 
a Budapesti Székesfővárosi Iskolán- 
kívüli N épm űvelési B izottság szakelő
adóját az igazgatói cím mel tüntették ki.

Házasságkötés. Mohr Gedeon kassai 
lelkész és Pauksch Etelka szeptember 
28-án tartották esküvőjüket a kassai 
evangélikus templomban. Az esketési 
szertartást dr. Schulek Tibor tábori al- 
esperes végezte.

Hősi halál. Molnár Gábor karp. őr- 
vezető, külsővati evang. tanító 29 éves  
korában, O svasladveskánál hősi halált 
halt.

Beiratkozás kereskedelmi szaktanfo
lyamra. A vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter úr megengedte, hogy mind
azok a fiúk, akik a gimnázium, vagy a 
polgári iskola IV. osztályát sikerrel 
elvégezték és valam ely oknál fogva 
nem vétettek fel a gimnázium V. osz
tályába, vagy a kereskedelm i közép
iskolába, a Baross Szövetség tízhóna
pos gyakorlati K ereskedelm i Szaktan- 
folyamára iratkozhassanak be Az elő
adások már megkezdődtek. Beiratkozni 
Bpesten, VIII., Vas-u. 9. sz. alatt lehet 
naponként d. e. 9—2-ig és d. u. 5—7-ig. 
Távbeszélő: 139-488.

Pályázat. Tab (Somogy megye) tár
sulati polgári iskolája nyugdíjképes ál
lásra keres két közép- vagy polgári is 
kolai tanárt (nőt). Pályázhatnak nyug
díjas tanerők is. Havi fizetés 600.— P.
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EMMiElET \
Budapesti istentiszteletek sorrendje 1944. október SS

Deák-tér 4
D eák-tér 4. (német nyelven) 
D eák-tér 4.
D eák-tér 4.
Fasor
Fasor
Fasor
A réna-út 7.
Kőbánya, Kápolna-u. 14
Kőbánya
Sim or-utca 35.
Simor-u. 35. (katonai) 
R ákóczi-út 57. (szlovák) 
Rákóczi-út 57. (betérteknek) 
Rákóczi-út 57. (magyar) 
ÜMŐi-út 24.
Vilm a kir.-né-út 17. (1. h. k.) 
Szvetenai-u. elem i isk. 
Gyarm at-utca 14.
Egressy-út 73.
F óti-út 22. (katonai)

d. e. V29 Muncz Frigyes 
d. e. V2IO Güttler Vilmos 
d. e. 11 Dr. Kékén András 
d. u. 4 K árolyfalvi Béla 
d. e. 9 Pásztor Pál
d. e. 11 Pásztor Pál
d. u. 4 Pásztor Pál
d. e. V4IO Harmati György 
d. e. 8 Sülé Károly
d. u. 4 Sülé Károly
d. e. 8 Boros Károly
d .e . 9 ----------------------------
d. e. 10 Szilády Jenő dr. 
d. u. V2I D renyovszky János 
d. u. 5 Harmati György 
d. e. 9 Dezséry László 
d .e . 8 Varga József 
d. e. 9 Károlyfalvi Béla 
d. e. V2IO Scholz László 
d. e. 8 Ruttkay Elemér 
d. e. V29 Tcm csányi László

F óti-út 22.
Fóti-út 22. (betérteknek) 
Fóti-út 22.
Torockó-téri ref. templom  
B écsikapu-tér 
B écsikapu-tér (német) 
Bécsikapu-tér  
Bécsikapu-tér  
Böszörm ényi-út 22. 
Böszörm ényi-út 22.
I., Váralja-u. 14.
Dévai Bíró M .-tér (német)
Dévai Bíró M átyás-tér
Dévai Bíró M átyás-tér
Kelenföld
K elenföld
Kelenföld
Kamaraerdő
Báthory László-u. 8.
Rákosfalva

d. e. luMánossy István  
d. u. 1 Y im ár Jenő
d. u. 4 íSpaár Jenő
d. e. 8 — Y ------— — —
d .e. 9 ----------------------------
d. e. 10 — —* — — — —
d .e. 11 vitéz Sréter Ferenc
d. u. 6 Bagár Iván
d. e. V4IO Ferenczy Zoltán  
d. u. 6 Danhauser László
d. e. 1 0 -------------*-------------
d. e. V2 9 ----------------------------
d. e. 10 Bottá István
d. u. 4 Bottá István
d. e. 9 W olf Lajos
d .e . 11 W olf Lajos
d. u. 5 M edvegy Antal
d. e. 114 ■----------------------------
d. e. V29 Zulauf Henrik 
d. e. V2I2 ----------------------------

Bárhol hirdetőit könyvet s z á l
I B I  SCHOLTZ TESTVÉREK I B  I

könyvkereskedése 
I Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Telelőn: 3 3 0 - 6 4 8 .  11 1 ■ !  11

K I S S  F E R E N C  kegyszerek, ezüsttá lak ,
Ö T V Ö S T A N Á R  gyűrűk, serlegek, 

B U D A P E S T  ékszerek, kancsók, 
H A R I S B A  Z Á  R -K Ö Z  3. c s a t to k ,  hamutálak, 

T E L .: 384—447. nászajándékok.

Miért tám ogassuk  az Evangélikus Egyház* 
kerületek Jóléti Egyesületét?

J j p  KERESZTÉNY C É G
Stingl, Lauberger, Stelz- 

— j g g S hamer, Ehrbar, Bösen- 
a J I  jgrjg H  dorfer stb. világmárkás 

zongorák, pianinók leg-

bérlet, szállítás, csere !

R e i s s m a n n  I m  r  é n é

Budapest, V i l i . ,  Rákóczi-út 5 5 .  Ifilcíon! 137-898

M ert az egyetlen evangélikus intézmény, mely halál
esetkor tem etkezési segély fo lyósításával a család segítsé
gére siet. — K iházasítási, tanu lm ány i, neveltetési segélye  
révén  gondoskodhatunk  gyerm ekeinkrő l.

Az egyesü le t ú tjá n  lé tre jö tt é le t, nyugdíj, tűz, betörés, 
ba lese t és szavatossági b iz to sítá sa in k a t előnyös d íjté te lek k e l 
k ö th e tjü k  m eg s az eg yházkerü le teknek  e zé rt v issza té ríte tt 
je len tő s összegekkel a szó rványokban  végzett m entő  m u n 
k á t seg ítjük  elő.

Az egyesü let tag lé tszám a: 28.915. — F ennállása  óta 2227 
a lkalom m al 372.827 P  tem etkezési segély t fize te tt ki.

Felv ilágosítássa l és tá jék o z ta tá ssa l szolgál az  egyesület 
központja : B udapest, IV., F eh érh a jó -u . 8—10. (E vangélikus 
bérház.) Telefon: 386-332., v a lam in t a kerü le ti fiókok: D eb
recen, Győr, K olozsvár, M iskolc, N agyvárad , Pécs, Szeged, 
Szom bathely . — Az egyesü le t á llan d ó an  felvesz és fog lal
koztat férfi és női tagszerzőket.

■ • I R É N "  f ü i ő k ü l ö n l e g e s s é g e k
Z o n g o r á k ,  h a r m ó n i u m o k

eladása \ y f  a n r ] x l n A  h i t te s tv é r ü n k  
v é te l e  I V I C l l U U I I l C  z o n g o r a t e r m é b e n  

B ezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

T ula jdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 
BUDAPEST ( B e lv á r o s ) ,  IV ., F eH érh a jó « u tca  8 —1 0 . s í .

T e l e f o n :  186—177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

R é q ^ H z í s m e r É

9  m e g b iz h a tó ^ j j j j^ g ^ jfS * ^ ^  ^  9

Szép utcai folyóvizes szoba |  ■  J  

Parlament mellett h í v ő  ref. I | | 0  

házaspárnál I i I U U U b

„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba.

R F I Y F P 7 0 K  z o m ^ n c t á b l á k ,U L L I  L  ü  L  U  1 \  vésések , jelvények, 
K O V Á C S  L A J O S  n é v i e g y e k ’ c i m k é k  

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

Hl Iványi é s  T h u ro
selyem, szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.
B u d a p e s t ,  I V . ,  S ü t ő - u .  1 .

Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTURÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVÉTSÉG HIVATALOS LAPJA  

Felelős szerkesztő: KEMÉNY LAJOS
Szerkesztő-bizottság: Bácsi Sándor, dr. Csengődy Lajos, D ezséry László, dr. Gaudy László, Kem ény Péter, Marcsek 
János, Mórocz Sándor, Novák Elek, Pásztor Pál, Peskó Zoltán, Scholz László, dr. Vácz Elemér, dr. Vető Lajos, vitéz

Virág Jenő, W olf Lajos
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M egjelenik minden szombaton. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895. 
Kiadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. Fritz László.

Előfizetéseket elfogad m inden lelkészi hivatal. Előfizetések és cím változások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes száma ára 24 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal csekkszámlájának száma: 20.412.

TARTALOM: Hová futnék? — „Magyari keresztyénség“ (V.) — A nemzeti megújhodás igazi útja — 
A Biblia útja — A pénz ördöge — Magyar evangélikusok Erdélyben — Hírek Finnországból — Hírek

A pénz ördöge
szálta meg a társadalmunkat. Ha ma
gunk nem • tapasztalnánk, el sem hin
nénk másnak, hogy m iket mernek 
kérni ma megszorult emberektől ma
gyarok, akiknek éppen van a kezük
ben valami. Szajolból Szolnokra (mivel 
hamarjában nem volt más átkelő esz
köz az elrontott Tisza-híd miatt, s m i
vel késő estig kellett volna várni a 
MÁV szállítóeszközeire, s m ivel már 
két napja utaztunk egy éves kisgyerek
kel), szekeret kerestem. Már 100 pen
gőt is ígértem  kocsisoknak, de csak 
120 pengőért vittek el 11 kilom éteres 
útra. Ez majdnem három mázsa búza 
ára. Tíz nap m úlva megérkező három  
szem élypodgyászom at (egy mázsa súlya 
volt) hatvan pengőért hozták laká
somra az állomásról. Ugyanez a toló
kocsis hordár egyúttal egy másik csa
ládnak rövidebb, s közbeeső útra há
rom csom agját negyven pengőért szál
lította, egy órai úttal tehát 100 pengőt 
keresett. Ha naponta csak egy ilyen  
utat vállal, havonta háromezer pengőt 
keres. D e az egész utat végigkárom - 
kodta, hogy nem lehet megélni. Me
lyik  lelkész keresi meg havonta csak 
egyharmadát ennek az összegnek? Az 
utcán a tengeri főtt csöveit 1.80 P-ért, 
de néha 2 pengőért is árusítják. Piacon 
legdrágábban egy pengőért lehet venni 
tengerit. Ha minden rezsijét, fűtőanya
gát, adóját stb .-jét leszám ítjuk ennek  
a barátságos kofának, akkor ötven f il
lért keres csövenkint. Napi kétszáz cső 
eladása esetén ez száz pengős haszon, 
havi háromezer pengő. Ne is beszéljünk  
azokról az urakról és tisztviselőkről, 
akik olyan munkákért, am elyekért már 
meg vannak fizetve, újabb összegeket > 
zsarolnak. Ne beszéljünk a trafikos- 
nékról, akik azon a napon, am elyen az 
ellátm ányukat kapják, rendszeresen be
csukják „betegség m iatt” a trafikjukat, 
s a  következő napon kifüggesztik a 
„minden füstölnivaló elfogyott” szö
vegű bűvös táblácskát. Ne beszéljünk  
a 14 pengős szőlőről, melyből a nyolc 
pengős bor lesz később. N e is beszél
jünk a harminc pengős és ötven pen
gős mázsa fáról, aminek még örülni 
kell, ha egyáltalán ajándékozódik a k i
szolgáltatott vevőnek. Ne is beszéljünk  
a soproni 400 pengős napi penzióról, s 
a „magyarról”, aki a vonaton egy hé
tig utazó erdélyi családnak egy két 
kilós kenyeret ötven pengőért adott el. 
N e is beszéljünk a budapesti negyven
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Hová futnék?
Minden reggel szomorú hírekre ébredünk. Olyan idő érkezett el 

reánk, mely naponkénti m egpróbáltatásokat hoz. Tele vagyunk aggódó 
szeretettel legközelebbi hozzátartozóink, családi otthonunk, templo
maink, anyaszentegvházunk és a nekünk legdrágább föld, a magyar 
föld iránt. Nincs ezen semmi szégyelnivaló. Nem gyávaság és nem 
félelem ez. A szeretetnek az aggódása, mellyel mindent és m indenkit 
m egtartani és megmenteni akarnánk.

Leküzdhetetlenül fájdalmas érzés az, hogy ahol az ellenség meg
jelenik, ott azonnal egy m indent megszakító vonal keletkezik. Nem 
tudunk áttekinteni rajta, nem tudjuk, élnek-e azok, akik ott m arad
tak, állnak-e a falvak és a városok templomai, mi történik velük? 
Didergő szívvel hallgatjuk azok beszédét, akik el tudtak menekülni.

Most kell felcsapni a szívünkből a kitartó és meg nem rettenthető 
hitnek. Ha könny hull ki szemünkből az érkező hírek hallatára, csak 
hadd hulljon, a szeretetnek a könnye ez. De ugyanez a szeretet te t
tekre serkent. Nem tű ri a tétlenkedést, sürget, hogy csinálj valamit, 
ne várd mozdulatlanul sorsodat és amíg időd van, addig még valami 
adósságot törlesszél le mindabból, amivel szeretteid, hazád, tem plo
mod, lelked, üdvösséged irán t tartozol.

Sorsod ugyanis nemcsak a tiéd* Nem rólad van csak szó egyen
ként és külön-külön, hanem közös sors most ez sokféle szenvedéssel. 
Megmenthetsz egyet-mást földi javaid közül, megmaradhat, vagy el
veszhet életed, ezt nem tudhatod egy napra sem előre. De ami ennek 
a világszerencsétlenségnek az idején a szenvedésekből szétárad a föl
dön, abból a te részed bizony rád talál. És akárhányszor mondogattad 
könnyelműen, vagy hallgattad másoktól figyelmetlenül, most meg 
kell tanulnod és meg kell értened egész teljes jelentőségében, hogy 
magad és mindened, otthonod, hazád, életed, halálod Isten kezében van.

Fogjad meg erősen és hittel ezt a bizonyosságot. Ébredj minden 
reggel erősebben felbuzduló lélekkel. Nem a halál közeledik hozzád, 
hanem közelebbről érezheted a terem tő és uralkodó nagy Istent. 
Krisztus keresztjén át atyai arcát láthatod. Odáig kell erősödnöd, 
hogy keresztyén szívvel mondjad el a régi zsoltáríró felkiáltását: 
„Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hová fussak?“ A föl
dön itt-o tt találhatsz néhány napra szóló menedéket, de a végső mene
dék m indannyiunk  számára ő maga, a világ Atyja, akihez most min
ket ilyen sötét napok visznek közelebb, mind közelebb . . .  K. L.



„Magyari keresztyénség“
V.

„M agyar biblia.“ I.

Wass Albert „A kastély árnyékában“ c. regényében hirdetett 
„magyari kereszWénség“-ének a legnagyobb veszedelme abban van, 
hogy az Isten örökérvényű, m inden szellemi áram lat felett álló ön
kinyilatkoztatását a m agyar keresztyénség hirdetésével a koreszmék 
színvonalára szállítja le és m int „ le járt“ koreszmét halálra ítéli. Az 
Isten kinyilatkoztatásának örök igazságait — amelyhez sem hozzá
tenni nem tudunk, sem belőlük elvenni nem lehet —, egyszerűen 
félretolja és új „kinyilatkoztatásokkal“ lép a m agyarság elé. A Szent
írás teljes kiküszöbölésére törekszik (ugyanakkor azonban a leg
nagyobb paradoxonként keresztyénségről (!) beszél) és a magyarok 
kezéből kivett Szentírás helyébe „magyar bibliá“-t ad, „amely nem a 
zsidók történetéről szól, hanem a m agyarokéról“. M ert mint mondja 
„a m agyar múltból, a m agyar történelemből új bibliát lehet írn i“. 
Talán a magyar történelem nek nincs tanulsága éppen elég? Nincse
nek hőslelkű apostolai, szenvedő m ártírjai éppen elegen? Zsidók bib
liája s a magyaroké között mi lenne a különbség? V ilágterem tés : hon

foglalás. Egyiptomi vándorlás : 150 éves török rabság! Átkelés a Vörös
tengeren és egyébb csodák? H át nem elég csoda, hogy ez a nemzet 
újra és ú jra feltám adott; stb? „Erről kell a m agyaroknak prédikálni 
— mondja jó Holló János — , nem pedig szakállas vén zsidók nyo
morúságairól“. Elintézhetnénk ezt az egész kérdést úgy, mint egyes 
doboji magyarok, akik így dünnyögtek, míg papjuk a szószéken Bo- 
tondról meg Zuárdról „prédikált“ : „Ejszen, bolondulásnak indult a 
papunk“, de e téves eszmék elterjedtsége m iatt azokkal bővebben kell 
foglalkoznunk. Bár a kinyilatkoztatás minden körülm ények között 
megáll és önmagát igazolja, mégis a világos látás kedvéért a mi szem
pontunkból kell vele foglalkoznunk.

1. Holló János tanításaiban m indenekelőtt meg kell látnunk a 
Szentírás, közelebbről az Ótestámentom. m int ,,zsidók bibliája“ ellen 
való állásfoglalást. Amióta a saiát dicsőségétől megkótvagosodott 
ember Istent detronizálta és a m egüresített trónra, a fait és vért ül
tette, mint „isteneket“, azóta egyes „bölcs“ faitudósok a Szentírást, 
különösképpen pedig az Ótestámentomot a zsidó szellem alkotásának 
tekintik és mint ilyet annak értékét egvedül sa'iát faji szem pontjuk
ból állapítják meg. Mivel pedig saját faiiságuk szempontjából idegen, 
azért elvetésre ítélik. E szerencsétlen felfogással kapcsolatban tisztán 
kell látnunk a következőket: a) A Szentírás és ezen belül az Ó testá
mentom nem egv bizonyos faii beágvazottságú nróféták és evangélis
ták szüleménye, hanem a minden faiiságtól független, minden faj 
felett álló Tsten önkinvilatkoztatása. Nem a zsidó lélek tenrielvénve, 
mert hiszen a nróféták és apostolok, csak eszközök, íródeákok voltak 
és csak azt írták, amit az Tsten a Szentlélek által nekik kinvilatkoz- 
tatott. Tudnunk kell, ..hogy az írásban egv prófétai szó sem támad 
saiát magyarázatból. Mert soha sem em ber akaratából származott a 
nrófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva szólották az Istennek 
Szent emberei“ (II. Péter 1. 20—21.). Ezért épnen olvan naív dolog a 
Szentírást a „zsidók könyvének“ mondani, mint. ni. a magvarokénak, 
németekének, vagy esetleg a hottentottákénak. A Szentírás nem ennek 
vagy annak a népnek a könvve, hanem magának a Szent Istennek a 
könvve, melyben minden néphez egvformán szól. — b) Csak azok 
m ondhatják a Szentírást a ..zsidók könvvének“. akik vagv soha nem 
olvasták, vagv ha olvasták is. igen vakon és süketen forgatták annak 
lapiait. Mert ha valaki egv kis figvelemmel és érett ésszel olvássa. 
magától ráiöhet arra. hogv a Szentírás nemcsakhogv nem a zsidó lel
kek termelvénve, hanem Móz. I. könyvétől a Jelenések könyve utolsó 
betűjéig, bizonvos szempontból éppen arról beszél, hogy az Isten, aki 
„nem személyválogató“ (Ap. Csel. 10, 34), milyen kíméletlen kemény
séggel üzen hadat és küzd a zsidóság fajilag m eghatározott erkölcsi- 
sége és fajilag beskatulyázott vallásossága ellen. A modern XX. szá
zad, fai. és vér megszállottjai nem látják olyan élesen a zsidóság faji 
bűneit, m int a Szentírás és evégből nem is tudják annyira ostorozni,

rommniT
pengős szobaárakról, s a vendéglői 12 
pengős íillérnyi húsadagokról.

Mi történik itten? Ki bírja ezeket az 
árakat? S ki vállalja ezekért az erkölcsi 
rontásokért a felelősséget a nem zet jö
vője előtt? Ezek a dolgok Lassanként 
egészen nyíltan folynak, s nincs erő, 
sem  a társadalomban, sem az állam ha
talomnál ezek m egfékezésére. Ha va
laki kételkedik a háború erkölcsi kö
vetkezm ényeinek felm érhetetlen sú
lyosságában, az gondoljon pl. az anyagi 
erkölcs ilyetén fejlődésére S aki még 
ma sem hisz a prédikációnknak, am i
ben minden nyomorúságunk egyetlen  
okára a bűnre hívjuk fel az ostorozó 
prédikációkat már unó gyülekezetét, az 
elm élkedjék ezeken a jelenségeken egy 
kicsit. Lelki újjászületés, az egész nem 
zet, vagy lega láb b is'a  döntő, s veze
tésre képes kisebbség belső lelki m eg
újhodása nélkül nemcsak a jövőnk ki
látástalan, de a jelenünk is kibírhatat
lan. Fegyverkezés, munka, harc, le
mondás és sem mi sem elég, semmi sem  
pótolja a lélek tisztaságát, az Istennek  
engedelm es belső becsületet, a keresz
tyén erkölcsöt. Ami lelki, szellem i 
erőnk m ég van, fordítsuk mind Isten 
szolgálatára, bizonyságtételre, s m in
denekelőtt keresztyén példaadásra. A 
Mammon ördöge m agával ragadhatja 
egész nem zetünket a halálba. • dyl.

Magyar evan
gélikusok Erdélyben

Most, amikor szívünkben oly sok 
aggodalom mal tekintünk keleten élő  
testvéreink felé, nekünk magyar evan
gélikusoknak nem szabad m egfelejtkez
nünk Erdélyben élő magyar evangéli
kus gyülekezeteinkről sem. Legtöbben  
ugyanis úgy tudják hazánkban, hogy 
Erdélyben csupán a szászok evangéli
kusok, a magyarok reformátusok, ró
m ai katolikusok, vagy unitáriusok. — 
Gyakran magunk is igazat adunk ennek  
a vélem énynek, ezzel pedig sem az 
igazságot nem képviseljük, sem egyház
ism eretünkről nem teszünk bizonysá
got, hanem m egfelejtkezünk magyar 
evangélikus Sionunk keleti szigeteiről 
és végvárairól, az erdélyi magyar evan
gélikus gyülekezetekről.

Az igaz, hogy Erdélyben az evangé
likusok többsége szász, de a történelm i 
Erdély területén (Észak- és Dél-Erdélyt 
egynek véve) ma kb. 30—35.000 ma
gyar ajkú evangélikus is él, a perem 
vidékekkel együtt kb. 50.000. Az er
délyi magyar evangélikus gyülekezetek  
egyrésze már a reformáció korában ke
letkezett, tehát hittestvéreink őslakók  
lakhelyükön. A gyülekezetek másik 
része pedig a múlt században, vagy a 
legutóbbi időkben alakult és híveik  
nagyrészt más vidékekről telepedtek  
oda. »

Ha meg akarjuk ismerni az erdélyi 
magyar evangélikusságot, akkor nem  
szabad m egfelejtkeznünk a perem vidé
keken tehát nem a tulajdonképpen tör
ténelm i Erdély területén fekvő gyüle
kezeteinkről sem  (pld. a Bánságban, 
Arad környékén és az ú. n. keletm a
gyarországi részeken levőkről), am elye
ket a történelmi sors oly sokszor hozott 
közösségbe az erdélyiekkel. Helyesebb,

I ha nem annyira keletkezésük ideje sze-
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mint ahogyan azt éppen a Szentírás teszi. Hogy lehetne ezek után a 
Szentírás a „zsidók könyve“?

2. De nemcsak azért kell körömszakadtig ragaszkodnunk'a Szent
írás ótestámentomi részéhez, m ert annak semmi köze nincs a zsidó 
fajisághoz, m ert a) az Ótestámentom magának Jézusnak is szent 
könyve volt és annak jövendöléseit Magára vonatkoztatta. Luk. 4. 
16—21.-ben olvassuk, hogy Jézus a názáreti zsinagógában Ésaiás köny
vét olvasta és mikor elérkezett oda, hogy el fog jönni az Űr Küldöttje, 
aki a szegényeknek evangéliumot hirdet, akkor ezekkel a szavakkal 
hajto tta be Ésaiás könyvét: „Ma teljesedett be az írás a ti hallás
tokra“. A hegyi beszédben így beszéí Jézus az Ótestámentumról: „Ne 
gondoljátok, hogy jöttem  a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlé
sére! Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem “. 
(Máté 5, 17.) b) Nemcsak Jézusnak volt szent könyve az Ótestámentom, 
hanem az első keresztyén gyülekezetnek is. Pál apostol, mint az első 
keresztyén gyülekezetek egyik tagja írja az Ótestámentomról: „A
teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg- 
jobbításra, az igazságban való nevelésre“ (II. Tim. 3, 16). Az első 
keresztyénekkel együtt a modern XX. század hivő keresztyénjei is 
vallják, hogy azok az ígéretek, melyek Ótestámentómban vannak, 
Jézusban teljesedtek be. Éppen ezért m ár az Ótestámentomban is 
Jézust látjuk, és annak sorait Jézusra vonatkoztatva olvassuk. Az Űj- 
testámentomban ugyanaz az Isten szól hozzánk, aki Abrahámnak, 
Jézusnak az Istene volt. — c) Ragaszkodunk az Ótestámentomhoz 
azért is, m ert annak elvetése mindig maga után vonja az Ű jtestám en- 
tom elvetését is. Hiszen az Űjtestám entom ban többszáz ótestámentomi 
idézet van és ezeknek a kivagdosása az Űjtestámentom  teljes meg
semmisítéséhez vezet. Az Ótestámentom nélkül képtelenek vagyunk 
az Űjtestámentom  megértésére. A kettő elválaszthatatlan, úgy össze
tartoznak, mint a fának a gyökere és törzse. Nem lehetnek meg egy
más nélkül.

3. Á ltalában azok, akik a Szentírás helyébe „magyar bibliát“ 
szeretnének a magyarok kezébe adni, azért harcolnák kézzel-láb'bal 
(és főleg sötét szívvel és fejjel!) az Ótestámentom ellen, m ert nem 
tudják bevenni Isten döntését: m iért éppen az ezerbünben élő Izrael 
Isten választott népe? Erre a következőket felelhetjük: a) Akár te t
szik nekünk, akár nem, Isten az Ö szuverén, világfölényes, semmiféle 
emberi szemponttól nem függő hatalm ánál fogva, a mai fajtudósok 
véleményének kikérése nélkül, valóban Izrael népét választotta ki 
arra, hogy e nép történetén keresztül minden nép számára örök
érvényű igazságait közölje. — b) Ez a kiválasztás semmiképpen nem 
az érdem vagy kiválóság alapján ment végbe, hanem az Isten ingyen 
való kegyelméből. — c) Emberileg úgy látszik a dolog, hogy éppen 
azért választotta ki Isten a zsidó népet, m ert az ő történetükön tüdta 
legjobban szemléltetni az ember nagy bűnösségét és az Ö nagy kegyel
mét. Éppen a zsidó népen keresztül tud ta legjobban felm utatni „az 
emberi bűnt, tehetetlenséget, nyomorúságot. A zsidók sűrű vére. ko
nok lelke, hatalmi vágya, anyagiassága kitűnően szemlélteti az ember 
nagy bűnösségét. Ezzel szemben tűnik ki igazán az Istennek nagy 
kegyelme. Az egész sötét történet csak anyag az isteni kegyelem m un
káiénak láthatóvá tételére“ . Nekünk nem lehet más feladatunk, mint 
alázatos lélekkel belenyugodni Isten m egm ásíthatatlan végzésébe és a 
zsidó nép kiválasztásában megmutatkozó isteni kegyelmet hitünkkel 
megragadni.

Nem alacsonyíthatjuk hát le az Isten önkinyilatkoztatását egy
szerű koreszmének, m ert mind Ravasz László mondja: „ezzel a világ 
tartó-oszlopait vonjuk ki és ez a szétomlásnak, a káosznak, az eltör- 
pülésnek és elállatiasodásnak a kezdete“.

(Befejezés következik.) K á l d y  Z o l t á n .

W f f l K U S & E T
ránt, hanem: elhelyezkedésük szerint
vesszük sorra a gyülekezeteket. Tekint
sünk tehát először azokra a testvé
rekre, akik a második bécsi döntés ál
tal m egvont határokon túl maradtak.

I.
Nem messze a Bécsben m egvont or

szághatártól, a Székelyföld déli részé
nek folytatásaként terül el a Barcaság. 
Ez egyike hazánk azon vidékeinek, 
ahol a legsűrűbben élnek magyar evan
gélikusok egy tömbben, 12 egyházköz
séget alkotva. Már azért sem szabad e l
felejtkeznünk ezekről a testvéreinkről, 
mert a Dunántúl egyes részeit, Oros
házát és környékét, valam int a Sajó 
völgyét kivéve, talán nincs is más része 
hazánknak, ahol ilyen nagy tömbben 
élnének fajilag is a magyarsághoz tar
tozó evangélikusok. A barcasági m a
gyar evangélikus gyülekezetek mind 
Brassó vármegyében vannak. Különös
képpen érdekes színfoltjai hazánk 
evangélikusságának a hétfalusi csángó- 
evangélikusok, akik Brassótól keletre 
hét faluban, illetve nyolc egyházköz
ségben élnek. Ezek a gyülekezetek: 
B á c s fa lu ,  T ü r k ö s ,  C s e r n á t f a lu ,  H o s s z ú 
f a lu —A ls z e g ,  H o s s z ú f a lu —F e ls z e g ,  T a t 
ra n g ,  Z a jz o n ,  P i i r k e r e c .  Brassó megye 
északi részében pedig: A p á c á n ,  K r i z -
bán ,  B a r c a ú j f a l u b a n ,  valam int B r a s s ó  
városában vannak magyar evangélikus 
egyházközségek. így  a Barcaságban 
magyar evangélikusok kb. 20.000-es 
tömbben élnek együtt.

(Folytatjuk.) P ó s f a y  G y ö r g y .

Hírek Finnországból
M indenegyes foglalkozási ág képvi

selve van az önkéntes véradásban. „Az
önkéntes véradásban résztvevők, saját 
életükkel mentik meg mások életét” — 
mondja Niilo Visapää orvoskapitány 
erről a nem es cselekedetről. M egálla
pította egyik beszámolójában, hogy 
százalék szerint a következő csoporto
kat lehet felállítani, ha az önkéntes 
véradásban résztvevők foglalkozását te 
kintjük: földm űves 3.8%, ipari és két
kezim unkás 10.4, vasúti és egyéb köz
lekedési eszközöknél elfoglalt szem ély 
3.1, kereskedő 25.3, egyéb szabad fog
lalkozásbeli 6.9, házi és tisztogatóm un
kás 7.3, betegápoló 5.9, tanuló 3.1 és 
végül hivatalt nem viselő szem ély  
(családanya, leány, lotta, stb.) 34.2%. 
A fentiekből látható, hogy a „legvér- 
m esebb” foglalkozások: a kiszolgálók, 
hivatalnoknők, betegápolónők, lottók, 
háztartásbeliek, munkások és a tanu
lók. — A vértadók háború idején, kü
lönösen nehéz harcok alkalm ával ha
vonként kétszer, csendesebb időkben 
egyszer, vagy félévenként egyszer szol
gáltatnak vért. E gy-egy háborús é v  fe l
ajánlott vérm ennyisége 20—30 tonnát 
is elér. A felgyógyult sebesültek tíz
ezrei bizonyítják a vérátöm lesztés nagy 
fontosságát. E gy-egy. vértadótól alkal
makkor 3—3 deciliter vért vesznek, 
m elyet üvegekben tárolnak. A tárolt 
vér m egfelelő hőségben több hétig is 
eláll. A tárolt vért sebesülteknél, kik 
sok vért vesztettek, sebesülés követ
keztében előállott vérkeringési zava
rokban szenvedőknél és idegsokkosok
nál használják fel. Csodálatos ered
m ényt értek el már eddig is a vérát
ömlesztéssel. Nagyon sok sebesültet

M egjelent az „Énekem az Ü r” kotta- 
füzete. A harmadik bővített kiadás az 
összes dallamot tartalmazza harmó- 
nium kísérettel együtt. Ára 3.50 P és  20 
fillér portó. M egrendelhető az Evan
gélium i Könyvkiadónál, Bpest, VII., 
Hársfa-u. 33. Csekkszámla: 11.069. Te
lefon: 225-778.

Kérelem. A Teológus Ifjúsági Kör 
kéri mindazokat a lelkészeket, akiknek 
birtokában Teológus Ifjúsági Kör-i 
sapka van, szíveskedjenek azt ármeg
jelöléssel címükre (Sopron, Deák-tér  
80.) elküldeni, mert csak így tudják az 
I. éves hallgatókat sapkával ellátni. 
Szívességüket előre is köszönik.
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A nemzeti megújhodás igazi útja
(Folytatás.)

Minden ember saját és nemzete érdekében dolgozzék a m egújho
dás e nagy feladatán. Először magán kezdi. Saját megváltozása, új 
élete másokat segít jellem ük m egváltoztatására. így kifejlődik a vilá
giak apostolkodása, az egyetemes papi szolgálat és kigyógyul a régi 
betegségekből az egyes ember és az egész nemzet. Az eredmények 
megint m utatják, hogy a megváltozott világi emberek nagy sokasága 
a missziói apostoli m unkát nagy sikerrel tudja végezni. Sokszor egész 
egyszerű munkás emberek jelentős emberek megváltoztatásával iga
zolják, hogy tudnak Isten eszközei lenni az új élet megteremtésében.

- Természetesen nem a beszéd a fontos itt, hanem a megváltozott 
új életminőség. E nélkül a legszebb prédikáció is zengő érc és pengő 
cimbalom; míg viszont az egyszerű szavakból álló, de az új valóságos 
életről szóló tanúbizonyság m egváltoztatja az embereket. Csak az igazi 
hitnek lángja gyújtja  meg más ember alvó mécsesét.

6. A vallás nemzetnevelő hatása.
A krisztusi szellemben megújhódott személyiségek hatására ú jjá  

lesz a nemzet is. A hit nemzetnevelői hatása ekkor mutatkozik meg 
a maga teljességében. Megszületik a hivő nemzet, amely alkot és 
terem t, m ert a nemzet szellemében a terem tő szellem: a Szentlélek is 
érezteti erőit.

7. Részesülhetünk életadó, nemzetépítő hittapasztalatckban és 
lelki ajándékokban.

Az em bereket meg lehet változtatni tiszta életre, hivatásukat tel
jes odaadással végző, buzgó vallásos emberekké lehet nevelni, akiket 
Isten arra szánt. Rá lehet nevelni arra is, hogy életet irányító val
lásos tapasztalatokat szerezhessenek. Pál apostol is erre buzdít: .,Töre
kedjünk kegyelmi adományokra, karizm ákra“ (I. Kor. 12, 31.). „Igye
kezzetek pedig a leghasznosabb ajándékokra.“

A mai elvilágiasodott nemzedék nem is sejti, mily gazdaggá tehe
tik életünket e vallásos tapasztalatok. Azok élik meg többnyire eze
ket a tapasztalatokat, kik templomba járnak, hitük van és csendben 
Isten előtt megállanak. M egtapasztalják, hogy lelki békét és meg
nyugvást nyernek. Más vallásos élmények hatására eltűnnek a gát
lások és bűnök, a szívükben új életöröm, biztonság, bizalom és erő 
ébred ott, ahol eddig lelki szorongás, félelem, tájékozatlanság, bizony
talanság Uralkodott.

A zsoltárírók és próféták tanúskodnak a vallásos élmények és 
hittapasztalatok változatosságáról és mélységéről.

Mindezek bizonyságot tesznek arról is, hogv e hittapasztalatok 
nemcsak a szorosabb értelem ben vett egyházi vallásosság körébe ta r
toznak, hanem a gyakorlati közösségi élet minden lehető viszonyával 
kapcsolatosak. Ha e szempontból nézzük a zsoltárokat, látjuk, hogy 
lelki életünk mily nagym értékben elszegényedett. Az egyházi gvakor- 
lat kiemelte a hittapasztalatoknak egy bizonyos körét, különösen a 
bűnbánattal, megtéréssel és a vallásos ünnepekkel, eseménvekkel 
összefüggőket, de evvel szemben a világi eredetű vallásos élmények 
majdnem teljesen elnémultak.

Méltó feltűnést keltettek Ady Endre vallásos élményei. A csodál
kozás annál is inkább igazolt, m ert az egyháztól nagyon messze eső, 
hitetlen környezetben, sőt vele szemben álló ellenséges szellemi irá
nyok, baloldali felfogásúak között élve, tett tanúbizonvságot vallásos 
élményei páratlan bőségéről és eddig nem ism ert fajairól. Sainos azon
ban, hogv nála a vallásos élmények ereje művészi alkotásban hasz
nálódik el. Pedig keresztyén vallásunk elsősorban az erkölccsel fonó
dik össze. Advnál ez a kapcsolat hiánvzik és így a hitének életet meg
újító ereje elveszett. A költőknek és művészeknek, de a vallásos misz
tikusoknak is veszedelme a hit erőinek eltékozlása. Ady vallásos 
jelentősége, szomorú élete ellenére is megmarad. Ö hitére nézve ellen
séges körülmények között is rendkívül értékeset alkotott.

Ma még a legtöbb költőt és művészt leginkább a szerelem fog
lalkoztatja, pedig a hittauasztalatok és élménvek igazolják, hogy az 
égi szerelem. Istent szerető lélek élményei sokkal hatalmasabbak, mé
lyebbek, gazdagabbak egyetemesebb jelentőségűek, mint a földi 
szerelem. Mert tárgya nemcsak a férfi és nő viszonya, hanem  Isten

B f t N G f l l k U S B F f
nem  is lehetett volna huzamosabb or
vosi kezelésben részesíteni, ha mór 
előbb nem alkalmaztak volna rajta vér
átöm lesztést. Egyes mérgezéseknél is 
már eredm ényesen felhasználható a 
vérátöm lesztés, m int pl. idegreumánál. 
A gyakorlat bebizonyította, hogy a vér
adás sem m iféle káros behatással nincs 
a vért a dóra.

A finn KIÉ nyári konferenciáján
többek között egyik laikus prédikátor 
nehéz szavakat mondott az egybegyűlt 
ifjúságnak: „Ne engedjétek a tüzet e l
aludni”. Az elhangzott mondat mintegy 
pecsétje lett a konferenciának, m ely
ről több más előadó is megem lékezett. 
A KIÉ titkára Verner J. Aurola le l
kész abban a reményben hívta össze a 
konferenciát, hegy az most is elvégzi 
áldását az igazán lelkileg éhezők és 
szomjazok között. Gulin professzor „Az 
igazi erőforrásokról” beszélt, Cke P el- 
tonen a Kotimaa egyik szerkesztője „A 
halált is legyőző keresztyénségről” tar
tott előadást. M egállapította, hogy a 
Krisztus Jézusban való hit, még a ha
lált is legyőző erő, m ely békességgel 
tölti el szívünket a halál kapujában.

Az egyház és a hívek része a keresz
tyén újságok munkájában. Az egyik  
ilyen újságban (értvén alatta az egy
házi újságot, az állami és a napilapok
kal szemben) a szerkesztő figyelem re
m éltó szavakkal fordult a hivatalos 
egyház és a hívek felé. „Hűvös és 
messziről való kezelése keresztyén lap
jainknak az olyan magatartás, m ely  
nem tesz különbséget egyházi és napi
lapok között. Nem illik ez az egyház
hoz, hiszen a saját lapjáról és az egyik  
munkaeszközről van szó. Mit tud itt az 
egyház tenni? — veti fel a kérdést , a 
szerkesztő. A hivatalos egyház, mint 
organizáció alig alapíthat egy vagy  
több, ú. n. szócsőként használható „sa
ját” lapot. Legjobb, ha az egyház m eg
engedi, hogy szabad elhatározásból és 
szabad alapon szülessék az meg. A lap- 
szerkesztés egyik .a lap fe ltéte le  a sza
badság. De az egyház hivatalos vezetői 
sokat tehetnek abban, hogy tám ogatá
sukkal becsületes eszközzé váljék az 
újság az egyház életében. Felelős hely
ről jövő tám ogatás nagyon sokat je 
lent. Csak egy példa szolgáljon erre. 
Püspöki ellenőrzés (canonica visitatio) 
alkalm ával kinyom tatott beszámolók 
néhány egyházkerületben arról tesznek  
bizonyságot, hogy szó volt arról is, 
hogy a gyülekezetben mennyige elter
jedt az egyházi újságok olvasása. Ez 
arra utal, hogy az ellenőrzést végző 
egyházi vezető beszélgetés tárgyává 
tette az egyházi újságokat. Mit is je 
lentene, ha a püspök, vagy helyettese  
minden alkalommal buzdítaná a h íve
ket az egyházi újságok olvasására, vagy 
ahol ez meg van, ott elism eréssel szólna 
erről. Ott ahol ez megtörtént, az egy
házi újságok terjesztése és olvasása 
gyülekezeti üggyé 'lett. Abban egy új 
munkaformát láttak meg, m ely ápo
lásra méltó éppen úgy, mint a többi 
egyházi munka. Ugyanezt elvégezheti a 
gyülekezeti lelkész maga is. Sok száz 
lelkészünk már felfigyelt erre és esze
rint járt el. Finnországban 350.000 ott
hon van. Addig még sehol se vagyunk, 
még az út legelején sem, míg m inden
egyes otthonba nem jut el valam elyik  
egyházi újságunk. Jelenleg a Kotimaa 
csak minden 9. otthonba jár. De ugyan
ez a munka vár m indenegyes keresz
tyén emberre. Nagyon sokan közülük
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gondoskodtak is már arról, hogy azok
ból az újságokból, m elyeket lelki épü
léssel olvastak, a szomszéd is elolvas
hassa és ugyanazt az áldást jelentse 
annak is, m int nekik. Az egyházi la
pok terjesztése és támogatása beleillik  
az ifjúság munkaprogramjába is. — 
Az egyházi lap azonban nem él meg 
abból, ha csupán előfizetőket gyűjtünk  
annak. Sajnos, igaz az is, hogy sok
szor egy-egy egyházi lap legfőbb tá
masza a benne elhelyezett hirdetések  
sokasága. M ásfelől azonban az is igaz, 
hogy nagyon sokat jelent a biztos 
anyagi alap. Sokszor úgy van, hogy 
minél biztosabb az anyagi alap, annál 
jobb a lap tartalma. Hiszen ezáltal le 
het a szerkesztőgárdát is kiszélesíteni, 
valam int a klisék elkészítése, s ezáltal 
nagyobb figyelem re való igény tartás 
ugyancsak biztos anyagi alaptól függ. 
Mint a fentiekből is látható, az egyházi 
újság nem magának gyűjt, hanem az 
olvasókat tartja szem előtt. Megjob- 
bult anyagi alap sokszor jelentheti a 
megjobbult lap előállítását is. Ezért 
fontos, de m ost már másodsorban, hogy 
az egyház és a hívek használják fel 
saját lapjaikat hirdetéseik közzététe
lére. Mégis mindenben legfontosabb a 
lélek, az újságban is. Ezt a lelki és  
szellem i segítséget várják az egyházi 
lapok is. Most hát félre minden más 
kérdéssel és nézőponttal egyházi lap
jainak támogatásánál. Azok fejlődése  
attól függ, hogy m eglátjuk-e felelősség- 
teljes helyzetünket és meg is tesszük-e  
mindazt, amit egyházi lapjaink várnak  
tőlünk.

Márk evangéliumának új kommen
tárja jelenik meg nemsokára a Theo- 
logiai Irodalmi Társaság kiadásában 
Gulin professzor tollából. A 155 olda
las mű feltételezi a görög nyelv ism e
retét.

HÍREK
Olvasóink figyelmébe. A legutóbbi 

kormányrendelet újból megszabta az 
időszaki lapok oldalterjedelmét. Ennek 
következtében olvasóink lapunkat csök
kentett terjedelem ben veszik kézhez.

D. Dr. Prőhle Károly egyetem i tanár, 
a pécsi Erzsébet Tudományegyetem  
Hittudományi Karának professzora s 
az egyetem  felsőházi képviselője az el
m últ tanév végén töltötte be egyetem i, 
ill. akadémiai tanári működésének 40. 
esztendejét. 1904-ben, m int lajtaújfalusi 
lelkész kapott megbízást, hogy előadá
sokat tartson a soproni teológiai aka
démián, aztán választott tanárként m ű
ködött ott, összesen 19 évig. 21 évet 
szolgált mostariig a hittudományi ka
ron. A ritka szép jubileum alkalm ából 
a Kar tanévnyitóján meleg ünneplés
ben részesítették.

A Hittudományi Kar tanévnyitójáról 
már m egem lékeztünk. Utólag közlünk 
most néhány jellem ző adatot dr. Só
lyom Jenő prodékánnak az elm últ év
ről szóló beszámolójából. A hallgatók  
segélyezése ez évben is tetem es volt, a 
segélyforrások ugyanazok, m int az 
előző évben. A segélyezés mértékére 
jellem ző ez a két szám: Ha nem let
tek volna kedvezmények, elengedések, 
ösztöndíjak és segélyek, akkor minden
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és a velünk közösségben élő emberek. A mai költők legnagyobb része 
még nem is sejti, mily végtelen életterületet hagynak kiaknázatlanul.

Vigyázni kell azonban, hogy a hittapasztalatok erkölcsi hatásúak 
és józan irányúak m aradjanak. Az elragadtatást, az Űjtestamentom - 
ban em lített nyelveken beszélgetést, Pál apostol sem értékelte sokra, 
bár gyakran együtt járnak nagyobb ébredési mozgalmakkal. Nemcsak 
a középkorban, de a m últ században m egindult angol és finn ébredési 
mozgalmak jelenségei is ezt m utatják. Az igazi hívek és hitébresztők 
mindig óvakodnak tőlük és kellő fegyelmezéssel el is érik céljukat.

Különösen értékes a hitélm ények hatására keletkezett ihlettség, 
az eszmékkel való telítettség. A karizmák, a felülről jövő drága aján
dékok ideje ez, párosul a fennkölt tiszta látással, a lelkes és mégis 
józan belső elevenséggel és bőségesen áradó termékenységgel. Csodá
latos ilyenkor a határozottság, belső biztonságnak az, érzése is, a he
gyeket mozdító hit élménye. M ár nálunk is szaporodnak újabban ilyen 
tapasztalatokkal rendelkező írók és költők. Kezdik látni, hogy az ihlet 
és az alkotás mámora m agasabbrendű és termékenyebb, ha azt imádko
zás utáni csend és áhítat előzte meg, vagy ily szavaknélküli imádkozó 
csendes lelkidet kiséri. Ihletés imádkozás és imádkozó ihlet, áhítat.os 
alkotás és alkotó áhítat a hegyibeszéd tiszta szellemét sugározza.

A vallásos belső tapasztalatok rendkívüli terem tő erők forrásává 
lehetnek. Eddig csak a szentek, a vallásnak géniuszai, a hit hősei sej
tetik  velünk ezt az em berfeletti hatalm at.

Különös, hogy az ész módszere felhasználásának titkát mind job
ban megismertük és ennek révén az emberek ezreit képesítjük a tu 
domány kutató, feltaláló módszereinek használatára: addig a hittapasz- 
talatok terén még csak a kezdő lépéseket tesszük. De m ár is sikerült 
az egyszerű világi embereket is rávezetni arra, hogy ,.eredményesen 
törekedjenek kegyelmi lelki ajándékokra” és a Teremtőszellem (a 
Szentlélek) közvetlen hatása alá kerüljenek. A kezdet eredm énye azzal 
biztat, hogy lehetővé tehetjük a hittapasztalatok szerzését is minden 
hívő ember számára és még nem rem élt nagyszerű hittapasztalatok 
diadalmas új életeket terem tenek. Még nagy, új életadó, életirányító, 
nemzetépítő hitbeli tapasztalatokban részesülhetünk és általunk meg
valósíthatjuk a hívő és alkotó nemzet génuszának értékeit!

L éky Gyula.

A Biblia útja
— Részletek a Magyar Biblia Társulat 1943. évi jelentéséből. —

Ez a második esztendő is meggyőzhetett m indenkit arról, hogy 
valóban Isten Szent Lelke hívta életre — régi m ulasztásunk pótlása
ként — a M agyar Biblia Társulatot, éppen az ilyen vérzivataros idők
ben. Az első külföldi Biblitársulat is nagy világégés idejlén, a m últ 
század elején született meg, mint most a miénk. Ilyenkor sokkal fogé
konyabbak a lelkek Isten Igéje iránt. Hiába tekintgetnek jobbra, 
balra, előre, hátra: sehonnan sem jön számukra segítség, egvedül felül
ről. Rájönnek, hogy sohasem jöhetnek olyan nehéz idők, hogy a föl
felé m utató út szabad ne lenne. Mi is föltekintünk. Onnan fölülről 
várunk segítséget, erőt, látásokat, parancsokat.

Örömmel tehetünk bizonyságot arról, hogy az országban minden
felé nagy megértéssel fogadják munkánkat. Elénk bizonysága ennek 
az, hogy tagjaink száma az elm últ év alatt több, mint megkétszere
ződött: ma m ár hatezer körül jár. Az önkéntesen -megajánlott tagdíjak 
és adományok is olyan szép összegekben futnak be, hogy a mostani 
papírszük világban be kellett szüntetni körleveleink Aranvkönyv- 
rovatát. E helyett ezentúl Évkönyveinkben közöljük — községenként 
csoportosítva — a tagjainktól beérkező adományok egy-egy évi 
összegét.

Isten iránt érzett mélységes hálával tekintve végig elm últ évi 
m unkáink során, m indenekelőtt örömmel számolunk be arról; hogy a 
régi B ibliatársulattal a Zseb-Biblia együttes kiadására nézve kötött 
megállapodásunk a megvalósulás terére lépett. Beszélő bizonysága ez



a hazánkban is olyan nagy érdem eket szerzett, nagym ultú Bibliatár
sulattal való testvéri együttm unkálkodásra irányuló őszinte vágyunk
nak. Együtt készíttettük el a 13.8—8.3 cm m éretű Zseb-Biblia 1337 
oldalának kliséit. Együtt vettük meg a több, m int 13.000 példányhoz 
elegendő, finom vékony Biblia-nyomó papírt Németországból. Való
ban Isten csodája, hogy az ez idő szerint utolsó ilyen szállítm ányt még 
m egkaphattuk. A nyomás m unkáját nagyban végzi m ár a Szilveszter- 
nyomda. A finom papíron szépen érvényesül a nyomás. Az előállított 
példányok fele B iblitársulatunké. M eghirdetett előjegyzésünkre százá
val érkeztek jelentkezések. Nem is csoda, hisz a század eleje óta nem 
jelent meg zsebben hordozható, kism éretű Biblia.

Uj m unkaként indult meg az elm últ év decemberében Biblia
iskolánk. Külföldi hittestvéreink körében m ár évtizedek óta működ
nek ilyen iskolák a Bibliát szerető és annak ism eretébe elm erülni 
vágyó lelkek számára. Hogy milyen nagy szükségünk volt nékünk is 
erre, m utatja az, hogy szerda estétől szerda estére m inden vára
kozásunkat messze fölülmúló számú, Isten Igéjének mélyebb ism erete 
után szomjúhozó lélek gyűlt össze a Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek szép, új székházának második emeletén. A társadalom  minden 
rétegéből toborzódtak lelkes és buzgó hallgatóink. Sem a közben el
rendelt korai elsötétítés, sem a nehéz közlekedési viszonyok nem riasz
to tták  vissza hallgatóinkat. A nagy előadó-terem be sem tudta fogadni 
az érdeklődőket: a szomszédos szobák ajitajait is ki kellett nyitnunk. 
Pedig szerény beíratási és havidijat is kellett fizetniük és nemcsak 
hallgatniuk, de tanulniuk is kellett. Az előadók elég kiadós leckéket 
adtak fel egyik hétről a m ásikra és ki is kérdezték azt. A gárda nem 
csak nem rogyott, de közben egyre nőtt. Még akkor is nőtt, amikor 
március eiejen m egnyitottuk a második félevet. Amikor az április 
elején m egindult erősebb bombázások m iatt a fővárosi iskolákat szinte 
m aról-holnapra be kellett zárni, a mi iskolánk még mindig működött.

Mind Bibüa-iskolánk megnyitását, mind havi összejöveteleink ta r
tását az te tte  lehetővé, hogy sikerült otthont találnunk a KIÉ új 
székházában, mely a főváros kellős közepén, minden irányból könnyen 
megközelíthető helyen: a Vas-utca 2/c. alatt van. Az egesz bérösszeg 
lefizetésével, hat évre szerződést kötöttünk a KIÉ vezetőségével.

A központból szétküldött Bibliákkal együtt összesen 5834 teljes 
Bibliát, 14.460 Ujtestámentum ot, 8002 Evangéliumot, összesen 29.296 
darabot adtunk el egy év alatt. ookkal többet is tud tunk  volna eladni: 
Isten ekkora éhséget és szomjúságot tám asztott a mostani vérzivataros 
időkben sokak lelkében Igéje után, hogy a mai anvgszűk világban — 
akárcsak Enekeskönyveinknel is tapsztaihattuk — nem volt eleg kötő
anyag az igényelt Bibliák bekötésénez. Így az elm últ évben nálunk is 
sokfelé megismétlődött a kis Jones Mary esete, aki Bibliát szeretett 
volna venni összekuporgatott pénzén, de nem kaphatott. Mennyei 
Atyánk, Aki ennek a kis velszi leánynak a Biblia utáni sóvárgásából 
hívta életre a ma m ár szinte az egész világra kiterjedő m unkát foly
tató, hatalm as Bibliatársulatot, a mi átm eneti nehézségeinkből is tud 
nagy dolgokat előhozni. M indenekelőtt eszünkbe ju tta tja , m ennyire 
nem magától értetődő dolog, hanem  csak az Ö nagy kegyelmének 
bizonysága, hogy Igéje ma is szólhat hozzánk.

Biblia-akciót az elm últ évben mindössze egyet bonyolítottunk le: 
elvesztett területen élő m agyar véreink számára ju tta ttunk  nagyobb 
mennyiségű Újtestám entum ot, féláron. A bélyeg-akciónkból befolyó 
pénzen viszont hadbavonult fiaink és testvéreink számára ju tta ttunk  
Bibliákat.

Terveinket mindenkor, de különösen a maihoz hasonló „zord 
időkben“ Mennyei A tyánk szabja meg. Milyen jó tudnunk, hogy a 
Magyar Biblia Társulat ügye sem a mi ügyünk, hanem az Övé. Míg 
vélünk együtt annyi imádkozó tagtársunk fogja az Ö kezét, Ö sem 
hágy el minket. Ha kidőlnek is közülünk többen, m int Társulatunk 
hűséges barátai közül is többen kidőltek, Isten támaszt helyettük má
sokat, m ert Ö m unkásait eltemeti, de m unkájukat bevégzi. . .

Kováts J. István.

hallgatónak az egész tanévi tandíj és  
tartásdíj fejében 2054 P -t kellett volna 
fizetnie. A jótétem ények folytán egy- 
egy hallgatónak átlagosan mindössze 
320 P -be került a tanév. — A Kar 
örömmel vette tudomásul a M agyar- 
országi Evangélikus Egyházegyetem  
ama határozatát, am ellyel elvben öt 
évre em elte a lelkészképesítéshez szük
séges egyetem i tanulm ányok idejét. 
M ivel pedig ez most m egvalósíthatat
lan, az Egyházegyetem  kívánságára 
készséggel felülvizsgálta a jelenlegi 
négyéves tanulm ányi rend keretében  
az előadások, gyakorlatok, kötelező  
kollokvium ok tárgyát és óraszámát; 
közelebbről pedig már a most folyó 
fé lév  tanrendjének megállapításakor 
érvényesítette a felülvizsgálat eredm é
nyét: az eddiginél nagyobb teret adott 
olyan előadásoknak és gyakorlatoknak, 
am elyek kiválóan fontosak a lelkész
képzés szempontjából.

A testvéregyház köréből. A gyakori 
légiveszély m iatt a miskolci református 
egyházközség vezetősége elhatározta, 
hegy házi istentiszteletek tartásával 
szolgálják a gyülekezetei. Minden egy
háztag kérheti, hogy házánál a lelkész 
családi áhítatot tartson a nap bárme
lyik órájában. A lelkészek minden más 
munkát mellőznek, ha házi istentiszte
let elvégzésére hívják el őket. — Deb
recenben ugyancsak több református 
egyházrész házi istentiszteletet tartott 
az egész nyár folyamán, különösen a 
bombázás folytán leginkább sújtott 
két egyházrész.

A Harangszú-Naptár nyomása folyik. 
Ha valam i közbe nem jön, november 
1-re készen lesz.

Evangélizáció. Az egyházunkba be
tértek és  betérés alatt állók részére 
október 8—15. között evangélizáció volt 
a Rákóczi-úti templomban állandóan  
élénk érdeklődés m ellett. A szolgálatot 
Sréter Ferenc lelkész végezte.

Eljegyzés. Kem ény Péter budapesti 
vallástanító-lelkész eljegyezte hadus- 
falvi Ludmann Gabriellát, hadusfalvi 
Ludmann Gábor, a Johannita-rend lo
vagja, huszárezredes leányát. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Hősi halál. Juhász Ferenc m. kir. tart. 
hadnagy, a Kormányzói Dicsérő Elis
m erés hadiszalagon a kardokkal, az I. 
oszt. Tűzkereszt és az Erdélyi Em lék
érem tulajdonosa a magyar haza v é 
delm ében a keleti hadszíntéren, é leté
nek 31. évében hősi halált halt. Em lé
kére a lébényi evangélikus tem plom 
ban október 8-án gyászistentisztelet 
veit. A lébényi egyházközség hűséges 
tanítóját gyászolja.

Győr. Az egyházközség egyik névte
len jóakarója 10.000 pengőt adományo
zott az újtemplom keresztelő m eden
céjére, am elyet Borsos Miklós országos 
hírű szobrászunk el is készített. A mű
vészi keresztelőm edence várja, hogy a 
lehetőleg hamarosan befejezéshez jutó 
újtemplomban megkezdhesse szolgá
latát.
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Budapesti istentiszteletek sorrendje 1944. október 15.

Deák-tér 4 d. e. V29 Dr. Kékén András Fóti-út 22. d. e. 10 Rimár Jenő
Deák-tér 4. (német nyelven) d. e. V2IO G üttler Vilmos F óti-út 22. (betérteknek) d. u. 1 Jánossy István
D eák-tér 4. d. e. 11 Muncz Frigyes Fóti-út 22. d. u. 4 Jánossy István
Deák-tér 4. d. u. 4 Dr. Kékén András Torockó-téri ref. templom d. e. 8 vitéz Sréter Ferenc
Fasor d. e. 9 Kem ény Lajos B écsikapu-tér (ifjúsági) d. e. 9 Hüttl Ármin
Fasor d. e. 11 Pásztor Pál Bécsikapu-tér (német) d. e. 10 Bagár Iván
Fasor d. u. 4 Pásztor Pál B écsikapu-tér d. e. 11 vitéz Sréter Ferenc
A réna-út 7. d. e. 3/4l0 Harmati György B écsikapu-tér d.u. 4 Bagár Iván
Kőbánya, Kápolna-u. 14 d. e. 8 Mórocz Sándor N agyenyed-u. d. e. V4IO Danhauser László
Kőbánya d. u. 4 Boros Károly Nagyenyed-u. d. u. 5 Ferenczy Zoltán
Sim or-utca 35. d. e. 8 Boros Károly I., Váralja-u. 14. d. e. 1 0 ----------------------------
Simor-u. 35. (katonai) d. e. 9 Dévai Bíró M .-tér (német) d. e. V29 Mohr Henrik
Rákóczi-út 57. (szlovák) d. e. 10 Szilády Jenő dr. Dévai Bíró M átyás-tér d. e. 10 Mohr Henrik
Rákóczi-út 57. (betérteknek) d. u. V2I Drenyovszky János Dévai Bíró M átyás-tér d .u . 4 Mohr Henrik
Rákóczi-út 57. (magyar) d. u. 5 Muncz Frigyes K elenföld d. e. 9 W olf Lajos
Ü llői-út 24. d. e. 9 Dezséry László Kelenföld d. e. 11 W olf Lajos
Vilma kir.-né-út 17. (1. h. k.) d. e. 8 K elenföld d. u. 5 M edvegy Antal
Szvetenai-u. elem i isk. d. e 9 Halász Kálmán dr. Kamaraerdő d. e. 1 0 ----------------------------
Gyarmat-utca 14 d. e. 10 Scholz László Báthory László-u. 8. d. e. V29 Zulauf Henrik
Egressy-út 73. d. e. 8 Ruttkay Elemér Rákosfalva d. e 9 Szuchovszky Gyula
Fóti-út 22. (katonai) d. e. V29 Tcm csányi László

Báriiol Édelelt könyvet szállít
SCHOLTZ TESTVÉREK

könyvkereskedése 
Budapest, Ferenc-körút 19/21.

T elefon: 3 3 0 -6 4 8 .

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

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  Telefon! 131-898

KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B A Z Á R - K Ö Z  3

TEL.: 384-447 .

kegyszerek, e z ü s ttá la k ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Miért tám ogassuk  az E vangélikus Egyház- 
kerületek Jóléti Egyesületét?

Mert az egyetlen evangélikus intézmény, m ely halá l
esetkor tem etkezési segély folyósításával a család segítsé
gére siet. — Kiházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyermekeinkről.

Az egyesület útján létrejött élet, nyugdíj, tűz, betörés, 
baleset és szavatossági biztosításainkat előnyös díjtételekkel 
köthetjük m eg s az egyházkerületeknek ezért visszatérített 
jelentős összegekkel a szórványokban végzett mentő mun
kát segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915. — Fennállása óta 2227 
alkalommal 372.827 P tem etkezési segélyt fizetett ki.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egyesület 
központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u. 8—10. (Evangélikus 
bérház.) Telefon: 386-332., valam int a kerületi fiókok: Deb
recen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, Pécs, Szeged, 
Szombathely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglal
koztat férfi és női tagszerzőket.

„ I Ü É N “  *0«ftl<iHönIegess6gek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a jó °u tc a  8 —10. » .
T e l e f o n :  186— 177. — Készít m indennem ű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Z o n g o r á k ,  h a r m ó n i u m o k
e la d á sa  1KM A  hittestvérünk
v é t e l e  1V1 “  JTI v l LI 1 I I  v? zongoratermében

Bezerédi-u. 10. — T e l.: 140—352.

Rég? közismert, -w f/V
megblzhafcó^^rfjWSl* *

r n

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál
„ B É K E S S É G “ jeligére a kiadóhivatalba,

B É L Y E G Z Ő K
KOVÁCS LAJOS

zom ánctáb lák ,
vésések, jelvények, 
névjegyek, címkék

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

Ivanyi é s  T huro
selyem , szövet és női divatáruk nagyban 
és kicsinyben.

B udapest, IV., Sütő-u. 1.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Árpád-tér 5M Evangélikus bazár.





XII. ÉVFOLYAM, 42. SZ. 1944. OKTÓBER HÓ 21.

EGYHÁZTÁRSADALMI, KULTÜRÁLIS, BELMISSZIÓI, EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP 
AZ ORSZÁGOS LUTHER-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

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

Virág Jenő, Wolf Lajos

mmmm

Megjelenik minden szombaton. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dam janich-utca 28/b. Telefon: 222-895. 
K iadja az Országos Luther-Szövetség. — Felelős kiadó: dr. F ritz László.

Előfizetéseket elfogad minden lelkészi hivatal. Előfizetések és címváltozások a kiadóhivatalba küldendők. 
Előfizetési ár: egész évre 10 pengő, félévre 5 pengő. Egyes száma ára 24 fillér.
A szerkesztőség a kéziratokat nem őrzi meg és visszaküldésükre sem vállalkozik.

A szerkesztőség és kiadóhivatal sekkszám lájának száma: 20.412.

TARTALOM : Majd a háború után . . .  — A lelkészek helyükön maradnak — Éjjeli szolgálat — „Imádkoz
zunk, mint egy család“ — Magyar evangélikusok Erdélyben — Finnországi hírek — Könyvismertetés — Hírek

Magyar evan
gélikusok Erdélyben

(Folytatás.)
Vannak Erdély déli részén egyes m a

gyar evangélikus gyülekezetek, amelyek 
teljesen idegen fajú és vallású népek 
közé beékelve, szigetként állnak fenn 
még ma is. Régebben több ilyen m a
gyar evangélikus gyülekezet volt, de az 
évszázadok során beolvadtak a kör
nyező néptengerbe. A halmágyi (Fo- 
garas vm. északkeleti részén), oltszaka- 
dáti (Szeben vm.-ben az Olt mellett) 
és a kiskapusi  (Nagyküküllő vm. észak- 
nyugati sarkában) evangélikusok azon
ban az idegen tenger közepén is meg
m aradtak  magyaroknak.

Arad környékén és a Bánságban is 
m agyar evangélikus gyüleke- 

zbíekr Aradon, Varsándon (Arad vm. 
Aradtól északra), Simonyifalván  (Arad 
vm., Gyulától keletre), Nagyszentmik-  
lóson (Torontói vm., Makótól délre). 
Magyarok és ném etek élnek vegyesen 
a temesvári, stájerlakaninai és orsovai 
egyházközségekben, illetőleg azok szór
ványaiban.

Ha nem  is külön m agyar evangélikus 
gyülekezetekbe szervezkedve, de ki- 
sebb-nagyobb számmal élnek még m a
gyar evangélikusok Tordán, Nagyenye- 
den, Petrozsény vidékén és Nagylakon.

A délerdélyi és bánsági m agyar evan
gélikusok külön egyházkerületet alkot
nak, ez független a szász országos egy
háztól. Van külön m agyar evangélikus 
püspök Délerdélyben, a székhelye Arad. 
Az egyházkerület két egyházmegyére, 
az Arad—Bánságira és a brassóira osz
lik, amely utóbbihoz a felsorolt barca- 
sági és erdélyi egyházközségeken kívül 
a bukaresti missziói egyházközség is 
tartozik. Az egyházkerületben a leg
utóbbi esztendőben m ár csak 4 m agyar 
evangélikus elemi iskola működhetett, 
a többit a hatóság bezáratta. A közép
iskolások a reform átus, ill. római kato
likus egyház iskoláiba jártak, míg az 
evangélikus theologusok a nagyenyedi 
reform átus theologiai akadém ián foly
ta thatták  tanulm ányaikat. A > délerdélyi 
m agyar evangélikusság vezetői igye
keztek a megnehezült körülm ények kö
zött is új lehetőségeket találni minden 
időben, hogy m egtarthassák, ami reájuk 
bízatott.

II.
Erdélynek hazánkhoz 1940-ben visz- 

szacsatolt északi részében töm bevan- 
gélikusságot nem találunk. Két régi
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Majd a háború után. . .
Akármennyire nem szereti az ember, mégis hozzá kell 

szoknia, hogy körülötte sok minden, ami az életéhez tartozik, 
szinte napról-napra változik- A háború természetrajzához pedig 
az tartozik, hogy ezek az életkörülmények nehezednek és rosz- 
szabbodnak. Sokan vannak, akik eleget panaszkodnak emiatt. 
Sőt az a baj, hogy rendszerint csak az ilyen rosszabbodó vál
tozások miatt panaszkodnak. Nagyon kevés embernek jut eszébe, 
hogy az ilyen nehéz idők elhordozásának egyik legkomolyabb 
lehetősége az, hogy mi magunk változzunk át belül erősebbé, 
küzdelemállóbbá és kitartóbbá.

Sajnos, éppen az ellenkezőjét tapasztalják a lelkipászto
rok. Sok beszélgetés, sok apró megjegyzés azt bizonyítja, hogy 
a legtöbb ember így okoskodik: Majd, ha vége lesz a háború
nak, ki fogok békülni a haragosaimmal, rendbehozom minden 
lelki adósságomat, jobban fogom szeretni a hozzám tartozó 
szíveket, többet járok majd templomba és Isten iránt hálás 
szívvel fogok jobb életet élni. Milyen veszedelmes és káros 
gondolkodás ez! Veszedelmes azért, mert még most is beleesik 
a kísértőnek annyiszor győzedelmeskedő ravaszkodásába, amely- 
lyel a megtérő embert, ha már komoly benne a megtérő szán
dék, legalább még egyszer rávesz a halogatásra. Sok ember 
lelki élete és üdvössége ment veszendőbe az engedékeny halo
gatásokon. Káros pedig azért, mert akikkel össze van fűzve az 
életünk, akikkel együtt élünk a nemzetben és az anyaszentegy- 
házban, továbbra sem kapják meg tőlünk azt, amikkel irántuk 
tartozünk, hanem sokszor csak a töredékét, gyakran meg éppen 
a visszáját kapják.

Ne hagyjuk a háború utánra belső megváltozásunkat. Ve
gyük alázatosan és hordozzuk béketűréssel mindazt, ami körü
löttünk változik és amihez igazodnunk kell. De úgy vegyük, 
mint Isten kezéből. Isten a rosszat is jóra fordíthatja és végül 
jóra is fogja fordítani. Saját érdekünk éppenúgy kívánja, mint 
a köznek az érdeke, hogy mi is tőlünk telhetőleg fordítsuk az 
életünkben garázdálkodó minden rosszat minél inkább jóra. 
Most, amikor rajtunk van az ítélet, engedjük szabadon kifejteni 
minden erejét mind ama jónak, buzgóságnak, hitnek szeretet
nek, áldozathozó kötelességnek, ami annyiszor visszaszorítást 
szenvedett. Majd a háború után örömteijes és áldott feladatokat 
kaphatunk.



A lelkészek helyükön maradnak
D. Raff ay Sándor bányakerületi püspök a következő felhívást 

intézte az eg> házkerület lelkészeihez:
,,Isten m egtartó kegyelméből több hónapig tartó gvógyítkozás 

után teljes munkakedvvel ismét m unkába álltam. Érzem, hogy m in
denre van erőm Abban, aki engem megerősít. De kellett is munkába 
állanom, most, mikor a jelen tengelyén jövendők sorsa fordul. Nehéz 
és válságos idők terhét hordozzuk. A teherhordozásból pedig minden
kinek, még erején felül is, ki kell a részét vennie. Egyéni érdek, 
kényelem, sőt maga az egyéni élet is másodrendű akkor, m ikor a 
közösség sorsa forog kockán. Egyház, haza, vallás, nemzet, család, 
megmaradás és minden erkölcsi érték veszedelemben van. Ilyen vál
ságos időkben az emberi és isteni törvények egyező parancsa az ön
megtagadás és a közjó szolgálata.

Felhívom és rákötelezem lelkésztestvéreimet a pásztorkodó szol
gálat hűséges teljesítésére, az Isten igéjében rejlő vigasztalásnak, báto
rításnak és rem énykedésnek istenes szolgálatára. Senki még gondolat
ban se legyen hűtelen esküvel te tt fogadalmához, hogy alkalmas és 
alkalm atlan időben szolgál Istennek az emberek között. Hívők és 
hitetlenek.között egyaránt. Sőt a hitetlenek és a kishitűek között ket
tőzött hűséggel és kitartással.

Senki helyét el ne hagyja, m ert a hűtelenek és a gyávák árulók. 
Az evangéliumi lelkészi karban pedig vértanúk lehetnek, de árulók 
soha. Mindenkinek ki kell tartan ia azon a helyen, ahova őt az Isten 
gondviselő akarata és m egtartó kegyelme állította., A gyülekezetek á r
ván és gondozatlanul nem m aradhatnak. Az emberek születnek, meg
halnak, e nehéz időkben szenvednek, kétségeskednek, vigasztalást és 
erősítést szomjúhoznak. A lelkésznek tehát éjjel-nappal, napsütésben 
és borulásban hívei között kell állania és munkálkodnia, mint aki az 
Istenben bízó hit és nyugalom példaképe. De ott kell állania, m int 
vezetőnek és tanácsadónak. M ert a híveknek ma buzgó vezetőkre is 
szükségük van, hogy a kétségbeesés, a csüggedés vagy a téves u takra 
való kalandozás veszedelmébe ne kerüljenek, sőt a megvesszőzöttek 
és bujdosók, az otthontalanok és nélkülözők segítségére legyenek. Most 
kell megbizonyítanunk, hogy a Megváltó tanítványai vagyunk, akik 
készek egymás terhét hordozni és felkarolni az elesetteket, m int ahogy 
a Krisztus is felkarolt minket. Most van az ideje a gyakorlati keresz- 
tvénségnek, hogy az éhezőnek kenyeret, ruhátalannak ruhát, az o tt
hontalannak hajlékot adjunk. Felhívom és rákötelezem egyházunk 
minden egyes hívét, hogy ne csak száj fial szeressük egymást, hanem 
cselekedettel és valósággal (I. János 3, 18). És egymáson testvérként 
segítve várjuk az Isten kegyelmi esztendejének felvirradását. Mert az 
Tsten a legsötétebb éjből is ragyogó hajnalt tud deríteni és sohasem 
kísért bennünket erőnkön felül, hanem a kísértéssel együtt, hogy azt 
elviselhessük, a szabadulást is elkészíti (I. Kor. 10, 13).

Az Űr kegyelme legyen velünk!“ *
*

Túróczy Zoltán tiszakerületi püspök körlevelében így szól az 
egyházi alkalmazottakhoz:

,.A vihar mindig leleplez. Feltárja  a re jte tt fundam entum okat 
(Máté 7:24—27). Most is nyilvánvalóvá válik, hogy ki építette titok
ban egész életét önzésre és ki a hűségre. Amazokról, mikor jön az 
árvíz s a szél beleütközik a házba, lepattog minden máz, elfelejtkez
nek mindenről és mindenkiről, sutba dobnak minden kötelességet s 
minden gondolatuk csupán az, hogy m agukat és azt, ami az övék, 
megmentsék. Emezekben virágba borul s gyümölcsöt terem  a funda
mentális hűség: az életük sem drága nékik, csakhogv elvégezzék azt 
a szolgálatot, melyet az Űr kezéből vettek (Csel. 20:24).

A pásztoroknál mindez abban jelentkezik, hogy nyilvánvalóvá 
válik, kiben mennyi a béres-lelkület s mennvi a pásztori szív. A béres, 
mikor látja a farkast jőni. elhagyja a juhokat és elfut, a jó pásztor 
pedig életét adja a iuhokért (János 10:11—12).

Ez a m agatartás nem csupán egyéni dolog. Az önzés ragad s fel
borít minden rendet és feg veimet. A hűség példái a a lecsüggesztett 
kezeket és az ellankadt térdeket fölegyenesíti (Zsid. 12:12—13). A pász-

mmiMFT
m agyar evangélikus gyülekezetünk ezen 
a területen: Zselyk  (Beszterce-Naszcd 
vm., Besztercétől délre) és Székely
zsombor  (Udvarhely vármegye dél
nyugati sarkában). A többi m agyar 
evangélikus gyülekezet Eszakerdélyben 
újabban alakult ú jra meg. Legnagyobb 
ezek között Kolozsvár. Ebben a város
ban van szász evangélikus egyházköz
ség is, azonban a két evangélikus egy
házközségnek csupán temploma, épüle
tei és tem etője közös, máskülönben 
1941 óta függetlenek egymástól: a m a
gyar egyházközség a Tiszai Egyházke
rületbe, a szász az Erdélyi Német Evan
gélikus Vezéresperesség szervezetébe 
tartozik.

Jelenleg Kolozsvár a székhelye egy 
másik m agyar evangélikus egyházköz
ségnek: a Középerdélyi Missziói Egy
házközségnek is. Lelkésze gondozza 
Kolozs, Szilágy, Szolnok-Doboka és 
Beszterce-Naszód várm egyék m agyar 
evangélikusait.

Igen nagy szolgálatot végzett 1940 
óta a Székelyföldi Missziói Egyházköz
ség. Eredetileg a brassói egyházközség 
szórványterületét alkották a székely 
vármegyék. Mikor 194C-ben Brassó és 
szórványterülete közé az új határ éke
lődött be, Brassóból segédlelkészt kü ld
tek ki Sepsiszentgyörgyre, a Magyar- 
országhoz visszakerült szórványterület 
és számos cdam enekült délerdélyi m a
gyar evangélikus gondozására, akik 
nagyrészt a barcasági töm b-evangéli- 
kusságból m enekültek á t az új határo
kon túlra. Csík és Háromszék várm e
gyék területein élő evangélikusokból 
azután  m egalakult a Székeföldi Missziói 
Egyházközség. E hatalm as terület gon
dozója a Sepsiszentgyörgvön l^kó lel
kész lett.. Az egyházközség a legutóbbi 
időkig szépen fe lődött. m ert az or
szág belsejéből is sok evangélikus köl
tözött erre a vidékre, ügy hogy szüksé
gessé vált az, hogy két lelkészi körre 
oszoljon a hatalm as terü letű  egyház- 
község. Legutóbb töltötték be a máso
dik missziói lelkészi állást. Az új lel
kész székhelye Csíkszereda és így az 
egyházközség nagyjából megosztana 
csíki és háromszéki missziói körökre.

M aros-Torda várm egye és Maros- 
vásárhely m agyar evangélikusai is igen 
megszaporodtak 1940 óta. Egyházi fel- 
sőbbségünk gondozásuknak megszerve
zését idén határozta el, azonban ez a 
m unka még csak a kezdet-kezdetén 
van.

Ezzel a történelm i Erdély magyar 
evangélikus gyülekezeteinek ism erteté
sét be is fejeztük. Meg kell emlékez
nünk azonban M agyarország keleti ré
szeiben fekvő testvéreinkről is, akik 
sokszor osztoztak az erdélyi m agyar 
evangélikussság sorsában. Ezek a test
vérek a nagyváradi, nagykárolyi, szat
márnémetit, nagybányai és márarnaros- 
szigeti egyházközségekben élnek. A 
máramarosszigeti régebben önálló misz- 
sziói egyhá7község volt, a román meg
szállás ala.* azonban elsorvadt. Je len
leg a K árpátaljai Missziói Egyházköz
séghez tartozik, de önálló szervezése 
folyam atban van.

A történelm i Erdély 1940-ben vissza
csatolt részén fekvő egyházközségek és 
Nagybánya alkotják az Erdélyi Egy
házmegyét, míg a perem vidék felsorolt 
gyülekezetei a Tiszav'déki Egj’házme- 
gyébe tartoznak, m indkét egyházmegye 
pedig a Tiszai Egyházkerületbe.

*
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MNGBMHBií
Az elmondottakból kitűnik, hogy 

mennyire helytelen és igazságtalan az 
az elterjedt felfogás: Erdélyben nin
csenek magyar evangélikusok! Bizony, 
sok ősi magyar evangélikus gyülekezet 
templomtornya em elkedik Erdélyben 
is az ég felé és számos faluban és vá
rosban hirdetik tisztán Isten Igéjét 
magyar nyelven. A felsorolt egyház- 
községekben 35 magyar evangélikus 
lelkész hirdeti az evangéliumot Erdély 
északi és déli részén, valam int a perem 
vidékeken.

De az elmondottak által nem csak 
ismertetni akartam erdélyi magyar 
evangélikus gyülekezeteinket, hanem  
szeretném felhívni az olvasókat, hogy 
imádságaikban hordozzák sorsukat. 
Nehéz idők járnak felettünk is, de ot
tani testvéreink felett m ég nehezebbek; 
hogy egy test tagjai vagyunk, ez leg
jobban abban bizonyosodik be, hogy 
mindannyian felelősséget érzünk sor
suk iránt. Pósfay György.

H írek  F innországból
50 éves a sortavalai diakonissza anya

ház. 1890-ben alapították meg a Sor
tavalai Evangélium i Szövetséget, m ely
nek lelkes tagjai közül az egyik Jenny 
Ingmann, ki a négy évvel később m eg
alapított Diakonissza Anyaház első 
főnökasszonya is lett. Ez az égőszívű  
papleány Jenny Ingmann, vagy ahogy 
később finnesített nevén hívták: Ivalo, 
a sortavalai diakonissza intézetnek  
nemcsak első vezetője és megalapítója, 
hane^i a legfigyelem rem éltóbb aján
dékozója, támogatója és leghűségesebb  
imádkozója is volt Munkájáért nem  
fogadott el fizetést, sőt az intézet hiá
nyáét egészen az evőeszközökig saját 
vagyonából igyekezett beszerezni. Je l
lemző, hogy 1921 telén betegágyán azon 
imádkozott, hogyha lehetséges, élje túl 
március 1 -ét, csakhogy az akkor ér
vénybe lépő tanítói nyugdíját is az in
tézetre hagyományozhassa. Isten m eg
hallgatta kérését, halála március 5-én  
következett be. A másik igen mély 
nyomokat hagyó szem élyiség az inté
zet 50 éves történetében Otto Aarni- 
salo esperes. Az ő érdeme, hogy az in 
tézet felavatása után 14 esztendővel, 
1908-ban egy az idők követelm ényei
nek m egfelelő hatalmas kórházat ad
hattak át hivatásának. Bár az intézet 
50 éves évfordulóját a Szovjet területi 
igényei miatt Kuopioban tartják meg, 
tehát nem is az intézet székhelyén, 
m égis nagyon sok okunk van — írja 
az intézet jelenlegi vezetője Pentti 
Erkarno — hálát adni Istennek, az Ö 
nagy szeretetéért. Hiszen Ö volt az, aki 
megengedte, hogy az 50 év  alatt 640 
diakonisszát képezhettünk ki, kik kö
zül a legnagyobb rész gyülekezeti m un
kában hirdette és bizonyította életével 
is az irgalmas Jézus Krisztust.

A finn hősi halottak ünnepén Johan
nes Björklund finn tábori püspök üd
vözletei írt az egyik katonaujságban: 
A gyász Isten angyala, m ely közelebb 
akar vinni bennünket Megváltónkhoz. 
Barátunk, mely kézen fog, hogy Isten 
Országába vigyen bennünket. Utunk 
sokszor nehéz, sokszor igen komor, de 
célunk gyönyörű és pompás. Gyakran 
felsóhajtunk szívünk mélyéből, mikor 
a szenvedés útját járjuk. Legyen imád-

tor nélkül való nyáj szétszóródik és pusztító erők m artalékává lesz 
(Máté 9:36). A kiomlott pásztor-vér pedig összetartó erő, m ert még 
holta után is beszél (Zsid. 11:4).

Mindezek súlyos kérdésekké váltak egyházkerületünk életében. 
Vigyázó tisztem (Csel. 20:28) kötelességének teszek eleget, mikor 
m inderre felhívom a figyelmet s arra kérek minden egyházi alkalma
zottat, hogy m aradjon őrhelyén s teljesítse lelkiismeretesen vállalt 
kötelezettségét a végső lehetőségig. Azt meg tudom érteni, ha valaki 
családját a szolgálati helyénél, emberi megítélés szerint, nyugodtabb 
és biztosabb területre  óhajtja eljuttatni, bár egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a veszedelem, de Isten megőrző kegyelme is m indenütt 
egyformán közel van, az egyház elöljáróitól azonban a feltétlen helyt
állást várom el.

Hogy a „végső lehetőség“ pillanata m ikor érkezik el, azt ki-kí 
csak maga tud ja megállapítani. Istennek fiai, akiket Isten Lelke vezé
rel (Róma 8:14), akiknél Isten igéje a lábak szövétneke és az ösvény- 
világossága (Zsolt. 119:105), ha Isten előtt elcsendesedve s cselekede
tük történelm i felelősségének tudatában keresik ebben a kérdésben 
is Isten akaratát, nem fognak felelet nélkül m aradni s erőt is fognak 
kapni arra, hogy Isten akaratának engedelmeskedni tudjanak. A m a
gam részéről bizonyságtételkép csupán azt kötöm a szívekre, hogy 
látásom szerint a pásztornak a nyáj m ellett a helye s ehhez számomra 
biztatás az az ige, ami ezekben a napokban különösen drágává lett 
előttem: „Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Imé, a Sátán 
egynéhányat tiközületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassa- 
tok és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív m indhalálig és 
néked adom az életnek koronáját“ (Jel. 2:10).

É j j e l i  s z o l g á l a t
Rendőr- és postás-istentiszteleteken, béke években éppen úgy, 

mint háborús esztendőkben a szolgáló lelkész nem egyszer állapította 
meg. hogy hívei közül sokan elszundítottak. Az egyház hum orgyüjtői 
érdekes történeteket jegyeztek fel az ilyen esetekből, hogy a szom
széd, sok esetben pedig az igehirdető lelkész beszédének valamilyen 
frappáns fordulata miként ébresztette fel az alvókat. Városi gyüleke
zetek lelkészei azonban éppen szolgálatuk igen személyes tapasztala
tai alapján győződtek 'meg arról, hogy az istentiszteleten alvókkal 
szemben más m értéket kell alkalmazni.

Háborús időkben minden állam lakosságának jelentékeny része 
éjszakai szolgálatot is végez. Ez elkerülhetetlen. Még felelős vezető ál
lásban lévők is többször elismeréssel adóztak azoknak a m agyar férfiak
nak és nőknek, akik a legfontosabb területeken: vasút, posta, rendőrség 
stb. ercnfeletti m unkát végeznek. Ezek közül sokan jobbára az éjsza
kai szolgálatra rendezkedtek be s majdnem teljesen kiesnek a nap
pali életből.

A százharmincadik zsoltár ír arról, hogy az őrök minképpen vár
ják a reggelt. Ezek az áldozatos nagy m unkát végző férfiak és nők 
este hattól reggel hatig mozdonyon ülnek, távírógépet figyelnek, a 
sziklapincében vigyáznak álm ainkra s a mind közelebb kerülő harc
tereken fogják, mint katonák fegyvereiket, csak azért és főképpen 
azért, hogy ébren létükkel. védelmet és oltalm at nyújtsanak a nagy 
nemzeti közösségnek.

Ezekre az em berekre gondolok hálás szívvel m indnyájunk nevé
ben, mikor azt mondom, hogy milyen szép, okos és helyes volna, ha 
a m agyar rádió is gondolnia rájuk és számukra éjszakánként programot 
nyújtana. Nem kellene hozzá más, m int egy lelkész és egy orgonista. 
Milyen erőtadó perceket kapnának, ha a legszebb magyar egyházi éne
kek dallamaiból adnának szent muzsikát a virrasztóknak s utána oda- 
állna báim ilyen felekezetű pap a mikrofon elé és felolvasná valamelyik 
középkori magyar lelkész hálaadó, vagy könyörgő imádságát s később 
a legöregebb Károlyi, vagy a legzamatosabb Pázmány szövegekből 
idézne néhány mondatot azoknak, akik hallgatják ezt a váratlan, de 
örömmel fogadott műsorszámot.



BftramflET
Azt lehetne erre mondani, hogy kivihetetlen minden ilyenfele 

terv, hiszen a rádiónak ennél sokkal fontosabb éjszakai szolgálata 
van. Tudjuk, s valljuk mi is azt, hogy más program sem nélkülözhető, 
de m iért ne lehetnénk tekintettel azokra is, akik éjszakai tizenkét órá
juk alatt szívesen üdítenék magukat lelki dolgokkal.

Sokáig azt írták erkölcsprédikátoraink, hogy az éjszaka leple 
alatt rengeteg bűn születik. Azt is hangoztatták, hogy az éjszaka sok
szor a romlott és megrontó mulatozások céljait szolgálja. Ez mind 
igaz lehetett s valóban sok bűn indult el vagy fejeződött be az éjszaka 
leple alatt, de ma mások az éjszakai szolgálatot teljesítő emberek. 
Sokan annyira csak éjszaka élnek, hogy nappal még templomaikba 
sem tudnak elmenni. S ki vállalja a felelősséget azért, hogy ma a 
magyar emberek százezrei azért, m ert virrasztanak érettünk, a lelki 
elhagyattatás állapotába juthatnak?

Mert azt m erjük állítani, hogy az éjszaka dolgozó ember üres 
pillanataiban sokat meditál, maga elé veszi lelkét, foglalkozik a lét 
és elmúlás gondolataival, az éjszaka misztikus hangulati hatása alatt 
lelke könnyebben hajlik oda, ahová hívják s a magyar államnak leg
alább olyan fontos, m int minden m agyar egyháznak az. hogy tagjai 
és alkalmazottai a szó igazi értelm ében nemes keresztyén lelkek legye
nek. Sokszor megesett az, hogy kórházi betegek nappali meglátoga
tása alkalmával a többi közönyös, tem plom kerülő beteg kiment a 
szobából és tüntetve adott kifejezést annak, hogy még hallani sem 
akarja az egyház vigasztaló szavát. Viszont a késő éjszakai órákban, 
amikor az éjszakai őrök is szorongva várjak  a reggelt, tömegben 
kérik a betegszoba lakói azt, hogy hangosabban imádkozzék a 
lelkész, hogy azt mindenki hallhassa és mindenki utána mond
hassa. Nem valószínű, hogy olyan gyárakban és olyan üzemekben, ahol 
minden perc számít, de éjszakai táplálkozásra negyedórákat adnak a 
munkásoknak, ne nyitnák meg szívesen a nagy rádiót azért, hogy aki 
akarja, hallgathassa azt az egyházi közvetítést, amely felekezeti hova- 
tartozandóság nélkül mindenkinek szól. ,

Milyen egyszerű volna egy ilyen gondolatnak Am erikában való 
megvalósítása. Az egyházak ökumenikus alapon vásárolnának egy adó
állomást és az állammal szemben köteleznék m agukat arra, hogy csak 
éjszaka végeznek adást és csak szigorúan lelki táplálékot nyújtanak 
hallgatóiknak.

Egyházi lapjaink többízben ju tta tták  kifejezésre azon panaszu
kat, hogy a berepülési veszélyek és légitámadások m iatt milyen sok 
•meghirdetett rádiós istentiszteleti közvetítés m aradt el s ezekért a 
kiesésekért a rádió mindezideig nem tud ta  pótolni az egyházak jogos, 
ilyen irányú kívánságait. Csak az éjszakai szolgálatosoknak lelki gon
dozása érdekében m ilyen könnyű volna ennek a nagy problém ának 
egyszerű megoldása. M ert abban bizonyosak vagyunk, hogy orgonis
táink éppen úgy, m int lelkészeink minden egyházból készek arra, hogy 
az éjszaka bárm elyik órájában felkeljenek és elm enjenek tem plo
maikba, vagy a stúdióba és olvassanak, imádkozzanak, m uzsikálja
nak azoknak a m unkában fáradó, de ettől a közvetítéstől megerősödő 
lelkeknek. akik bizonyosan igen örülnének az ilyen újításnak.

Mert az egyházi emberek arra is vállalkoznának, hogy mint gyári, 
vagy üzemi lelkészi szolgálatot végzek késő éjszaka bem enjenek a 
gyárakba, vagy a virrasztó éjszakai alkalm azottak közé. De amilyen 
eredményes és áldásos volna a személyes hatás és a közvetlen együtt- 
lét, annyira sok időt rabló. Helyet kell készíteni, kezet kell fogni és 
társadalm i udvariasságokat is le kell győzni. A rádión keresztül egy
szerre in médiás rés indulna minden.

Gondolunk ugyan arra is, hogy milyen közel kerül ez a terv  ille
tékesekhez és felelősekhez, de gondolunk arra  is, hogy maga a magyar 
keresztvénség az Úrnak 1944. évében szívesen vállalkoznék olyan 
munkára, amely csak azoknak szolgálna, akik érettünk a legnagyobb 
áldozattal és egészséget pazarló munkavállalással dolgoznak „mások“, 
azaz valam ennyiünk helyett. G. L.
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Lelkészi összejövetel. A budapesti 
egyházm egye lelkészei minden szerdán 
reggel 8 órakor a Deák-téri templom  
sekrestyéjéban áhítatra gyűlnek össze, I

utána m egbeszélést tartanak. Ezúton is 
m eghívják a vidékről jött és Budapes
ten, vagy a környéken tartózkodó le l
készeket.

ság ez a sóhaj .az  Isten kegyelm i széke 
felé. Legyen Isten szava drága nékünk 
és töltse el lelkünket hála Isten iránt, 
kinek kezébe tehetjük elhunytainkat a 
magunk életével együtt. Vándorutun- 
kon a fájdalmak között az örökké- 

i valóság fényessége ragyog reánk. A 
menyország felragyog előttünk iga- 
zabban, mint bármikor azelőtt életünk
ben. De ugyanekkor megnövekedik a 

1 szeretet is a még életben levő hozzá
tartozóinkkal szemben, kiknek érde
kében mindent meg akarunk tenni, 
ami csak rajtunk áll. Az áldozatos és 
szolgáló szeretet útján mi kapunk mégis 
a legtöbbet, és mi növekedünk egyre 
mind az áldások elnyerésében, mind 
annak másoknak való adásában. Ez az 
út lesz term észetessé számunkra azért 
is, mert hősi halottaink ezen az úton 
adták oda mindenüket, még saját é le 
tüket is. Az Ür áldja meg ökei és áldja 
meg em lékezetüket.

Az Urban van a mi szabadításunk. 
Viljami K alliokoski földm ívelésügyi 
m iniszter esti áhítatot tartott a finn 
rádióban. A lapigéjét a 3. Zsoltár 8—9. 
verséből vette: „Kelj fel, Uram, sza
badíts meg engem  Istenem, mert te 
verted arcul minden ellenségem et, a 
gonoszok fogait összeverted. Az Úré a 
szabadítás, legyen a te népeden a te 
áldásod”. Az Ige felolvasása után eze
ket mondta: Az emberek a szabadítás 
nagyobb szükségét érzik bizonyosan 
most, mint bármikor máskor. Ezer ok 
van arra, hegy szabadításáért és segít
ségéit kiáltsunk. A veszedelm ek m eg
sokszorozódtak és a legkülönfélébbek. 
A veszélyben levők száma felbecsülhe
tetlenül nagy. V eszélybenN vannak az 
egyesek, de az otthonok, falúk váro
sok és egész földrészek is, sőt egész 
népek is. Napjaink egyik ism ertetőjele 
a védtelenség. Finn népünk az utolsó 
évek során megpróbálta a veszedelm ek  

I nagyságát. Nemcsak fiaink — kik a 
I frontokon ezren és ezren adták életü- 
i két — éltek állandó veszedelm ek kö

zött, de az élet m indenegyes területén  
életveszedelem ben forogtak az em be
rek. Például a téli háborúban ellensé
ges repülőgépek többször repültek a 
hazai front felett, mint a harcterein
ken, hogy halált szórjanak mindenfelé. 
Ugyancsak a mostani háborúban időn
ként és helyenként a légiveszély külö
nösen nagy volt. Ugyanerről tehetnek  
bizonyságot azok a Karjaiéból m ene- 
küüek, kik m ég életben maradtak, 
mert sokan közülök házuk kapujában 
estek áldozatul a civil társadalom e l
len elkövetett légitámadásoknak. Mind 
az elm últ nyáron, mind pedig a múlt 
év  nyarán határfalvaink asszonyai és 
gyerm ekei közül sokan jutottak a par
tizán csapatok em bertelen tám adásai
nak célpontjául és é letüket átdobták 
fel. Ez a veszély bizonyosan sokakat 
elvezetett az Ür felé való kiáltáshoz. 
De nem is hiábavaló az Űrhöz való  
segélykiáltás, hiszen Ö volt az, aki 
megígérte,, hogy arcul veri minden e l
lenségünket és összetöri az istentele
nek fogait. A segítség kapása m égis 
ahhoz a feltételhez van kötve, hogy mi 
az ö  népe vagyunk. „Az Úré a sza
badítás. Legyen a te  népeden a te á l
dásod.” Ha az Ür népe vagyunk, akkor 
Tőle várjuk szabadításunkat, ha nem  
az ö v é  vagyunk, akkor rem ényünket 
mindenütt máshol próbáljuk beváltani, 
segítséget pedig nyugatról, keletről és  
délről várunk. Az Ür segítségét, igaz,

5



EMTOSmT
nem ölhetett kezekkel, tehetetlenül 
várjuk. Nem hagyjuk feladatainkat vé
gezetlenül, csak azért, m ert az Ü r népe 
vagyunk, s Tőle várjuk segítségünket. 
Ellenkezőleg. Az Űrtől való szabadítás 
várása minden kötelességünk teljesíté
sére kötelez bennünket'. „Az Úr keze 
nem tám ogatja azt a népet, mely el 
akar pusztulni.” De nem is érdemes az 
a nép szabadításra, mely ' kötelességei 
irányában nemtörődömseggel tekint. 
— Az Ür népének egyes tagjai is k i
nyitják szívüket az Úr előtt és Ötőle 
várják  nemcsak népük, de saját m a
guk m egszabadítását is. És ahogy Isten 
megszabadítja népét, ugyanúgy meg
szabadítja az egyes em bert is, ki el
fogadja Tőle a szabadítást. A különb
ség csupán az, hogy a népet egy tö r
ténelmi időre szabadítja meg az Ür, 
míg az egyest örök időkre. Mikor a 
veszedelem fenyegető nagyságára te 
kintünk, jó emlékezni arra  is, hogy az 
Ür megszabadítja népét. Az Ö népe
ként élve m egszabadulunk még a ha
lálon keresztül is, m ert Ö az, aki ösz- 
szetöri ellenségeink fogait. Nem engedi, 
hogy szégyenbe jussanak azok, kik Öt 
várják. Molnár Rudolf.
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K Ö N Y V I S M E R T E T É S
Pap Béla:

Ige és ember.
Karcag, 1944.

Pap Béla, a M agyar Üt alapító-szer
kesztője könyvét érdeklődéssel vették 
kezűidbe mindazok, akik annak a fia
tat reform átus munkaközösségnek szol
gálatát ügyelték, akik az ő szellemi 
irányítása és lelki hatása a la tt álltak. 
A Magyar Üt korszakot jelent a refor
m átus sajtók történetében és határa  
nem csak a protestáns ifjúságra és 
egyházakra, de széles körben az egész 
m agyar közgondolkozásra is kiterjedt. 
Pap Béla most rövid előadásait, tanu l
m ányait és prédikációit adja közre. 
Jellegzetesen okos ember, aki a leg
nehezebb kérdésekben, szerteágazó vé
lemények között sem téved el. Olyan 
vitákban, mint ami Szabó Dezső kö
rül folyt £ reform átus egyházban, vagy 
Makai Sándor szolgálatának, Ravasz 
László egyházi és m agyar szerepének 
értékelésében, a segédlelkész kérdés
ben biztosan ragadja meg a lényeget, 
igazságot oszt jobbra is balra is, s egy 
rutinos közíró biztonságával tereli a 
helyes vágányra véleményeinket. Pap 
Béla igazi közíró, a legjobb újságírói 
és tudós erényeket egyesítve. Tud n a
gyon könnyű lenni, de nem lesz felü- 

< ív. v': Tágos, egyszerű stílusa van, s 
ugyanakkor emelkedett, meghatóan, 
szuggesztíven lírai. É rt a dolgok szati
rikus kiélezéséhez is. Ahogy pl. a ka
tolicizmus szociális program m ját bí
rálja, s ahogy feltárva, annak minden 
igazságát, achilles-sarkán tám adja 
meg, elsőrangú vitatkozónak bizonyul. 
Különösen figyelemreméltóak az „Éb
red az egyház”, „Szabó Dezső és a m a
gyar kálvinizm us”, „Segédlelkészkér- 
dés”, s ai „Katolicizmus szociális 
program m ja” c. tanulmányok. Lelki- 
pásztori szolgálatának műhelyébe m é
lyen belevilágít a „Búcsú Váctól” c. 
tanulm ánya. Pap Béla nagyszerűen ért 
ahhoz, hogy egészen szűk körben égő
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„Imádkozzunk, mint egy család“
(Részletek egy készülő imakönyvből.)

A III. zsoltár.
(Bizalom Istenben minden ellenséggel szemben.)

Uram! m ennyire megsokasodtak ellenségeim! Sokan vannak a 
reámtámadók!

Sokan m ondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség
Istennél.

De Te, óh Uram! Pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki fel
m agasztalja az én fejemet.

Felszóval kiálték az Űrhoz, és Ö meghallgata engemet, az Ő 
szentsége hegyéről.

Én lefekszem és elalszom; felébred, m ert az Űr támogat engem.
Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely köröskörül felállott 

ellenem.
Kelj fel Uram, tarts  meg engem, Istenem, m ert Te verted arcul 

minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted.
Az Űré a szabadítás; legyen a Te népeden a Te áldásod.

*
Mikor imádkozni akarsz, csak járulj Isten elé szent merészség

gel — feltéve, ha magadat bűnösnek elismered — s szólj hozzá így: 
Uram. Istenem, mennyei Atyám, ezt és ezt kérem  s akarom, hogy ne 
tagadd meg, hanem  legyen igen és ámen. Nem m inthogyha jogom 
volna hozzá, vagy érdemes volnék rá. Jól tudom s bevallom, hogy 
nem érdemiem, sőt a pokol tüzét s örök haragodat érdemeltem ki sok 
nagy bűnömmel. Én csak Neked engedelmeskedem, aki azt parancso
lod, hogy szerelmes Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében imád
kozzam. Nem az én igazságomra,' hanem a Te végtelen jóságodra tá
maszkodva járulok Eléd s imádkozom így. (Luther M árton)

Az imádság a legkedvesebb áldozat Isten előtt. Akarva akarja, 
hogy nyomorúságodat elébe tedd, ne pedig saját nyakadban cipeld s 
magadat gyötörd vele, m ert ezzel egy bajból kettőt, tizet, sőt százat
csinálsz. (Luther Márton.)

Atyámfiái, imádkozzatok szívvel, szájjal otthon is, templomban 
is, m ert az imádság tartja  a világot..K ülönben ugyan rosszul állna.

(Luther Márton.)

Imádság a hazáért.
Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket; megharagudtál, 

hozz vissza minket! M egrendítetted az országot, ketté szakasztottad; 
építsd meg romlásait, m ert megindult (Zsolt. 60:3—4).

Népek nagy Istene! Kibeszélhetetlenül boldog érzés tölti el szíve
met, amikor arra gondolok, hogy m agyarnak terem tettél. Köszönöm, 
hogy ezen a szép földön ringattad bölcsőmet, adod meg mindennapi 
kenyeremet, időt az életre s egykor boldog nyugvóhelyet. Áldalak 
magyar fajtám ért, őseimért, nagy királyokért és reform átorokért; álda
lak a magyar m últért, ezredéves utunkon bölcs atyai vezetésedért, 
hosszútűrő irgalm adért. Köszönöm a m agyar nyelv- és sorsközösséget. 
Óh, a mi nyelvünkön szebben zeng az imádság, a mi sorsunkat örökre 
idekötötted, jó Atyánk. Nem engedsz nyugtot kivándoroltaknak ide
gen földön, szívüket mindig visszahozod a hazavágyódás és a haza
szálló könyörgések szárnyain. Áldalak népem sok szeretetéért és 
próbatételeiért. Még a mai idők nyom orúságaiért is„ megrettenve, 
könnyek hullásánál is áldom dorgáló kezedet. Te tudod, mi a célod 
velem és nemzetemmel. Ne ítélj meg azonban és ne vedd zokon azt 
tőlünk, ha félve-félünk a közeli napoktól és a jövendőtől. Most m intha 
eddig soha nem látott nyomorúság és szenvedés szakadna ránk. Meg
rendült az ország, sír a kifosztott, kiüldözött falvak népe? istentelen 
ellenség lepte el földünket és öli drága véreinket. Kérlek, jóságos



HÍREKAtyám, őrizd meg hazámat a veszélyben és tartsd meg a jobb jövendő 
számára. Magamat és minden szeretteimet legbölcsebb irgalmadra 
bízom. Kényszeríts e drága föld iránt való minden munkára és min
den áldozatra. Egyesíts bűntől és önzéstől ment hazaszeretetre. Arco
mat elönti a szégyen pírja, ha azokra gondolok, kik mindenüket oda
adták a haza oltárára és én még nem vagyok méltó hozzájuk. Uram, 
add, hogy honfiúi szerelemből a legnagyobbat, életem boldog odaáldo- 
zását is meghozhassam érette, ha Te úgy kívánod. Népek nagy Istene! 
Áldd meg, védd meg a magyart! Ámen.

*

Tanulj meg Istenhez kiáltani, nem pedig önmagadban gubbasz
tani, vagy a lócán heverni, fejet lógatni-csóválni, gondolataiddal ma
gadat emészteni, s töprengve kutatni, hogy miként szabadulhatsz meg?! 
Minek az örökös siránkozás: jaj nekem, jaj nekem?! Inkább rajta, 
lusta népség, térdre veled, kezeket, szemeket az égre, elő egy zsoltárt, 
vagy miatyánkot s szükségedet, könnyes panasszal vidd Isten elé. 
Ahogy az igében olvasod: „Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte 
nyomorúságomat“. N (Luther Márton.)

Hogy az imádság milyen hathatós erő és mi-mindenre képest, azt 
csak az hiszi el, aki megpróbálta már s akit a tapasztalat megtanított 
rá. Valahányszor igazán komolyan imádkoztam, mindannyiszor bősé
ges meghallgattatást nyertem s többet kaptam, mint amennyit kértem. 
Ha olykor Isten halasztotta is, végre mégis meglett. Micsoda nagy 
dolog a kegyes keresztyén igazi imádsága! Egy nyomorult ember a 
felséges Istennel beszélgethet minden félelem nélkül, sőt azzal a biz
tos tudattal, hogy Isten szerelmes Fiáért bizonnyal meghallgatja.

(Luther Márton.)
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kérdéseket, pl. k im ondottan egyházi 
vonatkozású ügyeket úgy tudjon meg
tárgyalni, beleállítva azt egész tá rsa
dalm unk, nem zetünk érdeklődésének 
középpontjába, különösen szociális vo
natkozások m egm utatásával, hogy az 
általános érdeklődést keltsen. K ülönö
sen uralkodik  m inden m ondanivalóján 
a szociális felelősségérzet.

P rédikációi rövid, inkább vázlatszerű 
írásm agyarázatok, m ind olyan tém a
körből válogatva, hogy 'azokat m ás- 
vallású olvasók is lelki örömmel olvas
hatják . Jó l ragadja meg az alapul vett 
igék középponti m ondanivalóját, eleve
nen alkalm azza azokat az életünkre, s 
m indegyiknek megmozgató, tanító, gya
korlati ere je  van. K iem elkednek: „Üj 
v ilág”, „Lelki nagykorúság”, „Három  
hadsereg”, „Én vagyok a te Istened”, 
„Csodálatos é let”, „Isten tem plom a 
vagytok” c. igehirdetései. Sohasem  
theologizál, de m inden m ondanivalóján 
á tsü t a hitvallásos kálvinizm us és a 
korszerű theologia jól átdolgozott él
ménye. Kem ény egyháziassága külön 
nagy érték  a reform átusságnak. dyl.

*
NagykáUói Fényes István:
Verses krónikája Debrecen városának 
ez keresztyen res-publicának az 1664-ik

esztendőben esett minden dolgairól.
M ata János gondozásában, s 12 fam et
szetével k iadta az Exodus, 1943-ban.

A XVI. és XVII. században D ebre
cen a szétszakadt, törököt és ném etet 
nyögő M agyarország és- az önálló, s a 
m agyarság m inden rem énységét féltve 
őrizgető Erdély között, szinte a  senki 
földjén élt. A két ország „m indenki 
taposta, bizonytalan m esgyéjén” élt, s 
békésen tű rte  a két várakkal rakott 
országrész m inden balsorsát. Hol a

német, hol a török sarcolta s közben 
még a m agyar várak  katonasága is. Ez 
időben é lt Diószegi Ferenc, m ajd  
Nagykállói Fényes István nótárius, aki 
a protocollonba csak a legveszélytele
nebb szövegeket írha tta  bele, hiszen ki 
volt annak téve ő is, a város is, hogy 
„Ma a  török néz bele, holnap beleüti 
o rrá t a német, azután a maga fajtája , 
s p. várossal ita tják  meg a levét, ha 
valam i, nem  szájok íze szerin t valót 
sillabizálnak ki belőle”. Azért íródtak 
hát ezek a verses krónikák, hogy am i
ke t a jegyzőkönyvekben le kellett 
nyelni, derűsebb időkben előkerülhes
senek, de akkor sem hivatalos form á
ban. Fényes István krónikája tehá t 
egyetlen m agyar panaszkodás a nehéz 
sorsbán, s ugyanakkor m agasratarto tt 
hivő bizonyságtétel a kálvinizm us 
predesztinációjában elnyugvó lelkek 
bizodalm a felől, mely hitben egyedül 
lehete tt elviselni ezt a korszakot. A 
K rónika m eglepően költői, s m ivel 
igen kevesen ism erték, létezéséről is 
alig beszélnek még az irodalom történet 
könyvek is. H álával tartozunk  a kiadó
nak, hogy ilyen bőkezű áldozattal, ilyen 
gyönyörű kiadásban adta közre, s h á 
lával M ata Jánosnak  is, a m ű értékes 
irodalom történeti gondozásáért. Csak az 
a kár, hogy ez az elöljáró beszéd a 
maga régieskedő és népieskedő stílu
sában igen nehézkes olvasm ány. K e
vesebb modorossággal élvezhetőbb tu 
dós és m agyarabb kálvinista volna a 
különben lelkes gondozó. Méliusz tö r
ténelm i jelentőségét szépen fejtegeti, 
Dévai Bíró M átyásról való ilyen bi
zonytalan kijelentése is túlzás azon
ban, hogy: „nem volt szorosan vehető 
kálv in ista”. T. i. szorosan vehető lu the
ránus „vala”. De ez abban a korban  
nem  tú l lényeges. dyl.

Kapi Béla püspök a menekültekért.
D. K api Béla dunántú li evangélikus 
püspök a  m enekültek  felkarolása é rd e
kében körlevelet bocsátott ki: „A h á
ború, ez a  „fekete kőem ber” — írja  a 
püspök — m ost új kötelességet hoz 
elénk: a m enekültek sorsát. Fiatalok, 
öregek, gyerekek, serdülő leányok és 
fiúk  vágtak  neki a szám űzetés útjának, 
a  legtöbbjük feldúlt tűzhelyet, üszkös 
rom okat hagyott maga mögött s kicsi 
cókm ókja egész vagyonát jelenti. B u j
dosó testvér á ll házatok előtt, a jtó to 
kon kopogtat, kenyeret és födelet kér. 
Nem idegen! Testvéretek. Egy anyának 
vagytok gyermekei, vállaljatok  há t 
részt kegyetlen sorsukból. Jó ajánló
levéllel jön a testvér: a székelység vé
res betűkkel ír t  nemesi levelét hozza. 
H azát védelmező történelm i időben bő
ségesen hu lla to tt véréért, nehéz á ldo
zataiért, siralm as hajlék talanságáért 
szeretetek könyörületet, kenyeret, h a j
lékot kérők, hallja  meg K risztus szol
gája és a gyülekezet és cselekedjék 
Isten  parancsa szerint. Evangélikus 
gyülekezeteink valósítsák meg az ős- 
keresztyén gyülekezet példájá t”.

D. Raffay Sándor bányakerületi püs
pök gyógykezeltetéséről szerencsésen 
hazaérkezett és h ivatalának  vezetését 
átvette. Mióta a háborús helyzet nehe
zebbre fordult., több ízben tervezte 
hazajövetelét, azonban utazási nehéz
ségek és főként benzinhiány m eggá
to lta azt.

A tiszakerületi püspök legutóbbi kör
levele közli, hogy Kovács László szé
kelyföldi, Rigó János székelyzsombori 
és M ikola János zselyki lelkész sorsá
ról semmi értesülés nincsen. Gondol
ju n k  rá ju k  s gyülekezetükre közben
járó  im ádságunkban.

tJrvacsoraosztás. A budapesti tem plo
m okban október elejétől m inden vasár
nap van úrvacsoraosztás.

A protestáns helyőrségi templom fel
szentelése. A M agyarországi Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek nem zeti szö
vetségének új palo tájában  (VIII., Vas
u tca  2/c.) hatalm as helyőrségi tem plo
mot létesített a honvédség protestáns 
egyházi szervezete s azt október 22-én 
d. u. 5 órakor ünnepi istentisztelet ke
retében  ad ják  át rendeltetésének. A 
tem plom szentelés szertartását dr. Sol
tész Elem ér altábornagy, tábori püs
pök végzi.

Az országhatáron és a magyar A lföl
dön folyó harcok következtében alföldi 
gyülekezeteinkben több helyen tem plo
mok és egyházi épületek k árt szen
vedtek. Különösen a csanád-csongrádi, 
arad-békési és a békési egyházm egyé
ben vannak nagyobb károk.

Halálozás. Vargha Emil, a felvidéki 
m agyar evangélikusság egyik vezér
alakja, egykori ny itra i esperes, a felső- 
ezori egyházközségnek 43 éven á t volt 
lelkésze, 75. életévében meghalt. Öt 
gyerm eke: dr. Vargha K álm án soproni 
egyetemi tanár, Vargha Emil, a fe l
vidéki M agyar P á r t titkára, Vargha 
Béla bányaigazgató, Vargha Sándor 
evang. egyetemes egyházi fő titkár és 
E dit leánya, Sóhalmi Györgyné gyá
szolja. — Nagy részvéttel Rozsnyón te
m ették el.
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m c m sig
Budapesti istentiszteletek sorrendje 1944. október 22.

D eák-tér 4
D eák-tér 4. (német nyelven) 
D eák-tér 4.
D eák-tér 4.
Fasor
Fasor
Fasor
A réna-ú t 7.
Kőbánya, K ápolna-u. 14
Kőbánya
Sim or-utca 35.
Sim or-u. 35. (katonai) 
R ákóczi-út 57. (szlovák) 
R ákóczi-út 57. (magyar) 
U llői-út 24.
Vilm a k ir .-n é-ú t 17. (1. h. k.) 
Szvetenai-u. elemi isk. 
G yarm at-utca 14 
Egressy-út 73.
F ó ti-ú t 22. (katonai)
F ó ti-ú t 22.

d. e. V«9 G rünvalszky K ároly
d. e. ValO G üttler Vilmos
d. e. 11 Dr. K ékén A ndrás
d. u. 4 Muncz Frigyes
d. e. 9 Pásztor Pál
d. e. 11 Kem ény Lajos
d. u. 4 Pásztor Pál
d. e. VrlO Novák György
d. e. 8 Boros K ároly
d. u. 4 Boros K ároly
d. e. 8 Sülé K ároly
d. e. 9
d. e. 10 Szilády Jenő dr.
d. u. 5 ifj. Tóth-Szöllős M.
d. e. 9 Dezséry László
d. e. 8 Pásztor PáL
d. e. 9 Halász K álm án dr.
d. e. 10 R uttkay Elem ér
d. e. 8 Scholz [.ászló
d. e. V29
d. e. 10 R im ár Jenő

F ó ti-ú t 22.
Torockó-téri re f . templom 
B écsikapu-tér 
B écsikapu-tér (német) 
B écsikapu-tér 
B écsikapu-tér 
Böszörm ényi-út 22. 
Böszörm ényi-út 22.
I., V áralja-u . 14.
Dévai Bíró M .-tér (német)
Dévai Bíró M átyás-tér
Dévai Bíró M átyás-tér
Kelenföld
Kelenföld
Kelenföld
K am araerdő
B áthory László-u. 8.
Helyőrségi templom

d. u. 4 Jánossy István
d. e. 8
d. e. 9 G latz József
d. e. 10
d. e. 11 vitéz S ré ter Ferenc
d.u. 4 B agár Iván
d. e. ‘/n o Ferenczy Zoltán
d.u. 4 D anhauser László
d. e. 10 - --  -- -------- --
d. e. Va9 K aiser József
d. e. 10 K aiser József
d. u. 4 K aiser József
d. e. 9 Wolf Lajos
d. e. 11 Wolf Lajos
d. u. 5 Medvegy A ntal
d. e. 10
d. e. Va9 Zulauf H enrik
d.u. 5 Dr. Soltész Elem ér

M inden tem plom ban úrvacsoraosztás.

idelell könyvet
SCHOLTZ TESTVÉREK

könyvkereskedése 
Budapest, Ferenc-körút 19/21.

Telefon: 330-648.

KERESZTÉNY CÉG
Stingl, Lauberger, Stelz- 
hamer, Ehrbar, Bösen
dorfer stb. világmárkás 
zongorák, pianinók leg
olcsóbban ! — Részlet, 
bérlet, szállítás, c sere!

R e i s s m a n n  I m r é n é
Budapest, Vili., Rákóczi-út 5 5 .  Telelőn: 131-898

KISS FERENC
Ö T V Ö S T A N Á R

B U D A P E S T
H A R I S B A Z Á R - K Ö Z  3

TEL.: 384-447.

kegyszerek, ezüsttá lak ,
gyűrűk, serlegek,
ékszerek, kancsók,
csattok, hamutálak,

nászajándékok.

Miért támogassuk az Evangélikus Egyház-  ̂
kerületek Jóléti Egyesületét?

M ert az egyetlen evangélikus intézmény,  mely h a lá l
esetkor tem etkezési segély folyósításával a család segítsé
gére siet. — K iházasítási, tanulm ányi, neveltetési segélye 
révén gondoskodhatunk gyerm ekeinkről.

Az egyesület ú tján  lé tre jö tt élet, nyugdíj, tűz, betörés, 
baleset és szavatossági biztosításainkat előnyös díjtételekkel 
kö thetjük  meg s az egyházkerületeknek ezért v isszatérített 
jelentős összegekkel a szórványokban végzett m entő m un
k át segítjük elő.

Az egyesület taglétszám a: 28.915. — Fennállása óta 2227 
alkalom m al 372.827 P  tem etkezési segélyt fizetett ki.

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egyesület 
központja: Budapest, IV., Fehérhajó-u . 8—10. (Evangélikus 
bérház.) Telefon: 386-332., valam in t a kerületi fiókok: Deb
recen, Győr, Kolozsvár, Miskolc, N agyvárad, Pécs, Szeged, 
Szombathely. — Az egyesület állandóan felvesz és foglal
koztat férfi és női tagszerzőket.

„ I R É N “  füiökülönlegességek
Tulajdonos: FEJÉR NÁNDORNÉ 

BUDAPEST (B e lv á ro s ) , IV., F e h é rh a |ö * u (c a  8 —10. ss .
T e l e f o n :  186—177. — Készít mindennemű tánc-, 
sport- és gyógyfűzőket a legújabb szabás szerint.

Zongorák, harmóniumok
eladása jlA  _  __ J  "  1 „  A  hittestvérünk 
v é t e l e  1VI “ I I U CJ 1 I I  “  zongoratermében

Bezerédi-u. 10. — Tel.: 140—352.

Rég! közismert. -r it/V
megbízható,

k®T, xalon budapest 
'szőr* |V kristóF tér 6

Szép utcai folyóvizes szoba 
Parlament mellett hívő ref. 
házaspárnál

„ B É K E S S É G “ jeligére a
kiadó.

kiadóhivatalba.

BÉLYEGZŐK
KOVÁCS LAJOS

zománctáblák,
vésések, jelvények, 
névjegyek, cimkék

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

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

Budapest, IV., Sütő-u. 1.
Garab József könyvnyomdája, Cegléd, Arpád-tér 5., Evangélikus bazár.
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