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Karácsony.

színv királyi bölcsővé változtattak át egy szalma
tetős, sziklafalhoz dülleszkedő egyszerű istállót.
.Isten megjelent testben, megigazított
Sugárból szőttek pólyát, fényből kalapáltak koronát
lélekben, megláttatott az angyaloktól,
hirdetteíett a pogányok egy
közt, királyi
hittek Gyermek.számára s midőn megnyitották
benne a világon . . .* I. Tim. 3. 16.
a világosság minden zsilipjeit és vakító fehérlett
Éjszaka volt A szent titkok éjjele. Sugaratlan, az éjjel, szinte összefolyt a föld az éggel, akkor
vakszemű homály karolta át a mindenséget. A csil- széttólták a hártyafüggönyöket s ime pásztorok
térdeltek a Szent Fiú nyoszolyájánál. S a Kisded
világólni az ég peremére. A holdsarló nem úszott, apró kezeit reátette lehajtott fejükre s midőn fel
mint; dalos gondola az ég tengerében. A „sűrű álltak, érezték, hogy gazdagok lettek, ajándékot
sötétséget metélni lehetett volna, Mintha mély nyertek, mert dús lett a koldus, ép a törött szivű,
séges pinceboltozatba zuhant volna a föld: a derűs a bánatfia. . . (Lagerlőf).
Napja boldog, szent örömnek, újra eljövéi
tengert nem lehetett a száraz földtől megkülön
böztetni, a legjártabb úton is eltévedt az éji. vándor: tehát, újra látjuk Betlehemnek hitre intő jászolát,
S a milyen sűrű volt a setétség, olyan méla, benn a drága Kisded alszik, majd az ég világosul,
olyan hangtalan volt a csend, amely megülte a angyalének hangja hallszik . ..
messze tájakat: .szellő nem .rezgeti, lomb nem
Karácsony történetét sokan megírták. Mennyi
suttogott, csacska, játszi kis patak nem csobogott, báj ömlik el Lukács- második fejezetén. Mily fen
folyók meglassították folyásukat, homokszem nem séges János meglátása: „az Ige testté lett". De
nyikorgótt, nyárfalevél nem reszketett, fűszál nem kedvesebb közvetlenséggel senki sem mondja el
mért nőni, harmat nem mert hullani . . . Mintha a karácsonyi éjszaka történetét, mint az öregedő
minden megkövült volna, olyan mozdulatlan volt Pál apostol ifjú tanítványának, Timotheusnak:
a lét, csak hogy ne háborgassa ennek az éjszakának „Isten megjelent testben, megláttatott az angya
nyugalmát. S a milyen méla volt a csend, amely loktól . . . " Ez a karácsony története egy kurta
megülte á földet, olyan végtelen s volt a béke, tőmondatba összefoglalva. „Isten megjelent testben":
melyet titkost Sorshatalmak a mkjdenség fölött az isteni szeretet, jóság, tökély összeházasodott a
kifesttettek': „élettépő vadállatok csattogó foga földi görönggyel, a sugár,: fény, halhatatlanság
nem kívánta .a vért, csahos ebek nem martak, beköltözött a rögbe, mint lakásba.
gyűrűző kígyók nem s z is z e g te k . Fegyverek
Valami mélységes szerelmet érzett a föld a
vonakodtak . hüvelyükből elővillanni, tolvajkulcsok menny iránt. A boldogságtól megremegett, ha csak
nem engedelmeskedtek zárfeszitő rablókezeknek, egy mosolyával találkozott. Teljes üdvöt érezett,
egyetlen élettelen tárgy nem volt arra kapható, ha zsámolya.lehetett az égnek. Hellasz dalmondó,
hogy .valami gonosz cselekedettel megszentség- derűs népe egyre regélt az Olympus boldog
telenítse ezt,az éjszakát. ... Óh, micsoda éjszaka lakóinak földre ereszkedéséről, istenekről, kik
volt ezt" Aki falta,, nem tudta többé elfelejteni! arany sugárban, álorca mögé búvá a földre kíván
Tűz nem égetett, juhok nem féltek és minden, koztak. Beszélt a mítosz Heraklesekről, Linosokról,
minden könyörületes&éget.mutatoít az ember iránt. Orpheusokról, akiket az istenek arra méltattak,
Ezen az éjszakán elindulták égi csodák és bíbor- hogy asztaluknál nyerjenek helyet. A kemény
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római egyre álmodozott apotheózisokról, Julius
Caesaroknak csillaggá változásokról. Mélységes
szerelem lakik a földnek kebelében az ég iránt,'
és mi más karácsony csodája, mint egy szent
miraculum: az ég átkarolja a földet, hogy vigye,
vonja feljebb, feljebb a fénybe, közelebb az Istenhez.
Karácsony, a csodák ünnepe időz köztünk.
A fényes arcú piciny csillagok lejöttek mind és rá
ültek mint színes gyertyák a fenyőágakra. Angyalok
járnak köztünk halkneszü léptekkel. Fésülködhettek,
.m ert egy pár hajszál, fenyőre akadt, árulójuk lett.’
Kisimulnak a zord arcok, illatozik minden lélek,
megszépül minden szív. „Mennyország a földön",
így kellene a karácsony történetét megírni. Légy
hát áldott, légy üdvöz, év legszebb napja, békes
séghozó karácsony! Ti pedig jertek, igézzük meg
ezt a szent ünnepet, hogy minden üdvével egye
temben örökké a mienk maradjon. Jertek, szóljunk
hozzá marasztaló szóval: „Augenblick, du bist so
schön, verweile doch!" Jertek, állítsuk meg a
rohanó időt, metéljük le szárnyait az iramló
perceknek, jertek, tanuljuk meg az apostolok mű
vészetét : szeretni, hinni, remélni, mennyországban
járni már a földön, akkcfr a karácsonyi fenyő ága
nem hervad el, igazán nem hervad el karácsonytól
karácsonyig.
V.

K arácsony.
Dicsőség a magasban Istenünknek,
A földön béke és jóakarat!
Így szólt az ének rég, pártós nemünknek,
A föld felett, a fényes ég alatt.
Oh angyal-ének, mennyekből lehangzó,
A lelkem rajtad úgy elandalog.
Imára hívsz, mint hajnali harangszó
Oh zengjetek ti égi angyaloki
—

^

Lábunk megbotlik a rémséges éjben,
Siralomvölgyén nincsen egy sugár:
Öröm virága nem nyílhat ki télben,
De íme, ránk új lét fuvalma száll.
Oh drága hit, mily szép a te világod:
Atyám az Isten, élek vagy halok;
fiit ereje meggyőzi a világot
Csak zengjetek ti égj angyalok!
—

Ez érdek-harcban, e vásári zajban
A szív nemesb, szebb jó k után eped:
E küzdelemben és ezernyi bajban
Enyhítő balzsam, amit kér sebed.
Oh békesség, megnyugvás Istenemben,
Veled m i boldog és gazdag vagyok!
Magasztos érzés, oh ne hagy el engem
Csak zengjetek ti égi angyalok!
Nincs e világnak kincse, nincs hatalma,
Mely áldóan kisérne holtodig:
A szeretet s a szeretet hatalma
Még túl a síron, ott is boldogít.
Az emberekben hűn szeretni Istent:
Az Isten képe rajtam így ragyog.
Atyám, segíts meg, hogy így járjak itt lent
Csak zengjetek ti égi angyalok!

—
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Megszárad a fű, csillagok leesnek,
Korona és koldusbot porba hull;
Romlása lészen minden földi testnek,
Ég-föld elmúlikt minden megavul.
Egymásután lefekszünk mind a sírba,
De szebb életre ébred a halott.
Oh szent remény, ölelünk vágyva, sírva —
Csak zengjetek ti égi angyalok!
Dicsőség a magasban Istenünknek,
A földön béke és jóakarat!
Így szólt az ének rég, pártos nemünknek,
A föld'felett, a fényes ég alatt.
Oh angyal-ének, mennyekből lehangzó,
A lelkem rajtad úgy elandalog;
Imára hívsz, mint hajnali harangszó
Oh zengjetek ti égi angyalok!
—

—

. Sántha Károly.

„Stille Nacht, heilige Nacht“ . ..
— Tárca. —
Irta: K orponay L ászló.

Alkony volt, vakuló alkony, mire megérkeztek.
Csupa fakó, kedvvesztétt arc. Öregedő népfölkelők, akik már nagyon Unták a háborút. Láb
belijük átázott a csatakos úton, nyirkos ruhájukról,
verejtékes homlokukról szállt a pára, köddé válva
a decemberi hidegben. Harsány vezényszó most
„állj“-t parahcsolt, majd megfelezte, tizedelte, harmincadolta őket. Elindultak tizesivel, húszasával
szállást keresni a púpos hátú lengyel házakban,
amelyekben csak emitt-amott lézengett egy-egy
magával tehetetlen öreg, a többiek eltűntek, ^
biztonság tartományába húzódtak. A nap az éjszaka
sírjába temetkezett. Utolsó hátrahagyott fény
sugarát elnyelte a sűrű köd. „Tábornok úrnak
alázatosan jelentem, mindenki fedél alatt van!"
hangzott most a tornácon. De alig pengett az
összeütött sarkantyú, tompa moraj hallatszott,
valami karaván-féle, szinte púpos tevéknek lehetett
volna őket tartani, érkezett: egy elkésett egészségi
osztag. Kardhüvely csörrent újra az ámbituson;
keményen rikácsolt a parancsnok leckéztető szava:
„A jól ismert szanitécvircsaft! Mindig elkéshi,
megszoktuk már!" Alázatos hang mentegetőzött.
„Geht mich nichts an!“ förmedt rá az előbbi
kemény szó. Minden tele van! Csak egy épület
van még ebben a piszkos faluban, ahol még van
hely — vágta oda sértő gúnnyal, s ez — a tem
plom". Csizmasark összevágódott. .Aztán csend.
Altisztek futkostak falún fel, falun le, végül kulcscsörrenést lehetett hallani a templomajtó előtt.
Az imádság háza megnyílott az elkésetteknek.
Leheveredtek. Ki, ahol érte. A tisztek az oltár
körül. „Miska mit szólsz hozzá? Ha tudnák ezek
a jámbor polákok, hogy még hozzá eretnekek is
vagyunk, fogadok, először kénnel kifüstölnék s csak
úgy szenteltetnék fel újra a templomukat" szólt
valaki a sötétben, egy ifjú orvos, aki egy adag
elpusztíthatatlan jó kedvvel győzte le a legnehezebb
helyzeteket is. „Mondasz valamit" — felelt rá
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egy másik hang a sötétben, Lenkei Mihály evan
gélikus tábori lelkész. „Már sok fura helyzetben
voltam ebben az összegabalyodott háborúban. Te
mettem pópa hiányában görög keletieket, vigasz
taltam rabbi-hiánya folytán zsidókat, de katholikus
templomban még nem töltöttem — karácsonyi éj
szakát". „Ember mit mondasz? Karácsony éjjele
van mai?" válaszolt az ifjú orvos s hangjában
ámuló csodálkozás volt, de egyben fanyar keserű
ség is. „Bizony karácsony van ma" szólta tábori
lelkész valami bús rezignációval. Az orvos még
„lehetetlen“-kedett, még „szörnyü“-ködött egy ideig,
még dörgött a képtelen parancsnokság ellen, melynek
Hecuba minden, még szent karácsony is, mely
gyötrelmes harctéri nappá fokozta le még az év
legszentebb ünnepét, karácsonyt is. De aztán be
látva, hogy az adott helyzetben mit sem lehet
tenni, hogy e csatakos decemberi est ünneppé
lehessen, lassan-lassan megadta magát s kapi
tulált a tények vaskényszere előtt. Lenkei tábori
lelkész meg magában viaskodott. Vádolta önmagát
a dolgokba könnyen beletörődő lagymatagságért.
„Szólnom kellett volna — igy beszélgetett maga
magával — fel kellett volna villanyoznom az em
bereket, oda kellett volna kiáltanom a templom
kőpadlójára lerogyó testeknek: emberek, ez a
'lélek perce: „karácsonyest van ma!“ Hisz úgy
akartam, Isten látja lelkemet. Úgy tervezgettem,
hogy ha mást nem, letörök egy fenyőágat az erdő
szélen és azt magasra emelve, varázsolom bele a
lelkekbe karácsony áldott melegét. De az a brutális
'oivizionsgenerális úgy lerombolta terveimet. Ha
nincs hangulat: csak epés kézlegyintés, mit
kezdhettem volna?" Fejét rátette az oltári térdeplőre,
ilyen vánkoson sem aludt még soha, s bosszúsan
összeszoritotta fogait. Az orvos átszólt hozzá:
„Miska, alszol már?" de Lenkei nem válaszolt,
csak sóhajtott.
A csend, melyet bakancskoppanás, egy-egy
tompa hang elűzött onnan, hol legszívesebben
szeretett lakozni: a templomból, halkkal, lopva
megint visszaosont oda. Már mindenki aludt.
Lenkei egy ideig még kocódott magamagával, de
aztán a fáradtság őt is elnyomta. Csodálatos álma
volt: a szeráfokat hallotta hárfázni, halkan, alig
leheletszerüen zengték a hárfahúrok: „Stíllé Nacht,
heilige N acht..." A dallamot most egy strádivári
vette át, mely egy kherub kezében dalolt, mesélt
édesen: „ ... schlaf in himmlischer Ruh.“ A lágy
dalra most a mennyei harsonák válaszoltak: majd
meg együtt zengték: „Stíllé Nacht". Az álom le
billent az 'égi magasságokból a földre. Most a
karzaton vélte hallani a csodás karácsonyi éneket,
a legszebbet, amit valaha komponáltak: „Stíllé
N acht..." Mire elcsitul a bűbájos karének, Len
keinek a szószéken kell lennie. Kapkodó sietséggel
papi talárt igyekezett magára ölteni s a szószék
feljáró felé igyekezett. De mintha ólomból lett volna
minden tagja. Szólni akart, de nyelve nem akart
engedelmeskedni. Kézzel-lábbal igyekezett, hogy
el ne késsék. Felébredt. De most is hallotta egé
szen közelről: „Stíllé Nacht. . . “ Kábult fővel tájé
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kozódni próbált, hogy hol is van tulajdonképen?
Az orgona búgott halkan, lágyan. Senkit sem
látott. Csak annyi világosság sáppadt fent a
kóruson, mint egy szentjános bogár fénye. „Guszti
te vagy az?" szólt fel fojtott hangon. „Úgy-e
mégis kifogtam rajtad" válaszolt az ifjú orvos
félig tréfásan, félig elégülten. „Na hát" szólt Lenkei
majdnem restelkedve, mint az elkésett ember. De
aztán feltalálta magát, az öngyújtóból szikrát csiholt
és meggyujtotta az oltár gyertyáit és a csillár
gyertya-maradványait, amik talán az előző évi
éjféli mise után maradtak meg a szerény 12 ágú
falusi csilláron. Aztán felkapva Bibliáját az oltár
elé lépett. A» orvos eltette parányi villanyos zseb
lámpáját és kivilágította az orgonát, kihúzta mind
a regisztereket s Lenkei fejbiccentésére belevágott
az orgonába „Stíllé N ach t..." Az alvó testek
felriadtak, s tágra nyílt szemekkel felugráltak s
szinte bátortalanul, mint akik nem tudják, meg
értették-e a helyzetet? az oltár felé húzódtak.
Ki állt, ki térdelt. Az orgona elhallgatott. Lenkei
felnyitva a szent Bibliát felolvasta a bűbájos
karácsonyi történetet és alkalmi beszédet fűzött
hozzá: „Otthon, drága kedves otthonunkban talán'
épen most csendül fel a karácsonyi ének édes
kicsinyeink ajkán; talán ép most csenget öröm
jelentő karácsonyi csengőjével az angyal. Jó hit
vesünk bizonyára reánk gondol, midőn beletekint
a karácsonyfa gyertyáinak imbolygó fényébe . . . “
Az öreg népfölkelők szemüket törölték. Nehéz
könnycseppek folytak bele a gondozatlan szakállakba. Lenkei úgy beszélt, mintha szárnya nőtt.
volna. „Karácsony azt jelenti, hogy Isten szeretete
utánunk kiált, miként az édes anya gyermeke
után, aki nem jött haza. Isten szeretete hazavisz
bennünket összeszakított fedezékeken át is, miként
az anya galagonyabokortépte ruhájú gyermekét."
Mint a tikkadt sivatag a záporcseppeket, úgy
itták a szomjú lelkek Lenkei szavait. Aztán egy
Miatyánk morajlott, mint távoli vízesés, mindnyájuk
ajakán. Az orvos még egyszer belevágott az
orgonába, hogy versenyre keljen száz férfihanggal,
mely ércesen zúgta: „Megbűnhödte már e nép
a múltat s jövendőt."
Sötét lett újra minden. Nehéz gyertyaszag
kúszott szerteszét a templomban. Tömegszállóvá
változott át ismét a szent énekektől visszhangzó
templom. Lenkeit elkerülte az álom. Boldog volt
mint a gyermek, kinek karácsonyéjjelen nem jön
álom a szemére. Hát mégis csak megünnepel
hették szent karácsonyt! Kint csípős szél seperte
ki a ködöt a lengyel falucska utcáiból. Aztán
dúdolt a templomablak alatt, ő is akart valamit
mondani karácsony éjszakáján. Ha Lenkeit kér
deztük volna, neki bizonyárá még a szél is
karácsonyi éneket dúdolt: „Stíllé Nacht, heilige
Nacht. . . "
E g y h á z k ö z s é g ü n k g y ű j t ő p e r s e l y e i e l k é s z ü l
t e k . H egyen é p í t e t t te m p lo m u n k képe lá t h a t ó
r a jt u k . M inden h i t t e s t v é r t bizalom m al k é r ü n k ,
v eg y e á t a n e k i s z á n t p e r s e l y t a lelkész! hiv.-ban.
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HÍREK.
BUDA.
Istentiszteleti sorrend. Dec. 25-én 9—10-ig
német istentisztelet úrvacsoraosztással (dr. Var
sányi), 11 —12-ig magyar istentisztelet úrvacsora
osztással (Varsányi). Dec. 26-án 9 órakor a Lipótmezőn áhitat, 10 órakor az Új János-kórházban
(Varsányi), 11 órakor templomunkban karácsonyi
istentisztelet úrvacsorával (ffá!!5$Jg~Dec. 28-án
9 órakor a Lipótmezőn, 1Ö "Órákor az Új Jánoskórházban áhitat (dr. Varsányi), 11 órakor tem
plomunkban főistentisztelet (dr. Varsányi).
Elemi iskolánk szokott karácsonyfa ünne
pélye dec. 24-én d. u. 4 órakor lesz a templomban.
Karácsonyi ünnepélyt rendeztünk dec. 21-én
a fővárosi iskolákba • járó evang. gyermekek
részére hitünk szent hajlékában. A lélekemelő
szép ünnepen mintegy 200 gyermek s azok szülei
vettek részt. A gyermekek bátor szavalatai és
gyönyörű énekei mindig emlékünkben fognak ma
radni. Sándy Gyula felügyelő a szép ünnepély
rendezőinek köszönetét mondott s hithűségre,
egyházszeretetre buzdította úgy a szülőket, mint
a gyermekeket.
Mária Dorottya jótékony Nőegyletünk
karácsonyi segélyakciója minden eddigi jótékony
ságot messze túlszárnyalt. Mintegy 180 fiútest
vérnek juttatott cipőt és ruhát. A segélyezettek
között mintegy 78 volt a gyermek, a többi felnőtt.
Részletes kimutatás lapunk legközelebbi számában.
A Konfirmáltak Köre dec. 20-án szépen
sikerült estélyt rendezett a Budai Polgári Clubban.
A szereplők: Avemaria Rezső, Gombos Lajos,
Kováts Endre, Petényi TiborJ 'S au.ünan.n Ilona és
Mária, Dirner G., Bányász Erzsébet és Seidl
László, végül özv. VáradyIstvánná mint vendég élve
zetes perceket szereztek a hallgatóságnak. A rendezés
körül Gaál József vallástanár buzgólkodott.
Házasságot kötöttek : Heincz Iván és Palenyik
Margit, Ruttkaf Lajos >és Petz Mária. Isten.áldja
peg á Méretété szövetségeit tartós boldogsággal.
halálozás. Elköltözött sorainkból özv* Potocsnik Józsefné 53 éves korában. Élete hűséges
munka és fáradság volt. Igaz szeretet kisérte
végső útjára. Legyen áldott emlékezete.
Szeretet oltára. Adakoztak Mária Dorottya
Nőegyletnek: Rádely Jenőné 1Q0, özv. LukseFábry Béíáné 100, Dr. Schneller István 45, Vági
Ferenc 50, Suhajda Bélus 20, Hangya 500, N. N.
50, Assenbrenner Anna 5, buzgó egyháztag 50,
Sántha Károly 30, Futúra 100, Nemzetik Bank 300,
Schiess János 100, Avemaria K. 25, Krompecher
Gy. 15, Nádossy Gergely 50, Eckstein Ottó 30,
Rimamurányi 300, Nicora Jánosné 155 ezer K.
„Hegyen épített város"-nak : Szloboda Vilmos 50,
Schuller M. 20, Dr. Nősz Gyula 40, Jtirenák
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Józsefné 65, Vasdinyey Pálné 80, Dr. Készíts
Antalné 30, Walter Máfton 20, Dr. Schneller I. 15,
Vági F. 15, Németh I.-né 30, Patz Oszkárné 100,
Kalmár Nándor 25, Szőcs Pálné 20, Dosztál
Jenőné 15, Eckstein Ottó 20, Hankó Cornél 20,
Éden Ferenc 20 ezer K. Isten áldása legyen
minden adományon és az adakozó sziveken.

INNEN—ONNAN.
Mennyit kaptunk Amerikából ? Az amerikai
nemzeti lutheránus egyház a háború által sújtott
európai evangélikusság segélyezésére a folyó év
junius haváig 6l/s millió dollárt gyűjtött össze.
Ezen összegből Szovjet-Oroszország evangéliku
sainak jutott 406.000 dollár, Ausztriának 85.00^
(Csehország 45.000, Észtország 32.000, Franciaország 114.000, Finnország 49.000, Németország
744.000, Magyarország 75.000, Livland 49.000,
Románia 79.000 és több kisebb országnak együtt
véve mintegy 25.000 dollár. Pogány misszióra
500.000 dollárt áldoztak. Élelmi szerekre, ruha
segélyekre, szeretetadományokra mintegy 37a millió,
dollár fordíttatott. Ezzel az áldozatkészséggel az
amerikai evangélikusság a világ összes evangéli
kusait örök hálára kötelezte.
f
Szent hadjárat a hitközöny ellen. Az
amerikai evang. egyház elhatározta, hogy á jövő.
évben „hadjárat^-otfog intézni a hitben közönyösek^
felrázása céljából. Minden egyházi egyesület ennek
a szolgálatában fog állani. A napilapok a tem
plomba szóló meghívókkal lesznek tele. A kenyéren*
mit a sütőinas lead, a reggeli tejes üvegen egy
emlékeztető cédula lesz: „Jöjj a templomba!“ ,
Olyan nagyarányú lesz ez a vallási propaganda,'
amilyenre még Amerikában sem volt példa.
Höhe r V ilm os szücsmester, IV., Váci-utca 45: szőrme
üzletét a hittestvérek figyelmébe ajánlja. Dús választék.
Olcsó árak. '
Zelenka Pál oki: mérnök szőnyegműhelyében L, Ráth
György-u. 18/a. legszebb keleti szőnyegeié készülnek.
Jutányos árak.
Krausz R ezső .kályhásmester, I., Vérmező-utca 14.,
vállal mindenféle kályhajavitási munkálatot. Az általa ké
szített kályhák 507o-os tüzelőanyag megtakarítást jelen
tenek. Szolid árak.
HiIl Otti II., Fő-u. 81. női ruhaszalonját az evan
gélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja.’ Pontos ^kiszolgálás.
Rőder Péter szobafestő és mázoló a hittestvérek
támogatását kéri." Levélcím: Pesthidegkut, Széphalom,
Kossuth-ul 15.' Gondos, munka. Jutányos ár.
S zövőszék ek et szőnyeg és gobeiinszövésre legjobb
. kivitelben szállít Vágó Béla iparművész. Asztalos műhely:
II., Lánchid-utca 4. Iparművészeti műterem: Lánchid-u: 13.
Zsenls János modern cipész, 1., Krisztina-körut 77.
Műhelyét az evangélikus hittestvérek figyelmébe ajánlja!
Szabady Antal fodrász-termeiben előzékeny, figyel-:
mes kiszolgálás. Fő-utca 1.
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