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Élő beszéd.
Manapság nem sok becsülete van a beszédnek, mert meg-

rontotta a hitelét a lényegéből kiforgatott beszéd. A beszéd
ugyanis Isten ajándéka. arra, hogy az emberek ne megfejthe-
tetlen rejtélyként éljenek egymás mellett, hanem a szív gondo-
latai nyilvánvalókká legyenek. Minders szó rnögött érző, akaró,
dobogó szív van, minden szó tehát egy darab élet.

És mivét tette az ember ezt az ajándékot? A beszéd szá-
mára önmaga' megmutatása helyett önmaga leplezésére való.
A beszéd így elszakadt a szívtől, az élettől, holttá lett. Persze
a holt beszédnek nincs sem ereje, sem hitele és tekintélye.
Csoda-e, ha ennek következtében bábeli nyelvzavarban élnek
az emberek, nem értik meg egymást s az egész világon úrrá
lett a bizonytalanság.

Mivel pedig Istennek tetszett az ő kegyelmes üzenetéf em-
beri beszédre bízni, nagy a veszély, hogy az ember Isten beszé-
dével szemben is bizalmatlan. Ezért figyelmeztet Isten az ő igé-
jében: "Az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű
fegyvernél és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek
megoszlásáig és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."
(Zsid. 4, 12.)

Isten igéje, Isten üzenete tehát él. Isten minden igéjében
benne van maga az élő Isten, ítéletének tüzével és' kegyelmének
evangéliumával együtt. Istent nem takarja el előlem beszéde,
hanem leleplezi és közel hozza hozzám. Mivel pedig Isten beszéde
élő,' minden ige munkálkodó erő is. Az emberi beszéd legfeljebb
fellelkesíthet, indításokat adhat, de Isten beszéde maga el is
végzi azt, amire emberi igyekezet és akaraterő képtelen.

Isten beszéde élő és cselekvő voltával együtt jár a vissza-
utasíthatatlansaga is. Ez teszi leginkább nehézzé a modern ember
számára az ige befogadását. A leghatásosabb emberi beszéd
ellen is tudok védekezni. Megszüröm értelmem szűrőjén, fölébe
kerekedem, megítélem és visszautasítom. Isten beszéde azonban
mélyebbre hat. Belevág emberi lényem legtitkosabb rejtekébe,
a szív és lélek, (lélek és szellem) megoszlásáig, oda, ahol meg-
húzódnak eltitkolt es leplezett gondolataim, be nem vallott kéte-
1yeim, fölém kerekedik, hatalmába ejt és megítél, mielőtt kriti-
kát gyakorolhattam volna. Ebben a' fájdalmas legyőzetésben
születik bennem új élet és bizonyosság.

Ma tele van a világ hitelét vesztett emberi beszéddel, holt
beszéddel. Mi pedig egész szívvel ragaszkodunk Isten beszédéhez,
mert az Jézus Krisztusban élővé és életté lett számunkra.

'Jo(ib Olivér.
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Igaza van-e még ma is Luthernek ?
"Katolikus körökben ma jobban, mint valaha meg vannak

győződve- róla, hogy a reformáció-korabeli pápákat valóban a,
Szeritlélek hajtotta a Lutherrel való szakításra. Mert immár, négy
évszázad telt el azóta, s csak egy pillantást kell vetni egyfelől
a lutheránusság sorsára, másfelől a római katolikus egyház új
tündöklésére, ez a kato.\icizmusnak megadja, hogy saját sorsát
magasztalja és diadalmas szemhunyorítással konstatálja: szegény
lutheránus egyház, nemde mi előre megmondtuk, hogy ez így
nem folyhat!"

Dr. Fendt Leonhard berlini egyetemi tanár szavai ezek.
1930-ban - akkor még csak berlini evangélikus lelkész volt --
egy füzet jelent meg "Beteljesedés" címen. Ebben arról tesz
bizonyságot, hogy ő jólélekkel. jókedvvel vallja magát lutherá- ,
nusnak. 1918-ban tért át ugyanis a római katolikus egyházból
egyházunkba. Akkor 37 éves volt,'a dillingeni katolikus főiskolán
professzor, előtte ugyanott a papnevelőben subregens. Attérése.
akárcsak Gossneré vagy Heileré nagy feltűnést keltett. (1930-:-32
között évente átlagban 7000-.rel többen tértek át Németország-
ban a katolikus egyházból hozzánk, mint tőlünk öhozzájuk.)

Fendt alaposan ismeri hát a római katolikus egyházat is.
'Szavait érdemes kornoly figyelemre méltatni, midőn felvetjük
magunknak reformációi ünneplesünk előtt a kérdést: Igaza van-e
még ma is Luthernek? ,

Hogy igaza vol t J nem kétséges egyetlen protestáns előtt
sem. Sőt elfogulatlan katolikusok is szégyenkezve gondolnak
vissza a ref orrnáció-korabeli római állapotokra s nyiltan vagy
titkon megvallják: ha elvetette is a sulykot, azért sok igazsága
volt Luthernek! De azóta valóban eltelt négy évszázad, a katoli-
cizmus új fényben ragyog, 'hirdeti is a győzelmeit s megkísért-
heti a mai gyengehitű, Luthert csak kevéssé ismerő evangélikus
embert a gondolat: miért hivatkozunk még ma is Lutherre, igaza
van-e még ma ísLuthernek?

Fendt az előbb idézett helyen így folytatja: "És mégis
Luther sorsa a katolicizmus sorsa is." Mert Luther - fejtegeti -
komoly kísérletet tett arra nézve, hogy a katolicizmust a Ktisz-

. tusre és a bibliára alapozza, hiszen Krisztust és a hibliát maga
~ a katolicizmus is elismeri, nagyra tartja. Luther szaván akarta

fogni tehát a katolicizmust, hogy valósággal is arra épüljön.
amit nagyra tart. Rórna azonban érzékenykedert s csak azt látta
Luthernél. hogy egy szürke barát kedvelt egyházi szokások ellen
lázad, nem pedig azt, hogy ez a barát Krisztust és abibliát
szereti! "Örök fájdalom marad, hogy periferikus jellegű viták
miatt Krisztusnak és a bibliának legnagyobb szószólóját ki-
átkozták."

"Persze - folytatja a gondolatmenetet - a Lutherre csapó
ütés visszahullott az ütőre is. Attól fogva éppúgy tanulmányoz-
ták a bibliát, mint a; lutheránusok, prédikálták Krisztust, igyekez-
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tek a vallásos pápaság célja felé, valóban keresztyén püspököket
kívántak, megtisztították a klérust, emelték az egyetemek sz ín-
vonalát, a világot egy új szerzetességgel töltötték meg. És min-
dig újra ügyeltek a lutheránusságra és' tanultak tőle. Anémet
katolicizmusnak kiváltképpen a vérében van Luther, önmagát
sem érti meg Luther és a lutheránusság nélkül; nem is azért
illeti szidalommal Luthert és a lufheránusságot, mintha semmit
sem kaphatna tőle vagy nem kapott volna, hanem azért, mert
magamaga szeretné fel találni. Már az egyházatyáknál így ál'
- mondják ilyenkor; csakhogy - Luther is ezt mondta!"

Végül arról szól Fendt, hogy a katolicizmusnak egyáltalán
nincsen hasznára, ha a saját dicsőségére mutat rá a mi szoron-
gatott á!lapotunkkal szemben. Először i~ azért nincs, mert a
Krisztus keresztjére tekintve másként kell ítélnünk. Másodszor
pedig, mert mi is jól tudjuk, hogy sokban eltértünk Luthertől,
de vissza akarunk térni hozzá! Nem ,sz'égyen és nem szerencsét-
lenség - állapítja meg - egy reforrnáción átesni, Mind mi,
mind a katolicizmus Lutherben megtalálhatjuk a beteljesedést.

Több mint egy évtized szökött el mellettünk Fendt szavai
óta, de ma méginkább, miként 1930-ban volt, az a helyzet, hogy
a katolicizmus új ragyogása elfeledteti az emberekkel, mit kö-
szönt a katolicizmus eddig Luthernek, mit köszönhet ma is neki
és az evangélikusságnak. Sőt már-már az evangélikusokat kísérti

,meg azzal a gondolattal: ha volt is igazsága Luthernek akkor
régen, ma már aligha van! ,

Tagadhatatlan, hogy a középkori és a mai katolicizmus nem
azonosak többé míndenestül. A durva visszaéléseket megszüntet-
ték, A katolikus egyházban ma már folyik igehirdetés; a refor-
máció korában jóformán csak misézés folyt. A bibliát is köny-
nyebben odaadják a hívek kezébe, mint valamikor. A latin szer-
tartás ényhűl azzal, hogya nép nyelvén nyomtatnak mise-szöve-
get. A lelkipásztorolas és az egyházi iskolai nevelésük nem egy
helyütt magas szinten áll. Továbbá a katolicizmus körén belül i<:,

kivált vegyesvallású országokban, sokakban fel-felbukkan 82

őszinte vágy, hogy szűnjék meg az ultr amontanizrnus szelleme,
a nem-katolikus keresztyénség ócsárlása. Itt-ott még Luther sze-
mélyét ·is tisztelette! emlegetik. Legutóbb például J. Lortz a '
németországi reformációról írott könyvében Luthert lényegében
jó katolikusnak ismeri el és csak az ő szubjektiv túlzásainak yég-
zetes következrnényét látja a szakadásban; különben a katolikus
egyház egyik legnagyobb fia lett volna. Sőt mindezeken túl ma
egyre többet hallunk egy esetleges únióról, melynek első fel-
tétele, hogy érzületi egység legyen köztünk. Ez az érzületi téren
való simulékonyság pedig valósággal elűzi az igazság kérdését:
igaza van-e Luhernek vagy sem?

A reformáció ünnepének hónapjában, legalább évenkint
egyszer azonban lehetetlen nyiltan vallomást nem tennünk:
Luthernek nemcsak igaza volt, de igaza van még ma is, örökre

, igaza van! Igazság;a pedig az, hogy ő a, .Krisztus és a biblia szö- '
szólója" - Fendt szavaival. Az, nemcsak a katolicizmussa! szem-
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ben, de velünk szemben is. Luther maradandó nagysága abban
áll, hogy nem önmagára mutat, hanem Krisztusra és a bibliára
s ezzel folyton-folyvást kényszerítgeti az egész keresztyénséget
önnön reformálására, a keresztyén teljesség útjára! ,

Ezért joggal hivatkozhatunk még ma is Lutherre és joggal
nézhetjük a katolicizmust mimagunkkal egyetemben a .Krisztus
és a biblia" tükörében, melyet Luther tart elénk. Ehhez képest
öncsalás, ha csak a reformáció-korabeli romlott állapotokkal
vetjük össze a római egyház mai életét. Nem elég, ha mi a közép-
kori elhanyatlott és a mai virágzó katolicizmust hasonlítjuk
össze. Nekünk a mindenkori legjobb katolicizmust kell odamér-
nünk az örök zsinórmértékhez - ezt ásta ki ismét Luther a
századok törmeléke alól -: Krisztushoz és a bibliához! Ha pedig
ezt megtesszük, akkor egyszeriben nyilvánvalóvá lesz, hogy
a katolicizmus lényegében ma is ugyanaz, ami volt valaha és lesz

. is mindig, míg csak kizárólag rá nem helyezkedik a Krisztus és
a biblia alapjára. Mást Luther .sem követelt.

Vagy talán nem ugyanaz-é lényegében ma is a katolicizmus,
mint volt valaha régen - ha Krisztus és a: biblia mértékével
mérjük? Vegyünk szemügyre egynéhány dolgot.

Itt van mindjárt a hagyomány kérdése. Lerinumi Vincentius
tétele az ő-ik századból: "Ragaszkodnunk kell ahhoz, amit min-
denütt, mindig, mindenki hitt; mert valójában és igaz értelme
szerint ez katolikus." Így is volt. Ami az egyházban történelme
folyamán érvényre jutott, több megbecsülésnek örvendett, mint
az, ami cr bibliában megiratott, de nem tudott érvényesülni. Ilyen
hagyományos szokások voltak azok is, melyekről az egyház nem
tudott lemondani Luther idején, inkább kiátkozta a Krisztus és
a biblia szószólóját. S mai napig így van. Tengernyi ily régi
s a reformáció' óta keletkezett egyházi szokás fontosabb a kato-
licizmusnak, mint ami meg van írva. Ott van Máriának és a
szenteknek a tisztelete. A Vatikánban őriznek - egy falrafestett
képet. Mária áll rajta az Atya-Isten és Krisztus között, feje felett
pedig a Szentlélek galambja. De hol itt Krisztus és a biblia mér-
téke? És azután az egész katolikus népi kegyesség a maga szent-
jeivel, búcsúival, engesztelő miséivel, Szent Antallal és Kaszap
Istvánnal, mint csodatévőivel, eucharisztikus körmeneteivel,
Jézus-szent-szíve kultuszával megállhat-e az örök mérték alatt?
Ez pedig a mai katolicizmus is! Értsük meg, itt nem arról van
szó, hogy liberalis jelszók alatt mindezt mint elmaradottságot
ítéljük meg, hanem arról, hogy Krísztus és a biblia mérlegén
találjuk könnyűnek.Ugyanígy, ha megszoktuk is hazánkban a
többségben lévő katolikus vallásfelekezet szokásait: a szerzetes-
ségi ideálját, sokféle rendjét, a papnőtlenséget helyeselni tud-
juk-e? Hasonlóképpen, ha a katolicizmusnak viJághatalmi poli-
tikájára vetünk egy pillantást, nem ugyanazt kell-e megállapi-
tanunk: Rórna nem változik. Most ugyan nem vezet a pápa sze-
mélyesen hadsereget, mint nem egyszer a történet folyamán;
távol áll a pápaság attól is, hogyafélvilág ura legyen, mint volt
világhatalmának fénykorában; de ma is államhoz hasonló szerve-

/
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zettel bír, e-világi fényre törekszik, befolyása van országokra,
népekre. És végül még csak egy szót a leglényegesebbról. Az
üdvösség útja tekintetében vajjon ma inkább egyetért-e Luther-
rel, mint négy évszázad dal ezelőtt, hogy tudniillik hit által iga-
zulunk meg és nem érdemből, jócselekedetekből?! Ennek minden
katolikus hittankönyv ellentmond. ,

Mi a tennivalónk? Ki kell állanunk Latbet melIé! Nemcsak
a katolicizmus, de önmagunk ellenére is! Mert Luther mellé állani
egyet jelent azzal, hogy a .Krísztus és a biblia" rnérővesszeje
alá állunk. Ez alatt pedig a mai evangélikusság sem üti meg a
mértéket! Annyira nem, hogy mar-már megejti gyönge tagjait
a kísértö gondolat: vajjon igaza van-e még ma is Luthernek?
Ez pedig a számunkra nem lehet érdés! Ha Fendt szerint Luther
sorsa a katolicizrnusé is, mennyivel inkább a miénk is!

Aktuálisabb ma, mint volt valaha, 'az egész keresztyenségre
nézve a reformáció örök üzenete -: Krisztus és a biblia.

Schole Ldselá.

Korszerű-e még a reformáció?
Az utolsó évek folyamán egyre több hangfogó került reformációi

ünnepségeihk régi kedves húrjaira Mintha valami láthatatlan fáradtság
szállta volna meg az ünneplesünket. Mintha magunk sem 'tulajdonitanánk
a reformációnak akkora jelentőséget,' mint régebben, s mintha a kívül-,
állók kezdenének napirendre térni az ünnepléseink felett.

Vajjon korszerütlenné lett-e a reformáció, vagy van még üzenete,
mondanivalója, mellyel nemcsak mi áltatjuk magunkat, hanem amely az.
egész keresztyénségnek. az egész ~agyafságnak szól?, S ha van korszer.í
üzenete, akkor miben van a korszerűsége? Ezek a döntő kérdések.

Amikor a reformációra visszagondolunk, leginkább a wittenbergi
kalapácsütéseket szoktuk emlegetni. Arra gondolunk, hogy Luther tette
milyen kirobbanó forradalmi erővel változtatta meg a világ sorát. Mi ma-
gyarok szívesen ernlékeztetünk Madáchra, aki "Az ember tragédiájá"-ban
Luthernek is emléket állított. Néhány sorban úgy rajzolta meg a reforrná-
tor arcképét. mint aki nem tud beleilleszkedni az egyre inkább a technika
hatalmába került falanszter-világ lélektelenül szűk kereteibe s ha csak
kazánfűtővé tették is meg, alárendelt helyén sem tudja megállni, hogy
közbe-közbe jól be ne fűtse a kazánt. Sokan gondolj ák, hogya reformáció
igazi tartalma, Luther tettének a korszakalkotó értelme ez a forradalmiság,
a belső elégedetlenség a - meglévő korhadt viszonyokkal. a tettre kész
ellenzékiség s vele együtt az egyéni szabadság és meggyőződés érvényesí-
tése a többség renyhe megalkuvásával, a megüresedett felsőbbségi tekin-
téllyel szemben. Sokan úgy gondolják, hogy ez az értelmezés felel meg
leginkább a magyar lelkiségnek is. Hiszen éppen a katolikus Madách szavai
szolgáltak alapul az egyik legszebb költernénynek a reformáció ról, mellyel
a trianoni Magyarország egyik korán elhunyt költője, a református Szilágyi
Dezső örökítette meg Luther Márton emlékét. Hányszor szavaltuk a refor-
máoiói ünnepélyeken megragadó költeményét a "nagy kazánfütő"-ről!

\
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"Egy ember állott és még rak a tűzre'
S néz akirontó sziporka-raiokba ;
S a tűzvarázs az arcát beragyogja.
És robbanásig lázad már a katlan.
A Fűtő ott áll megmozdíthatatlan, \
Száz mohó máglya nyelve rásziszeg,
Ö a helyén áll és szítja a tüzet."

Nem úgy éreztük-e sokszor, hogy ez a költemény fejezi ki nekünk,
trianoni magyaroknak Igazában a reformáció értelmét és a reformáció
hi tének a korszerűségét?

Az ö mécse az örök-égő Élet;
Zsarátnoka a tudás mélysége.
Ott lobognak az örök fényességek;
Az evangyéliomnak teljessége.
Szövétneke: a Szellem égi lángja
A hittel élő lélek szabadsága
Egyetlen nemes, termő ös elem:
Ember.szeretet, Istenfélelem;
Igazság, élő, mely nem oltható
Egy szent, új, örök Reformáció!

Tudás, szellem, szabadság, - emberszeretet és istenfélelem, - igazság
és soha meg nem szűnö "örök reformáció", - nem ezek voltak-e ünnep-:
lésünknek a mindig visszatérő jelszavai ? Nem ezt' a reformációt hívtuk-e
mindig újra' tetemre, a "nagy kazánfűtő"-nek nyughatatlan forradalmi
lelkét, a haladás eszmejével egynek vett "örök reformációt"? Trianoni
gyászba borulva, amikor "egy szétrnarcangolt oltár" - a haza! - felett.
romon álltunk: "el csuklott lelkek, könnymarta szemek: koldússá fosztott,
csonka életek, kihül t kazán nak csüggedt őrizői," akik nem tudtunk egy
új /próbáig nőni, nem keresW5k-e akkor vígasztalást ebben a protestantiz-
musban, ebben a hitben:

Most, most kell hinni, jönni tiszta lángnak,
A tűzből megszülemlő új világnak!
Jövel nagy Fűtő, lánggal prédikátor!
Szent tűz sáfárja, örök Reformátor!
Tíz oltáron, de egy tüzet rakunk;
Tíz sátorban, de egi hiten vagyunk!
Mert protestáns lett most minden magyar: -
Egy világ ellen együtt protestálunk.
Aki magyar: együtt a szívünk - vallunk.
Oe míg így nem lesz egy hitünk, hazánk:
Mi addig szítjuk, f űtjük a kazánt!

Nem tehetünk máskép! Itt állunk!
Szilágyi Dezsőnek ez a húszas évek elején keletkezett, oly sokszor

elhangzott verse annak idején mindannyiunk szívéböl fakadt. Mikor lelke-
sedve szavaltuk, hogy most protestánssá lett minden magyar, úgy éreztük,
a mi hitünk fejezi ki a magyarság igazi hitét, vágyát és álmát, minden
élni akarását. Hitünk és .magyarságunk egybeforradt a trianoni fájdalom-
ban: nem is lehetett számunkra korszerűbb valami, mint a reformáció.

\ Azóta megváltozott körülöttünk a világ és nem véletlen, hogy Szilágyi
Dezső lelkes verse egyre ritkábban hangzik el a reformációi ünnepségek
során. Hiú remény volt, hogy a nemzeti gyász minden magyart a protes-
tantizmusban egyesít. Sőt ellenkezőleg, a trian.oni években indult meg
erőteljesen a katolikus egyház belső újj ászervezése. A vértelen ellenrefor-
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máció igyekezett bennünket mind hátrább 'szorítani, s míg a korszellem
szélét egyre inkább ellenfeleink vitorlái fogták be, addig mi egyre
jobban éreztük a rnostoha időjárást. Azelőtt ezeknek a szavaknak: tudás,
szellem, szabadság, - emberszeretet és istenfélelem, - 'igazság és "örök
reformáció" szinte varázslatos ereje volt. Ahol felemlegették őket, ott

. emberi életünk legtisztább, legnemesebb értékei megdobogtatták a szívet.
Most egyre keserűbb left e szavaknak az íze. A tudás már nem káprázta-
tott, hiszen láttuk, nem tudja elhárítani a nagy háborúk világkatasztróf'áit,
Szellem és szabadság? Hova tűntek, mialatt a technika hajtotta zsarnoki
uralma alá a milliókat és a gazdasági háborúk gúzsba 'kötötték a népeket,
jobban, mint valaha a legkegyetlenebb kényurak a legnyomorúltabb rab-
szolg ákat. Emberszeretet és istenfélelem?" Mit . kezdjünk velük, amikor.
egyesek is, meg népek is kíméletlenül törnek il hatalomra és az istentelen-
ségi propaganda hullámai elborítják a világot! Hogy az igazság üres jel,
szóvá lett a világ ajakán, vagy legalább is áldozatul esett. a politikai
cselszövények játékának, azt éppen mi magyarok tapasztaltuk meg leg-
jobban. Mi marad akkor a' ref ormációból, kérdezték sokan és kérdezik
még ma is, ha ezekben' az eszmékben volt 3< lényege? Valóban, kiszolg ál-
tattuk a reformációt e jelszavaknak s egyszerre csak észre kellett vennünk, I

hogya) jelszavak megüresedteks híveink most már a reformációval sem
tudtak mit kezdeni.

Mert az igazság és szellem, a lelkiismereti szabadság és felvilágoso-
-dás, az emberszeretet és istenfélelem fogalmaiban kerestük a reformáció
tulajdonképeni értelmét. Hányszor hivatkoztunk büszkéri arra, hogy a
középkori gondolkodás sötétségével' szemben mi protestánsok képviseljük
a felvilágosultságot, a haladást és a más nézeteket, más világfelfogást
megértő liberalis türelmet.' Büszkélkedtünk, hogya reformáció hatása alatt
iskolák keletkeztek, felvirágozott az irodalom és a szellemi élet, hogy a
reformáció szította fel a nemzeti gondolkodás tüzét és hogya protestan-
tizmus volt a nemzeti szabadság~ozgalmak lelke. Büszkélkedtünk azzal,

1. \-
hogy Bocskaitol és Bethlen Gábortól egészen Görgey Arturig és Kossuth

, Lajosig protestánsok volfak majdnem mind,' akik a nemzet szabadság-
harcait vívták. Hányszor emlegettük büszkén, hogy legnagyobb költöink

- és 'íróink, Petőfi,' Arany, Jókai és Mikszáth protestánsok Voltak! Hányszor
írtuk meg, hog-y közülünk kerül ki a statisztika bizonysága szerint a leg-
több kiművelt fő és hogy sor ainkban a legkevesebb az analfabéta és a
börtönviselt. Bizony, amikor a reformációra gondoltunk, akkor annak
nemzeti és kulturális teljesítményeit tettük első helyre és úgy gondoltuk,
vagy legalább is azt a benyomást keltettük. míntha .a reformáció jelentő-
sége ezeken a kulturális hatásokon volna lemérhetö. Nem szabad csodál-
koznunk' tehát, ha a kívülállók, kiváltkép en pedig ellenfeleink azt' tartják
és azt .hirdetik, hogya reformáció a felvilágosodásnak és a liberalis gon-
dolkodásnaka szülőanyja. '

Az első világháború után megváltozott a' konhangulat. A felvilágoso-"
dás szellemiségét, valamint a társadalmi és gazdasági liberalizmust r tették
f'elelössé a világháború szörnyű katasztróf'áiáért. Új utakat keresett az
európai emberiség s ebben az ú] világrend felé törö európai gondolko-
dásban devalválódott a {elvilágos0d~s és liberalizmus értéke; Velük együtt
lett korszerűtlen a reformáció is. Ezért nincs ma' visszhangja ünneplesünk.
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nek, ezért nem tulajdonítanak jelentőséget a reformációnak ellenfeleink
s ,hajlandók arra, hogy úgy tekintsenek rninden reformációi ünnepségre,
mintha az egy végkép letűnt s a mai korban mindenképen lemaradt világot
elevenítene fel.

Időközben mi evangélikusok lassanként kezdettük megtanulni. hogy
milyen hamis volt a gondolkodásunk. Nem csodálkozhatunk azon, 'hogy
Madách a reformációt a Iorr adalmisággal azonosította. Hiszen a kato-
likus gondolkodás nem is értheti meg igazában azt, ami Luthert hajtotta.
De fel kell ismernünk, hogy Szilágyi Dezső költeménye is hamis vágányra
tévedt, amikor a reformáció értelmét a forradalmi szellemiségben. a fel-
világosodás, a libet alizmus és a haladás eszmevilágával azonosított "örök
-reformáció"-ban próbálta' megragadni. Az utóbbi évek során egyre inkább
ráeszméltünk arra, hogy Luther tettének, a reformációnak a tulajdon-
képeni értelmét és jelentőségét egészen másutt kell keresnünk

Lutherben nem az önmagát Istentől függetlenitö reneszánsz ember,
a tekintély ellen lázadó forra'dalmis·ág, a mindig mást akaro e.JJenzékiség
szólalt meg. A reformátort nem a mo dern lefkiismereti szabadság vagy
a nemzeti öntudat ébredésének az eszméje hevítette. E fölött ma már
nem szükséges vitatkozni. Ellenkezöleg, egész lényévei, lelkiismeretének a
legmélyebb gyökeréig Istennek szolgált és Krisztus ügyének volt elköte-
lezve. Amikor- felemelte szavát a búcsúcédulákkal gyakorolt lelkiismeretlen
visszaélés ellen, nem az egyént akarta felszabadítani és függetleníteni az
egyház tekintélyétől, hanem az evangelium üzenetét szólaltatta meg az
elvilágiasodott és hatalmi érdekek szolgálatába állott egyházban. A sok
mindenféle egyházi megkötöttség terhe alatt sinylődő hívőnek felfedte és
érvényesítette ugyan a keresztyén ember szabadságát, de csak azért, hogy
annál szerosabban fűzze őt a hit által Krisztusához és állítsa a szeretet
által felebarátjának a szolgálatába. Luther ajakán valami csodálatos erővel
szólalt meg a nép nyelvére lefordított- Szentírás. Itt, az evangélium üze-
netének a megszóJaItatásában és a totmecsolésében dobog valójában a
reformáció szívverése. Azóta is mindig azok értették meg ezt legjobban,
akik tiszta biblikus értelemben akartak keresztyének lenni és akik semmi
másra nem törekedtek, mmt hogy egész életükkel tiszta szívből az Úr
Jézus Krisztusnak szolg áljanak. A reformáció egész üzenete benne van
abban a - néhány egyszerű és keresetlen szóban, mellyel Luther Márton
a Kiskátéban az első parancsolatot magyarázta: "Istent mindennél jobban
féljük, szeressük és csak Öbenne bízzunk." Isten lesz a reformáció által
'ismét az egyetlen ura az embernek, Öt féljük mindennél jobban a világon,
s mivel önmagunkat teljesen Öneki adtuk át, azért csak Öbenne bízunk.
A reformáció legtTlélységesebb hite pedig a Kr~ztusról szóló vallástételben
nyilatkozik meg, úgy ahogyan arra Luther Márton ugyancsak a Kis-
kátéban tanít meg bennü ket: "Hiszem, hogy Jézus Krísztus , .. az én
Uram, aki engem elveszett és elkárhozott embert megváltott, minden bűn-
től, a haláltól és az ördögnek a hatalmából megszabadított és magáévá
tett ... hogy egészen az övé legyek, az ő országában ő alatta éljek, neki
szolgáljak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és boldogságban." Ez,
ez a tiszta, minden emberi okoskodástói és bölcselkedéstör megtisztított
hit a reformációnak az igazi és valódi tartalma. Nem akart Luther semmi
mást, mint ezt a hitet hirdetni és erre a hitre elvezetni a bűnei nyomorú-
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ságában sinylődő embert. Harcolt a forradalmiság ellen a parasztlázadás
napjaiban' és tudta, hogy az egyénnek a joga a közösséggel szemben
nagyon is kétértelmű valami, Tudta, hogy az ember legnagyobb nyomorú.
sága, ha elveszíti Istenét és hogy életünk csak úgy találja meg igazi
értelmét, és célját, ha lsten szolgálatába áll, ha lsten kegyelmében tudja
magát és ha minden reménységével Krisztusra tekint, aki megváltott
bennünket. A reformációnak lehetett sok mindenféle következrnénye az
élet külsö átalakulása terén, - valóban, az európai emberiség történeté.
ben alig van még egy olyan sorsforduló a keresztyénség re való téréstöl
eltekintve, mint amilyet a reformáció hozott magával, - következhettek
nagy társadalmi, szociális és gazdasági átalakulások. De mindezek nem
szólaltatiák meg a reformáció igazi értelmét. Mindezekben még. nagyon
sok más történelemformáló erő is jelentkezik. A reformáció értelme egye-
dü] és tisztán az igazi Krisztus-hit új fe!fedezése, új érvényesítése. A retor-
máCIÓ üzenete mindig újbó] az evangé/ium megszoieítetése.

És most vessük fel újból a kérdést: vajjon korszerűtlenné lett-e ez a
reformáció? Vajjon nincsen már semmi mondanivalója a mai ember
számára?

Ha erre a kérdésre nemmel f elelnénk, akkor az - legyünk vele
tisztában, - annyit jelentene, mintha azt mondanánk: az evangélium lett
korszerűtlenné, az evangéliumnak nincs már mondanivalója a mai ember
számára. Igaz, hogy az evangéliumot nemcsak mi hirdetjük a mai ember-

,nek, Megszólal az több-kevesebb tisztasággal más felekezetek ajakán is.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, sem, hogy a mai katolikus egyház sem
azonos tisztára már avval, amely ellen Luther Márton és reformátor-társai
hadakoztak. De ez sem változtat azon a tényen, hogy lsten a reformáció
egyházainak, s azok közt is elsőben a mi egyházunknak adta szent és
drága örökségül a tiszta evangéliumot. Sokszor elfedtük emberi véle-
kedésekkel és emberi tanításokkal az evangélium üzenetet mi is. Ma annál
inkább vár ránk a feladat, hogy egyre több alázattal mélyedjünk el annak
titkaiban s hogy azt mind világosabban és határozottabban szólaltassuk
meg. Minél kevesebbet akar a világ hallani belőle, minél inkább keres
magának a modern korszellemben bálványokat, annál égetőbb, annál sür-
getőbb feladatunk nekünk, hogy az evang éli um üzenetét tolmácsoljuk és
Krisztus váltságának az ajándékait közvetítsük ennek a nyomorult, a bűn
árjában elmerülő világnak.

A reformációnak ez az üzenete éppen úgy korszerűtlen volt mindig,
mint ahogy korszerűtlennek tekintette a világ magát az evangéliumot.
Nem hiába beszélt már Pál apostol arról, hogy a kereszt igéje botránkozás
a zsidóknak, - ma úgy mondhatjuk: a vallásos embernek - és bolondság
a görögöknek - ma azt is mondhatnánk: a művelteknek és a saját okos-
ságában bizakodó embernek. Mindig is így volt. Ezért az evangélium is
korszerűtlen volt mindig azoknak, akik a korszellem bűvöletében éltek.
Ilyen értelemben korszerűtlen a reformáció üzenete ma, ha az lsten igéjét
szólaltatja meg. Ne csodálkozzunk tehát, ha a kívül állók nem akarnak
tudomást venni róla. Csak arra vigyázzunk, hogy ne engedjük össze-
téveszteni a reformáció örökségét olyan irányzatokkal és törekvésekkel,
melyek nem a reformációból fakadtak.
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Egy dologról azonban nemz szabad megfeledkeznünk. A reformáció
üzenete nekünk drága örökségünk. De a mienk, tulajdonunk csak akkor
lesz, ha ezt az örökséget nemcsak hangoztat juk, ha vele nem külsőleg
büszkélkedünk, hanem ha benne élünk és belőle élünk. Ez az örökség
nemcsak a papok dolga, nem is csak arra való, hogy szószékről és kated-
raról hirdessük. A reformáció ügye az egész gyülekezetnek, az' egész
egyháznak a dolga. Az utolsó száz esztendőben az volt a baj, hogy gyüle-
kezeteink elherdálták drága örökségüket és helyette mindenféle divatos
kereszmének hódoltak be. Bizony egyre inkább úgy lett, hogy gyüleke-
zeteink alig-alig mutattak valamit annak az evangéliumnak az egész életet
megújító és formá ló erejéből, melyet a reformáció üzenete elevenített meg
-és fedezett fel újra. Most azonban újból kezdünk ráeszmélni elveszett
kincseinkre. Minden azon múlik, hogy ez az eszmélés ne rekedjen meg
szavakban és ünnepi beszédekben" hanem cselekedetté és életté váljék
közöttünk. Minél inkább erőhöz jut gyülekezeteinkben a tiszta reformátori
Krisztus-hit, minél inkább megtelnek gyülekezeteink szeretettel, annál
jobban újul meg köztünk a 'reformáció öröksége. Lehet, hogy sokan kor-
szerűtlennek érzik a hitetlenségnek és az elvilágiasodásnak ebben a vilá-
gában ezt a reformátori hitet. Lehet, hogy korszerűbbnek látszik az, ha

- valaki magát vallásosnak és istenhívőnek mondja, de nem akar tudni Bib-
liáról és keresztyén hitről vagy éppenséggel hadakozik a felekezetek
ellen, mi tudjuk, hogy az evangélium s vele a reformáció üzenete mindig
botránkozás és bolondság volt a világ számára, még az Ú. n. vallásos
emberek számára is. Mi tudjuk azt is, hogy ugyanez az evangélium Isten
hatalmas ereje és bölcsesége nekünk, akiket Isten hívott el az' Ö .örök-
ségébe.

A világnak szüksége van azokra a keresztyénekre, akiket ez a
reformátori hit tölt el. E mostani nehéz időkben egyre nö a könnyek árja,
egyre nagyobb lesz a testi és lelki nyomorúság. A szociális ellentétek
szülte bajokat talán le lehet csökkenteni új közösségi érzésre való neve-
léssel, az egymásért való felelősség tudatának az erősítésével. De mi legyen
azokkal az ezrekkel és százezrekkel, akik egész életükben nyomorékjai,
testi vagy lelki betegei lesznek e mcstaní szörnyű megpróbáltatásnak?
Rajtuk nem. segíthet más, csak a krisztusi szeretet. Ezért ebben a mai
világban fokozottan szükség van hívő keresztyénekre. az Isten igéj éből
élő, alázatos és áldozatos szívű evangélikusokra. Nekik kell a szerétet
lángjával oltani a nyomorúságot, enyhíteni a .szenvedést, megosztani a
gyászt .és a fájdalmat. S ha valahol az elkínzott és szenvedéstől vagy baj tóI
elfásult szívekben meg lehet gyujtani a hitnek a lángját, akkor nem hiába
vagyunk evangélikusok, akkor lehetünk a világ véleménye szerint talán
korszerűtlen' emberek, de meg is van feladatunk, fontosabb és hasznosabb
'kűldetésünk a világban, mint sok korszerű eszme híveinek. Akkor már
nem herdáliuk el" hanem gyarapít juk a reformációnak apáinktóI ránk
maradt gazdag örökségét.

Karner Károly.
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Reményik Sándor
Október 24-én lesz két éve, hogy Erdély nagy költője, Remenyik

Sándor örök álomra húnyta le szernét. Reményik Erdély leöltője volt, az
elszakított országrész fájdalmas sorsa s az ott maradt magyarok szenve-
déseavatta öt a költészet ihletett papjává. Olyannak látta az elszakított
Erdélyt, mint a tengerbe merült országot, Atlantiszt. Csakhogy a magyar
lélek szava, a költészet igéje áttört a hullámsíron is. A költöt minden
érzése' ehhez az elsüllyedt szent földhöz, Erdélyhez kapcsolta; mint levél
a fán, csüggött rajta érzése szálaival, nem tudott és nem akart elszakadni
töle,

Remenyiket mindjárt költői pályája kezdetén addig egészen szekatlan
hangú hazafias költernényei tették ismertté országszerte. A honfiúi bánat-
nak és keserűségnek megrázó megnyilatkozásai ezek a versek, egy fel-
dúlt lélek kétségbeesésének viharos kitöréseí, a lenyügözött akarat tehe-
tetlen vergődései, s a szenvedés és komor gyász hangulatan csak olykor-
olykor viJIan át a feltámadás és megtorlás reménye. Aztán mégis bele
kellett nyugodni a változhatatlanba; a felszabadulás reménye szétíoszlott,
a bitorlókból urak, Erdély régi uraiból koldusok lettek. A költő .lobogó
hazafias érzése ekkor a szív legbelső rejtekébe vonult, de mint hamú
alól a parázs, átízzott tüze bánaton, szenvedésen át.

Állok a fű közt, a romok felett,
A nefelejcsek kicsi, kék fejét
Simogatja kezem,
Míg álltál : értetlenül néztelek.
Most rádismerve nézlek, réveteg
S imádlak romjaidban, - nemzetem!

Kétségtelenül a Végvári-versek közt találjuk irredenta költészetünk
gyöngyeit, s ezek akkor is ragyogni fognak, amikor a divatossá lett műf aj-
.nak epigonok lantján felcsendült termékei már régen feledésbe merültek .

. A mély seb, amelyet nemzetének szörnyű tragédiája ejtett a költő
szívén, nem gyógyult be esztendők multán sem, érzése nem nyugodott bele
abba, amin nem tudott változtatni, megváltozott azonban az érzés költői
kifejezésének módja: a harag, elkeseredés és dac szenvedélyes kitörései
elhalkultak s a merengés és bölcselkedés mélabús hangulata lett kifejezője
a szív mélyében rejtőző érzésnek. Remenyik lelki életének gazdagsága és
költői művészete a maga teljességében gondolati lírájában bontakozott ki.
.Költészetének legfőbb ihletforrása a bölcselkedés. A költő gondolkozó érte-
lemmel is mélyen éi'zŐ"'szívyel figyeli az élet apró jelenségeit s a világ
súlyos problémáit, 'm~~flgyeléseit filozófiai gondolatokká sűríti s ezeket
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könnyed, szinte ' sz~llerÍ"'es művészettel önti szavakba, reflexióit képek és
szimbolumok hí~le's ~slÖved'ékén át csillogtatva. Filozófiája mindig fenn-
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szárnyaló, a magasságok Ielé-vívö, etikai tartalomban gazdag, látszik, hogy
komoly és emelkedett \iiláiriézet megnyilatkozása, s bár sokszor didak-
tikus természetű, ez' mégis csak' ritkán zavarja' a költemény esztétikai
hatását. A költőben' az' érzés go~doratot kelt, ez reflexióvá sűrűsödik, majd
komoly filozófiában kristályosodik ki. A bölcselkedés alaptermészetében
rejlik Reményiknek, épúgy, mint Vajda Jánosnak, akit lelki rokonának
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vall. Nehéz lelki vajúdások közt születnek gondolatai, kínzó kételyek és
tépelődések tövisei sértik szívét, amint megnyugvásta szornjazva keresi
az örök igazságot. Igy [ut el annak egyetlen es örök forrásához, Istenhez.
Hit és kétségek közt hányódó lelke alázatosan hanyatlik az élet ésa
világ urához, nála keres s egyedül nála talál megnyugvást. Mikor bizony-
talanságok közt hányódó lelke céltalannak találja létét, a vígasztalásnak
egy enyhe sugara rávetődik a sötétségre, melyből kivezető útat keres.
Szépség es szerétet után sóvárog, de nem azért, hogy .elrnerüljön benne,
hanem hogy másokra árassza.

Engem gyengébbnek faragtál ki,
Hogysem próbáidat
Állhatnám, Uramisten,
Dícsérve Téged rendületlenü!.
Azért ígyen könyörgök Hozzád:
Ne próbálj engemet!

Nekem kék szemed derült ege kell,
-Orök mosolyod aranykupo lája,
Úszi erdőkbet. halk lélekzeted: , '
Hogy kinyíljék szívem
Szépségben s szeretetben - másokért.

Rernényík az élet és a természet múlékony jelenségeit is sub specie
aeternitatis szemléli. Bölcselkedésének végső állomása Isten; hívő lelke
az ő létét és akaratát érzi meg az élet tűnő jelenségei mögött. 'Gondotat.
világára nagy hatással volt a biblia, s ez bizonyára evangélikus család-
jából magáva! hozott örökség nála. A biblia költői ihletének és élmény-
világának gazdag forrása, belőle táplálkozik hite, benne keres meg nyug-
vást háborgó lelke. Remenyik egyik legjelesebb bibliás leöltönk. Kőltemé-
nyeiböl a zsoltárok hangulata árad S' az evangéliumok fénye ragyog.
Az ö számára a költészet magasztos érzések s fennkölt gondolatok meg-
nyilatkozásának formája; nem is műveli azt kedves játékként. "lelkei
megnyugtató vagy idegzsongító idötöltésül, hanem mindig mint a legszen-
tebb hivatást. Hiszi es vallja, hogya költészet nem önmagáért van, nem
a l'art pour tart megnyilatkozása" hanem szent küldetés betöltése. Az '
'ihlet sarkalja alkotásra, az emeli őt a többi halandó fölé, az tárja fel
előtte a dolgok örök; mivoltát s mintegy bepillantást enged neki lsten
teremtő rnunkáiába. Mint szállja meg ez az égi láng, az ihlet a költöt,"
miként készteti alkotásra, mint fogan meg ajkán a dal: ezt a folyamatot
több költeményében nyomon követi és elemzi. Reményik tehát nemcsak
költő, hanem a költészet filozófusa is. Költészetének a lélekre tett hatása
felemelő, de nem ruindig megnyugtató. A töprengés, a testi es lelki szen-
vedés fájdalmas hangjai, a hit és kétségek közt hányódás gyötrelmei
olykor az enyh ülést nem lelő fájdalom komor hangulatát keltik.

Remenyik egész költészete egy rendkívül érzékeny lélek eszményi
s aszketikus életfelfogásának megnyilatkozása. Nem találnak helyet benne
a derűs és vidám életörörriök, sőt a szerelem hangja sem szólal meg
költészetében. A költö erkölcsi felfogásának fensége, hivatásába vetett
erős hite, érzéseinek tisztasága s az az ünnepélyes, szinte áhítatos komoly-
ság, 'ami megnyilatkozik gondolatainak előadásában, a magasságba, a
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legfelsőbb szférába 'emeli a, lelket. A költői tartalom. és forma összhangja
azonban .nern mindig zavartalap nála. Gyakran kell küzdenie, hogy. egyen-
.súlyba hozza a nemes. tartalmat il. hozzá méltó formával,' s ez a küzdelern .
nem nundig rriondható sike~esnek~ Reménylk nem f~rdít nagy gondot sem
.sorainak szabályos 'lüktetésére; sem- rímeinek tiszta összecsengésére. Nagy
műyésze" azonbari a::nyelvnek; .amely könnyen hajlik és 'id~mul .keze alatt
s akarata szerint. Gazdag', színes s,'főkép kifejező ~z.a nyelv, engedelmes

. .ariyag a köÍtŐ kezében, képekbenés' szimbol~mokban gazdag, tömör s a
gondolatnak és érzésnek hű tolmácsa.
~, '- Reményik világa .a széps.é'g :~sJóság hona, de a szerívedésé is, amely

hol halk "sóhajban fiyilatkozik meg.. hol keserű panaszban keres enyhűlést
MirÍde~ szava szíve:"Úzéséb61 fa~kd, s ezértrriíndegyik megtalálja szívünk-'
höz .. az Útat: Költészete az 'elszaíÚtött; Erdélyben boritakozott ki, azonban

, " ' . . 'r-, " . ,. ~:' M.,t ,1

az egyeféme's magyarság kincse, lett. Fennkölt .gondolatok s a legtisztább
érzések léleküdítő balzsama" árad belőle, A sokat szebvedett költö emléke

" :.,1, ,i: .,' .' ,
ott fog' élni' olvasói szívében,' akik az élet csalódásai és nyomorúságai
közt Ielki tisztulást és felemelkedést ::,keresnek és találnak műveiben .

• ,., .v. I.~~ % ,.) ::; • . r.

Dr. Ruhmann 'Jenő.

Keresztyénqazdasáqi életfelé,
(, :- . .

Az :citóbbi évek egyik legizgalmasabb jelensége volt a- magyar gazda-
.sági élet átállítása keresztyén vonal ra. Erre 'a hatalmas probléma-sorozatra
szeretne ,ez a .cikk egy pár megvilág ítást adni.

A gazdasági .életben a legfontosabb' működést a gazdasági szervezö
vagy svállalkezú-Jejti ki, aki a gazdasági eseményeket elhatározza és
azokért a felelősséget viseli..

A mezög azdaságban ezt a szernélyt a gazda. az iparban a gyárigaz-
gató, a kereskedelemben a főnök szóval fejezzük ki.

A felelős gazdasági egyének részint saját számlára és saját vagyonuk
rizikójára dolgoznak, - részint mint alkalmazottak fejtenek ki kisebb-
nagyobb erdekeltségek szolg álatában teljesen ötr:áll.ó.Jnűködést.

Fentiek alapján kellene megvizsgál ni azt, hogy a gazdasági átállítás-
nak hazánkban milyennek kell lennie? Azt kell megállapítanunk, hogy
akkor helyes a gazdasági átállítás, ha önálló keresztyén gazdasági vezető-
ket juttat fontos szerephez.

Minden olyan új vállalat, ahol az üzletek elgondolása és a velük
járó felelősség keresztyén kézben van, keresztyén vállalatnak tekinthető.

Minden olyan vállalkozás viszont, ahol az üzleti elhatározások, ötle-
tek, habár keresztyén cégér alatt is, de zsidó egyénektől származnak, zsidó
cégnek tekintendő.

Ezen szellemi gazdasági funkciókat fontosabbnak kell tekinteni,
mint a tőkét, vagy a vállalkozásban dolgozó effektiv munkaeröt, 'Elkép-
zelhető tehát egy olyan keresztyén cég, amelybenIzsldó tőkével, zsidó
rnunkaerövel dolgoznak, de a vállalat vezetése keresztyén ember kezében
van, Az ilyen eset ritka, mint a fehér holló.

Viszont vannak sorozatosan vállalatok, ahol minden keresztyén, a
töke, munkás, még látszólag a vezető is, azonban a kulísszák mögött
zsidó ember áll. Ez a vállalat nem tekinthető keresztyénnek. '



Ilyen nagyon sok van hazánkban.
Közvéleményünket főleg ez az utóbbi eset foglalkoztatja nagyon sokat.
Az 1. és II. zsidótörvény készitése .idején és életbelépésüle után

1938-39-ben a magyar társadalom azt hitte, hogy meg fog születni a
zsidócégek helyébe nagyszámú önálló és független keresztyén. gazdasági
vállalkozás. A társadalmi és gazdasági élet vajudásából azonban csak
nevetséges egérke született, ami semmiképen sem nevezhető egészséges
gazdasági átállításnak.

Az önálló gazdasági egzisztenciák létesítésében a legeredményesebb
támogatást a Nemzeti Onállósítási Alap fejtette ki. A gazdasági élet
legkülönbözőbb. ágaiban létesítettek vállalkozásokat azok a fiatal emberek,
akik tőle kölcsönt kaptak. A kölcsönök összege azonban rendkívül csekély
volt. A szükség es tőkének csak kis hányadát tudta az Alap nyujtani. Ezért
a hitelt igénybevevők közül sokan elkedvetlenedtek s az összeggel nem
tudtak működni. Legtöbb esetben azonban mégis sikerült az önállósítot-
taknak cégüket elinditani és kifejleszteni.

Az elindult vállalatok fellendüléséhez a tökén kívül gazdaságilag
a' legnagyobb támogatást különbözö gazdasági hatóságok adták. Ezek
közül legelső helyen áll a Külkereskedelmi Hivatal. Azért lett jelentős a
hivatalok támogatása, mert a gazdasági élet rnindjobban az állami szervek
irányítása alá kerültek. A kiviteli és behozátali engedélyek, kontingensek
adása többet jelentett a kezdő tőkértél is. A Külkereskedelmi Hivatal már
korábban is szervezett egyes szakmai tanfolyamokat, ahol fiatal embereket
szakemberekke képeztek, külföld re küldték őket s szakmai kiképzésüle
után bekapcsolták őket az export, illetve import kereskedelembe. Az úgy-
nevezett átképző tanfolyamok ötletét is a Külkereskedelmi Hivatal vezetői
dobták be a köztudatba az itt szerzett tapasztalatok alapján.

Létesültek azonban kereskedelmi magyar vállalatok hivatalos támoga-
tás nélkül is. Nem nagy számban ugyan, de mégis megindultak. Ezeknek
volt a legnehezebb küzdelmük, mert el kellett ismertetniök, hogy ök is
jogosultak a különböző kedvezményekre, pid. kiviteli, behozatali kontin-
gensekre, textilkereskedői kijelölésre.

Altalában legkevesebb kedvezményben létesül tek az ősi, régi keresz-
tyén cégek, akik az új stílust nehezen tudták elsajátítani. Nehezen jöttek
rá, hogy a modern gazdasági életben sokszor nem a kornoly .gazdaság i
munka, hanem a családi összeköttetés, a nagy hang, az előszobázás révén
lehet gazdasági előnyöket szerezni.

'Fentiekben röviden összefoglaltam azokat a gazdasági vállalkozásokat.
amelyek legtisztább szándékkal akarták a keresztyének térfoglalását meg-
valósitani.'

,. Az' eddigi gazdasági birtokló, a zsidóság álláspontja az újonnan jöt-
tekkel szemben hozta magával azokat a fonákságokat, amelyeket most
annyira kipellengéreznek.

A zsidóság a maga pozícióját feltétlenül menteni akarta s .a maga
alkalmazkodó képességévei minden eszközt felhasznált erre a célra.

Amikor látta, hogy saját cégére alatt nem juthat szóhoz, akkor
keresett magának olyan alkalmas eg véneket. akiknek az örve' alatt tovább
dolgozhatott. Az efajta vállalatoknál azonban nem a keresztyén fej gon-
dolkozott' és határozott, hanem a 'legfőbb gazdasági funkció megmaradt a
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zsidók kezében. A zsidóság annyira benne volt a gazdasági életben, hogy
a vele való működés kikerülhetetlen volt. PL egyes szakmákban az összes
ügynökök zsidók voltak. Ügynök nélkül viszont nem lehet dolgozni. Vagy
bizonyos szakmában hiányoztak a· keresztyén kis-. vagy nagykereskedők.

Azt lehet mondani, hogy majdnem mindig keresztyén vállalkozó dol-
gozott együtt zsidó cégekke), azonban nem rnint bérencek, hanem mint
egyenlő partnerek. Ez ellen szót emelni nem lehet.

Joggal kifogásolja azonban a társadalom azt az esetet, amikor valaki
iparigazolványt váltott, megszerezte a kereskedői kijelölést, vagy kontin-
genst, de már ezeket is a zsidó partner utasításai szerint. Tőkével, munká-
val az üzlet lebonyolításaban részt nem vett, saiát tcégében havi fizetést
kapott. Egyesjófejű zsidók sok ilyen embert tudtak maguk köré gyüj-
teni a testvér és rokonszakmában s sokkal jobban "ment nekik" a keresz-
tyén világban, rnint azelőtt. EgéSZ kis konszerneket és trösztőket épí-
tettek ki. PL két zsidó kereskedő saját néven mint ügynök működött,
egy gróf neve alatt liszt és termény kereskedést, egy keresztyén cég neve
alatt magkereskedést és egy előkelő hölgy neve alatt textilkereskedést
űzött.

A másik gyakori eset volt, hogy az eddigi zsidó ügynökból alkal-
mazott lett, viszont a keresztyén alkalmazottból főnök. Ez közismert dolog.

Ehhez hasonló az, amikor a zsidótörvény miatt elbocsátott szakembe .
Tek keresztyén "strómanokat" szereztek, akik ipart váltottak ki s a ~
zsidót, mint első alkalmazottat foglalkoztatták. Ez azután mindent elinté-
zett annyira. hogyakeresztyénnek az üzletbe sem kellett bemenni.

Máskép alakult a nagyválalatoknál az átállítás. A vállalatkeretek
majd mindenütt megmaradtak s a hangsúly az alkalmazottakori volt. A
törvény előírta bizonyos százalék kötelező betartását zsidó és keresztyén
alkalmazottak között. Ezt a vállalatok úgy aplikálták, hogy a kulcspozi-
ciókban lehetőleg a zsidó alkalmazottak megmaradhassanak. Igyekeztek
olyan keresztyéneket alkalmazni, kik nem jelentettek veszélyt, komoly
gazdasági szakemberekké nem válhattak, kenyerük javát már rég meg-
ették, férfikoruk munkaképességét már más helyütt kifejtették. Az ilyen
igazgatók révén a vállalatok a zsidó törvény előírásainak eleget tehettek
és gazdasági pozicióikat megtarthatták. Az új vezetők közül sokan jó
összeköttetésekkel rendelkeztek, jól tudtak kijárni, annyira, hogy sokszo-o
rosanmegkeresték költségeiket, mert a vállalatukriak nagy hasznot haj-
tottak. De ezt nem gazdasági munkával.*)

Az "árj ásítás" csak akkor jó, ha az árjásítókból idővel felelős gazda-·
sági rnunkát végző vezetők válhatnak. Ilyen sikerült árj ásítás kevés van:
mert a zsidó tulajdo-nosok vagy vezetők a legfelsőbb döntéseket a kezük-
ben tartj ák.· ,

Eddig vázoltam, hogy nagyjából milyen is a valóság az ipar és keres-
kedelem árjásításával kapcsolatban.' Ezt a maga részleteiben nem lehet
ilyen szűk keretek között ismertetni. Az árj ásítás sikerüléséhez elsősorban

*) Mivel a legtöbb úgynevezett stróman a középosztályból kerül ki,
a társadalom többi rétege emiatt az egész középosztályról levonja a
konzekvenciát s részint adoma-figurának teszi meg az Aladárokat, részint
sötét gyűlölettel szeraléli őket.
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alkalmas személyekre van szükség, olyan férfiakra, akik az ipart vagy
kereskedelmet tekintik hivatásuknak és életüket erre ráteszik és odaadják.

Amikor egyesek keresztyén nevük prostituálásával könnyű jövede-
lemhez akarnak jutni, tulajdonképen mélységesen lealjasítják a' gazdasági
életet. A gazdasági élet alapja a munka, ők pedig a szélhámosságot,
a csalást, a hazugságot teszik meg alapnak. "Arcod verejtékével' egyed
a te kenyeredet."

A baj gyökere részben vap csak az egyedekb en. A legmélyebb gyökér
a rendszerben rejlik.

Ha a gazdasági élet nem volna ilyen kötött, senkinek sem jutna
eszébe az ilyen pénzszerzés. Viszont sok fontos gazdasági feladatot kötött-
ség nélkül nem lehetne végrehajtani. Búza között van mindig konkoly.

A gazdasági életet irányító hatóságaink mindenkor a legjobb szán-
dékkal és igyekezettel voltak az új gazdasági vállalkozókkal szemben.
Próbáltak kiválogatni őket és csak az alkalmasakat támogatni, azonban
ez hihetetlen nehéz feladat- volt, mert a tárgyi feltételeket nehezen lehetett
megállapítani. Ki tudja megmondani száz keresztyén kezdő közül, hogy
ki a szakképzett, bevezetett, önállóan dolgozó ember, mikor mindegyik
kérésének a-lapja az volt, hogy keresztyén, megbízható, magyar? Az igaz-
ság kedvéért le kell szögezni, hogy az új vállalkozók a legraffináltabb
jogcímeken próbáltak a hatóságok kegyeit megnyerni.

A jelenlegi kötöttségek szin te a gazdasági élet védőbástyáinak is
tekinthetők. E mellett még a jelenlegi kenjunktúra is kedves az egészség-
telen vállalkozásoknak.

A legkisebb válság azonban az összes kornolytalan ágakat elsöpri.
Csak azok a vállalatok maradnak meg, amelyek önmagukban erősek és
a legfőbb gazdasági köv,etelménynek megfelelnek: rn~ndenben saját lábu-
kon járnak.

Dunántúli Evangélikus Egyházkerület.
A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületeinek ismerte-

tésében Nyugatról Keletre haladva, először a Dunántúlit mutatjuk be.
A térkép tisztára az egyházkerület ábrázolására szorítkozik. Mégis látszik
rajta, hogy tájilag meglehetősen egységes és teljes, "Dunántúli" neve
valóban jellemző r á ; s ezt azért érdemes megállapítani, mert a többi három
egyházkerület elnevezése önmagában nem tájékoztat földrajzilag. Feltűnő.
'hogy hiányzik belőle a Dunántúl északkeleti csücske Kornárommegyéből
csak egy kis sáv tartozik hozzá, Fejérnek pedig csak egy déli szelete .•
Hasonlóképpen hiányzik belőle Mosonmegye legnagyobb része. Mindezt
az egyházkerületek határainak egyházpolitikai okból történt változtatása,
magyarázza. Trianon előtt fennállott a földrajzi teljesség Nyugat felé is.
Ott Kőszeg és Szentgotthárd kivételével az egész Vasi Felső Egyházmegye'
a trianoni határon túlra került. Az egyházkerülethez tartozott még Horvát-
Szlavonország nyugati fele is.

Az egyházkerület püspöke D. Kapi Béla győ ri lelkész, felügyelője
dr. Mesterházy Ernő. Az egyházkerületnek nincs állandó püspöki székhelye;
de jelenleg törtéhetesen olyan egyházközségben van a püspöki hivatal,.
amely rnind egyházi, mind országos szempontból jelentős. A győri egy-
házközség gazdag mult ja, jelent termékenyítő hagyománya, lélekszámá-
nak állandó emelkedése jó szellemi háttér a püspök munkájának.
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Az egyházkerület lélekszámáról csak hozzávetőlegesen lehet beszélni.
Nemrég nyilvánosságra került az 1941. évi népszámlálás ideiglenes ered-
ménye. Eszerint 1941-ben hazánkban az evangélikusok száma 729.288 volt.
Ebből az összegből valószínűleg közel 200 ezer élek esik a Dunántúli
Evangélikus Egyházkerületre. Az egyházkerületek sorában aJ'lélekszám
szempontjából a második helyen áll.

A lelkészi szolgálatra nézve jellemző,hogy 194'3 közepén 217 lelkész
működött benne. Statisztikai szempontból az egyházkerületek közt leg-
kedvezőbb a helyzete. Ezt a sok kicsi lélekszámú egyházközség és a
kevés nagy lélekszámú. egyházközség magyarázza meg.; Csak egy egyház-
községe van, .arnelynek két, s megint csak egy, amelynek három lelkésze
van. A térkép az 194'3 közepén levő állapot szerint mutatja azokat a
helyeket, amelyeken kihelyezett segédlelkész működik. Számuk nagy rnér-
tékben azon fordul meg, hogy hány lelkész van az egyházkerület alkal-
mazásában. Honvédségi szolgálat, tanulmányi szabadság és hasonló ténye-
zők is beleszól nak ebbe. A térkép elsősorban a lelkészi szolgálat sűrűség ét-
ritkaságát mutatja, s kevésbbé veszi figyelembe az egyházközség szerve-
zettségi fokát. Ezért mutatia például Bartahidat ugyanolyan jellel, mint
az anyaegyházközségeket, holott szervezés alatt álló misszió, jelenleg
a pusztaszentlász lóí egyházközséghez tartozik. Sárbogárd időközben tör-
tént önállósulása is példa arra, hogy az egyház mennyire eleven szervezet,
élő test, s éppen a lelkészi szolg álat mennyire sarjasztja az új egyház-
községeket.

Az egyházkerületnek 9 egyházmegyéje, 158 anyaegyházközsége, ill.
majdnem teljesen megszervezett missziói egyházközsége van.

Iskolái: Van két gimnáziuma, Bonyhádon és Sopronban; egy leány-
gimnáziuma, Kőszegen; egy tanítóképzőintézete (ill. líceuma) Sopronban,
A népiskolák szempontjából jellemző, hogyaleányegyházközségek száma
igen nagy, százon felül van. Vagyis a lelkész tartására képtelen gyüleke-
zetek is ragaszkodnak iskolájukhoz. Tanulságos, hogya mai nehéz idők
ellenére is létesített iskolát a csórnai gyülekezet, bár éppen elég gondja
a csorna-kapuvári missziói egyházközség megszervezése.

Diakonisszaintézet működik a területén Győrben. Ebben az évben
fejezte be új anyaházának ill.. szeretetotthonána'k építését.

A sajtó terén ugyancsak Győr emelkedik ki. Itt jelenik meg több
országos jellegű folyóiraton kívül a Dunántúli Luther Szövetség kiadásában
a Harangszó - a Harangszó nyomdájában.

Az evangélikusság földrajzi elhelyezkedését is sejteti a térkép, hiszen
az egyházközségek ill. lelkészi állomások szervezése általában a hívek
szükségletéhez igazodik. De még többet mondanak e szempontból azok
a térképek, amelyeket folyóiratunk januári, februári és márciusi száma
közölt. Az a magyar evangélikússág, amely Vas-, Sopron-, Györ- és
.Veszprémmegye találkozásánál tömbszerűen helyezkedik el, elsősorban
ugyan a Dunántúli Egyházkerület értéke, de nagy érték az egész magyar-
országi evangélikusság részére. Vasmegye déli részén több vend istentisz-
teleti nyeívű gyülekezet van. Német evangélikusság nagyobb számban van
Tolnában, Baranyában és Sopronmegye nyugati részén.

Érdekes a gyülekezetek arca a szerint is, hogy milyen régiek, ösiek-e,
XVIII. századi településből származóak-e, vagy újabb alakulások. A Tolna-
Baranya-Somogyi Egyházmegye gyülekezetein máig meglátszik, hogy leg

/' korábban a XVIII. században keletkeztek, nemcsak a ném et istentiszteleti
nyelvűek, hanem például a magyar településű sárszentlőrinci gyülekezet is,
vagy a gyönki gyulekezet magyar fele. A gyülekezetek lelki arcának
rajza azonban alapos történelmi áttekintést tenne szükségessé.

. Sólyom 'Jenő
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1. Soproni Felső Egyházmegye: 1. Ágfalva. 2. Sopronbánfalva. 3. Sop-
ron. 4. Sopronkőhida, fegyintézeti lelkészség. 5. Harka. 6. Balf. II. Soproni
Alsó Egyházmegye: 1. Nemeskér. 2. Szakony. 3. Bük. 4. Nagygeresd.
5. Beled. 6. Vadosfa. 6/a. Kisfalud. 7. Farád. 8. Csoma, a csorna-kapuvári
missziói egyházközség központja. 9. Szilsárkány. 10. Rábaszentandrás.
Ill. Győri Egyházmegye: 1. Lébény, 2. Rábcakapi. 3. Tárnokréti. 4. Bezi-
Enese. 5. Győr. 6. Bönyrétalap, 6/a Bábolna. 7. Mérges. 8. NagybarátfaIu.
8/a Győrság. 9. Kisbabot. lb. Győrszernere. ll. Felpéc. 12. Tét. 13. Móric-
hida-Árpás. 14. Kispéc-Kajár. 15. Csikvánd. 16. Újmalornsok. 17. Lovász-
patona. IV. Vasi Közép Egyházmegye: 1. Répcelak=-Cséníg. 2. Kőszeg.
3. Uraiújfalu. 4. Nemescsó. 5. Meszlen. 6. Sárvár. 7. Szombathely. 8. Nemes-
kelta. 9. Körrnend: 10. Szentgotthárd. ll. Örimagyarósd. 12. Öriszentpéter.
13. Örihódos. 14. Péterhegy. 15. Felsőcsalog ány, 16. Tótkeresztur, 16/a
Nagytótlak. 17. Domonkosfa. 18. Bodóhegy. 19. Battyánd. 20. Alsómarác.
21. Muraszombat. V. Kemenesaljai Egyházmegye: 1. Csönge. 2. Kemenes-
hőgyész. '3. Kernenesmagasi. A., Ostffyasszonyfa. 5. Vönöck. 6. Kemenes-
mihályfa (Sömjénmihályfa politikai község egyik fele). 7.. Nagysimonyi.
8. Celldömölk. 9. Alsóság. 10. Gérce. Il. Boba. 12. Kissomlyó. 13. Zala-
istvánd. 14. Zalaegerszeg. 15. Barlahida, missziói központ. 16. Pusztaszent-
lászló. 17. Alsólendva. VI. Veszprémi Egyházmegye: 1. Bakonyszornbat-

I
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hely. 2. Gecse. 3. Hánta. 4. Sikátor. 5. Takácsi. 6. Bakony tamási. 7. Vanyola.
8. Bakonyszentlászló. 9. Súr. lD. Mezőlak. 11. Pápa. 12. Marcalgergelyi.
13. Homokbödöge. 14. Bakonycsérnye. 15. .!?abrony. 1(3. Nagyalásony. 17.
Csögle. 18. Tés. 19. Somlószöllős. 20: Kerta. 21. Vá.rpalota. 22. Öskü.
23. Arjka. 24. Zalagalsa. 25. Veszprém. 26. Enying, 26/a Siófok. 27. Lajos-
komárom. VII. Zalai Egyházmegye: 1. Nagyvázsony. 2. Kapolcs. 3. Mencs-
hely. 4. Szentantalfa. 5. Alsó-Felsődörgicse. 6. Kővágóörs.7. Keszthely.
8. Gyenesdiáson: Missziói Ház. VIlI. Somogyi Egyházmegye: 1. Nagy-
kanizsa. 2. Szepetnek. 3. Sand. 4. V ése. 5. Iharosberény. 6. Kaposvár.
7. Nemespátró. 8. Surd. 9. Légrád. IO. Porrogszentkirály, ID/a Csurgó.
ll. Gyékényes. 12. Barcs (a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Egy-

. házközség központja). IX. Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegye: 1. Sár-
szentmiklós, l/a Sárbogárd (időközben önállósult). '2. Dunaföldvár. 3. Kötcse,
4. Bábonymegyer. 5. Tab. 6. Nagyszokoly, 7. Tolnanémedi. 8. Bikács.
9. Györköny. lD. Sárszentlőrinc. ll. Paks. 12. Keszöhidegkút. 13. Somogy-
döröcske. 14. Somogyvámos. 15. Ecseny. 16. Szárazd. 17. Gyönk. 18. Tenge-
lic. 19. Varsád. 20. Kalaznó. 21. Kölesd. 22 Kistormás (Kölesd politikai
község egyik része). 23. Felsőnána. 24. Kéty. 25. Dombóvár. 26. Mucsfa.
27. Csikóstöttös. 28. Mekényes. 29. Kaposszekcsö. 30. Szekszárd. 31. Egy-
házaskozár, 32. Izmény. 33. Majos. 34. Bonyhád. 35. Kismányok. 36. Hidas ..
37. Alsónána. 38. Bátaapáti. 39. Pécs. 40. Mohács. 41. Siklós. 42. Magyar-
boly, 42/a Ivándárda, 42tb Borjád. .

SZÉLJEGYZETEK
Elkészültúnk-e?
vagy nem késtűnk-e el, mi, evangé-
likus egyház a szociahsta moz g al-
makkal kapcsolatban? Mert időnk
volt hozzá, hiszen a gyáripat orszá-
gunkban félévszázadnál öregebb s
létezése önmagában hord ia a kér-
dések tömegét. Az első vildgháború
előtt a marxista-szociaHsta mozg al-
mak korig r esszusai olyan határoza-
tokat hoztak, amelyek a külf öld
egyházaiban is mozg ást indítottak
el. Híressé váltak a "szociaJ.ist'a-
papok", akik 'bele vetették magukat
a mozgalomba s igyekezték annak
belső erejét egészséges irányba
kényszeríteni. A világháború után
hazánkban is már méregfogakat
mutatott a mozgalom, majd kivál-
totta a nemzeti értelmű szocialista
gondolkoz ást. A század -legnagyobb
feszítő ereje jelentkezett, .hat ását

. népek s most világrészek érzik,
élet s halál ura lett s - egyhá-
zunk? Amíg országosan vitatkoz-
tunk a fölött: politizálion-e a lel-
kész P, addig nem indult meg az
ösztönzés egy másik kérdés vizsg á-

lására: jó-e, ha szociológiáva.\, szo-
ciálpolitikával, néplélektannal, nép-
mozg alrnakkal foglalkozik a lelki-
'pásztor? Nos, ha egyesek foglal-
koztak is ezzel, magukra hagyatot-

tan. az egyház maga nem. Szélma-
lomharc van ma is bőven az ellen-
fél ellen, a~:jt nem ismerünk és nem
ismertetünk. Jó-e 'az, ha az egyház
ak adérniává válik s megelégszik f í,

riomari fogalmazott elvi tételekkel?
Oly ar; biztosított a helyzetünk, jö-
vönk, hogy a tömegmozgalmakról
fejük. felett- elnézve szónokolha.
tunk ? Amíg pa rasz tifiúságunk felé
nagy lépéseket . tettünk. addig az
ipari munk ásság és ifjúmunkásság
ügyében mit tudunk tettekben fel-
mutatni? A kérdéseket folytatni . is
lehetne, de . nincs értelme; hiszen
úgyis az a legfontosabb: e l k é s-
t ü n k v e ?

/

Az állam lelkiismerete
a ren dőr, így mondja ezt a ren-
dőrök okt.atókönyve s ezt a kis
meghatározást nagy tettek igazol-
ják. A rendőr alakja és munkája a
köztudatban mindig szenzációkhoz,
agyaturt és véres bűntényekhez
kapcsolódik, pedig igazi és felbe-
csülhetetlen tevékenysége mégis
csak abban' mutatkozrk, hogy van,
hogy a helyén van s mindig számí-
tani lehet reá. Mert életünk min-
dennapi útján áll és őriz, ezért ke-
vesebb a szenz áció s ezért rendü-
letlen az élet üteme. Napjaink más
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szenzációkat rejtenek magukban, a
legveszedelmesebbet, a ritkat és így
kiismerhetetlent, a pol iti kai me g-
lep e t é sek e t s az állam lelkiisme-
rete most különösképen nem szuny-
nyad. Sőt maga rnellé vesz ezer és
ezer segítőtársat, bajtársat. segéd-
rendőröket, férfiakat, akik tudják
mit jelentett egyszer, amikor fel-
bomlott a megszokott rend. A rend-
őr védte hűségesen a társadalmat
s most a társadalom egyik erős ré-
sze segíti a rendőrt. Hisszük, hogy
éberségük, megbízhatóságuk ered,
ménye töretlenül megmarad: a ma-
gyar állam, az alkotmány s az az
élet, amely százados szenvedések
után is követeli Európában a föl-
det, a munkát, a fejlődést és a
megbecsülést. Mindenki, aki számot
tud vetni élettel és halállal, legyen
része az állam . lelkiismeretének, s
tegye, amit ma tennie kell: legyen
hűséges minden áron!

V.1t külügyminiszterünk .
aki hosszú időn át bölcsen s tapasz-
talattal vezette korunk és állami
életünk legnehezebb hivatalát, mi-
nisztériumát, ak ü 1pol iti kai k ö z-
vélemény szükségességét
han g o z tat ta. Megállapította,
hogy a magyar köz önség széles ré-
tegéi főképen belpolitikával s köz-
jogi" kérdésekkel foglalkoztak, ami-o

kor külpolitikánk at Bécsből irányi.
tották. Valóban először keresni kel-
lett, melyik külpolitikai . iskola. és
hagyomány után igazodjunk s ki-
nek volt ideje s gondja arra, hogy
közvéleményünket külpolitikailag is
nevelje, amikor az általános népne-
velés nagy kérdésein nyomasztólag
feküdt tétlenségünk. Történelmi
szerencsétlenségünk, hogy most
mégis a kűlpolit ikai közvéleményün-
ket teszik próbára az események.
Gyakran beleesünk az érzelem árjá-
ba s egy látszólagos csattanó a
mondat végén már meg is győz.
Több józanság kell ehhez, több tu-
dományos alapvetés, tények biztos
ismerete, de semmi érzelgősség, hi-
székenység és puhaság. A k ö z v é -
l e m é n y n e k mindenesetre azt
a sajátos tanácsot kell el-
sajátítania, hogy b á r rn e n y .
nyi r eis s o dor j a sa j t ó é s r á -
dió a k ü l p o l i t ik a i kérdések
boncolása felé, erre inkább
a hivatal a hivatott! Csak ne-
hezíti korrnányunk murrkáját, ami-
kor előre és csalós ösztönösen ál-
lást foglal egy bizonyos kérdésben,
amelyet a kormány esetleg ellenke-
zőleg old meg. Azért a külpolitikai
közvélemény egészséges belénk ideg-
zése a háború utáni élet egyik fon-
tos gondja lesz. M a ann y ira ta r-
tózkodnunk k el l tőle,ameny-
nyire 'csak l e h e t . .

FIGYELÓ
Szellemi és kultúréletünk - legalább is mozgalmi síkon -- az utóbbi

hónapokban érdekes jelenségeket mutat. Az ország erdélyi részén szinte
lázasan élénk kultúréletünk. A többi részeken inkább valami kánikulai,
tunyaság vett erőt, s legtöbb esetben évfordulók ünneplésére és emlék-
ünnepek rendezésére korlátozódott. /

A Székelyföldi Művészeti Évet szepternber közepén nyitotta meg
Szinnyei-Merse Jenő kultuszminiszter Marosvásárhelyen. A_ művészeti év
nagy és gazdag programmját négy városban - Marosvásárhelyen, Csik-
szeredán, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen - mutatják be.
A munkaterv a programmot egy egész esztendőre osztja be és rriűvészi
s tudományos előadásokat, valamint kiállításokat és hangversenyeket foglal
magában. Célkitűzésében egyetemes magyar szempontok érvényesülnek.
A művészeti év kimondott nemzeti hivatása az, hogy a legtávolabbi magyar

. vidékek tudósai és művészei találkozzanak Székelyföldön a keleti magyar
végvár népével és közös munkáva! erősítsék a magyar szellemet éskultúrát.
A művészeti év előadásaira, "kiállításaír a és hangversenyei re megfelelő
időben visszatérünk még.'

Az Erdélyi Párt nagygyűlése inkább belpolitikai színezetű esemény
volt. De a párt vezetőjének, gróf Teleki Bélának li beszédieben voltak
olyan mondatok, amelyeket idéznünk kell. Ime: "Erős nemzeti összefogás

./
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csak úgy valósulhat meg, ha el tűnnek a társadalmi előítéletek, megszűnnek
az.osztályellentétek és a hazai kaszt-szellem, amely főként a' felső osztá-
lyok részéről elzárkózásban nyilvánul meg más osztályokkal szemben.
Igen. is hirdetjük és a magunk példáján tanulva követeljük, hogy le kell
bontani' a társadalmi válaszf alakat, szabaddá kell tenni a felfelé törekvő
értékes elemek útját, el kel! törölni az egyes társadalmi osztályok elkülö-
nülését szolgáló címeket, közeL ke)! hozni egymáshoz a magyart. De mind-
ezt egy kiegyensúlyozott testvéri társadalom jegyében. Veszedelmes és
korszerűtlen jelenség tehát, hogy egyesek ma megint osztályharcot akar;
nak kezdeményezni .. .': "A magyar reform célja az kell hogy legyen,
hogy a magyar nép ebben az országban foglalja el végre méltó helyét,
találja meg gazdasági és művelödési felemelkedésének lehetőségeit."

Mozgalmas volt Erdély közelrnult evangélikus egyházi élete is. A meg-
szállás alatt -Ievö délerdélyi evangélikus egyházkerület négynapos konf e-
renciát tartott Brassóban. A hívek részéről is nagy érdeklődésseI kísért
konferencia központi témája a hitből való megigazulás volt. Külön és
örvendetes tény gyanánt kell megemlítenünk a református előadók (a nagy-
enyedi ref. 'kolfégium teológia tanárai közül) és a református hívek rész-
vételét: ' ,

Az aradi evangélikus magyar szuperintendenst ---! Argay Györgyöt -
meleg ezeretettel ünnepelte a romániai evangélikus ,egyházkerület Aradon
lelkészi szolgálatának évfordulóján. Az ünnepség - melynek egész Dél-
erdélyből voltak résztvevői, - igazi 'magyar ünnepnek számított a megszál-
loti Aradon.

Az anyaországban Herezeg Ferencnek készítettek nagy apparátussal jól
szervezett ünnepet alkotásainak tisztelői. Mi ehhez csak annyit teszünk
hozzá, hogyamagyarságnak .Adytól, Szabó Dezsötöl és a népi íróktól
nevelt tábora hiányzik az ünneplők soraiból. ,

Ha már az évfordulóknál és ünnepléseknél tartunk, említsünk meg
egy olyan .ünnepeltet, akit Nobel díj is díszít. A magyar tudományos élet
egyik büszkesége, Szent-Györgyi Albert ugyanis most ünnepelte csendben
eredményekben gazdag éfetének ötvenedik évét,

A nevelés-ügy terén pillanatnyilag a rádióiskola áll az érdeklődés
középpontjában. Gyakorló pedagógusaink kevés eredményt várnak tőle, de
jobb lehetőség híjjan ezt is örömmel kell fogadnunk. Hiányoljuk azonban,
hogy nevelésünk sokat hangoztatott keresztyén jellege még csak szóhoz
sem jut a rádióiskol ában. Természetes, hogy így a családi nevelésre és
ifjúsági egyesületeink munkájára fokozott' felelősség hárul.

Szepternber közepén érkezett hír róla, hogy munkásfőiskolát létesí-
terrekSzatmárnémetiben. Hogy' ez az új .Jskolatípus' mit is jelent, arról
csak akkor tudunk beszélni, ha munkatervét és tanrendjét is megismer-
hetjük.

Mindnyájan .meg nyugvással vehetjük tudomásul, hogy hadiárváinkróJ
fokozott felelősségtudattal gondoskodik az Országos Hadigondozó Szö:,
vetség. Még pedig nem valami gépiesen működö intézmény lélektelen
szervezetében, hanem úgy" hogyahadiárvákat az, erre vállalkozó magyar.
családoknál helyezik el nevelés végett vagy örökbefogadás útján.

Szellemi életünket egyébként egy újabb sajtóper díszteleniti a büntető-
törvényszék előtt. Az történt u. L, hogy Lendvai (Lehner) István a Magyar
Nemzet munkatársa Kedolanyi Jánosv-egyik novelláját (A cigánylány
csókja) pornográfikusnak, magát Kodolányit pedig hazaárulónak nevezte.
Nem akarunk eléjevágni a független magyar bíróság döntésének. De hihe-
tetlen, hogy aVas fiai, Juliánus barát, a Földindulás, a Futótűz, stb.
írója akár pornográf író, akár hazaáruló legyen. S jellemző kultúrvíszo-
nyainkra, hogy mai íróink egyik legjobbjának a bírósághoz kell fordulnia
művészete és becsülete megvédésére.

, Szinhézi életünknek eg'y újdonsága van. Possonyi -László "Szilágyi
Irma" círnű drámája a Nemzeti Szinházban, A mű tulajdonképen azzal a {
célzattal íródott, hogya magyar Jeanna d' Arc hősi életét mutassa be.
Ehhez megfelelő forma természetesen a dráma. De a darabból jóformán
minden elmaradt, ami a drámát drárnává teszi, Helyette inkább egy ujság-
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gazdag képanyaggal illusztrálja.
Tekintete elsősorban a középkori
mesterek álkotásain csüng, majd a
reneszánsz és a korai barokk mű-
vészetét szólaltatja meg sok alko-
tással. A későbbi barok már erős-en
háttérbe - szorul, a mult század és a
jelen müvészete pedig - Molnár
C. Pál egy festményétől eltekintve,
- teljesen kivül marad a könyv
látóhatárán. Ezt a szerzö avval in-

Írónak nagyon is érdekes és izgalmasan igaz riportjában mondják el a
szereplők a szinpadon a mult háború ismeretlen. magyar leány-hősének,
Szilágyi Irmának életét és halálát.

Szinházi életünkben is akadt egy tiszteletreméltó jubileum. Az első
magyar kőszinház 112 éves bemutatóját újította fel a Nemzeti Szinház
együttese Balatonfüreden abból az alkalomból, hogy Balatonfüred 200
esztendős jubileumát ünnepelte. Ezzel együtt ünnepelték a Balatonfűreden
épített első magyar köszinház jubileumát is.

Magyar filmjeinkről ismét csak keveset és rosszat írhatunk. A Magyar
Klv énségtuuigverseny alapjában véve se nem magyar, se nem film. Dalai
között egy magyar dal (pontosabb an népdal) sincs. Táncosnői mediterrá-
noknak és forróégövieknek látszanak. Fő táncszáma a' sztepp. Es 'az egész
nem is film, hanem letényképezett műsoros előadás. A "Pista tekintetes úr"
legalább annyi hazug illuziót kelt a nézőben a magyar életről, mint
amennyi ügyes üzleti érzékkel írták a filmet. A "Makrancos hölgy"
Shakespeare Katalinjának soffőrizált mása, aki tör, zúz és zavarokat csinál.
De ezen legalább nevetni lehetett. Ennyi elég is a magyar filmekről.

Zenei életünk legfontosabb eseménye a Filharmoniai Társaság erdélyi
körút ja, kapcsolatban a Székelyföldi Művészeti Évvel. A zenekart Dohnányi
Ernő vezényli. Kár, hogy érthetetlen takarékosságból a megszokott 100 tag
helyett csak 51 muzsikus utazott el Erdélybe. (A kolozsvári szinház zene-
karának taglétszáma is nagyobb ennél!) Ekkora zenekar nem reprezentatív
koncertkörútra való. Méltán keltett ez a megfogyatko-zott létszámú -zene-
kar jó muzsikája 'ellenére is megütközést a marosvásárhelyi hatalmas
hangversenytererriben. Érthetetlen az is, hogy egy ilyen reprezentatív
magyar müvészi körúton miért hiányzanak a műsorból Kodály, Bartók
vagy akár az erdélyi származású Veress Sándor vagy Viski János művei?
(Csajkovszkij, Handel. Mozart, Liszt, Dohnányi művei szerepelnek a mű-
soron.) Ezeken a hibákon még lehet segíteni!

Az Amerikában tartózkodó nagy magyar zeneszerzöröl, Bartók Bélá-
ról is érkezett hír. Amerikai tartózkodása alatt már több szonátát és
szimfóniát írt. Valamennyit ffriási' sikerrel adták elő. Egyébként Ameriká-
ban a jelenkor egyik legnagyobb komponistájának tartják Bartókot.

A képzőművészet közelmult eseményei közül okvetlenül tudomást kell
vennünk Barabás Márton úi freskóiról. Az új freskók a pesti vármegyeház
kupolás könyvtártermét diszítik. Az első freskó Árpád f ejedelmet ábrázolja,
amint főemberei és táltosa társaságában megjelenik Alpár mezején, hogy
a legyőzöttek hódolatát fogadja. A második képen Mátyást látjuk, amint
rákosi sátrában Pest megye küldöttségét fogadja. A harmadik freskó azt
a jelenetet ábrázolja, amikor Kossuth Lajos Szécheny it a legnagyobb
magyarnak nevezi. E három nagyméretű freskó csodálatos és nagyszerű
alkotás. Élethű, eleven és lenyügöző egészében és minden részletében is.f magyar képzőművészet tiszta nyeresége Barabás Márton három új képe.

Dezséry-Mórocz .

. 1

IROK. KONYVEK
Jajczay Jáno.s-Schwartz Elemér:

Karácsony a művészetben. Buda-
pest, Egyetemi Nyomda kiadása. -
Az olvasó nagy érdeklődéssei és
feszült várakozással veszi kezébe
ezt a háborús viszonyokhoz képest
fínom papi ron, jó nyorndatechniká-
val kiállított könyvet. Jaj c zay a
müvészettört énész szemével nézi,
egyúttal vallásos lelkülettel írja
meg karácsony ikonografiáját s azt



dokolja, hogy Jézus születésének az
ábrázolása a 19. században "sem-
mitrnondóvá" lett (73 lap). Ez min-
denesetre merész és igazságosnak
bajosan mondható ítélet, még ak-
kor is, ha valaki nem tudja a mult
század vallásos művészetének a gon-
dolatvilágát magáévá tenni. De a
művészettörténeti anyag kiválasz-
tása egyébként is feltűnő en egy-
oldalú. A magyar származású Dürer
csak. egy képpel sz erepel, hiányzik
több 16. századbeli mester, legf el-
tűnöbb azonban, hogy hiába keres-
sük a holland mestereket, holott
pl. Rembrandtnak több olyan alko-
tása is van, amely nemcsak rnűvészi
tökéletességével, hanem vallásos
mélységével is feltétlenül odakíván-
kozott .volna a kiválasztott kép-
anyagba. - Sch war t zEI e mér
tanulmánya a karácsony-ünnep tör-
ténetét, katolikus liturgikus és nép-
rajzi vonatkozásait ismerteti. Gon-
dolatmenete általában a k atolikus
hagyományos szemléletmód szem-
pontjait érvényesíti. Ebben van ér-
téke és ereje, de egyúttal, gyen-
géje is: hiányzik belőle a mai tör-

, téneti gondolkodás által megkivánt
kritikai szempont. Általában az
egész rnű a katolikus olvasó szük-
ségleterre van tekintettel ami a
szerzöknél magától értödö. - A
kiadó mindent elkövetett, hogy e
művet méltó köntösben jelentesse .
meg, hisz az önkénytelenül odakí-
vánkozik a karácsonyfa alá. Bizo-
nyára a 'háborús viszonyokkal függ
össze, hogyareprodukciók közt
nincs egyetlen színes sem, holott a
képek ,eredeti szín gazdagságát a
fehér-fekete reprodukció megköze-
lítőleg sem tudja visszaadni. Kíván-
juk, hogy egy hamarosan szüksé-
gessé váló új kiadásban a fentebb
emlí tett fogyatékosságok és hiá-
nyok pótolhatók legyenek. Karner.

Pálóczi Horváth Lajos: Népünk
dalai. Budapest, 1943. Turul-ki- í

adás. - A mai időkben, amikor
minden nemzet arra törekszik, hogy
az ö sajátos értékeit közkinccsé te-
gye, nekünk magyaroknak elsőren-
dű kötelességünk, hogy népünk
egyik legősibb és egyben legerede-

/ tíbb értékét. a népdalt közelebbröl
megismerjük. Megtudjuk .e könyv-
ből, hogy mi a különbség a cigány
által játszott városi nóta és az igazi
népdal között. Miért értékesebb. a
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népdal a városi nótánál, mik annak a
sajátságai, jellegzetességei, amelyek
minden más európai nép zenéjétöl
megkülönböztetik. Megismerteti ve-
lünk az ősi magyar népdalt és az
ötf'okú hangsort,- mellyel feltárja
annak igazi szépségeit. A további-
akban bemutatja az úgynevezett
egyházi ~hangsorban lévő dalokat is.
Ismerteti a magyar népdal éneklési
rnódját és ritmusát. Szemelvényeket
közöl a: szlovákok, rutének, romá-
nok dalaiból. melyek az itt élő nem-
zetiségi és magyar népdal között
az összehasonlítást és az egymási a
gyakorolt kölcsönhatást mutatják
be. Fog lalkozik végül a cigányze-
ne és a néples műdal szerep évei a
magyar zenében. Mindezt nem a

száraz eltnéleti fejtegetés módján,
hanem egyszerűen, közvetlenül, A
könyv 100 lejegyzett dalt is tar-
talmaz. Szederkényi.

Ádám Jenő: A skálától a szinio-
niéig, Budapest, 1943, Turul-ki-
adás. - Sokszor elhangzott pana-
sza a rádióhallgató köZönségnek,
hogy nem érti a klasszikus zenét.
Ezt sokan fájlalják, de tanácstala-
nul nem tudnak segíteni magukon.
Ezeknek a tanácstalanoknak sietett
segítségére Ádám Jenő, a zenemű-
vészeti főiskola tanára, amikor pá-
ratlan érdeklődést ·keltő előadás-
sorozatát A sk álától a szinfóniáig
címmel megtartotta a rádióhallga-
tók számára. Ez az előadássorozat
mindenkinek szólt. Egyszerűségé-
vei és közvetlenségével könnyen
vált érthetővé. Megszerezhette be-
lőle a szűkség es alapismereteket a
teljesen laikus hallgató, gyarapít-
hatta ismeretei a tanultabb muzsi-
kus és élvezettel hallgatta a kép-
zett zenész. Ezen előadássorozatnak
a végén számtalan hallgató részétől
az a kívánság merült fel, hogy igen
kívánatos dolog volna, ha az egész
anyag nyomtatásban is megjelenne,
Ezért jelent meg most könyvalak-
ban tetemesen kibővítve sok rajz és
hangjegypéldával ellátva Ádám Je-
nő tollából A skálától a szinfóniáig
című rádióműsorszám. A könyv
ugyanolyan közvetlen, mint a r á-

dióelöadások voltak. Tényleg elve-
zeti az olvasót a skálától a szinfó-
niáig. A zene anyag ából, a zenei
hangból indul ki. Megismertet an-
nak keletkez ésével, a zenei hangok-
ból alakult skálaval. Bemutatja ho-
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gyan épül fel a skála hangjaiból
a dallam, s mi módon keletkezik
ennek ritmusa, Megtanuljuk belőle,
hogy mi az összhang, mik az össz-
hangosítás legtermészetesebb sza-
bályai. Igy jutunk el a legegysze-
rűbb népdaltói a leghatalmasabb
szinfóniáig. Aki a könyvet komo-
lyan áttanulmányozta, az nem fogja
többé mondani: "nem értem a klasz-
szikus zenét". Szederkényí.

M. Recht Mária-Farnadi Ilonka:
Mit kössek? Hogy kössem? Buda-
pest, Singer és Wolfner kiadása. -
Ma, amikor a ruházkodás terén is
megsokasodtak a háziasszony és
anya gondjai, jó szolgalatot tesz ez
a könyv: színes. útmutatást ad jól
használható és egyben csinos kö-
tött holmik elkészítésére. Kezdők
is nehézség nélkül használhatják,
Reméljük, :hogy hamarosan követi
egy másik munka, mely gyermek-
ruhaf élék elkészítésére ad utasítást.

K.-'né D. 1.

Rapcsányi J. Jenő: ot a kegye-
lem iemplotnéig, A szegedi ágo nitv,
evang. egyházközség története. Sze-
ged, 1943, 220 'l. .- Már az 1540-es
években vannak nyomai Szegeden a
reformációnak. Itt is működik Abá-
di 'Benedek és Szegedi Kis István.
A török alatti időből is vannak ada-
taink a város reformalt 'egyházáról.
Az evangélikus egyház szegedi tör-
ténetének van tehát egy XVI. szá-
zadi fejezete. De a következő csak
a XIX. században kezdődik, mert
közben az evangélikus egyház el-
enyészik A XVIII. században a re-
formátus gyülekezetet is megszün-
tette a magyarság kárával is türel-
metlen uralom. A XlX. század ele-
jén veszik fel az első protestánst
a polgárok közé. 1836-ban 54 evan-
gélikus hívőt tüntet fel az adöösz-.
szeírás. A hódmezővásárhelyi evan-
gélikus lelkész tart nekik néha is-
tentisztelet-et. 1847 -ben kezdenek
szervezkedni. A kis gyülekezet
1855-ben választja első tanítóját,
1857 .ben Hódmezővásárhely 'leány-
egyházközsége 'lesz, 1860-ban végre
önállósulhat. Ettől kezdve a város
fejlődésével és az országos törté-
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nettel tart lépést számbeli alakulása
és küzdelmes élete. Az árvíz pusz-
títása után 1881-ben épült meg
Schulek Frigyes terve szerint új
temploma. Ezt használja ma is. De
kivágyik belőle: építi nagyobb
templomát, s ennek ezt il. nevet
szánta: a kegyelem temploma. En-
nek érdekében készült ez a könyv
is nagy szeretettel. A könyv több,
mint a szekett egyházközségi tör-
ténetek. Bőséges adattár is. Dícsé-
retes, hogy a szerzö az általános
történelmi áttekintésen kívül rend-
reveszi az egyházközség intézmé-
nyeit s az egyházi élet egyes rész-
leteit, pl. a vallástanítást; csérkész.
csapatot. Ma különösen figyelemre-
méltó aszegedkörnyéki szó rvány-
rnunka és az Egyetemi Luther Szö-
vetség DiákottJhonának ismertetése.
A legújabb egyháztörténelmi iroda-
lom felhasználása, meg az emlékek
külön közlése könnyűszerrel tehet-
te volna még értékesebbé a szerzö!
buzgó, dícséretes és a közegyház
hálájára méltb művét. , S. J.

Miklós Ödön: A magyar protes-
táns egyházalkotmány kialakulása
a reformáció századában. Pápa, 1942. '
Főiskolai könyvnyornda. 194 lap. -
A szerző teóriája szerint a hazai
protestáns egyházalkotmány 'súly-
pontja a XVI. században egy bi-
zonyos presbitérium, senatus eccle,
siasticus. Ez azonban papi colle-
gium voilt. A középkori papi frater-
nitásokból nőtt ki ez az intézmény.
A kialakulás e folyamatát akkor az
ősegyház alapjaihoz - való visszaté-
résnek tekintették. Valójában - a
szerzö szerint - a magyar protes-
táns egyházalkotmány a magyar
szellem önálló terméke volt. Nagy-
jából így Iehet összefoglalni azt a
sokféle adatot, feltevést, gyakran
merész következtetést, amely mind

.azt tanúsítja, hogy a szerzö teljes
buzgósággal óhajt résztvenni abban
a munkában, amelynek a tárgya a
hazai evangélikus és református
egyház alkotmányának, általában
egyházjogának története. Ez a
könyv is bizonyság a meliett, hogy
nagyon sok még il. kutatni és tisz-
tázni vaó. S. J.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomdas Vzsaly és Koncz (Haran.8zó nyomdája) Gyór, Andráosy-út 24.



Olvasóinkhoz!
Hátralékosainknak az elmult napokban, ill. október elején

kimutatást küldöttünk hátralékukról, kérve őket előfizetésük
sürgős rendezésére.

Ezúton is kérünk minden előfizetőt, hogy a mostani nehéz
időkben fokozott erővel támogassa Iolyóíratunkat, A nyomdai
árak állandó emelkedése a "Keresztyén Igazság"-ot igen
nehéz helyzetbe hozta. Eddig csak a legnagyobb erőfeszítéssel
és a Baross-nyomda megértő segítségével sikerült a folyóirat
árának nagyobb emelését elkerülni. Mivel azonban a nyomdai
árak legutóbb a régi árhoz képest már 70%-os árernelést mutat-
nak és újabb áremelés is kilátásban van, azért már most tete-
mesen fel kellene emelnünk a folyóirat előfizetési árát. Mivel
azonban a "Keresztyén Igazság" előfizetési ára csak évi és
félévi tételekben van megállapítva, azért új árak megál1apításától
ebben az évben eltekintünk: januártól fogva folyóiratunk
is új árszabást lesz kénytelen alkalmazni. Már most
kérjük előfízetőínkez, hogy ezt a sanyarú idők következtében
beálló intézkedést megértéssel fogadják és folyóiratunkat to-
vábbra is támogassák előfizetésükkel.

A "Keresztyén Igazság" eddig kizárólag előfizetőinek támo-
gatásaból tartotta fenn magát. Hogy fenn tudtuk tartani a folyó-
iratot kizárólag előfizetésekből, ez nemcsak evangélikus híveink
buzgóságát tanúsítja, hanem azt is, hogy a "Keresztyén Igaz-
ság"-ra valóban szükség van, hogy egyházunkban küldetése van
és hivatást tölt be. A mai viszonyok közt egy független evan-
gélikus folyóiratra még Iokozottabban van szükség. Hisszük,
hogy a "Keresztyén Igazság" tábora ezt átérzi és kérjük elő-
fizetőinket, hogy mínd, valahányan csak vannak, erősítsék és
támogassák - saját előfizetésükkel éppen úgy, mint új előfize-
tők gyüjtésével - folyóiratunkat.

Hittestvéri üdvözlettel
A "KERESZTYÉN"IGAZSAG"

KIADÓHIVATALA.
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I Keresztyén Igazság kiadványai:
Dr. Luther M.:

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" " "Scholz László:

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. 40 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 20 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 20 fill. (II. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 24 fillér. •
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.

E hat füzet ára együtt rendelve 1.20 P. Tömeges rendelésnél kedvezmény:
10-100 pd-ig 10%, 101-500 pd-íg 20%, 500 pd-on felül 25% árengedmény.

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P.
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P.
Máté evangéliuma. Elfogyott.
Allam és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 2 P.
Jézus Krisztus. 1.40 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatal a, Sopron.
45.031. sz. csekkszámlájára.
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