
,

A Q
fiVFOLYAM • OY6R • 1843 • MARCIUO • 3. OZAM

U' & za il 2

RT A LOM = L6zIIdáo 68 engedelmeooég. Benczúr Láuló. - Nemzel1 inne-
pelnk válsága. Szabó József. - Harcszerien. B.Ukó Zoltán. - Kövesd .JézustI
Schlaster Adolf. -. Öregedés és hal'l. Reök Iván. - A kemeneaaljal evangéll-
kúáaág. Sólyom Jenő. - Kis .Jánospüspök Emlékezéselböl. - Keresztyénség

gépk••.• zakblln. OtüyJl: ErDÓ. - Széljegyzetek. - Flgyelö. - Irók - könyvek.

1/ /1i{Ii 1111//11/////////111/ , /////1////1/ , , 11111111111 , ! II , I11 , 1 , ' , 11111/11111111111 / ""1"" / 1111I1II111111111111111111111111111111111111111111111

'O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



KERESZTY~NIGAZsAG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉG FOLYÚlRATA

Felelős szerkesztö és kiadó:

Lic. Dr. KARNER KAROLY.

Szerkesztö bizottság

D. Dr. PRÖHLE KAROLY
elnöklete alatt:

Dr. Ajkay István, Benczúr László, Budaker Oszkár,
Dezséry László, Dér Zoltán, Groó Gyula,

Gyarmathy Dénes, Járosi Andor; Joób Olivér,
Dr. Kiss Jenő, Dr. Mády Zoltán, Mórocz Sándor,
Rozsondai Károly, Révész István, Scholz László,

Dr. Sólyom Jenő, vitéz Sréter Ferenc, Szabó ';ózsef,
Túróczy Zoltán, Várady Lajos, Vargha Sándor,

Veöreös Imre, Dr. Vető Lajos, Dr. Wiczián Dezső,
Wolf Lajos, Zászkaliczky Pál.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.
/

Előfizetési ár: egész évre 7 P, félévre 3.50 P, egyes szám 70 fillér.
Postatakarékpénztári esek kszám Ia 45 031.
Szerkesztőség: Sopron, ArKny Ja.nos~u. 9.
Budapesti szerkesztőség: XI., T~léDyi·ul 9.
Kiad6hivalal: Sopron, Al'ltoy J. U. 9.

Közlemények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

Kérés. A katonai lelkigondozás történetével s irodalmának feldolgo-
zásával f'oglalkozorri. A Protestáns Tábori Püspökség megbízásából össze-
gyüjtök a második világháború idején nyomtatásban megjelent minden
háborús tárgyú, katonák 'használatára Irt, vagy alkalmas vallásos kiadványt,
építő iratot, imakönyvet, traktátust, prédikációs kötetet, sokszorosított
lelkipásztori körlevelet stb. - Szeretettel kérem lelkésztestvéreimet
(a kiadóvállalatokat), szíveskedjenek eddig megjelent, vagy ezután kiadásra
kerülő ilyen tárgyú kiadványaik 2-2 példányát gyüjteménybe foglalás,
megőrzés és nyilvántartás céljára hivatali címemre (M. kir. 3. honvéd
kerület prot. vezetőlelkésze, Szombathely) megküldeni. Dr. Dezső László
főlelkész, teol, magántanár.
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Lázadás és engedelmesség.
Sokszor fakadunk ki: miért kellett ilyen nyomorúságos korban szü-

letnünk. Egyetlen percünk se biztos. Mindég félnünk kell valamitől.
Közben elfeledkezünk arról, hogy ez a kor a mi korunk. Mi tesszük
ve zedelmessé. Maga az ember veszedelmes. Miért? - mert napról-napra
áttöri valamelyik parancsolatot és ezzel áttöri szüntelen az elsőt. Fellázad
Ura ellen és maga választja meg azt az urat, akinek szolgálni akar. Láza-
dók vagyunk.

A miattunk veszedelmessé vált világban mégis miért emlegetünk újra
meg újra egy nevet, a Jézusét? Miért jelent békességet és reménységet
számunkra ez -a név? - mert az egyetemes-és- ősi lázadás közepette ő az
egyetlen, aki nem lázad, hanem engedelmes, akire ránéz az Atya és azt
mondja: ez az én szerelmes Fiam. A Zsidókhoz .írott levél szerint "Noha
Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet". (Zsid.
5, 8.)

Ez az engedelmesség számunkra először' is érthetetlen és megmagya-
rázhatatlan. Nem érti meg saját népe. Nem érti meg saját édesanyja sem, -
ezért járja át szívét az éles tőr. Nem érti meg legszűkebb tanítványi köre
sem, - ezért ránt Péter kardot. Engedelmességének csúcspontján, mikor
a keresztfa haláláig engedelmes, nem érti meg senki. Ha pedig meg is
értik ketten, az nem valami zseniális meglátás következrnénye, hanem
a Szeritlélek csodája pünkösd előtt. A kettő közül az egyik talán épen
ezért egy pogány katona, a másik halálra ítélt gonosztevő. Mikor engedel-
me ségét kezdi gyakorolni, "tanulni", tizenkétéves korában nem állíthatom
oda minden további nélkül gyermekem szeme elé példakép gyanánt, mert
már akkor is megfoghatatlan az ő engedelmessége, mert nem egy jőfiú-
nak, nem egy eszményi jó embernek, hanem lsten Fiának az engedelmes-
sége. De éppen így lehet csak békességünk és reménységünk. Miért?

Éppen azokon a pontokon, mikor a "szenvedés höse" Jób is kifakad
lsten ellen és perbe száll vele, lázong ellene, a kudarc, a nevetségessé
válás, az erkölcsi megbélyegezettség, a meg nem értés pontjain "nem kiabál
és nem lármáz", " ... mint juh megnémul az öt nyírők előtt és száját nem
nyitotta meg". Nem arról van itt csupán szó, hogy egynek közülünk, mint
valami hősnek sikerült azt megtenni, ami nekünk nem sikerül. Nemcsak
mint ember fia, hanem mint Fiú engedelmeskedik. Ez azt jelenti, hogy
éppen akkor, mikor mi nem tudunk kitartani Isten mellett, Isten kitart
mellettünk. Mikor mi fellázadunk ellene és így szölunk: miért teremtetté]
ilyennek, vagy miért engeded, hogy ez megessék velem, - Ú nem láza-
dozik ellenünk. Mikor el akarunk futni, nem enged el a kezéből. A Fiú
keresztig való engedelmességéből értjük meg a sokat hangoztatott vallásos
jelszót: Isten velünk van, nem azért, mert mi vele vagyunk, hanem annak
ellenére, hogy mi ellene vagyunk.

Bencsűr Ldselé,
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Nemzeti, ünnepeink válsága.
Talán egy népnek sincs annyi hazafias ünnepe, mint a

f)1agyarpak. A'[. meg egészen bizonyos, hogy egy nép sem tud
úgy ünnepelni, mint a magyar: De éppen, ezért egy nép sem
vétkezik annyit ünnepeivel, mint a magyar. Sehol annyi görög-
tüzes szólarn, magnélküli vaktöItény-puffogtatás, mint nálunk.
A "szónok-nemzet" kétes dicsőségű jelzőjet igen megérdemel-
tük. Nem csoda, hogy nemzeti ünnepeink válságba jutottak.
Mert kétségtelen, hogy abba jutottak.
" Jól emlékszem még: gyermekkoromban István király ünne-

pének érvényét csendőrszuronnyal biztosították. Apám éppen
csépelt augusztus 20-án, mikor a hatósági közeg felírta ünnep-
rontásért. Lehet: apám rosszul tette, hogy első királyunk emlék-
ünnepén dolgozott. Oe az is hiba volt, hogy hatósági segédlet
kellett az ünnep megtartatásához. Igaz, hogy' mindebbe helyte-
len felekezeti szempont is keveredett. A válság tényét azonban
ez a kis eset is világosan mutatja, .

Nemzeti ünnepeink megtartásában ma is 'érvényesül az erő-
szak. Gyengédebben, de mégis. Az ünnepet elrendelik, pedig
úgy volna jó, ha magától fakadna. A tanárt, diákot, katonát és
leventét kirendelik, pedig önként kellé ne sietnlök. Illendőségból
megyünk és becsületből hallgatjuk végig, pedig belső igénynek
kellene megszólalnia és egzisztenciális, érdekeltségnek "kellene
székhez szegeznie. Ám az ilyen elrendelt és hatóságilag meg-.
rendezett ünnep tessék-lássék ünneplést szül, ez pedig végered-
ményben képmutatás s mint ilyen, rosszabb a semminél. Március
idusa valamikor élő ünnep volt, pedig a hatóság tilalmazta, ma
jórészt kokárdás mumia, pedig hivatalos munkaszünet dajkálja.

Nemzeti ünnepeink válságának egyik tipikus tünete hazafias
alkalmainknak az istentisztelethez való viszonya. Elvi meggon-:
dolásra tartozó kérdés, hogy való-e Jiazáfias ünnep gyülekezeti
istentisztelet keretébe? Bizonyos azonban, hogy egyformán vál-
ság jele az is, ha az egyház a kötelező perikópából semmi vonat-
'kozást nem húz az alkalomhoz, aminthogy erőszaktétel nélkül
ez sokszor csakugyan lehetetlen, de az is, ha a perikópa meg-
rontás ával, vagy félredobásával mottó-szerű szabadtextust vá-
lasztva, ezerszer hallott émelyítő, szósikamok lejtőjén ernber-
dicsőítésbe téved.

Nemzeti ünnepeink ünneplése megüresedett. Sehol annyi'
'kelletlen, fanyar arcot nem látni, mint hazafias alkalmakon.,
Ulünk, mint akik nem is várunk semmi különöset. ,S itt van
a válság leg.lényege: hazafias ünnepeink nagy többségéri neIIl
'történik semmi. Számtalanon vettünk már részt, de ugyan hány
volt olyan, amelyiken csakugyan kaptunk is valamit P! Ha elő-,
adók vagyunk. c.savós, tüzetlen" a beszédünk, "olcsók és ríme-.
sek" a szavaink. (Ady: Emlékezés .március .idusára.) Ha meg
hallgatók: dobhártyánkig ér csak a szó. Altalában' is igazság,
amit Sik Sándor írt a rokkant márciusról: "Oe árva lettél, de
megcsendesedtél, Szegény megrokkant március!"
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Mi hát a. válság oka? Egyik legfőbb talán az, hogy elkésünk
ünnepeinkkel. "Post festa" ünnepélünk. Nagyjaink; történelmi
eseményeink sírját késve teregetjük be ünnepi koszorúinkkak
,SOKhitványság van abban, hogy égig magasztalunk holta' után
valakit; .akinek életében nem jutott tölünk más, mint "hegedű,
meg' koldusbot". Ady keserű szavával: "Volt, amig-élt országút
vadja, Dcha az erő elfut inából, Hazafias árok fogadja ... '". ' ,

Bántó kettősség van ünnepeinkben. Koszorút fonunk halott
hőseink homlokára s ugyanakkor cipő zsinórt árultatunk élő
hőseinkkel, a hadirokkantakkal.'

Tönkrébeszéljűk 'űnnepeinket. Arszószátyárság igen nagy
betegségünk. Március' 15-éről ezerszer többet beszélünk, mint
amennyit magán ezen a napon .beszéltek. Akkor nem sokat
beszéltek, inkább cselekedtek. ,

Mi pedig' csak 'beszélünk. Lényünkkel nem vagyunk érde-
kelve abban, amit mondunk, hallunk. 'Mikor .a nérnet nép törté-
nelme utolsó esztendeiben annyit Sieg!' Heil!-ezett csarnokok-
ban ésuccákon, .Torr ó ünnepléseiből mindig ezt irigyeltem
rádióm mellett: a kicsapó élettüzet, ami mérhetetlenül több;
mint mámoros érzés vagy fékvesztett kiabálás, mert egy pép
mélyről szakadt válasza mélyről jött kérdésekre.

Minálunk' valahogy elvált a szó a "cselekedettől. Igen jel-
lemző tünete ennek 'az, Hogya "frázis" nyelvünkben "üres be-
széd" -et jelent. Pedig eredetileg: megmutatás, kifejezés. Ez az,
mikor a szó otthagyja' a valóságot és önálló életet kezd élni.
qlyari, ez, :tpint mikor a bankó. hitszegőn elválik az aranyfedé-
'zettő1 s többé nem jegye és kifejezője annak, hanem helyette-
-sítöje akar -lenni . .Ez azonban nem sikerülhet, hiszen csak papír.
Sok hazafias ünnepen éreztem, nem egyszer tulajdon szavaimon,
hogy alibi-igazolás folyik: 'sernmittevésünket akarjuk menteni
felfokozott hangerővel. Eredmény az ünnep menthetetlen le-
járatása. . .

Összezavarjuk a dolgokat. Azt hisszük, hogyahazaszeretet:
szemethunyni a nemzeti bűnök előtt, konzerválni a rothadást
és bő torokkal szólarnozni a honról. Pedig a hazaszeretet sok-
szor éppen: megtépázni az álglóriát és korbácsot ragadni irgal-

'matlanul. Ugyan .ki szerette jobban hazáját: a zordon Keresz-
telő János, vagy, a mézesmadzag-huzog ató ' álpróféták? Rózsa-
színű vétkes ködösítés folyik sokszor hazafias ünnepeinken.
Hogya magyar a világ legkülönb nációja, hogy mi az Úristen-
nek különleges kedvencei vagyunk, úgy ahogy vagyunk, hogy
l;n~m; veszhet el Magyarország sohasem ... " és más eféle. 'Gon-
doljunk az, első világháború utáni híglevű, reklám os irreden-
tára: Nem csoda" hogy: ha ünnepeinken andalító porhintést
űzünk, józanító szemnyitogatás helyett, a reális történések rideg
leleplezése! nyomán lassan-lassan megüresednek ünnepeink

Érdemes volna külön megvizsgálni, hogy nemzeti ünnepeink
váTsaga'hbz' rnerrnyiben járult hozzá maga az' egyház is. Hogyan
élt. az egyház ,a nek} adott vagy tőle kért hazafias alkalmakkal?
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Merte-e vállalni a Jeremiások, a magyar reformátorok hálátlan,
de véresen igaz szerepét ? De ez már átvezet bennünket a válság
megoldási kísérletének gondolataihoz. .

Életem legemlékezetesebb márciusi ünnepei elemiiskolás
koromba nyulnak vissza. Akkor még nem volt ~ legalább ná-
lunk - iskolai szünet ezen a napon. Tanulttink, mint máskor.
Hanem azért mégis egész nap ünnepeltünk. Tanítónk. nem be-
szélt valami sokat. Egyszerűen elmondta, hogy mi történt 1848
március 15.-én. De szeme csillogására most is ernlékszem. Aznap
sokat énekeltünk. S még a számtant is átfűtötte a nemzeti gon-
dolat. Meglepően tudta alkalmazni a nagy esemény kötelezö
vonatkozásait "itt és most": éppen akkor, éppen ránk. A gyerek-
sereg minden bűne az ünnep-mértéke alá került. Azóta -se kap-
tam én annyit hazafias ünnepen. Ma is abból élek. Onnét állít-
hatom, hogy az igazi ünnep nem szóáradat, hanem lélek-áradás
s hogy az ünnep célja nem: nagyokat s szépeket mondani, hanem
szemet-fület nyitni, hálát adni és megszégyenülni. Csak így lesz
az ünnep lelki. kútf.ö, ..esemény-rnegísmétlödés és új átélés hasz-
nos alkalma.

Előadónak és hallgatónak egyaránt le kell számolnia a pur-
fogó, frázis-hazafisággal. Nemcsak haszontalan és émelyítő, ha-
nem rontó maszlagolás is az ilyesmi.

Turáni köd helyett tiszta látás! Nemzetiszínű álmodozás
helyett szorongó rádöbbenés! Ebura fakó helyett komoly szem-
benézés. Petur bán zúdulásai helyett Keresztelő János hang-
neme! Olcsó optimizmus helyett mély büntudat. Mellverés he-
lyett Istenhez-rnenekülés!

E mostani véres idő vajha torkunkra forrasztana minden
szólamos ömlengést és odaállítana a kegyelem és ítélet nemzeti
életre is vonatkozó örök tényei elé!

Hogy lehessen újra igazi ünnepünk!'
Scabo 'J4ZSlY.

Harcszerűen.
A harcban harcszerűen kell viselkedni. Aki nem így tesz, elpusztul.

Számtalan frontélmény bizonyítja ezt az igazságot. Aki nem óvatos, hös-.
ködik. Aki' nem teljesíti a parancsot, gyáva. Vakmerő hősködés ~~i..köte-
lességrnulasztó gyávaság egyformán harcszerűt1en magatartás. A/harcöt
az nyeri, aki harcszerűen küzd és él. Mindkettő igen fontos: küzdelem
a fronton és az élet itthon. A győz elem kiv ívás a a harcszerűség mértékétöl
függ mindkét fronton! Evangélikus egyházunk hívei útján harcol az arc-

I
vonalban és él itthon. Nem rajtunk kívül zajlik az ú] világháború. Amióta
nemzetünk ténylegesen résztvesz korunk sorsdöntő küzdelrnében, azóta
egyházunk is új helyzetbe került. Ha nem harcszerű a küzdelmünk éséte-
tünk, elveszítjük mindkét fronton a csatát. Egyházunk itthoni életéről
meg kel! állapítanunk, hogy nem eléggé harcszerű, Három dologra szerét-
nék nyomatékosan rámutatni.

Fegyelmezetlenség. Fegyelmezetlen ember az, aki mértéktelenül él.
Külföldön már évekkel ezelőtt bevezették az "egytáJétel"-rendszert s a
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takarékosság nemzeti gyakorlattá lett. Mi még messze vagyunk ettől:
A magyar ember legtöbbet mindig a konyhára költött. Ma is így' van.
Sok panaszunk mellett még mindig bőségben élünk. Bár a mindennapi
kenyeret biztosítja a bevezetett jegyrendszer, a mi .Jias-szeretetv-ünk
létrehozta Európa legféktelenebb fekete piacát. Harcszerű magatartás ez?
Keresztyén ember a mindennapi kenyérért imádkozik. A holtrap Isten kezé-
ben van, aki amint ma, ugy holnap is gondoskodik rólunk kegyelmesen.
Csak a hitetlen ember aggodalmaskodik. Nem bízik Istenben s ezért maga
akar gondoskodni magáról, "feketén" vásárol, halmoz. Nem törődik azzal,
hogy igy tevékeny en közreműködik a gazdasági élet tönkretevésében.
Mi nem tehetünk igy! Nekünk tudnunk kell, hogy Isten a mi gondviselő
mennyei Atyánk! A mér téktelenség harcszerűtien magatartás, amelynek
következrnényei kiszárníthatatlanok nemcsak gazdasági, hanem elsősorban
lelki és erkölcsi téren. Éljünk harcszerűen. Fegyelrnezzük meg ktvansá-
g ainkat és bízzunk Istenben!

"Minden napnak leszakaszd virágát." Ismert jelszó háborús időben.
A szabadosság és az önhatalmú erkölcsiség kísértése ez a mondat. S hányan,
óh de sokan hangoztatják! Nem emiatt vesztettük-e el majdnem minden
háborúnkat? Mi t ér a f ronton kicsikart győzelem, ha itthon vereséget szen-
vedett a nemzet erkölcsileg? !_Naponta szomorú példákat látunk az erkölcs
lazulásáról. A szeretők szám ával Dunát lehetne rekeszteni. Harcszerű maga-
tartás ez? Csak hitetlen ember él így az idővel. Mi ismerjük az Úr paran-
csát: ne paráználkodj! Fegyelmezzük meg indulatainkat és készüljünk' az
utolsó ítéletre!

"Mi ujság van?" - olyan ez a kérdés már ajkunkon, mint a pók
kapzsisága a martalék után. "Szenzációs" hírekre vadászunk és "első for-
rásból" származó értesülések szállnak szájról-szájra. Általános háborús
tömegjelenség ugyan a rémhírterjesztés, de a mai mértéktelenségében már
alapvetőert súlyos betegséget jelez. Hitetlen ember tehet csak így. Nekünk
bizodalmunk van békében és háborúban egyképen a történelem Ura iránt.
Fegyelrnezzük meg szajunk mondásait s bízzunk jobban az Istenben!

Politikai rajongást szült a világnézetek természetszerű kiéleződése.
"Egyetlen menekülésv-röl és "menthetetlen pusztulás"-ról dörögnek a poli-
tikai eszmék kuf árai. A túlzásnak in sincs igaza. Sajnos, nemzeti történel-
münknek visszatérő mozzanata az, hogy válságos időben idegen áramla-
latokkal sodródtunk, hol "Assyria", hol "Egyiptom" barátság ától vártunk
mindent. Miért nem képviselünk sajátosan magyar világnézetet? Nem igaz,
hogy a "magyar átok" megmásíthatatlan. Fegyelrnezzük meg gondolatain-
kat, ne legyünk idegen hatások hullámainak könnyű játékszere. Azzal a
bölcseséggel ítéljük meg helyzetünket, amelynek kezdete az Úrnak félelme!

Kényelemszeretet. A háború fokozott erőfeszítést követel mindenkitő\.
Az itthoniaknák pótolniuk kell a bevonultakat. Mennyi íróasztal, műhely-
pad, gazdaság és szószék maradt gazdátlanul! Sok közöttük már végle-
gesen. A harcszerűség azt kívánja, hogy mindenki zúgolódás nélkül vál-
lalja a többlet-rnunkát. Mi lenne kint a fronton, ha katonáink nem lenné-
nek hajlandók harcolni a megsebesült és hősi halált halt bajtársaik he-
lyett is, ha Üresen hagynák az elesettek őrhelyeit? Nemcsak kint "termé-
szetes" a több-szolgálat vállalása és a hiányzök helyettesítése, hanem itt-
hon is kötelesség. Bőséges tapasztalat, sajnos, azt mutatja, hogy igen sok
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ember számára a háború ürügy a lustaságra, kényelrneskedésre és rendet-
I ,

lenségre, A helyett, hogy fokozott erővel dolgoznának ! Soha sem helyes,
de ma egyenesen végzetes dolog csupán az előírt hivatalos órákat .,szolgá·
lati időv-nek tekinteni, Nekünk a munkánkat kell elvégeznünk; kerüljön
korai Jcelésbe és késői f: kYé:;~c~' E l:yi: ·i~iél ct!' nk egyik égető kérdésének,
a pap- és teológushiánynak is itt van a megoldása. Az igehirdetésnek nem
szabad megszűnnie sehol. Felelősek vagyunk az árván maradt gyülekeze-
tekért és iskolákért. Egyetlen gyülekezet sem lenne pásztor nélkül, ha
részben a most feleslegesen lelkészekkel betöltött helyeket polgári erők-
.kel töltenénk be, részben felfüggesztve minden egyéni programmot, kül-
főldjárást, sutbadobva a hivanyban előírt 'kötelességhez való egyoldalú
.ragaszkodást.: felszámolva kényelernszeretetünket, becsülettel és készséggel
'vállalnánk a többletrnunkát. Diakónusképzés, polgáriaknak egyházi mun-
kába való bevonása, alapítványok és anyagi támogatásnak eddig ismeretlen
;bőségű nyujtása bár mai feladat, de csak a holnaputánra termi meg gyü-
rnölcsét. Miniszteriumoktól műhelyekig, katedratol szószékekig ez a köte-
lességünk ma: pótold a hiányzókat. Élj harcszerűen és vállald a többlet-
.murikát!

KépIl'tJtatás. A had történelemnek régi tanulsága, hogyagyőzelem ki.
vtvása elsősorban nem a vezetéstől, fegyverek minőségétől, kiképzés foká-
[tói, -fegyvernemek összrnűködésétől vagy az utánpótlás biztosításától függ;
hanem a lelki-szellemi-erkölcsi erő nagyságától. A mostani háború külö-
riösen igazolja ezt. Szomorú tényként kell megállapítanunk éppen a döntő
feltételben való fogyatékosságunkat. Az első világháború óta kétségtelenül
-egyházi megújhodás korát éljük ugyan, de démonok mesterkedésére ez, a
.megújhodás jórészt megrekedt szóhasználatunk és k'ejezéseink biblikus
felfrissülésénél, de alig-alig teremtett új erkölcsiséget. Ma már nem tekint-
jük "jó" prédikációnak azt, amelyben tarka változatosságban sokszor elő
mern fordul a kegyelem, kereszt, hit, megtérés, bűnbocsánat, imádság és
megváltás szava. De vajjon az életünkön is meglátszik a Szentíráshoz való
új visszatérés?! Kettősséget látunk: egyfelől biblikus szóhasználat, az evan-
géliumról forma szerint hibátlan bizonyságtétel, teológiai érdeklődés el-
mélyülése, másfelelől azonban fásultság, gépiesség, gyümölcstelen élet
vagy egyenesen kiáltó erkölcstelenség. Szinte visszakívánjuk a moralizmus
idejét, amikor nemcsak hirdették, hanem követni is igyekeztek az erkölcsi
eszményeket. Ropparit mértékben meghasonlott ma a szó és tett, vallas
es élet. A hegyi beszéd tiltó parancsát érezzük: ne dobjátok gyöngyeite-
ket a disznók elé! ... Ha nem igaz a beszéd, inkább hallgassunk, vagy
hirdessünk Újra erkölcsi eszményeket. Még mindig jobb. Beszéljünk eré-
nyekről, becsűletről, igazmondásról. tisztaságról, önzetlenségről, egyszerű-
ségről és jóságról. Mert kibírhatatlan az ellentét, ha ,amikor a mezei lilio-
mok és verebecskék pártfogójaról beszélünk áhitatosan, fürdöszobákban,
.ágybetétek alatt, jobb sorsra érdemes zongorákban és könyvszekrények
.Jclasszíkus" sorozata mög ött szalámirúdakat és cukroszacskókat rejtege-
tünk. Vágy összeegyeztethető a Miátyánk negyedik kérése azzal- az anya-
giassággal, ami épen 'ma az istentelen materialista állam elleni .háború ide-
[érrIábrakapott köztü~k? Legyen elég a kegyes emberek 'gaiádságából és
okmányhamisításábólrLegyen elég a "törtenelmiegyházak létjogosultsága"
mellett kardoskodó; de ugyanakkor tökéletesen szekularizálttegyházi veze- •
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tők szerepeltetéséből. Legyen elég a gyávaságból, egy kis "morális" bátor-
sággal merjünk pokolian nyárspolgári egyházfegyelmet gyakorolni paráz-
nák, sikkasztók, cinikusok és fösvények felett. Legyen elég Isten nevének
oly gyakori emlegetéséből, amikor mellette naponként megfeszítjük Jézust.
Akkor már Inkább vegyük elő a büntetőtörvénykönyvet vagy a cserkész-
tíztörvényt! De ne szórjunk gyöngyöt disznók elé!

Ha mindenben feddhetetlenek vagyunk, illetve kétségbeesünk tiszta
jellemért vívott küzdelmünkben, - és tiszta szívből vágyódunk az örök
élet vize után, akkor vegyük elő ám a Bibliát, akkor beszéljünk kegye-
lemről stb., akkor majd kiterebélyesedik a hit megnyomorított fája és elő-
ragyogtatja Krisztusban az új élet erkölcsi gyümölcseit! De addig ne, mert
vétkezünk!

Evangélikus egyházunk szerte a világban válságos időt él. Az álta-
lános nehézségekhez nálunk még külön teher járul hozzá. Nemcsak a há-
ború súlyát viseljük egybeforrva népünkkel. hanem minden "lelki egység"
születését ígérő szavak mellett súlyos versenyben állunk más egyházak-
kai is. Harcot csak harcszerűen lehet megnyerni. Fegyelem, többletmunka
készséges vállalása és Istentől való új erkölcsiség. Együtt: kűzdlűnk; és
éljünk harcszerűen!

Balikó Zoltán.

Kövesd Jézust!
"Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg

magát." (Máté 16, 24.)
Minden lépésnél, amit teszek, tariakodom magamban. Arra hallgatok,

rnitérzek boldogságnak és mitől félek, mint fájdalomtól. Mérlegelern, mim
van és .meddig futja; megállapítom, hogy mit kíván tőlem helyzetem.
Ha nem tanácskozom magammal, nem tudok cselekedni. Fontos'abb ez,
mint az emberekkel való tanácskozásom; hiszen mások tanácsa csupán
annyit segít, hogy helyesen vessek számot önmagammal. Mert senki sem.
ismer engem úgy, ahogyan jómagam ismerem magamat. Ámde most is
villámcsapásként vág belém Jézus szava. Ne hallgass magadra, mondja
nékem; világért se tedd azt, amit te tanácsolsz önmagadnak; ne indulj
a magad ítélete után, ne kövesd érzéseidet, vágyaidat. Tagadd meg maga-
dat. Ha valakit megtagadsz. azt mondod: nem ismerem, semmi közöm
hozzá. Szakíts önmagaddal. Hát akkor mihez igazodjarn ezután, Uram,
Megváltóm? "Engem kövess! Többet ne te mondd meg, mit akarsz csele-
kedni, hanem hallgass rám; ne a magad mértékével mérd ezentúl a dolgo-
kat, hanem tőlem vedd a mértéket, amellyel elhatározásaidat formálod.
Hogy tetszik-e neked a te útad, az nem számít; csak egyre legyen gondod,
hogy nekem tessék." Jézus parancsa újra megmutatja nekem az ö dicső-
ségét." Ha ők is úgy állanak mellettern, messze az Istentől, akárcsak magam,
akkor nem kellene magamat megtagadnom, hogy neki engedelmeskedjek.
Akkor egyformán gondolkoznánk és közös okok mozgatnák cselekvesün-
ket. Ámde Ö arra gondol, ami az Istené; én pedig arra, ami az emberé.
O azt akarja, ami Istent dicsőíti, én ellenben azt, ami nekem használ.
Ö a szerétetben cselekszik, én pedig természetem önzésében. Ezért nem
lehetséges közöttünk közös tanács. Számomra nincs más út, mint hogy
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alá vessem magam Neki. Ezt pedig csak úgy tudom megtenni, ha elfordí-
tom bizakodásornat önmagamtói; ha többet nem magamat tartom köve-
tendö tekintélynek, hanem Reá hallgatok és Benne hiszek ..

lmádkozzunk! Gyakran megtapasztaltam, hogy nem bízhatom ön-
magamban, de azt is bőven megtapasztaltam, hogy a Te ígédben teljesen
megbízhatom. Te vagy a világ világossága. Ez a világosság nem bennem
világol, ámde megvilágosított szemeket kapok, rnihelyst a Te világosságod
reám világít. Ámen.

Öregedés és halál.
Az élet megmentése, a halál elleni küzdelem: ez az orvos törekvései-

nek legfőbb célja, És az orvostudomány' évez'redes f'ejlödése is ezek felé,
az eszmények felé lendül.

Ha azonban közelebbről próbáljuk meg jellemezni a halál elleni küz-
delmet, két egymástól minőségileg különbözö erőfeszítéssel találkozunk,
mint ahogy a halál is két különböző és egymástól minöségileg különbözé-
formában, az Ú. n. erőszakos, vagy korai, illetve az Ú. n. természetes halál
alakjában pusztítja az életet.

Az orvostudomány történelmének ragyogó lapjait azok az oldalak
képezik, melyekre a korai halál ellen vívott küzdelem győzelmei vannak
feljegyezve. Egy-egy új gyógyszer felfedézése (Pl. a digitalis, chinin, vacci-
nák, szérurnok), egy-egy új kérokozó leleplezése (kolera, tifusz, stb., a ki-
terjedt rokonságú coccusok), a sebészet diadalmas előretörése: mérföld-
jelzői a megtett útnak. De ide kell sorolnunk azokat a társadalmi, poli-
tikai stb. intézkedéseket is, amelyek a balesetek elhárítására, ipari, foglal-
kozási artalmák kiküszöbölésére, erőszakos cselekmények megfékezésére·
törekszenek. A boldog béke éveiben mindig is akadtak rajongó ábrándo-
zók, akik az elért eredmények láttára szabadjára engedték képzelétüket
és olyan eszményi társadalmak regényét szlnezgették, amely ekből a. tudo-:
mány és hatalom képviselőinek céltudatos együttműködése kiűzte a beteg-
séget, nyomort, a korai, erőszakos és ezért természetellenes halált.

A keresztyén ember sajátságosan kettős magatartást tanusít és tanu-o
sitott minden kerban és időben a korai halál elleni küzdelemben. Magában
a munkában minden erejével részt vesz, a nélkül azonban, hogy a színes,
álmokat komolyan venné. Minden megmentett fiatal élet, minden letörött
könnycsepp, enyhített fájdalom, elhárított szerencsétlenség olyan tett, ame-
lyik önmagában hordja jutalmát. És az orvos is azért gyógyit, azért végez-
műtéteket, hogy azon az egy emberen segítsen, aki rábízta magát. Ha
részt is veszünk az egész emberiségnek a korai halál ellen vivott küzdel--
mében, nem általánosságban hadakozunk. hanem mindig azért az illetőért
lépünk sorompóba, aki ránk bízta magát és akinek sorsáért felelősek let ..•
tünk. Az utópiákat kergetőkkel szemben azonban inkább annak hiszünk"
aki két évezred előtt azt mondotta: "háborúk mindig lesznek", "a botrá-
nyok kikerülhetetlen ek" , "szegények mindig lesznek"! Kétségtelen össze-
hasonlíthatatlanul jobban ismerte a valóságot, az emberi természetet, az
emberi törekvések irányát és képességek határait, mint az utána jövő.
ábrándozók, akik megjósolták a tudomány és a technika világmegváltó,
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hatalmát! Nem felesleges kitérésképpen megemlítenem, hogy azok, .akik a
Bibliát "elévültnek" és kizárólag emberi műnek tekintik, jól termék, hogyha
párhuzamosan együtt olvasnak aBibliát és a világháborút megelőző kor
néhány bölcselőjének, regényírójának (pl. H. G. Wells), politikusának (pl.
Kellog) ezekre il kérdésekre vonatkozó munkáit!

Az erőszakos,a korai halál elleni küzdelem lankadatlan erővel folyik
és eredményekre hivatkozhatik. Betegségek, melyek évezredeken keresztül
virágzó fiatal életek millióit oltották ki, a mult ijesztő emlékei csupán
(feketehimlő, kórházi üszög), mások pedig Iegyözhetök, ártalmatlanná
tehetök és minden átlagos műveltségű embernek tudnia kell: diftériás
kruppban gyereknek megfulladni, féregnyulványlob miatt hashártyagyulla-
dasban elpusztulni, ma már' senkinek sem volna szabad!

Egészen más a helyzet az Ú. n. természetes halállal vivott küzdelern- ,
Den. Nemcsak közvetlenül nem tudjuk legyőzni, hiszen eddig még minden
ember meghalt, hanem még közvetve is ennek az ellenségnek amaimára
hajtjuk a vizet. Akit megrnentünk a korai haláltól: végül is a természetes
halál martalékává válik! '

Minden ember meghal: olyan tényez, amit soha senki sem vonhat
'kétségbe! Mégis - teljesen megmagyarázhatatlan módon - a tény nem
megnyugvást, nem alázatos, vagy rezignált meghajlást vált ki, hanem kese-
.rűséget, e\lenszegülést. Nem igen van gyermek, ki elagott szüléjének halá-
los ágya mellé a kikerülhetetlen sors, a megváltozhatatlan végzetben való
engedelmes megnyugvással állt volna, mondván: Eleget élt, természetes,
hogy meg ke\l halnia! Ellenkezőleg! A szerető szívű gyermek mindent el-
követ, hogy agg szülőjének meghosszabbítsa életét és ha ez nem sikerül:
a koporsó mellett azt zokogj a, mért halt meg, hiszen még élhetett volna!

Az orvosnak az ú, n. természetes halállal vívott küzdelme tragikus
küzdelem! Harcolni kell minden betegágy me\lett, minden pislákoló, ki-
aludni készülő életmécs érdekében, új rohamra kell indulnia a vereség biz-
tos tudatában. Céltalan, mégis kell! Ez indít tudományos kutatásra, szemé-
lyes erőfeszítésre! És ez a két ellentétes tétel egyforma erős. A "céltalan"
annvira megf ellebbezhetetlen, hogy még eddig egyetlen kivétel sem adó-
dott (hamarjában nem is jut eszünkbe ilyen kivétel nélküli, abszolút érvényű
természeti törvény l), a "ke\l", pedig benne gyökeredzik az emberi élet
mélységében, kiirthatatlanul, kibeszélhetetlenül.

A megoldhatatlan ellentét feszültségében, a két egyformán érvényes,
de összeegyeztethetetlenül e\lentmondó parancs sürgetésével szemben mi
lehet az egyetlen' lehetséges magatartás? Kétségtelenül a megalkuvás!
Valóban, ez jellemzi is az Ú. n. természetes halál elleni küzdelmet. Ha ki-
kerülhetetlen, hát legalább elodázni iparkodunk és ha a maga mivoltában
legyőzhetetlen, hát megelégszünk előfutárjainak, hírnökeinek leküzdésévei.
Igy változott át a természetes halál elleni kűzdelem. az öregedés elleni
harccá! "

Az öregedés biológiai kutatása kezdetben sikeresnek látszott. Az el-
mélyedö munka azt az ígéretet rejtette magában, hogy túlvezet önmagán
és az ember elméletben és gyakorlatban a halál urává lehet. Az elméleti
megoldás lehetőnek látszott. A tapasztalás ugyanis azt mutatja, hogy az
élőlények mind elöregszenek. Feltételezhetővé vált, hogy az életet kopási
jelenségek kísérik és ezek felszaporodása, elhatalmasodása lenne az öreg-



ség. Ha ennek a feltevésnek tudományos beigazolása kétségtelenné lehetne,
ha kiderülne, hogy az élet természetes kísérője az öregedés és az fokozódó
folyamat volna, szóval az élet-természeti törvényeknek megfelelöen, nor-
mális módon öregednék meg: akkor az öregség normálisan torkolna belé
a halálba, a halál természetes lenne és az ember ellene való berzenkedése
csupán csak önkényes magatartásnak, kulturális. vívmánynak volna tekin-
tendő. Ez az elméleti megoldás a 'gyakorlatban is gyümö!csöztethető: kés-
leltetni az öregedés "természetes" folyamatát, leküzdeni (neveléssel, fel-
világosítással stb.) a haláltól való idegenkedést, a túlfinomult kultúrlélek
attitüdiét és visszaállítani jogaiba az elöregedett állat, a primitív ember
"halál-vágyát"!

Az új célkitűzés új lendületet adott a természetes halál elleni és im-
. maron közvetetté vált küzdelernnek. Az elméleti és a gyakorlati lendületet
talán senkinek sem sikerült olyan sikeresen összefognia, mint Mecsnikov-
nak, a mult század hírneves kutató orvosbölcselőjének. Munkássága ma is
közismert még. Emlékszünk: az öregedést kísérő kopási jelenségek kiváltá-
sában a fokozott vastagbélerjedést, káros bomlási termékek felszívódását
stb. tartotta előidéző oknak. Kiküszöbölését a bél baktériumflórájának meg-
változtatásától remélte (neki köszönhetjük a joghurt divatbajöttét) és az
elhúzódó, lassúbbá váló öregedési folyamattól a halál-vágy fellépését re:
mélte. Mások az ivarmirigyek rnűködésének felfrissítéséveI (Steinach, Dopp-
ler), az elsorvadt mirigyek idegen szervezetből való átültetésével (Woro-
noff), kész hormonok befecskendezésévei rem élték a szervezet megfiatalí-
tását biztosítani.

A mélyebben szántó biológiai és lélektani kutatás rnindezeket a
reménységeket és vélekedéseket gyökerükben elhibázottaknák mutatta!
Bebizonyosodott, hogy a kop ási jelenségek nem okai, hanem csupán csak
krséröi az öregedésnek, a "halál-ösztön" pedig fikció, egyszerű kitalálás,
az életösztön kényelmes megfordítása.

Hogyha azonban megkíséreljük, hogy kissé alaposabban vegyük szem-
ügyre a biológiának az öregedés okaira, azok hatásmódjára, gyógyítására

irányuló megállapításait: meglepő ellentmondásra bukkanunk. Amit az
egyik szerzö előidéző oknak vél, azt a másik csupáncsak következmény-
nek tekinti; ami az egyik szemében kiküszöbölhetetlen folyamat, törvény-
szerű tény, a másik szemében gyógyítható tünet. Tudvalevő például, hogy
legtöbb orvos elsőhelyre az arteriosclerosist teszi: ennek előrehaladottsági
foka szabja meg szerintük az öreg ember működési képességet és ezért
gyakran idézik a francia kutató, Cezslis híres mondását: "on a l'age de
ses arteres", vagy is mindenki olyan idős, amilyen elöregedettek az erei.
A legújabb kórbonctani kutatás viszont egyenesen meglepő formában állítja
szemeink elé az élet megújulásra képes voltát. A 'szív izomzatát táplálo,
elmeszesedett falú, beszűkült szájadékú és így használhatatlanná vált erek-
ben másodiagos csatornaképződés indulhat meg és ezáltal tartósabb javu-
lás, sőt teljes gyógyulás is felléphet.

Szarnos szerző szerint az öregedést lassü sorvadás jellemzi: Lorend.
Hansemann a belső elválasztásos mirigyek, jelesen a nemi rnirigyek sorva-
-dására utalnak, AravaiJtJinos a mellékvese elég telenségét tartja az öregedés
..okának, Hors/ey és Vermehren a pajzsmirigy megváltozott működését eme-



lik ki. Biedl ezzel szemben arra figyelmeztet, hogy a felsorolt elváltozások,
csökkent mirigyműködések nem okok, hanern csupánc ak következmények,
az általános öregedés részjelenségei. Ezt megerősíti szám os szerzö és az
a kibontakozó és mind általánosabbá váló közfelfogás, hogy a sorvadás
ávolról sem abszolút jellemzője az öregkornak. minthogy sok szervünk

aránylag fiatal korban elsorvad. A nöorvosok újabban már megfordítják
a tételt: az öregedés nem az ivarmirigyek működésének a függvénye, ha-
nem ellenkezőleg az ivarmirigyek, mint a nő legérzékenyebb szervei, leg-
először szerivedik meg a szervezet kezdődő és egyéb okok miatt bekövet-
kező öregedését. Célszerűségi szempontok fel említése pedig az egész kér-
dést a természettudományi kutatáson túlterjedő távlatba állítja, Teleológiai
szempontból logikusnak látszik a természet azon törekvése, hogya szerve-
zet kezdődő elöregedéséve! kapcsolatban elsősorban az ivarmirigyek rnűkö-
dését iparkodik kikapcsol ni. A túl későn született ivadékok hosszú és f á-

rasztó felnevelésére már nem volna idő. Tényleg a nö serdülés utáni. élet-
korának növekedésévei kapcsolatban állandóan, de a negyvenedik életévtől
kezdve rohamosan csökken a fogamzóképessége, illetve termékenysége,
annak ellenére, hogy Középeuróp ában a lelimax általában csak a 48--50.
években szokott bekövetkezni. Meg kell tehát különböztetni az ivari öre-
gedést az általános öregedéstől, amelyet több évtizeddel, tehát a későn
meg zületett gyermekek teljes Ielnevelhetöségére szükséges idővel megelőz.

.De soroljunk még fel néhány szakorvosi megállapítást, hogy minél
több irányból világíthassuk meg a kérdést. A szemészet kikristályosodott
felfogása szerint: a látószerv öregedése a születéstől a halál pillanatáig
folytonosan haladó jelenség, az öregség kezdetét objektív elváltozások
alapján nem is lehet meghatározni. A hallószervnél is rendkivül nehéz an-
nak eldöntése, hogyamagaskorban észlelt elváltozások a megöregedés
következrnényei-e, vagy bizonyos kóros folyamatok hatására jöttek létre?
A bőrgyógyászok véleménye viszont nem egységes és arra a kérdésre, hogy
m i a közvetlen oka a bőr elöregedésének. ahány tudós (Mecsnikov, Con-
heim, Cornil, Gougerot) kutatta, annyiféle teória keletkezett. Nékám sze-
rint előidéző okok gyanánt a protoplasma hysterézise, a molekulák meg-
nagyobbodása, a colloidoknak a sol állapotból a gel-be változása, a sejtek
elsalakcsodása és bizonyára hormonhatás is szerepel. Darányi kiemeli, hogy
a coltoldok aggregációja, illetve víztelenedése általános természeti jelen-
ség, az öregedésnek jóformán általános kísérő jelensége, melynek hatása
a növekedésre, fajfenntartási rnűködésre, sőt a betegségek korok szerinti
elosztódására is döntő befolyást gyakorol.

Kissé részletesebben kellett felvázolnunk az orvostudománynak az öre-
gedés ellen folytatott küzdelmét, hogy bel ássuk, a kutatás túl vezetett ön-
magán. Amikor az' orvos élettani folyamatokra utal, sőt általános termé-
szeti jelenségekre hivatkozik, akkor átlépi illetékességének területet. Iga-
zolja ezt· a következö belátás, amely az öregedésseI foglalkozó rnűvek,
kong resszusok visszatérő vezérszólarna: jóllehet az öregkort ismerjük, be-
következését késleltetni, kellemetlen tüneteit enyhíteni iparkodunk, elő-
idéző okait mégsem tudjuk és így vele szemben gyökeres gyógymódot
alkalmazni nem tudunk!

A, halál és az öregedés bár tapasztalataink szerint összefügg egymás-
'sal, mégsem indokolja, mégsem magyar ázza meg egymást. A felvetett
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miért-re csak újabb miért-et kaptunk. Az det titka döbben elénk, de hogy "
korunk természettudománya mit tud erről, azt a következö cikkemben
kísérlem meg kifejteni. Reó'k Ivá".

A kemenesaljai evangélikusság.
Ép-Magyarországon a magyar evangélikusságnak közel 1/:) része

Dunántúl lakott. Ez a szám is mutatja Dunántúl jelentősségét hazai' evan-
gélikus egyházunkban.

Elszórtan Dunántúl minden részében élnek magyar evangélikusok;
ez jól látható azon a térképen, amelyet folyóiratunk február száma közölt,

A legsűrűbben' azon a területen élnek, amelyet a rnellékelt térkép
mutat. Itt, Gyór-, v eszprém-, Vas: és Sopron megye találkozásánál, viszöúy-:
lag kis területen 1930-ban több mint 58 ezer magyar evangéIikust 'talált,
a népszámlálás. Másajkú evang'élikust nem is nagyon talált. Győr városában' ,
volt mindössze 100 idegennyelvű. Csak ez az a hely, amelven valamíker is
nemcsak magyarul tartottak evangélikus "istentiszteletet. A többi gyüleke-
zetben mindig is magyar volt a hívek anyanyelve, és magyar volt az evan-
gélikus igeszolg-álat.nyetve. .ltt tehát. nem - régebben vagy újabban b.Jl1eg- ..
me-varosodott evangélikusság él, hanem olyan, amely a' mazyar f ajtáből
való: Ilyen ősi magyar evangélikusság nemcsak itt él, de ez egyik különö-
sen értékes és jelentős tömbje. Számottevő abból a szempontból is, hogy
a lakosságnak köze l V, része (17%). (Ugyanitt a reformátusság nem éri el
a lakosság 60f0-át.)

A. térképen látható egyházközségek négy egyházmegyéhez tartoznak.
a györihez. veszprémihez, kemenesaljaihoz és soproni alsóhoz. Figyelemre-
méltó a leányegyházközségek magas száma. Mindegyik leányegyházközség
nemcsak az evangélikusok fej lett együvétartozási tudatát mutat ja, hanem
azt is tanusítja, hogy milyen nagy szelgálatot végez evangélikus egyházunk
a magyar művelődésnek. Tudvalevő ugyanis, hogyaleányegyházközségek
iskola fenntartásával vesznek részt az egyház szolgálatában. A missziói
egyházközségek pedig az élet lüktető erejét bizonyítják.

(A térkép a lélekszám feltüntetésében az 1930-as népszámlálás ada-
taira támaszkodik, viszont az egyházi szervezet jelzésében a mai helyzetet
mutatia. - Sopron vármegye látható területének nyugati szélén Alszopor
- a hozzátartozó községekkel - nem Iíók-, hanern leányegyházközség!)

A térképen látható területen' belü!' is külön fontos "vidék a Kerirehés~i'
alja. Vas megye keleti szélén fekszik. Mint táj nem 'azonos teljesen a cell-
dömölki járással, de az egyszerűség kedvéért egynek vehetjük vele. Evan-
gélikus szempontból nincs említésreméltó különbség a kettő között. 1930-
ban 15.527 evangélikus élt itt. Közülük legfeljebb 1-2 volt idegenajkú.
az is mint betelepedett. A lakosságnak 36%-a volt evangélikus. (60% római
katolikus, 4% egyéb vallású.)

A következö anyaegyházközségek vannak itt: Csönge,Ostffyasszonyfa,
Kemeneshőgyész, Kemenesmagasi, Vönöck, Kemenesmihályfa (ez ma egy
politikai község az egyházi szempontból Celldömölkhöz tartozó Kemenes-
sömjénnel - Sömjénmihályfa új név alatt), Nagysimonyi, CelIdömölk, Alsó-
ség, Bobe, Kissomlyó. Leányegyházközség ek: Magyargencs, Nagysitke,
(Alsó-Felső-) Mesteri, Tokorcs, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, (Kis-)
Köcsk, Nerneskocs, Kemenespálfa, Borgáta, -Duka, Egyházashetye, János-
,háza, Káld és (a kívül eső Marcalgergelyi-hez és így a veszprémi egyház-.
megyéhez tartozó) Szergény. Ezeken az egyházközségeken k ívűl a Keme-
nesalúi EvángéIikus Egyházmegyéhez hozzátartozik rriég: Gérce, a barla-Y
hidai misszió, Pusztaszentlászló, Zalaistvánd, Zalaegerszeg és Alsólendva. '
A kernenesaliai evangélikusság mindig is kész volt szervezetí védelmébe
vonni a környéken levő evangélikus gyülekezeteket. A 17. és 18. század
fordulóján egész Dunántúlon a győri esperességen kívül csak a kernenes-
aljai tudott védelmet. és felügyeletet adni a sok veszteség után is még
íenrrmaradt gyülekezeteknek.
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Az evangélikus eg-yház Györ, Veszprém, Vas, Sopron vármegye
. találkozásánál.

Evangélikus anya- (ill. missziói) egyházközségek: 1. Rábcakapi. 2. Tár-
nokréti. 3. Bezi - Enese. 4. Győr (5014 lélek). 5. Nagybarátfalu. 6. Mérges.
7. Kisbabot, 8. Győrszemere. 9. Mórichida - Árpás. 10. Tét. 11. Felpéc.
12-13. Kispéc - Kajár. 14. Csikvánd. 15. Újmalomsok. IG. Gecse. 17. Lo-
vászpatona. 18. Takácsi. 19. Vanvola. 20. Mezőlak. 21. Pápa. 22. Marcal-
gergelyi. 23. Homokbödöge. 24. Dabtony. 25. Csögle (missziói, szervezés
alatt). 26. Nagyalásony. 27. Kerta. 28. Somlószöllős. 29. Répcelak - Csánig.
30. Uraiújfalu. 31. Csönge. 32. Kemeneshőgyész. 33. Ostffyasszonyfa. 34.
Kemenesmagasi. 35. Vönöck. 36. Kemenesmihályfa. 37. Sárvár. 38. Nagy-
simonyi. 39. Celldömölk. 40. Alsóság. 41. Gérce. 42. Boba. 43. Kissornlyó.
44. Csorna (missziói, szervezés alatt). 45. Farád. 46. Szilsárkány. 47. Vadosfa .

. 48,. Beled. 49.,Rábaszentandrás. ?o. Nagygeresd.
E területen 1930-ban kb. 58 ezer magyar evangélikus lakott.
Ez a vidék (Sokoröalia, 'Somlyó vidéke, Kemenesalja, Rábaköz) a

magyar evangélikusság egyik ősi fészke.
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A kemenesaljai gyülekezetek a köztük lakó nemeseknek köszönhetik,
hogya 17. és 18. századi megpróbáltatások között is meg tudták őrizni
e vidéken az evangélikus keresztyénséget. ,

A kemenesaljai evangélikusság kisug árzó ereje kimutatható az egész
hazai evangélikus egyház életében. Mégis leginkább a, közvetlen vidékeken.
Györön és Pápán kívül a viszonylag távolabb eső Sopron is beletartozik
a kernenesaljai . magyar evangélikusság kultúrkörébe. A soproni líceum
(gimnázium) a kernenesaljai evangélikus ifjúságnak is szolgál az .evang é-

likus és magyar nevelés javaival.
Hosszú sor kerülne ki azoknak a nevéből, akiket Kemenesalja adott

egyházunknak és nemzetünknek. Például:' egyházunk iskolaiban a tanítók
és tanárok közt jelentős számban látjuk a kemenesaljai származásúakat.
De élőket nem nevezünk meg. Legyen elég jellemzésül: a kemenesaljai
evangélikusság adta a magyar irodalomnak Berzsenyi Dánielt és Dukei
Takáeh Juditot. I

A magyar evangélikusság az egész országban méltán várja, hogy az
a része, amely a Kemenesalján és környékén él, továbbra is hűséggel for-
gatja Istentől kapott tálentomait. .

I Sálvon« 'Jenő.

Kis János püspök Emlékezéseiből.
,,I770-ben szeptember 22-én születtem Sopron vármegye Szent-András

nevű helységében, ruely a termékeny Rábaköz alsó szélén, mind a Rábához,
mind , a Marczalhoz közel, Vas-, Veszprém- és Győrvármegyék tös szorn-
szédságában fekszik."

"Mind gazdasági, mind cselédes atyai tisztének híven teljesítésére
nagy segítségül s ösztönül szolg ála" atyámnak "vallása, melyet úgy szere-
tett, hogy alig szerethetné valaki jobban. Annak külső gyakorlásiban nem
annyira kötelességét látszott teljesíteni, mint örömét találni. - Míg még
a szent-andrási _evangélikusok a malomsoki anyagyülekezethez tartoztak,
addig oda az isteni tiszteletre vasát napokon s ünnepeken nem csak maga
szorgalrnatosan eljárá, hanem cselédeit s gyermekeit is szor g'almasan el-
járatá. Miután pedig hite sorsosi születése helyén templomot nyertek, abba
nem csak vasárnapoken s ünnepeken, hanem hétköznapokon is, nem csak
télen, hanem az esztendő egyébb részeiben is,' valamikor más dolgai enged-

-ték, nagyon örömest megjelent. Hogy pedig a külső isteni tiszteletben ily
örömest s gyakran részt vevését sem nem puszta szokás, sem nem szentes-
kedés szülte, az már abból is kitetszik, mit jó tulajdonságairól i eml íték,
de vakbuzgóság sem; mert felebaráti szerétetének semmi vallási felekezet
sem vetett határt. Nála az áhítatosság otthon s templomban gyakorlását
keresztényhez illő félelme tevé szükségessé."

"Tíz esztendős leoromban oskolába adatám Tétre, egy ott lakó rokc-
nom gondviselésére bizatván; a következö esztendőben pedig Vadosfára
vitetém, hol akkor két -oskola volt, egyik a kisebb és kezdő, másik' a na-
gyobb és deákul tanulni akaró gyermekek számára."

"Nemes-Dömölk Vasvármegye kemenes-aliai járásában, Kis-Czelnek
s a Ság hegynek tős szomszédságában, közel a Marczalhoz és Somló hegyé-
től sem messze, szép térségen fekszik. Éjszak felől szépen föl emelkedő
dombokkal környékeztetik, rrrelyekröl, az említ.ett, hegyek felé a kilátás
nagyon kellemes. Kemenes-Al ie egy napnyugot felől napkelet felé nyúló
dombos tájéktói veszi nevét, melyen egy Szombathelyröl Gvőr felé vivő
római út begyepesedett maradványát a figyelmes vizsgáló most is észre-
'veheti. E kies- vidéken sok nemes urak s azok között evangélikusok is
nagyon számosan laknak, kik a hajd-an igen híres és még most is jeles
Ostfy-családnak. szélesen elágazott maradékai. Ezek közül gyülekezetem-
ben legszebb dísszel f-én:y-Iettek'-a. Vídos, Barcza, Berzsenyi, Káldy, Ajkay,
Gerber, Kamondy, Benkő nevűek."
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"Hallgatóim tizenöt. helységekben laktak, melyek legnagyobb részint
Dörnölkhöz igen közel estek, s a legtávolabbik sem messzebb másfél órányi
gyalog járásnál. A lelkek száma eleintén, míg még a gérczei filia el nem
vált, közel négyezerre ment. Gyülekezetem népessége s terjedelmessege
miatt káplánt és lovakat kelle tartanom. Ebből az a nyereségern lett, hogy
házamtól a f iliákba s máshová is akar hivatalbeli foglalatosságra, akar
mulatság ra vagy egyéb szükséges utakra, könnyebben s szabadabban .el-
távozhattam. - Öt eskolamesterek tartoztak felvigyázásom alá." ."

"A saját vallásombeli uraknak s egyéb hallgatóimnak szívességekröl
hosszas volna mindent elbeszél nem, mi hál adó szívemben fennmaradott
s mindég fennmarad. Altalában azt mondhatom s igazsággal mondhatom,
hogy minden rendű hallgatóim ió indulatjában állandóul részesültern, hogy
az úri házak között egy sem volt, mellyel szép egyetértésben nem éltem."

Keresztyénség a gépkorszakban.
A ma embere, a "modern ember" világnézetének a forrása tulajdon-

képen messze időkbe nyúlik vissza. Már az újkor elejétől állandók azok
a vonások, amelyek az ember érdeklődését az immanencia, az anyag és
a tények világa felé fordítják. A középkori ember még tele volt tudomá-
nyában, művészetében Isten felé való fordulással. A reformáció pedig egye-
bet sem akart, mint Isten akaratának engedelmeskedni, az Ö igéjének az.
útjából igyekezett elhárítani minden akadályt. Az újkor embere azonban
egyre inkább a természet felé fordult s egyre jobban kezdett önmagában
bízni. Látta, hogya természet törvényei változatlanok ugyan, de azokat
felhasználhatja, átalakíthatja s hatalmába' kerítheti. Az az ember, aki látta,
hogy a világ jelenségeit formálhatja, győzhet az anyagon s neki engedel-
meskednek a természeti energiák is, nem kapott ezektől' valami nagy ked-o
vet ahhoz, hogy egy nálánál magasabb hatalomnak engedelmeskedjék .és
annak az akarata szerint járjon, hanem a maga ura akart lenni mindenben,
Nem hitt csak annak, amit még' tudott tapasztalni s csak azt látta helyes-
nek, amit meg tudott érteni.. Igy fejlődött ki az újkori szenzuelizmus és,
TacionaJizmus, amelyek közül az első' az emberi tapasztalásnak, az utóbbi
a gondolkodó észnek juttat legfőbb szerepet a megismerésben. Tapasztalás.
és ész vezették ezután a gondolatok és a szellemi élet világát s nem csoda,
ha megteremtették az újkor tipikus tudományát: a természettudományt.

A természettudománya XIX. században eladdig sohasem sejtett virág-
zást ért el. Jelentősége és hatása egyre növekszik napjainkban is. A termé-
szettudományegyenes vonalban vezet el bennünket a gépkorszekhoz, a
technikai és gazdasági élet hihetetlen kifejlődéséhez. A természettel való
harcnak és az élet racionalizálásának legfontosabb eszköze a gép, amely
végső jelentésében nem egyéb, mint a természet egy vagy. több energia-
jának az áttétele, transzf.ormálása az. ernber. céljainak szolgálására. A te~.-
mészet legyőzése és felhasználása tehát a' géppel a .legszorosabb össze-
függésben van. Igy lesz a természettel foglalkozó korszak egyúttal gép- .
korszakká.

A mcdern szellem egyik atyja, a francia pozitivista Auguste Comte, át-
értékeli az, emberi szellem egész történetét az ú.- n. .3 korszak törvényében
("Ioi -des 3, états"). E szertnt az' -emberiség élő~zör -a, teóÚ5giai korszakban
volt. Ekkor a képzelet vezetésére bizta magát s valamennyi természeti



jelenséget természetfölötti okokkal magyarázta, istenek beavatkozásávaí,
vagy csodatevésseI. Ezt a kerszakot váltotta fel a metafizikai korszak, ami-
.kor a jelenségeket elvont logikai okoskodással és a dolgokba képzelt tit-
kos hatóerőkkel, .Jényeg ekkel" magyarázták. A harmadik, a pozitív kor-
szak, amikor az ember eljut a természeti törvények ismeretének a magas-
Jatára, s a természetet a természettel tudja magyarázni ok és okoiati ösze-
függés alapján. Világosan látszik ebből a modern ember egyoldalúsága és
elfogultsága: mindent mai szempont alapján, a természet előtérbe helye-
zésének az alapján lát, s azt hiszi, hogy a vallás is' az ó problémájával
foglalkozik, "primitív természetmagyarázat" akar lenni, a metafizika pedig
"elmaradt természettudomány". Mindkettőt ugyancsak megszégyenítette
és megkopasztotta tartalmában, hogyannál jobban emelhesse ki a saját
pozitivista elgondolásait., Ez persze ugyancsak erőszak, elkövetése a gondo-
lat világán azonban ezen keresztül is szemlélhetjük, hogya természetet
és annak ismerését mennyire nagyra tartja a pozitivizmus és vele együtt
a modern világnézet.

Ez a természettudományi gép kerszak nem hagyj a az ember lelkét
.sern érintetlenül: világnézetalakító hatása van. Kitermeli a maga típusát:
a technik ával és a gazdasággal foglalkozó embert, a "homo technicus'<í,
és a "homooeconomicus"-t. Új életformába akarja helyezni az embert
s új műveltségeszményt is szab eléje. A természettudományi gondolkodás,
a technikai és gazdasági élet nemcsak azokat formálja át, akik a szolg á-

latában állanak, bár ezeknek a tömege is óriási (gondoljunk csak az ipari,
gyári, mezőgazdasági munkásokra, műszerészekre, mérnökökre, orvosokra,
kutatókra), hanem magának a kornak a világnézetét is jelentősen befolyá-
solja! Annak a látszatnak a meggyökereztetésére alkalmas, hogy' a tények
a döntőek mindenben és nem az elméletek, annak van értelme, ami prak-
tikus, ami felhasználható a nagy cél érdekében: a természet legyőzésében.
'{gy kerül bele minden dolog megítélésébe a hasznossági szempont. az
utilitarizmus.

A természet legyőzéséhez azonban csakis a szervezett és tervszerű
munka vezethet, s a természet' törvényeinek a pontos ismerete, ezt végzi el
a kor nagyra értékeit tudománya, a természettudomány. Ennek a keretében
különösen az örökléstan, az élettan, a vegy tan, a fizika s benne különösen
az elektrofizika. a géptan és a mechanika fejlődtek igen sokat, az orvos-
tudomány pedig szintén soha nem remélt 'haladást ért meg. Azután' elő-
'térbe kerül a munkát végző alany, a terv végrehajtója : a munkás. Ezt
a technika továbbfejlesztésének az érdekében megfelelő szociális helyzetbe
kell hozni, hogy életkedvvel és iparkodással rninél többet termelhessen.
A testi munká rangja sohasem volt úgy növekvőben, mint éppen nap-
jainkban, s ez csöppet sem csodálatos, hanem az elmondottak alapján
nagyon is érthető. Mivel a természet 'legyőzése nagyrészt testi erő igénybe-
•. ételével valósul meg, így a dolgozónak elsősorban is egészségre van
szüksége. A test, mint a munkavégzés eszköze, középpontba került, s az
orvostudomány szellemi támogatéséxal igen széles .. körben terjedt. el. a
sport. Amit nem lát célszerűnek a modern ember, ami nem praktikus és
'hasznos, azt nem is alkalmazza. innen van az, hogy építkezésében kerül
minden cikornyát, felesleges porfogó díszt, minden sima, nyilt,. világos,
'észszerű. Az esetleges monumentalitassal az' erőt, a természeten úrrá levő



ember teremtő energiáját akarja ábrázolni, ez lehet még a pr aktikusságon
kívül az egyetlen számításba jövő szempont. - Az irodalomban is a tények
világánal marad még a modern ember, a legtényszerűbb rnűf ajt, a regényt
korunk termelte ki, amelyben különösen a mai mindennapi életből vagy'
a történelem világából vett, életet és valóságot ábrázoló regények örven-
denek nagy népszerűségnek. Ki ír ma szonettet vagyelégiát? Ma az élet-
ábrázolás kell, a valóság megjelenítése, ezért veszi szívesen a modern
ember a társadalmi drámát a színpadon. A revű pedig mint nagyszabású.
szftres, tarka tömegmozgás ma nagy érdeklődésre számíthat.

Mindaz - ami több, mint természet, több, mint pozitívum, távol áll
a homo technicus-tói és idegen számára. Nem tud mit kezdeni a keresz-
tyénséggel sem. Egyedül az erkölcsi mozzanatoknak tud jelentőséget tulaj-.
donítani benne. Ebből a világnézeti légkörból fakad az a mondás, hogy
weil a keresztyéaség, rner t- nélküle az emberek úgy' eldurvulnának, hogy'
egy nagyobb almáért megfojtanák egymást. Tehát erkölcsi szelídítő intéz-
mény az egyház. Hogy a gyakorlatban mennyire nem tudnak "szerepet
adni" az egyháznak, az világosan zemlélhető ma Európa több államában;
ahol a gép korszak, a technika világa és a belőle fakadó világnézet hatal-
mas' energ iájú ténnyé: tudott kif'ejtödni.

lsten igéje a gépkorszakban is rendületlenül áll és a keresztyénség,
mint Isten igéjének a sáfára és szolgája, hirdeti a teremtő Isten akaratát.
E szerint pedig a gépkorszak hibája nem abban van, hogy felfedezi és,
meghódítja a természetet. Hiszen Isten rendelése így hangzott el az ember'
számára: "Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajt-
sátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain,
és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon". (1. Móz. 1, 28.) Az, hogy'
a természettudományok sokat fejlődtek. az örökléstan, élettan, vegy tan,
elektrofizika, géptan, mechanika, orvostudomány óriásit haladtak, s van
rádiónk, repülőgépünk, g épkocsink, sinautóbuszunk, önmagában véve egy-o
általában nem Istentől való elpártolás, a baj inkább az, hogy az ember,
aki a természet fölötti uralmat Istentől kegyelemből sáfárságra kapta.
összetéveszti önmagát a természet Urával és Királyával és a gépkerszak
sikerein felbuzdulva, semmi egyébről nem akar tudni, mint önmagáról
és az általa legyőzött és legyőzendő természetről. Ezzel azután méltatlanná
lett lsten ajándékára ugyanúgy, mint az első emberpár s így Isten szolgá-'
lása helyett, önmaga bűnének és szolgálásának rabságába süllyed. A keresz-'
tyénség . igeszolgálata nélkül a gépkerszak lelkileg és erkölcsileg terrné-'
ketlen materializmusba rohan. Lassan maga a gép, a technika öli meg
az embert, mert saját maga ellen fordítja felfedezését. Ami segítséget és
gyógyulást szolgálna, az is bűnné változik a homo technicus kezei között ..
lsten elengedi a XX. századi tékozló fiút is az útjára. Talán magára is
hagyja és engedi, hogy nagy nyomorúságot és sok szenvedést éljen meg;
de azért mégis visszavárja!

Ezért a gépkerszak is lehet az Isten által az emberre bízott terrné-'
szeten való uralkodási parancsnak a kiteljesedése, ha t. i. az ember a tech-'
nika minden vívrnányát Isten akarata szerint használja fel, a másik segtté-
sére és javára. Ezen a ponton találkozhat a "homo technicus" a "homo'
chFístianus"-szal, így állhat a keresztyén ember a természettudománynak.
a technikának és a gazdasági életnek a szolgálatában.
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Püspökeink pásztorleveléből.

De örök feszültség marad a gépkerszak és a keresztyénség között
.akkor, ha a természet iránti érdeklődés elválasztja az embert az Istentől,
;ha az ember királynak hiszi magát a világban, összetéveszti a Teremtőt
.a -téremtménnyel, önmaga erkölcsi törvényadójának, önmaga s~uverén urá-
.nak és a természet korlátlan hatalmú birtokosának képzeli magát, s azt
véti, hogy nincsen immár szüksége semmire önmagán kívül, mert erejét
mindenre elégségesnek tartj a.

Isten igénye kiterjed ránk is, XX. századi keresztyénekre, akik a
természettudományok és a gépkerszak vívmányai között élünk! Isten Szent
'Lelke ránk talál ma is és keresztyén életet' akar teremteni a gépkorszak-
'ban is!

Dr. Ottlyk E1nő.

SZÉL.JEGYZETEK
Vajjon mit követel tőlünk a Mindenható lsten a világháború forga-

Itagában?
Kétségtelen, hogy minden rettetietesség, pusztulás, halál, fájdalom és

.szenvedés az emberiségi bűnössége miatt szakadt reánk. "Az ar az ördög
Jtntelme alá vetett minket", ezért van minden nyomorúságunk. Lássátok
.meg ezt, emberek, népek, egyházak és tartsatok bűnbánatot!

Megvizsgálja Isten, hogy vajjon tiszta lelkiismerettel válJalhattuk-e
.a reánk kényszerített háborút.

Az evangélium szerint a kardot isten a gonoszok büntetésére, a jók
védelmezésere s a béke biztosítására rendelte. Lu the r azt tanítja, hogy
«'/ háború az: igazságtalanság és. gonoszság megtorlására, a békesség és
engedelmesség biztositésére; van. A kard védelme nélkül minden földi
érték elpusztulna a békétlenség és gonoszság által. Ideig tartó harccal

védekeziink az örökös veszedelem el1en. Kis: csapással nagynak álljuk útját,
snert a háborúnál nagyobb csapás az általa elhárított veszedetettt:

, A mostani rettenetes háborúban nyugodt lehet lelkiismeretünk. Nem
.skertuk a háborút. "Igaz, alapos, igazságos okunk van a hedekozésret"
.Földünket, családi tűzhelyűnket, templomainkat, keresztyén hitünket, gyer-
mekeink és unokáink jövendőjét védelmezzük. Ezért küzdenek hős honvé-
.deink, ezért viaskodik egész nemzetünk!

Megvizsgá/ja a szent lsten azt is, hogy milyen erőkkel küzdünk a
háborúban.

V,égsőig kitartó erőfeszítéssel és ls/en kegyelmét kereső alázattal kelJ
kűzdenűnk. Odakünn és itthon mindenkire szükség van. Minden fej, kéz,
.agy, izom, vagyon, tudás közvetve, vagy közvetlenül nemzetünket szot-
gálja. De éreznünk kell, hogy végsőkig fokozott erőnk magában korántsem
,elegendő a győzelemhez. Lu the r szavával mondjuk: ha igaz, alapos, igaz-
ságos okunk van is a hadakozásra, azért ttiég nincsen Istentől pecsétes
levelünk a győzelem biz.tosítására. Ne magunkban, ne is igazságos ügyünk-

ben- bízzunk tehát, hanem lsten kegyelmében és irgalmasságában. TépjOk
./<i sZÍvünkből az elbizakodottságot és a gőgös büszkeséget. Segedelmet
vá;ó alázattal á/ljunk lsten szine elé ezzel az imádsággal: Erőnk hlagában
mit sem ér, mi csakhamar elesnénk. Bizodelmunk . egyecjül csak az, hogy
"Velünk küzd a hős vezér, kit lsten rendélt mellénk!
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Erőtök nevelését ti is Istentől kérjétek. Magatokban elestek, Istennel
megálltok. A hitben kaptok erőt a munkára, az áldozatra, a lemondéste,
a. kereszthordozásra. Hitben teljesedjék szlvetek, legyen látóvá lelketek és
élővé bennetek a lelkiismeret. Hitben. kőzeledjetek' egymáshoz ti kőzel-
levők és távollevők. Különbség, ellentét, sérelem és őnérdek felett talál-
kozzatok egymással, mint akik a haza és a keresztyénség védelmében'
ugyanazon szolgálatra kaptatok elhívá st. .

Sziikségetek van lsten irgalmas kegyelmére és a hívő lelkek erejére.
Á háború'állandóan nagy áldozatot kővetel. A végső győzelemhez vezető

út emberek szívével van kikövezve. Imádságos szivvel gondolunk a gyászba-
borult, bizonytalanságban vergődő, fájdalmak alatt roskadó családokra, a
hősi halottakra, az orosz harcmezőn harcolókra, a sebesültekre, a foglyokra.
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a megpróbáltatás mértéke már betelt.
Még sok és nehéz áldozatot kelJ vál/alnunk hazánk és keresztyénségűnk
jövendőjéért. Azért intünk mindnyájatokat: ál/jatok meg a hitben, legye-
tek erősekl Bármit hozzon a jövendő, vállaljátok és hordozzátok a rátok
mért keresztet hittel és alázattal.

Mit követel tehát tőlünk a szent lsten a világháború forgatagában?
, A szent lsten azt kiwetetí, hogy bűnbánattal, lelkiismeret-próbával, alázat-

tal és kemény elhatározással megál/junk a háború tettenetességei és válto-
zásai között; tudva azt, hogy örök nagy értékekért, a hazáért, a keresz-
tyénségért, a családi tűzhelyért, gyermekeink és unokáink biztos sorsáért
folyik a küzdelem s a győzelem életet, az elbukás halált jelent számunkral

;,Az egység útja"
címen König Kelemen f'er'enccs ba-
rát, akinek könyvéről mult szá-
munkban írtunk, külön folyóiratot
indított a keresztyén egyházak
közti közeledés munkálására. Örü-
lünk annak, hogy e katolikus meg-
nyilatkozás nem tereli egyszerűen
a katolikus egyház Ielé való csalo-
g atásnak, a .Jélekhalasz at't-nak az
útjára az egyházak közti megbéké-
lésnek és a "keresztyén egység"-
nek az ügyét, -- noha nem ad fel
semmit a katolikus egyház hivatalos
tanításából. Örülünk annak is, hogy
katolíkus testvéreink e folyóirat ta-
nusága szerint hajlandók meglátni
és elismerni, hogy a protestáns egy-
házakban van igaz és őszinte ke-
resztyén hit és kegyesség. Ha visz-
szagondolunk arra, hogy egyes ka-
tolikus egyházi ujságok a multban
mi mindent írtak rólunk protestan.
sokról, akkor e mostani megnyilat-
kozás biztató jelnek tetszik: bár-
csak követőkre találna és általános-
sá válnék. A magunk részéről rö-
viden ;hadd tegyük hozzá ehhez a
következőket:

1. A keresztyén egység 'keresé-
sének az ügyét J égetövé most az a
felismerés tette, hogy a fellekeze-
tek szembenállása és széthúzása

egyik legsúlyosabb akadálya a ma-
gyarság lelki egységének. Ez két-
ségtelen. Valóban fájdalmas, hogy
tisztára nemzeti kérdésekben is sok-
szor szörnyűség es lelki hasadás
vesz _erőt rajtunk, gondolkodásun-
ken és cselekvésünkön csak azért,
mivel mindenbe belejátszik sokszor
öntudatlanul is a felekezeti gondol-
kodás. Ennek ellenére sem szabad,
hogy az egyházak köztí megbéké-
lés ügyének tárgyalásánál a döntő
és tulajdonképpeni szempont a ma.
gyarság lelki egységének a kérdése
legyen. A keresztyénségnek feleke-
zetekre tagoltsága ö n mag á ban
v é v e súlyos baj és veszedelem: gá-
tolja és akadályozza, hogy a ke-
resztyénség híven teljesítse külde-
tését, tisztán és igazán hirdesse Is-
ten igéjét, közvetítse Isten kegyel-
mét. Az egységet tehát az
eg yh á z nak ö n m ag á ért, sz o l -
g á l a t á n a k a helyes végzésé-
ért, m a r-a d ék t a l a n teljesít-
h e t é s é é r t k ell keresnie.

2. Mindenki elismeri, hogy az
egységnek nem szolgálunk azzal, ha
a másik felekezetnek szernrehányá-
sokat teszünk, ha régi sérelmeket
újra meg újra f'elp anaszolunk. Ez

, valóban így van, De akkor nem sza'
bad megállanunk a régi .séretrnek
felhánytorgatásának az abbahagyá-
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sánál, hanem tovább kell mennünk.
Meg kell látnunk, hogy az egység
"Utjá"-t minden felekezetnek első
sorban a saját kebelében kell egyén-
getnie. Keresnie kell, hol és milyen
értelemben hibázott, mit vétkezett
az egység ellen s mit tehet a régi
hibák megszüntetése s vele új gon-
dolkodásmód meggyökereztetése
érdekében. Addig, amíg azt gondol-
juk, hogy a hiba és vétek csak a
másik f elekezetnél van, vagyis
ameddig egysze rűen önmagunkat
tesszük igazzá és a másikat "eret-
nekké" nyiivánítjuk, addig nemcsak
Krísztus ellen· vétkezünk (v. Ö. Mt.
23, .,12 stb.), .hanern útjába állunk
az egység rnunkálásárrak. Min den
felekezetnek e l s ö sorban ön-
magánáll kell rn e g v iz s g á l n ia ,
hogy amikor a saját tanítá-
sát, s z o k á s a i t , berendezke-
déseit teszi "egy'edül üdvö-
z ít ö v é ", v a l ó b a n a Szentlé-
I ek nek eng e del mes ked i k - e,
vagy pedig azt a kényelme-
seb b , d e 'h a zug uta t v á las ztja,
hogy önmagának ad igazat.

3, Nekünk evangélikusoknak el-
sősorban azt kell meglátnunk, hogy
a többi felekezetek, így mindenek
előtt a kato'likus egyház nagyot vál-
tozott azóta, hogy Luther a 95 té-
telt elindította útjára -és a pápai
búllát megégette, A változás annál
fontosabb, mivel ma is sokszor a
reformáció hajnalán álló római egy-
házat látjuk magunk előtt, amikor

..• ' e.1llene.,..·' tá;i;ií;lása, ;berendezkedései,
kegyessége. ellen hadakozunk. Ezért
nekünk égetően fontos, hogy meg-
ismerjük és pedig helyesen ismer-
jük meg a katolikus egyház taní-
tását, berendezkedéseit, munká iá-
nak az intencióit és céljait. Bizo-
nyos, hogy maga a helyes ismeret
elejét veszi sok félreértésnek, gya·
núnak és f.elületes vádnak. Ezzel
pedig ismét csak az egység útjából
hárítunk el - sokszor nem is lé-
nyegtelen -- akadályokat. De ter-
mészetes az, hogy minél inkább tö-
rekszünk a katolikus egyház meg-
ismerésére és megértésére, annál
jobban kell ismernünk a sa.jM egy-
házunkat, mindenek előtt azt a kin.
eset, melyet Isten bízott rá a ref'or-
mációban. Bizonyos az is, .hogy mi-
nél jobban megismerjük a többi fe-
lekezeteket és minél jobban oda·
tudjuk állitani őket az evangelium

mérlegére, annál jobban szeretjük,
becsüljük éppen egyházunkat és
annál inkább ragaszkodunk hozzá,
Elég baj, hogy híveink sokszor nem
ismerik egyházunknak sem tanítá-
sát, sem be rendezkedéseit, sem in-
tézményeit. Még nagyobb baj, ha
egyházunk tisztségvisel6inél, vagy
éppen lelkészeknél vannak e téren
hiányok és hibák. A keresztyén
egységnek igaz é s igazság
szerinti munkálása érdeké-
ben is s z ü k s é g , hogy minél
jobban benne éljünk saját
egyházunkban, minél inkább
éljük annak hitét.

Végül 4, lássuk meg, hogya je-
len viszonyok közt az egységet nem
lehet oly módon keresni, hogy a
másik egyháztól olyasmit követe-
Iünk, ami hitelvek feladását jelenti.
Helyesebb, ha új és alkalmasabb
utat keresünk egymás megértésére
és az egymáshoz _való "köz eledésre.
Nekünk minden esetre az a felada-
tunk, hogy híveinket ami egyhá-
zunk .hitében erősítsük és begyö-
kereztessük és távol tartsunk tőlük
mindent, ami 'ezt nehezíti vagy ép-
pen gátolja. Az egység útjának
a keresése fokozott belső
egyházi m u n k á r a , pásztoro-
lásra, gondos tanításra és
igehirdetésre k ö t e l e z ben-
nünket. Hiveinknek pedig
hitükben e r ö s missziói tu-
dattal kell más felekezetbeli
testvéreink e l ö t t világolni-
ok. Mennél több egyházunk-
ban az élő hit, annál e r ö t el .
jeseben érzik a többi egy-
házakban is keresztyénsé-
g Ü II ker e j é t , sze re tet ü nkm e-
leg é t. Az igaz hit és a tiszta krisz.
tusi szeretet pedig találkozik egy-
mással, mivel akármelyik egyház-
ból indul is el, mindig Krisztusra
tekint és Krisztusnak engedelmes-
kedik. Az "egység útja" végered-
ményben csak az lehet, amely
Krisztusnak engedelmeskedik és Öt
követi.

"Csak Istenben bízó,
hazáját igazán szeretö, erkölcseiben
és érzésvilágában tiszta, lelkiségé-
ben áldozatos és- hős, - akaratában
erős és Felelősséget vállaló magyar
nemzedék tudja betölteni történelmi
hivatását", - mondotta nem vala-



milyen egyházi vezérember. hanem
vitéz Béldy Alajos altábornagy.
Amikor ma egyre inkább terjed az
elvilágiasodás, és a pogányes élet-
forma egyre jobban úrrá lesz az
emberek fölött, kétszeresen jól esik
ezt felelős helyen álló katonának
a szájából hallani. Jegyezzük meg
jól magunknak e szavakat. Mi több:
tanuljunk belőlük, - nem frázist,
hanern életet. Mert az Istenben való
bizalomról, erkölcsi tisztaságról, ál-
dozatos lelkiségről beszélni csak
akkor ér valamit, ha a szavak pa-
pirvalutája, mögött a valóságos élet
ar anyvalutája biztosítja' a szavak
hite1ét. Szükséges dolog nyiltan
megmondani, hogy keresztyén hit
és erkölcs nélkül nem állhatunk
meg a reánk váró megpróbáltatá-
sok során. Még szükség esebb azon-
'ban valóságos keresztyén életet
élni.

"Azzal nem lesz több lelkészünk,
ha ösztöndíjjal csa-logatjuk a fiata-
lok at" - írja a református "Lel-
készegyesület". - "Ezzel esetleg
elérhetjük azt, hogy több hallga-
tója lesz a teológiának, d e az nem
bizonyos, hogy ezekből a
h 3',1,Iga t ó k ból lel kés z e kis
le sz nek. Azzal sem lehet e kér-
dést megoldani, hogy a segédlelké-
szek fizetését 20 P-rő'l 50, vagy 60
P-re emeljük, mert ez, élni kevés,
meghalni sok." Rámutat arra, hogy

"e helyzeten nem lehet segíteni az-
zal, ha azt hangoztatjuk. hogya'
lelkészi pályát elhívatásból, lélek
szerint kell vállalni, nem pénzért.
"Könnyű ezt mondani annak, aki-
nek jó állása, kevés gyermeke van,
vagy egyáltalán nincs' gyermeke."
Megdöbbentő adatokat sorol fel
arra 'nézve, hogyan menekülnek
egyes református lelkészek és se-
g édlelkészek más páiyákra. Végül
ezt írja: "Meg kell oldani a köz-
ponti adózást, hogy a lelkészek
l-én havonként megkapják a fize-
tésüket. Meg kell oldani a lelk é-
sz ek fizetési osztályba soro-
z á s á t, hogy a lelkész a kis faluban
elé rhesse, hosszú szolgálatai után,
legalább a VI. fizetési osztályt
s fel- tudja gyermekeit nevelni. Meg
kell szüntetni az egészen k is fi-
zet é sek et. " "Be látom ért azt,
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hogya nagy gyülekezetek lelkészei-
nek többirányú rnunkájuk van, mint
a kisebb gyülekezeteknek, de azt
is tudom, hogy akis gyülekezetek
lelkészeinek az élete mennyire hát-
rább van a nagyvárosi gyülekezetek
lelkészei mögött a kultúra hiánya
folytán. Sok falu van még ma is,
ahol nincs állomás, orvos, patika.
telefon, köves út, kereskedés. Aid
ezt az életet éli, az megérdemli az
egyenlő elbánást." A mi egyházunk-
ban szakasztottan ugyanilyen a
helyzet. Nekünk is meg kell ten-
nünk a szükséges lépéseket még
mielött nem késő.

Az embérhiány
mindinkább érezteti hatását életünk-
ben. Gyülekezeteink egész sora szen-
ved emiatt. A harc azt is magáva!
hozza, hogya lelkipásztor.oknak még
az eddiginél is több alkalmat kell
keresniök az igehirdetéshez és a lel-
kek vezetéséhez) megnyugtatásához,
erősítéséhez. Több munka és keve-
sebb ember! Valóban Isten gyüleke-
zete lett némely egyházközség, hi-
szen a lelkészi munkát nem pótolja
a laikus rögtönző működése, még ha
felekezeti tanító is a helyettes. Kell
valamit tervezni arra az esetre, ha a
háború még több lelkészt vesz igény-
be a közeliövöben. Itt vannak a val-
lástanító lelkészek, akiknek nemcsak
a gyülekezet ifjúságánál, hanem a
felnőtteknél is vállalniok kell az ér-
dekeltséget, ahogvarr a gyülekezet
lelkésze is beáll helyébe, ha új mun-
katérre szólítják. Meggondolás tár-
gya az is, hogy a kerületi missziói
lelkészek, az evangélizáció munká-
jára készenlétben lévők, a KIE lel-
készei. egyesületi lelkészek, egyszó-
val a nyá; nélküli pásztorok, ne sn.
janak-e be egy-egy gyülekezet szol-
gálatába. Nagy egyházak ifjú Time-
theusai, akik gyakran a lelkészi hi-
vatali adminisztrációban gyakorol-
ják a nemes papi hivatást, nyerje-
nek beosztást egy-egy környékbeli
gyülekezethez, vagy szükség esetén
szervez tessék meg a távolabbi. szol-
gálatban való részvétel, de ~ ha a
dolog ígyvalakul - ne a gyülekezet
terhére, hanem a közegyházéra. Min-
den erőre, minden emberre szükség
van, de az erőket s embereket állít-
suk oda, aho/legnagyobb a szükSég.
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Fl G'YE 'L Ó
Magyarországnak a Balkán: irányába~ $zövott kuJtuiáIi's 'kapcsol~tai.:.

'nak erősödése igaz örömet kelthet mirrdenkiben, a,ki valamennyire is érti:
li"magyarság. kulturális' világ'Jre'Jyze'tét. Szent-Györgyi ''Albert -törökországi.
előadásai, s más előadások Törökországban; Bulg ártában, Uliein-Reviczky
Antal kultúr-diplorn áciai törekvéseinek látható eredményei tudós-, művész-,
és író-cserékben, il 'bolgár és török tudományos és irodalmi folyóiratokban
megjelent néhány' cikk mindenesetre többel .jelentenek. annál', mint hogy'
a háborúspólitika propag anda-érdekű melléktényezölnek . tartsuk őket.
A magyarságnak. szükség e' vall arra, hogy népi rokonságának a történel-,

\ mében elmerült 'tudatát, felébressze saját magában is, de rokonaiban is"
s ezzel kulturális ~lszigetelődésének, vagy egyoldalúságának elejét vegye,
A Balkáni kapcsolatok komoly munkálása elengedhetetlen, ha kornolyan
akarjuk venni azt a felismerésünket, hogy Magyarország kulcshelyzetben
s a híd' szerepében kapotthivatást; Nyugat- és Keleteurópa- között. De ..az;
ilyen kultúrrnunka meghozhatja erre fdlé is a maga sokatígérö, politikai
eredményeit is, Aki a napisajtó és a rádió kijelentéseit f~g:yeli a finn-
magyar kapcsolatokra vonatkozólag, az könnyen észreveheti, hogy a finn
és a magyar .élet- és történelmi-helyzet rokonságára' való ~talás, - emi-
~ kultutélis és az :~gyhá~ikapcsolatok légi -kiépitése 'nélkül ma egészen
ürésen harÍgzanék;- milyen hasznos [ehet a magyarság nemzeti politikája
számára is, Azért' érdeklődéssei figyeljük a Magyar Külügyi Társaság
Balkán-bizottságának munkásság át, ,

Katolikus folyóiratok és Magyar Élet, illetve a Magyar Ot között
éles polémia" dúl, Néméth DászJ.ónak a debreceni egyetem megünesedö

.írodalomtörténetí tanszékére való pályázata miatt. A katolikus folyóiratok
félnek Németh László "dilettantizmusától" és "egyoldalúságajtóiH, kivehe-
töen pedig attól; hogy a debreceni egyetemen Karácsony,Sándor és Németh.
László jelenléte igen 'markáns magyar protestantízmust- jelentene, 'A Magyar
Ot és a Magyar Élet méltán sorolja fel Németh Lászlo nagyhatású irodalom-
történeti .munkáít, a"Be~zsenyi";t: a "IÜsebbségben"-t, a "Ma'gyar 'r-itmus"-t
stb, A magunk részéről szlvesebhen látnánk ilyen- kérdésekben töbh tárgyi-
lagosságot, kevesebb Ielekezetieskedést, \

Kodály Zoltár{ legújabb művét Európában először mutatta be a Szé-
kesfővárosi Zenekar. A Concetto a szaksajtó egyöntetű állásfoglalása sze.
rint "új távlatokat nyit meg a magyar zeneműveszet számára", Amerikában
már óriási sikerrel mutatták be, A magyar rádió az első európai bemutato
idején jazz-rnuzsikát közvetített.
" A könyvpiacon nagy érdeklódest keltett Tatay Sándor, a dunántúli'
evangélikus .lelkész ,fiának új-abb~kotete, ,Az 'Eke és -u Zápor után CSipke
c, ndveJIás kötete osztatlan sikert szerzett a: fiatal írónak- Tahly'Sándor
artisztikus, igaz irodalmi hangon megírt' finorri'ál~1odózásai és ú. n. ,;kis'
témák". emberi hitélű,erŐteíjes megírásai a mi közönségünk érdeklődésére
tarthatnak számot. : :

Dezséry'-lIfórocz.



Ormos Gerő: Az alma messze
hullt .. Budapest, Singer és Wolfner
kiadása. Két szempontból is
Igyekezik ez a regény eleget terini
a korszerű és divatos .követelmé.
nyeknek. Egyrészt a parasztság sú-
lyos életét próbálja megrajzolni a
fejlődésnek (abban. a pontjában,
amikor az igényesebbek és az élet-
erősek a társadalmi osztályváltás
kapaszkodójára lépnek, másrészt

. pedig' nemzedékek 'történetfrásával
iparkodik a mőnumentalitás félé.
Azonban' mind a két törekvés íó-

indulatú' szándék marad csupán,
rnert "az írói célkitűzéseket egyi\{
esetben sem' tudja, megközelítőleg
ls, 'iÍ)egvaI6sítani a szerző. Problé-
rna "vetése kusza, - megoldásai -.fá-
r asztók.i Nagy lélekzettel sokat- akar
rnoridani, számtalan olyan területet
kívárí hatósugarába vonni, amely li
ma olvasóit mind nagyon érdekli.
Nagy várakozással figyelünk is min-
den szavára, azonban csalódásunkra
'yaiT)1i<keyeseJ kapunk abból, ami-
nek "rnűvészí -ábrázolása a' szélesen
'rnérétézett alapépítmények után vár-
ható'<volna. A Juhász család törté-
nete" három nemzedéken keresztül,
sok' korszerű kérdés érintése után,
minden jószándékú írói' törekvés
ellenére sem érdekel bennünket,
rnert: az író nem mond újat, amit
viszont közöl, azt nem tudja érde-
kesert, elhitetően és megkapóán
előadni. Éppen ez okozza, hogy a
nagyvonalúság a terjedelemben rnu.
tatkoz ik meg csupán, nem pedig a
gondolatokban, koncepcióban, 'szer.
kezetben., A körmyedén elbeszélő
Orrnos ezúttal jirején felüli feladat-
ra vállalkozott. Elgondolkozva tesz-
.szükIe a könyvet: rniért ken állan-
dóan -vajudniok a hegyeknek, ha a
rninöségi könyvszületések száma
oly kegyetlenül alacsony. A hús. és
vér nemzet erejét az egészséges
.szambeliség adja, a szellem szintjét
pedig. kétségtelenül a, minőségikul-
túra, Nem kellene-e . a közszellern-
nek az irodalomban a színvonalért

,lJarcoIf).i, elsősorban az amúgy igen
jószándékú ésáldozatkészköriyv-
kiadók segítségével ? A. E.

Németh László: LányaÍm: Buda-
pest, Turul-kiadás. - Erre a könyv-

re is kétféleképen fognak' felfi-
gyelni az emberek: A hivők . serege ..
nyomatékkal állapítja meg: íme egy
újabb beszédes tett.. az egyke ellen,
a legtökéletesebb biztatás a család
mellett, S .ebből a könyvböl is újabb
sugarakat aggatnak a már arnúgy
is naggyá. máglyásodott dicsfény-
hez. A. nérnethlászlóellenesek ajk-
biggyesztve , mondják: nem tud ez
az író meglenni anélkül, hogy ne
exhíbicionálná állandóan magát és
környezetét, megint rnag ánterrné-
szetű dolgokról Ir, .a nélkül, hogy,
érdekes lenne, összehord hetet-ha-
vat, mert pathologikusan nem tud
ellen ni közönség nélkül, egyre nem-
zetet akar menteni. Ahogy lehet,
mindenáron! Azok. ellenben, akik-az
író > igazi -értékét .tartják c számon,
örömmel forgatják a kis .kötetet,
rnert a lapjain sűrűn találkoznak
termékeny és', meggondolkoztató
ötleteivel. A :"könyv voltaképen az
író leányainak fe~lőd~störténete.

. bébinapló. át meg:<áfsző~e irodálrni,
szeltérní ' életre vonatkőzö utalások-
kal. Sok melegség fűti át a sorokat,
sok, okos megállapítása gondolkoz-
tat meg bennünke-t; másker vi-
szont talán szór akozottabban .Tapo-
zunk tovább. Végeredményben jel-
legzetesen nérnethlászlóias írás ez
a, könyv is, -hibákkal-erényekkel ve-
gyesen. Semmiképen sem irodalmi
esemény, de feltétlenül jelIemzőkép
az író eszmevilágáról, állandó em-
beri és művészi állásfog'lalásáról.

A. E.

Veöreös Imre: A falu és jövöje.
Györ, Harangszó-kiadás. - Ez az
előadás· a népfőiskola ügyével fog_o
lalkozik, <világos és sürgető gondo-
latmenettel. Alkalmas arra, hogy a
népfőiskola ügyét széles .körökben
megismertessük és megkedveltes-
sük, Olvassuk el és terjesszük! K.

Szabó Pál: Keresztelő. Regény.
Budapest, -Turul kiadása. - Az író-
nak ez a könyve fis olyan, mint a
megelőzők. Amit ír, nem, regény.
Sem koncepclójában, serrr-szerkeze-
tében, még csak előadásában sem.
Viszont mondanivalói az életet áb-
rázolják.' De nem egységes látásban,
hanern egészen töredezett darab-



Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly, is Koncz IHaran'ozó nyomdája) Gyür, A.ndrássy-út 24.
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kákban. Ebből a helyzetből adódik
minden érdeme és hibája is. Meg-
figyelései frissek, sok színnel áb-
rázolja őket, mozg alrnas világot tár
fel a falu életéből, sok apró tra-
gédiatörmelék rakódik le írásában,
számtalan hang pendűl meg a so-
rok között. Viszont a sok apró kép
nem fogódzik 'össze egységes
egésszé, sok az eltorzult szemlélet,
a sok törési szög megharnisítja a
valóságot, a részletgond miatt el-
vész a gondolat előre kimért útja.
Máskor meg ötletszerűen válogat
az író a kezeügyébe eső kis sors-
cserepek és hevenyészve megfara-
gott kis figurák -között. Apró 'mo-
zaikjai nem érdektelenek, azonban
nem érezzük rajtuk az igazi mű-
vész irányító akaratát, azaz -
mondjuk ki - tehetségét. Ez alka-
lommal nem látunk mást Sz abó Pál
-írásában, mint egy -népi nemzetpo-
litikus kirándulását rnesterségbelí:
tudással, lírai útravalóval, mesélö-
készséggel, a jól végzett munka
boldogító tudatával irodalmi
hegy-völgyre. A keresztelő - egy
falut mutogat az olvasónak, de a
részletképeken túl nem tud belőle
semmit sem útravalóul adni. A. E.

Erdélyi József: Fegyvertelen.
Önéletrajz. Budapest, Turul kiadás.
- Második kötete ez már a költö
önéletír ásának, aktuálisabb mint az
első (az utolsó két évtized törté-
netét foglalja magában), de minden
tekintetben mögötte marad arnan-
nak. Megiep.ói~'ösziIiteségg'el' mondja
el benne Erdélyi vázlatos pályafutá-
sát, leplezetlen szókimondással nyi-
latkozik irodalmi viszonyokról, em-
berekről, élőkről és holtakról. Ér-
dekes bepillantásokat enged egé-
szen személyes természetű kapcso-
latokba, mindenről és mindenkiről
fellebbenti a fátylat. Sajnálattal kell
megállapítanunk azonban, hogy a
költő ilyenirányú írása nem tudott
bennünk rokonszenvet kelteni. Túl
nyers a hang, ahogyan ír, nem lát-
szik meggyőzőnek, amit mond, és
enyhén szólva nélkülözi az objek-
tivitásnak még a látszatát is egy-
némely (sőt túlontúl sok) szenilélete
ésmegállapítása. Némileg mi is is-
merjük irodalomunk belső életét és

gazdasági hátterét is, nem tudunk
tehát egyvéleményen lenni ~a költő-
vel, aki a visszapillantás elfogult-
ságában és erőteljesen irányított
szemszögéből másnak látja a mul-
tat, mint aminő volt. A költö Erdé,
Iyit szer etjük, a legnagyobbak kö-
zött tudjuk, személyes természetű
prózáját alig becsüljük azonban
többre, rnint alkalmi, hevenyészve
összeütött ujságcikkeit. Mást vár-
tunk az öné1etrajz második köteté-
töl, nem ennyire szubjektiv - parnf-
letféleséget. A. E.

Inségeseknek szabadítója. Schelz
László. igehirdetése. Budapest, 1942.

".Fébékiadása. 256 oldal.i.Ar a 6.20 P;,
- Scholz László első prédikációs-
kötetének megjelenésekor rnondot-
ta egyik birálója: végre egy ma-
gyar igehirdető, aki ernberközelség-
be hozta az igét! Azóta is mindig
feszült várakozással vesszük' ke-
zünkbe • mínden "írásá'f. Most sem
csalódtunk. Könyve értékes ajándék
a magyar keresztyén ség asztalán, s
különösképpen is az nekünk evan-
gélikusoknak. - A vaskos kötet
négy csoportba tagoltan 'nyujtja a
prédikációkat: igehirdetés az ifjú-
ságnak, koporsónál, gyülekezetben,
rádióban, Teológiai tanulmanyszárn,
ba menö előszóban munkájának
hármas főszempontját ismerteti a
szerző: igehirdetést, gyülekezetsze-
rűen és magyarán akar nyujtani,
Célkitűzését szinte maradék nélkül
el is éri. Valóban igét hirdet: ige-
kifejtés, )1~gysz,er:ü, gyakorlati Irás-
magyarázat minden beszéd'e:A ma
emberéhez szól a nélkül, hogy el-
merülne a pillanatok rnúló aktuáli-
tásaiban. - Scholz László igehirde-
tése odavaló nemcsak nunden lel-
késznek, de különösképpen értelmi-
ségi híveinknek a kezébe. G. Gy~

Külföldi folyóiratok. - Luther-
tum. Lipcse, Deieliert-kiadás, elő-
fizetési ára félévre 3 RM. - Mult
évi novernber-decemberi számában
Sas s e "Menekülés a dogrnától'
címen közöl tanulságos cikket Bult-
mannak legutóbb nagy feltűnést
keltett könyvéröl, B ri n g Rag-
n a r pedig az Ú. n. szubjektiv és
objektív elemekről ír az egyházró'
való tanításban. -ro



Felhivás!
Március elején megjelenik a "Megtörteknek szabadulást ... " című mű

Szerb Anna fordításában. E könyv személyes bizonyságtételek gyüjternénye.
Két részböl áll. Az első fordítás, amelyben megszólalnak Istennek német,

. francia, svájci, angol, amerikai stb. gyermekei, akik már megharcoltak a.
"hit"-nek harcát. A II. rész teljesen magyar vonatkozású, eredeti munka.
Ebben a fordító - példákkal illusztrálva - saját tapasztalatairól számol be.

Kedvezményes ára a megrendelés azonnali beküldésa és az összeg
március 3-ig történö befizetés esetén fűzve 5 P, kötve 7.40 P. Megrendel-
hető: Szerb Anna író, Siófok, vagy a 44.940. szárnú (Sz. A. Budapest)
csekklapon.

A tékozló fiú útján címen jelent meg dr. Ecsedy Aladárnak ifjak szá-
mára írott könyve. A Biszo-rajzokkal illusztrált könyv ára 2 pengő.

;

Hazám címen jelent meg ugyancsak dr. Ecsedy Aladárnak újabb szín-
darabos kötete, amelyben hazafias, háborús jelenetek és színdarabok van-
nak. Március 15-re különösen alkalmas. Ára előadási joggal együtt 5 P.
A könyvek megrendelhetők Tahítótf alu. Pest vm. címen és kaphatók a
könyvkereskedésekben.

il

Téli vasuti menetrend .• ~rvényes 1942. november 2·tól.
HONNAN? I Gy ö r

I H O v Á?I érk. I ind

Budapest keleti 0.25 0.50 Hegyeshalom
Hegyeshalom 5.07 1.15 Szombathely
Szentgotthárd 5.22 3.56 Budapest
Veszprérnvarsány 7.15 4.00 BalatonfüredI Sopron 7.20 5.25 Sopron
Hegyeshalom 7.25 2.30 Hegyeshalom
Szombathely 7.30 5.55 Budapest
Bicske 7.34 7.45 Budapest sebes
Hegyeshalom 9.17 7.50 Hegyeshalom
Alsóörs 9.56 10.19 Hegyeshalom
Budapest 10.08 lOAD Csorna csak hétköznap
Sopron, gyorsmotor 12.40 12.51 Budapest gyors
Bécs gyors 12.46 13.40 Hegyeshalom

I Csorna csak hétköznap 13.18 13.43 Sopron
I Pannonhalma 13.28 13.53 Budapest

II Hegyeshalom 13.34 14.20 Alsóörs
í Szombathely 1536 15.44 Bécs gyors
I Budapest gyors 1;').38 16.35 Budapest gyors
. Sopron 15.42 18.16 Vvarsány csak hétköznap

Alsóörs 17.55 18.32 Celldömölk
Hegyeshalom 18.06 18.33 Hegyeshalom
Hegyeshalom 19.50 19.33 Sopron
Budapest 20.26 21.05 Sopron gyors
Budapest sebes 20.55 21.10 Szombathely
Sopron 22.27 21.15 Hegyeshalom



Olvassuk, terjesszük
a "Keresztyén Igazság" kladvinyait!

Dlbelius Otló:
Karner Károly:

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. 5 P.

" "

" "
"Kere szt Yén 1gaz s á g" fil zet ek:

1.Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér. (Elfogyott.)
2. AJkaylstván: Kegyúr vagy szolga. to fillér. (Elfogyott.)
3. Pröhle Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. to f. (Elfogyott.)

5. Dr. Luther M.: Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél ked-
vezmény!!)

Kiss Jenő: Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 2 P.

Scholz László: Jézus Krisztus. lAO P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon to.50
P, egészvászon II P.

Ezeken kh'ül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

Dr. Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvi/ágításában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállitott ára:
3 pengő.
AJ/am és felsőbbség az Újszövetségben.
Ára 1 P.

Melrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiad6hiyalalában, Sopron

" " "

" " "

" " "

" " "

• 11110"" éra lIellzethet' a "leresztJén Igazság" klad6hlYatala, SoItrOD
45.031. sz. csekksz61111ájára.


