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":EGYCJTT,ISTEN ELOTT
"Vessződet csókolom ... "

"Imé, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak
büntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz,
de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben
sem illet a veszedelem téged. Az éhinségben megment téged a haláltól és
II háborúban a fegyveres kezektől." (Jób 5, 17-20.)

Hogy lsten egészen más, mint az ember, azt már az első ember-
párnak tudomásul kellett vennie, amikor elhangzott feléje a szigorú ítélet:
"Orcád verítékével egyed a te kenyeredet... mert por vagy te s ismét
porrá leszesz." Ettől kezdve szétvált Isten és az ember útja, az ember
lényegében lett bűnössé s megismerkedett a szenvedéssel is, amely éppen
úgy hozzátartozik minden ember életéhez, mint maga a bűn, A bűnbeesett
emberből szenvedő ember lett s legnagyobb tragédiája mindíg az volt s
ma is az, hogy a szenvedés elől menekülni szeretne, a nélkül azonban, hogy
bűnétől megválni igyekeznék. Szenvedés mindíg lesz a földön, amíg bűnös
emberek hordozzák magukon Isten képét. Célunk tehát nem lehet az,
hogy azon okoskodjunk, miképpen lehetne a szenvedést egyéni vagy közös-
ségi életünkből eltávolítani, hanem sokkal inkább az, hogy felismerjük a
szenvedésnek igaz eredetét s tisztán lássuk annak életünkben való szerepét
és isteni célszerűségét.

Az ószövetség nagy szenvedő alakja, Jób, maga is tudta, hogya szen-
vedés Istentől származik. Neki talán éppen legkevésbbé lett volna oka
ennek felismerésére, hiszen ö "feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölö"
ember volt s az ö idejében bizony az volt az általános felfogás, hogy Isten
a gonoszokat és istenteleneket veszti el, az igazakat és ártatlanokat azon-
ban nem sújtja haragjának ostorával. Ez a felfogás kiviláglik a három
Jóbot vígasztaló barát szavaiból is. Jób azonban a sokszoros, váratlan és
=úlyos csapások ellenére is - hitére és nem eszére hallgatva - elutasítja
magától felesége istenkáromló szavait: "Ha már a jót elvettük Istentől,
a rosszat nem vennők-é el?" - Nem is sejtjük, micsoda hit szükséges
ahhoz, hogy necsak a jót, hanem a "rosszat", a szenvedést is Isten kezéből
tudjuk elfogadni! Jób tudta, hogy "az Úr adta" neki, nemcsak családját,
vagyonát, de később a veszteséget, betegséget, testi és lelki szenvedés
súlyos keresztjét is.

S ha már az ószövetség fiai úgy tekintettek a szenvedésre, mint fon-
tos nevelő eszközre Isten kezében, a mi számunkra, akiknek bűneit magára
vette Istennek Báránya, sokkal többet kell, hogy jelentsen az Istentől
eredő szenvedés. Isten a Krisztus által nekünk mennyei Atyánk s ez a
fiúsági viszony világítja meg számunkra a szenvedésnek életünkben betöl-
tött szerepét és isteni célszetűségéi, E fiúsági viszony állapotában a szen-
vedésre nemcsak úgy fogunk tekinteni, mint Isten hatalmának megmuta-
.tására, vagy büntető igazságszolgáltatásának szükségszerűen beállott követ-
kezrnényére, nem is csak úgy; mint "hitünk próbájára", de sokkal inkább
úgy, mint Isten irántunk való szeretetének megdönthetetlen bizonyságára,
amellyel - nem tekintve érdemtelenségünket, hanem egyedül atyai szívé-
nek sugallatára hallgatva - a veszni tért gyermek iránt érzett felelősségé-
ben figyelmeztet a tőle való elszakadás végnélküli szenvedésére, a kár-
hozatra. Ennyiben tehát a földi szenvedés jelenthet izelítőt az örök szenve-
désből, akárhozatból.

Reádöbbentheti a szenvedés a bűnében elmerült embert veszedelmes
helyzetének valóságára. Az Istentől eredő szenvedés összetörheti az önző,
lsten ellen lázadó ember felfuvalkodottságát s a feltétel nélküli bűn-
beismerésen és az alázatos bűnbánaton át felébresztheti benne a végzetes
helyzetből való szabadulás utáni vágyat. Ez az az állapot, amikor a súlyos
beteg -orvosa kezébe teszi le sorsát, de szíve vágyódik a gyógyulás után.
Ez az az állapot, amikor érezzük, hogy "egyedül Ö ellene vétkeztünk" s aki
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ezért "összezúz, de kezei meg is gyógyítanak." Ez a tékozló fiúnak
magába szállása s az új ember születésének még az ég angyalai számára
is örömet [elentö boldog pillanata. Jól meg kell értenünk, hogy 6 zúz
össze és 6, gyógyit meg. Az új ember születésének örvendetes ténye a
Szeritlélek Isten müve sok-sok fájdalman és szenvedésen át (v. Ö. Gal. 4, 19.)

Minden szenvedés végső értelme és egyetlen felelete Krisztus kereszt-
jében reilik, Ez a felelet természetesen nem az ész, hanem a hit számára
szól. Nekünk tudnunk kell, hogy mi annak a Krisztusnak akarunk tanít-
.ványai, követői lenni, akinek egész élete születésétöl kereszthaláláig az
önmegüresítés jegyében, álló szenvedések hosszú láncolatából állott, S a
tanítvány nem lehet nagyobb mesterénél. Ezt tudta Luther is s ezért kellett
a reformáció egyházának szükségszerűen a kereszt, a szenvedések és üldöz-
tetések egyházává lennie. S meg vagyunk győződve, hogy a mostani vér-
zivataros világháború sok-sok szenvedésével és megpróbáltatásával is lsten
a Krisztus keresztjének közelébe akarja terelni az emberiséget. Ahhoz a
kereszthez, amely a szenvedéseu és halálon át is új életnek, örök életnek
forrása. Ahhoz a 'kereszthez, amely minden botránkozása és keserűsége
mellett is Isten bűnbocsátó, életadó kegyelmének félremagyarázhatatlan
és félreérthetetlen bizonysága.

Ezért mondhatjuk boldogtalannak magunkat, ha Isten arra sem tart
bennünket érdemeseknek. hogy szeretö szívének atyai intésével kitüntes-
sen bennünket (v. ö. Péld. 13, 24). S ezért kell - vezérigénk alapján Is -
boldogoknak vallanunk magunkat, valahányszor belenyúlik a mi életünkbe
az Ö keze, még ha az szenvedéssel is jár együtt. Boldogságunkat a szen-
vedésből való szabadítás felett érzett örömünk teszi majd édessé, amely
az örökélet boldogságának előíze már e földi életünkben.

Fogadjuk el azért alázatos és hálás szívvel Isten sújtó vesszőjét is.
mert ezzel avat fel bennünket a maga gyermekeivé s feljogosít arra, hogy.
az ő Szent Fia szenvedéseinek részesévé lehessünk (v. ö. Róm. 8, 17). így
válik Isten vesszőcsapása a mi életünkben áldássá, amelynek tudatában
boldogan és diadalmas hittel zenghetjük:

"Vessződet csókolom, mely dorgál,
Meghailom szent kezed ,előtt,
A kísértés csak jómra szolgál,
Kitartásra ez ád erőt.
Ez nemesíti szivemet
S érezteti kegyelmedet." (Ot. Énekeskönyv 12, 4.)

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy hitetlenségünk következtében szenvedéseink miatt sokszor zúgo-

lódtunk s nem 'IZ Ö kezéből fogadtuk el azokat;
ediunk hálát Istennek,
hogy szenvedések által is össze akar zúzni bennünket, hogy újjá

teremthessen; - hogy állandóan figyelmeztet arra, hogy a Krisztus ke-
resztje az egyetlen üt bűnbocsátó atyai kegyelmének ajtajához; - hogy
a keresztről szóló tiszta tanítást ajándékozta rninékünk a reformációban;

könyörögjünk Istenhez,
hogy továbbra is legyen velünk intő atyai kezével; - adjon erőt és

hitet egyéni és köiösségi életünkben a szenvedés, a kereszt alázatos elhor-
dozásához; - hogy egyházunk mindíg a kereszt egyháza tudjon maradni.

Úr Jézus, kibeszélhetetlen nagy volt a Te szereteted hozzánk, elesett
emberekhez, hogy emberré lettél és szégyent, félelmet, kint és halált szen-
vedtél érettünk, akikre különben örök halál várt. Add kegyelmedet, hogy
mindenkor magunk előtt lássuk és hittel elfogadjuk e drága jótéteményt
és dicsérjünk érette Téged az Atyával és Szentlélekkel. Vezess minden-
koron keresztyén életúton, és minden bajban, viszontagságok között biz-
tass azzal, hogy Te vagy a mí Megváltónk, aki kíszabadított minket a
halálnak és örd,ögnek hatalmából, és végül kiragadsz e küzködő világból
magadhoz a mennyekbe. Ámen. (Svéd agenda imádsága.)



211

Társadalmi változások.
Napjaink jelentkező szociálís követelményeivel és kivánatos

változásaival szemben háromféle magatartás lehetséges: a koti-
zervativizmus, a reformpolitika és az államnak, a társadalmi
szervezetnek máról-holnapra való ieljes átrendezésére irányuló
törekvés.

A konzervativizmusban, különösen annak nemes megnyilat-
kozási formáiban sok igazság is rejlile A hagyományok kétség-
telenül nagy kincstárnak tekintendők, amelynek tartalmát év-
századok alatt a nemzet legjobbjainak serege, sőt maga a nem-
zeti közösség termelte ki. Ennek semmibevevése a köz indoko-
latlan és helyrehozhatatlan megszegényítése lenne. A levegőben
lógna éseleve életképtelenségre lenne ítélve minden új kezdemé-
nyezés" amely nem vallana a magáénak is a nemes konzervativiz-
mus nak ezt az álláspontját. Éppen ezért ennek az irányzatnak
még negativ mozzanataiban is számos töredékigazság csillan
meg, amikor hangsúlyozza, hogy az ugrások a társadalmi élet-
ben is lehetetlenek és amikor a bizonyos má-t nem akarja
"álompénzen" eladni a bizonytalan holnapért.

Azonban amennyi a konzervativizmusban az igazság, leg-
alább annyi a tévedés is. Értékek címén igen sokszor csak meg-
üresedett és megmerevedett formákat őriz, a nemes tr adiciók
helyett kényelmes és sivár sablonokat bálványoz. Nagyon sok-
szor csak az egyéni és osztályérdekeknek megfelelő társadalmi
berendezkedésekhez ragaszkodik a multból. A maga túzoktern-
póját, ha nem éppen helybenjárását akarja a szárnyalások idő-
szakára isreáerőszakölni, behunyja szemét, vagy hamis magya-
rázatokat kohol az égrekiáltó igazságok láttára és mindezek
következményeképen az örök bizonytalanságot telepíti rá a fe-
szültségektől remegő társadalomra.

A teformpoIitika fokozatos megújító munkája egyesíteni
látszik a nemes konzervativizrnus ,értékeit a feltétlenül szüksé-
ges haladás követelményeivel. A fokozatosság elve, kezeskedik
azért, hogy a változtatások a szükségleteknek megfelelően kö-
vetkeznek egymás után, és így a megrázkódtatásokat a síma és
egymásba fonódó átmenetek kiküszöbölik. Ha a reformpolitika
kibontakozását nem akadályozzák meg' ellenszegülő erők, van
ideje a megfelelő előkészítésre és a szükséges társadalmi neve-
lés elvégzésére és igy eredmények elérésére is.

Mivel benne élünk a reformalkotások sodrában, bőven van
alkalmunk megfigyelni a reformpolitika elmélete és gyakorlata
közötti különbséget. A reformok legtöbbször a társadalomnak
már kivédhetetlenné vált kényszere következtében kerülnek elő-
térbe, nem, pedig a tervszerű megelőzés és a tudatos társadalom-
alkotás munkája eredményeképen. A legtöbbjének épperrezért
végzetes szervi hibája az elökészítetlenség, az elsietettség és az
alkudozások, továbbá az érdekszövevények miatti csonkaság.
Elsősorban szimptómákat akarnak velük gyógyítani, de a bajok
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igazi okaiig nem tudnak, sokszor talán nem is óhajtanak leha-
tolni, Mennyi reformtörvényt kellett e miatt rövid idő alatt ismé-
telten megreformálni és mennyi reformintézményt toldozgatni-
Ioldozgatni, hO'gy a nyilvánvaló kudarcot valamiképen leplezni
lehessen!

A reformpolitika legeredendőbb gyengesége az, hO'gy a tár-
sadalorn reforrnszükséglete és reforméhsége csak egyének és
érdektársulások mal mának hajtására szolgáló erő, a reformerek
felelősségérzete pedig csak farizeusi, vagy legfeljebb szentirnen-
tális ellágyulás, amelynek az illetők életstílusában ritkán van
nyoma.

Éppen ezért jutottak el napjainkban igen sokan ahhoz a
megállapításhoz, hogy gyökeres megújulásra van szükség: .íj
rendre, új államra, új világra, amely nem évtizedek vajudása
után születik meg, de egy teremtő ember vagy egy alkotó cso-
port munkája nyomán máról-holnapra ölt testet. Mert csak így
lehet azakadályO'zó érdekszövevényeket egy gordiuszi kard-
vágással szétszakítaniés a régi világ veszedelmes képvíselöit
visszavonhatatlanul háttérbe szorítani vagy ha szükséges, eltűn-
tetni, hogy így minden külsö és belső gátlás nélkül megvalósul-
hasson az új társadalom új életrendje.

De a társadalomtörténet és társadalomlélektan jól ismeri
ezeknek a kísérleteknek a sorsát. Negatívumot hordoznak testük-
ben már születésük pillanatában is. Minden új rend elsősürban
a régi állapot fordítottját akarja felépíteni a kollektív szellem,
faji erő, új törvények és intézmények, egy kiemelkedő szuggesz-
tív egyéniség, a mindent letipró erőszak vagy az emberi jóság
segítségével. Ezek a nevetséges, vagy gigantikus kísérletek
gyakran hordoznak magukon olyan vonásokat, amelyek a per-
cekben élő embert megejtik, rajongójukka teszik. Munkájuk
nyomán csakugyan sok régi seb meggyógyul hat, de ugyanakkor
legalább ugyanannyi keletkezik is, mert az emberi társadalom
gyökérkérdései továbbra is sajognak.

E három magatartás két ellenkező irányból való megvilá-
gítása elsősürban a végletekre akart rámutatni és a legjellegze-
tesebb vonásokat kereste. A valóság mindig elegyítve hozza
elénk ezeket. A legtöbb helyen egyidőben egyszerre mindhárorn
magatartás feltalálható, legfeljebb az egyik uralkodó hatalomma
válik, és így ez adja meg abban az időszakban annak a társa-
dalomnak alapszínét.

Ez a hármasság azonban arra is alkalmas, hogy rámutasson
a társadalmi törekvések tehetetlenségének legmélyebb okaira, A
konzervativizmus hátterében az individualizmus és az üres for-
malizmus húzódik meg, a reformpolitika kudarcának titka a di-
lettantizmus és a képmutatás, végül a totális megújulás mögött
az emberbe vetett naiv hit és messianizmus rejtőzködik. Nem
csoda, ha ezekből minden emberi jóindulat, munka, áldozatkész-
ség és erőfeszítés ellenére sem nö ki az eszményi állam, az osz-
tálynélküli társadalom, az új föld, vagy az új ország - meg-
fáradt és megterhelt társadalmak örök álmai.
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A társadalmi változásokra való törekvés mögött a változat-
lan és az eredendő bún következtében önmagától változhatatlan
emb-er áll, éppen ezért minden gyökeres változás önmagában
való eilenmondás. Társadalmi változás csak az emberiség meg-
változása útján képzelhető el. Ennek megtörténte jelentené a
nagy fordulatot a társadalmi megújulas felé.

Az ember megváltozásának követelménye jól ismert feltétel
a társadalom-reformerek előtt is, de nem szabad csodálkozni,
hogy ezek nagy része sohasem jut el az igazi változás megérté-
séig. Hiszen a nagy vallásalapítók, sőt a keresztyénség legtöbb
árnyalata sem elégszik meg ennek a legnagyobb missziónak tel-
jes erővel való munkálásán, hanem teokratikus törekvések hat-
ják át munkájukat és nagyon is emberi, eddig még mindig hasz-
navehetetlennek bizonyult, de a tömegeket lenyügöző eszközök-
kel is próbálnak javítani evilág helyzetén. Nem tudják levonni
Jézusnak a kovászról mondott hasonlatából az ide vonatkozó
következményt, hogya kovász minden parányisága ellenére ís
megkeleszti, átformálja a tésztát. .

De természetesen a teokratikus igényekról való lemondás
sem jelent még semmit. Söderblom említi egy a vallásról és a
szociális fejlődésről tartott előadásában, hogy az evangéliumi
keresztyénségerr kívül csupán a buddhizmus tartotta magát távol
mindig mindennemű evilági társadalmi harcba való beavatkozás-
tóI. Ez a vallás az egyetlen Indiában, amely mint hitrendszer nem
volt a kasztrendszerhez kötve. A keresztyénség ugyanilyen sza-
badon állt az antik világ pótolhatatlannak és változhatatlannak
tartott gazdasági-társadalmi szervezetével: a rabszolgasággal
szemben. ft. két vallás közötti hasonlóság még mélyebbre is vi-
hető: egyik sem gondolt ugyanis a maga társadalmában meg-
levő súlyos szociális igazságtalanságnak rnegszüntetésére. A
buddhizmus a kasztrendszert közörnbös, világi ügynek tekintette.
A keresztyén ség pedig nem a rabszolgaság eltörlésére, hanem
a rabszolgáknak a Krísztusban való hit által lelki szabadságra
való eljuttatasára törekedett.

Mégis milyen alapvetően különböző hatással' volt e két val-
lás azoknak az országoknak társadalmára, amelyekben elter-
jedt! A hódító buddhizmus magával vitte a kasztrendszert oda is,
ahol azt azelőtt sohasem. ismerték. Viszont ahova a keresztyén-
ség eljutott, ott megszünt a rabszolgaság.

Ebből az egy példából is kiderül, hogyha megszaporodik
azoknak a száma, akik .Jcomolyan akarnak keresztyének lenni",
a megszentelt egyéni és közösségi életeken keresztül komoly és
alapvető változások mehetnek végbe a társadalmakban; (lj köz-
erkölcsiség pl. a mi számunkra mérhetetlen magasságokba emel-
kedhetik, a társadalmi béke kényszereszközök nélkül is virágez-
hat, a szelidaritás érzése egyetemessé válhatik, a vagyon- ~S
jövedelemeloszlásból eltűnhetnek a kirívó ellentétek, stb. stb.,
amint ezt az északi országoknak a mostani világháború elötti
társadalmi élete bizonyítja. De ugyanez a példa azt is mutatja,
hogy ezek az országok sem válhatnak nagyon tartósan a "bol-



dogok szigeteivé" - nemcsak a külsö körülrnények, de a belső,
az eredendő bűn világában mindig jelenlevő feszültségek miatt
sem.

Nagyon jó reálisan látni ma mindezt, amikor még egyre
fokozódó erővel folyik ugyan az élethalálharc, de már mindenütt
kornolyan gondolkoznak és helyenként dolgoznak is az új világ,
vagy legalábbis az új Európa tervrajzán.

A keresztyén ember magatartását pedig a társadalmi válto-
zások kérdésében is az a látszólagos ellentét szabja meg, amely
a között a két bizonyosság között feszül, hogy Krisztus országa
nem e világból való és hogy neki mégis sóvá és kovásszá kell
lennie e világ számára - lsten kegyelméből.

llfridy zuu«.
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Móricz Zsigmond.
A xx. század magyar irodalmának, beleértve a Má-t is, vezető szel-

lemei, az Ady, Babits, Móricz triász, csak írásaiban és hatásában van már
közöttünk, most, hogy Móricz Zsigmond is elköltözött az élők sorából.
Móricz halálával egy robusztos erejű író asztala árvult el, a magyar iro-
dalom lett szegényebb reményeiben, amelyeket a még mindig dúsan ömlő
epikájához fűzött, s azoknak a sora gyérült, akik mindenkor mindenben,
útkereső vándorlásaikban. emberi gyengéikben, istenadta tehetségük vala-
mennyi megnyilvánulásában utolsó atomjukig magyárok voltak.

Az irodalomtörténetírás és a magyar szellemiség fejlődésének tárgyi-
lagos vizsgálói pontosan megállapítják majd helyét, felmérik jelentőségét
és hatókörét, Igazi értékét azonban már a Ma embere is meghatározhatja,
mert kertársa volt kerszakos rnűködésének, élvezöje és értékelőle volt írá-
sainak, tanúj a kiállásainak, hatása alatt állott még akkor is, ha nem is
volt egy véleményen vele. Valóban "lesújtva és megszegényedve siratja" öt
az egész magyar nemzet, amint költői szépségű rádiónekrológjában mon-
dotta Szabó Lőrinc.

Móricz Zsigmond regényeiben az egész Magyarország él, rnultjával
és jelenévei, közelebbröl mégis az Alföld és az alföldi paraszt írója lett.
A Tiszahátról indult neki az országnak, aránylag későn jelentkezett írásai-
val, amelyek eleinte nem nagy tetszéssel találkoztak. Eladdig a magyar
parasztélet írói ábrázolása meghamisította a valóságot, a regények faluja
idealizált világot mutatott, emberei szép, derűs életet éltek, bájos történe-
netek, majdnem biedermayer hangulatú idillek kerekedtek ki, közöttük.
Móricz regényeiből azonban kiderült, hogy a falu és a paraszt nem olyan,
mint aminőnek az illúziók legéndáit kergető irodalom eddig beállította.
Móricz parasztiai élnek; szenvedélyesek és haragvók, életüknek súlya van,
a derű és béke ünnepei mellett a hétköznapok nehézlihegésű óráiban roska-
doznak vállaik.

Kétségtelen, hogy Móricz emberábrázolása erősen naturalista eszkö-
zöket mutat, azonban az is bizonyos, hogy alakjai erős kenturjuk és sötét
tónusuk eIIenére is eleven figurák. Lélektani ábrázolásuk egészen pontos.
A kultúrától még meg nem rontott, tehát primitívebb ösztöneiket féktele-



215

nebbűl kiélő egyszerűbb embereket mutatják be. Épúgy keservesen robotol-
nak, szeretnek, vetélkednek, kergetik a haszon démonát, de épen úgy élve-
zik az öröm édes ízét és a mosoly melegét, mint hús és vér eredetük.

Nincs ezekben a regényekben mindenáron nemzetmentő szándék, poli-
tikai vagy társadalmi irányzatosság, propaganda a magyarság hamis ön-
szernlélete ellen, de nincs l'art pour l'art borúlátás, kiaknázásra alkalmas
hatásos jelenetek beállítása, a tudatosan mesterkedő író egy fogása sem.
A Sáraranyban és a többi regényében, színdarabjában kritika van, az író-
nak a magyar falu iránt érzett szinte ingerült elégedetlensége. Nem a
természettudós hideg tárgyilagossága ez, hanem személyes motívumokkal
teli álláspont, amely nem tud közömbös lenni, nem tud indulat nélkül el-
beszélni, hanem állandóan belső hévtöl fűtötten, részben öntudatosan, rész-
ben adaptált naturalizmussal a magyar parasztot, nemzeti létünk, lelki és
testi tulajdonainak legtisztább foglalatát mutatja meg. Móricz Zsigmond
szenvedélyesen szerette fajtáját, sorsát mindenkor a' magáénak érezte.
Emberábrázolásában ezért van mindig valami önemésztő elem, amellyel
minden írását személyes üggyé tette. S bár magát csak egy réteggel azono-
sította, mégis képes volt a magyarság tágabban értelmezett köreinek át-
élésére is. Ezen a ponton azután rendkívüli a szerepe, úgyszólván úttörője
a mai népi irodalmi mozgalomnak.

írásai meglepő felfedezésként hatottak. Hatására egyszeriben új meg-
világításban látta a falut és népét a magyar társadalom. Persze rendkívül
sok -rnegjegyzést is, elítélőt és együttérzőt, váltott ki. Egyik oldalról nem
értették meg, méltatlanul igaztalan vádakat hangoztattak ellene, a másik
oldalról pedig kitörő örömmel fogadták, a maguk társadalomszemléleté-
nek, helyesebben politikai létének igazolását látták benne.

Ellenségeinek nem volt igazuk, mert sokat kifogásolt erotikája nem
öncél volt, csak az ábrázolt világ életszerű és elmaradhatatlan velejárója,
sötéten látó állásfoglalása nem a paraszti élet vádirata, hanem fájdalmas
és résztvevő szemlélet, egy-egy írása sokszor nyomasztó hangulata és f'oj-
tott levegője ellenére sem a romlottság dícsérete, hanem kétségtelenül
trierészhangú és bátor képekben megrajzolt művészi alkotás.

Akik ujjongva fogadták, csalódtak benne, mert nem tartozott hozzá-
juk sem lélekben, sem gondolatközléseiben, sem semminő kiállásában.

A parasztság és a népi sors érdekelte mindenekfelett, de a magyarság
más életformáira is rá-rávilágttott, Nem volt ez a kép mindenkor vígasz-
talanul sötét, hiszen a parasztsors derűsebb élményéig is eljutott a Sári
bíróban, mint ahogyan a Harmatos rózsa világa is egészen feszültség-
mentes atmoszféra. A legtöbbször azonban a vidéki úri élet változatai
nagyban rokonságot mutatnak a parasztregényekkel. Ezekben is nagy 'erők
feszülnek, szinte a pattanásig, hasonló problematikával és komplikációkkal,
'csak más-más műveltségi szinten. A vidéki kisvárosban (Isten háta mögött)
'csakúgy vegetál a semmi-élet, mint ahogyan Turi Dani roppant energiája is
fojtó, fekete füstbe fullad. A sűrűvérű alföldi úrparasztok, vidéki kisurak,
éktelen nagy mulatozások éles kontúrú, középosztályunk fájdalmas elesett-
ségét megvillantórajza szervesen hozzátartozik Móricz magyarság-szemlé-
letének programmjához. Egyik-másik regénye (jobbára a rövidebb lélek-
zetűek tartoznak ide, a Kerek Ferkó, Forró mezők-tipus) egyenesen bele-
markol az olvasóba a testi feszültség és lelki sívárság maró ábrázolásával.
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Az igazi muvesz próbaköve mindig az, hogy tud-e élménnyé válni.
Móricz írásaival rendre kiállja a próbát. Nem egy könnyve ifjúságunk óta
egyre megújuló, kínzó és nyomasztóan gyötrő élményünk, mert a valósá-

.got ábrázolja móriczzsigmondi megvilágításban.
Rengeteget írt, a rengeteg írásban a napos oldal képét is meg-

mutatta számtalan változatban. Zavartalanabb élvezetet nyujt, kevesebb
fájó húrt rezegtet meg azokban a regényekben, melyek ifjukorának élmé-
.nyeiböl táplálkoznak, a Forr a bor és különösen a Légy io mindhalálig
ezek. A kis Nyilas Misi regénye tiszta remekmű, a jóságnak és a becsü-
letnek örökszép apoteózisa. (E könyve mindennél meggyőzőbben bizo-
nyítja, hogy lelke mélyén a szív melegében gyökerező életfilozófia és
pozitív optimizmus éltek. Ugyanazok a hatóerők, amelyek első igazi novel-
láját tették halhatatlanná, a siker és elismerés útját megnyitó Hét krsicért.)

A jelen minden problémája szüntelenül izgatta, de ugyanezzel az
érdeklődéssei fordult a mult felé is, amelyet az Erdély triIógiájában oly
hatalmas sikerrel támasztott fel. E három regénye valóban monumentális
alkotás, azzá teszi az író attitűdje, az átélés izgalma, a nézőpontok nagy-
szerűsége, amely minden szemléleti korlátozottságct eleve távoltart. a régi
és mai Erdély nyelvét zseniálisan egybeolvasztó stílusbravurja. Báthory,
Bethlen ugyanazzal az intenzitással feszíti és tölti meg az egész művet,
mint amely népi regényeinek bensejét forrósítja át. Igy lesz nála a doku-
mentumos mult élő valósággá, ahol a keret megint csak mellékes (rnégha
páratlan plaszticitással sikerüIt is a megrajzolása), mert a koroktól és
jelmeztől független ember él benne.

Móricz regényeiben együtt van jelen és mult, úr és paraszt, történe-
lem és mezítelen emberi lélek, számtalan változatban. Néha remekművek-
ben jelenik meg, máskor csak egy-egy részletben.

Munkabírásra talán csak az egy Jókaihoz hasonlíthat juk, eredmé-
nyeiben senkihez sem rnérhetö, Élete delén túl is fáradhatatlanul dolgozik.
Csak nemrégiben fejezte be Rózsa Sándorról írott két könyvét, megelő-
zőleg önéletrajzát vonogatta meg. Cikkeinek se szeri, se száma. Folyó-
iratot szerkeszt, újat indít, egy irodalmi csoport láthatatlan vezérének
vallja. Előadásokat tart, a népi irodalmi és társadalompolitikai problémák
megvitatasának állandó szorgalmazöia. Mintha az lett volna legújabban
a törekvése, hogy életművét összegezve leszűrje végső eredményeit, és át-
adja kerának mindazt a sok gondolatot, amelyet egy munkás írói élet,
az egyetemes magyarság sorsának átélése kitermelt.

A magyarság egyetemének klasszikus prózaírója ö, bennünket protes-
tánsokat azonban még közelebbről is érdekel. Származása (anyai ágon
protestáns papok sarja), gyermekkori kitörölhetetlen élményei, neveltetése,
a tiszántúli protestáns kollégiumok élete (ahol ifjúi éveit töltötte), pálya-
kezdése (maga is teológusnak indult) mind elválaszthatatlanul egybe-
forrasztották a protestantizmussal. Nem tévednek azok, akik azt állítják,
hogy más irányba mutatott ellenségeskedés nélkül is egynek tudta és egy-
nek érezte a magyarságot a protestantizmussal. Ez az állítás nem annyit
jelent azonban, mintha Móricz kifejezetteri protestáns írö lenne. Meg ken
állapítanunk, hogy Irásainak protestáns szereplői, miliője, a maga világ-
nézete, véka alá nem rejtett gondolatai ellenére sem mondhatjuk őt nyil-
tan a protestantizmus mellé állónak. Bármennyire is élő figura a Fáklya'
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papja, fájdalmasan érint bennünket vergődő és elbukó sorsa, szertefoszló
ifjúi ideáljai és eltörö hivatástudata. S nem tudjuk elfeledni az lsten háta
mögött káplánját sem. Valahogy úgy érezzük: a belülről kifelé ható, ön-
tudatból és igazi átélésból fakadó protestáns lélek tudta nélkül rajzolód-
tak ki ezek az alakok. Nem árthat a hit világokat megváltó erejének egy-
egy elbukó ember eltörött sorsa, még kevésbbé annak kiábrázolása, de
mégsem örvendhetünk annak, hogy az írót ez a probléma is így fogta
meg, és ezért nem merjük őt a protestáns Irók között számontartaní.

Viszont kétségtelen, hogy hívő lélek volt. Halála előtt kevéssel nyilat-
kozott arról, hogy Jézusról szeretne regényt írni. A túlvilág kérdése erő-
sen foglalkoztatta, utolsó írása is e körül forog a spiritizmus kapcsán.

Csak a teste távozott közülünk, alkotásainak gazdag sora - külső
és belső aránytalanság ai, egyenetlensége, erős szubjektivitása ellenére is -
örökre maradandó kincse lesz a magyar szellem értékállományának.

Augus.zfÍ1lOvicz Elemér

Merjünk tanítani!
Evangélikus egyházi életünknek egyik legfájóbb és következményei-

ben a legsúlyosabb sebe a teológiai tudomány és különösen a legfontosabb
tudományág: a hittan (dogmatika) iránt való érzéketlenség. A közöny hiva-
talos egyházi körökben és a hívek közt egyaránt feltalálható. Egyházi
gyűléseink és összejöveteleink programjában ritkán található dogmatikai,
tehát hitünk igazságaival foglalkozó probléma, noha a hitelvek tekinte-
tében uralkodó zűrzavar, tisztázatlanság bőséges anyagot nyujtana erre;·-
hitigazságokat népszerűsítö sajtótermékek, cikkek is alig jelennek meg
kiadványaink között, noha semmire sem lenne akkora szükség, mint az
evangélikus hitigazságokat népszerű formában feltáró traktátusokra; -
a lelkészek között széltében-hosszában uralkodik az a vélemény, hogy a
teológiai tudomány, különösen a dogmatika mfivelése nem lényeges a
gyakorlati lelkipásztori életben, arra csak teológiai professzoroknak vagy
ambíciózus lelkészeknek van szüksége, mert a tudománnyal való foglal-
kozás nélkül is lehet valaki jó igehirdető, amennyiben az Ige eredményes
hirdetését a Szentlélek ereje biztosítja egyedül, Ennek az igazságnak a
tudatában ez a lelkipásztortípus nyugodtan a padlásori vagy a könyves-
polcon hagyja teológiai szakkönyveit, legfeljebb néhány homiletikai folyó-
irat hever a gazdasági és méhészlapok között az asztalán, hogy a vasár-
napi igehirdetés anyaga biztosítva legyen és napjait bearanyozza az a tudat,
hogy ő jó igehirdető, hiszen a legkiválóbb predikátorok beszédeit mon-
dogatja híveinek. Igaz, hogy kevesen hallgatják és az egyházi életben
fájdalmas sebek tapasztalhatók, de ezért a hivek felelősek, akik nem igen
reagálnak szép, folyóiratokból szedett predikációira! (Ez azonban a jobbik
eset, mert igen sok lelkipásztor van, aki ennyi fáradságot sem vesz
magának):

Kétségtelen: az Ige hirdetését egyedül a testimonium spiritus sancti")
biztosítja. Ebben a tudományról lemondó predikátortlpusnak teljesen igaza

*) Testimonium spiritus sancti = a Szeritlélek bizonyságtétele.
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van. De épen ez a körülmény teszi ennek a típusnek a felfogását tartha-
tatlanná. Mert a teológiai tudományról való lemondás nem biztosítja
ugyan az Ige hirdetésének eredményességét, de nem biztosítja az arról való
lemondás sem! Hiába mondja valaki vsaárnaponként a leghíresebb prédi-
kációkat, a testimonium spiritus sancti hiányozhatik a beszédből. Ravasz
László említi valahol, hogy Robertson egyik beszédére százak tértek meg.
Ugyanazt a beszédet eldörögte valahol egy segédlelkész is és senki sem
mozgattá a füle botját sem. Mert nem Robertson mondta el. A gyakran
hallható Ravasz-prédikációk sem váltják ki azt a hatást, mint amikor azok
a Ravasz László szájából hangzanak el. Mert a prédikáló egész lényén
érzik a teológiai izgató éshevítő légkörból való kikapcsolódás. A teoló-
giával való állandó foglalkozás az igehirdetőr szakadatlanul kontaktusban
tartja a kor lelki, szellemi ármlataival, kérdéseivel, egyházi és egyház-
ellenes világnézetek sokaságával és az ezen légkörben szünet nélkül fel-
ajzott lelkiállapotban élő lelkipásztor a reá nehezedő felelősség bor-
zasztó súlyának átérzésével, a világ sötét hatalmainak Krisztus országa
ellen intézett támadásai világos iátása következtében nagyobb erővel,
sürgetőbben tud bizonyságot tenni, mint a heteken, hónapokon, éve-
ken, évtizedeken keresztül' kikapcsolódásban élő lekipásztor. Az ilyen
lelkésszel történik meg, hogy megüresedik, nincs mondanivalója, önmagát
ismétli, sokszor álmait meséli a szószékenés tehernek érzi a szolgálatot.

Igaz: a tudománnyal való foglalkozásnak is vannak árnyoldalai.
A "tudományos" lelkipásztor-tipus sokszor annyira a fellegek közt jár,
hogy hallgatói nem tudják követni. "A mi papunk olyan gyönyörűerr be-
szél, hogy semmit sem értünk belőle", - mondják néhol az ilyen pap
hívei. Az is bekövetkezik, hogyaszobatudós lelkipásztor könyvei között,
mintegyelefántcsonttoronyban élve el~zakad hívei lelkivilágától, aprb-
cseprő problémáik idegenné válnak előtte és nem tud lelkipásztorukká
lenni. Ismertem fiatal, tudós lelkészt, aki így fakadt ki: "nem tudok dol-
gozni, az embert folyton zavarták holmi temetésekkel". " De ezeken a
hibákon imádkozással, a hívek fogalmi képességének a megismerésével,
alkalmazkodással, a nép megszeretésévei aránylag könnyen lehet segíteni,
míg a megüresedésen vajmi nehezen! A teológiai tudománnyal való foglal-
kozás tehát nem az ambíció dolga (elég szornorú, hogy annak látszik), ha-
nem az Ige helyes hirdetésének előfeltétele. Lám, a teológiai képzés szük-
ségességét egyetlen lelkész sem vonja kétségbe, sőt diplomajáru levitákkal
és Predigerekkel való beszélgetése közben mindenki büszkén hivatkozik, -
viszont az akadémikus képzettség nem a diploma, hanem a teológiai tudo-
mány birásában. a komoly felkészültségben kell, hogy megnyilatkozzék.

De még egy ennél foritosabb szempont is szükségessé teszi a dogma-
tikával való alap os és szakadatlan foglalkozást.

Miért van evangélikus egyház? A felelet egyszerű, és világos: hogy
az evangéliumi hit igazságait hirdesse. Isten azért vitte végbe a lutheri
reformációt, hogy az 0, Jézus Krisztusban kijelentett akarata tisztáll és
elegyítetlenül hirdettessék. Az evangélikus egyházat tehát lsten 'akarja,
neki isteni létjoga van, de csak addig, amig ennek a követelménynek ele-
get tesz. Mihelyt nem az evangélium, az evangélikus hit igazságait birdetl,
nincs sziikség rá, mert az Igét valahogy akármely egyház hirdetheti.

------~._-.__ ..
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Miért állíttatik tehát az evangélikus lelkipásztor a szószékre? Hogy
az evangélikus hitigazságokról bizonyságot tegyen! Nem felekezetieskedő I

kirohanásokat értünk ezalatt, nem is azt, hogy elvont dogmatikai igazsá-
gokat fejtegessünk szünet nélkül, noha a tapasztalat azt mutatja, hogy
az ilyen természetű, kellő formában mondott prédikáció nagyobb érdek-
lődéssei találkozik a hívek részéről, mint azt gondolni lehetne, - hanem
azt, hogyalegegyszerűbb bibliamagyarázatból is csendüljön ki az evangé-
liumi igazság: a bibliai textus a kegyelemből való megigazulás igazságának
a szempontja alatt teltegettessék. Lehetséges ez alapos dogmatikai ie/-
készültség nélkül? Ha pedig ez nem így van és a lelkipásztor olyan prédi-
kációkat mond, amelyeket akármilyen templomban el lehet mondani, mert
csak erkölcsi, buzdító tartalmúak' (arról nem is szólunk, hogy gyakran
az evangélikus egyház igazságaival ellentétes vélemények hirdettetnek !),
akkor azonnal felvethetjük a kérdést: mi szükség van evangélikus egy-
házra? Erkölcsi, nemzeti vonatkozású stb. prédikációkat a más felekezetek
igehirdetői is tudnak o mondan í, tapasztalat szerint jobbekei, mint az evan-
gélikus igehirdetők, - miért akkor nagy költséggel és erőfeszítéssel evan-
gélikus egyházakat fenntartani. A magyar élet legfájóbb sebe a felekezeti
széthúzás. Van értelme a felekezeti széthúzás fenntartásának, ha nem pré-
dikáljuk az evangélikus igazságokat?

Evangélikus hitigazságokat mellőzö prédikáció ezért elképzelhetetlen.
Hitigazságokat kerülő prédikátor önmagában levő ellenmondás. Olyan
valami, mint: analfabéta egyetemi tanár. Mert aki az evangélikus szó-
székre megy, annak tudnia kell, hogy miért állíttatik oda!!

A dogrnatikától .való indokolatlan félelem kínos, egyenesen tragi-
komikus helyzetbe juttatja az egész egyházunkat. Mert a hívek nagy
tömege előtt az evangélikus igazságok kincse, egyházunk egyetlen értéke
terra incognita marad. Luther minden prédikációja egy mélyen szántó
teológiai tanulmány, amelyhez hasonló teológiai rnennyiséget - Gogarten
szavaival élve - ma legfeljebb teológiai értekezesben kockáztat meg
valaki. Pedig Luther maga rnondia, hogy ő prédikációit a legegyszerűbb
hallgatói: cselédek, szolgák értelmi képességéhez szabta, ha a tömegnek
prédikált. Bár akkor kétségtelenül más idők jártak, mert a vallas volt
a leggyakoribb beszédtárgy és érdeklődési kör, mégis meg ítélhetjük, hogy
hova jutott a világ, ha a lelkészek kínosan vigyáznak arra, hogy teológiai
igazságokat ne prédikáljanak. Pedig a világ sóvárogva várja és szomjezze
lsten Igéjét, csak azért szakadt el tőle, mert nem kaphatta meg a prédiká-
ciókban azt, ami keresett. A dogrnatizálástól félő egyházak maguk juttat-

o ták a világot oda, ahol ma van, ezért helyesen beszél Gogarten "az egyház
bűnéről a világgal szemben". Ez a bűn a hitigazságok, az élő viz meg-
vonásában áll. A hitigazságokat nem hirdető egyházban a hívek fokozato-
san elszakadnak az egyházuktól, elszakadnak a láthatatlan szálak, külső-
séges vallásosság következik be, a híveket buzdít juk az egyházuk melletti
végsőkig való kitartásra, csak azt nem mondiuk meg nekik, hogy miért
és ők is jó evangélikusok lesznek, csak nem tudják: hogyan?

Németországban az utóbbi időben nagy számmal jelentek meg a nagy-
közönség számára kiadott dogmatikák és nem tudnak eleget nyomatni
belőlük. A nagyközönség sóvárog az élő víz, Isten igazságai után, csak
megfelelő formában kell azt hozzá juttatni. Evangélikus egyházunknak
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nincs-e égető szüksége arra, hogy kincseit feltárja a világ előtt és ezáltal
igazi evangélikus, evangélikus igazságokban élő gyülekezetet teremtsen?
Mindennél elsöbbrangú érdek lenne!

Mi, Délerdélyben maradt evangélikusok arra kényszerülünk. hogy
prédikációnk készítésénél a legnagyobb óvatossággal járjunk el, nehogy
kellemetlenséget szerezzünk egyházunknak. Sokszor kénytelenek vagyunk
olyan témákról lemondani, amelyek a magyarországi igehirdetők elsőrangú
témáját képezik. Nekünk teljesen az üdvtartalomra, az Igére, a Ktisztusben
adott váltságra kelJ szorítkoznunk és ennek a megkötöttségnek sok elő-
nyét érezzük. Elő kell vennünk a dogmatikát, hitigazságokban kell el-
rnélyednünk. És ennek a megszorítottságnak a következtében híveink is
egyre gyakrabban halJanak rejtett hitigazságainkról. Ennek eredménye egy
hitbeli öntudatban való megerősödés kell legyen .. Igy Istennek hálát rnon-
dunk a nehézségekért is, mert az Ű kegyelme azokat is javunkra tudja
fordítani.

Dogmetikus igehirdetést! Népszerű, hitigazságokat feltáró traktátu-
sokat!

Sik Ábel.

Mahatma Gandhi.
"Nyugodt sötét szemek. Vézna test. Szikár arc és szét álló fülel c.

Fehér sapkát hord. Durva fehér lepelbe csavarja magát és mezítláb jár.
Rízzsel és gvürnölccsel táplálkozik, Csak vizet iszik. Csupasz földön alszik.
Altalában nagyon keveset alszik és szüntelen dolgozik." Igy jellemzi Romain
Rolland Gandhi külsö megjelenését.

Népétől kapta a Mahatma - Nagy Lélek - jelzőt. Indiában sokan
Krisna istenség megtestesülésének tartják. Egy .ang ol barátja - Pearson
- Assisi Ferenchez hasonlítja. Stanley Jones keresztyén misszionárius azt
állít ja, hogy Gandhiban és mozg alrnában az egyház munkáját megkerülve -
Krisztus lép India országút jára. "India f'igyelmét ráirányította a keresztre."
A Magyar Szemle külpolitilkai rovatvezetőjét Keresztelő Jánosra emlékez-
teti és hindu apostolnak mondja.

Hitet tesz a tehén vallásos tisztelete és a kasztrendszer mellett és
ugyanakkor Stanley feljegyzi róla, hogy egy alkalommal hatalmas tömeg
várja az állomáson s mikor megérkezik, kiveszi zsebéből az oÚjtestámen-
tornot. felolvassa belőle a hegyi beszéd bevezető verseit és csak ennyit
mond: "Ez az én üzenetem, cselekedjetek eszerint."

"Gandhielsősorban nem politikai, hanem vallás-erkölcsi jelensége az
indiai szellemi életnek." (Domo nyi.) Oe egyben mégis India legjelentősebb
politikai tényezője, aki szinte több időt töltött fogságban, mint szabadon,
mióta ·Afrikából Indiába tért.

Teljes neve Mo'handas Karamehand Gandhi. Porbandarban született
1869 október 2-án. Nagyapja és apja kormányelnök volt, rnűvelt környezet-
ben nö fel, de mégsem a legfelsőbb kasztból való. "A szigorú vallásosságú
édesanya szinte hindu Szent Erzsébet" (Rolland). Szülei egy hindu szek-
tán ak, a jainizmusnak hívei. Ezeknek egyi'k legfőbb pal ancsolata a>:
ahimsa, az erőszaktól való tartózkodás minden élőlénnyel szemben. Isko-
lás korában nagy lelki válságba jut és rövid időre atbeista lesz. 1888-ban
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Londonba megy jogot tanulni. Anyja azonban letéteti vele előzőleg a
jainokhármas fogadaimát, a bortól, a hústól és minden nemi élettől való
tartózkodást. Londonban megismerkedik a Bibliával is, de fárasztja és az
Egyiptomból való kivonulás történeténél abbahagyja olvasását. Viszont
itt tárulnak fel előtte a Bhagavad Gita szépségei. 1891-ben hazatér és
Bombayban ügyvéd lesz. Foglalkozását azonban erkölcstelennek tartja
és otthagyja. 1893-ban Afrikába utazik. Nataiban 150.000 honfitársa nyo-
morgott rettenetes adóteher, társadalmi kirekesztettség 'és faji gyűlölet
terhe alatt. Sorsközösséget vállal velük. Angliában a legjobb társaságok-
ban forgott, most nyilvános helyekről kidobják, arcul verik és megrugdal-
jáko Megszervezi a szervezetlen elnyomottalkat. Létre 'hozza a hinduk
kongresszusát. 1906-ban Johannesburgban az ö hatására az összes' ott
élő ázsiaiak esküt tesznek, 'hogy a passzív ellenállás eszközével harcol-
nak. Vallásos jellegű sztrájkba fognak. Nagy tömeggyűléseket és fel-
vonulásokat rendeznek. Oe nem lázít gyűlöletre, sőt mikor Oélafrika a
mozgalom által válságba sodródott, akkor felfüggesztette a passzív ellen-'
állást. A búr háború idején például még mentő osztagot is szervez. 1904-
ben a pestis járvány idején kórházat állít fel. Európában nem nagyon
figyeltek fel ezekre a tényekre. Vállalkozása azonban teljes sikerrel járt
és a hinduk jogait sikerült biztosítani. Ebben az időben került Tolstoj
és általa a Hegyi Beszéd lhatása alá. Több levelet váltanak. Ourban mel-
lett földmívelő telepet szervez tolstojánus módra és ott találnak foglal-
kozást a sztrájkolók.

1914-ben Angliába utazjk, hogy mentő osztagot szervezzen. Meg-
betegszik azonban és visszatér Indiába. A hindu nemzeti kong resszus,
melyet még Viktória királyné idejében két liberális angol politikus hozott
létre, egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. India önállóságaért küzde-
nek. A háborús helyzet kényszeréhen ígéretet is kapnak az önállösulásra
s 985.000 katonát adnak Anglianak segítségill. A háború végeztével azon-
ban nagy \101t a csalódás. Az önállósulás ihelyett az 1919 februárjában
megjelent Rowlat Act kevesebb önállóságot biztosít, mint amennyi a
háború előtt illette meg Indiát, A hangulat forradalmivá vált. Gandhi"
élre áll. A kongresszus-pártot megnyeri. ca a svaráj (India önállósulása),
a megvalósitás útja az ahimsa (erőszak nem alkalmazása, non violance).
Mozgaimát általános bőjttel és imanappal indítja el (hartai). Minden nép-
faj és felekezet részt vesz benne. A mohamedánokat is sikerül meg-
nyerni, pedig velük szemben nagyon kiélezett a vallási el1entét. Vallásilag
szeretné egyesíteni Indiát. Csak Delhiben támad zavargás. Személyesen
csendesíti le. A kormányzat azonban erőszakos eszközökhöz nyu\. Amrit-
sarban Dyer generális vérfürdőt rendez. Gépfegyverrel lövet egy hindu
ünnepen összeverődött törnegre. 500 ember hall meg.

A kormányzat is elítélte ezt a kegyetlenséget. Gandhi számolt vele
és nem követelt bosszút. 1920 augusztus 1-én megindítja a hatalmas non-
cooperation rnozgaírnat egész Indiában. Aki a mozg alomhoz csatlakozik,
nem vállal semmiféle hivatalt, nem vesz részt állami ünnepeken és fogad-
tatásokon, bojkottálja a hivatalos igazságszolgáltatást, nem veszi igénybe
az állami iskolákat. Maga szervez új iskolákat, ashramokat, rnelyekben
szinte kolostori életstílusban nevelik India ifjúságát. Bojkottálják az ide-
gen szövetből készült öltözeteket s propagandát indít a régi indiai házi-
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szövés felelevenítése meHett. A rokka az egész mozg.alorn jelképéve válik.
J 921 decemberében a walesi herceg Kalkuttát látogatja meg. Hartalt ren-
del el s a hercegnek elnéptelenedett, kihalt városon kell átmennie. Ugyan
ebben az órában ül össze Alhmedabadban a pánindiai nemzeti kongresszus.
Ultimátumot küld az alkirálynak, Reading lordnak. hogy amennyiben hét
napon belül nem változtat polifikáján, kirnondják a polgári engedelmesség
megtagadását. Az alkirály még kézhez sem kapta levelét, amikor Chaui-
Chaurában eddig még nem tapasztalt véres lázadás tör ki. Gandhi nyil-
vános búnvallást tesz az esetért. Ujra kijelenti, hogy "a polgári köteles-
ségteljesítés megtagadása kell, hogy mentes legyen minden lázongástóI.
A polgári kötelességteljesítés' megtagadása felkészülés a néma szenve-
désre." Önmaga megbüntetésére és a nép bűnéért való vezeklés végett
öt napos bőjtöt tart. Bíróság elé kerül. Maga követeli, hogy a leg-
súlyosabb büntetéssel sújtsák. Két évig ül börtönben. Közben súlyos rnű-
téten esik át. Mikor kiszabadul, teljes a széthúz ás a nacionaiisták között,
A hinduk és mohamedánok összebékítéséért ekkor tartja meg híressé vált
21 napos böjtjét. 45 'kg. volt ekkor testsúlya. A bőjt tizedik napján a
pártvezérek egyesülési gyűlést hívtak össze, amelyen India összes vallása
képviseltette magát, még az anglikán egyház feje is jelen volt. Sikerült
megoldásra jutniok. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg Stanley: "Gandhi
szellemének csendes nyomása elvégezte feladatát. Gandhi pedig Jézus
lelkének sugaltata alatt cselekedett." Ezután nem sokat szerepel nyil-
vánosan. Inkább az ashrarnokban folytatja 'nevelői munkáját. Közben a
kongresszuson a nacionalistálc szélsőségesebb szárnya lesz a hangadó a
kiváló Pandit Javaharlal Nehru vezetése alatt. O már az erőszak alkal-
mazásának a híve. India teljes .elszakadását és független szociális köz-
társaságba való szervezkedését kívánják. Mikor az askiralytól, Irwin lord-
tól semmi biztató ígéretet sem kapnak a megígért reformok tempójára
vonatkozóan, Gandhi is a szélsőségesek hatása alá kerül és 1930 március
12-én 79 hívéveI megindul a tengerpartra a sómonopólium megszeg ésére.
A sófőzőket rendörök támadják meg. Az erőszakot azonban ellenállás
nélkül türik. Garidhit magát nem bántják, bár szeretne minden áron
mártir lenni. Az angol kormányzat inkább nevetségessé akarja tenni az
egész világ előtt. Indiának azonban nincs sok érzéke a humor iránt.
Ne!hrut lefogják és nemsokára Gandhit is. A hivatalos közlések szerint
20.000 ember került fogságba ugyanekkor. 1931 január 19.·én ül össze
2 kerekasztal konf'er encia. A nacíonalisták távol maradnak. Később Gandhi
mégis elmegy Londonba, de csak mint megfigyelő. A király fogadja.
Előtte is csak fehér lepleiben jelenik meg. Nem feltúnésvágyból, hanem
mert fogadalmat tett, hogy úgy öltözködik, mint a legszegényebb hinduk.
A gyűlésen megjelenik, denem szól egy szót sem, mert éppen akkor
hallgató-napja volt. Mikor visszatér Indiába, nemsokára ismét börtönbe
kerül. 1939·ben kezd újból szerepelni. Angliát jelenlegi háborús céljaiban
nem hajlandó támogatni. Mint függetlenül szervezett állarn azonban haj-
landó politikai szövetségre lépni vele. Esetleges külsö támadás esetén is
csak a non violance módszerét alkalmazná, ami azt jelenti, hogy a japán
betörésnek fegyveresen nem állana ellen. Most már 73 éves és igen le-
gyengült. 1942 augusztus l O-én újból 'letartóztatták és Aga khán palotá-
jába internálták.
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Gandhi személyiségét és munkáját csak alapjából kiindulva érthetjük
meg. Ez az alap nála ,a valláso "T ermészettöl fogva vallásos és csak kény-
szerűségből politikus személyiség." (Rolland). Maga mondja ,;haza,szere-
tetem alá van rendelve vallásomnak."

Utolsó csepp véréig hinduistu. Sohasem vallotta magát keresztyén-
nek. 1921-ben jelenik meg hitvallása, melyben a Védákban és a 'hindu szerit.
iratokban való hitéről, a kaszt rendszer, lélekvándorlás és a tehén tiszte-
lete mellett tesz bizonyságot. A tehén tisztelete mélyebb értelmet nyer
nála. Jelképpé válik, mely azt mutatja, hogy az ember szövetségben áll az
ember alatti világgal. "A tehén rávezeti az embert, hogy felismerje egy-
ségét ésegyezését rnindazzal, ami csak él." Kírnéletlenül üldöz rninden
fetisizmust. A tehén csak annak a kifejezése, hogy "minden, ami él, fele-
barátunk." Ezen a ponton lát közötte és Assisi Ferenc között hasonlósá-
got Romain Rolland. A kaszt-rendszerben vallásos megalapozottságú hiva-
tásrendet lát. Négy kasztot ismer el - papok, politikusok, parasztok és
munkások rendjét. Házasságkötés is csak a kasztek keretem belül lehetsé-
ges. A jelenlegi helyzetet (India társadalma kb. 2300 kasztra tagozódik, a
kaszton kívüli páríák száma 75 millió) élesen támadja. A pária-kérdést a
hinduizmus szégyenfolt jának tartja. Maga egy kis érinthetetlen gyermeket
adoptál. Nem akar már újra születní, de ha újból kellene születnie, pária
szeretne lenni, hogy részt vehessen szenvedésükben.

Gandhi hinduizmusa egyben .azt is jelenti, hogy kész minden más
vallas befogadására is. A hinduizmus nagy tenger, mely minden folyó
vizét magába tudja szívni. "A hinduizmus - írja, - teret ad a világ min-
den prófétája tiszteletének.' Esti áhítatain a Koránból és a Védákból
egyaránt olvasnak fel s közben keresztyén egyház! énekeket énekelnek ..
"Nem 'hiszem, 'hogy csak a Védák lennének isteni eredetűek egyedü!. Azt
tartom, hogy épp úgy, mint a Védák, a Biblia, a Korán és a Zend Aveszta
is istenileg inspiráltak," - írja a Yung India C. folyóiratában. Innen ért-
hető nála a "keresztyénség" szeretete is. Egy angol lelkész érdeklődé-
sére válaszolja, hogy az összes könyvek közül a Biblia tette rá a leg-
nagyobb hatást. 1893-ban a Hegyi Beszédben nyilatkozott ki előtte a pasz-
szív ellenállás gondolata. Jézus épp úgy, mint Mohamed vagy Buddha,
számára egy ugyanazon istenségnek megtestesülései. "A keresztyénség
helyet kap az én teológiámban. Krisztus Isten egyik sugárzó kinyilatkoz-
tatása. de nem az egyetlen kinyilatkoztatás. Nem ültetem egy egyetlen
magános trónra ... "

A nyugati civilizációval szemben tanusított magatartásán erősen
érezni Tolstoj hatását. Szellemesen írja' róla Romain Rolland: "Egy szeli-
debb, de nyugodtabb Tolstoj. Egy Tolsto], aki - ha szabad így mondaní
természetesebben keresztyén a szót egész egyetemesen értve.' Tolstoj
ugyanis nem annyira természete, mint akarata következtében keresztyén."
1908-10 között sűrűn váltanak levelet. Mivel Tolstoj szemüvegén át ol-
vassa az Ujtestémentomot, "a Hegyi Zeszéd evangéliuma anarchista östör-
vénnyé" válik előtte. (Hartenstein). Innen érthető szembehelyezkedése rnind-
azzal, ami a világon hatalmi rendnek nevezhető. A civilizáció korát "a
sötétség korszakának" nevezi. Legfontosabb a nyugati civilizáció ellen
védekezni. Ezért fordul szembe elkeseredetten az orvosokkal. akik sze-
rinte fekete mágiát űznek a tanítókkal, akik kiirtják India sajátos lelkét.
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és a hivatalnokokkal, akik a peres ügyeket szaporítják. Szenvedélyesen til-
takozik a gépek ellen. "A masinizmus a legnagyobb bún. Rabszolgákká
teszi a népeket ... " Ezért adja ki a házi szövés parancsát, a khaddart.
A nemzeti mozgalom zászlajára a rokka kerül. Ez is tiltakozás a nyugati
civilizáció ellen. De szociális segítséget is jelentett a hindu parasztoknak,
az "éhségmúvészek nemzetének."

A hinduizrnus és a tolstojánus értelemben vett keresztyénség mellett
a nacionalizmus adja meg Gandhi szernélyiségének dinamikáját. Ö is bele-
tartozik a nacionalizmusnak abba a mai új hullárnába, mely végig árad az
egész földön és Kelet népeiben eddig még egészen fel sem mért erőket
ébresztett fel. Ezért állít fel új iskolákat, az ashramokat, a sajátos indiai
kultúra megvédésére. rnelyekben az első parancsolat a satjagraha, a lélek
felszabadítása szigorú aszketikus életrend által, a második parancsolat
pedig a swadeshi, a hazaszeretet, mint vallásos kötelesség, továbbá az ősi
nyelv, valIás és törvények tisztelete és minden idegenben készült öltözet
tabunak nyilvánítása. India igazi ellenségei nem az angolok, hanem a nyu-
gati civilizáció. A nacionalizmus nála is társul az egység eszméjévei. Indiát
egységessé akarja tenni rengeteg kasztjával, vallasával és pártjával együtt.
Hasonlóan az újabb időben jelentkező emberfeletti vezér-típushoz, nem
eszméket és új törvényeket gyárt, mint nyugat régebbi forradalmárai, ha-
nem "új emberiség teremtője."

Azonban éppen ez a nacionalizmus tartalmazza azt a robbanó anya-
got, amely az egész hindu-tolstojánus etikát a levegőbe röpíti. Éles szem-
mel látta ezt meg Tagore, akit fellháborodva hagytak ott hindu naciona-
lista diákok, míkor nem propagálta előttük az angol iskolák elhagyását.
A sors iróniáj ának tartja, hogy akkor, amikor ő a föld egyik oldalán
Kelet és Nyugat cooperatiojáért dolgozik, a föld másik oldalán a non-
cooperation-ra adják ki r a jelszót. Attól is fél, hogy akis másinak (a
rokkákra gondol) nagyobb veszedelmet jelentenek majd Kelet, számára,
mint amit a nagy masinák jelentettek Nyugat számára. Ezen kívül Gandhi-
ban egy bizonyos lelki despotizmus jelentkezését is látja. "A durva hata-
lom rabszolgai s,?ámára van még remény, a szeretet rabszolgáinak nin->
csen." Figyelmezteti Gandhit, hogy nem lehet egy ilyen nagy nép sorsát
egy ember kezébe letenni, aki maga is csak ember. Nagyon találóan jegyzi
meg a bázeli missziói iskola vezetője, Karl Hartenstein Gandhi nacionaliz-
musával kapcsolatban: "Végeredményben ez a nagy ember is csak egy
felhőkön épült városban lakik ... Hallatlan illúzió azt gondolni, hogy az
indiai ember képes a feltétel nélküli szeretet és a töretlen erőszaknélkü-
Hség egészen újszerű cselekedeteit véghez vinni. Illúzió azt gondolni,
hogy az erőszaknélküliség valóban megvalósítható, hogya non coopera-
tion egészen raffinált módon, csak éppen más eszközökkel nem erőszak
alkalmaz ása ... "

Stanley Jones .Krísztus India orsz ágútján" c. könyvében azt akarja
bemutatni, hogy maga India mennyire összefüggésben látja Gandhí szemé-
lyét mindazzal, ami a kereszten történt. Több véleményt közöl, Egy fiatal
hindu pl. azt mondja, hogy a nem kooperáló mozgalom Jézus gondolatai-
nak alkalmazása a jelen politikai helyzetre. Gandhi elfogatásakor az egyik
indiai lap "A keresztre feszítés szörnyú éjszakája" címen közöl hírt. Sót
maga Stanley is elég merész kitétel eket használ pl. amikor azt állítja, hogy
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Gandhi őszinteséget, sőt ennél többet, keresztet vitt bele a politikába,
vagy mikor úgy látja, hogy "Indiában ma a nemzeti gondolkodásból egye-
nesen a kereszthez lehet felemelkedni."

Gandhinal tényleg találkozunk keresztyén hatásokkal. de azt, ami
a kereszten történt, alapjában nem érti.

Jézusban egy nagy tanítot lát, aki az erőszak elvetésének eszméje-
vei tette gazdagabbá a világot. Nem ismeri öt feltétlen Urnak, aki mellett
nem lehet más urnak is szolgálni. Keresztje csak példakép előtte a hősies
szeretetre és szenvedésre. Végső fokon maga-magát azonosítja vele, mi-
kor bójtölésével, bűnbánatával saját népe bűnét akarja magára venni.
Népe megváltója akar lenni. Innen van messianizmusa. Oe tud-e az a meg-
váltásról. aki az egyetlen Megváltót csak egyiknek gondolja a sok közül
és aki a megváltók sorába végül maga is be akar lépni?

Találóan állapítja meg róla Hartenstein. hogy benne a tipikus tör-
vényeskedő emberrel ismerkedünk meg. Gandhi hisz abban, hogy az általa
alkalmazott non violance, non cooperation módszerrel olyan törvényszerű--
ség birtokában van, mellyel megvalósíthatja az eszményi állapotokat, mely-
lyel félépítheti közöttünk Isten országát. Minden pesszimizmusa ellenére
sem számol a bún tényével. Nem tud az egyetlen áldozat értékéről és
ezért állandóan az önmegváltás útján halad a hit útja helyett. Népének
tett szolgálata pedig rajongó messianizmussá válik. Az erőszak nem alkal-
mazásának a története a valóságban véres lázadások sorozata s a szen-
vedö szetetet-politikája féktelen indulat és soha nem tapasztalt gyúlölet
mozgósítója lesz. "Mert a törvény haragot nemz." (Róm. 4, 15.) A keresz-
tyénség fel-adata azonban nem az ítélkezés Gandhi felett. Az ö személye
is lehet még "Krisztusra vezérlő mester" Indiában. A keresztyénség szá-
mára elgondolkoztató intés. "Megrázó dolog azt 'látni, hogy India egyet-
len nagy embere, aki találkozott a keresztyénséggel. megrekedt egy vég-
zetes illúzióban, mely öt Krisztus elől elzárta. Mi nem mondhatjuk: ez az.
Ö vétke. Csak Isten mondhatia egyedül." (Hartenstein.)

Benesur Ldselá,

Sigtuna.
Egyházunkban sokak előtt ismerős ez a név. Akik pedig Sigtuna

városának falai között valaha is járhattak, minden bizonnyal megelevenedni
látják maguk előtt a svéd egyház egy ifjú megmozdulásának életerős arcát
mindazokkal az intézrnényekkel, amelyeket ez a mozgalom életre hívott.

Ez évben ünnepelte a svéd egyház és nemzet a sigtunai egyházi
intézmények megalapításának 25. évfordulóját. Ez alkalommal szeretnénk
olvasóinkat végigvezetni Sigtuna falai között, hogy együtt láthassuk Isten
Lelkének idegen földön, testvéregyház körében végzett csodálatos rnunkáját,

* * *
Sigtuna történetének kezdete a svédországi keresztyén térítések korá-

val és a sveák birodalmának keletkezésévei esik össze az WOO-es évek
táján. Skötkonung Olaf röviddel megkeresztelkedése után építtette fel
a Malár-tó partján ezt a gyönyörű f'ekvésű kis várost, mely az új biro-
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dalom fővárosa lett. Az újonnan megtért királynál a keresztyén hit terjesz-
tésének fanatizmusát várnánk. Ehelyett - a feltárt régi emlékek bizony-
sága szerint - a régi hit iránti teljes toleranciát találjuk nála. A keresz-
.tyénség és a régi pogányság története ily módon összefonódik az új
birodalomban, míg végül is előbbi lesz a győztes.

Sigtuna jellege legjobban az Olof király által adott jelszóban hatá-
rozható meg. A birodalom keletkezésének korából fennmaradt érméken
ugyanis ez a felirat található: SIDEI (Situne Dei = Isten Sigtunája).
A templomok nyomták rá bélyegüket kezdettől fogva a város képére.
Ma is látható az 1100-as évek elején épült három templom romja annak
bizonyságául, hogy ez a város volt a keresztyénség missziói munkájának
középpontja. A pogányság végleges megtörése után azonban Sigtuna
püspöke is visszatér a sveák ősrégi lelki központjába: O-Upsalába, amely
ily módon lassan átveszi Sigtuna szerepét. Dominikánus barátok kerülnek
Sigtunába, s ez a tény lesz mégis biztosítéka annak, hogy a régi főváros
továbbra is lelki centrum marad. A reformáció ennek a kernak is véget
vet. A kolostor kapui bezárulnak, de a város mindezek ellenére meg-
marad Situne Dei-nek, hű marad megbizatásához, történelmének lelki
örökségéhez. .., .., ..,

1917-ben történetének új fejezetébe lép az egykori főváros. Egyháza
jövőjéért aggódó, érte dolgozni akaró ifjú sereg lép ekkor Sigtuna ősi
földjére, hogy megvesse annak az egyházi intézménynek alapját, mely

, ez évben betöltött negyedszázados történetével bizonyságát adta annak,
hogya svéd egyház újjáéledésének megindítója és munkálója volt mind
napjainkig.

A· sigtunel egyházi intézmény létrejötte és a vele kapcsolatos lelki
mozgalom megindulása legnagyobbrészt a svéd egyháznak a század elején
igen erősen érzett elesettségére, a nemzeti társadalom életében való
gyökértelenségére vezethető vissza. A veszély az volt, hogy épp ekkor
készült átvenni a nemzet vezetését egy olyan társadalmi osztály, mely
legkevésbbé táplálkozott az egyház életforrásából. Ehhez a külsö bizony-
talansághoz járult az a belső helyzetkép, mely az egyháznak Isten igéjéhez
és a hitvallásiiratokhoz való viszonyában a teljes határozatlanság ot
mutatta.

A svéd teológiai és kulturális megújhodás az egyetemi ifjúság köré-
ből hívja életre azt a fiatal-egyházi mozgalmat, mely törekvéseinek lelki
otthonaként hozza létre a sigtunai egyházi intézményt. Három püspök neve
áll ez említett mozgalom élén: Eklund János Alfréd, Söderblorn Nátán és
Billing Einar. Eklund lángoló lelkesedéssel beszélt az egyházról egy olyan
kornak, melynek vallási individualizmus a már szinte magukkal a keresz-
tyénekkel is elfeledtette az egyház közösségi, gyülekezeti jellegét. Söder-
blom, a felejthetetlen upsalai érsek, ökuménikus érdeklődése jelentős vonás-
sal gazdagította a kialakuló új egyházfogalmat. Billing. a fiatal-egyházi
irányzat igazi tanítómestere, a svéd teológiában újból megelevenítette a
lutheri örökséget, s a "vallásosan mo ti vált népegyház" gondolatának hirde-
tőjévé lett.

A mozgalom megindulásánál fentiek mellett néhány év mulva már
megtaláljuk az ifjú upsalai egyetemistát, Björkquist Manfrédot, aki a moz-



galom gyakorlati munkájának mindmáig éltető lelkévé lett mint a sigtunai
egyházi intézmény igazgatója. Jelszava: "Svédország népe - Isten népe"
a mozgalom vezérigéjéve lett. Egyháza iránti nagy szeretete arra készteti,
hogy összegyüjtse upsalai diáktársait és kis csoportokban bejárva az
upsalakörnyéki gyülekezeteket, bizonyságot tegyen az újonnan felfedezett
egyházról. Később megteremtőjévé, irányítójává lesz az egyházban önkén-
tesen vállalt laikus munkának. Amit a továbbiakban a sigtunai egyházi
intézmény munkájáról elmondhatunk, a mögött tudva vagy tudatlanul az
emberi erőt és akaratot Björkquist Manfréd képviseli.")

* * *
A sigtunai egyházi intézmények célja Björkquist szerint a követ-

kező: "A sigtunai intézmény otthont akar teremteni azoknak a törekvé-
seknek, melyeket a fiatal-egyházi mozgalom vall magáénak. Szolgálni akar
a népegyház nagy, de sokszor meg nem értett munkájával a jelenkorban
különösen az ifjúság között. Ezzel együtt szolgálni akarja Svédország
belső megerősödését és a keresztyén-humanista kultúrát, Munkájában nem
akar csupán az Ú. n. egyházias keresztyénekre vagy a szűkebb értelemben
vett egyházi ifjúságra szorítkozni. Minden ifjúsági csoportot, a svéd pol-
gárság minden rétegét fel akarja keresni." Aki csak kissé is megismerte
a svéd egyházi viszonyokat, tudja, hogy 25 évvel ezelőtt milyen ellen-
tétek leküzdését, illetve áthidalását vállalta merészen ez a célkitűzés.
lsten kegyelme mégis megengedte, hogy az akkor még utopisztikusaknak
tűnt reménységekből igen sok valóra válhatott.

Az intézmény éltető központja a kápolna. Reggeli és esti áhítatra
ide gyülekezik a népfőiskola hallgatósága, a vendégszálló vendégserege.
s a konferenciák résztvevőinek tábora. Az ország különbözö vidékéről jött,
a legkülönfélébb társadalmi réteget és világnézetet képviselő vendégsereg
itt ismerkedik meg az első napon azzal, hogy keresztyén környezetbe
került, mely életének minden napját Krisztussal kezdi és végzi.

A népfőiskolának itt nem annyira a társadalmi ellentétek kiegyenlí-
tése, vagy a parasztság öntudatosítása jut feladatául, hanem sokkal inkább
a világnézeti nevelés folytán az egyháztól sokszor teljesen elidegenedett
ifjúságnak az evangéliumhoz való visszavezetése. A tanulók között ugyanis
nemcsak a parasztifjúság. hanem az iparos és városi ifjúság is képviselve
van. Az elmult 25 év alatt 3451 fiú és leány vett részt a népfőiskola tan-
folyamain.

A vendégszálIó a legkülönfélébbembereknek adott már otthont.
Erdekés megemlíteni, hogy Sigtuna a svéd költők, írók, művészek és tudó-
sok kedvenc rnunka- és üdülőhelye lett. A svéd irodalmi élet vezető egyé-
niségeit már több alkalommal gyűjtötték itt össze nyári tanfolyamokra,
hogy felébresszék bennük a svéd néppel és társadalommal szembeni keresz-
tyén kötelességük tudatát. Ezenkívül azonban megfordultak már a ven-
dégek között a svéd és külföldi politikai és munkásszervezetek vezetöi is.

*) Björkquist Manfréd legújabban stockholmi püspök lett. Elmult év
öszén mondotta ki a svéd országgyűlés a stockholmi dioecesis megalaku-
lását: ezzel tizenhárom ra szaporodott a svéd püspöki egyházmegyék száma.
A legújabb svéd püspök egyházunknak és népünknek is igaz barátja, s hisz-
szük, hogy általa is valóra fog válni a svéd és magyar egyház közöttí kap-
csolat megerősödésének sok álma.
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Az itt eltöltött napok keresztyén légkörét minden bizonnyal nem lehet
oly egykönnyen elfelejteniök, aminthogy Sigtuna egyetlen látogatója sem
tud menekülni attól a benyomástói, amit rá csak néhány napos sigtunai
tartózkodás is tehet.

Az ifjú egyházi mozgalom humanisztikus célkitűzései közé kezdettöJ
fogva beletartozott egy középiskola terve, mely a klasszikus nyelvek müve-
lésének otthona lehetne, s egyben nevelésben, internátusának légkörében
pótolná a Svédországban ismeretlen felekezeti iskolákat. Ez hamarosan
létre is jött. Azóta az innen kikérült ifjakból a svéd állami és egyházi
élet számos vezetőembere lett. Ez az iskola tehát azt a feladatot tölti be,
hogy az ifjú-egyházi mozgalom harcos elitjeként küldje tanítványait az
egyház szolg álatába.

A sigtunai egyházi intézmények ezen kívül számos alkalmi össze-
jövetelnek, konferenciának és tanfolyamnak adnak szállást. Ezek részint
kapcsolatban vannak az intézmény munkájával, részint pedig rokon-rnoz-
galmak rendezései. Kedveltek az értelmiség számára rendezni szokott nyári
tanfolyamok, ahol aktuális teológiai, világnézeti, pedagógiai és egyéb tudo-
mányos kérdésekről tartanak előadássorozatokat neves tudósok és köz-
életi emberek. Egyetemi hallgatók és középiskolások, ifjúsági vezetők és
a belmisszió munkásai évente összejönnek itt hitbeli megerösödésre,
továbbképzésre és munkaprogrammok megbeszélésére stb. Ki kell emel-
nünk az évenként munkások és munkaadók, munkások és egyetemi hall-
gatók között rendezni szokott konferenciákat, ahol nyilt őszinteséggel tár-
gyalhatják meg az egymással gyakran vlgasztalan ellentétben álló felek
közös problémáikat és kereshetnek megoldást, megbékélést az evangélium
segítségével. Ez áll a lelkészek és orvosok között megrendezett találkozókra
is, amelyek bizonyságaivá lettek annak, hogy lelkészeknek és orvosoknak
éppen elég megbeszélni valójuk akad a jelenkorban egyrészt a munkájuk
közötti határvonal világos meglátásának tisztázására, másrészt az együtt-
munkálkodás lehetőségének meghatározására. Mindezek a találkozók 25
esztendő alatt elérték, hogy a svéd egyház megújhodhatott vezetőiben és
tagjaiban egyaránt, s hogy munkája életerős ifjú ágak kihaj tását ered-
ményezhette a nemzet testén.

Említést tettem az ifjú-egyházi mozgalom ökuménikus célkitűzéséröl
is. Ez a törekvés 1938-ban az "Északi Űkuménikus Intézet" megszervezé-
sében jutott tető alá. Vezetője Johansson Harry, Magyarországon is járt
fiatal lelkész lett. Az intézet egészen természetesen elsősorban az északi
népek és egyházak közötti együttmunkálkodást igyekszik elősegíteni. E
sorok írója azonban bizonyságot tehet több magyar lelkésszel együtt arról,
hogy rnilyen testvéri érdeklödést tanusítanak egyházunk iránt is. Az egyre
szorosabbra fonódó szernélyi kapcsolatok talán hamarosan lehetövé teszik,
hogya svéd és magyar evangélikus egyházak közötti testvéri viszony még
jobban elmélyedjen és tartóssá váljék.

Sigtuna 25 évéről ezekben a sorokban kívántam megemlékezni. Iga-
zában csak a sigtunai intézmény falai között járva telik meg az ember
szíve csodálattal lsten munkája felett: hogyan hívta életre egy lelkes ifjú
csapat által, Björkquist Manfréddal az élén mindezeket az intézményeket,
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épületeket, s hogyan küldötte Isten e falak közül harcra az Ö megifjo-
dott egyházának ifjú seregét. Istené a dicsöség. mindezértt A jubileum
évében pedig ,mi magunk is a testvér szeretetével 'kivéniuk. az Or kegyel-'
mének megsakasodását Sigtuna falai között!

Vajta VílmúS.

SZÉLJEGYZETEK'
Püspökeink évi jelentését
feltiinően közölték a napilapok, ha
állást nem is foglaltak ezzel kapcsa-
latban. Mindegyik jelentésben a győ-
zelembe vetett hit, a harcra való
buzdítás s a lelkek megerősítése
nyert helyet s ez a tartalom tette
az egész nemzet előtt értékessé a
jelentéseket. Egyöntetű tényként le-
het belőlük megállapítani azt, hogy
evangélikus keresztyén egyházunk
egybeforrott a nemzettel. Evangé-
likus szempontból ez nem feltűnő
és nem úi. Az állam és az egyház
között lehettek és akadhatnak né-
zeteltérések, sérelmek, de az egy-
ház, mint közösség és pedig mint
magyar közösség és magyarságunk,
mint közösség között semmiféle
különbözőség nem volt és nem le-
het! Egyházunkat rosszakaróink sze-
retik nemzetiségi egyháznak rnon-
daní és ezzel a megállapítással meg-
bélyegezni. Sajnos, evangélikusok is
gyakran elmerengenek ezen a "szü-
letési hibán." Tudunk azonban egy
református lelkész által készített
könyvről, amely a protestáns pa-
pok palitikai pályafutását és állás-
foglalását fagja ismertetni s ez a
könyv nagyban hozzájárul majd
annak tisztázásához és igazolásához,
hagy éppen egyházunknak köszön-
hető, hogy az evangélikus nemzeti-
ségek példaadóan állták meg he-
Iyüket nemzethűség szempontiébál.
Ha pedig történtek hibák, azoknak
okozója sahasemaz evangélikus hit,
hanem valamelyes közfelfagás volt,
Püspökeinktől lefelé egész a gyüle-
kezeti életig és munkáig, már a
rnostaní háborús világat megelőzően
is ugyani'lyen volt a felfagás, ugyan-
így íntettük és erősítettük egymást,
csak a sajtó nem vette észre.

Zilahy Lajos
ajándékozása, és még inkább írása
("Ami a romok alatt van") meg-

döbbentő módan irányítatta ráa
figyelmet az egész magyar-ság éle-
tének egyik legszörnyűbb rakfene-
jére: a vegyes házasságok bajára és
még inkább a reverzális-ügyre. A
megdöbbenés annál nagyobb, mert
látjuk: a reverzális-ügy nem a fele-
kezetek egymásközti vitajának az
ügye, hanem az egész magyarság
kérdése. Zilahy maga is vegyesval-
lású szülők gyermeke. Ez megérző-
dik a nevelésén. Kertelés .nélkül
vallja be, hagy vallásilag teljesen
közörnbössé lett. Csak a házassága
körül felvetődött kérdések ébresz-
tették örökölt vallásának a tudatára
és keményítették meg a "refarmá-
tust" (ha ugyan még reformátusnak
lehet ezt az életfarmát nevezni).
Talán azt is mondhatjuk: Isten a
házassága körül lefolyt dalgakkal
figyelmeztette az írót, hogy Istent
nem lehet megkerülni. Ha csak eny-
nyit mondhatnánk, akkor még örül.
hetnénk is annak, hagy Isten' a ve-
gyesházasságokat ,és a reverzális
'körül fólytatott harcot is 'fel tudja
használni. Igaz, hogy Zilahynak si-
került a kritikus pontot megkerülni,
-- s talán ez volt házassága tragé-
diájának egyik oka. Mert most kö.
vetkezetta kétszeres keresztéléssel
a keresztség megcsúfolása s azután
az első gyermek megszületése után
a belsőleg felborult házasság med-
dősége. Vajjan hányszor ismétlődik
évente titokban, 'a nélkül, hogy a
világ felfigyelne rá, a Zilahy-házas-
ság tragédiája? Hány házasság ter-
méketlen a vegyes vallású szülök
vallásos elközömbösödése és az egy-
házak féltékenysége rniatt P Hány
magyar gyermek nem születik meg
az áldatlan reverzális-harc miatt P

Külföldön már rég megállapították
a statisztikusok, hogy a vegyeshá-
zasságok terméketlenebbek, mint az
egyvallású szülök házassága. Most
a Zilahy-eset nálunk is rátereli erre
a körülményre a figyelmet. Miért
annyi az egykés házasság a közép-
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osztályban? Talán nem utolsó sor-
ban azért, mivel nagyon sok közte
avegyesházasság és mert a felszín
alatt hatnak avegyesházasságokat
megbénító ok ok.

Vajjon nem volna-e e téren ép-
pen elég egyházi és nemzeti Ieladat P
Vajjon nem kellene-e ezt a végze-
tes ügyet valóban egészségesen, a
békességszerzés (Máté 5, 9) és a ke-
resztyén szeretet jegyében megol-
dani? Vajjon nem lehetne olyan
megoldást találni, amelyik nem en-
nek vagy annak az egyháznak a ha-

talmi érdekét biztosítja, hanem az
lsten dicsőségére van? Mert jelen-
leg valóban: "miattatok káromolta-
tik az Istennek 'a neve a népek közt"
(Róm. 2, 24). Ha ezt a kérdést a
keresztyén egyházak békességgel
rendezik, talán a legnagyobb nem-
zetszolgálatot végezik napjainkban,
és inkább mutatiak meg keresztyén.
ségüket, mint a legjobban megren-
dezett ünnepélyek és nagygyűlések
tömegfelvonulásaival és szeretetet
hangoztató szónoklataival.

,

IROK, KONYVEK
Ókor - a jelenben.

Ha nem akarjuk, hogy kúltúránk mai válsága olyan belső elszegénye-
déssel végzödjék, melyet a legjobb esetben civilizált berberizmusnek le-
hetne nevezni, akkor mindent meg kell tennünk az iránt, hogy kúltúránk-
nak a múltból reánk maradt értékes elemeit átmentsük a jövendébe és igy
gátat vessünk annak az elvakult radikalizmusnak, mely a valóságot a rnúlt-
tal való teljes szakítássa akarja kimélyíteni.

A keresztyénség és a nemzeti történelem életfenntartó hagyományai
mellett s velük egybeszövődöen európai kúltúránk legértékesebb elemei hez
tartoznak kétségkívül azok, amelyeket az antik, görög-római világból
örököltünk. Örüljünk, hogy középiskoláink annyira-amennyire még ébren
tartják ennek tudatát. De ennek a tudatnak a középiskola elvégzése után
sem szabad elhornályosulnia értelmiségünkben, Kivánatos, hogy minél töb-
ben legyenek értelmiségünk vezető rétegeiben olyanok, akik szabad ide-
jükben tovább foglalkoznak az antik világ maradandó értékű emlékeivel.
Az ezekkel való megértö foglalkozás nemcsak a legnemesebb szellemi
élvezetek forrása, hanem egyúttal tudatossá teszi és megerősíti jelenkori
kúltúránknak saját ösmúltiával való kapcsolatát és újra meg újra szlnte
meglepően időszerű tanulságok szerzésére ad alkalmat.

Ezen belátások alapján csak hálásak lehetünk a klasszikus rnűveltség
barátai Parthenon egyesülete iránt, mely mai műveltségünk klasszikus
kapcsolatainak ápolását tűzte ki feladatául s ezt nem csupán saját egye-
sületi körében gyakorolja, hanem kiadványaival tágabb körben is igyek-
szik előremozdltani a korszerű klasszikus miiveltség ügyét. Bizalmunkat
csak növelheti és egyúttal büszkék lehetünk arra, hogy a kiadványok
szerkesztöbizottságának élén egy olyan nagyműveltségű férfiú áll, mint
vteaér Gábor kúriai tanácselnök, az országos tekintélyű jogász, egyházunk
egyik legkitűnőbb szellemi értéke. Az egyesület főtitkára pedig báró
Radvánszky Antal.

A Parthenon egyesület kiadványai két sorozatban jelennek meg.
"A Parthenon kétnyelvű klasszikusai" c. sorozat görög és római irók
műveit kritikailag átvizsgált eredeti szövegükben és avatott kezektől szár-
mazó, oldalanként párhuzamosan közölt magyar fordításban adja kezünkbe,
a .Parthenon-tanulmanyok'' c. sorozatban pedig kiváló szaktudósok építe-
nek kellemesen járható útakat a müvelt magyar közönség számára az
antik szellemi világ megértéséhez (100 lapos essaik kötetenként 2.80 pengés
árban). Mind a két sorozat a Franklin Társulatnál jelenik meg. .

Ez alkalommal mindegyik sorozatból csak az első helyen megjelent
1-1 kiadványra hívjuk fel olvasóink figyelmét.

A .Parthenon-tanulmányok' első kötetében "A politikai tudomány
kezdetei" címen Halasy·Nagy József, előbb pécsi, most szegedi professzor.



a magyar filozófiai irodalom ezidő szerint legkiválóbb mtlvelóje,. világos,
élvezetes, szín-magyar előadásban ismerteti Platon és Aristoteles állam-
felfogását. Aki először foglalkozik a tanulmány tárgyával, csodálkozni fog
a szerző sok megállapításának aktualitásán, anélkül, hogy elmosódnának
a helyzetek és az idők azon távolságai, melyek bennünket a politikai
tudomány kezdeteitől elválasztanak.

A "Kétnyelvű-klasszikusok" sorozatában elsőnek Sophokles '"Oidipus
király" és "Oidipus Kolonosben" c. két drámája jelent meg Babits Mihály
fordításában és bevezetésévei. (Ara kötve 6.60 P.) Moravcsik Gyulának a
kötetéhez Irt utószavából fájdalommal értesülünk arról, hogy a kiadvány
miként lett a nagy költő-műfordltó posthumus művévé. Babits Mihály
még a halálos ágyán olvasta a magyar és a görög szöveg tördelt lenyoma-
tát s "ha javltásokat már nem is végzett rajta, szeme az utolsó percig
ezen pihent meg ... " - Aki mint figyelmes olvasó, ha nem is több műked-
velönél, óhajt elmélyedni Sophokles ezen remekeibe, annak ma nem ajánl-
hatnánk jobb eszközt ennél a kiadványnál, melynek segítségével párhuza-
mosan élvezheti Babits mesteri fordítását és - amennyire görög nyelv-
tudása birja - az eredetit. Ha elrnélyedünk belé, mihamar egyoldalúnak
érezzük Lensunek az antik világról Savonarolájában adott, különben igen
megkapo jellemzését, mely szerint az antik világnak legfőbb varázsa, mely-
lyel szívünkbe hat, abban áll, hogy szelíd kézzel vezet el bennünket azon
fájdalom mellett, melyre vígasztalást nem talált. Az antik drárnában,
Sophokleséiben is velőtrázóan sikolt az a fájdalom, melynek forrása, az
isteni törvények, a Sors és az emberi indulatok összeütközése. Ehhez
képest az Oidipus Kolonosban végkifejlete gyönge vigasztalás. Oidipus
tragikumát (mint minden emberi tragikum ot) csak akkor értjük meg teljes
mélység ében, ha abban a sikoltó hangban feltárul előttünk az antik ember
lelkének az a vígasztalan fájdalma, mely megváltás után kiált. Aki a
keresztyén váltsághit szemével olvassa ezt az antik tragédiát, az mélyebben
érti meg és - az aestheticum sérelme nélkül - több lelki hasznot húz
belőle, mint bárki más. Olvassuk hát így! Csak akkor látjuk meg teljes
mélységében az "élő kapcsolatot" az ókor és a jelen között. Mert Hetek-
Jeitos szerint is "a mélységben az igazság".

Szántó György: Hajdutánc. H4-
rom kötet. Budapest, Singer és
Wolfner kiadás. Regénynek
mondja a szerzö ezt a rnűvét, dc
inkább egy nagyarányú, színgazdag
ecsettel megfestett történeti körké-
pet kapunk benne Bocskay István
koráról, első sorban a 16. század
utolsó évtizedeinek Erdélyéröl, de
még Magyarországról is, azután a
bécsi és prágai udvarról. Sokszínű
a kép, sokszor szétesö, csak Bocs-
kay személye visz bele némi egy-
séget. Sokszor bizony leverő rnoz-
zanatok sorakoznak benne vetél-
kedésröl, török- és nérnetszimpátia
közt vívódó urakról. fejedelmi ke-
gyelenkedésröl, Básta remuralma-
ról. Ezért fárasztó is az olvasása,
noha vannak benne kétségkívül
ügyes, jellemző erővel megalkotott
jelenetek. -ro

Kerékgyártó János: Két lélek.
Singer és Wolfner kiadása. -' Előt-
tünk áll a falu Kerékgyártó regé-
nyében, a bűnös, szegényes, fata-
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D Dr. P,öhle Károly.

lista, küzködö emberek közösség e.
Nagy a határ, de nem a f'alué a
határ sok földje. Ez támaszt indu-
latokat, gyilkosságot. A hős - fia-
tal lelkes katolikus pap - évek
hosszú küzdelrne után jut csak kö-
zelebb a másik lélekhez, a gyilkos
asszonyéhoz. Amikor emez meg-
nyugszik az örök törvényben, hogy
büntetés követ minden bűnt, pél-
dát ad egyben ,a falunak is arra,
hogyan találnak meg rníndent sze-
gény ernberek a gazdag Istennél.
Szép regény a Kerékgyártó Jánosé,
őszinte, vádoló kiáltás a magyar
faluért. Tehetséges ember írása s
benne sok-sok ígéret rejlik. V. L.

Falu Tamás: Járásbíróék. Buda-
pest, Singer és Wolfner kiadás.-
Falu Tamás lírai költö. Ez a regénye
is csupa líra. Egy vidéki járásbíró-
ról szól, aki elindul, hogy rnegta-
lálja azegvszer alig pár pillanatra
a hajóról látott leányt. Abrandképet
kerget, de 'ae élet kegyelmes iránta:
talál egy leányt, akiben felfedez-
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hetni véli a keresettet. Azután mé-
gis csak elveszíti, mert egy köny-
nyelműen kimondott szó széttépi az
illuzióra épített világot. A valósá-
got pedig végeredményben nem
tudja megragadni. mivel belesüpped
fájdalmába. A regény fordulatos,
kellemes olvasmány, líraja felejteti
-életünk nagy és kemény problémáit.

r.

Németh Lászlót Széchenyi. Bu-
dapest, 1942. Bolyai Akadémia. 190
lap . ..:.....Németh László Széchenyije
olyan költő, aki látásait nem vers-
ben vagy prózában, hanem politikai
és gazdasági alkotásokban írta meg.
Fiatalkori s későbbi olvasmányai is
túlnyomó részben szépirodalmiak;
Byron volt az eszménye, kínek pél-
dájára görögországi útra indult. En-
nek az útjának élményeit irodalmi
napló formájában dolgozta fel s
ezzel akart a közönség elé lépni.
Az ébredező magyar nacionalizmus
szele öt is elkapta sa közéleti pá-
lyára sodorta. A közéletben is költő
maradt: gazdasági, társadalmi al-
kotásaíban sokszor kevés a meg-

'alapozottság, sokszor nem is ő a
kezdeményezőjük, külsőleg nem is
valósulnak meg vagy kevésbé sike-
rülnek, szirrrbolikus jelentésük azon-
ban teljes. Ez adja meg alkotásai-
nak az egész magyar életet forron-
gásba hozó, lendítő, sugalló ere iét,
tulajdonképeni nagyságukat. A Ka-
szinó, ahol az ellenzék leszavazza.
vagy az üres termek kétségbe ejtik,
"a társasági érintkezésnek, vagy
ahogy ő rnondja: a Közlekedésnek
lesz költeménye." A Vaskapú, me-
lyen még alig mehetett át egy-két
hajó, annak a jelképe lesz, hogy a
kő- és vámbörtönébe bezárt ma-
gyar anagyvilággalakar érint-
kezni. A Lánchidon, melyen a ne-
mesnek is kell majd vámot fizetnie,
"a kizárt magyar rnilliók gyalogol-
nak be a magy.ar szabadságba". A
hitel követelésévei Anglia vállalatait,
hajóit, gépeit akarja nálunk elindí-
tani, a kor 'kezdődő kapitalizrnusát,
hogy általa 'a, törzsökös magyar faj
bontakozzék ki és boruljon virág-
zásba. A hitel szimbólumától meg-
bűvöltert nem látja, hogy a több
és jobb termeléssei idegennek fog

teremni a magyar, amíg az ország
tudta nélkül szabhatják meg a pénz.
értékét s emelhetik a vámokat. A.
válto-törvényszékek felállításával
pedig ki fogják húzni a magyar ke-
zekből a föld és a vállalkozások tu-
lajdonjogát s idegenek hatalmába
kerülünk. - Széchenyi a maga Ang-
lia-álmaval őrlődött az uralkodóház
és a rendi alkotmány 'két malom-
köve között. Költöi f antáziájával,
mely magasan a valóság fölé vetíti
a maga látásait, sokszor úgy lát-
hatta és abban reménykcdett, hogy
az uralkodóház nem akadály, söt
maga fog szabadkezet adni, segít-
séget nyujtani az ország kibontako-
zásához; majd meg arra számított,
hogyavuIt, rendi alkotrnányunk tá-
gu] :ki, korszerűsödik és kebelébe
fogadja a kiz árt jobbágy milliók at.
- Szerző ebben az új Széchenyi-
képben azt akarja megmutatni, hogy
miképen futottak össze az összes
magyar sorskérdések szálai egy sze-
mélyiség gyujtópontjában s ki volt
az az esendőségeiben is nagy em-
ber, aki a magyar sorsot egziszten-
ciálisan hordozta. Mélv lélektani
vizsgálódással világítja meg Széche-
nyi éldének egyes, rejtélyes fordu-
lópontjait (pályakezdése, őrültsége,
öngyilkossága), sok olyan jellemző
életadatot kutat fel, választ ki és
használ fel, melyekkel emberi kö-
zelségbe tudja hozzánk hozni a leg-
nagyobb magyart. F. 1.

- Külföldi folyóiratok.
A Luthertum (Lipcse Deichert-

kiadás, megjelenik havonta, előf.
ára negyedévre 1.50 RM) f. é. július-
augusztusi kettős száma G/ondy!!
volt erdélyi szász püspöktől közöl
egy tanulmányt Sprang er "Welt-
frömmigkeit" c. feltünést keltő írá-
sáról, TriJIhaas pedig a modern ige-
hirdetés kérdéseiről ír.

A .Deutsche Theologie" (Stutt-
gart, Kohlhamrner-kiadás, megjele-
nik havonta, előfiz. ára negyedévre
1.50 RM) f. é. április-júliusi szá-
mában Fescher "Én vagyok az ajtó"
címen Ján. lü, 1-18. értelmezéséről
ir, Heendlet pedig "A lelkipásztor
találkozása korunk vallásos erőivel"
címen értekezik. K.



MOST' JELENT MEG
Scholz László:

Szegényeknek szabadítója.
51. Igehirdetés. 256 lap, ára 6·20 P.

Gotthelf Jeremiás-Kutas Kálmán':
Pénz és lélek.
3. kiadás. Ára 40 fillér.

Megrendelhetók a Fébé könyvkereskedésben Budapest,
VII. Damjanich-u. 25/a.

Új könyvek.
RUnKAY-MIKLlÁN GÉZA: lsten a mi ollalmunk.
Frontkatoriák imakönyve. Ára: 40 fillér.

BENKÓCZI - Dr_ KEKEN: Imlt minden evangélikus-
nak tudnia kell. 3. kiadás. Ára: 1·60 P.

}'j~.,., r.
Kaphatók az "Üzenet" kiadóhivatalában, Kecskemét.

TemplomkerUlök kJlogdsaJ,
Templomba jdrók probl~mdJ
közül több száz közkeletű kérdésre ad feleletet

De:séry €ds:ló
egyetemi lelkész most megjelent

TempJomo:ó kdté c. könyve.

A könyvet Révész István és Fekete Géza rajzai díszítik.
120 oldal, ára 1.20 pengő.

Megrendelhefő az .Üzenet: kiadóhivatalánál Kecskemét,
Luther palota.



Olvassuk, terjesszük
a "Keresztyén Igazség" kladvAnyait!

Dibelius Ottó:
Karner . Károly:

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
5.20 P.)
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

" "

" "
"Keresztyén Igazság" füzetek:

1. Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér.
2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
3. Pröhíe Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
5. Dr. Luther M'.: Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél ked-

vezmény!!)
Kiss Jenő: Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél

magyarázata.) 2 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve 1.50 P.)

- Scholz László: Jézus Krisztus. 1.40 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasói nak, a kiadóhivatalban rendelve 1 P.
25 példány rendelésénél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénél 80 fillérért száll ftjuk.)

Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P,egészvászon 11 P.

Urbán Ernő: Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kívül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszállftott ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ara:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállftott ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított ára:
3 pengő.

Megrendelhetik a "Keresztyén Igazság" kiad6hivatalában, Sopron.

Dr. Karner Károly:

" " "
" " "
" " "

• könyvek ára bmizelhet. a "llIesztyén Igazs6g" klad6hlvatala, Sopron
45.031. sz. csekkszámlájára.

Baross-nyomda: Unaly é. Koncz (Haran.sz6 nyomdája), Gy6r.


