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Alászá lIás.
Úgy tetszik nékünk, mintha csak most bontakoznek ki a nyár min-

den pompája. Pedig máris rövidülnek a napok és a termésset egész gazdag-
ságának pazar kitárulása nem téveszthet meg a felől, hogy élete az ősz
dermedtségének, a tél halálának megy eléje.

A természetes élet alászállásának valami szent szükség essége fennáll
a lelki élet területén is. Erre figyelmeztet az egyházi élet jelen szakasza,
amelyet az ősegyház Keresztelő János születésnapjával (jún. 24.) kapcso-
latban őróla nevezett el. Tőle származik ennek az időszaknak vezetőgon.
dolata: "Annak növekednie kell, nékem pedig alábbszállanom." (Ján. 3, 30.)

Ez az alászállás, megfogyatkozás, lassú elenyészés a lelki téletben
egészen mást jelent, mint a természet fokozatos haldoklása. Csak annak,
elsorvadására vonatkozik, ami .az emberben földhöz kötött, romlott ter-
mészetéből fakadó, istenellenes. Ennek megfogyatkozásával párhuzamosan
kibontakozik benne egy magasabb rendű élet,az Isten kegyelmes szándé-
kának megfelelő, az Istennel összhangban lévő és ezért mélységesen ki-
egyensúlyozott, belső békességében boldog élet: Krisztus élete.

Ezért ez az alászállás, ill. növekedés mentes minden mélabútól vagy
fájdalomtól, amelyet a természetes élet területén minden sorvadás, és hal-.
doklás kelt. Csak olyan célkitűzések és törekvések lesznek benne semmivé,
amelyek igazi boldogságot nem hozhatnak, legtöbbször pedig legalábbis
lelki szenvedésre kárhoztatnak. Helyettük pedig olyan célok ragyognak fel
az ember előtt, olyan igyekezet feszül benne, amely magában hordia a
boldogság jutalmát. Mert nekünk embereknek nem adatott más igazi bol-
dogság, csak ez az egy: az Istenhez érkezés, az Istenben megmaradás bol-
dogsáp!

Ez az aláobszállás, ill. növekedés éppen azért független az életkortól.
Szükséges már akkor is, amikor az ember életének útja még nem érkezett
fel a hegytetőre és a fiatalság erői még távol vannak a meg torpanástól.
Az alábbszállás követelménye nem kíván' az ifjúságát, az életerő teljességét
élvező embertől élettagadást. Csak attól óvja, hogy az élet megnyerését
célzó határtalan akarásában ne veszítse el magát az életet,

A növekedés szent szükségesség e nem szűnik meg akkor sem, amikor
petyhüdtekké válnak az izmok, az arcról eltünik a hamvas pír és az élet
útjára egyre hosszabb árnyékot vet az alkony. Krisztus a testi élet rom-
jain is növekedni akar. Az igazi élet akkor is új és új erőt meríthet Belőle.
Hogy ez lehetséges, mélység es vigasz az öregedés bánatában. Hogy' szük-
séges, megrázó. intelem az örökkévalóság küszöbén,

Az alábbszállást, ill. növekedést isteni "kell" várja. A "kell" kérlel-
hetetlensége feloldódik az isteni "lehet" kegyelmes ígéretében. Mindkettő
arra ösztönöz, hogy hálás szívvel így válaszoljunk reájuk: "akarom!"

Budaker Oszkár.
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A naqvtestarrtentum.
Az emberiség nagy testamentuma a szenvedés, Nemzedékről nemze-

dékre ez a mi örökségünk. Nemek, fajok, vallások és kultúrák elválaszt-'
hatnak egymástól, de a szenvedés míndnyájunkat sorsközösségbe ková-
csol, Terruészeti adottságokon és emberi g átakon túl életünk egyetemes
szenvedésböl sarjad, szenvedés által fejlődik s a legnagyobb szenvedés,
a halál pillanatában mulik el.

Ha valaki a patak útját visszafelé kísérve az eredetet a forrásban
latja, téved. A hegy mélyén millió hajszálér keresi egymást és összetevödve
tisztul csak forrássá. Az ember életének kezdete nem a születés, hanem
a fogantatás. Ez pedig a történelemnek misztikus kohója. Eredetünk a
hegynek titokzatos mélységébe nyulik vissza. S a neve a szenvedés hegye.

A szenvedés nem magyarázza meg önmagát. Csak jelzi az ismeretlent.
Kezdetben történt valami s ennek a történetnek következrnénye a szenve-
dés, Ami kerabban volt, nem tudhat juk. Hiszen a történelem épen azzal
az egyszer történt eseménnyel kezdődött. Azóta a szenvedö emberiség
törtenelmét éljük. A boldogság bennünk már csak úgy él, mint töredezett
emlék s naponta fel-feltörő reménység.

Oe ezt sem egymástól tudjuk Tulajdonképen miqden,' amit rriondha-
tunk, annak ajkáról származik, aki legtöbbet szenvedett ezen a földön.
Az előtte járó próféták, a kertársak s a jöttéról tanúskodók fájdalmak
férfiának, báránynak, a nagy szenvedőnek nevezték. A szenvedö emberi-
ség minden kínja rajta' volt s az Ö halála volt a legnehezebb.,

Jézus szenvedése mutatta meg nékünk, hogy miért is kell fájdalmas
életet élnünk. Olyanok akartunk lenni, rnint az Isten. Ez a bűnünk. Azzal,
hogy Istenné akartunk lenni, elvesztettük legdrágább kincsünket, Istenhez
való hasonlatosságunkat. Ez a bűnnek büntetése. Kikerüihetetlen sorsunk-
nak, a szenvedésnek itt van a magyarázata. Hogyne szenvedne a cserép?
Hiszen elvesztette épséget, teljességét. Szembefordultunk az Istennel s
magunk akartuk élni életünket, - de életünkből ezután csak cserepek
maradtak. Halvány emlékei a gyönyörű multnak, Örök vágyódás, kitép-
hetetlen sóvárgás a teljesség után, pontosan lsten után, de Ö elrejtőzött
haragja felhői mögött, S ezért - lett a sorsunk a szenvedésl

Jézus a szabadító. Amióta teljesen, egyetemesen és véglegesen ma-
gáravette az emberiség min den szenvedését vagyís a bűnnek büntetését,
azóta a fájdalmas emlékezésünk mellé szívünkbe telepedett a biztos re-
ménység. Most már tudjuk, hogy nem tesz mindig szenvedés a sorsunk.
Miképen egyszer történt valami, ami nyakunkba zudította szerencsétlen
sorsunkat, úgy Jézus történetének eseménye elveszi ezt s visszaadja az
elveszített boldogságot. Jézusban szilárd reménységünk van a jövendó
felő\.

Mindenki tudja közöttünIk, hogy szenvedés a sorsunk. Legtöbben azt
is tudják, hogy ez a bűnünknek büntetése. Nem kevés azoknak a száma
sem," ~kik ,'ismerik Jézus történetet. S mégis meg kell állapttanunk, hogy
nem értjük még rnindig, miről is van tulajdonképen szó.

A szenvedés nem a haragvó Isten kibékítését szolg ália, A világ min-
den szenvedése sem volna erre a feladatra képes. Oe nincs is szükség ra.



a:sten maga békélt meg velünk. A szenvedés értelmét épen itt találjuk '
meg, amikor arra figyelünk, hogyan engesztelödött meg velünk?!

Az Isten és az ember közti megbékélés ára a legnagyobb szenvedés
volt: Jézus elképzelhetetleriül nagy: f ájdalrna ' és "kinja'<árán' 'ertgesztelődött
meg a haragvó Isten. Ez nagy titkot rejt magában. Mert ebből kiviláglik,
'hogy a szenvedés ugyan a bűnnek büntetése, de egyúttal a szabadulás
<eszköze is, Jézus nem királyi paranccsal, nem könnyed, angoles gesztus-
.sal, nem is emberbaráti részvéttel vette el a szenvedés átkát, hanern a
tökéJ.etes·szenvedés, a kereszt vállalásával, "

Háborúban élünk Valamilyen formában mindegyikünk megismerte
.a szenvedésnek háborúban még könyörtelen ebb arcát. Könnyen lehet, hogy
népünk számára nem sejtett szenvedést rejteget a legközelebbi jövő. Meg
'kell ismernünk a szenvedés belső értelmét.

A szenvedés az egyetlen' megváltó hatalom a földön, Jézus örökké-
való példája mellett gondoljunk apró,emberi dolg ainkra. Számtalan' csa-'
Iádot megmentett a pusztulástól egyetlen családtag néma szenvedése, 'Té-
'kozló fiúkat sohasem a szigor, hanem a vétkéért szenvedö szülö fájdalma
térített meg a gonosz útról, A kultúra 'tenger szenvedést takar. Hány 31t-
virrasztott éjszakájába, lernondásába, vívódásába, szellemi -és- fizikai szen-
vedésébe kerül egy-egy fel fedezés a tudósnak! S a katonákat, higgyétek
~I, nem a fegyverek, hanern a szenvedés vállalásának minöség e segíti li.
.gyözelemig. Soha senkit nem lehet erőszakkal megmenteni. A nemzeti
m~g.~j,hodás sem parancsuralom eredménye. Napoleonok sikere' ragyogó
bukás. Sok keresztyén államnál Üsztábban latja a' szenvedés megváltó="
.hatalmát korunk nagy hindu szenvedője, aki a világ legtagoltabb, szétfor-
gacsolt népét szervezte meg egységes törnbbé - épen a szenvedés földön-
túli eszközével,

A szenvedés önkéntességén fordul meg mitiden. A természetes ember,
úgy .amint van, menekűl a szenvedés elöl. Élvezni akar. Ha mégis utoléri
minden ember 'sorsa s csapás csapás után vérzi fel szívét, szenved. Dec
-ennek a szenvedésnek nincs megválto hatalma. Hiszen ez a sarokba szorí-
tott kutyának mérg és szükölése,ném pedig a. termékenyítö, áldott szen-
védés.

Ma a második világháború negyedik esztendejében a legtöbb ember
kívánja a békét. Akármerre járunk, mindenütt sóhajtozva várják a lelkek
a béke jövetelét, De vajjon miért? Talán 'azért, hogy a háború szélsőséges
viharában, f'elvillant teendők, akuttá vált százados mulasztások elintéztesse-
nek?' hogy teljes erővel végrehajthassák míndazon okok kiküszöbölését,
amelyek előidézik a háborút? hogy a most pazarul' folyó "drága embervér"
kímélése történjék s mindenkinek meglegyen- a tisztességes keresete, be-
csülete és poziciója? hogy ne, csak háborúban készüljenek a halálra, hanem
a béképen is úgy éljenek .ezentúl majd mindig, mintha a következö perc
meghozna a megfellebbezhetetleri véget s az utána következö száma(i'ást?
- folytathatnánk a kérdéseket, de felesleges. Nyilvánvaló, hogy a nagy
többség nem ezért kívánja a békét. Sőt inkább azért, hogy ismét szabadon
tehessék azt, amire kedvük szottyan, zavartalan órákban habzsolhassák az
-élet szépségeit s ne kelljen rnindig a csúf halálra gondolni. A szenvedés
elöl akarnak menekülni az élvezésbel .

Senki ne higgye, hogy túlzás ez. Inkább kevesebb, mint maga a mez .•
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telen valóság. Hiszen ma divatos jelszó kezd lenni a legfiatalabb nOI nem-
zedékben: "csalk semmi szenvedés!" Anyának lenni, gyermeket szülni, ne-
velni, örök lemondásban, élni, hajnaltól napestig talpon lenni s hordozni
minden nap a 'go~'dok súlyosodó zsákját? nem, nem, nem. Férjhez menné
minden áron. De feltételekkel. S az első kikötés: gyerek pedig nem kell!
- S a fiatel férfiak? A legtöbbjük számára a házasság csupán poziciót-
szerzö eszköz és kényelmes vár, ahonnan a vár urának persze szabad, sőt
illik portyázó útra indulnia szornszéd várak felé ...

A fronton jobb a helyzet. 'De ott 'sem hiányoznak az élvező nihtJisták
Nemzeti dicsőség övezze azokat, akik. önként - vállaltak a legsúlyosabb
szenvedést, sőt a halélt is a győzelemért. De nem mindenki volt ilyen.
Sokan voltak, alkik drágábbnak tartották "rongy élet'i-üket, mint esküiüíc
megtartását. a haza becsületét s a legszebb áldozatot!

Az itthoni gazdasági zavarok elsősorban azon mulnak, hogy az em-
berek nem hajlandók lemondani, fizikailag szenvedni. Nem szegények va-
gyunk, hanem igen nagyok az igényeink!

Vajjon megváltó hatalom az ilyenfajta szenvedés is? Senki nem merne
igennél válaszolni. Mindegyikünk érzi, hogy a szenvedés önkéntességéri
fordul meg minden. Jézus nem kelletlenül, nem is kényszerítve menrt a'
keresztfára az önkéntes szenvedés örök példáját mutatva, hanem mag ától..
Tudta, mi vár rá és nem mondott ellent mégsem. Pedig a Gecsemáné-
kertben való vívódása mutatja, hogy milyen nehéz volt néki szenvednie.
Hiszen benne nem volt bűn, a szenvedés oka. Mi bűnben fogantattunk sc
így szenvedésre születtünk. De Jézusa Szentlélektöl fogantatoÜ és csak

" vállalta a szenvedést!
Az önkéntes szenvedés a kiteliesedett bűnbánat. Köztünk már csak

.. a Szentírás szavai élnek. Hányszor beszélünk pld, a bűnbánatról, de töké-
letesen félreértjük. Nem az a bűnbánat, hogy szégyenkezves könnyes
szemmel Isten oltára elé futunk kérve a lelkiismereti fájdalom megszün-
tét. Aki így tesz, az a bűn következménye elöl keres szabadulást. Pedi'g-
a bűnbocsánat nem abban van, hogy Isten elveszi a bűn következményét;
hanem hogy megbocsát, vagyis nem haragszik többé! Isten a .bűnbócsánat-
ban elfelejti a bűnünket. de mi nem felejtjük el. Épen ez az oka örök
hálánknak Mi rnindig tudjuk, hogy honnan szabadított meg bennünket az:
Isten. Azok a minden nemzetségből, fajból és ágazatból származó fehér-
ruhás megváltottak "a nagy nyomorúságból" jöttek s ezért mondanak
dícséretet Isten trónja előtt. Amig 'pedig a földön Járnak, - hordozzák
a keresztet. Ha nem lenne meg bennünk a megbocsátott bűnök emléke,
moharnedánok lennénk vagyis "élvező törökök" (Luther) és nem a Krisztus.
.szenvedésének osztályostársai. Mennyire más lenne a mi egyházi megúiho-.
dásunk, ha bűnbánatunk nem a bűn következrnénye elöli ruenekülés lenne,
hanem a méltón ért szenvedés önkéntes hordozása, tudva azt, hogy épen
ebben a szenvedés-vállalásban 'kézzelfogható számunkra Isten megbocsátó-
szeretete,

Dosztojevszkij monumentálís regényében ("Bűn és bűnhődés") van.
egy rendkívül tanulságos jelenet. Raszkolnyikov ott ül Sonja szobájában.
Együtt van a gyilkos és az. utcai lány. Sonía a férfi kérésére felolvassa
Lázár feltámasztásának történetet. Amikor a lány elcsukló hangon lebukott
fejjel befejezi, Raszkolnyíkov lába elé borul és megcsókolja a földet. Sonja



nem tudja, hogy Raszkolnyikov gyilkos s benne csak 'az előkelő család
egyeterni hallgató fiát látja. Ijedten f elug rik s halálos zavarba jön. Előtte,

'<il társadalom kivetettie, a szennyes nö elő-tt így tenni, ami csak a szeriteket
illeti?! Akkor rnegszólal -a férfi: Sonja, nem előtted tettem ezt, hanem
Ieborultem al. emberiség mérhetetlen szenvedése előtt ... ! Azután elment
a rendőrségre, megvallotta vétkét, hogy így magára véve keresztjét, el-

,,\ .
, . 'U!yerje"a békességet!

Áldottak a szenvedök; akik önként vállalják magukra a loínokat pa-
. .nasz és zokszó nélkül. Nem a demagógok áldottak, hanem a csendes szen-

védők. Nem a', lwzmetikai szalénok szép testű, de lelketlen rnű-női, hanem
.a ringó járású, anyarnosolyú asszonyok. Nem a magukat iáruba bocsátó
'fiatalok, hanem a becsületért minden árt megadó; nagyszerű új hajtások
Nem a mellveregetök, hanem a kereszthordozök. Nem a napoleonkcdö
diktátortojások, hanem a nemzet alázatos napszámosai. Áldottak, akik ön-
magukat emésztve égnek és világítanak lobogó útmutatóként. rnint gyertya
az Úr oltárán! Áldottak, akik nem gyűlölik a háborút, hanem szenvednek
miatta. Akik nem lázadoznak, hanem lelkükön hordozzák családjuk, nem-
zetük, egyházuk s az egész világ tenger gondját, nyomorúságát és imád-

-koznak.
Előttük elporlanak a sziklák, megnyilnak a gátak, a lehetetlen lehetövé

válik. Ezek az új világ hordozói. Misszionáriusok állandó életveszedelem-
ben 'keleten és . délen, amputált testű katonák kórházi ágyon, szomorú
özvegyek, apjukat hívó árvák., a nemzet vezetésében ezer gonddal küzdö
férfiak, örökös szórványharcot vívó papok és hívek, a gépek rabjai, a
számüzöttek, messzi orosz hadif'ogolytáoorban szenvedök, a nevelés ezer
csődjét látva is újra katedrára lépő pedagógusok, a harcosok földön, vízen
és levegőben. Oh, áldottak a szenvedők, ha önként szenvednek másokért,

ismerve a bűnnek súlv ét, de ismerve a "megvéltés hatalmát!
Áldottak a szenvedők! Áldott a nagy Szenvedöt Áldottak a Vele szen-

vedők!
Balikó Zoltán

.Szavak devalvációja.
A XVIII. század végén, a 'francia f'orradalorn diadala nyomán egész

Európán végig száguldott a forradalmi' zászló hármas jelszava: "Szabad-
ság, testvériség, egyenlőség!" Amerre járt, meghódította a népek lelkét
és itt is, ott is gyúltak a tüzek ... és egyre többen lettek, "akik érted
'haltak, szent világszabadság".!

Nem mult el kétszáz esztendő azóta! Mivé lettek ezek a szent szavak?'
Szabadság! Petófit és kertársait halni tudjuk érne. Egy-két nemzedékkel
utánuk már csak a profit szabadságát érthettük alatta. Megkopott, elérték-
telenedett, tartaimát vesztett szóvá lett annyira, hogy ma már vannak
népek, amelyek kórusban kiáltják: Nem kell a szabadság, kenyeret adj
nekünk! A szabadság 'csak arra volt jó, hogy leig ézza az erős a gyengét
'és kihasználja a maga javára} Az egyenlőség nemzeteket mozgató erő
'volt a kiváltságok korában; ma már tudjuk, hogy egyenlőség csak Isten
színe előtt van, egyébként a régiek helyébe új kiváltságok születtek t
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A testvériség szent köteléke még egy hazának a fiait sem tudta sok helyeni
valóban testvérekke tenni! Igy azután mindhárorn, valamikor egy új vilá-
got jelentő szó értékét vesztette, devalválódott, vagy új tartalommal teli-
tödött meg. Beszélünk szabadságról, egyenlöségröl, testvéríségröl, de talán.
ahány nép, ahány társadalmi osztály tagjai vagyunk, annyitélét értün;k
rajta.

Veszedel mes~,,4z.,i.iJ,y.en "devalváció" vallás-erkölcsi szókíncsünkben.,

Vegyük például ezt a kifejezést: keresztyén vagy keresztény. Nagyon'
sokszor halljuk e szót jelzöképen a "Magyarország" szó mellett. Uton-
útfélen használják, szinte elkoptatják! Mit értenek rajta? Kétségtelenül van
ennek a szónak gazdasági vonatkozása. Azt, hogy a teljesen zsidó kézbe
csúszott ipart és kereskedelmet vissza kell menteni "ker.esztyéa.i' .kezekbe.

, Kétségtelen, hogy van ennek a szónak morális vonása is. A zsidó "erkölcs'"
annyira elüt a keresztyén erkölcstől, hogy az előbbinek visszaszorítását
még az is követeli, aki küJönben ugyanolyan életfelfogást vall, mint egy
izig-vérig zsidó, csak rejtetten éli. Nem kétséges, hogy van ennek a ielzö-
nek felekezeti éle is!

Kérdés: megelégedhetünk-e mi ezzel? Christianus - keresztyén nem
jelentett többet a fentebb említetteknél ? Nem jelentette-e a Krisztus köve-
tését!? Nem jelentette-e azt, hogy az illető rátette az életét, az üdvösséget
a Kriszfusdt?" ~~; inert -Krísztusban- meg4eleat ,neki..az Isten Jnlntörlö ..ke-
gyeime, gyermeki engedelmességből és hálábó! Neki szolg ált, élt és aj

'benne való reménységben halt? Mennyire megüresedettez "li szö: keresz-
tyén! Sokszor anyakönyvi bejegyzést, vagy fajhoz tartozást jelent, pedig
valamikor .életet jelentett. Új életet, amelyet az Isten teremtett valóságos
szent "él'~ti'e. '

'Egy másik példa a devalváqióra. Evangélikus ember az, aki Isméri
az evangéliumot és a szeritit éJ! Mivé zsugorodott össze ez a szó! Akkor
is hálát kell adnunk Istennek, ha az evangélikus ember egyháctörténeti
tudattal evangélikus. Oseinek tiszta hite oltár a szívében s egyházát bán-
talmazni nem engedi, védi és ápolja, de bibliája érintetlen! Életbölcseségét
már nem az evangelium forrásánál szerezte. Milyen boldogok vagyunk.
amikor az ilyen evangélikusokat bele tudjuk építeni egyházszervezetünkbe,.
hogy legyenek oszlopok! De az evangéliumot ismerő, azt életük vezér-
fonalául értékelők serege mellett - mert hála Istennek sereg ez a tábor
is - egyházunk nagy tömegében evangélikus, a szó mélyebb értelmének.
igazi értelmének minden tudata és minden gyakorlása nélkül!

Van egy manapság sokat vitatott fogalmunk, amely nem annyira
devalválódott, mint áthasonult. A lélek halhatatlanságára gondolok. Ami-
kor pro és kontra olvasok a vitazök írásaiban, az az érzésem, - hogy
itt is - nem a nagytudományú vitázok rÚzéről - eltolódás történt a
kifejezés tartalmában. "A II.sdzád 'teolőgiá,ja átvette ezt, a', kétségtelenül
'filozófiai kifejezést és alkalmazta teológiai téren. Ezzel nem akarta szü-
kíteni a keresztyén feltámadás-hitet. A filozófia által kitermelt gondolatot
arra használta fel, hogy a keresztyén örökélet-hitet közelebb vigye az
emberek lelkéhez. A gyakorlatban azonban az történt, hogy a halhatat-
lanság képzete kiszorltotta a .Ieltámadás-hjtet-és mindazt, amit a Szeritirás
alapján a halál utáni dolgokról tudhatunk, nevezetesen: ítélet! kárhozat!
A mindennapi életbell ez a, hit. ilyan kííeíezéseket nyer: tested nyugszik
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a föld ölében, de halhatatlan lelked p. o. egy jó magyar politikus és állam.
férfi esetében - a magyar Úristen trónja előtt népéért könyörög, Ha
művész az illető, akkor p. o. halhatatlan lelke az örökéletű alkotásaiban él
tovább! Legújabban temetett nagy halottunk ravatalánál komoly ember
búcsuztatott azzal, hogy lelke már' az Isten trónusa előtt él dicsőségben!
Ez lehet mind igaz. Majd meglátjuk, Azonban ha ezt a kifejezést "halhatat-
lan" el kölcsönz öm is, a Krisztus bűntőrlő kegyelmét az érettem kiontott
vérét, az lsten napjáinak ítéletét, az örök elveszés lehetöségét nem szabad

, elhagynom. mert a:]{Kor olyasvalamit hagytam el a Szentírástió], ami 'nélkül
ugyancsak "eretnek" számba megyek. E szónak használata körüí is ke-
resni kell a tiszta értelmet.

Ez az, amiért ez a cikk Iródott. Számtalan szó devalválódott .átf or-
málódott, idegen tartalommatf elt meg. Helytelenül használjuk őket s nem
ugyanazt értjük rajta. Tisztítsuk meg azért a beszédünket a homályos
értelmű szavaktóI. Keressük meg a szavak eredeti érteimét. Ne legyünk
beszédünkben meggondolatlanok, sem könnyelműek, Gondoljuk meg, amit
mondunk, és legyünk őszinték a beszédben. A szavak ne mondanívalönk
elrejtésére, hanem tiszta kifejezésére szolg áljanak. Formai és tartalmi
szempontból ~ya!Tánt meg kell .vizsgálni szókincsünket. Érvényesüljön az
ifjúság nevelésében minden fokon ilyen irányú nevelés. Ma, mire elvégzi
az embef~az egyetemet, teljesen elromlik a magyarsága (nyelvbenl). Igye-
kezzünk a szavak helyes jelentését életünkkel alátámasztani! Ker esztyénség,
krisztusi erkölcs stb .. kifejezések csak úgy nyerik vissza eredeti tartalmu-
kat, ha .a szavak. mög ött élet rejlik. Ne "hosszú csahos nyelvvel" szeressük ,
a hazánkat, mert akkor megüresedik ez a szó "haza" és értéktelenne válik,
hanem szeressük szolgálattal, tűréssel és áldozattal. Akkor a "haza" szó
is visszanyeri régi csengését és értelmét. S így van ez minden szóval;
amely mögött ott áll a tartalom ismeretéből fakadó komoly élet, az új
értéket nyer. Amikor minden erönkre szükségünk van azért, hogy nem-
zetünk sikerrelTejezze be nagy' harcát, minden igyekezettel azon kell len-
nünk, hogy beszédünk, szavaink a nemzet újjászületését elősegítsék

Kósa Pál,

Egyházunk iskolái.
1. Az iskola fontosságát egyházunk mindenkor megértette. Most

azonban nem foglalkozunk .azzal, hogy mit tett egyházunk az iskolaügy
terén a multban, hanem csak azzal, hogy ma micsoda jelentős tényező
az jskola egyházunk életében. Egyébként is méltö ez figyelmünkre, de
tanév végén különös mértékben igényli érdeklődésünket. Iskoláink meg-
érdemlik, hogy meleg hálával gondoljunk rájuk.

Sajnos, szükséges, hogya' hálára külön is késztessük egyházunk
tagjait. Igen, egyházunk hatóságal. ismerik, megbecsülik iskoláinkat, - de
az evangélikusságról nem lehet elmondani, hogy ismeri és helyesen érté-
keli iskoláink munkáját. Néhol az a baj, hogy megszekták az evangélikus
iskola létét és működését; magától értödö, hogy van és dolgozik .. Ilyen
helyen szükséges, hogy tudjanak arról a küzdelemről, amely másutt az

. evangélikus iskola felállításáért és fenntartásáért folyik. (Hányan ismerik
pl. orosházi girnnáziumunk és az Ú. n. törpe-iskolák létharcát?) Másutt az .
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a baj, hogy olyanok hangoskednak iskoláink feletti ítélkezésükkel, akik
csak egy-két iskolát ismernek; ami rosszat tapasztaltak, általánosítják;
különöseri nehéz kiemelni egyoldalú bírélgatásukböl azokat, akiknek a
gyermeke kudarcot vallott valamelyik iskolánkban. A hála szava mindig
halkabb, mint a' bírálaté; ezért kell hangoztatnunk, hogy evangélikussá-
gunknak jobban kell becsülnie iskoláinkat, mint a jelenben teszi.

2. Szépen rnondia egyházi törvényünk: iskoláink az egyház tes t é he z
tartoznak. Az' egyház tagjainak is' ezt a felfogást kell érvényesíteniök
iskoláink iránti érdeklödésükben, felelösségükben, hálájukban és áldozó
szeretetükben. Akkor is, ha gyermekeik evangélikus iskolába járnak,
akkor is, ha nincsenek gyermekeik vagy nincsenek iskolába 'ja,ró' gyer-

mekeik, - sőt még akkor is, ha vannak ugyan iskolába járó gyermekeik,
de nem evangélikus iskolába járnak! A másféle iskola iránti esetleges
hála senkit sem ment fel egyházunk tagjai közül az alól a kötelessége alól,
hogy szeresse, becsülje,' támogassa -és védje iskolainkat. S hasson- az elv:
evangélikus gyermeket lehetőleg evangélikus iskolába!

3. A mellékelt térkép elsősorban azt mutatja, hogy mennyi iskolánk van.
Népiskoláink száma felülmúlja a 400-at, ennél a számnál azonban

fontosabb, hogy hány tanerőműködik bennük. A statisztika ugyanis l-nek
számítja az egy-tanítos iskolát is, meg azt is, amelyikben 20--30 tanító,
tanttónö működik, Ahol ilyen nagy a tanerők száma, ott nem is egy
épülete van az iskolának, hanem több, szerte a községben, sőt esetleg a
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tanyákon. Ezért mond többet .ez: 1941/42-ben népiskoláinkban 776 tanító,
ill. tanítönö tanított.

Fiúgimnáziumunk van 8. (Aszód, Békéscsaba. Bonyhád, Budapest,
Nyíregyháza, Orosháza, Sopron, Szarvas.)

Leánygimnáziumunk 3. (Budapest, Kőszeg, Nyiregyháza.)
Tanltóképzöintézetünk, ill. /íceumunk: 2. (Miskolc, Sopron.)
TanítónöképzöintézeWnk, ill. leányIiceumunk: 1. (Szarvas.)
Kereskedelmi középiskolánk: 1. (Rozsnyó. Fiú- és leánytagozattal.)
Polgári "i'9koJáBk;.,2. ;('Aszód leányoke-Rozsnyó -fíúkzés-leanyok-részére.)
Egyesült protestáns gimnázium a rimaszombati, ez az iskola tehát

részben szintén hozzátartozik egyházunk testéhez,
Egyházunk által fenntartott főiskola csak egy van: a miskolci jog-

akadémia, de egyházunk intézményének sz ámít a sóproni hittudományi kar
is, (a pécsi-Erzsébet tudernénvegyetem .egyik,kara);

4. Iskoláink munkáiának jelentősségét megmérhetjük a bennük tanuló
evangélikusok számán. 1941/42-ben népiskoláinkban közel 40.000, közép- és
középfokú iskoláinkban több mint 2600 evangélikus növendék tanult!

5. Oe mérhetjük iskoláink egyházi értékét a bennük múködó tanerők
számával is. Népiskoláinkban a jelzett tanévben 776 rendes, segéd- és he-
lyettes tanító működött, köztük 154 nö. Közép- és középfokú iskoláinkban
az óraadókat nem számítva, tehát csak a lendes és helyettes tanárokat, ill.
tanerőket számítva, 241-en tanítottak. Vagyis meghaladta az lOOO-et azok-
nak a száma, akik egyházunk szolgálatában állottak - evangélikus ifjú-
ságunk javára. Krisztus egyházában ugyan nem döntenek a számok, de
rideg közönyösség volna tőlünk, ha nem fontolnánk meg, milyen hatalmas
tényezőegyházunk .fö\'ője"tekintefébenMezer evanl5éltkus térii.és nö hivatás-
szerű munkája. .

Tanító-, nevelő rnunkájuk már magában véve is jelentős. Oe mivel
álJandó közvetlen kapcsolatuk van az egyházi szervezetekkel és hatóságok-
kal, értékesen működnek közre mindenféle egyházi munkában. Ezt viszont
az, egyházi szervezetek. is·.~megb~csiiJlk.Szép példa erre egyik hatalmas
lélekszámú egyházközségünk: az egyházközségi" felügyelő egy nyugalma-
zott tanító.

Iskoláink tanerői egyúttal a magyar nemzeti rnűvelődés szolgálatá-
ban is állanak. Ha tehát némelyik iskolánkban viszonylag sok is a más-
vallású tanuló, akkor is jó szolgálatot teljesitenek egyházunk iskolái.

A most lezárult tanév kétféleképpen is figyelmeztet a tanerők meg-
becsülésére. A katonai szolgálat sok iskolánktól vonta el rövidebb-hosszabb
időre tanítóinkat és tanárainkat Súlyos gond volt a helyettesítésük. A má-
sik nehézség pedig az utánpótlás hiánya. Kevés a tanító, kevés a tanár!
Egyházunknak is ki kell vennie a részét --'- áldozattal - abból az igyeke-
zetből, hogy újra vállalkozzanak az ifjak a magyar ifjúság nevelésére.

6. Iskoláinkról még sokat lehetne mondani, de legalább az internátu-
sokról kell, szólnunk annyit, hogyTegtöbb közép- és középfokú iskolánk
mellett van internátus. Mindegyik tele van, s mindenütt szükség volna
helyszaporításra. Hogy legyenek jó internátusok, erre mindegyik egyház
törekszik. Oe nekünk kiváltképpen kellene azon munkálkodnunk, hogy
minél több s mi,nél "jobb .internátusunk .Iegyen, ---:- azért, mert szinte az
egész egyházunk szórvány, és egyre szétszöródottabb Iesz evangélikus-
ságunk.
, Ezért fordulunk most fokozott hálaérzéssel evangélikus internátusaink
felé.
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Hamis keresztyének - igazi keresztyének.
Kevés önálló és kiváló ember van a világon. A legtöbben arról

fecsegnek, amiről mások pletykálnak. Véleményük minden további nélkül
megváltozik, ha az újságok vezércikkei köpönyeget fordítanak. Újra kéröd-
zenek azon, amit mások már régen megemésztettek. Olyanok, mint az a
diák, . aki csak •.a.kkor··tudja· mértanfeladatát. ,hibátlanul, megoldani, ha.e
háromszög oldalait abc betükkel jelöljük, de tüstént csődöt' mond a tudo-
mánya, ha ezeket a betüket dd-fel cseréljük ki. ~

Keresztyén körökben kegyes emberek között is sokan vannak, akik-
nek áhítatos ajakkal és összekulcsolt kézzel elrebegett és elremegett ke-
gyessége' kö/csönliett· kereszt'yétiJség. Sokszor talán ök maguk sem sejtik,
hogy kegyességüket kölcsönvették, tulajdonképpen nem is az övék és lel-
kileg semmi közük hozzá. - Mi emberek született színészek .vagyunk és
sokszor nemcsak mások, hanem önmagunk előtt is szívesen színészkedünk.
ha éppen úgy kívánja a helyzet komolysága vagy éppen .Jcomíkuma".
Pedig távolról sem Isten áldott embere még az, aki "mennyegzői ruhát"
kölcsönzött valakitől és mert egyszer a szinházban "kegyes" szerepet
játszott. Mert azt a ruhát ugyis leveti magáról s ha úgy adódik a helyzet,
hát akkor holnap egy másik ruhát ölt magára, talán éppen egy részeg
bohócét. Mennyi ilyen kosztümös, jelmezes keresztyénség van az egyházban!
A húshagyókeddi 'karnevál 'her-cegehamv.azószetdán megint csak sajnálatra-
méltó átlagos európai. A vasárnap reggelre kölcsönvett kegyességbe öltö-
zött keresztyén ember a hét közönséges napjain megint csak tehetetlen,
gyarlón botladozó emberfia, vagy éppen telhetetlen és ellenállhatatlan
"világfi". - Bizony nem is olyan könnyű valamely szerepet eljátszani, ha
a közönség fü,to/ül'honá."A kölcsönvettekénesztyénség, lemállik.rés .elmállik
a megpróbáltatás keserű harcában és még az erős-szilárd hitet' is' fénye-
gető kísértés vizsg áján egyszerűerr megbukik,

A keresztyénségnek egy másik formáját harmatcsepp-keresztyénség-
nek nevezhetnénk, mert megelégszik azzal, hogy az amúgyis száraz min-
dennapi élet -szikes talaját néhány harmatcseppnyi "vallásossággal" néha-
.néha megnedvesítse. Oe éberen vigyáz arra is, hogyamagaszabta vagy
az "átkos" közvélernény előírta mértéket még véletlenül is át ne lépje,
mert hiszen a vallas "magánügy", amiről nem illik beszélni, főképpen nem
társaságban, hogy meg' ne sértspk a társadalmi illemet. És ha már mégis
elkerülhetetlen az állásfoglalás, akkor elnézést, tágszívűséget kell tanúsí-
tani. A keresztyénség ártalmatlan halzsíros mécsessé és nyomorúságos
faggyúgyertyává lett életünkben! - Pedig az eleven hitből élő vizek for-
rásai fakadnak. A harmatcseppnyi keresztyénség pedig még arra sem elég,
hogy saját szornjúságunkat csillapítsa, nem is szólva arról, hogy környezö
világunk kiszikkadt szántóföldjét felüdíthetné. Csak semmi mértékletesség l
A Szentlélek Ura - és az örökkévalóság 'Királya ra Szentlélek- teliességet
ígérte azoknak, akik Ot szeretik, és még arra is képessé teszi őket, hogy
az istenség mélységeit kutassák, hegyeket megmozgassanak s nagyobb
csodákat és jeleket vigyenek végbe, mint O maga földi életében. Az eleven
hit nem pislog, hanem lobog és szikrázik, mint a lángoló fáklya és szent
.buzgósággall<kü.ze, 'harco). Jsten·,iigyéél:t:;'A.:hatmatcsep.pI!yi ;~ei'esztyinek .,
nagyon is ártatlan dologgá tették Jézus üg~ét, elpolgáriasltották és elron-
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'tották a hitelét, mintha valamilyen' jámbor és béna dologról vo lilli itt. szö,
Csak az mer és tud is nagyot cselekedni, aki felismerte a keresztyénség
komolyságát és nagy horderejét a mindennapí valóságos élet szempontjából.

Nem ritka az orrvérző keresztyének száma sem, akik egyetlen embert
sem tudnak megvidámítani. Ide azok a "kegyesek" tartoznak, akik éppen
kegyességből és kegyességük érdekében azt hiszik, hogy mindig olyan
.komolyan és lógó fejjel kell bandukolniok ennek a "földi hazának" rögös
-országútján, mintha állandóan az orruk vére folyna. A mosolyt elfelejtették,
szernük szomorú, életkedvük cserzett, mintha a keresztyénség folytonos
.siránkozás, Krisztus követése fáradságos "igavonszolás" és örökös önkínzás
volna. Pedig a keresztyének a valóságban mennyegzői férfiak, akikból
az öröm forrásai érces csobogással 'buzognak és még könnyeiken keresztül
is mosolyogni tudnak, mert Jézus csupa örömmel, vigassággal, meg békes-
ség g el töltötte meg sztvüket,

Vannak sportrajongók. akik egyetlen labdarugó mérkőzésen sem
hiányoznak a lelátóról, de maguk még sohasem léptek porondra az aréna-
ban. Ha a küzdők és küzdelemvezetők kritizálásáról van szó, akkor senki
sem tudja felülmúlni hangjuk erőteljes börnbölését, de azonnal az érdek-
telen szemlélő csigahéjába huzódnak vissza, ha eddigi sportpályafutásuk
iránt érdeklődnek szomszédaik. Sajnos, Krisztus egyházában is vannak
leléié-keresziy ének, akik mindenütt ott vannak, ahol Krisztus igéjét hir-'
detik és ahol veszendőbe menendő lelkekért folyik a véresen kornoly küz-
-delrn. Ök maguk azonban csak' jelen vannak, figyelik a lelátóról a küz-
delrnet, lesik várják, hogy mi lesz a vége, lelkesednek Jézus harcosaiért
és rögtön készen vannak lesujtó kritikájukkal, ha a harcosok valamilyen
kisiklást követnek el. Ök maguk azonban még csak a kisujjukat sem nyujt-
ják ki, hogy egy szegény Lázáron segítsenek, vagy meggyógyítsanak egy
"vakonszülöttet".

Vannak végül halott-temető keresztyének, akik ismételten el akarják
temetni a keresztyénséget is. Az "új idők új dalaiból" arra következtetnek,
hogy keresztyénnek lenni ma már veszedelmes dolog, hiszen talán vértanú-
ságra is vezethet a mellette való kitartás és kiállás, már' pedig ennyit
mégsem kivánhat tőlünk az Isten. Azért jobb hallgatni róla és csendben
titkon elsiratni, hogy senki se lássa és hallja, - Ezek az örök s meg-
rögzött sötéterrlátók elfelejtik, hogyakeresztyénség az igazi keresztyé-
nek életében mindig is keresztváll.alás és vértanúság volt akár ilyen, akár
olyan formában, A ma újnak tetsző dalok és szólarnok pedig egyáltalában
nem Újak, .hanern nagyon is régiek. Az emberek, közösségek és államok
mindig csak az ellen harcoltak és küzdenek ma is, ami mögött erőt és
hatalmat sejtettek és 'éreznek ma is. Ez a harc éppen a legjobb bizonysága
annak, hogy az evangélium ma is "Istennek hatalma minden hívőnek idves
'ségére", különben figyelemre sem méltatná a világ. Isten hatalma ellen

,harcolni pedig nemcsak kilátástalan, hanem veszélyes is. Különben sem
tudb:atod,hógy miért járatja ma Isten ilyen tövises úton a keresztyénséget.
Azért hagyjad csak Istenre ezt a dolgot és ne akarj tetemrehívni és temet-
getni ott, ahol elsősorban Istenről van szó. Az egyháznak szükség e van
erre a harcra, hogy meg ne poshadiék, az evangéliumnak sannak érvé-
nyesüléséért kiizdeni kell, hogy kitűnjék isteni volta és a küzdőknek esendő
"embers'ége''', Azért' ne felejtsd el, hogy az aratás idején - amikor majd
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Isten maga határozza meg a tetemrehívás időpontját és a temetés miként-
jét - -minden kóró és bogá-ncs megégettetik, ha még olyan hatalmas és.
hatalmaskodó is volt valamikor Isten hatalmával, az evangéliummal szem-
ben. De az is tűzbe vettetik a temetéses tetemrehívás napján, aki gyáván.
meghunyászkodott a bátor hitvallás idején.

Az igazi keresztyének a Szentlélek szülöttei, akik személyes tapasz-
talatból tudják, mi a hit, akik nem kölcsönvett kegyességgel ékeskednek,.
hanem a Krisztus Jézussal való személyes találkozás ősforrásából merítenek
és élnek. Az igazi keresztyének az Úr Lélekkel felruházott tanúi, akik:.
bizonyságot tesznek a világban arról a keresztyénségröl, mely nem az élet-
meg tagadása, hanem annak igenlése az üdvösség égisze alatt, nem keresz-
tyénségtemetés, hanem hitvallás és harc, nem politikai világnézet, 'hanem
isteni evangélium s éppen ezért nem is egyházpolitika, hanem Krisztus testé-
nek kisug árzása kell legyen mindaz, ami az igazi keresztyének közösségében;
az egyházban végbemegy. Az igazi keresztyének isten kegyelmének éne-
kesei, akiknek hangján meg lehet érezni, magatartásán meg lehet látní..
hogy Jézus követése nem szegénnyé, hanem gazdaggá, nem sötétté, hanem
fénylővé, nem kegyes struccpolitikussá, hanem egyenes jellemet takaró-
egyéniséggé tesz s ezekről a kincsekről a keresztyén ember akkor sem
mond le, ha az egzisztenciája forog miatta veszélyben. Az igazi keresztyé-
nek szent harcos lelkek, akik örömre tanítják felebarátaikat az örömhír
közvetítésével, akik nem hunyászkednak meg és nem állanak félre tisztes.
távolságban, amikor a bátor kiállás ideje van, hanem együtt küzdenek és.
viaskodnak Istennel Istenért. S végül az igazi keresztyének szenvedő keresz-
tyének, mert mindezek ellenére betegnek, félkeresztyénnek érzik magukat
és szomjúhoznak az örök üdítő forrás szakadatlan élvezése után. Ha ilyen
félkeresztyénnek, ilyen szomjasnak érzed magad, akkor megtetted az első-
lépést a célhoz vezető úton, mert csak azon a keresztyénén lehet segíteni
és segít is Isten, hogy egész s így igazi keresztyénné legyen, aki szenved.
álkeresztyénség e alatt.

Pálfi Miklós.

Életünk: az ellentétek világa.
Joesik Lajos író, újságíró a felvidéki fiatal nemzedékhez tartozik.

"Hazatérés, tájékozódás" cimen adta ki megfigyeléseit a Janus Pannonius.
Társaság Pécsett. Megfigyelései a Felvidék és az anyaország szellemi
viszonyáról adnak értékes tájékoztatót. Ilyen. értelmű tájékoztatásban fel-
vidéki irodalmunk igen szegény s ezért különös figyelemmel kell Joesík.
Lajos könyvét olvasnunk.

Előszavában okolja meg szándékát: ismertetni akarja, hogyan került
a Felvidék népe szolgasorból ismét gazdasorba. Ahogyan az erdélyi és.
délvidéki magyar beletanult egy-egy ország szemlétetébe s ezzel tért
vissza, ugyanúgy érkezett a felvidéki magyar egy olyan országból, amelyben
össze tudták egyeztetni a demokráciát az imperializmussal. Milyen folya-
matok közben mentik át a kisebbségi tapasztalatokat a felszabadult életbe,
ez az anyaországiaknak is tanulságos.

Az első jelenség az a túláradó öröm volt, amely mindnyájukat el-
öntötte. A nagyság érzése, illetve a nagyságra való bátorság érzése ébredt
fel bennük a Dun-a, a főváros terjedelme láttán s ez csak elmélyült szccío-.
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lóg iai szempontból is, mert úgy látták, hogy "ebben az országban minden
megvan és szükség semmire sincsen." Azonkívül' a hazatérés államot hozott
köréiük, amellyel addig nem rendelkeztek s ebben a helyzetben a közép-

,,' osztály :taMrta "fel~ma~ár-.elŐ8zö-r, mert-készségesen, engedte,', htJ.g.y·az állam
és közintézmények felszívják csaknem mindnyájukat. Azonnal jelentkezett
ennek nagy következménye: "elhaltak azok a szervek, amelyek a kisebbségi
helyzetben nem az államra támaszkodó bátorlét, hanem a megszervezett
társadalmi lét bátorságát adták a magyaroknak, akik az államból teljesen
kiszorultan éltek. Rendre elsorvadtak és elhaltak a társadalmi és kultúrális
.szervek, Sőt még a szellemi emberek, az írók is, akik azelőtt a társadalmi
tudat erősítésével ébresztgették a népi-nemzeti tudatot, szintén középosztá-

'Iyosodtak, illetőleg elhivatalnokosodtak és - elhallgattak." Három író
vállalati igazgató lett, publicisták hivatalnokokká, tanulmányirök rninisz-
teriumi tisztvselők. Három év kellett ahhoz, hogy ennek a helyzetnek
egészségtelen voltát felismerjék .

. A tisztelet és csodálat, amellyel fogadták a felvidéki eket, nagyszerű
szerepet készített mindnyájuknak s ők ezt szuperlativuszokra méretezték.
A felsőfokban való ünneplés következménye egy lehetett csak: nem vál-
tották be a hozzájuk fűzött reménységet. Testetlen volt a reménység,
romantikus elgondolással. Kicsiny rész tért vissza, amely nem tudott hatni
.a "nagy" anyaországra, a nevelésre elsősorban elhívott réteg, a középosz-
t ály pedig 'éppen akkor -bornlott f'el legvégzetesebben. amikor hazajöttek.
Fiatalabb s idősebb korosztály, utóbbiaknál a hazatérés pártpolitikai értel-
mezése is jelentkezett, veszekedteks irigykedtek. Igyaközéposztály nem
edott az anyaországnak sem nagyszerű szervezeteket, sem eszmei tartalmat,
sőt a hazatérés után seiút pátriáiában is elvesztette a vezetést. "Mindenki
elhagyta helyét tudatunkban és kereste az újat az új körülményekben."

Felvidéki' életükben két ernlője volt a magyar létformának: szépség
és igazság s vágyakoztak azután, hogy mindkettöböl a teljességet kapj ák.

Be kellett azonban látniok, hogy a mai magyar szellemi létformában
szépség és igazság nem ikertestvérek. "Szociográfus körökben bátor szót
ejtettünk kezdetben a szépség csodált papjairól is. K falukutatás és szo-
ciológiai tanulmány mellett megfelelő helyen ugyanúgy élveztük és becsül-
tük a fínom franciás eszmét. S az előbbi körök csakhamar gyanakvással,
azután idegenkedéssel fordultak el tőlünk." A szépség asztalánál pedig az
igazság bárdolatlan és mezei híveire voltak féltékenyek. "Igy tanultuk meg,
hogy a mai magyar szellemi élet olyan, hogy csak fél lélekkel vehet részt
benne az, aki akár aktív, akár passzív szerepre képes." A szellem emberét
feltétel nélküli csatlakozásra kötelezik. "Aki velem nincs, ellenem van.",
"Aki nem társ és nem barát, az menthetetlenül ellenség." Ebből követ-
kezik: "amikor barátságot kötsz valakivel, barátságodat csak akkor minö-
sítik őszintének és értékelésre méltónak, ha ellenségeddé nyilvánítod bará-
tod összes ellenségeit." "Amikor egy folyóirathoz csatlakoztam, lelkemre
kötötték, hogy írásaimban a folyóirat csoport jához tartozó írókat kell
magasztalni és csepüIni az ellenkező tábort."

A tapasztalatok gyüjtése nem állt meg itt. Ugyanilyen dühösen állnak
szemben intellektualizmus és ösztönösség. A szellemi életet konok antiintel-
lektualizmus öntötte el: az írótól minduntalan azt kérdik honnan szár-
mazik és kit képvisel? Az írök engednek az új értékelésnek és ennek meg-
felelően viselkednek, öltözködnek. Mintha nem törekednék az iró arra,
hogy I szemérmes vágyakozással képviselje. közösségét, hanem csoportok
választottak volna maguknak írót, aki őket képviselje. Rengeteg szellemi-
ség, aki szociális vagy más igazságok papjaként lép fel, végzetesen csak
szépírói készséggel rendelkezik. Jelmezcsere ez. A szépirodalom politikát
és tudományt akar szülni s ez nem megnyugtató látvány a hazatérőknek.
Az ösztönösséget a szépség megszállottjainak kellene teremtő forrásul
tekinteni, pedig éppen az ú. n. feltétlen igazságokat hirdetők dolgoznak
hangulatteremtő módszerekkel. ,A kritika ilyen fordított szemüveg,gel nézi
Móricz Zsigmondot, Szabó Lőrincét, Veres Pétert, de Erdélyi Józsefet is.
Annyira ösztönősnek mutatják íröinkat, hogy ezek alapján az antiintel-
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Iektualizrnus szinte nemzeti és faji tulajdonsággá válik. Összeáll egy írói
csoport s ráfogja a másikra, hogy idegen ösztönök dolgoznaik benne (ma
pedig semmitől sem féltrek annyira, mint az ridegentöl), de hogy mi az

. idegenség, azt nem határozzák meg.
Jelentkezik tehát a szellemi sziniéüs hiánya! Szellemi életünkben és

közgondolkodásunkban a szintézisre való képesség. hiánya már katasztró-
fáLis méreteket ölt. Ez pedig magával hozza a merevantitéziseket. Ezek
közül legneveze te se bb ek a következök.

Legidősebb antitézis <Ii szocializmus és magyar élet. Ez a két elem
gyakorlatilag nem tud együtt lenni s ha még is valami i1yes jelenségek
tűntek elő, ezek rendszerint a szocialisták ellenére születtek meg.

Következő antitézis a falu és város, falusias és városlas magyarság
ellentéte. Ilyen alapon küzdenek népi irók és városiak.

Dühös vita folyik a felől, hogy k ultúrén]; a városi vagy parasztélet
jegyében képzelhető-e el.

Jelentősen állnak egymással szemben kelet és nyugat.
A tézisek és antitézisek mozgalmasságával jár, hogy mindenki a maga

igazságát visszafelé, történelmileg is igazolni akarja s ezért szintézisben
élő időket is felbomlaszt 'ellentétekre a történelmi átértékelés módszerével.

Kevesen vannak olyanok, akik legalább valamely téren a. szintézisre
törekszenek. Magánosak és meg nem értettek. Először mindegyik a maga
oldalára kívánja őket vonni s ha egyiknek sem sikerül, közösen verik
agyon. Ilyen Illyés Gyula, akinek valóságos sorsává lett a szintézis, amit
az elvont eszmék tájáról a magyar életig megtett. Kassák Lajos, aki meg-
találta a munkásság és parasttság·társadalmi valóságát, de mire ide elju-
tott, kávéházi testőrsége is elszakadt tőle. Ady Endre, akinek korában
a magyarság nagy csoportjai a cselekvés állapotába kerültek. Pedig a
kor nem tudta követni költöjét, akiben erősebb volt a szintétikus magyar
átalakulás vágya. Falu és város viszonyában baj az, ha a falusi élethez
akarjuk visszavezetni népünket, mert ez szegénységre kárhoztat egy nem-
zetet. Ag rárnépességünk terrnelötevékenységét az iparos tevékenység fej-
lettsége felé kelI emelni. Ezt könnyíti, de nehezóti is meg az a tény, hogy
az agrárnépesség maga is menekül a falusi és paraszti életből. - Kelet és
Nyugat pedig pausálfogalmak. Mindenki azt érti alatta, amit akar. A
keletiek mindent a maguk erejéből akarnak megoldani, a nyugatiak min-
dent a nyugati kultúrkapcsolatokból. Kelet és Nyugat ellentéte az 'ipari és
agrárországok ellentéte. Magyarságunknak éppen itt szükség es a szintézís,
amely mindkettőből azt veszi át, ami nélkülözhetetlen .

.Az elvi megállapítások után gyakorlati tapasztalatait is megmutatja
.Iócsík Lajos, amelyeket a hazatért Felvidéken szerzett. Jelentkezett az új
helyzet rninden baja, de az eszm élés is. Új lehetőségek és nagyobbak
adódnak számukra a nagy hazában. Tétovázni nem lehet. A legnagyobb
tény, hogy együvé kerültünk. A teljes magyar élet sodra vár a haz atértekre,
amelyben bátor karcsapásokkal úsznak s jobbra balra néznek - merre
vannak a társak ...

Ennyit röviden erről a kis és mégis túlzsúfolt könyvröl. Bár ne lenne
írójának igaza. Oszintén mutatta meg a Felvidék hibáit, de az anyaországet
is, de a .felvidékieké hamarabb vált láthatóvá, mert hiszen kevesebben
vannak. Szellemi sorvadás vagy elpuhulás jelentkezett ott, itt pedig a
szellemhez méltatlan vagdaló harc. Szintézis még nincsen. Talán a nehéz
fájdalmak felébresztik a ma még alvókat s jelentkeznek a megújult em-
berek) az egységes, megújult magyarságért való küzdelemre.

Várady Lajos.
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kol áztatás, terén végez. De törvé-
nyeink egyházunknak is biztosítják
az iskolák állításának és fenntartá-
sának a jogát és ezért bizonyosra
vesszük, hogy az orosházi evangé-
likus gimnáziumnak is meg kell
kapni az egészséges fejlődéshez az
élet jogot.

Az orosházi evangélikus gimná-
zium ügye immár evangélikus köz-
egyházi ügy. Nyilván kell tartania
nemcsak az illetékes egyházi ténye-
zőknek, hanem minden öntudatos
evangélikusnak is.

SZÉ:L~EGYZETEK
Régi nagy elődök példáját
idézi emlékezetünkbe Kunos József,
az egyszerű orosházi evangélikus
gazdaember, aki 4] hold földet és
fél házát hagyta örökségül az oros-
házi gyülekezetnek az ottani evan-
gélikus gimnázium céljaira. Emlé-
keztet ez az adomány arra, hogy
régente őseink áldozatos egyház-
szeretetteI maguk ajánlották fel
egyházunknak azokat az anyagi ja-
vakat, melyekre az egyház intéz-
ményeinek a fenntartásához szükség
volt, - n.em várták kűlső ténye-
zőktől, legkevésbbé a közhatalom-
tól, az államtól, hogy az vegye le
róluk az anyagi terheket, Mermyire
másként állana. egyházunk ügye ma
is, ha ez, a régi evangélikus lelkü-
let töretlen erővel élne htveinkben í

De Kunos József adománya rá-
irányítja figyelmünket újból az oros-
házi evangélikus gimnázium -ügyére.
öt éve már annak, hogy az oros-
házi gyülekezet evangélikus girnná..
zium felállítását kezdeményezte: ev-
vel a lépéssel nagymultú evangé-
likus gyülekezetek mellé sorakezott
fel. Kétségtelen az is, hogy ennek
az egyik legnagyobb és színmagyar
evangélikus gyülekezetnek az éle-
tében igen fontos evangélikus, de
egyúttal magyar hivatást is kell be-
töltenie a gimnáziumnak Az alapító
gyülekezet reménysége nem is csa-
latkozott: a gimnázium megnyilt
alsó osztályai szépen fejlődtek, a
tanulólétszám állandóan nőtt. A baj
csak ott van, hogy a gimnázium
még mindezideig nem tudta meg-
kapni a korm ánytól a nyilvánessági
jogot. Ugyanezen idő alatt több
katolikus, újonnan létesült gimná-
zium fennakadás nélkül kapta meg
a .nyilvánosság'i jogot és működik
immár zavartalanul. Nem kifogá-
soljuk, hogy a kormány elősegíti
újonnan alakuló katolikus gimná-
ziumok ügyét, sőt magunk is tud-
juk és értékeljük azt' a munkát,
amelyet a katolikus egyház az is-

Az evangélikus sajtó~gyre,
kiváltképen pedig a népies sajtó
nagy jelentőségére hívja fel köz-
egyházunk figyelmét a nemrég le-
zajlott könyvnap is. Első esetben
állított fel az Egyetemi Luther-
Szövetség sátrat és vitte az evan-
gélikus sajtótermékeket a könyv-
nap nagy nyilvánossága elé. Öröm-
mél olvassuk, hogy a könyvsátor-
nak szép ·sikere volt. Kiváltképen
örülünk annak, hogy az Egyetemi
Luther-Szövetség bátor kézzel kez-
deményezte és megvalósította, amit
már évekkel ezelőtt meg kellett
volna tennünk, de amit közismert
tehetetlenségünk miatt nem' tud-
tunk keresztülvinni.

Ennél is fontosabb azonban a
másik tanulság: égetően szükségünk
van jó evangélikus népies iroda-
lomra, azután meg szépirodalomra
is. Ma sokkalta szélesebb népréte-
gek éheznek és áhitoznak a betű
után, mint még röviddel ezelőtt.
Ezért a jó értelemben vett "pony-
vá"-nak, az olcsó és közérthető, de
mégis belsőleg tartalmas, lelkileg
ébresztö, hitet erősítő, egyházunk
tanítását népszerűsítö, a sok félre-
értéssel szemben megvédő, napi
kérdésekben tájékoztató, "evangé-
likus fel el etet" adó röpiratszerű
írások egyre inkább kelendöle és .
végeznek áldott 'szolgálatot egyhá-
zunkban. Fogjanak végre össze egy-
házunkban a 'különféle meglévő és
javarészt már is bevált, tapasztala-
tokkal rendelkező saj tószervek az
evangéJ.ikus iratmisszió céltudatos
megvalósítása érdekében!
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F'IG VE L Ö
SZELLEMI ÉLET.

A júniusi magyar szellemi életnek legnagyobb eseménye a könyv nap
volt. A könyvnap évről évre nagy hullámokat ver a magyar társadalom-
ban, s büszke öntudattal mondhatjuk, hogya negyedik háborús esztendő-
ben ilyen könyv termés egyetlen alkalomra, s ilyen nagy közönségsiker
nem magyarázható általában csak vásárlási lázzal, vagy koniunktúrával,
hanem sokkal mélyebb magyar sikernek sz ámít. A konjunktúrából igaz
az, hogy sokkal szélesebb néprétegek vehettek részt ezen a könyv napon
a könyl'vásárlásban, mint eddig. Munkásnak is, diáknak is volt pénze a
könyvre. Ha ez konjunk túra, akkor éljen a konjunktúra.

A hetvenkilenc könvvnaoí könyv persze nem volt egytől- egyig a ma-
gyarság alkoto szellemének büszke bizonysága. Még ma is sok a fércmű,
a harmadrangú írás, tehát a könyvnapi bíráló bizottság szűrője még elég
ritka, de ez a bizottság mindenesetre működik, s a könyvnapi könyvnek
bizonyos hitele maris van. A nagy kiadók határozottan áldozatnak számító
kiadványokat is hoznak ma már a könyvnapra, s a kisebbek is igyekez-
nek kitenni magukért. Az Athenaeum könyvnapi termése volt a legtiszte-
letreméltóbb. Móricz Zsigmond: A fecskék fészket raknak, Kodolányi:
Juliánusz barat és Tóth Árpád 'összes versei c. műveivel óriási közönség-
sikere is volt ennek a vállalatnak. Igen kitett magáért a Turul kiadóválla-
lat, rnely Győrffy ; Magyar f'alu, magyar ház, Szabó Pál: Bölcső, s Ádám
Jenő: A skálától a szimfóniáig c. munkájával vonult fel. A Magyar Élet
Veres Péter Számadásának második kiadásával nagy sikert ért el, s álta-
lában Veres Péter és a népi Irók voltak a legkeresettebbek a könyvnapi
könvvek mellett. '

. A közönség érdeklődése erőteljesen a versek felé fordult. A nagyon
drága Szabó Lőrinc: Összes versei, ezenkívül pedig Kölcsey, Vörösmarty,
Berzsenyi összes versei is nagy példányszámban fogytak el, nemkülönben
a kicsit politikailag is propag ált Sértő Kálmán kötete, mely nagy terje-
delméveI külön meglepetés volt. Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. könyve,

- melyet a Dante hozott ki, úgyszólván a nyomdából kelt el. Ez azt rnutatja,
hogy klasszikusaink kiadásával tartozunk a magyarságnak, Ma Jókai,
Mikszáth, Gárdonyi kön.yvet alig lehet kapni, s különösen a kötelezö ol-
vasmányok terén nagy hiány mutatkozik.

Egyházunk hálával tartozik a Mefhosz kiadónak, amely vállalkozott
Gyóni Géza ismeretlen verseinek kiadására, s szép sikert ért el. Tatay
Sándor saját regényén, a teljesen elfogyott Húshagyókedden kivül mint
könyvkiadó, Berzsenyi Dániel összes verseivel szerepelt a könyvnapon.

Egyházunknak ez évben először volt könyvsátora a Deák-téren, Az
Egyetemi Luther Szövetség Huszál Gál-sátra életerős vállalkozásnak bizo-
nyult. Külön öröm volt, hogy egyházi kiadványaink is nagy példányszámban
fogytak Különösen nagy sikere volt Kapi Béla: Olthatatlan f áklya c. regé-
nyének. Ez azt mutatja, hogy az ébresztő irányú vallásos szép irodalommal
kapcsolatban kornoly tartozásaink és nagy lehetőségeink vannak. Az evan-
gélikus könyvsátor legfőbb könyvnapi tapasztalata épen az volt, hogy
megbízható keresztyénségű szépirodalmat és iiiúsegi irodalmat vár tőlünk
egyházunk közönség e, s hogy ilyenekkel még nyilt üzletben is határozott
sikereket érhetnénje el!

A magyar szellemnek a háborúban csak erősödő kultúráIis expen-
zivítása mellett szólnak a következő hírek: Vörösmarty: Csongor és
Tünde-jét a szófiai nemzeti színház mutatja be. Theodor H. von Koch for-
dításában szép Ady kötet jelent meg német nyelven. Márai Sándor: Csutora
c. művét, valamint Tamási Áron: Szűzrnár iás királyfi-ját cseh nyelven adták
ki. Szlovákul jelent meg Nyíró József Uz Bence-ie. Zilahy Lajos: Halálos
tavasz c. könyve, Németh Andor Metterních-életraita pedig spanyolul.

A': magyar géniusz előtt való hódolásnak számít az a hatalmas kötet
is, melyet aMaigyar Néprajzi Társaság jelentetett meg Kodály Zoltán
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hatvanadik születésnapja. A háború kellős közepén olyan minden háborús
ellentét felett álló nemzetközi tudós gárda küldte el egy-egy tanulmány-
ban kifejezendő üdvözletet Kodály Zoltánnak, ami egymagában is figye-
lemreméltó.

A középiskolaI tanulmányi versenyek eddigi összesített eredménye
s,zerint a Fasori girnnázrumunk óriási ponlelőnnyel tartotta rnindrnáig első
helyét. A pontversenyt ezévtől az eddigiek figyelembevétele nélkül új ra-
kezdik arra való hivatkozással, hogy a visszatért területek ifjúsága is
egyenlő esélyekkel indulhasson ezen a versenyen. Ez a döntés egyrészt
igazságtalan az eddig küzdő iskolák eredményeivel szemben, másrészt hely-
telen abból a szempontból is, hogy évtizedes hagyományra visszatekintő
kultúrális munk át indokolatlanul megfoszt a multj átói. A Budapest-fasort
gimnazisták ezzel szemben ebben az évben is elsőhelyre verekedfék fel
magukat. Leánygimnáziumaink közül a Deák-téri evangélikus gimnázium
növendékei szerezték 31 legtöbb pontot, s a békéscsabai evangélikus' gim-
názium tanulói is szereztek helyezéseket.

FOL YÖIRATOK.

A Láthatár c. folyóiratban Tóth Kálmán: Magyarok Nyugatkanadá-
ban c. cikkéből tudjuk meg, hogy Ruzsa Jenő torontói evangélikus lel-
késznek "A kanadai magyarság története" cimen most megjelent több
mint 500 o-ldalas rnűve az eddigi legkomolyabb munka ebben a tárgykörben.

A KatoJikus Szemle érdekes cikket közöl Eckhardt Sándortól "Az
Antikrisztus legendája" címen. Eckhardt a pozsonyi kamara iratai között
egy levelet talált, rnelyet Czeglédi István írt 1566. jún. ö-én Csányi Acha-
tius nak, aki Nádasdy Tamás nádornak volt prefektusa. Ebben a levélben
Czeglédi azt írja újságképen Csányinak. hogy egy olasz embernek a közlése
szerint Babilonban alig három hónappal azelőtt megszületett volna az
Antikrisztus, s nyolc napos korában már disputalt a templomban a tudó-
sokkal, akiket meglepett bölcseségével. Eckhardt összehasonlítja ezt a
közlést azzal az anyaggal, amit Malvenda Tamás: De Antichristo c. 1607~ben
megjelent munkájában gyűjt össze. Malvenda könyvében megemlékezik
egy Coelius Pannonius nevű tudósról is. Ez pedig nem' más, mint Alsó-
lindvai Bánffy Gergely, aki Rómában volt pálos perjel, s 1560-ban adta ki
egy idevonatkozó munkáját, Ebben a műben Bánffy a törököt tartja 'Anti-
krisztusnak, s felelget a Luther nyomán prédikáló magyar papoknak, akik
a papát tartották az Antikrisztusnak. Mindebből érdekesen áll együtt az
a tény, hogy a XVI. sz. derekán teológus és népi vonalon egyaránt vita-
tott kérdés volt hazánkban az Antikrisztusra vonatkozó eszkatológiai jö-
vendölés.

A Magyar Szemle Hacker Ervin "Háború és bűnözés" c. cikkét közli,
melyben a háborús kriminalitás várható emelkedésére való tekintettel intéz-
kedéseket ajánl. Ajánlja, hogy a hadsereg leszerelését ütemesen végezzék
el, elsősorban engedve haza azokat, akik a .közerkölcsiség nek és jogrend-
nek természetes őrzői, így a köztisztviselöket, tanerőket, családf enn tartó-
kat, s fokozatosan azokat, akik nehezebben helyezkednek el a társada-

,lomban. Legutoljára a büntetett előéletűeket. Különösen figyelemreméltó
az, hogy a házasságkötések elősegítését ajánlja, megállapítva, hogy a
házasságban élők kriminalitása kisebb. Intézkedéseket vár az alkoholf'o-
gyásztás tekintetében, s mint különös problémát említi a háborús munká-
val emancipált nőknek a családi életbe való visszavezetését. Bár azt' állítja,
hogya, nők háborús munkavállalása kedvezőbb helyzetet teremtett a pros-
titució tekintetében._

A Magyar CsiJIagban Illyés Gyula megkezdte nagy érdeklődéssei fo-
gadott drámájának közlését. Az új dráma címe: "A tű .foka."

A Külügyi Szemle Gál István szemléjét közli a "Londoni emigrációk
béketervei" címen, s ismerteti azt a könyvet, melyet Eden angol külügy-
miniszter előszavával a Londonban székelő 8 emigr áns kormány vezető
férfiai .adtak ,ki. A tervezetek nagyon érdekes tervei közül több erőteljesen
érinti Magyarországot. Elsősorban a lengyel miniszter elnök nyilatkozata
figyelemre méltó, aki középeurópai összefogást ajánl, s ~nnek érdekében



.magyar=-cseh megegyezést. A cseh kormány részéről Benes nyilatkozata
az oroszés az ango-l hatalom európai szerepe mellett tör lándzsát.

A Magyar Kultúra a Tollheg.gyel rovatban támadja Féja Gézát, aki
"katolikus szempontból nem megbízható". Támadja, hogy szerepeltették
egy katolikus ankéton s ezzel kapcsolatban ezt írja: "Nem hisszük, hogy
legfőbb irányítószervünk, Röma, az ilyen lépést helybenhagyná" ....

Tíz éve, 'hogy meghalt ,Krudy Gyula, az egyik magyar szokás szerint
elfeledett nagy írónk. Az évfordulóval kapcsolatban kiadták "Szindbád ifjú-
sága és megtérése" című könyvét. Csaknem minden folyó irat foglalkozott
mcstanában Krudy Gyulával. Ezek között is egyik legszebb írás Szabó
Zoltáné a Jelenkor-ban. .Krudyt olvasni kell, - írja - nem elolvasni.
Az ö munkái olvasgatni való könyvek és nem olvasnivalók. az ember keze
önkéntelen és igazságtevő tévedésseI a verskötetek közé teszi a könyves-
polcon. Költeményes próza ez, különös hullámzású líra, az ő világa csak
néhány hangulat ... A hazai dolgokat nem megszépítő messzeségböl, de
megszépítő ködön át nézi. Művében semmi sincs Magyarországból, ami
fogható, de benne van minden, ami illanó, tűnékeny, mint a füst, vagy
az illat. '" nem gyökerezik földbe, társadalomba, korba, s mégis hitelesen
magyar, furcsa" lebegő égi más, amely különben a legvaskosabb valóról
készült. Krudynál a levegő magyar, s minden viszonylatban meghatóan
tudja kivonni mindenből azt, amire a magyar szív kűlönösen - otthonosan
dobban." Krudy Gyula ma mindenesetre nagy siker. Aki magyarságot
keres úgy, hogy ne zuduljen rá az egész magyar történelem, különösen
a mai idő, az nála magyarul pihenhet. Sokak "menekülése korunkból" így
találta meg ezt a nagyszerű magyart ismét.

A Magyar Életben Sinka István szívderítően oktatgatja a baloldali
és jobboldali jóakarókat, akik öt is be akarják rángatni a politikába.
Derűs, magyar észjárású írását azzal végzi: "Most pedig elnyugszok írn
az én mai álláspontorrion és váram a szélsőjobboldal felől, hogy azt mond-

. ják rám: egyetértek a baloldallal és a zsidókkal - a baloldalról meg azt,
hogy egyetértek a jobboldallal és a svábokkal. Ez a sok egyetértés majd
meghozza az én igazságomat is. Mert akár százan, akár ezren süvöltenek
is érte, nekem is van szocializmusom és ' igazságom". Pártpolitikán sok
okkal kívül álló magyarok lelkesen visszhang ozzuk ezeket a szavakat ...

Desséry-Mórocs.

Moravesik Gyula: A papiruszok
világából. Budapest, 1942, Franklin
Társulat. - A papiruszok kutatása
nálunk az ókortudománynak alig
ismert területe. Ezért a Parthenon-
egyesület igen jelentős hézag be-
töltésére vállalkozott, amikor ezt
a kétnyelvű kiadást közrebocsá-
totta. Moravcsik Gyula különféle
külföldi gyűjtemények nyomán in-
dult el ennél az összeállításnál, de
igyekezett' az antik élet legkülön-
félébb területeit és megnyilatkozá-
sait tekintetbe venni s így valóban
az ókor világának gazdag és sok-
sz ínű metszete elevenedik meg elöt,
tünk. Altalában csak görög papi-
ruszokat közöl, melyek kb. egy év-
ezred távolságát 'ölelik át. Kr. e.
311-ben keletkezett a' legrégibb,
Kr. u. 710-ben a közölt legkésőbbi.
Az ókori köz- és magánéletre jel-
lemző papiruszok mellett elég sok
olyat s találunk, mely az antik ke-
resztyénség szempontjából tanul á-

gos. Ezért akötetet nemcsak filoló-
gusok, hanem teológusok is' haszon-
nal 'forgathatják. A szövegek rnel-
lett jó fordítást, rövid, de találó
jegyzeteket, magyarázatokat és be-
vezetéseket kapunk. Hálásak va-
gyunk Moravcsik Gyulának köny-
véért, mert noha nem gyarapítja
ismereteinket új kutatásokkal,
mégis jó bevezetésüt szolgálhat a
papiruszok világának megismerésé-
hez és rnéltán sorakozik a hasonló
külföldi gyűjtemények mellé. K.

Szlancsik Pál: Erős várunk né-
künk az lsten. Szarvas, szerzö ki-
adása. 32 lap. - Egyszerűbb vallá-
sos emberek nagy lelki hasznonnal
fogják élvezni a költernényeket.
Bennük biblikus hitű, szolgálatában
hűséges lelkipásztor fnondja el gon-
dolatait; imádságait versek köntösé-
ben. Kedvesen ajánl egy-egy költe-
rnényt azoknak a gyülekezeteknek,
amelyekkel élete és szolgálata kap-
csolatba került. -r-rS,
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.KONYYSIEMIE
Réz Bálint:' Lysias,: Pallladis-kii-

'adás. - Az "Abiság" és "Salome"
szerzője újabb bibliai tárgyú mű-
vei mutatkozik be. Kétségtelenül

'jól ismeri a kort, rnelybe regényé-
nek cselekményét helyezi, Nagysze.

'rűen jellemzett emberek és ember-
csoportokállanak előttünk. Az is-
teneiben hinni már nem tudó gö-
rög és római ember, a kíválasztott-
ság a tudatában gőgös és rnindene-
ket lenéző zsidó, a lélek mélység ei-
ben elmerült filozófus, a messiás-
várás fanatikus tűzében égő ra-
jongó stb. stb. mind, mind mint
élő személyek állanak előttünk.
Ilyen - világban bukkan fel, valahol
Galileában, egy csodálatos tanító,
Krisztus. Önkéntelenül vetődik fel
bennünk a gondolat, és fel is kell,
hogy vetődjön, hogy vajjon Jézus
alakjának regénybe való illesztése
helyes-e vagy sem. Gondoljunk csak
Papini és Mereskovszky Krisztu-
sára, hogy' csak a legjobbakat em-
lítsük. A magyar irodalomban nem
igen találunk ilyen regényeket,
ezért érdeklődéssei vesszük ke-
zünkbe ezt a könyvet. Az író egy
meglehetősen mísztikus, rnondhat-
nánk túlmisztizált Krisztust állít
elénk. Nem is szólva arról, hogy
Jézus köré kitalált történetek egész
hálóját szövi. Kétségtelen azonban
az is, hogy Krisztust, mint regény-
'alakot szer epéltetni, éppen azért,
mert ez Krisztushoz méltatlan, olyan
nehéz feladat, amely a lehetetlen-
séggel határos. - Judás Iskariotes
'szer,epének beállítása bár minden-
esetre érdekes, semmiképpen sem
egyezik az evangéliumok bizonysá-
gával. A regény befejezése abrupt.
A két szerelmes elválik egymástól,
miután elhatározzák, hogy rnind-
ketten a keresztyénség szolgálatára
szentelik ' életüket. Ném nehéz fel-
fedezni ebben a záróakkordban a
'katolikus szerzetesi ideál gondola-
tát. H.

Tóth Endre: A pápai református
egyház története. Pápa, 1941. 294
lap .. Ára 5 P, - -Pápa a durián túli
református egyház szellemi köz ,
pontja. Ezen a rév.en a könyv a

helyi érdeklődésen messze t!Í1 igényt
tart általános figyelemre. Hiszen a
gyülekezet története még azután is
szorosan összefonódott a f'öiskoláé-
val, miután (l797-ben) ez az egy-
házkerület tulajdonába ment _ áto
Egyébként is a gyülekezet és iskola
történetének mozgalmassága: vi-
rágzása, zaklattatása, árvasága, új
berendezkedése, különösen a 17-18.
században, tükrözi szinte az egész
ország református egyháztörténe-
tét. Ilyen nevezetes lelkészek mű-
ködtek benne: Kanizsai Pálfi Já-
nos, Kocsi Csergő Bálint, a két
Torkos Jakab, Tóth Ferenc. Ma kr-
váltképpen tanulságosak a 18. szá-
zadi eseményekről szóló lapok. Az
evangélikus egyházat pedig a rna-:
gyar evangélikusság és ref ormá-
tusság szoros kapcsolatain k ívül
azért is nagyon érdekli a könyv,
mert a pápai reformáció története
s ezen belül Sztárai Mihály, Huszár
Gál lelkészkedese egyszersmind a
pápai evangélikus gyülekezet törté-
nete is; csak 1617 óta lehet volta-
képpen Pápán református egyház-
ról beszélni. Azután is sok az érint-
kezése a két egyháznak. Mindezért
részünkről s köszönet illeti az adat-
gyűjtésben fáradhatatlan és az elő-
adásban pontos és lelkes szerzöt.

'So J.

Kirschweng Johanna: Kleine
Köstlichkeiten., Freiburg, 1942. Her-
der-kiadás, ára 1.25 RM. - Eza
kicsi könyv, bár nem akar program:
mot adni művészeknek, mégis egy
újfajta tariácsot: az elmélyedést
ajánlja a természet hivatott és
laikus megfigyelőinek. Korunk mű-
vészeti forradaimában a művész-
nek nem volt ideje ana, hogy az
apróságokkal törődjön, a "részlet-
szépségekkel", sőt épen a részle-
tektől menekült. Képein nem kap-
hatott .ön álló szerepet egy apró vi,
rág, gyümölcs, levél vagy madár,
az ablakon ezer sugárra tört fény,
egy ruhaszövet mintája, egy ma-
dár tolla, sth. - ő az Egészért
dolgozott. Igy azonban az aprósá-
gok világa iránti érzék is lassan
elveszett. Viszont, hogy ennek a

I



világnak a művészetben milyen
:'fontos szerepe volt, és van, azt nagy

festők képeinek pompás részletein
rnutatja be a szerző. Révesz,

Peterich Eckart: Vom Glauben
der Griecben. Freiburg, 1942, Her-
der-kiadás, 16 lap és 25 kép, ára
1.25 RM. - Rövid, de rendkívül
élvezetes formában, mély beleérzés-
sel megírt áttekintés a görög val-
lásról: szerző főként a görög élet-
érzésnek és vallásosság nak a ter-
mészettel való 'kapcsolatát, a ter-
mészet ístenítését emeli ki. rEzt az
áttekintést pompásan szemlélteti a
nagyszerűen megválogatott 25 kép.

K.

Haggáda. Budapest, 1942, Or-
zág os Magyar Zsidó Segítő Akció

(= OMZSA) kiadása. LXXXII és
73 lap. - A Peszach-haggáda a
zsidó páska ünnep rituáléja. Közel
egy évezred óta hangzik el' a páska
vacsora ünnep rendjében változatla-
nul, de egyes elemeit már Jézus
'korában is a maihoz hasonló' for-
'mában mondották el. Ezért ennek
.a rituálénak a rendje közelről ér-
dekelheti a keresztyén teológuso-
kat is: hiszen Jézus az utolsó va-
csora alkalmával ennek a rendnek
a keretében költötte el tanítványai-

'val apáskabárányt és ennek a rend-
nek a kereteibe illeszkedik bele
az úrvacsora szerzése is. - A páska
ünnep az egyiptomi rabszolgaság-
.bólvaló szabadulásnak az- emlék-
ünnepe. Ezért az ünnep hangulata
a hálaadásnak és elnyomatásoknak
az idején is a szabadulásraés a
-diadalra, a, megváltásra tekintő re-
ménységnek az érzelmeivel van
tele. Nem véletlen, hogy az OMZSA
a zsidóság mostan} helyzetében ép-
pen a Peszach-haggádát adja, ki:
vele lelkileg is segíteni' akar és a
jobb jövőnek, sőt az újbóli diadal
reménységének az ébrentartásával
igyekszik erősíteni a zsidóságukban
bizonytalanná leü fajtestvéreket.
A kívülállónak a szempontjából a
zsidóság előttünk pergő drámájá-
ban a legmegdöbbentőbb éppen az,
hogy mennyire mcgüresedett belső-
leg is a zsidóság, mennyire merie-
kül hitéből és fajábóL Az előttünk
levő kiadvány valamit megértet ve-
lünk e jelenségből: a bevezetések
.gondolatmeuetéhen ismételten ta-
lálkozunk a megváltás és a mos-
taní 'nehéz sor jobbra f o rdulásá-
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r.ak '1 reménységével. De ennek a
reménységnek az eredeti" hitetar-
talma azt lehet mondani teljesen'
elveszett s tisztára' külsőséges, e
világi reménységgé lett. Ezért .sok.

'szor legalább is közeljár a hata-
lom utáni sóvárgáshoz ,és a világi
uralomra törekvéshez. Hogy ez a

'"reménység" belső eröt nem ad-
hat, világos. Sőt világos az is. hogy
ezt a belsőleg megüresedett zsidó-
ságot rninden más fajiságú nép kell,
hogy 'veszedelemnek érezze önmaga
számára. - A Pesz ach-hagg ádának
ez a kiadása bibliofil kiadásokkal
vetekedik, szépség, nyomdatechni-
kai gondosság és finom ízlésesség
tekintetében: bizonyság a va hazai
zsidóság gazdagságának, de egyút-
tal szellemi erejének' és kultúráIt-
ságának is. K.

Ratschow Carl Heinz: Werden
und Wirken. (Eine Untersuchung
des Wortes hajah als Beitrag zur'
Wirklichkeitserfassung des Alten
Testaments.) Berlin, 1941. Töpel-
mann-kiadás. ·88 lap. Ára' 6 RM, - ,
Az elmult években egyre több ta-
nulmány látott napvilágot az ótes.
tárnentorni teológiai irodalmi' ter-
mékek között, melyek egy bizonyos
fogalom részletes kutatásával igye-
keznek rámutatni az' izráeli vallá-
sos kegysség erdetiségére és sajá-
tosság aira. Ezek közé tartozik
Ratschow értekezése is, aki kellő
tudományos felkészültséggel sok új
vonást tár fel a .Jenni" (hajah) ige
jelentéstartalmában. Sajnos a szerző
annyira beleveszett az adatok töm-
kelegébe, hogy az egyik legfonto-
sabb kérdésnek, Exodus 3, 14-nek
ilyen szempontból való teológiai
taglalása majdnem teljesen elsik-
kad könyvében, s általában filoló-
gmi megállapításainak teológiai é~-
tékesítése igen vérszegény ereken
Iolydog ál. Pálf'i.

Szerb Anna: "Megtörteknek sza-
badulást ... " Sióf'ok, 1943.' - Ez
a könyv hit általi gyógyulásról
szóló bizonyságtételeket tartalmaz.
Krisztus igazságának erejével győzi
meg az olvasót: a hívőnek minden
lehetséges, még a gyógyíthatatlan
betegségből való gyógyulás is és
pedig azért, mert. Krisztus akarata
az; hogy testben, lélekben egészsé-
g esek 'legyünk. Krisztus közeléből
távoznia kell mind a bűnnek, mind
a betegségnek. Nemcsak súlyos' be-
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tegek számára jelenthet nagyon S0·
kat ennek a könyvnek az 'olvasása,

, hanem egészséges embereknek is.
Olvasása közben, ha .nem zárjuk be
szrvünket, a Lélek áradásának sodo
rát érezzük s erős bizonyságot nye-
rünk arravonatkozóan: Krisztus nem
üres fogalom, fölcicomázott puszta
név, halott ember, hanem valóság,
hatalmás -, Megváltó, aki rnírrdent
újjáteremt életünkben, ha hitünk
.által lehetőséget adunk neki erre.
A magyar lelk: ébredésnek nagy
szolgálatot tesz ez a könyv. Sokat
veszít, aki nem olvassa el. Sághy.

Dancsházy Nagy Sándor: Az egy·
ház harca. Budapest, 1942. Exodus
kiadása. 340 lap. Ára fűzve 9 P. -
Kétségtelenül nagyon érdekes és
időszerű könyv. Időszerűségének és
szernléletrnódiának összefoglaló

· megvilágf tására idézzük az előszó
alábbi szakaszát: "A felettünk lévő
lelki világban kozmikus harc folyik
a mennyei seregek és a Sátán erői
között. Az egyház harca ehhez kap-
csolódik A földi népek és nemze-
tek között.mem .:okvetlen, szükség es
a háború. Ha' igen,- azért, rnert a

·keresztyén egyház mint világegy-
ház is nem harcolta meg a maga
teljes harcát a lelki síkon az igaz.
ságér t, becsületért. erényért és , álo
dozatos jóságért. Ezért ereszke-
dett le a szellemivilágból az anyagi
térekre a küzdelern, hogy eldöntse
az igazságot, melyet az egyháznak,
mint ellenállhatatlan Igét meg kel-
lett volna mondani, A régi keresz-

·tyénség még jól ismerte a harcoló
egyházat: az "Ecclesia militans-t."
Tárgyának megfelelően a harc fo-
galmi köréböl meríti vezérgondo-
'Iatait és az egyes részekben szól az
ellenségről és szövetségeseiről, a
nem harcoló egyház sorsáról, 'az ön-
magunk ellen folytatandó harcról,
a fegyvernemekről, a korszerű fel-
szerelésről, a hadviselésről és a sza-
badságharc céljáról. A szerző hívő
keresztyéneknek, elsősorban ref or-
mátus híveknek írja könyvét és
ezért természetesen a református
élet- -és"."eg·yházsz.61l)lélele.teL, dom-
borítja ki. Ez azonban nem csök-
kenti a munka egyetemes egyházi,
keresztyén ielentöség ét, amelyet ab-
ban kell látnunk, hogy fenntartás
nélkül érvényesíti a bibliai kijelen-
tést a" bűnbe merült világ vergő-
désé~k 'metafizikai:sátá:ni' -h·átú~ré·

ről és a szabadulás egyetlen lehe-.
4őségéről.A mai apokaliptikus idők

kényszerítő erővel fordítják tekin.
tetünket erre a kijelentésre és azért
a létkérdésfontosságú, helyes tájé-
kozódás céljából nyomatékosan fel-
hívjuk olvasóink figyelmét Dancs-
házy Nagy Sándor könyvére. B. O.

Thurneysen Eduard: Az ige szol-
gálata. Sopron, 1942. Az evangé-
likus hittudományi kar hallgatói if-
júsági körének kiadása. 130 lap.
Ára fűzve 3.50 P. - A könyv il'
teológus- ifjúságnak figyelemreméltó,
eredeti vállalkozását tükrözteti. Szó]
a prédikácói feladatáról, készítésé-
nek szabályairól és közli Thurneysen
néhány prédikációját. Az elméleti
részt Thurneysen egyetemi és sze-
mináríuml előadásai ról 1932·ben é
1935·ben készült jegyzetei nyomán
és néhány ugyancsak a 30·as évek-
ben megjelent tanulmányának f el-
használásával állították össze a
munkatársak, a prédikációk is ugyan-
ezekben az években jelentek meg,
ill. hangzottak el. Ez a körülrnény
az elméleti résznek bizonyos közvet-
lenséget és elevenséget kölcsönöz,
de befolyásolja annak Iorrásszerű
értékér, a közölt prédikációkból
pedig magától. értetődően hianyzik
a mai időkből kirobbanó időszerű
hang. Ez azonban nem érinti a
munka mag ábanvaló értékét. Egy-
házunk legfontosabb létkérdése két-
ségtelenül igehirdetésének minél tel-
jesebb .megújhodása és ebben teo-
lóg usaink kiadványa nemcsak a lel-
készi pályára készülőknek, hanem
maguknak a lelkészeknek is hat-
hatós segítséget nyujt. Oe nem-
teológus híveirrknek is melegen
ajánlható a könyv, mert az igehir-
detés helyes értékelése és az iránta
való fogékonyság szempontjából is
fontos, hogy tisztán lássák az egy-
ház igehirdető szolg álatának igazi
lényeget . és azok soluétü munká-
ját, aki ezt a szolgálatot végzik

B. O.

Religionsforscher des 20. Jahr-
·1tun~ert~ .. I. Teil: Christliche Hurna-
nisten. München, 1942. Ernst Rein-
hardt kiadása. 88. 1. Ára fűzve 2.4!)
RM. - Friedrich Heiler folyóira-
tának, a keresztyén ökumenícitást
szolgáló "Eine heilige Kirche"-nek
ez a különszáma a 20. század hu-
manistáiként mélfatjaH. .Hansent,



a Hochkirchliche Vereinigung (né-
met magasegyházi mozg alorn) aty-
ját, akitől a reformációnak az egye-
temes egyház sz empontjából való
jelentőségéről tanulmányt is közöl,
H. W. Rüsselt, mint egy talán vár-
ható "Erasmus-renaissance", kiváló
munkását és a vallástörténész, F. R.
Merkelt. Azonkívül az egész ke-
resztyénség területére kiterjeszkedő
.gazdag könyvismertetést találunk a
számban a filozófiai és teológiai
irodalom minden ágából. Az Eine
heilige Kirchenek és így jelen kü-
!önszámánaJk szelleme és iránya
egyházunk hitvallásos alapjáról
nézve a szemlélet és értékelés te-
kintetében nem egy ellentmondást
hív ki, azonban meggyőződéssel
vallott szempontjai és alapos feite-
getéséi figyelemreméltóak. A ke-
resztyénség szellemi életében érvé-
nyesülő áramlatokban való tájéko-
zódás céljából a, 20. század "ke-
resztyén humanistáival" is jó meg-
Ismerkednünk. B. O.

Szepesí N. Vilmos: Az ősi Sze-
pesség. 61 képpel. Budapest. (1943.)
Singer és Wolfner k 308 lap. - A
szerző, Nemény Vilmos közíró arra
törekedett, hogy megéreztesse a
Szepesség jelentőségét: mi volt ha-
zánk számára a Szepesség. mit ka-
pott és mit adott. Az újságíró sok
Irányú érdeklődésévei nézi tárgyát,
ezért fejtegetései nem igénylik az
alaposság ot. Jelentősége inkább ab-
ban van, hogy egy terjedelmes
könyv fordítja az olvasóközönség
figyelmét az elszakított Szepesség
mult jára és válság os jelenére. A
könyv rnutatja az ősi Szepesség je-
lentöségét az evangélikus egyház
számára, - a szepesi nérrietség
többsége evangélikus, - külön is
foglalkozik az, evangélikusság sor-
sával a legutóbbi 20 év alatt. De
ami a történelmi adatokat illeti, bi-
zony nem ártott volna szakemberrel
átnézetni a kéziratot, szinte nincs
a könyvben egyháztörténelmi adat
hiba nélkül. Kár- volt a szepesiek
megbizhatóságéhoz inkább méltó
könyvet nem adni a magyar olvasó-
közönség elé. S. J.

A másik ember' felé. Szerkesz-
tette: Karácsony Sándor. Exodus-
kiadás. Debrecen, 1942. - Az Exo-
dus-munkaközösség dolgozatait ösz-
szefoglaló kötet élén Karácsony
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Sándor ismert felfedezésével talál-
kozunk a magyar mellé rendelés el-
véről. Nyomában tanítványai írásai
a legkü!önf élébb kérdésekkel fog-
lalkoznak: egyetemi oktatásunk. ér-
telmiségünk lelkigondozása., iro-
dalmi, filozófiai, matematikai kér-

,dések. A tanítványoknak mesterük
árnyékában túlságosan kevés 'az ön-
állóságuk s tehetségük sem szembe-
ötlő. Az Exodus előző almanach-
jához képest nagy avisszaesés.
Amannak tágabbkörű .és mélyebb
írói gárdájával szemben itt az epi-
gonok szürke csoportjával találko-
zunk. Kiemelkedik a kötetből Ka-
rácsony Sándor fordulatos nek ro-
lógja Fehér Gáborról és Árokháty
Béláról. -r'-S,

Scheeben Matthias Joseph: Natur
und Gnade. Die Herrlichkeiten der
göttlichen Gnade. Freiburg, Herder.
1941. XLI. 219+X. 303 1. - A frei-
burgi Herder-cég kétségkívül jó
szolgálatot teljesit nem is csak a
katolikus teológia érdekében, ami
kor a korán (1888-ban 53 éves ko-
rában) elhunyt nagynevű kölni hit-
tudós, M. J. Scheeben műveinek 8
testes kötetben való kiadására vál-
lalkozott. Nagy tudás, mely a nagy
skolasztikusokon túl az egyházi
atyák teológiájára is ki-ter jed. jó ,
zan mértéktartásra kész misztikus-
spekulációra való hajlam és benső-
séges katolikus vallásosság - ezek
azok a főtulajdonságok, rnelyek
Scheebent az újkor legkiválóbb ka-
tolikus hittudósainak egyikévé avat-
ják, aki méltó arra, hogy a belső
megújhodásra törekvő katolikus
teológia számára a jelenkorban is
iránymutatóul szolgáljon. Műveinek
megjelenését méltán tartjuk számon
mi is. Összegyűjtött, rnűveinek új
kiadásában a fent megjelölt kötet
az első, mely J. Höfer és M., Grab-
mann bevezető tanulmányai után
Scheeben teológiai életmunkájá ra
nézve alapvető két művét foglalja
magában. Ezek részletesebb ismer-
tetésébe nem bocsátkozhatunk; de
kétségtelen, hogy Scheeben művei-
nek, még pedig éppen ezen művei-
nek tanulmányozása, akkor is, sok
pozitiv tanulsággal jár számunkra,
ha velük szemben az evangéliom
reformátori megértését alkalmazzuk
kritikai mértékül.

D. Dr. Prőhle Károly.
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Erőss Alfréd: A megváJtás. A
megváltás dogmája Scheeben theo-
lógiájában. Kolozsvár. 1942. 75 1. -
Erőss Alfréd a magyar katolikus
hittudósok között Scheeben teoló-
giájának egyik legjobb ismerője,
akinek tollából már ném et nyelven
is jelentek meg számottevő ismer-
tetések és méltatások a kölni mes-
ter teológiájáról. Ez a dolgozata
a keresztyénség központi tanára
nézve ismerteti Scheeben tanítását,
mégis úgy, .hogy a teológia-törté-
neti szempontokon túl rendszeres
célkitűzéseket is szolgál. Az általá-
ban véve világos, de kissé nehézkes
előadáson meglátszik, milyen ne-
hézségekkel kellett a szerzőnek
küzdenie, amikor Scheeben finoman
kidolgozott, mélységes gondolatai-
nak magyar nyelven való tolmácso-
lására vállalkozott.

D. Dr. Prőhle Károly,
Békefi Benő: Mi hasznod belőle?

(A heidelbergi káté 52 úrnapjának
magyarázata.) Nyiregyháza, 1943.
208 oldal, ára 5 P. - Békefi Benő
a Református Gyülekezeti Evange-
lizáció Baráti Társaságának evan-
gelizátora. Könyvének kisebb tanul-
mánynak is beillő bevezetésében tár-
gyalja az Ú. n. általános (mozgalmi,
egyesületi, ébredési) keresztyénség
és a hitvallásos, egyházias keresz-
tyénség viszonyát. Rövid történelmi
visszapillantásban vázolja azt az el-
lentétet, amely köztüj. a magyarhoni
ref. keresztyénségben kifejlődött.
Reámutat arra, hogyenlnek a két-
féle keresztyénségnek egymásra kell
találni. Ezt a, célt szolgálja nyilván
ez a könyv is, amely a ref. egyház
egyik alapvető hitvallási iratát s
rajta keresztül általában a hitvallá-
sokat akarja a mozgalmi keresztyé-
nekhez közelebb vinni. A kátérna-
gyarázatot rengeteg példa, gyakor-
lati alkalmazás, illusztráció jellemzi.
Sokat idéz Kálvintól is. A sok bib-
liai idézetet ügyes nyomdatechnika
emeli ki a szövegből. Igyekszik idő-
szerűen megfogalmazni a káté kér-
déseit s közel hozni a ma emberé-
hez. Mivel a mozgalrni s a hitvallá-
sos keresztyén ség ellentéte nálunk
is időszerű kérdés, a könyvet ebből
a szempontból is haszonnal lehet
forgatni. G. Gy.

Lohmeyer Ernst: Kultus und
Evangelium. Göttingen; 1942. Van-
denhoeck & Ruprecht, 128 lap, ára
5.50 RM. - Az újszövetségi kuta-
tásnak meglehetősen elhanyagolt
területe az evangéliumnak és a
kultusznak egymáshoz való viszo-
nya. Ezért Lohmeyer könyve elég,
sok meglepetéssel szolgál, amikor
feltárja, hogy milyen sok vonat-
kozása van Jézus evangéliumának
a kultusz ra. Akárhányszor ez a vo-
natkozás teszi igazán érthetővé az
evangéliumot. Másfelől viszont Jé-
zus evangéliuma szembefordul a
kultusszal, amikor Isten eszkatelő-
gikus akaratának a hirdetése a je- .
ruzsálemi templom és a benne folyó
sz olg álat végét jelenti. 19y az evan-
g élium és a kultusz viszonya vége-
zetül is Jézus személyének a titká-
ban oldódik fel. Mindezt Lohrneyer
rendkívül élvezetes és tanulságos
formában adja elő; fejtegetés ei je-
lentősek az evangéliumi istentisz-
telet alapvető kérdései számára is-
és ezért ajánlatos azokat figyelem--
ben részesíteni, amikor az isten-
tisztelet evangéliumi kialakításáról
van szó. K.

Kiss Béla: Az Ige és az egyház.
Nagyenyed, 1942. 23 lap. - Nagyon
sok megszívlelni valót ir ez a kis.
füzet. Pedíg nem akar programmct
adni, se nagyszabású megállapítá-
sokra eljutni. Egyszerűert tisztázza
a címben adott két fogalmat. Mi-
kor ezer gyakorlati tennivaló és
sürgős feladat szorongatja az egy-
házat, akkor van kivált szükség
tisztánlátásr a, az elvijelentőségű
kérdésekben való biztonságra. Kü-
lönben 'kapkodás lesz a gyakorlati-
asság. Kiss Béla rendkívüli egysze-
rűen és világosan rnondja el: az ige
Istennek önmagát kinyilatkoztató
hatalma, Krisztusban a mi emberi
formánkat vette fel azzal a céllal,
hogy a bűnben megromlott terem-
tést újjá teremtse. Istennek et az
újjá teremtő munkája pedig az
anyaszentegyház által történik. Az
eg'yház lényegéről, feladatáról és.
válságaról szólva rnondja el a régi

_ igazságokat különösen újszerűen,
az adott helyzetre vonatkoztatva.

Benezur.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Líc, Dr. Karner Károly.
Baross-nyomdas UZ5aly és Koncz (Harane1zó nyomdája) Gyúr, And~á •• y-út 24.



LeveiesládánkbÓI.
Schulek Tibor dr. tábori f'ölelkésztöl a következö levelet kapta szer-

kesztöségünk Oroszorsz ágból, 1943. június 12-ről.
"Hadi viszonyaink körülményeí hozták magukkal, hogy csak a mai

napon olvashattam lapunk májusi számában Sólyom Jenő barátom "Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház" c. kis cikkét.

Nagyon szíven ütött annak bevezetö részében az a tétel, hogy a
m. kir. Honvédség Protestáns Egyházi Szervezetének evangélikus tagjai
nem tartoznak a Magyarországi Evangélikus Egyházba. Különösen fájdal-
masnak érzem ezt az állítást a további felsorolásban méltán szereplö
erdélyi szász "vezérfőesperesség" és a délmagyarországi német evangé-
likus egyház együttesében.

A tétel mind érdemi, mind egyházjogi vonatkozásban is meglépő.
Érdemileg, és tegyük hozzá, érzelmileg is a Honvédség Protestáns

Egyházi Szervezetének minden evangélikus tagja a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházhoz tartozónak tudja és vallja magát. Érthetetlen lenne, ha
ezt a tudatot rajta kívül álló evangélikus tényezők elhomályosítani vagy
éppen kétségbevonni akarnák. (Amit egyébként S. J.-rőlnem is tudok
feltételezni.)

Az erdélyi és délvidéki német evangélikusok, illetve azok irányítói
- itt nem firtatandó ckcknál fogva - nem akarnak egyházszervezeti
közösségben lenni a MagyaJorszá.gi Evangélikus Egyházzal; ezzel szemben
a Honvédség Protestálls Katonai Egyházezervezete a Magyarországi Evan-
gélikus és Református Egyházak közös akaratából, utóbb mindkét egyház
zsinata által is megerősített rendeletekkel jött létre és a két egyház, vala-
mint a m. kir. minisztérium által delegált 9 tagú felügyelőbizottság alatt
állanak, püspökét váltakozva a soron lévő egyház legfelső közigazgatási
testületének jelöitjeiből nevezi ki az államfő.

Nyilvánvaló tehát, hogy itt a katonaság különleg es adottságaiból
származó különleges, a református testvéregyházzal közös szervről, mond-
hatnánk egyházkerületről van szó, amely időnként és időlegesen a hiva-
tásos allományú katonaken és családtagjain kívül az egyház fegyverfogó
férfinépességét is magábanfoglalja s amelyhez a hadrakelt sereg tartalékos
lelkészei is tartoznak tényleges szolgálatuk idején, természetesen a nélkül,
hogy saját (evangélikus vagy református) egyházukhoz való viszonyukban
bármiféle érdemi változás állana be.

Igazságtalannak tartom azért, a gyakorlati valóságnak és az egyház-
jogi helyzetnek meg nem felelőnek a protestáns katonai egyházszervezet
evangélikus tagjainak a szász és sváb disszidensekkel egy csoportba soro-
lását, s nagyon sajnálnam és felette károsnak találnárn, ha ez a téves fel-
fogás egyházi köztudatunkban elhatalmasodnék."

Schulek Tibor dr. tájékoztató sorait készséggel és örömmel közvetít-
jük folyóiratunk olvasóihoz. Folyóiratunk májusi számában a "Magyar-
országi Evangélikus Egyház" című cikk bevezetése valóban félreérthető
volt, amikor a Honvédség Protestáns Egyházi Szervezetét egyvégtiben
sorolta fel a két nérnet egyházi közösséggel. Viszont örülünk annak, hogy
a Protestáns Tábori Püspökség hivatásos lelkésze ennyire hangsúlyozza. a
Honvédség Protestáns Ei!'yházi Szervezetének és a Magyarországi Evan-
gélikus Egyháznak a szoros lelki és jogi kapcsolatát.

Megjelent
Pálfi Miklós:
JELENTÉS

a hallei egyetemi magyar és délkeleteurópai kutató állomás működésének
második kerszakaról. Ára 6.40 P. Kapható a Keresztyén Igazság kiadóhíva-
talában, Sopron, Arany János-ú. 9.



Terjeszd!Olvasd!

I Keresztyén Igazság űj kiadványai:

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

Megrendelhetők a ,,Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

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

Dr. Luther M.:

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" " "
Scholz László:

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

" "

" "
" "
" "

Kiss Jenő:

Scholz László:

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

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