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Kérelern.
Néhány évvel ezelőtt a "Die Furche" c. német Iolyóir at

1933,-i évfolyamát (Iélvászon-kötésben, barna háttal kötve) köl-
csönadtam valameíyik fiatal testvérernnek. Mivel magarnnak a
kölcsönzést nem jegyeztem fel, ma már nem tudom, hogy mikor
s kinek adtam kölcsön s talán az illető is elfeledte, honnét szár-
mazik a kötet. Mivel ma a kötetet nem lehet pótolni, nekem
pedig szükségem volna r á, ezúton kérem, hogy akinél a könyv
van, azt nekem szíveskedjék visszaküldeni.

Dr. Karner Károly, egyetemi tanár,
Sopron, Arany János-u. 9.



Váltsághalál.
Csodálatos élet volt Jézus Krisztus élete. Tömegeket von-

zott tanítása, még inkább szárnyára vette nevét a hír csoda-
tettei miatt. De sem tanítása, sem csodatettei nem tudtak volna

.megmenteni ezt a nevet attól, hogy feledésbe merüljön. Hogy
,annyI idő után is millióknak és millióknakmindennél drágább.

azt halála teszi. Az a körülmény, hogy halála váltsághalál volt.
Nem véletlenül történt, nem tragikus bukást hirdet keresztje,
hanem ez volt a küldetése: "Az Embernek Fia nem azért. jött.

.hogy néki szolgáljanak, hanern hogy ő szolgáljon, és adja az:
ö életét váltságul sokakért." (MM. 20, 28.) .

"' - A jelen megkönnyíti, hogy megértsük ezt a "dogmatikus'"
fogalmat: váltsághalál. Ma százezrek halnak meg másokért.
Meghalnak, hogy mások éljenek. Haláluk "megváltja" az otthon"
maradtakat attól, hogy rajtuk is végiggazoljon a háború bor-

'zahna és magával. ragadja őket is a tömeghalál; A jelen tehát
. kézzelfoghatóan szernléltetí, hogy lehetséges olyan halál, amely
.másoktól halálos veszélyt hárít el és mások számára életet jelent-
Az ilyen halál váltsághalál. . .

Egyedül áll a maga nemében Jézus Krisztus váltsághalála ..
Kettős vonatkozásban van megváltó ereje. Elhár itja 'Isten harag"
jának ítéletes veszélyét, amelyet az ember vétkezése felidézett és

,megszünteti azt a másik veszélyt is, hogy az emberiség, kiszol-
g áltatva a gonoszség pusztító erejének, lassan magamagát tegye

_tönkre. Jézus Krisztus váltsághalálában magára vette Isten ha-
• ragját és ebből a halálból kijózanító és felszabadító erő árad'
· a gyűlöletében és önzésében elvakult és tehetetlen ember felé.

A jelen a váltsághalál ezen jelentőségének felismerését is
megkönnyíti. Napjaink borzalmaiban lehetetlen meg nem érezni
Isten ítéletének szélét! Csak Krisztus váltsághalála jogosít fel
bennünket a rernénykedésre, hogy - Őreá való tekintettel -
a végpusztulástól még megment a kegyelem!

- A háború az embert is leleplezi minden gonosz indulatnak
való kiszolgáltatottságában. Megértjük, hogy ember- és termé-
szetfeletti erőre van szükség, hogya. gonoszság ekkora hatal-
mából kiragadja az emberiséget és ebben a tekintetben is újból
minden reménységünk Jézus Krisztus váltsághalála.

A jelen nagybőjtnek ezért különösen nagy a jelentősége.
Eszmélkedésre int, hogy a sokak táborába tartozunk-é, akiknek
Jézus Krisztus a maga váltsághalálával kibeszélhetetlentil nagy
szolgálatot tett. Hív, hogy szaporítsuk ezt a tábort, hogy több

-Iegyen ebben a világban a jobb jövőre való megkegyelmeztetés
· reménysége, több a jóság és szeretet gyógyító ereje. '

Budaker Oszkdr.



Hitünk sarkköve és a' mai ember.
"Mi más a vallas és kultúra, ... mint az emlékeknek apró,

beidegzett liturgiai, s családnak, kis közösség eknek iratlan
'hagyományai ételben, viselkedésben, ruházatban, s elfojtások-
ban", - mondatja egyik modern regényhősével Márai Sáridor.
Valóban, arra, amit értelrniségünk általában vallásnak nevez,
megdöbbentően illik eza jellemzés. Ebbe azután csakugyan bele-
fér minden,. ami a vallás gyüjtőfogalma alatt a mai ember lelki-
világában megtalálható. Oe vajjon beletartozik ebbe az is, amit
"evangélikus vallás" -nak nevezünk ? Tisztában vagyunk egyalta-
Iában azzal, mi az "evangélikus vallás"?

Gondolkodó egyháztagjaink előtt bizonyára nem egyszer
felötlik a kérdés: mit is jelent az voltaképen, hogy én evangé>
Iikus vagyok, miben áll evangélikus voltom ?Különösen úgy
reformáció ünnepe táján szokott ez a kérdés a lelkekben fel-
bukkanni, hogy azután ismét hosszú időre visszasüllyedjen az
-érdektelenség homályába.

Némelyek számára talán éppen' az utóbbi hónapokban sok
port felvert egységmozgalom tette ezt a kérdést időszerűvé.
Voltaképen mi akadálya van a keresztyén felekezetek egyesül é-
.sének, hiszen - úgy vélik sokan +: istentiszteleti szertartások-
ban úgyis' egyre inkább hasonlítunk a katolikusokhoz? A refor-
máció korabeli tanvita talán már el is veszítette élét s időszerű-
ségét. "Igaza van-e még ma is Luthernek?" (V. Ö. a folyóiratunk

-rnult évi októbe ni számában e címen megjelent cikket, valamint
ugyanott a .Korszerü-e még a reformáció?" c. cikket.)

Feltételezhető, hogy - legalább is hallomásból - a legtöb-
ben tudják, hogy egyházunk alapvető tanítása, hitünk sarokköve
az "egyedül hit által való megigazulás". Ennek a tanításnak értel-
mével azonban már igen kevesen vannak tisztában. Emlegetni
ugyan gyakorta szoktuk, azonban - talán éppen ezért - 'sZó-

,:Iammá vált. Megüresedett héjja mögött 'nem lüktet élet. Lelkes
·hangoztatása sokszor elképesztő tévedéseket takargat. Az őszin-
tébbek és komolyabbak ezért inkább hallgatnak ról'a,nem
.akarvánelárulni tájékozatlanságukat. Érdemes a "hit által való
megigazulás" tanításával kapcsolatos vélekedések és a körülötte
felburjánzott tévedések fölött egy kis seregszemlet tartani.

Értelmiségi híveink előtt ez a tanítás igen sokszor már csak
· azért js ellenszenves, mert - "tan", dogma. A főként közép-.
;osztályunkban lábrakapott individualizmus és szubjektivizrnus
·- mindakettö lényegileg a liberalizmusnak. végső fokon a, fel-
világosodásnak az öröksége - általában tiltakozik minden meg-
kötöttség ,ell.en. A tekintéllyel feUépőegyházi tanításnak, a
'kötelezö érvényű dogmának már a neve és fogalma is kellemet-
len érzéseket kelt. Mire való volt akkor a reformáció, ha nekünk
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még mindig dogmái nk vannak? Hogyan lehet a keresztyénség
lényegét, evangélikus hitünk sarokkővét éppen egy "tan','-ban
keresni? Hiszen a keresztyénség élet, mégpedig szabad és füg-
getlen élet! A "protestantizmus" lényege éppen a szabadságban;'
a "lelkiismereti sz·abadságban" van!

Akik ebbe a - sajnos nagyon is elterjedt - tévedésbe bele.
esnek, azoknak a számára a hit által váló megig-azulás (ana a
legteljesebb felelőtlenség birodalmába szóló szabadságlevéllé..
válik. Higgyerr mindenki azt, amit akar! Hogy ez a' teljes szel-
Iemiés lelki anarchia milyen távol áll a ref'orrnációtól, evangé-
likus hitünktöl, azt talán mondanunk sem kelt.

Nem sokkal különb helyzetet teremt a hit által való meg-
igazulás tanának egy másik ugyancsak elterjedt félreértése.
A hit az, ami üdvözít, rnondják sokan s hiten értik az ember
meggyőződését, vagy még annál is kevesebbet: a szubjektív
vélekedést, üdvösségén pedig elsősorban a földi boldogságot.
Mindenki üdvözüljön a saját hite szerint, ;- ez a nagyfrigyes(
mondás tulajdonképpen a hit fogalmának' teljes félreismerésén.
alapul. A hit itt voltaképpen nem más mint önáltatás, önmagunk-
riakIlluziókba ring atása, autoszuggesztíó, valami vallásos színe-
zetű coueizrnus. Ilyen értelemben szekták emlegetni, hogy "bol~
dogok, akik hisznek". Mintha a hiszékeny 'naivitás, _vagy a min-
denbebeletörődő fatalizmus keresztyén, vagy éppen evangé-,
likus jellemvonás volna. . ..

Egészen más oldalról éri a hit által való megigazulás taní-o
tását az a vád,hogy erkőlcsi gyümölcstelenséget eredményez-
"Nincsen szükség jócselekedetekre, ha .a hit magában. is elég
az üdvösségre, .éljen hát ki-ki kénye-kedvére." Már Luthert is
ezzel a váddal illették a rajongók s római katolikus ellenfelei
egyaránt. Ez a vád azóta sem némult el. Sokszor egyenesen azt
a hírt terjesztik, hogy az evangélikus egyházban nem is szabad
jót. cselekedni. Méltatlan ez a tanítás az ember erkölcsi szemé-
lyiségéhez -- mondják, - .a fejlődés, a tökéletesedés gondola-.
tához, Az igazságosság arculcsapása az, hogy az emberek ne
érdemeik szerint részesüljenek jutalomban és büntetésben. -
Innen érthető az a megdöbbentő tény, hogy evangélikus híveink.
nagy többsége nemcsak hogy nem tud mit kezdeni a hitálta,[
való megigazulás tanításával, hanem - öntudatosan vagy ön-
tudatlanul - a jócselekedetekért, saját érdemből való meg-
igazulás alapján áll.

Még azok is nehezen tudnak megbékülni ezzel a tanítással,
akik . pedig. .Jcomolyan szeretnének keresztyének lenni". Úgy
érzik, .. hogy. ezek a fogalmak: kegyelem, szeretet, hit" új élet,
irgalmasság, stb. ugyan evangéliumi csengésűek, de az "Isten
igazsága", "ti1E~gigazulás" fogalma ószövetségi színezetű, ride--
gen hangzik. Szerintük idejétmult hitviták ódon fegyvertárábót
valók ezek, amikre ma már nincs szükségünk. Az az igazság-
mag, amit rozsdás, csikorgó vértjük takar, ma már regészen
máskép is kifejezhető, sokkal korszerűbben és hangzatcsabban.
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P. de Lagarde*) volt az, aki még a mult században kiadta -a jel-'
szót, hogy .a megigazulásról szóló tanítás Pál apostol zsidós
találmánya s mintrilyen keresztyénségünkből elvetendő. Véle-
ménye ma is élénk visszhangra talál.

Legyen ennyi elég a hit által való megigazulás tanítása
körüli tévedések felsorolásából. Már ez a csokor is világosan
mutatja, hogy mennyire szükség van ezen a területen a fogal-'
rnak alapvető tisztázására. Most meginduló cikksorozafunk
ebben szeretne azoknak segítségére lenni, akik kornolyan meg
akarják ismerni és át akarják élni evangélikus hitünk sarkkövét:
a kegyelemből hit által való megigazulás tanítását.

Groó G:)'ula:

Rabok legyünk va.gy szabadok?
Az önismeret !1arcábaJl sokszor ostorozzuk -.magunkat azzal a vaddal,

hogy a mi magyarságunk csak ünnepelul tud. Ha ez volna a legnagyobb
bűnünk, akkor ezzel a bűnnel még a vHág legkülönb népe lehetnénk. Az
'önáltatás, vagy öntudatébresztés u. i. szerte a világon használ olyan ki ..
'fejezése,ket, amelyek nem egyebek költöi Iog ásnál, vagy a hornokszernig
unalmas közhelyeknél,amit a világ' szellernáradata mindenhová elsodor.
Ilyen kifejezések: "most, vagy soha", - "az utolsó csepp vérünkig", -
"élet - va,g-y halál", - "rabság - szabadság" - a világ minden nép-
.ségénél zengő cirnbalmok, amiknek megvan a maguk hangulatkeltő varázsa
és amik sokszor belejátszanak nemzetek életütemébe.

Ilyen gyökértelen önvád, vagy ha tetszik önáltatás, hogy rni magya-
rok rettentően tudunk ünnepelni és életmezöink 'Szellemi térségein hamar
lángra Iobban a szalma .

. Senkise botránkozzék meg rajta, ha' kirnondom, hogy ez nem így
van és talán jobb lenne, ha máskép volna.

Mi: magyarok nem tudunk ünnepelni. Szellernáramlatok messziröl
hozott .muzsikájára hamarosan ráhangolódunk, de olyan óvatossággal és
olyan félénken, hogy rnire meg kellene indul nu nk annak üternére, inkább
helyben maradunk és nézzük, vagy legalább is mímel iük az új világ ú]
táncait. Ezért nem volt még 'nálunk pl. gyökeres, népi forradalomés
nem is lesz.

Ezért elképzelhetetlen nálunk olyan egetverő zaj, minr amivel nem-
Tég a fasizmus ünnepelt, azért nem .születik nálunk olyan vezényszó ra
robbanó, hatalmas sorakozó, mint amire a nemzeti szociálizrnus menete
megrázkódtatta a földet és ezért nem ragyog rólunk úgy a gloire, mint
a francia forrada-lma-t ünneplő párizsi tömegen. A lobogó fanatizmus
nálunk pecsenyeket akar pörkölni a politikai hatalom ócska-piacán, de
~ hála Istennek - nem sütögetjük még a más táborok Dózsagyörgyei-
nek húsát és nem áldoztunk 56.000 embert az oláhok mint áj ára a Codreanu.

. ':') Paul de Lagarde mult századi nemet vallástörténész. Támadta Pál
apostolt, a reformációt s az Oszövetség et. Tanítását a legújabb időkben
Ielúiitották a nérriet egyházi harcban. -
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vasgárdista, illetve nyilas ügyben. A magyar lelkesedés nem halt ugyan
k i, de Illa aluszjk. Nem tudunk tehát ünnepelni! Az alvó csipkeróxsikát
még nem csókolta életre a királyfi csókja.

Ne igen örüljünk ennek a lelki állapotnak. Akár tétovázás, mert
úgy gondoljuk, hogy akár erre, akár arra lelkesednénk, reáfizetnénk,
akár lelki megmerevedés: a történelem az ilyen "sehonnai" lélekért csak
pillanatnyi nyug'alommal fizet, de az örök javakat és utakat a vércsator-
nák [elzik, Attó1 lehet tartani, hogy a magyarság lelki világában érvé-
nyesül az anyagi vilá rugalmasság-törvénye, amely éppen határt szab
az örök feszültségnek es számol a megmerevedés végzetéveI. A régi fal-
blJi kivert habarcsot nem érdemes összetörni s Ielhasználni, mert nem
köt ; a sokszor melegített vas kiég és merevedik. A magyar lélek annyiszor
{;izétt már az idegen érdekekért való vágóhíd pnllcséu»; és annyiszor
lánggal égett már csalóka érdekek harci tűzébeti, hogy ma már akkor is-
ret az ujját megége/ni, ha talán testét védhetné meg vele. A történelem
)Jedig nem ismer mjsra talt felelősséget s így ezért a lelkiségünkért mi
rnagunk leszünk vagy áldottak vagy kárhozottak.

Nincs igazi nemzeti -érzés ünnepeinkben. Nem tudjuk ünnepetru téhát
iglizán március Iő-ét, sem! Március Iő-ét édesapám .gyermékkorában meg
olyan pompás nepi felvonulás'okkal ünnepelte a f'aiu, h3gy mind.eri' vala-
r11ir~ való legény lovat szerzett és az öregekkel együtt a szabadság-
h~rc és Kossuth-nóták hangjável vonult cig ánybandástól és az urakkal
vegig a falun. Ma már a rissz-rossz márciusi versek es hivatalos szóno-
KOl< mutog atnak vissza ferde, vagy egyenes szemszögből a nagy idök
tisztító tüzére. Történelmi ernlékké kövesedik lassan március 15.-e, amely-
nek emlőit nem sz ívja már az unokák éhes szája, mert a felekezeti politika
átérték elt történelme ezt a tejet rnérg es tollal irogatta s most úgy va-
gyunk, mint mikor a k is gyermeket úgy választja el az anya, hogy erős
paprik át szór emlö-bimbójára, hogy a követelŐdző kis apróságnak elmen-
jen a kedve a sz opástől. Hogy ez mennyire így van a márciusi gondolat-
tal is, mutatja, hogy legutóbb egész nyugodtan arcul vágnatta Kossuth
.Lajost a magyarsághoz soha semmi érzékkel sem húzo sajtó, a nélkül.
hogy a felekezeti lapok tiltakozásanal egy é b történt volna. Különben
már iskolás-gyerrnek leorombán is az volt a márciusi nemzeti egység.
hogy az akkori rendelkezések szerint nem március 15-ét ünnepelték Id-
tolikus iskolástestvéreink, hanem április ll-~t és mivel nem ment minden

_ szó nélkül a kokárdás, ünneplös evangélikus és katolikus iskolások talál-
kozása, a magyárok istenének nagyobb dicsőségére jól összever ekedtünk.
Imé a magyarság egyik felét március idusa a népre, a másik felét a tör-
vényeket szentesítö Ikirályra irányította. Március lő-ének történelmi gyü-
mölcséből sem a magyarság harapott legnagyobbat, hanem elsősorbán
a Bach-korszak hivatalnok-serege és a szabadságharc mellékhájtásaként;
kivirágzott ál-liber alizmus gyümölcse: a zsidó térfoglalás.

Amilyen arányban ittmaradt az egyilk és amilyen számban lopakodott
be a másik, olyan számban vette kezébe a kiszorított magyar a vándor-
'Miot es ment, menekült Amerika gyomrába, hogy az új világ új élet-
nedveként -szívódjon fel, amikor a lélek már kialszik.

És amilyen arányban repüttek az érdemszalagok, bárói címek és,
telekkönyvi bejegyzések az új honf og.lelók nyakába, olyan arányban csü.
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'szott ki' a magyar föld az álomvilágba .merült magyar nemes alól és nem
a magyar nép kezébe, hanem a lábát jól megvetett, élelmes és takarékos
"új" magyarok talpa alá. '

A ,három millió. koldus pedig' későn eszmélt arra; hogy rnennél inkább
lesz hivatalos ünnep március 15.·e, annál inkább csak ünnepelni. de nem

'elni kell a márciusi gondolatot.

Természetesen ez a megállapítás nem mcnt fel bennünket március
Iő-ének vádja al61.Ez a vád 1944·ben halálosan kornoly.

, Kipattan-e szlvürikböl <1 bátor kiállásnak vállalása: Rabok legyünk,
vagy szabadok ? Úgy veszem észre, hogy s o r-s u n k kal nem is igen aka-

'funk törődni, csak a 1étü n k k e l. Pedig a magyarsac nem árulhatja el
fajtájának. nemzetének sorsat és örök hivatását puszta léteért. Nem adhat-
juk el lelkünket, becsületünket és szívünket és húsurikat a börünkért l

t, Az a vásár, ahol csak il lét marad meg: halál! Vissza kell mennünk ahhoz
, az első márciusi belső vonz áshoz, amelyik nemesi magyar szívvel lehajolt

a póri magyar kézhez és ki merte mondani 'a tes t v éri ség szavát. BI kell
felejteni az ünnepi márciusok 'hivatalos ízét és meg kell k-eresni a rnin-
dennapi márciusok szeretetláncat, hogy el ne szakítson bennünket egy-
mástól London-Berfin-Moszkva szerelmi háromszögének vonzása. Kezet
kell fognunk persze nálunknál erősebbekkel. hogy fajtánk és keresztyén-
ségünk megmaradhasson. de ne öielkezzünk és olvadozzunk, mert ez meg-
csúfolása a márciusi gondolatnak. A mai idők élet-halál rettentése. nem
'más, mint március l ő-ének vádja: eladtuk elsőszülöttségi jogunkat hamis
·pénzekért. most könnyel, v-érrel, verítékkel kell lernosnunk március lfi-éről
·azt a gyalázatot, amit gyenge utódok és erőszakosutódlók rákentek!

Uriesi San dor,

A történelem titka.
Rohanó események áradatában ma sokan érzik, hogy nernz edékűnkre

a történelemnek kivétcles sulya nehezedik. Amint mondani sz ok tuk: ".tör-
térielmi napokat élünk" ... a politikusok "történelmi fontosságú tanács-

'kozásokon" vesznek részt ... ma mindnyájan "történelmet írunk" sza-
'vainkkal és tetteinkkel. De az új vi.ághábo rúnakuná r ötödik esztendejébe II

.iarunk. S lassan megelégeltük nemzedékünknek ezt a "történeltpi" _szer e-
pét. Az állandó feszültség agyoncsigázott és .sze r etnénk már újra kevésbbé
"történelmi" napokat élni. Oe nem sikerül. Akármennyire is fáradtak
vágyunk, elvégre mégsem lehet' egyszerű kézlegyintéssel elintézni 'ko runk

'SZáguldó eseményeit akkor, amikor tudjuk, hogy a sorsunk dől el bennük
a keleti fronton éppen úg-y, rnint a zöld asztaloknál. S ezért a ,tehetetlen-
ségért rneg'gyűlöltük a tört éne.mi napokat. A lepke gyűlölete ez, amelyik

--aiKarata ellenére. is mind köú:ebb repül a gyertyalánghoz. hogy végül is
· semmivé égjen eg:y szempillantás alatt. De vajjon így van-e? Valóban
tehetetlenek vagyun],' a" történelem "vasszekere előtt ? Feltétlenül meg kell
dermednünk s várnunk a halálos pillanatot? Nem .lehetne felülkerekedni ?
Hát mégis a ·történel~m, az 'úr felettünk s nem az ember alakítja a, törté-
nelmet? Nehéz 'kérdések. Annál súlyosabbak, minél mélyebbről sz akadnak
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ki megrettent nemzedékünkból. Goethe halálra rémült boszorkányinasa-
hoz "vagyunk hasonlóak, aki az ellopott varázshatalomrnat még. el. tudta

.,fndítani az eseményeket, de megállítani és irányítani már nem,
Ha kérdéseink a megrendült, hitetlen lejkünkböf -sz akadtak is 'ki, a

.Feteleteket csak keresztyén módon találhat juk meg, Amikor megkeressük
~?:~1(e1:;.tudnurrk kell, hogy akarva" nemvakarva Isten elött , állunk! '

Az·' áNag-embér történelem alatt azt a folyamatot érti, amelyben az
idő,i egymásutániság sorrendje szerint élő lények 's életkörökTeltűnnek;

".kifejlődnek, majd elsorvadnak és újaknak adjátk.át helyüket. A történelem
olyan, mint valami hatalmas f olyamágy, amelyen keresztül tovaárad a
szüntelen változó világ lüktető .ritrnusban. Ez a felfogás azonban a törté-

,.,nelmet csak az időnek külsö burkában ragadja meg, A görögök ezt
. "kr'Onosz"-n8lk nevezték. Ez az az idő, amit órán niegrnérhetsz s" amit

napokba, hónapokba, évekbe, egyszóval naptári időszakokba t:oglalhatsz,
Itt azonban még válaszolatlan marad minden kérdésünk. Ahhoz, hogy a

,.történelem titkához közelítsünk, meg kell ragadnunk az időt e~' pontban"
. Az előbbi 'képürrknél maradva, le kell guggoljunk a folyam partjára s

a hömpölygő vízből egy cseppnyit tenyerünkbe kell emelnünk. Ezt az
i;d9Pontot a . görögök "kairosz"-nak nevezték., Szemléletesebben úgy is

.mondhatnarrk, hogy a történelem kívülről olyan, mint célja felé rohanó
áradat. Ennek egy pillanatnyi metszete a megfoghatatlanul nagyszerű
történelmi időpont."Kronosz" az óra la~kadat1an ketyegése, amely hir-

:déti 'a' t'o~a~~lh~n't időt."Kairosz" pedig az Isten ór ájának rrnegtrondulása,
~.a)l1ely a ,,'kronosz" rohanó árudataból kir ag ad s az ido végére, az örökké-
.valóság 'küszöbére, lsten elé állít! A történelem titkának megértése s ezzel
kapcsolatlián .valarriennyi kérdésün'kre a válasz a "kairosz" megértésétől
függ, ' '

,A történelmi időnek metszete, Isten órájának kondulása embereket
Tagad meg ott és úgy, ahol és ahogy vannak A holtaknak ehhez nincs

: j\.özük. Eleven emberekről van szó, akik bent állanak a zajló események
között. Valahányszor Isten órája üt, a .Jcronosz" kairossza változik, Fel-
tűnIk az időnek a vége és az örökkévalóság jó illata árad a levegőben,

_ Oe, mikor nincs így? Hiszen Isten szava, az Ige állandóan szól s így az
ember állandóan Isten sz.íne elé van idézve, De az 'emberneikmegvan a
.maga választó .szabadság a. Két (it áll előttünk, Amikor Isten órája üt,
meg állhatunk az örökikévalóság küszöbéh boldogan, hogy ISIten méltat

'lnill'ket mcgszólitasára. így' nemcsak halljuk Isten Igéjét, hanem annak
eug~de!meskedünk.is, EZl~1.f1,,8l!irosz" áldott alkalomma váHik számunkra,
amikor. Isten mellett d6nthétUnk. De ennek az ellenkezőjét is megtehetjük.

, Tovább úszliatunk az árral s nem vagyunk hajlandók annaik felismerésére,
hogy az időnek végére érkeztünk, hanem tovább sodorta tunk a hömpölygő
,,:kronosz"-szal. Nem úgy van tehát, hogy a történelmi idő rohao,s sz á-

munkr a nincs más lehetőség, mint játékszerként suhanni halálos hullá-
mókon halálos örvények feié_, Isten órája: megkondul' s ezzel az adott
pillanat szabad döntés elé állít bermünket. Ezért a szabad döntésért új
és mindig új az életfolyamat. Csak látszólag olyan, mint a másolata meg-
elözö sorsok állandó ismétlődésének. Nem, A régieknek átszármaztatásán
beÚi;l új erő, új döntés feszül, hiszen új "kalrQsz" adatik újszemélyisé-

, :gekm'k Paradőxonnak tűnik fel, de rnegváltczhatatlanul így van,' Hiszen



·lsteil sem úgy teremtett, hogy megindította az eletet . egyszer s ezzel
bef(~jezteterefii.tö tevékeriység ét, hanem lsten úgy Teremtő; hogy ma is
állandóan teremt Iolyt átólágosan. Isten az, aki a történelmi tdöpontokböt,
mint megannyi villanó vizcseppból hozza létre a történelmi folytonosságor.
Mindig új szituációkat hoz létre s ezzel mindig új döntesek elé állit ja az
élő embereket. Választó szabadságunk miatt a történelem esetlegesse
változik, de ez az esetlegesség. nem vak véletlen és kiszrimithatatlan sors
szeszélye, hanem a szabadon cselekvő Istennek fölényes akarata úgy,
hogy benne és általa ugyanakkor kegyelmes Atyának mutatkozik elöttürrk.

lsten órája megkondul és az embernek döntenie kell. Azonban al.
.emberben a választó szabadságot keresztezi a szükségképpeniség, önailó-
ságunkatkeresztezi a sorsszerűség. Ezért a kif'ejlődő történelem drámai,
söt-tragikus! Bá'r nem volt' így kezdettől- Iogva. Hiszen a' történelera nem
volt mindig halálos, lsten parancsolts amig az első ernberek eugedelhres-
kedtek vagyis a "kairosz" döntésker lsten akaratát hajtották végre, a
történelem boldog volt és békességes, Az ernber azonban -bűnbe esett:
Volt egy "kairosz", amikor az ember, lsten teremtménye választó szabad-
ságával visszaélt és megtagadta Isten' ir.áhti énÚa~lrnességét. Ez il, t(;rté-
nelem tragikus fordulópont ja. Isten órája ütött, az Ige szólt, a "kairosz"
engedelmességre hívott - és, az ember megindult- a maga útján. Szembe
fordult az Istennel. Olyan akart lenni, mint az lsten s ezzel elvesztette
a történelmi életének boldogságát. Az ember hadat üzent az Istennek!

Ettől a pillanattól kezdve az ember történelmi élete lsten haragja
alatt roskadozik Mivel Isten akarata az, hogy amivel az ember bűnt követ
el, azzal bünhödjék, a mi büntetésünk azóta a szüntelen kiújuló háború
minden borzalmával együtt. Tulajdonképpen lsten ellen vívjuk. Deezt
cSalk a történelmi időpontok, a "kairosz"-ok döntései mutatják. A folya-
matos időben a' "kronosz"-ban mindenki vívja minderrki ellen a lét el-
'keseredett háborúját, Az emberiség történelme most már olyan, mint őrült
gyermekek gonosz játéka a jog és a szabadság örve alatt. De elveszett
a jog és a szabadság, Rettenetes bünhődés az egész történelem. Egy-~gy
új h~ború' tehát, nem 11,1ás"min] hogya "kron.osf'-ba'n aktuáliSS,á ,váHoúk
a mindig ú] "kairosz" istentelen döntése. Mivel pillanatnyi· szemhunyes
nélkül állandóan benne élünk az lsten elleni háborúban, nem újság, ha
kézzelfoghatóan is újra meg újra kitör közöttünk a mind ször nyűbb e,:
kegyetlenebb háboru. Nem történik más, mint hogy akuttá válik a rejtett
valóság, felszínre jut állandó háborúban-állásunk. Ilyenkor harcotunk 8..

családban, a társadalmi osztályokban, nemzetek között és fajok között,
Éppen ezért a háború végét nem békekonf'erenciák és zöld asztalnál még-
hozott megegyezések adják, hanem az a lehetetlen lehetőség, hogy véget
érjen az Istennel szembeni harcunk, elintézést nyerjen az ősbűn és az ös.
gonosz kozrnikus problémája és végre megköttessék Istennel újra a Béke! .

Megfoghatatlan csoda, hogy ez megtörtént. Már az magában véve
is csoda, hogy Isten alázadásunk és hadüzenetünk után js fenntartja az.
életet. De ki tudná valaha is felérni ésszel Istennek kegyelmét, hogy Isten
hem hagyott pusztulásba rohanni bennünket az esztelen "kronosz" huíla-
main, ,hanem továbbra is "kairosz"-t ád? Csoda, hogy Isten türelmes, hogy
megőrizte továbbra is .a világnak rendjét, hogy akaratával mindig 'eí-
hárítja felőlünk a tökéletes romlást s hogy elviselhető állapotban tartJa



a világot és benne az embert. Ez mind - kegyelem! De megl~, ez nem
ad.9,tt teljes megoldást. Ezzel csak azt érte el, az lsten', hogy újra kiáltani
kezdtilnJ, lsten után! I~ajtun~ csak az ,s~gített; hogy Isten parapcsközlései
üt~f! megnyitotta elöttünk atyai sztvét, Titok és csoda, hogy lsten szeretete
nyÜ"ányaló lett, "Az idő teljességében (kairosz l) elküldte Isten az O Fi,~i!--

lsten békét 'kötött az emberrel. J,~,:u,S Krisztussal, a Békesség Gyer-
mekéve] megkezdödött a történ~lelll, végső sza!->a.sz;a. Ketté vált a tör~é-
nelmi folyamat s a még jQbPa!1 kiélezödött harcok és háborúk között
rnegszületett, él és kibontakozik a Békesség. Isten nem úgy kötötte meg
a békét velünk hogY'P1egsemmisítetÚ volna az istentelen dÖntésekből.
.szá'rmazó isiente:~r tciri'érel~let.' Á~il<ora' gaz~a Útta,~\~gy '~lteps'~g'e
e.iszaka a búza köz é rossz magot vetett s 1\Z kihajtott, nem parancsolta
l;neg- szolg'ainak a gazés'a gyom kjszaggat~~ái. Hiszetl n~m kíry"élh-ett"ék
voina a búzát, '!nkáqb megvárja türelmesen az aratás idejét, amik~r majd
lJ)tw,yti szétva.asztun! a oeiyvát az aranyló búz aszernktöl s mindegyiket
<} r,t'l-~g'ahelyére takarttaní. Nem is csefekedttt lsten '~gy, hogy az' enge-
delmes döntésekből ered6 istenes történelem magába 'szívta' volna la san ...

, i": ~.~. ..' , • " ' ,"

l{épt. ~ gonoszt. Hiszen cseppnyi k ovás me?"!{~!~~~ti a t~sztát. Éppen az
volt lsten csodálatos szer etö tette, hog'}' :i keltat, egy,üft tart.ia.: egymas-
ban, összefonódva, itt ezen a földön é ebbe~ a' történelernben szétválas~t.
haratlanul. A történelem vége tehát nem al{kor' Jóel, ~1l1ikor a j6 'eJllyelte
a iono~zt, akkor sem, amikor' a még jobban clü!ldngö' istentelenség' f'el-
cmc"zti' lsten türelmet, hanem az aratás napján, amikor lsten órája utol-
,tára 'kondul, amikor ~ Folyamatos :,Iuonosz"·t utoljá~a sz e.i ketté a nagy-
szerű .Jcairosz", hogy minden élő és megholt Isten színe elé idéztessék -

. • , • ,t,·, '.. ;..... ~

ítéletre! '
lsten 'szerető sz íve kitárult és a megváltás .Jcairoszv-ában az 19,e

~~~If !~tt. fRpeÚ F v!J!~~' hSlf~k~tf~,ll~~~ i~J~n l~ti~'téJ!C I~~t..lélt!s
-!{ri!:lLtu.'inem l.5erülte ki a "kronosz"-t._,testté. lett" vállalta-az ernber minden
istentelen' égét~ Teremtője ~lien[ lá;~dásá't eilnel?- mh,d'erÍ - büntetésével.
De "rl,i;ef Jézus Krisztus' volt "az, a!5'i váÚ~Úa eZt:' új ;Ü 'nyílott aZ~l~J:ber
számára, ai IÚen iránti enzedetmesség csodálatos, megrenditően szép, új
lft iH! Úg-y szerczte m~g' tehát sz ámunkru .az 'istennel ~aló' tel ie's békességet,
h~Ja'\'be:ement '~z ernber 'Istentelen háborLiskodlisinak I~éllősközepébe.
Sen~ rnermyei jel adott nekünk békét, haném' az Ige, aki testté lett. 'Nem
iJZ angyalok zöld asztalánál kött etett meg az Istennel való béke, hanern
a. harctér véres, gomolygó forgatagában'. El eljegyzi mindaz oknak, útját,
,l'kif{<l Kr isztusban megbékéltek az' Istennel. A keresztyének útja nem
<ti! istentelen emberi' tÖrténelel~b61 való menekülés rnennykóros rajon:
zással. De nem is annak naiv és hitetlen erképzelésc. hogy a kr6nikus
r~~:lf()ttS~~~ll:k lassan d{0l!"Y sitt -a' fÖld,ön létrejön a teljes Békesség
Országa. 'A keresztyén ember lsten gyermeke, akinek nem lehet más
lehetősége a további életr e.. mint Jézus ~isztusnak követése, 'Bent ma-
~adni :J harcokban .és .az 'ist~ntelenség növek~'6 áradatában, a mind el-
t.e;·cúdettébb gyűlölködésben s ott' egyfelŐl ~egnllll'ad~i':mindvég{g:;-tS.t>é-ll
megbékélt gyermekének, másfelől hirdetni marakodó, egyrnásttépő, vesz-
tükbe rohanó embereknek a nagy ,;kairo'z" ajándékát, a "Treuga Dei"-t.!
Ez persze nem megy símán. Minden, más harc eltörpül mellette. Ez Krisz-
tu,' h~1rca a Gonosz eílen. Paradoxon, de ismét megváltoahat atlanul para-

/
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doxön, hogy. a békességet harccal kell megszerezni. Istennet valö rbékes-
ségért-meg kellvívni Krísatusnak harcátl. De igy van. Al<el'esztyen ·egyh.ll::
a 'maga igaziáll,apótjában mindig "ecclesia militans' es a· keresatyétr-
ember' "mijes ·Christi". Csakhogy' .ez ia harc egészen más, mint ·az. ember' .
harca. Ezt nem Isten ellen, hanem Istenért v-ivju'k.· A fegyverek pedig .riem
naturalisak, hanem lelkiek. Éppen .ezért ez' a harc nem remény telen, hanem
tökéletesen bizonyos a győzelemben. Mert a hadvezér nem az; ősbíin.re
csábitóGonosz; hanem a ;;Christus tr iumphator!"

Istennel' szemben a harc tovább tart. Ne 'áltassuk magunkat' harnis
i'lIuz;ókk~L Sőt~gyre fokozódik, MInden Ílj háboru ennek a ténynek
kétségtelen jele, Minél dérnonibbá váltot.il,; il' küzdelern mincl jobbim
elenyészik 'az ember' a tomboló vér és a könyörtelen anyag között, annál
.biztosabb, hogy az lsten elleni döntés- 'lste'l~ elleni gyűlöletté fokozódik.

:.De szól ~ 'Békességlgéje, ISten n~1ll ilallg~t~ rnind ~l3>ngo~ábbanü'fi
ór~J~ a ';,káiro~z"-okat Maga eléidez és újdö-rité. rel<észtet. Vajjoh'
meddig tart még a kegyelern ideje? Mikor ko ndul meg utoljára Isten
óráj~?N~~l' tudhatja senki 15özüÚink, Ezteljés,en i-ten hatalmábau áJL "
Éppen. .ezért, .amig a 'Békesség .Fejedelme 'közöttünk, mellettünk van es' a'
megújuló' történelm! szituációkoan mindig 'újra megbékélésre hív, senki
ne bízzon a kronosz tartösságában. Lehet, hogy a világ még sokáig fen~, .
áll, (je' nernz edékünk számára talán utolsókat üti lsten órája: lsten niM'
döntött. Az Ige testté .lett s' ezzel kegyelem vár:~rra, 31d megadja mágá:t.··
De 'nem holnap, hanem ma Hi~zen' a~ esteís bizonvtala;l, néfnhcibr~'
holn;p, BoJdog,' aki felerrieli fejét. a rohanó áradatbói' es Istenre tekil'ii."
Ma még annak az Atyának szeretete fogadja, 'aki az' idő telje ség'éöéri~
sz isteni .Jcaíroszv-ban elküldte egyetlen Fiát! A tör ténelernnek titka
számunkra egyedül ezen a ponton tárul fel. Élünk még. Megbomlott viIá.g'
vesz körül, de élünk még.' Isten igéje életÜnknek idejét újra kereszim'
metszi, . Álljunk meg egy pillanatra. rcménytelenségűnk menekülö útján ~
ne vhazudjunk halált,' amikor Isten életet ke'szit sz árnunk ra. Hiszeri' ilÚ'it
szól Isten ·igtÚe,.azért triutat az egyház hitvalló l11ozdulaÚal·.1ézllS Kr isz-
tusra, I19Ú ~z éJroritott tcirténe\emés.; rdhanó idő rabságáhól Idsz.a&3~··
duljurük. Az.idől1ek vége a halál. Isten krhív az időből. a nagy' nél'Kii1öz~/
"k~ónikus" vJJágá'Q61 és kegyelmes "kairosi"'ába'n örökéletet ajándékoz
nékünk, Nékünk, az idő 'es a halál fog'ryáinakt:letet, örök éléet!'

: ,ft. . történel~m, titka itti~jlik ki, Minden ,kérdé~Ünl(re' ez' a f~leiet.
Az Úr~~óI és igéje' eniedelmes.ellrber~ket· hivogat. Sorsunk itt. 'cJöi el.
Részese lehetsz e.gy történelmi. "na.gysze.rü .halál':'n~k miuden ernber i dics
fénytő.l. övezve, - dea. pátosz ellenére ís .« halál megmarad halálnak.
Vagy. részese.' lehetsz új'történelemkibontakozásának, amely ugyan tenger
szenvedést rejteget számodra, de azon a ..napon,amely felé minden ostoba
tag:adás,és f'ilozófjkus vokvet epenkedés ellenére is menetel a "kfQil0g;:"
lsten órájának utolsó Jkondul~sa készen talál. Ez pedig s~állloclra eltag ad-
hatatlanul . a tökéletes étetet jelenti, , .ez éppen tökéletessége nuatt
örökké .t;lrt-!. "', ,

..Nem' kétséges, hogy hol van a' helyed!

.'11alikó Zof:ttin



Tisza-i Evangélikus Egyházkerület.
. A T-iszai Evangélikus Egyházkerület neve történehni név, éppen úgy"

mint ahogy történelmi a 'Bányaié meg a: Dunánirinenié. Földraizmeghatározó;
értéke nincs: Viszont annál becsesebb rajta a mult emléke: Utal' a XVIII.'
századra, a kir alyi Magyarország egységes' evangélikus egyházi szervezeté-
nek kialakulására. . .'

Mai területének leírásába szintén belekívánkozik a mult feltárása,"
mégis ebből' mindössze 'arra szor ítkozunk, hogy milyen volt áterülete ai
elsövilágháború előtt. Ezt pedig' eléggé megsejteti akkori egyházmegyétnek
Iefsdrolása: Arvai, Liptói, Szepesvárosi. Tátr aaliaí, Kishoriti, Gömöri, Sárosi,
Hegyaljai, .Tiszavidéki és Brassói' Egyháznregye. ' . " "

A mai határok közt levő területét röviden 'így határozhatjuk .meg:
az ország fele. 'Magyarország területe most 172.204 1,}n2, it Tiszai Egyház-
kerülete 84.3\0 km"."

Az egyházkerület püspöke Túróczy Zoltán, nyíregyházi lelkész.' Fel-
iigyel6Jé Lichtenstein Lászlo. A püspöknek állandó székhelye Nyíregyháze.'
A nyír.egyházi egyházközség valóban súlypontja az egvhaskerületnek. ~Ai.
egyházkerület evangélik'usságának' közel egyharmada lakik 'itt, és két közép-
iskolája is van. . ' " " . . '

• Lélekszémére ' vonatkozóan idézzük a püspök 1943. évi jelentését.
"Har-ánkban il legutóbbi hivatalos kirnutatás szerint 729.288 evangélikus él,
a Tiszai Kerületben pedig 67,855. Ez az ország evangélikusségának 9.30f0:a.,
Ezeri a területen élnek a szászok is, akiknek száma 42.008. Ha őket' is ide-
számítjuk, akkor ezen' a területen, vagyisaz 'ország felén ,H 'az' orst'ág
evangélikusság ának 150f0-a, a másik felén pedig 850f0-a:. EgY;'km2-en' ai,
orsz ág'os átlag 4.2 evangélikus lé.lelcATiszai Kerületben 0..8. Még ·s~e.ii1:"
léletesebben látjuká helyzetet,' ha felriagyítjuk .a képet )zázszprosára: ..
Száz krns-en, ami kereken 17,OOP kat. hold, országos átlagpaw420 evan-
gélikus lélek lakik, il Tiszai Kerületben azonban ugyanerre' a területre'
csak 80 evangélikus' lélek esik. Ez a' statisztika azonban számunkra még
mindig csalóka. A~' egyházkarülef való Iielyz etének'<megísmeréséhez meg:
kell "tisz títnunk ezt a 'statisztikát, rnert ebben az evangélikus lakosság'
sűrüség'éf egyenlően osztottuk el az orsiág területére. lia az ország ,evan'-.
gélikusainak számaból levonjuk a Tiszai Kerület területén élő sTíozz'ánk:
s a szászokhoz tartozó evangélikusok számát, azaz 109.863-at, akkor' az
ország másik Ielében élő 619.425 evangélikus lélek lakik. Más kerületek-
ben tehát 704 lélek él ugyanazon a területen, ahol a Tiszai Kerületben

.csak 80." A püspöki jelentés megvilágítja az egyházmegyék sűrűségét is.
100 .lqn2-re a Görnör-Kishontiban 725 lélek, a Hegyaljaiban 164 lélek" a
Tiszavidékiben 81 lélek, az Erdélyiben 18 lélek esik: A Gömör-Kishonti
Egyházmegyében teharkedvezöbb a helyzet, mint az országban jítlagosan.
A Tiszavidéki Egyházmeg~e csak látszólag' olyan sűrű, mint ahogyan a~' .
81-es szám mutatja. Ha Nyíregyházát leszámít juk a Tiszavidéki Egyház-
megyéből, akkor ennek, többi terül etén csupán 33 evangélikus lélek .esik
100, krn--re. . " . _

'.A lelkészi szolg éle! szernpontjából a helyzet 1944 elején' a következö:
Az egyházkerületi tisztviselőkkel együtt ?5 lelkész teljesit szolgálatot az,
egyházkerűletben, beleszámUvaa középiskolai vallástanárokat,a vallás'.·
tanító lelkészeket is. Ha tehát nem volna az evangélikusság annyira ritka'
3Z egyházkerület területén. mint ahogvazt előbb láttuk, akkor az orszáeos-
átlaghoz képest kedvezőnek tűnhetnék rel előttünk a lélekszámnak és a:
lelkészek számának aránya. Jelenleg alig valamivel több, inirit 900 lélek
esik e.g,{ lelkészre. Ha pedig az egyházkerületi tisztviselöket nem számít-
juk, akkor is csak 935 lélek esik egy lelkészre. A megfelelő ország-os' átlag'
Ielül van az l100-on. Igen, ám, 'de eZ. csak papíroson mutatkozik kedve-'
zönek, Az emlitett püspöki jelentés az akkori helyzet alapján végzett sz'á-
mítás eredményeképpen megállapította; hogy egyházmegyénként egy lel-
készre átlag a következö nagyságú terület esik: a Gömör-Kishontiban
126 krn", a Hegyaljaiban 600 km", a Tiszavidékiben 2305 krn", az Erdélyi-
ben 5'340 km",
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Az egyházkerületnek 4 egyházmegyéje van, 47 anya-, ill. missziói
egyházközsége és 6 missziói köre, Legújabban lehetőség· nyilt a Székely-
[9.1~i, ~i~~iói ~;;~p~~~~zs~g nl~gogtá~~ra; a Csiki ~is~ziói Kör. ill. Ev v-
h~z15Ö:ls~g mt;g~zerYezése aZ(mbiJ!l kérdéses 111ar~~ a lelkészqi~l1Y l'!1iiJtt.
~~\:h? npnt9!1,'á,t e~'~s~erSf\1inH ~~Bi!la{ml!1~ ~ Ti~7;íli r:g,y:házl,eri-i1etvek miii
le~l\~g?'flqp \{~rM~~Q~: hor,OiJ!1 l}~p el~~éndp ernbert a lelkész! sZQI~~lat
ellátásárá ~ .

. *8~~P- ~~ kö,z~l?l9.~H M<p';ái:: ~,!n)iS!~i111ná~i4Pl~ Nyír~g·y~lálál1, leány-
g!l:nq~~lHllJ~ pgY,'l,11ott; ~iJP ta\1!tókep~9IQt!:~et~, jll. lt<;eJ.!lTla l,dlsl}ol<;Qn;Y.iJfI
J~m~sKepélt:i1i· !-öiépis!wlájé] fll!- és leány,ta~olatt'l! Rqz§I1Y<ll1; y'!n pplgári
1~~HI~j~·ugy'an~s~\5. fiH- és le~l1yt'lgpzaH'l! szjqt~Í1 R9Z~nyón. A n::fp.nn~tlls
eg'ytiázzal közöséii gimnázÜH1lpt tar] Iepl1 EiílJ'lSZQf11b1\tpan.

E~n;eAHI. ~II az eph<i~l{~r~let~k 15ő.zt a tekíntetb~n, hogy f'öiskolája
v.i~p,: j9gá{fa,a~f1Wa ,.M,Is\\J*An..., ~"..

Siér'ete{intéirnénY'ei közül a középiskolak mellett levő inter,qátu~q!iqn
kiy,ül !}qlAll ~'jg~~!~!m~rnWr a rjlTl~§~011lP'atj-Hm~~t''llvi l':'Y!láZ,15özsé!::·
fi,Mfáb~n. Dusán nemrég !~tesUlt ~rv<}~áz. A dusai árvaház élénk \{j{:qtW'
~~~a.~J ~!,r.if.!si!r~~~~~,fel~!Qj'~~gnltpr~~~~Jl~l( és a' l1~hé~ viszonyok köz.t
is 'l1ly'o vallalkQzásnuk.

'Az ·evangefikussag elhelyezkedését már számbavettük a Iél~l{s?ámnl
v~lFI!I,H!7,q·kti2;lé~h\!!1·· i)!~ll{§~g ~zernp.~ntjábq! ,.q gYr41gk~z~t~l<ig:~n külön-
q9rq~~,~lIneppyjh~!l,yariq~E D,enl1cmagy'F, g!RMá.k, y\;g):e~nr~gy~r-s~!pv~I}
i~t\!ntjgt~!~tj ilYe!~q gy'ül~ke?~1~k, ~Rt !':gy vegYes !TIaÚ'lr-rr~rnet is. ez.!~~rl.1eggl),kqttan hangzi\}, qe ~gt már keY~§eP tlldjá.k, h.p.gy a Sajq ~s
!l~rQ4q yid4lré[l 'qsi mqgyar evangélikusság él, és 9,,1 magyarság' l~l}H(
~§!!1y'15en il'· li9.zz~tartQzil:< al, egYMzkerUlet magy,ar evapg~!i!ql~~.·á.g~J)ak
l}~MpJz !l. sZ~!>f:!Iy,H~I<:jiey-qng~!ik!ls~ág ~?á.111á.n~1\ef!1el!{eMs~·. ~~ azQ!1Q(il1
t;!HP.lVRrftq ü:leq§~g, mert ~~m~t i~lent<l határen túl maradt, bq~sQrrtegyei
h1~!n'ilr ~yaJ1g~!i~u~s~v sülyós ):ér.;'r~:lct<::;;O'éYeI .. • ~':. .

~r~intn!áf lát~H!<' <1 TisZfjj Evangélikus EgYházker,iil!::t t~rjj!\;téh van
n~~g' egy ~pá~j1( ~~~!1g~!iktl~ !:gYllázi szervezet is: f1.z Erd~lyr~~~i Nérner
E~~Qgf.!ihll:;· Y~r~rfő!:1'P!:re~;;tg· A7,. Erqélyr~~zi Országos E~yhá?: jpgl!tq~i~.
J\~p.ll!)iln a n~pi~lv alapjára helyezkedett. lj. l}~t s~eryez~t t~liesen HU~·g~t-
Jep, ~g~lná§.t()I,fQ!1qtq~~glJi!< pedig rníndeddig sike !Tel tárgy.~!tá!, l11~g ~
f~Ip.HI5k\!nt l\érdé~~I}~t· . ,

SlílY(J1IJ ':(e':li.

1. ppf\19r:!5i~!~9nfi Egyh~z.m~g~e: L ,B.o~~qY9. 2. R~I~ep.~eújf~I~. ~~.
J9Isv'J. 4. ~OISYílti!IWlca.. 5. ~!lpt(ipol~a. q. Süvete. 7. QOIlH>rhoss~4s~~.
8. v.pmprQAn~\t.~.· s'#i()gjiI119r. IQ. TornqljiJ. !l. R'll~gp.@ö~r. 12. R.inl~-
s~p,inba~"-T~'11á;;r~.ly<!. 13, .• Q.;;gy~f!. 11· Várg<:p\!. (Mjnd pprpöf:l)i?nqnt Jfl1-
11~n.) JI. ff~gY,iJJl;ufgyh-q~'1l~gy~: 1. Kassa. 1.2. Kma II. 3,. H~rn~q~!\~se.
4. farl~~ill. 5. AQa,l!jr>z~ntÓ. P,-,:,1' ~bap'i-Torn,a vrn.) 6. nll~'l.7. p'j~s~~á-
lp,~. (q-~. Z~mp!éf! vm.) 8. Sll,H~15a~a.&. Orrnospuszta. ~. p~d.Ip. ~rnQt.
11. Miskolc. 12. Diósgyör: 13: Diósgyőrvasgyár. (8-13. Borsod vl11.)' H·
~g~r. m· 'Ti~zayi~~ki fE'g,yh?Hl1~gy~: '1. Ung;o.:ár. lal'::!iJgytát'k~py. (Z~!J)plén
v,w.) 2: PH{!~nQ~ !~~regi l~öziga~~';3tá~jI5ir~!1P\;lts~g} 3. A ~~n:FHiJliaj
J\1il'~~~9 kqZPol)tja: Mlmkács (ae!:~gvl11.) 4. $átPlillia~j!1ely. q. 'rqkaj.
<H. ?~rp,p.I~nY,f11.)p. Ki§v~n:ja,. Ra Olcsva. 7. Nyír<:g·yha~a. ~. ~ D~I~z~-
bolc.si Egy~ázközség központ]a: Nyíregyháza. 9. Kölcse, Ip. Sz~~m~rp~-
rll~tr; ll. l':Jltgy.~á.roly. (g., (.., ~. SZ'lR9!CS vm. 6a. ~11. S~l!t!TIl!r~m·~
12. qeQt~cen.l:3. N~gyy~áraö, 14. 1Sql11á,~i.(P-14- Bihar vm.) Iq. $z.Qlp,pl<
IV:'.5~aéh;i Egy!lázÍ11~gn: l. t-Ia,in':1:>,ápya1($Z'ltmá.r vrn.) 2. ?;;e!yk ~13~~f-
terce-Naszód vrn.) 3. Kolozsvár. 3a. A Középerdély] Miss*ió közpqptFr
Kpfp7,Syár:~. ~7,~I<.~lY2:sprnQor(JJ<h,arheJy vrn.) ~. A $z~I>.~I~földJ lyjissii(li
Egy!lqzl~9.z~ég ],qzppntjil: S~psi;;z!:ntgyörgy máron1g~1\v!T1.) . \.

., ..~.J~4pYBi. ~:v~tw:élll,\p~ t-~·YMtJ.{e~HI:~!l~k a )~~H~fiS~ál11b?n kqzQft
térképe alatt a Bacsl'Egylíazmeg-ye 3. sz.egyhlizkOtse-genek ne\+eheryesell
Bajsa" . I '
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Lélek és játék.
(Jegyzetek Tamási Áron drámai munkáiról.)

Végignézve művei jegyzékén, azonnal .szernbetünrk, hogy hatalmas
novellatermése és több regénye mellett mindössze négy szindarabjat
ismeri az olvasó- és nézőközönség. Ennek meg is van a maga .ma-

. - ~
gyarázata.

Tamási kr itikusai Ikezdettől fo~'v?, legutóbb Schöpflin a Magyar
Csillagban, szerkezeti kifogásokat emelnek· drámáival szemben. De nem-

• • ....-:- 1>" • - • ",' • •

csak a színdarabok ellen rnerülnek feletek a kifogások, hanem a rege-
nyekk el kapcsolatban is -- s ei alól még Ábel sem kivétel. Hiszen ha
jobban megnézi az olvasó, valamennyi regénye kitűnöen megszerkesztett
novellák hosszabb-rövidebb sora egybefűzve - ha a CÍmlapon "regény"
is a műfajjelző. Bízvást maga az író is érzi" ezt s ezért menekül valami
máshoz: ezért látja célszerűri'eka cselekvényt mitrkus ködbe bu rkolni,
ezért szö bele megannyi mesés elemet s végül ezért választja műf ajnak
is sokszor magát a mesét ; így születik meg drámáiban is a "három játék".
A csoda és a misztikum különben a novellákban is nagy szerepet játszik;

·a drámákban túlteng, s ha a regényben nem jelenik meg, akkor a Címe-
, ,res,ek kusza egységtelenségét találjuk - Féja Tamási székelységében,

paraszti származásában keresi 'azt az okot, mellyel kedvére van Tamásinak
",megbűvölni; elbájolni, elvarázsolni a dolgokat", Lovass Gyula emellett
a kisebbségi sorsot jelöli meg mint ennek a mesére és misztikumra hajló
léleknek íhletf'or résát. Az utóbbi leülönösen fontos: a valószerűtlen nehéz
helyzet, a korlátlanbizonytalanság hangsúlyozása, ahol a boldog élet csak
a mesébő'( maradt meg, mint vert seregből az egyetlen hírmondó. Az
erdélyi lélek így hozza magával a rnesét, s ennek laz aság ából következik,
hogy Tamási regényei mind elbeszélések .sora egy csokorba gyüjtve s így
színművei is mintegy dramatizált novellák.

A négy, sz ínrnű közül a három első műf aiilag' "já,ték", ebből kettö
" "népi". 'jelzővel is fel van ruházva, a"Vitéz lélek" pedig .Jcornoly" játék
A legutó_bb'1)~rnuDatott "Csalóka szivárvány" - könyv alakjában - nem
visel." seliJ;mi. :;'közÍ:'Íebbi'; liiüi'.a.ime-gjelölé:?;e, Ett61.Jüg.g:et~enül "lll,ind a , nég'y
népi játék (Tamási már alkkor a "népies" hirdetője v 011, al~ia~ó;' rnég nem
volt divat), közelebbröl az erdélyi életből veszi tárgyát, s ezért írása-inak
.iellemeöje a székely humor, melyben kitűnően keveredik a tragikus sors-
hordozás és a naiv könnyedség, az az . a kornoly és nehéz életmód mellett
gyakran felcsattan a' jókedvűen s szinte gondtalanul hangos, szívbőljövő
kacagás, S épp" ezért" bár .0daírt.ll~1!'~egY;ktrei'r'hogy ,,;tört-éntretilúb?~'hol", .

+--nernigen- tudn&l~ más környezetben -elkéezelni -ezek,et a helyzeteket és
párbeszédeket, mint éppen a székelyek nél. , ,

A négy darabon belül kettesével kűlöníthetünk el kisebb. csoportakaf:-'
a két korábbi ("Énekes madár", "Tündökiő Jeromos") vidámabb, mond-

· hatnők -jó, értelemben - kissé felszínesebb, a későbbiek ("Vitéz lélek",
:,,,Csalóka szivárvány") nehezebben fordulnak, de mélyebb nyomot is vág-
· nak. MásfelŐi"mindkét csoportban van egy tisztán\<relepített misztikusan

és mesése~'átszövött "játéki', ("Énekes madár",·;."Viiéz· lélek"), és van
. : eRY-egy, rnélyebb problérnát 'boncolgató és súlyosabban gördülő történet.
- (Az utóbbi kettőnek .nern használ azonban _'a fflozofálgatö mélységekbe
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való, leszállá, mert csak jobban össz ekusz ália a cselekvényt - az értelem
rovására.) , '

" 'A ,n{itikus szernlélet, mely gyakorta egYbeofvad .a mesével: a iátél,~
kal,' n~agával hozza azt is" hogy " általáb~1l az) s z ;né II y i ~? uralkod~':"
a "Vitéz lélekv-ben ·az eszményi szerelem és a fanatizmusig hajtott m a-"
gasatos idealizmus (ez már hit!); az ',:Énekes madárv-ban a fiatalság I~ag'~:'
szerelrnének hallatlan ereje, mellyel l11ind~;l akadályon átvergődik -=- ,,~,
lám, ha é~ hiányzik, már zökken a' darab (,;nincloklő Jeromos", ;,Cs'a'lób
sziv,ár~;ány'"). " .

. - ~-:
t\1indezeken túl a négy darabnak vannak közös jellemvonásai az'

al~kcik r~jzábari, közös jellemek, szereplöpárok, helyzetek. Ilyen a rég n~$:.
talá:kpz()tt barátok össz~jövetele:l-r;ásútt a "rengeteg:" apa-fiú 'k~ttő;É;"~:;
.,TÜl1dÖI~lő Jerornos't-ban, hasonló a •..Csalóka szivárvány'f-ban. .. A ket'
••szÚ~ll'ries" Játékban egy~egy talpig ,I~gény, aid a (iataiságnagy-~ag~i<;
erejéth;'n:teti fiatal párjaval a···sÖté't~gonosz 'öre'gekk~lsze,~ben; ilye"l':'[
.,tárSft4illmÍ problémákat. tá~gyalók"l;:özött pi.' Bajna Gábor alald~.J·'
csaiÓkaszivárványtfeÚ<ÍÚő Kund 'OttÓval együtt eZ~kne'káz 'embereiú;~l~:'"
miiid~bl).ai~ van erejük, hogy his z n ek. S ittjutúnk el Tamási da~~bjfí,{'
nál ?-hhoz a ponthoz, melyet 'ínint leglényeg'esebb és legfontosabb iul~{
donsag·.it em~lI;etünk' ki. Ezek a magasztos 'és eszményi célokért küzdiii
emberek' (még ha' ;,csak" szerelemről van szó, akkor is) mindig és f'eltét-
lenül hisznek abban, amire vágynak. Cselekedeteik biz onyságtevéssz árnba
mennek, mint a szamaras Balla Péter 'keresztes háborúja vagy Mag'dc>
szerelmének erej-e, -mellyel .a Falat ,is el tudja, mozdítaní.

iiyen,~iith~z lélel~ isl~e:t, iz a lélek, mé:y Ábelben ,volt,' miko r A1l1~'

rikában belefáradt abba, hogy örökké csak kulcsot Iormázzon s a "lélek
parancsára;' 'kez.d.egy, reggel csillagok készítésébe. A "Vitéz. lélekv-beu
írja ,egy, helyt;:Támási;hogyaz erős lélek magával hozza a tiszta 'enl;ben:
s eabozz a magával a nagy tetteket. Oe' 'az erős iéleklielriszüfdil;:' ,illeg:
magától, .olyan ez mint az acél, úgy kovácsolják '" s ez .az .edzés ,al;, il

lelki Jolyamat,. melyet az író Cáiárja és Czintos Bálintjatusakodás,ÖJI.'
Il1cag'á~'a'l.való v'i'áskod~ 'dmén',\régez .el. Van még másik két, ilyen, öné/te'tó;;~ . '.' ~ ~,.

szereplö.: akik nagyon mély és személyes bizonyságát ·ad.lák' az ,aláiat(ú{"
sághaJ, és a lélek bensejéből fak'ádó hitn~lc KrIstÓf cs Rozalia a "Vite7;
félek~'~beri., Különben js ebben a darabban )vana, lejrtöbb ilyen elerm.«
"szeúete~i lelkületet rnutató szoba", "az, asztalon 'nyitott, biblia", a máso.
dik :fe"lvO)lást bevezetö.ótestamentorní -monológ ; ,'a befejező je!él1et:a!1á~-
szentelés liánc'pélyes' R't(iy"érszégé$.e.S ezek Mm' maradnak' meg hidé4
utasít<isoknak vagy küls~s,égei{neks ezért ~bbeíl a da rabban.walóban úgr'
érzi. 3lJ ernber. hogy keresztyén környeaetben él és : rnozog az ÖSS7..ecL.

szereplős amit 'tesznek, mondanak; azt keresztvén lTitalápján megg'yőlŐ: •
déssel. vaJ.lják.' ' '" '.

, " Csakhogy a többi idar abban a léleknek masmllyen .a visszhangja. pC,
a .;Cs:alóka szivárvanyv-t már e folyóirat hasábjain is kifogásolták a míatt.
merLjígy tünteti fel Istent, rnint iekínek, tulajdona a, hallg-atás. S ugy:úlc,

ehbena játékhan látjuk Kund- Ottót, aki a világ ;llégjavítását tűzte l,i
életcé1jául: Bárunmdenki :kételkedik benne, ugyanakkor -elismerik, hogv
amit tesz é tett, hittel végezte s' életformájának megvéítoztatására is
mlSszí6s hite bírta ...:...'~ a darab egyetlen hívője:' 5ngyillws lesz. S ha',



ennek II jelenetnek a villanásaban vegrg tekintünk a többi játékori s egy-
szersmind Tamási epikáján is, arra a 'felfedez'ésre jutunk, hogy ezeft a
szereplök valami pantheista közösség tagjai; hitüknek. rnély idealizm'tlsui<-
nak es odaadásuknak alapja földöntúli, mondhatnók isteni, de nem attÓ!

, az ,Istentől kapják éltető erejüket, akinek nevét egyesszámban és n,a~y-
betűvel szokt a írni, mi'1den keresztyén,

Végére jutva mondanivalónknak most már felvetődik a kérdés, hogy
mi az, ami ezekben a darabokba'n nagyon le tudja k'ötni a -közöaség:
figyelmét úgyhogy maradandó nyomot is hagy hátra? A tiszta költ:~Szet,
a' líra nagyszerű hangja a drámaban is, nyílt és egyszerű ma'gyaroJ,
évödése, a rokonszenves ' alakolt " gyŐzeÍme, a' fiatalok harcának ered-
ményes megvivása - s mindez. IdtfÚlqe;o .ízes, be. il z\1 t magyar nyelven.
nem preparalt sz ínpadi szólamokon. Szóval a mese kissé a romantikába
hajlik, de cselekrnényszövése megközelíti a realitást, alakjai pedig élet-
szerüek. Igy ezek a játé:lwk, a sok szennyet feltát~ló könyv- és idráma-
lI,almazból ragyogó csillagként emelkednek a többiek fölé. Ezért méltán
)'~m~lhető - rnint Rédey jegyezte meg eg)Tik, Vojnits-díjról írt beszá-
n~QfÓjába'n -, hogy "a J<.is1ikkádófelhen levö -dfárhál rfrüf ajrüikölykivá-
na'tos rnegújitása'' és felfrissítése ~gY'k'or majd Tamási nevéhez f{j:d5:dil<_

• ; j \. ~ ••

S ZÉ L.J EGYZ'ET-EK
J;, I~yházasságot kötöttek
u!I~l.ag"megegy~7.~~tl~eK gYermeke}k
v'a1Tására:- nézve: A ko(tnánynal,ezt
a friss rendeletét a napilapok kellő
mértékbel; ismertették ; felesleges
1ehá! tartalmilag többet mondani
úila. Nún árt azonban, figyelmez-
~eriffi,nI5 egymást az ennek folytán
rilö1{' harult' kötelességekre. Míriden
evangélikusnak. tehát nemcsak al':
i\\etékes lelkésznek, kötelesség e szá-
n~oútartl!ni azokat a vegyes távhá-
zasságokat, amelyekberr csak az
egyik fél evangélikus. Aki pedig
~\Jd ilyen házasságról, törekedjék
.\ii-a, hogy az ilyen vegyes vallású
t~v\Jázasságban élők a megszabott
hatÚidŐfl' belül olyan értelmű meg-
egyezést kössenek, hogy gyerme-
keil, evangélikusok- lesznek. Mivel
'ttjjt!jg)hal,-a~dqk yagyun~ és ezt ma,
iiaiIyo"ri' is"e'reZzi.ik~ tör11iredj'ünlv arra,
liog}!' az' ilyen 'vegyes vallású há-

, ~as$ágban . élők - határon innen,
b~t~ron "túl - okirat jellegéveI bíró
i!"ásbap ~inyi,vá'1H~~k Idvát:l~~gll-
!~:~r.,h~H In.'$rm,l;~j:rk, ~~~r.gér!~W

..~o'k,-legf'enek""Mhf.dezen' f e1ul «azon-

•'t[ar~ócsy '!fóssef

ban igazán valamennyiünknek meg
kell látnunk végre, hogya' gyerme-
ke~." vallásáért, Joly,tatptt >,küzdd-
nl'lir'l"U!J:en pu's't'táil' nfaiiiirkf'ií' va-
gyunk utalva; hiábavaló, sötostoba
önáltatás abban rernénykedriünk,
hogy kívülről kapunk segítséget,
pl. hogy közjog i megoldással ke-
rülünk a jelenleginél kedvezőbb
helyzetbe. Az a tény, hogy il kor-
mány a két lehetőség közül: adjon,
ne adjon lehetőséget az utólagos
megegyezésre, az előbbit válasz-
totta, igazán kinyithatná 'már -azok
, zernét, akik az önerösítés helyett
Ielterjesztésekre pazarolják erejü-
ket: M'egszívlt:[endö, hogy a kor-
mányezúttal nem először adott le-
hetőséget az utólagos meg!!gYeli;~s.
re. 1942 nyarán ugyan'csak rn'Ód.ot
adott 'erré, al(~'or, < anl~kor a gyer-
riiekek- vallására :"'on~f1ú)zó, jqg's~:f
bályokat kiterjesztette a hazatért
keleti és erdélyi országrészek re. Ak-
kor 14 év alatt kötött házl!s!,á.,,"'Ok-
ra -vori~tkozÖtt' az enge9ITÍéuy,' tehát
ióval-iöval több embert ,. érintett.
trlirita rnostani.: .



Az evangélikus sajtó
kérdéseiról nlar .sokszor volt szó
sáji{jő&~zeHMteleken s sziilte mind-
aÍ1nyíszo~ elhangzott az az elege-
dettenkéöő Inegjegyzés: lapja1l1k, ~e-
v~s""péld~nYs,~á,W.ban JeIe~nek ylt;g
ahhoz viszonyítva, hogy, milyen
naf,OI,,~ S~ü~~~glet és !11i}yen, nagy
i) reájuk bízott feladat. Ennél a meg-
ái!ap!.t~~!1á!, .~leg,~llt., mip,de,n :g~hldo-
lat. Mivel mindenkitől lehet tanulni,
feÍveijÚk ci, kérdést, hogy nem kel.
It;Ke.t;§g~háiu~~ha.~ ..is. egy bi~o-
nyos IBopontot megJe1.QII1I, mondjuk

, e.g:y',~,o.r~~ot, .~Il1~I'y'ssa~ a, sajtó-ter-
'je,s..at'és'nonapJ ill'enne:EkkDr az 'egy -
h~~k~f,éfveze~~~! "de elsősorbat), il

prs~.b),teri~m, !,l)!,nden.•~l~alm~t meg-
ragadnanak arra, hQgy, valamely
eg~hAzi lapjlak; ,füly6iratnak" előfi-
zetőket szerezzenek, Lassuk" be,
lt9i,~['~'52=. y'á~á'tifa:P:rközül'egy,~tlen
t;gyeJ1~trŐI l:Í'e~,zélnj (s>hány~~ ,h~,m
be~.~eI6e,~!), t~X~?bá azt a" néhány
PCngő,t egy meghatározatlan es so-
I(,ák elött ismeretlen sajtócélra ada-
)(9~ni, vaj m: ~evés", Orsfágps e?y-
lülziesenH~nyekről nem tudrl'aR; nagy
sH'eírileiiilúől nem ertesulhék ulslí-
got olvasó híveink, nlert Hein Hírat-
nal{ éinihlizj lapot. - VIszont lapja-
ihkn.ik el kel] Ijítr.iok a birülatot s
er+e - koirioly RH'eteR között -
aJlhUmat ls kell adni. Mert vannak
megoldások; de ezek csak egészsé-
ges operációval hatnak. Legyen mln-
den lapunk önmaga propag-andája.
de szánjunk rá időt és erőt, akara-
tot, es j.s)~e4vl't., hogy az evangéli-
ktfé- -közvéleményt az evangélikus
sajtó forinálja ...

A házi áhitatok, bibliaórák
tarHsáhák Il:lŐszetüsége kétségtelen.
Egyií~ kéBYsi~rH8 p,ka en~ek alégi-
támadások veszélye, amely állan-
dóan' fenyegeti a templomban gyü-
lekezö közösséget. Bizonyos óva-
tosság kötelességünk, Hivatalos ha-
tóságainktól érkezett figyelmezte-
tés, hogy kerüljük a tömegeket
mozgató egyházi összejöveteleket.
De a jövőre is gondolni kell, hiszen
a valóban bekövetkező légitámadá-
sok esetén templomok is áldozatul
esnek s nem hagyhatjuk híveinket
éppen akkor vigasztalás,' erősítés
nélkül, amikor a kétségbeesés óráit
élik .át. Ennek mégoldásához készen
keH állnia azoknak az istentiszteleti

lehetőség eknek, arnelvek a, soro_z!i--
tos "Psszej9yetelé.~et, ,mi,rydep, .J~v
!l}á,s~th ~i:-t9s.f~j}ík A. h~,ZI ~h.ijal\l,k
!,!rtasa,t, }zaz,91),a }, .pagy . en.og:!{l.ft-
ság, ~mely különös,en ~ár9si gr,í!-
lekezetek ornunkásságát ,t~rtia visz-
sza, ~z esetleg; iaká~ái61 tavol, l~yő
tenJPJ<;JI11 látogatásátöl •. Sz~mun~~a
miridig áldás, ha helyzetüket. méltá-
nyolvá, kÖzéjük megyünk. Gyal~fan
előfordt.l! az, is, hogy vallásosabb
I'i~léség', i:iívásár,a ,kerül sor a, Il~~i
bi~liaórád, s ilyenkor li; közönxqs
férj, esetleg férfi családtagok, ,4d-
váriasságból is, otthon, maradilak
Mas~dra kíváncsiság~ az újdoris~g"
a ;,iSü1 öi)legessé~ keÍ'eseie; hóz 'él,~W-
bereket. Á" beszélgetés, a családi
qtJhon légkőrel, az élet és I11Unl~«
ir~nt való ~,r~eklődé~,),.a" .Ie\kip'~s~-.
tor és, híveinek szeme)yes, talalko-
zasa ad alápot a, továi::ibl,lelki~d\l-
CI.óz?shoz.Sok -sok X.~I\i<é,iMs;h~',~~Jy
~g):'l1ázunkkal ~zemben, is fennáll,
lehét ilyenkor eloszlatni! Sőt fel-
liásználhátiulc az átkalmát és rövid
öt peÍ-ces ismertetés] acll:iati.ti1k egy-
házunk tarlÍtásalrQI, ter;meszete,sell
népszerű nyelven, Egy-egy házi. h~b-
liól:a felér 10-15, máskor 40-50
család 1)1eg'látogatásával, sőt. át1n~r
IS !ÖbMt, er;. hiszen hápy, leikip~z~
ton, latogatás merül .ki a politikai
és .hábor~s helyzet m,e,rbE;sz,é!és<,'o,(;P'
Aitól pedig nem' kell félni, hqgy
a kis közösségek léiesít~se a temp-
IÓ;lílátogatás" kárára vahzc. ~~t ~\I~tL
az idő, amikor ez a lelkigondozás
adja alapját minden másnak.

, Féliáhii
érvelés hangzott el Nagyváradon,

eg'y válásztrrtányi ülésen. A" közls-
mert f(Sszerk'eszt<S kijelentette ,~ kö-
vétkezőket: "Arlnyira hiszünk ;a;
demöRi"lic\ábtlh; nogyazt fogjuk
tanácsolni pártunk tágíáihak, ile
z árkózzanak el az egyház,Í önkcr-
mányzatban való részvételtől, men-
jenek be az egyházközségekbe. Hi-
szen az egyházi adót közadók möd
jára fizetnlök kell, érvényesítsék te-
hát )ogaikat is az egyházközségek-
kel szemben. Segítsenek megterem-
teni a szociális egyházat!" Ebből
anyilatkozatból kitűnik, hogy, a
nagy baloldali megindulás, rrekíleh-
dülés olyan vérrnes reményeket kel-
tett, hogy már nemcsak az állami,
hanem az egyházi élet reformját 'is
elvállalnák ott, ahol az egyházzal
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szemben eddig rnerö tagadás és
.rombolási szándék' volt csak' ta-

'pasztalható, Bizonyos az, .hogy egy-
'llázunkban soka demokratikus vo-
· nás (bár lassan, lassan ez is papír-
· formának látszik csupán), de mintha
· ez nem lenne a;zonos azzal a dernek-
';raciaval,ilmeJy politikai jellegéveI
· <IZ egész világon közismert. Bizo-

. nyos .továbbá az is, hogy egyhá-
zunk, mint ilyen, nem nyilatkozik
sohasern politikailag, hanem nem-

· zetiszempontból, s maga a keresz-
tyénség sem tartozik egyik keresz-

·méhez sem, bármennyire is igyekez-
nek ezt néha elérni, reá kényszerí-

" teni, Az is bizonyos, . hogy gyüle-
kezeteink tagjainak politikai állás-

, foglalását nem vizsgálták a rnunká-
· tia'n, szolgálatban való alkalmasság
· jellemzőjeképen, de mindezek elle-
· nére egyáltalán nem bizonyos, hogy
.valakinek az adófizetése vagy de-
.mokratikus politikai gondolkodása

~1,épessé és lehetövé teszi a vezetésre
'való alkalmasságot. Söt! Presbiter-
:nel{ lenni, legalább is helyes felfo-

gás szerint, nem lehet jelentkezés
vagy rang vagy közéleti tekintély

. ,-alapján, mert ehhez a közösségben
,való hűséges részvétel, példásan hí-

~vö életgyakorlás, bűnbánat és a
·Krisztusba vetett hit sziikséges. Ab-
ban pedig kételkedünk, hogy mind-
út önmagában ,hordja egy dernok-

· ra ta választmanyi tag vagy akár a
, főszerkesztő. A lelkipásztori tapasz-

talat mást is mond: azt ugyanis,
hogyakülönösen vezető állásban
lévő szociáldemokrata egyháztagja-
ink vajmi kevés érdeklödést rnu-

· tattak az egyházi élet és áldozat
iránt! Ha természetesen megváltoz-
· tatjak eddigi állásfoglalásukat és
pedig gyökeresen, akkor, úgy mint

· más egyháztagjainkat szívesen lát;
juli -sorainkban.: de akkor sem mint
szociáldemokratákat, hanem mint
-evangélikusokat ...

A vadászatek és dllóznóCocok
idején csak fel-felröPpj!nt~k'a hí-
rek a száz személyes körvadászatok-
ról, a százötvenvendéges '. lakoda-

· lom ról s az itt is; ott is megtar-
tott "régi, jó, békebeli" disznótoros
vacsor ákról.': Adott. mindent a ja
.magyar föld s a kamrák mélye, S
akiknek akad még, biztos-összeköt-

· tetésük, mírident biztosíthatnak-péhz-
.zel. Igaz, így volt ez egy esztendő-
vel ezelőtt is, más háborúk idején

'is, Mindig akadnak olyanok, akik
a megpróbáltatás idején bortól hu-
nyorgó szemmel nem látják. a-rnély-,

· ségeket és akik' a lelkivválságokbán+
csak testük jóvoltának áldoznak)

· amivel maguk számára megoldanak
minden kérdést. Hogy vannak ma
is nincstelenek, nélkülözők, hogy a
dolgozók százezreiben a háborútól

· függöen új lehetőségek izgalmai
feszülnek, hogy minden testíés lelki
áldozat, évszázados szenvedések
eredménye fölött a megsemmisülés
Damokles-kurdia függ. hogya mai
minden feltűnő és látható tékozlás
holnap az ellenkezést, a visszaütést,
a bosszút idézheti elő, az titok vagy
lehetetlenség az' -ilyen . gondtalanok
számára. Ez a mag.atartás akkor lesz
igezér: veszedelmes; amikor termé-
szetessé válik, 'amikor nincs-reéel-

· ítélő szó, 'nincs ki felháborodjék,
tiltakozzék ellene és ki ne jelentse,

'hogy a mai tékozlók nem képvise-
· lik a nemzeti magatartást, ez' nem

koz/elfogás, nem mindenkivel egyen-
lők ök. Ha földi törvény elé leg-
többször nem is állíthatók, legalább
az írásokban napvilágot látó közvé-
lernény jelentse ki: bármennyire

__.tartozzanak. a mai világ születési és
. gazdasági előkelőihez, .'még 'arra is.
méltatlanok, hogy.. ezen a -,magyar
földön éljenek és. biztonságot élvez-

·zenek. , ó

SZELLEMI ÉLET,
A Beumgerten díjakat ezévre a következöknek osztották ki: nyolcezer

· ..pengős felemelt első dij at kapott Szabo Lőrinc, hat-hatezerpengot" Bene-
·dell, Marcell, Kolozsvári-Grandpierre. Emil és Gulyás Pál, két-kétezer pen,
gőt pedig. Berda József. és Csapody Csaba. ' ..

A SzékesfÖv'árosi. Könyvtár most adta Ü. jelentését'aZ 1942., évről.
.Ajelentés szerint a könyvtár ebben az évben másfél millió könyvet -köl-
csönz ött ki, A központ igénybevétele kisebb volt, mint a f iókoké. Ebből
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,:náa lehet következtetni, hoky a tudományos munk a megcsappant, a széles
tömegek olvasó kedve azonban megnövekedett..

Hankiss János kultusz-államtitk ár sokoldalú művelödéspolitikái tevé-
'kenységét rnutatja, hogy felállították az Orszegos Iskolánkívüli Nép-
-művelési Intézetet, me ly tudományosan foglalkozik majd a széleskörű nép-
'rnüvelés oly időszerű kérdéseivel. Sziuyey-Merse Jenő kultuszrninisz ter is
beszéder szentelt ennek a fontos kérdésnek, s ezáltal a közfig yelrrret fel-

"keltette iránta' '
A _Székesfővárosi Iskot áuk ívüli Népművelési Bizottság a Pázmány

Egyetern bölcsészeti karán .Szomszéaoeoeink riaCionalizmusa" címen
.sórozatot rendez, melyen a német nacionalizmus kérdését Puk ánszky Béla,
a horvátet Hadrovics Lászlo nagy érdeklődés mellett nagyszerű előadások-
ban tárták fel. A továbbiakban a románok ról Gáldy Lászlo, a szlovák és
cseh nacionalizmusról Gogolák Lajos, II szerbről ugyancsak 'Hadrovics
fognak előadást tartani.

Az Orszégos Szociáli.s FefügyeJőséfJ már 1941 -ben ,megkezdte a ,,5Z0-
.ciális gondozók" képzését Ezt aképzést tanfolyamokon végezték, melyekre
,havi száz pengős ösztöndíjakat adtak olyanoknak, akik II tanfolyam el-
végzése után munkát vállaltak a Szociális felügyelőség munkakörében.
1942-ben korruányrendelettel szeeialis tanfolyamokat állítottak fel a pécsi
és debreceni egyetemeken, a kolozsvár i. közgazdasági karon és a. buda-
pesti műegyetemen. A képzés három egyetemi féléven keresztül elméleti
és hat hónapig gyakorlati oktatásban folyik,

A tihanyi félszigetre Néoműv észeti falut terveznek, melynek házait a
: Balatori-környék i vidék ép ítóstilusában épótenék fel, s összegyüjteuék
'benne az egész vidék nép müvészeti kincsét, berendezkedésériek, munka-
eszközeinek, ruházatának. g'azdálkodásánaje nunden jellemző darabját. Az
Országos Természetvédelmi Tanács a falut nemzeti paridd szeretné később
kifejleszteni. " '

, Komárom megye ,ttesztesi és tatai járásait dr. Magyary Zoltán egye"
"terni tanár kezdeményezésére mintajár ásokka alak itják át. Ezzel kapcso-
latban 'a gazdasági, iskola mellé .harrninc személyes internátusr építettek,
s benne megnyitottak az első srov eí.kezet i népfőiskolát: A tatai népföiskola
a: többi eddigivel szemben azt az újat jelenti, hogy kü önös figyelmet
szentelnek a szövetkezeti problémáknak. .
, A Levente Míísorkőzpont' most adta ki első músorjegyzékét: ez a
jegyzék jó ízlésre és magyar szellemre valló műsorpéldákat k özöl a

-"eventeifjúság számára. A selejtes "ifjt,ísági sztnműirodalom" 'és rokonai
teljes figyelembevétele nélkül összeállított jegyzék magyar klasszikusokat,
népi játékokat és a medernek közül' is a legjobbakat ajánlja az ifjúságnak.
Örvendetes, hogy a jegyzék ellen vallási szempontból sem lehet kifogást
tenni. A Magyar Út helyesen mutat rá, hogy már a csoport-eirnek is
mutatj ák. rnilyen eszmekörból való ez a jegyzéle A régi szok ásos ,.mono-
lógok" és "vidám jelenetek" elnevezései helyett ilyeneket találunk: balla-

-daiátékok, mesej átékok, népi játékok, leg éuy-, leány-, gyermekjátékok,ősi
, magyar sportj átékok, stb. '.

., A Rokonnépek l ntezetének rnindjobban terebélyesedik és igényesedik
a' tevékenysége. Ennék volt gyönyörű példája az az est, melyen Kedolanyi
János előadását 'a budapesti finn köver jelenlétében tarthatta meg. Az elő-
adáshoz Lakó György, Rácz István, Molnár Sándor és Hankiss János szólt

. hozzá. A finn' vendégek számára Zorigor Endre evangélikus 'lelkész, az
Intézet egyik legtevékenyebb munkása tolmácsolta az elhangzottakat.

Tóth, Aladár, a kiváló zenekritikus nagy sikerrel terjeszti Sleandina-
, viabarr a modern magyar zenét. Most egy svéd ny elv ű kőnyve jelenik meg
'Kodály ZoItánról. Stockholrnban tavasszal Kodály, ünnepség lesz,
" Népek Lutherie CÍmmel Gál István fordításában angol nyelven 153
. 'vers jelenik meg, melyeket különbözö nemzetiségű költők Kossuth dicsőité-

sére írtak. .
, Romániai Magyar Irók Antológiája címen könyv jelenik meg a nagy-

'enyedi Bethlen Szövetkezet kiadásában. A kötetben először mutatiák be
11' Délerdélyben élő magyarság számottevő íróit és leöltölt.
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A Stockholmi Magyar Intézet tudományos könyvsorozatot kezdett
kötetenként átlag 300 oldalnyi terjedelernben. Az első kötet történethir
vonatkoz ású, s Ko áry 'Domonkos írta,

A Jelenkorban ismertetés jelent meg a Gyáriparosok Országos Szö-
vetkezetének szabadidő mozgelmérol. A Bisztray Gyula tájékoztatására
tárnaszkodó cikk közli, hogy a GyOSz-nak jelenleg 227 kultúrháza eZ'"
sportpályája van, a szervezet kb, hét-nyolcszázezer ember művelésével ~,~
szórakoztatásával foglalkozik, s sportra és művelésre 1941-42-ben húsz
millió pengót költött. A cikk megjegyzi, hogy ez az összeg többszöröse
annak, amit az állam évenként a nép művelésre fordít, A beállítás persze
megtévesztő, mert azt a bizonyos húsz milliót nagyrészt sportra f orditják.

FOLYÓIRATOK.

Az Egység Utja 1. évfolyam ának J2, száma teljes terjedelmében közli
azt a' ,'.nyiltszavú is hitvalló mernorandumot", mellyel- az Országos Protes-
táns Napok rendezősége a vasárnap megszenteléséér t szállott síkra, Erröt
jut eszünkbe, hogy ilyen is volt. Úgylátszik azonban ez is csak egyszerű
programm-ötletnek bizonyul. Valamivel eltöltöttük a Protestáns Napokat,
Ki emlékszik már erre? Törődik még valaki ennek a mernorandurn nak a
hatásával? A Bethlen Gábor Szövetség pl. még törődik vele? Jó volna a
kérdést napirenden tartani,

" A Refo~mátus 'Élet több folytatásban telje terjedelmében közöite
Ravasz Lászlónak a csepeli munkások előtt tartott, nagyszabású beszédét
a muukáról. Ravasz Lászlo beszéde a kere, ztyénség tiszta etikai bizonyság-
tétele volt a rnunkáról, mint jogról, kötelességröl és kivál tság ról. "Csak
arinak szabad nem dolgozni, mondta többek között, aid nem tuddolgozni,
Gyermekek, betegek, aggok nem esnek ez alá a törvény alá. Ezeket -al
szeretet nagy para-ncsolatával a társadalom egészére bízta lsten azzal ,f
szigorú utasítással, hogya. dolgozók addig nem ehetnek, arn íg nincs betevő
falat juk a gyermekeknek, betegeknek, aggoknak , .." "A munka nemcsak
kötelesség, hanein jog is. Jog az élethez, Nem lehet démonibb társadalmat
gondolni, mint ahol ép, erős emberek, akik tudnak és szeremének dolgozni.
akik akarnak dolgozni, nem utolsó, renden azért, mert drága életeket,
családjuk életét kell eltartaniok: nem kapn-ak munkát." "Istenne), nevelői
bölcsesége éppen abban rejlik, hogy ebben a teremtett világmindenségben
nem végez el nunden rnunkát Ö maga, hanem kicsiny, apró munkát reánk
biz azzal, hogy azt az Ö nevében az Ö dicsőségére mi végezzük el. Isten
egy. zóval luelfoteremtett egy világot, de egy 'madárfészket csak egy
madárral tud' éptttetni. Isten megteremtette a csillagos eget, de ~gy tút
csak emberekkel tud megcsináltatui. Isten megformálta a tejutat. de egy
zsebkendőt csak egy. asszonyi kézzel tud megszövetni. . ."
. A Magyar Életben Kodolányi János nagy összefoglalást közö! a
finn-magyar kultur ális kapcsolatok kérdéséről. Szomorúan allapíthatjuk
meg, hogy még a közöttünk lévő testvéri kapcsolatokba is lehetséges ••.
volt sok üzletembernek, vagy egyéni érdeket hajhászónak belekoritér-
kodnia, s sem rni a finneket sem ők minket nem ismerhetjük igazán,
Nagy örvendezéssel lehet azonban látni a mindig fejlődő 'I<apcsolatokál: a
két nép között, sebben elsőrenden evangélikus lelkészek munkáiát.

Mezőgazdasági Szemle címen ú] folyóirat indu! Erdélyben, az EMGI::
gondozásában, Kéthavonkint fog megjelenni.

A Magyar Csillagban (febr. 15), Herezeg János "Ady a délszláv iro-
dalomhan" címen rendkívül érdekes tanulmányt közöl. Rámutat .arra, h9J:Y
mar Petőfinek milyen nagy hatása volt a délszláv költökre, mint Gyüra: .
Jaksicsra, Sztárija Popovicsra, Jása Ig nyátovicsra. Az első szerb regényt
Milová'n Vidákovics Budán írta meg, s egy másik nagy költöiük; Szlme
Milutinovics Vörösmarty szellemi gyermeke. A modern magyárok köZli!
Ady Endre volt a legnagyobb hatással .a délszláv költökre. Tódor Mino;-
lovles Nagy'v~raqon l!a(átja volt Adynak, s személyesen ismerte öt Miro-
szláv Krlezsa is, aki a Ludovika Akadémia növendéke volt. O írta Adyrö!

II _
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2Z. első szláv nyelvű tanulmányt. E szerint Ady megelőzte a magyar tár-'
.sadalmi fejlődést, s olyan távlatokból nézte a magyar multat és jövőt, ami
a vatesz helyzetének felel meg. Leglelkesebb fordótói Leszkovác és Jován
Popovics voltak: nagyszerű tolmácsolásukban Ady versei az egész délszláv
irodalomra nagy hatással voltak. Külön emlékezik' meg Herczeg a "Vajda-
.ségi Szerb Fiatalok" mozgaimáról. Ez akarta megmenteni és összegyüjteni
azokat a. társadalmi és k ultur ális értékeket, melyeket a magyarországi
szerbség kialakított. Plárnénac, a mozg alorn egyik tagja Adyt a Duna-
völgye nagy énekesének tartja. .

A 'Magyar Szemle elsö cikket szentel Ravasz László "Korbán" című
'könyvének, s abból különösen kiemeli Ravasz Lászlónak gróf Teleki Pálhoz
'beteg ágyáról akkor írt levelét, ,amikor Erdély egy része visszakerült
Magyarországhoz .. Ravasz ebben a- levélben a kisebbségekkel való bánás-
médról elmélkedik, s kifejti, hogya magyar és rornán nép közt nincs
lényegesebb érzelmi ellentét, csak értelmünk. áll egymással szemben, mert
a- politikában' egymással - szembekerültünk. ft. szásiókkal fordítva áll a
helyzet, mert az érzelmi távolság igen nagy, majdnem áthidalhatatlan. s
itt inkább a két nép értelmisége találkozhatnek. Megállapítja még Ravasz
Lász!ó, hogyacsonkaország gondolkoz ásruódja a kisebbségi kérdésben a
trianoni évek alatt merevvé és egyoldalúvá vált.

I{EPZÖMŰVÉSZET.
A magyar művésztársadalom Lyka Károlyt ünnepli hetvenötödik

születésnapja alkalmából. Lyka Károly volt a modern magyar rnűvészet
első lelkes agitátora. A nagybányai iskola mindent megújító hatását és
'tisztult új irányzatát, a magyar festészetben kerszakot jelentő értékét ö

Ismerte fel, s.tette szernléletünk alapj ává. Fínom elemzéseinek, nemes stílu-
.sának, a szépség és igazság után való vágyának sokat köszönhet a magyar
művelődés. Nem volt soha semmilyen rnűvészpolitika harcosa, nem csat-
lakozott sehova, maga maradt, 's tiszta agyvelővel nézte, gyönyörködéssei
figyelte egész életében a magyar képzöművészét útját. Tudós és művész
egyszemélyben .

. Az Iparművészeti Főiskola igazgatójává Fáy Aladárt nevezték ki. s
-ezze! biztosítottak annak magyar Fejlődésvonalát.

Elel<ffy Jenő, a. Képzőművészeti FŐTskola-, evangél.ikus tanára a Mü-
barátban tartotta gyü] ternényes kiállífását. Elekffy ma a legszámottevőbb
.altva)'·ell festönk. A kritika egyhangú lelkesedéssel fogadta kiállítását- annál
is inkább, mert sok hazai és leülföldi sikeres szereplés ellenére idehaza

. gyüjteményes kiállítása' tíz éve nem volt. Elekffy legutóbb a magyar
Jcépzöművészet nagy vándor kiállításával Nérrietorsz ágban is nagy sikert
aratott, s' itthoni minden számottevő képtárunkban megtalálhatjuk .műveit.
Elekffy rnűvészete példa arra, hogy nem az anyaga szerint keíl elbír álni
a müvészí alkotásokat. Az akvarellnek. ennek a sokszor háttérbe szorított
rnüfajnak és anyagnak Elekffy olyan rnűvésze, aki elfeledteti, hogy mivel
dolgozik, mert a szépség, a művészet erejével ragadja magához á lelket.

ZENE.
Ádám Jenő és Kodály első elemisták számára nagyszerű, kis énekes-

Icönyvet szerkesztett, amelyet szép képekkel is díszítettek, Ifjúságunk bol-
ilogan fogja használni.

A Nemz-eti Múzeumban Bsch-iuuigvetseny - volt, rnelyen .Kresz, Géza.
Böszörrnényi Nagy. Béla, a Veres Endre karnarakórusa nagy sikerrel tol-
.mácsolták a legnagyobb evangélikus zeneköltő műveit.
. Bartók legujabb művét az amszterdami ősbemutató után Kolozsvárt,

majd Budapesterr. Szervánszky Péter rnutatfa be, A kr itika mint korunk
Iegnagyobbszaoású heg edűművét ünnepli, Amerikában élő nagy zeneszer-
zönk ezzel új dicsőséget szerzett a .kis magyarségnak.

Dezsé'J,-Móro,cz,
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1-RO K ·KO·NY V·E K.1 .

Egy ú] .Jézus-könyv,
Hall Caine: Krisztus élete. Fordította Máthé Elek. :3 kötet. Budapest..

1943, Renaissance-kiadás. - Minél jobban megüresedik a modern világ"
hit tekintetében, minél jobban vesznek erőt rajta felvilágosodás, materializ-
mus, vagy más újabb szellemi áramlatok, annál súlyosabb, annál kevesbbé'
elkerülhető problémává lesz számára Jézus' Krísztus, A hívők serege Krisz-
tusban él s a' Názáreti Mestert ismeri az evangéliumokból, ismeri mind-,
abból, amivel életét ma is gazdagítja és megújítja. De a hitetlenség mindig'
újból kényszerül Jézussal fög lalkozni - legalább- is a. tagadása formája- ~
ban: Mért Jézus ma is eleven, eleven ereje híveinek. Akik nem hisznek
benne, kénytelenek valamiképen tagadó . magyarázatot keresni, hogy leszá~'
l1)o)janak vele. Ezért kerül ki minden újabb szellemi áramlatból hamaro-.
san egy-egy Krisztus-könyv, hogy az új áramlat hívei nrint szenzációra.
figyeljenek fel r á s úgy véljék, hogy az végül is megfejti Krisztus "tiJkát':_·
Sok tapasztalatunk van arról, hogy az ilyen szenzációk éppen olyan ha-
mar mulnak ki, mint amilyen hirtelen támadnak. Ugyanilyen esetek azok,
is, amikor egy-egy modern író kezd Jézussal foglalkozni. A legtöbbet
közülök nem a hívő alázat vezeti, hanern az a modern, sokszor nagyralátó,
szándék, hogy költői erejük intuiciójával fejtsék meg a Krisztus-titkot.

Caine most megjelent és nagy reklámmal beharangozott műve is
ebbe az utóbbi csoportba tartozik. A fordító hangsúlyozza elöszavában.:
hogy a szerzötől , nemszabad "a kérdés tudományos feldolgozását" várni.
É könyv szerinte "elsősorban irodalmi alkotás" s "igazi értékét az je~
lenti, hogy írója vallásos áhítattai fogott hozzá tárgyához". Ez· biztosít'
a fordító szerint olyan "egyetemes értéket" a könyvnek, mely "felette áll
minden dogmatikai elfogultságnak vagyegyoldalúságnak". -
. Caine kiszélesíti könyvét: az l. kötet a Krisztus előttt JcorralJcezdö-

dikés áttekintést ad első sorban az Öszövetségröl. Ennek az .áttekintésnek
a célja - úgy látszik - az volna, hogy a messiás-várás történerét vilá-
gítsa meg. Azonban az, amit a szerző erre nézve mond, nemcsak hihetet-
lenül fogyatékos, hanem sokszor hamis és megtévesztő. Amit a zsidóság.
történetéből kiemel, az legtöbbször .úgy hat (sokszor már a szakaszok'
címeiben is), mintha szenzációs csemegékei keresne a Bibliában. Egészen
hamisan állítja be a- prófétákat és amit pl. Ezsajásról elmond, az elké-
pesztöen sovány: a híres messiási jövendöléseiról egy szót sem hallunk,
csak Ezs. 53-ra utal röviden és csonkán. Hasonló a helyzet a többi prófé-
tánál is.

E bevezetés után kerül sor Krisztus történetére. A szerzö nagyjában
az evangéliumok sorrendjében- tárgyalja az anyagot oly rnódon, hogy
az evangéliumi történetról bő tartalini ismertetéseket ad, összeveti. egy-
mássat az evangelisták párhuzamos tudósításait és ezeknek a segítségéver
kritizálja őket. A kritika, amelyetalkalmaz, élénken emlékeztet bennünket
a racionalizmus idejére, amikor a tudósításokban levő egyenetlenségeket,
látszólagos ellenmondásokat használtak fel arra, hogy az elbeszélések hi-
telét minél jobban ierontsák. Közben leginkább Strausz Dávid, néhol pedig
Renan 'neve fordul elő. Mintha a Strausz Dávid könyvének megjelenése
óta eltelt száz év alatt a teológiai tudomány berkeiben semmi sem történt
volna (ha már ebben az "irodalmi alkotás"-nak szánt rnüben "tudomány"-
ról van szö). A csodák így részben apokrif evangéliumokból származó késői
tudósításoknak minösülnek, mint a Jézus születésére vagy a tengeren já-
rására vonatkozó történetek, részben bizonyos eszmék legendaszerű elő o'

adásai (pl. a nagy kenyércsoda. vagy a kánai menyegzö története), 'rész-
bennem is csodák (mint a naini ifjú és Jairus leányának a története) stb.
De nem jobb a helyzet ott sem, ahol a szerző Jézus igehirdetéséről szöl .
Az erről szóló fejezet hihetetlenül sovány magában véve is, de egyenesen
elképesztő az, ahogyan a szerző Jézus tanításának a .Jényegét" összefog-O
lalja ; "Jézus középponti tanítása az volt, hogy ez a világ minden javával



-é , gazdagságával a sátáné és ezért ennek a világnak minden javát és örö-
rnét azok élvezik, akik a sátánnak szolgálnak. Oe majd az eljövendő világ-
ban, amikor Isten maga uralkodik ezen a földön, minden ellenkezőjére
'változik. Evilág (!) szegényeiből lesznek a gazdagok Isten országában.
E' világ (!) elnyomottai ülnek a bírói székbe a mennyek országában és

- élnek' palotákban' (II, 292 lap), Az egyszerű bibliaolvasó tudja, hogy ez
tökéletes elf'erdítése annak, amit Jézus hirdetett. Oe a teológiai tudomá-
nyosság is régőtatudja, hogy ezt Jézus nem hirdette. Ilyen színben Jézust

-csak a marxista szocializmus szerette feltűntetni. Vajjon Caine azok közé
- tartozik, akik Jézust szocialistává szeretnék bélyegezni?! Egy másik helyen

Caine Jézusról úgy ir, hogy "ő volt, aki Isten eszméjét tökéletesen meg-
zabaditotta minden testi elképzeléstöl, minden időtől vagy tértől való

megkötöttség töl" (1, 40,' iap). Aki csak egy kissé járatos az emberi gon-
- dolkodás történetében, az tudja, hogy ez is teljesen hamis beállítás.

A 3, kötet a .Krisztus utáni" időről szól s leginkább az apostoli kor
történetér adja elő a Cselekedetek könyve nyomán. Végül az evangéliu-
mok keletkezéséről szól, Nem bocsátkozhátunk e részek részletesebb tár-

.:gyaláséba, de 'hangsúlyoznunk kell, hogy ezekben is sok a hamis és meg-
tévesztö állítás.

Mit mondjunk ezek után? Kétséges előttünk, hogy a könyvet való-
,.ban irodalmi alkotásnak lehet-e mondani. Nincs benne nyoma sem annak,
'.:hogy, a szerzö az író eszközeivel igyekeznék formélni Jézus történetér.

Hogya könyv-nern tartozik a tudományos kutatás területére, az az elmon-
.vdottak .nyömán is nyilvánvaló. Legfeljebb arról lehet szó, hogy egy dilet-

. táns szerzö mondja el véleményét a tudomány látszatát keltve. Tanulságos
és intő példa azonban a könyv arra nézve, hogya Jézussal való foglalko-

-záshoz nem elegendő a "vallásos áhitat". A "vallásos áhitat" nem hit. Hit
nélkül pedig Jézus személyének a titkát megragadni nem lehet. Hogy ezek
után a könyv "egyetemes értékei" miben rejlenek, arra nézve valóban ta-

o nácstalanok vagyunk Az azonban bizonyos, hogya magyar keresztyén-
ségnek nem erre a Krisztus-könyvre van szükség e.

A magyarság östörténete. Szer-
kesztette Ligeti Lajos. Budapest,

_ 1943, Franklin-Társulat, 289 lap, -
A magyar nép eredetével s hon-
foglalás elötti történetével az utób-
obi években, sőt évtizedekben egyre
többen. foglalkoznak nálunk. Szinte
-divatba jött, hogy napilapok és

zépirodalrni folyóiratok hasábjain
, nyilatkozzanak a magyar östörté-
-,_11et .kérdéseiröl, sajnos, többnyire

olyanok, akiket izzó magyar érzé-
.sükön kívül alig képesít valami '<Iz

" áHásf.oglalásra, .mert sem. e tárgy-
- .körre vonatkozó tudományos szak-

ismereteik nincsenek, sem módsze-
res kutatást nem végeztek a tudo-
mány e terül etén, A budapesti Páz.

.mány Péter Tudományegyetern Ma-
g:yar.ságtudományi Intézete éppen

,ézért szükségesnek látta, hogy a
,fogall11'alk tisztézása vége-tt elő-

",adássorozaton világítsa, meg a ma-
gyar östörténetre vonatkozó tudo-

-mányos kutatások eredményeit,
'h.ogy ígyeloszlassa az ezen a téren
'még a művelt -kőzönség körében is
uralkodó tájékozatlanságot.s ellen-

11

Kanter Károly,

súlyozz a a tudományos mükedvelők
hatását. Tizenegy kiváló szakember
tartotta a multév tavaszán ezeket
az előadásokat, s ezek bővitett szö.
vegét nyujtja az előttünk levő
könyv. A magyarság származására,
óshazájár a s a honfoglalás előtti
történetére vonatkozó ismeretekért
nem elég csak a történelem írott
emlékeihez folyamodni, hiszen ép-
pen a történetírás nyujt talán a
legkevesebb hiteles adatot népünk
ködbevesző multjáról. Fontos sze-
rep vár e kérdés megvilágításában '
a történetírás ú, n. ség édtudorná-
nyaira:a régészetr e, a föld- és
népr ajzr a, anyelvtudományra és az
antropológiára. Az illető előadók
tudóshoz illő lelkiismeretességgel
'és pontossággal vizsg álták meg sa-
ját szaktudományuk fényénél. hogy
mi az, amit. meg lehet állapitani 'az
üshazabeli magyarole népi és faji
satár ság airól, életmódjáról, SZOKá-
sairól és vándorlásai ról. A tudo-
mány világánál vizsgálva meg az,
ei-ilékeket azt kell látnunk, hogy
bizony nem sok az, amit akár az
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j rasos forrásművekből, akár a se-
gédtudományok kutatási eredrné.

· .ryeiböl -bebizonyított ténynek, vagy
ltgalább elfogadható valósz ínűség-

,nt.!, tarthatunk népünk östörténe-
léből. A legtöbb és legmegbízha-:

· tóbb adattal a nyelv, ez az évezre-
deken át megőrzött közös népi

.. kmcsünk szolgál, természetesen csak
akkor, ha tudományos módszeres-
séggel vizsgáljuk jelenségeit. A
könyv szerkesztője és írói minden-
esetre értékes munkát végeztek.
rnikor a nagy nyilvánosság számára
is könnyen hozz áf'érhetövé tették
az elfogulatlan tudomány tanttását
a magyar őstörténetről. rj.

Asztalo-s István: A fekete macska.
Budapest, 1943. Magyar Élet 'kiadás.
- Történelmi sz ínrnűvekkel való
kísérletezései után -' az időknek
-és a divatnak megfelelően - néples

, színművel lépett elénk az író. Sőt
. erdélyi' módra "játéknak", "drámai

játéknak" nevezi. A cselekvény még
· a megszállás alatt történik s. tele

van gyűlölködő, szitkozódó, hábo-
rúskodó jelenetekkel és párbeszé-
dekkel. A címben felír-t fekete
macska, mint Lukács gazda felesé-
gének szerencse-állatja vonul végig
szimbolurnként az egész darabon; s
a szimbolum ihelyes is, mert macs-
kaszerűen lopakodó, bujkáló embe-
rek szer epelnek, kiknek nagyon ba-
bonás, fekete lelkük van s általá-
ban sötét, zavaros .dolgokk al fog-
lalkoznak. Van ebben .rninden: til-
tott szerelern, bonyolult örökségi
ügy tanúk rriegvesztegetésével, az
Ilyen "fekete" drámákban már el-
maradhatatlan javasasszonnyal s
végül még gyilkosság is történik.
Ez aztán nagyon jó alkalom arra.
hogya harmadik felvonás vége a
kétségbeesett anya elkeseredett zo-
kog ásában fuljon el. Margócsy.

Aldous Huxley: Nyár a kastély-
ban. Fordította Boldizsár Iván. Bu-
dapest, Franklin' Társulat kiadása.
-- Minden Huxley-regényt utopista-
nak rnondanak vagy legalább azt
állapltjak meg róla az' olvasok,
hogy -szereplői teljesen irreálisak s
főleg nem maiak Ez a könyv is
ilyen. Ügyesen vezeti meseanyag át,
a történet végül is ködbevész s azt
hinné az em15er, -hógy ez a kötet
csak kiszakított résztéte -valamely

nagyobb műnck, Vannak benirc cél-
zások, összefüggések, rnelyek meg-
oldva csak az íróba-n élnek li tatán
Huxley maga sem tartja fontosnak;
hogy az olvasó is értse. Valami
••épater le bourgeois" jeligéjű csíny-
tevő és huncutkodó rnosollyal Ml a
háttérben Huxley és élvezi, hogy
képtelen jellemzéseivel s a szerinte
modern problérnazgatáson nyavaly-
gó társadalom bemutatásával meriy-
nyire elképeszti a közönségét.: Sze-
replöinek egyéb dolguk sincs, mint
szalonban ülve jólnevelteri folytas-
sanak aforizmákban társalgást.
rnelynek főtémája a sexualitás, az;
érthetetlenségig modern művészet
- érzik rajta az erőlködés, hogy
az író mindenképpen különcködöen
más akar lenni, minta többi. Eről-
ködik, mert ez nála csak Írói atti-
tűd s ha olykor kiesik ebből a sze-

, repből, megmutatkozik - a regény-
'lapjain a normális keretek közt
.mozgó, szélesen jeHemző !kívá'ló no-

',vellista. Sajnos, 'hogy ezeket a ritka,
alkalmakat elnyomja felvett cinikus
hangja. Margócsy_

Kosáryné Réz Lola: Pereeg a
Sl.ú. Budapest, Új Idők Irod. Intézet
kiadása. Kosáryné két éve
"Asszony beszéd" c. regényevel egy
regényciklust kezdett, melyben a:
magyar asszony életét, sorsát akar-
ja felvázolni. Ennek a regényciklus-
nak a második darabja van előttünk
most. Az ••Asszonybeszéd" hősnőjé-
nek a leszármazottai szerepefnek
benne, de azért teljesen önálló és
amattól független munka. A rneleg;
sz ívű órónő négy asszonysorsot ál-
lít elérik. Az egymás után születö-
nemzedékek asszonyai egymástól
erősen különbözö egyéniségek. Más-
más környezetben és kerban élő-
magyar asszonyok, erős lélekkel és
emelt fővel viselik az élet terhét,
nem könnyű sorsukat, szembenéz-
nek bajjal, veszedelemmel, de meg.
látják a hétköznapok közepette-
azokat az ünnepeket is, melyeket:
nem jelez piros betűvel a naptár.
A regény nem könnyű olvasmány;
de színes es elevenen megrajzott
képeiben sok és nagy, időtálló igaz--
ságot állít elérik. Hit, hűség, köte-
lességteliesttés, önfeláldozó anyai
szeretet, hazaszeretet 'az, amire 1 ta-
nít. K. D; L

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic•. Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: U~•• l" él Koncz (Haran,.zó nyomd'i~) Gyór. Andrá"y-l',~ Zol.



Hibaigazítás. Folyóiratunk februári számában a 40. lapon
- alul ról a J O. sorban ,jmegtérés" helyett "megértés" olvasandó.

_y eMI'«fIItus nap&6r ae 19+4.
évre. - Harangszó Naptár. Szerk.
S-za b ó J ö Z 5 e f. Gyik - Evangé-
likus Naptár. Szerk. Kis s Bél a.
Arad. - Wehrund Waffe Kalen-
der. Szerk. _ Spi ege 1- Sch mid t
Fr igye s. Gyik - Protestanten-
Kalender. Szerk, Göh ri ng Go t r ,
n'o l d, GyOr.

A Harangszó Naptár idei évío-
Iyama az evangélikus rnagyarok
részére készült. Az évenként vissza-
térő rovatokon: elmélkedéseken, ju-
bileumi és búcsúztató emlékezése-
ken s néhány jellegzetesen egyházi
vonatkozásü cikken felül az Ú. n.
népi irodalomból nyujt lelki táp-
lálékot. fgy egyszerre több felada-
tilt teljesit. Bizonyságát adja, hogy
a magyar evangélikusság ugyan-
ügy része a magyar népnek; mint
pl. a magyar reförmátusság. Ugyan-
akkor pedig bizonyságot tesz az
igazi magyar lelki egységről is:
felekezetre való tekintet nélkül
szólaltatja meg a népi írókat. Rend-
jén van ez. Amikor a keresztyén-
ségról van szó, akkor csak érvé-.
nyesüljön tisztán, megalkuvás nél-
kiil az evangélikus keresztyénség.
Amikor pedig a magyar népről és
a magyar lélekről van szó, al{kor-
nyiljék ki minden szív az egész
magyarság lelke előtt.

Hasonló feladatokat teljesit a
Romániai Zsinatpresbiteri Evangéli-
kus Egyházkerület kiadásában Ara-
don megjelent Evangélikus Naptár
is. Oe más módon. Első,terjedel-
mes része a tíz parancsolattal fog-
lalkozik. Mégpedig úgy, hogy rnind,
egyik parancsolatnal a magyarázat
után szernléltetésül népreg éket, nép-
balladákat, jó magyar verseket ad.
fgy a parancsolatokat a magyar nép
eszejárása szerint viszi közel olva-

- sóihoz, egyszersmind népi irodalmi
eledelt is ad nekik. Például a 4,
parancsolatnal közli a guraszádai
"Fiú sziklájá't-ról szóló legendát.
Petőfi Sándor verset "Szüleim ha-
lálára", a "Budai Ilona" székely

népballadát. A naptár derekas ré-
sze az anyaszentegyházról szöl s
kiváltképpen a kiadó egyházkerü-
letról. Az ennek életét ismertető
fejezeteket. és képeket alig lehet
meghatódottság nélkül olvasni és
nézni. Isten iránti 'hálánk nem lehet
elég mély annak a klizdelemnek a
láttán, amelyet ott folytatnak evan-
frélikus testvéreink. Maga a naptár
is bizonysága a buzgóságnak. 192
hipterjedelmal Változatos. A lel-
készek, tanítók, teológusok, ternp-
lornok képének bemutatásával ha-
tásos önérzetf okozö eszköz az egy-
házépítésben.
. A 'két német naptár legnagyobb
részt közös szövegű. E közös rész
arra van hivatva, h.ogy a hazai -né-
met evangélikusságot hitében erő-
sítse. A Wehr und Waffe Kalender
a további részben a löcsei ném et
evang élikusság ról közöl jubileumi
cikket és közli a hazánkban levő
nérriet és nemettel vegyes istentisz-
teleti -nyeívű gyülekezetek és egy-
házi közületeik [egyzékét. A Pro-
testanten-Kalender a Délmagyarcr.
sz ági Protestáns Diakonisszaegye-
sület megbízásából készült. Külön
részében a magát .Délmagyaror.
sz ági Nérriet Evangélikus Egyház"-
nak nevező szervezet és a Bácskai
Nérriet Református - Egyházmegye
kérdéseivel. intézményeivel f'oglal-
kozik, és _statisztikai adatokat kö-
zö: róluk, Sajátságos, hogy egy
szóval sem emliti,hogy a Bácskai
Német Református Egyházmegye

-szerves része a Magyarországi Re-
formátus Egyháznak, sőt az "auto·
nom" szóval megtéveszti a tájéko-
zatlan o!vasót. Bizonyára azért nem
említi, hogy ne legyen még értlie-
tetlenebb az evangélikus nérnet
egyházi sze rvczet je.enleg i leülőn-
állása. S. J.

Örömmel emlékezünk meg arról,
hogy Dezsérv László nagysikerü
.Templomozo káté"-ja most az
"Üzen et" kiadásában, Tessényi Kor-
nél fordításában németül is meg-
jelent. r.
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