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Húsvéti öröm - ma.
Évről-évre súlyosabb helyzetben talál bennünket a húsvét

ünnepe. Oe éppen ezért évről-évre nagyobb figyelmet érdemel;
mert mind fontosabbá és életbevágóbbá válik számunkra mon-
danivalója. .

Főképen két körülmény teszi a jelent egyre sötétebbé és
juttat mind szélesebb köröket a csüggedés, sőt kétségbeesés
szélére. Az egyik a szenvedélyeknek fékevesztett tombolása.
önzésnek, hazugságnak, kegyetlenségnek erőszakos felülkere-
kedése minden emberiességen és lovagiasságon, .arnelyet vála-
mikor még a háborúban is feltétlen törvénynek ismertek el. Ez
a fájdalmas és megdöbbentő jelenség egyszersmind a keresz-
tyénségnek még megmaradt hitelét fenyegeti teljes csőddel. Ami
ma a világban történik, meggyőző erővel látszik bizonyítani azt
a tényt, hogy a krisztusi hitnek, ill. erkölcsnek nincs belső ereje,
az igazi nagy teherpróbát nem tudja megállni.

A. másik sötét árnyék, amely ma elűzhetetlenül ráborul ai
emberiségre, a halál árnyéka. Nemcsak a frontokon ül orgiakat
a halál, .hanern a békés hátsó országrészekben is ezrével pusztul-
nak el az emberek a borzalom egy-egy éjszakáján és tömeg-

. sírokká válnak egész városok. Talán még nem volt nemzedék,
amely ennyire kénytelen lett volna szembenézni a halál egész
borzalmasság.ával és keresni a megoldást az általa.f'elverett.ktnzó
kérdésekre, mint a mcstaní nemzedék. Ma jóformán mindenki
viaskodik a halál titkával. lV\illiók kérdezik vérző szívvel: igaz-e,
hogy élnek, akiket elveszítettek. Még többen fronton és front
mögött a maguk hirtelenelmúlásának ,Iehetpségével számolnak
napról-napra és merednek szorongva a kérdőjel re, amely eléjük
tolul: mi lesz a halál után?

Húsvétnak mind a gonoszság diadala, mind a halál nyo-
masztó kérdésére va~ megnyugtató, megbékél tető válasza. A
gonoszság győzelmét látszólagosnak és időlegesnek minősíti,
mert győztesnek mindenkor csak Egyet magasztal: Jézus Krisz-
tust! Nagypénteken is úgy tetszett, hogy végleg elveszett a jóság
és igazság. Azután mégis bebizonyosodott, hogy Az maradt felül,
akinek elbukásán örvendtek, vagy. keseregtek. Húsvét most is
szítja a reményt, hogy Ö az Úr és az marad mindörökké! Ami

. most történik, nem tehetetlenségének jele, hanem valamiképen
az O ügyeelörnenetelét kénytelen szolgálni. Győzelme bizonyos
és győzelmét bizodalommal várni nemcsak jogos, hanem győz-
hetetlenülerőssé teszi a bizakodót is.

o A halál nagy kérdésére pedig ez húsvét örök válasza: "Kf>isz-
tus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, akik
elaludtak'ij l. Kor. 15, 20). Ennél nincs biztatóbb válasz. Aki a
halált mintrnegváltót akarja köszönteni, aki megszabadít a földi
.sze.I!vedés~től, csak a keserűségtől és reménytelenségtől beteg
szívyel teszi eztés csak a vigasztalanságát leplezi vele. Aki a
halál után azért remél életet, mert "észszerű(~ szükségességet
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lát benne, gyenge biztosítékfa támaszkodik, amikor az emberi
értelemre hagyatkozik. Jó reménységet csak Krisztus adhat.
Lássa valaki Benne a bűntől Megváltót és bízik majd Benne

·mint az Élet Fejedelmében is, mert bűn és halál ,összetartozik.
Aki Altala felszabadul az egyiktől, hogyne szabaduina meg a
másiktól is!

A tanítványok nagypénteken teljes kétségbeesésbe merül-
: tek. Húsvétkor azonban 'minden bánatuk örömre fordult: "Örven-
dezének a tanítványok, hogy látják vala az Urat!" (Ján. 20, 20.)
A feltámadott Úr "látása", 31 húsvéti hit a mi számunkra is örö-

·möt tartogat, az egyetlen igaz 'örömöt, amely erősebb a jelen
·gondjánál, aggodalmánál. .Ezért van ma számunkra olyan élet-
bevágóan fontos mondanivalója húsvétnak!

Budaker Oszkár.

Gondolatok a lelkészhiányról.
A teológiai hallgatók létszámának csökkenésévei kapcsolatban már

évek óta sok szó esik a lelkészhiányról. Milyen nagy gondot okoz ez
mindkét hazai protestáns egyháznak, legjobban kitűnik abból. hogy a
protestáns közös bizottság jónak látta külön bizottságot küldeni ki a
kérdés tanulmányozására s az orvoslás módozatai iránt javaslattételre.

A fenyegető lelkészhiány valószínű okainak és ' az orvoslás lehető-
ségeinek megítélésében véleményem szerin.t csak akkor érjük el a teljes
komolyság mélységf'okát, ha felismerjük azt, hogyateológuslétszám csök-
kenése és az ennek nyomán fenyegető lelkészhiány nem csupán az egyházi
élet ielszinén huJlámvöJgyszerűen, tehát csak átmenetileg mutatkozó és.

felszínes kezelésset megsziintethető jelenség, hanem szimptome, emelvben
egyházunk, keresztyén Iétünk mituientéle és - összefoglaltan - egés»:
baja válik nyilvánvalóvá.

Ennek a felismerésnek a komolysága elől természetesen nem térhe-
tünk ki azzal a hamis következtetéssel, hogy ha ennek az ítéletnek igaza
-volna, akkor ebből az. következnék, hogy ha a teológuslétszám magasan
áll és lelkészhiány nincs és nem is fenyeget, akkor az egyházban eo ipso
minden rendben van és nincs semmi baj. Ha a más p ályákon való elhelyez-
kedés nehézségei miatt a lelkészi pályán való elhelyezkedés kedvező "kon-

· iunktúrát" jelent az ifjúság számára, amint a huszas években és még a
harmineas évek elején is láttuk, az ifjúságnak a lelkészi pályára tódulását,
azt, amit nem valami szép szóval "teológus-túltermelésnek" neveztünk,
nem tarthat juk egészséges jelenségnek, mert a lelkészi pálya választásá-
nak indító okai sok esetben/ rnélyen alulmaradnak en.nek a pályának valódi.
érdemén és a nagy teológuslétszám még távolról sem jelenti azt, hogy
jó teológusokban nincs hiány.

A különféle idevágó vélernénynyilvánításokban többször felötlik az
a különbségtétel, hogy a lelkészhiánynak részint lelki, részint gazdasági
okai. vannak és az utóbbiak között különösen kiemelik a segedlelkészi
javadalmak elégtelenségét. Készséggel elismerem a segédlelkészék anyagi
és . jogi helyzete kedvezőbb r~ndezésének sürgős szükségét, A magarn ré-
széről mégis reá keH mutatnorn arra, hogy az emlf1:ett "gazdaSági" okokat
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végső elemzés szerint ugyancsak lelki okokra kell visszavezetnünk.· Voltak
olyan idők, amikor a segédlelkészek és lelkészek a mcstanínal is rosszabb
és bizonytalanabb helyzetben voltak és lelkészekben mégsem' volt hiány.
Fenn kell tehát tartanom azt a Véleményemet, hogy a részint fenyegető,
részint már meglevő lelkészhiányban az egyházak, keresztyén exiszten-
ciánknak minden és összefoglaltan egész baja kiált 'gyökeres orvoslás után,

Á,llításom súlyos volta megköveteli a részletesebb megokolást. Ha
miben tévedek, a legnagyobb örömmel fogadom a helyreigazítást. Hiszen,
az egyház bajai ról nem beszélhetünk máskép, mint a magunk bajáról, tehát
csak a legmélyebb fájdalommal és - szégyenérzettel. mert az egyház
bajaiban valamiképen rnindegyíkünknek van közvetlenül felelős része.

A lelkészhiány okainak vizsgálata közben mérleg re kerül egyházi s
általában keresztyén életünk minden ágazata.

Mérlegre kerül családi életünk, - miért hogy oly kicsiny azoknak,
a családoknak a száma, rnelyeknek szelleme, lelki élete' önként, szinte
isteni rendelés erejével utalja, érleli a gyermekeket az egyház, a Krisztus
hivatásos szolgélatára? A legkeményebb ítélettel sújtja ez a kérdés a
lelkészi családokat. A lelkészi pályára készülők sorában megdöbbentőerr
kevés a lelkészfiak száma, ~ holott ha ebben a tekintetben legalább a,'
lelkészi családok állanának hivatásuk magaslatán, már akkor nem volna
Ielkészhiány! Oe ha a lelkészfiak is kerülik a lelkészi pályát, mit várjunic
akkor a többi családoktói ?

Mérlegre kerül egész egyházi iskolarendszerünk és vaJJástanításunk
az elemi és a középfokon egyaránt. A reformáció kora egész, bámulatos
buzgalmá iskolaalapító és iskolaszervező rnunkáiának vezérlő célgondolata,
volt a lelki életre és az egyház szelgálatára nevelés, Acélgondolatot fenn-
tartottuk ~ a papiroson -, de hol vagyunk ettől a valóságbanP le-. ISkola-
rendszerünk hiányait diákotthonokkal próbáljuk pótolni, - de kérdés:
mennyi sikerrel? Pedig jöhet olyan idő, amikor iskolák helyett is legföl-
jebb diákotthonokat tudunk fenntartani. , ' ,

Mérlegre kerülnek lelkész képző intézeteink, akár teológiai fakultások-
, , ' " ..

nak, akár akadérniáknak, vagy f'öiskoláknak, akar teológus-otthonoknak
vagy szerninariumoknak nevezzük, Miért, hogy ezek nem vonzzák jobban,
értelrniségünk fiait; még pedig' a legjavát? .

Mérlegre 'kerül egész egyházi, különösen ifjúsági ruunkánk, igehirde-
tésünk, lelkipásztorkodásunk. Mérlegre kerülnek ébredő, 'e~angélizá.Ió mo~~
galniaink. Hogyan, hogy mind ennek oly kevés a foganatja és .látatja ott,
ahol az egyház, a Krisztus hivatásos szolaalatának vállalásárÓI volna szó?,

Mérlegre kertil egyházkormányz'atunk, egyház igazgatásunk rendje és
gyakorlata, - leülönösen is 'a lelkészi állások betöltésének rnó dja, - meny-
nyire seg~íti elő és biztosítja mindez azt, amire rendeltetett, az egyház
lelki'hivatásá.nak szolgálatát, és különösen is azt, hogy az egyház szolgá-
látaban ,mindig a rnéltóbbak és az arra- érdemesebbek jussanak előbbre'?
Nincsen-e egyházkormányzatunk a tiszta, világos lelki hivatáscélhoz képest
messzire túlméretezve és nem haladunk-e mindezzel' a' tiszta, egyszerű,
igénytelen. evangéliom! élet vonala helyett öntudatlanul 68' akaratlanul a
hierarchikus elkatolizálódás és elvilágiasodás "útján?,

Mindezekre a kérdésekre alig találunk megnyugtató feleletet sebben
benne rejlik egyházi életünk belső aléltságának beismerése, keresztyén
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exisztenciánk lesújtó ítéléte., mennyit ér al a keresztyénségünk, melynek
még annyi ereje sincs, hogy elegendő számu aratót állítson az aratásba,
abba a magasztos, szent hivatalba, mely. az Istennr~1 való megbékélés evan-
géJiomát hirdeti ebben ~ békétlen világban?' ' ,

Lehet-e azt mondaní, hogy mindez túlzott sötétenlátás? Aztén .is
lehetségesnek tartom, hogy részint célszerű intézkedések nyomán, részint
lelki hangulatok, szellemi áramlatok irányváltozása révén a helyzet ked-'
vezőbben alakul. De a magam részéről be kell vallanorn, hogy ezt a lehető-
séget figyelembevéve .sern tudok szabadulni attól a gondolattól,hogy a
Ielkészhiányban rkeresztyén létünknek olyan mélyebhen reilö bajai nyilat-
koznak meg, melyeket nem lehet tünetszerű kezéléssel orvosoIni. Ha a
keresztyénség világhelyzetének alakulását szerrrléljük s az Újtestámentom
eszkatológiai kijelentéseinek világában vizsgáljuk az idők jeleit, alig-alig
utasíthatjuk el azt a gondolatot, hogy ez a világkorszak, az "aión' hútosz"
~ talán - végéhez közeledik. Az idők ama jeleihez nem csupán feltűnő
kiilső jelek tartoznak, hanem hozzájuk tartozik az is, hogy hamis prófé-
ták és álkrisztusok hitetik el ?Z emberek tömegeit és sokakban megfogyat-
kozik a hit és a szeretct, Mé,ltán szöget üthet fejünkbe, hogy Krisztus
Urunk ajkáról az a kérdés is elhangozhatott: "Az Embernek Fia, mikor'
eljövend" avagy talal-e hitet e földön?" Luk. 18, 8. Kérdés, nem sorakozrk-e
hova-tovább a lelkészhiány is az "idők Jelei" közé? Nern a Iejkészhiánnyal
kezdődik-e el az ítélet lsten házán? 1. Pét., 4, J 8. '

'Úgy éreztem, hogy a lelkészhiány kérdésével kapcsolatban ezeket a
"titkos" gondolataimat is ki kell nyilvánítanom. De ha nem adjuk is oda
magunkat eszkatológiai gon'dolqtoknak ~s hangulatoknak, az idők és a
helyzet rendkívüli kornolyságát :minden esetre el kel! ismernünk.

Ez ar ra sz ó lít fel é s k ö t ele z ben n.ü n ket, hog y eg é s z
e gy h áz i 'é s keresztyén e x í s zt e n c iánk á t alapos r e vi z i ó n a k
ves s Ü l~ a J á' é'S III i n d e 11 f igye l rn ü n ket, igye kez e t ü n ket, tn u n-
k á n k a t mind jobban é s elszántabban k ö z p o n t o s.í t s u k az egy
s-z'ü k s é ge s dologra, arra, amiért e g y h á z vagyunk, hogy abban,
amit ami egy ház un k 11 a k nevezünk, minél tisztábban. minél teljeseb-
ben, minél meggyőzőbben' valósuljon és jelenjék meg a Krisztus egyháza,
a szeatek közössege. Az, egyház a maga képviselőiben a püspökőktöl le
a legkisebb seg édlelkész ig ne önmagát "reprezentálja", hanern az élő
Krisztust! ,

Evégből a nélkül, hogy ,az egyházat a szekta színvonalára akarnánk
süllyeszteni, egyházi 'életünk szervezetét, egyházkormányzatuukat messze
menöen Je kell egyszerűsitenűnk, a fullasztó, füllesztő papirosüzem helyett
sokkal nagyobb mértékben a személyes érintkezésre, személyes ügylntézésre
berendezkednünk, sok úri sallanget elszántan félrevetnünk s az állammal
szemben is, rnindínkább a magunk lábára állanunk. Dolgoznunk, amig MP·
pal vagyon, különösen ls több lelki rnunkát végeznünk, többet áldoznunk
es mindenek fölött többet imádkoznunk. Ki tudja, nem abban vari-e -leg.
főbb bajunk és nem onnan 'ered-e minden egyéb bajunk, hogy keveset
imádJkozunk, - 'hogy kevesen vannak közöttünk a lélekben és igazsá,gbal\
imádkozók?

00 Ahol a Kriszt·us egyháza eleven élŐ va'Iósiig';'oit nem
lehet l e l k é s z h i á n y.
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Amit a megelőzö pontokban ri lelkészhiányról egész általánosságban
elmondottam, az természetesen nem akarja azt jelenteni, hogy a fenyegető
lelkészhiány elhárítása végett mindent meg ne tegyünk, amit az adott
körülrnények között megtehetünk. Ez magától értődő kötelességünk.

Ide vonatkozó sokféle teendőnk részleteiré nem terjeszkedhetem ki.
Arra kell szorítkoznom, hogy a különf éle véleménynyilvánításokból eme-
lek ki néhány gondolatot és teszem meg reájuk vonatkozóan- saját észre-
vételeimet.

1. Vannak, akik erős hangsúlyt helyeznek a teológuslétszám ernelé-
sének érdekében kifejtendő propegendere. Én ezt a szót sem szeretném
használni ebben a vonatkozásban. A propaganda szó azt a benyomást kelti,
mintha "felhajtásról" volna szó. Ebben pedig nincs köszönet. Amit azzal
a szóval helyes értelemben mondani akarunk, az a valóságban nem lehet
más, rnínt elsősorban a lelkészek és vallástanárok if'jusági lelkipásztori
munkája, mely nagyon fínom eszközökkel igyekszik felébreszteni egy·egy
arravalónak látszó ifjúban a vocatio, az elhivatás tudatát. Hatásosan egé-
szítheti ki ezt és kell 'is hogy kiegészítse a hivatástudatukat már megtalált
.teológus-if'jak baráti hívogató szava. Puszta r ábeszélésektől, ügyeskedö
csábítgatásoktól ezen a téren ne várjunk semmit.

2, A segédlelkészek anyagi és jogi helyzetének javítására, a ségéd-
lelkészi és a lelkészi státus olyatén rendezésére, hogy az állások osztályo-
zása révén és a szabad' lelkészválasztással járó visszásságok kiküszöbölé-
sével biztosítva legyen az érdemesebbele fokozatos előbbrejutása, terrné-
szetesen föltétlenül és sürgősen szükség van s erre a 'magam részéről is
igen nagy súlyt 'kívánok helyezni. De ebben az összefüggésben is hang-
súlyoznom kell, hogy az idevágó intézkedésektöl ne várjunk rnindent,
mert kétségtelen, hogyalelkészhiány kérdése érdemileg nem oldódhatik
meg másutt, mint a létk) élet síkján.

3. Természetesen meg kell hoznunk minden szükséges áldozatot
abból a célból, hogy szegénysorsú. de szorgalmas és megfelelő tehetségű
teológiai hallgatók kitanulását ösztöndíjakkal és segélyekkel lehetőleg'
megkönnyítsük, sőt szükség szerint esetleg teljesen ingyenesse tegyük, Dc
a lelkészképzés, ill. a lelkészi pályára való' felkészülés általánosan in-
gyenessé tételét nem tartom elérendő célnak. A teológus-ifjúság értékesebb
részét nem azok alkotják, akik "kezdettől fogva igényt tartanak az ingyenes
kitanulásra és könnyedén reáhagyják magukat a közsegélyezésre, hanem
azok, akik anyagi vonatkozásban is meg akarják őrizni szellemi önálló-
ságukat és saját külön munkájukkal is igyekeznek hozzájárulni kitanulásuk
anyagi feltételeinek megszerzéséhez. Ezeknek a szemében a teljes ingye-
nessé tétel csökkentené a teológiai-lelkészi pálya' szellemi presztizsét és
némelyeket éppen ez is visszatarthatna a teológiai-lelkészi pálya válasz-
tásától. Annak pedig éppen nem volna értelme, hogy tehetősebb szülöket
is fel mentsünk a gyermekeik kitaníttatásával járó anyagi terhek viselése
alól. Lelkészképzésünkre és általában lelkészi kárunkra kétségkívül teher-
tételt jelentenének az olyan ifjak, akik kizárólag vagy első sorban azért
választaná.k a teológiai-lelkészi pályát, mert előre tudják, hogy ezen a
pályán ingyen juthatnak oklevélhez és kenyérkeresethez.

4, A lelkészhiány elhárítására, ill. orvoslására irányuló összes meg-
fontolásainkban szakadatlanul szem előtt kell tartanunk azt a szempontot,



78

hogy a lelkészi pályára nézve nem csupán a számszerű metmyiségi, hanem
mindenek előtt és mindenek felett aminőségi utánpótlásról kel! gondos-
kodnunk. Inkább legyen kevés, de jó teológusunk, mint : sok, de selejtes
értékű, Merjük követni Gedeon példáját, aki nem szaporította, hanem

seiejtezte seregét, amikor győzni akart.
Adja a kegyelem Istene, hogy egyházunk megtalálja a lelkészhiány

kérdésének azt a megoldását, mely nemcsak az emberi józan okoskodás
kritikáját, hanem a Kriszt us szemének kritikáiát is kiállja s így biztosan
célhoz vezet.

D. dr. P1'őltle Károly.

Sajtószemle.
Szellemi életünk egyik legmegbízhatóbb fokmérője a sajtó. Terme.

kelnek mennyisége és minősége olyanformán méri a kultúrát, mint a
zappan a' civilizációt. Ezért a sajtó áliapota mindig jellemző és széles

mezején ,végz,ett szemlélödésűnk mindig eszméltető. Erre való mostani
rövid saj tószemlénk is.

Vegyük számba először az örvendetes jelenségeket.
Mindenekelött a sajtótermékek hatalmas tömege tünik szembe. Ma

már nálun:k is ezrével születik évenként a könyv. Nem is szólva a napi-,
heti-, havilapok és folyóiratok hallatlan tömeg éről. Ember. legyen, aki
manapság csak hozzávetőlegesen is tájékozódni akar a sajtódzsung elban.

Régi kiadók mellé gombamódra születne~ az újak. Úgy látszik, igen.
sokak szívügyévé vált egyszerre a magyar szellemi élet istápolása.

ÖrvendezteWen szép lendületet vett a sajátosan magyar, úgynevezett
népi irodalom. Ot-hat kiadóvállalat csak ezzel foglalkozik.

Egyhezi vonalon is sok szép sajtójelenséget tarthatunk számon. Régi
vállalkozásaink megizrnosodtak, újak is keletkeztek. Mégiscsak van már
három egyházi nyomdank. Jelentős tudományos és kegyességi kiadványok
jelentek meg. Hitvallási írataínk új kiadása megindult. Vannak 30.000 pél-
dányes kiadványaink. A Luther Társaság könyvkiadóvállalata megéledt
hamvaiból. Van már több egyházi könyvkereskedésünk is. A másik két
történeti egyház is számarányának megfelelő, hasonló lendületet mutat.

A sajtótermékek nagy népszerűsítőj e az évenkénti konyvnep. Leg-
utóbb már az egyházi sajtó is csatlakozott. Hozzávetőleges becslés szerint
100.000 kötet kel el. ilyenkor.

A nagyközönség vésérlákészségére általában sem lehet panasz. Hiszen
a sajtó mai nagy kenjunktúrája éppen innét van: megnőtt a fogyasztás.
Ma már a legszélesebb néprétegekhez is eljut az úiság, meg a könyv.
Immár falun sem csak az álrnoskönyv és kalendárium a téli olvasmány.

Válogatni pedig igazán bőven lehet. 1154-féle újság s még többféle
könyv ktnálkozik. Csak néhány jellegzetesebb tárgykört említsünk. Ismét

. megjelent a történelmi regény. Serény en folyik a nemzet és az egyház
rnultjának regényszerű bányászata, Sorra jönnek a magyar klasszikusok.
Hatalmasat nőtt a művészeti irodalom. A technikai és ipari irodalom nem-
különben. Hét-nyolcféle legújabb könyv igyekszik népszerűsíteni a számtan
'elvont tudományát. Egyiken ezt olvastam: 23. ezer. Hát azt ki hitte volna,
hogy a latin nyelvtan, amelyet gimnáziumainkban hajhullatással tanítanak

"
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("a latin tanárok megkopaszodnak") és verejtékkel tanulnak, érdekfeszítő
olvasmány lehet?! Háromféle új latin nyelvtanról tudunk, felnőttek szá-
mára. Mindegyik szórakoztató, sőt izgalmas olvasmány. Sőt ugyanilyen
magyar nyelvtan is van már néhány. Szamos szótár lát napvilágol Ki
tudná számontartani a regényirodalom buja tenyészetet? A régi útleírá-
sokat a vadászirodalom igyekszik pótolni. Egyik-másik, darabja csakugyan
irodalmi értékű, Hatalmas 'lendületet vett a gyermek- és ifjúsági irodalom.

.Orömünkre szolg álhat saitöterrnékeink szépsége. Jó látni, hogy a
tömegcikke lett könyv a háború erősen csökkent lehetőségei közepette is
általában csinos köntösben lép a nyilvánosság elé,

Nem hallgathatjuk el azonban a szomorító tüneteket sem. Bizony
ilyen is szép számmal akad.

Hogyanyomdák özönnel döntik il. sajtótermékeket. az. nemcsak ör-
vendetes, hanem aggasztó is. A Sajtókamara igyekezett az újság-vadonban
rendet teremteni. De még mindig szarnos újság fogyasztja a drága papi-
rost - szerintünk - egészen feleslegesen. Ez a szörnyű betűzuhatag fel-

_tétlenül elsekélyesedéshez vezet. hónál is olvasónél is. Aki minden nap
cikket' ír, nem nyúlhat mélyre. Aki rninden félévben könyvet ad ki, végül
törvényszerűen fecsegővé válik. A mennyiségbeli duzzadás természetszerű-
leg vonja maga után a minőségbeli romlást. A nagy tömegben nehéz ki-
választani a színvonal-müveket. Temérdek a szemét és szalon-ponyva.
A legszigorúbb válogatás rnellett is könnyen betör hozzánk a selejtes.
Ha pedig csak egy kissé is lépést akarunk' tartani, olyan iramban kell
olvasni, hogy az alap os bajosan lehet. Az igazán jó könyveket többször is
el kellene olvasnunk,' de kinek van ehhez türelme, mikor szüntelenül újabb
betűhullám tör reánk?

Mivel a saitö ma még eléggé szabad terület, nagy a tervszerűtlenség.
Nem egykéz-rendszert kívánunk, de bizonyos hatósági ellenőrzés jótéko-
1~yan vehetne elejét sok fejetlenségnek. A kapkodás ra jellemző, hogy J

legutóbbi könyvnapra ugyanazt a francia regényt két kiadó is hozta s
hogy ugyanaz a kiadó Remenyik "Összes versei"-t rövid egymásutánban
-kétréteképpen adta ki. Megvettük az első kiadást s félév mulva ugyanaz
.a kiadó figyelmeztetett, hogy amit vettünk, nem tartalmazza az összes
verseket,

Azt is megállapíthatjuk, hogy az emberek jóval több sajtóterméket
vesznek, mint amennyit elolvesnek. ,A könyv a műveltség jelének szárnít
és a tudományt - helytelenül - a könyvtár méreteivel mérik. Veszik hát
.a könyvet. Ez azonban nem egy esetben öncélú könyvvásárlás. A könyvért
veszik a könyvet. Még olyan kirívó esetről is tudunk, hogy valaki piros
'könyvet keresett, mert ez vágott a szalón színéhez. Regény, verses könyv
---: mellékes, csak piros legyen. Más valaki meg 70 centi könyvet vett, mert
ennyi hiányzott még a polcról. Bizony jó volna tudni, hogy a járatott
Iapoknak és megvett könyveknek mi is a sorsa?! Közepes ütemű olvasás-
sal havonta egy nagyobb könyvvel lehetne végezni. Ez évenként 12 könyvre
rugna, 50 év alatt egy kis könyvtár, Vajjon hányan jutnak el idáig? Ro-
-botos korunkban sok értelmiségi ember is csak újságot olvas, annak is
csak a címeit rohanja végig. E mellett legföljebb a könnyű regény érdekli.
Tanulmányozást igénylő, gondolkodásra késztető könyvet alig-alig vesz a
.kezébe. Tán megveszi, csak nem olvassa. Valamelyik könyvkereskedötöl
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hallottam, hogy egy könyvböl 240 példányt adott el, mire kitűnt, hogy
valamennyi példánya hibás: egy ív hiányzik belőle. Azóta két hónap telt
el, de a könyvet csak hat vevő vitte vissza.

Fajlalnivaló, hogya nepiseito, az újság, amely pedig a legtöbb ember
olvasmánya, elsekélyesedett. Külföldi hadijelentéseken kívül egyebet alig
tartalmaz. Komolyabb tanulmány nem igen található benne. Szinte teljesen
irodalomtatan s a szellemi részt sokszor csak egy-egy külföldi novella-giccs
képviseli.

Több tünet mutatja, hogy a sajtó üzlet lett. A régebbi korok nyom-
dászai és kiadói szolgálatnak vették a sajtót: életüket és vagyonukat tet-
ték rá. Misztótfalusi Kíss Miklós tönkrement a könyvön. Ma kittinő üzlet
lett. Az Irók nyomorognak, a kiadók gazdagodnak. Ha.talmas újságpa:loták
tövében a toll munkásai szinte kegyelemkenyérre szorulnak. Ahol annyi
könyv fogy, mint nálunk, ott már maga a közönség a mecénás. Honnét
van hát, hogy az írók megsegítéséről mégis külön társadalmi, vagy más
úton kell gondoskodni?!

Pedig 'juthatna az írónak is, hiszen igen drága a könyv. Középosztály-
beli ember, a' szellemi élet hordozó rétege hovatovább nem vehet már
könyvet. A sajtó piacán éppen úgyelkelne az árszabályzó kcrmánybiztos,
mint az élelmiszer-frontori.

Az egyházi seito területén külön is van mit pana zolnunk. A termés
itt még' mindig nem kielégítő. Most, hogy Németorsz ágből szinte semmi
sem érkezik, ezt kétszeresen is érezzük. A papírhiányt fokozottan érzi az
egyházi saitő, sőt mintha csakis ez érezné. Tízezres szériákban jött a re-
gény, hittankönyveinket pedig nem tudjuk papír híjján kiadni. Hatalmas
bulvárlapok százezres példányszámban hömpölyögnek, egyházi lapjaink
pedig szükített méretben, silány papiron kinlódnak hétról-hétre. Hatalmas
könyvek jelennek meg bibliapapiron. a Bibliára pedig nincs papir. Készül
a Kórán magyarul, Szentír.ást pedig alig-alig lehet kapni. A római katolíkus
egyház mégiscsak kihozta néhány klasszikusát: Assisi Fiorettijét, Augustinust,
Kernpist, még hozzá bilirtgvis formában, legújabban pedig a patrisztika
néhány ielesét, Keresztyén Remekírók címén. Luther szarnos alapvető ira-
fának magyar kiadása pedig még mindig késik, sőt hitvallási iratatatc
gyüjteményes kiadása is megtorpant.

Ime rövid tallózásunk eredménye! Örüljünk annak, ami örülnivaló
és segítsünk azon, arnin segíthetünk.

Nemrégiben negyedórás szemlet tartottam Budapest egyik legnagyobb
könyvesbolt jának kírakatán. 246-féle könyvet olvastarn meg. A lehető leg-
tarkabb egyveleg'. Technika és kórbonctan, Bohatta Morpurgó és antik
Corpus Juris, regény és nyelvtan, vers és .szakácskönyv, vadászkönyv és

-csil'agászat, stb., stb. A két szélső érték pedig: a Biblia és egy orose-
magyar szótár.

Bizony folyondárós rengeteg ma már a sajtó! Tündérek és dúvadak
tanyája. Nem árt vigyázni!

. Seabá jótrsef.
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Kicsoda at Igaz ember?
Amikor ezt a kifejezést halljuk: igaz ember, az "igaz" jelzöt

önkénytelenűl is abban az értelemben vesszük: nem hamis, nem
hazug, megbízható. Az "igaz ember" fogalmához megszokott .
szóhasználatunkban szinte elválaszthatatlanul hozzátapad a pol-
gári becsület képzete. Igaz ember a tisztességes ember, a becsü-
letes honpolgár.

. A tisztesség és becsület fogalmának értelmezése nagyon jel-
lemző társadalrnunkra. Ezeket a fogalmakat ugyanis szinte kizá-
rólag anyagi vonatkozásban használják Tisztességes az anyagi
tekintetben megbízható ember.· Akire pénzét, kamrája kulcsát,
takarékkönyvét rábízhatja az ember. Becsületes az az iparos,
aki nehezen pótolható "nyersanyagjainkat" rendelés szerint
használja fel s nem dézsmálja meg saját céljaira. Tisztességes
kereskedőnek mondjuk azt, aki nem biztosít magának a "tisztes
kereskedői hasznon" felüli százalékokat. És így tovább. - Csak
mellesleg jegyezzük meg, hogy a becsület fogalmát így meg-
szükítve is viszonylag igen kevés "igaz" találtatik társadal-
munkban.

A megbízhatóság fogalmát szokták még politikai értelem-
ben is venni. Megbízható a nernzethüség, politikai becsületesség.
megvesztegethetetlenség tekintetében feddhetetlen ember. Ilyen
értelemben szoktak kiáll ítani hatosági erkölcsi bizonyítványokat.
- Igaz ember tehát általában e két fogalomkör szerintrakinek
kezéhez idegen pénz nem tapad,. s aki tudja, hogy hazájával
szemben mi a kötelessége.

Még egy vonatkozásban szoktak igaz emberről beszélni:
igaz, aki nem hazudik, akinek a szavában meg lehet bízni, a4í:i
mindig igazat mond. Ebben az értelemben azonban ma már
inkább csak falusi népünk emlegeti az "igazmondó", szavahihető
embereket. Ennek halvány tükröződése az értelmiség körében a
régebben többet. ma már kevésbbé emlegetett. "uriembel''' kép-
zete (az angol gentlernan-nek valamiféle hasonmása).

Jellemző -- és megdöbbentő -, hogy ami ezeken túlterjed,
az már egyáltalán nem érinti társadalmunk felfogása szerint
valakinek az "igaz ember" voltát. Hogy csak egyet említsünk:
a nemi erkölcs terül etén szinte kerlátlan szabadságot enged meg
a. közfelfogás. A legkicsapongöbb nemi élet mellett is - feltéve,
hogy nem sérti meg a bevett társadalmi formákat - lehet valaki
minden tekintetben igaz, talpig becsületes, uriernber.

Az igaz emberről való ezen közfelf'ogásnak- viszonylagos,
ingadozó és végeredményben tarthatatlan voltát a mindennapi
élet is lépten nyomon feltárja, Az. egyén és a társadalom életét
érő megrázkódtatások, kísérő alkalmak megmutatják 'az "iga·z"
emberek ígazi arculatát. A most dúló háború egyetlen megdöb-
bentő illusztrációja annak, hogyan foszlik le a nevelés, kultúra,
társadalmi formák által az emberre rakott máz selőtűnik .3lóla

.a vad, bestiális, állati ember ösztönös viselkedése. A lélekelemzés
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kisérleti eredményei most valóságba.n mutatkoznak meg: az
ember sötét, ismeretlen és félelmetes világot ,hordoz tudatalatti-
jában. Ennek á visszafojtott világnak szörnyetegei csak alka-
lomra várnak, hogy elötörhessenek. ,

A Szentírás is ismeri az igaz ember fogalmát. A Szeutiras
azonban nem valamiféle erkölcsi mértékhez, vagy társadalmi
közvéleményhez méri az embert, harnem Istenhez ,való viszonyun-
kat jelöli meg az "igaz" szóval, Isten előtt igaz valaki, --c- vagy
egyáltalában nem igaz. Isten ismeri az' igazak útját és az ő
szemei az igazakon vannak (Zsolt. '1, 6; 34, 16). A sorrend azon-
ban nem az, hogy valaki igaz és ezért Isten öt társaságába f'o-

gadja, hanem éppen megfordítva:' úgy lesz valaki h~'azzá, hogy
Isten közösségébe vonja. "Csak az Úrban van minden igazság ...
az Úrban igazul meg Izraelnek egész magva." (Ésaiás 45, 24-
25). Istennek magának a tulajdonsága, birtoka az igazság s Ö
ezt odaadja, odaajándékozza némely embereknek. Így teszi őket
igazza. Az a kérdés csak, hogy ez milyen feltételek mellett tör-
ténik. Kit, miért és mirnódon tesz igazzá, ismer el annaik az Isten?

Ha igaz voltomat az Istenhez való viszonyom dönti el, akkor
a legkézenfekvőbb az a feltevés, hogya vallásos, kegyes, sőt
"valláserkölcsös" ember az igaz. Isten azonban maga akarja
megszabni. hogy kicsoda a vallásos ember, maga állítja fel igaz
voltom mértékét. Ezt teszi a törvényben. Amennyivel magasabb
és mélyebb a Tízparancsolat a polgári törvénynél, annyival több
a Szentírás értelmében vett igaz ernber a polgári értelemben
vett "tisztességes" embernél. "Ez lesz nékünk igazságunk, hogy
megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt" ... (V. Mózes
6, 24---25). Aki tehát nem tartja meg Isten törvényét, az nem
igaz, az bűnös,vétkezik Isten ellen és haragját vonja fejére.
"Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatj-ák.
hanem ... .akik' betöltik." (Róm. 2, 13.) "Nem minden, aki ezt
mondja nekem: Uram! Uram! mégyen be a mennyek országába,
hanern aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát!" (Máté
7, 21).

Isten tehát egészen világosan megmondja, hogy kicsoda az
igaz ember. Ilyen igaz emberek nyilván vannak is, a Szentírá
beszél róluk. "Az igaz virágzik mint a pálmafa, növekedik mint
a cédrus a Libanonon" (Zsolt. 92, 13). " ... az igazak fénylenek
min: a nap, az ő Atyjoknak országában" (Máté 13, 43).

Annál meglepőbb, hogy a Szentírásban ezzel látszólag hom-
lokegyenest ellenkező kijelentések is találhatók. "Vajjon a ha-
landó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?"
(Jób 4, 17). "Ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem
igaz előtted!" (Zsolt. 143, 2). "Nincsen csak egy igaz is ... , mert
mindnyájan vétkeztek ... " (Róm. 3, 10-23.) Ha valaki, úgy bizo-
nyára a farizeusok és írástudók csoportja buzgólkodott Izrael-
ben legelszántabban a törvény betöltésén, azon, hogy Isten .színe
előtt igaznak találtassanak. Mégis azt mondja rójuk Jézus: "Ha
a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságá-
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nál, semmiképpen sem mehettekbe a mennyek országába" (Máté
5, 20). Hogyan értsük ezt?

Mire való akkor a törvény, ha az ember minden igyekezete
hiábavaló, 'ha "a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul
meg" (Rörna 3, 20). Vajjon az ember viselkedése, törekvése nem
befolyásolhatja Isten ítéletét? Nem tőle függ, hanem rajta kívül
álló módon dől el, hogy "igaz" lesz-e vagy pedig nem? S ha
mégiscsak vannak igazak - aminthogy vannak -, akkor mi
módon lesznek azzá? Ezekre a kérdésekre legközelebb 'keressük
a feleletet.

Groó (TYlila.

Az orosházi gyülekezet alapításának
rövid története .

.,Sajnos, a nundennapi tapasztalat szerint a legigazabb gyülekezet ha-
sonlít ahhoz a közösséghez, amely a hullámok közt hányódó hajón lett
istenf'élóvé. Mert ezen a földön a világ és a pokolnak egész hadserege
támad a sz en tek ellen, és minden erejével ostromolja azokat, akik Jézus
Krisztusnak a zászlaja alatt küzdenek. Minden szenteknek ezt a köZÖS
sorsát érte meg egykor Tolna vármegyéhen il zombai evangélikus-lutheránus
gyülekezet, amely a Szentlélek vezérlete alatt gyült össze. Miután a gyü-
lekezet éveken át békésen gyakorolta vallását, s hallgatta a nagy tudo-
mányú es derék, Dénes Sándor tanító szentbeszédeit, az ördög végre mégis
megirígyelte a kis nyájnak ezt a boldogságát, és felkavarta azokat a hul-
lámokat, amelyek elragadták és szétszórták. Miután ugyanis a másvallású
lakosok mindjobban elszaporodtak, a földesúr először plébánost hozott
oda, azután a mieinket próbálta eltiltani az istentiszteletektől, sőt a vissza-
térítés jog án ál fogva a mindennapi könyörgésektól is, és imaháztikról is
megfosztotta őket. Amikor tehát minden a legrosszabbra fordult, a lesújtott
lakosok a lelkiismeret erőszakos elnyornásától félve, kezdték üdvösségüket
mindennél többre becsülni, és Jézus Krisztus dicsőségéért házukat, f'öldjü-
ket, vagyonukat hátrahagyva, más lakóhelyet kerestek. Ebben a dologban
kiváltképpen buzgólkodtak és elsők voltak: Ravasz György, Rajki Pál,
Szilasi István.. Szalai János, Sitkei Mihály, Nérnet György, Györi István,
Kötze István, akik a Tiszán átkelve övéikkel együtt Csabára mentek, és
alázatos kérelmekben könyörögtek a nagytekintetű és nagyságos uraság-
hoz, Harruckern L. B. Ferenc úrhoz, aki ennek a híres Békés vármegyének
főispánja, stb.,' stb., s akinek a szívét Isten annyira megindította a szeren-
csétlen számkivetettek iránt, hogy jóindulatú szerzödést kötve, nemcsak
lakóhelyet, hanem vallásgyakorlatot is engedélyezett, jóságosan és kegyel-
mesen, lelkéssze! tanítóval és imaházzal. Miután tehát az említetteken
kívül mások is utánuk jöttek, és azokkal együtt Csabán tartózkodtak, és
a csabai polgárok rendkívüli emberséget és jóságát élvezték. végre 1744.
Szent György napján megvetették a község első házainak az alapját.

Miután ezek lsten csodálatos jósága folytán így történtek, és a lako-
sok száma rövid idő alatt meghaladta a hetven párt,' ezeknek első gondjuk
az volt, hogy lelkipásztort szerezzenek, amiért ezernyi szükségben sem
sajnálták semmi fáradságot és semmi áldozatot. Különösen a neves és
tudós Bárány György tisztelendő úrnak a segítségével és tanácsával éltek,
aki a szentlörincieknek volt igen hűséges papja, az esperességre a leg-
méltóbb, aki .egyúttal a püspökhöz és másokhoz is leveleket íntézve, buz-
gón igyekezett alkalmas lelkipásztort keríteni. Néhány más ajánlás után
vég re az lsten tanácsátói irányítva, a választás énreám, méltatlanr a esett,
ésrniután Fodor András kocsiiával a fent említett év június havában meg-

jött Osfffi Aszonyfalvára, bár pártfogóim oly messzi földre nehéz. szívvel
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boc átottak el, július lü-én megérkeztünk Orosházára. Elmondva néhány
prédikációt, ismét Ielszálltunk, s miután a főtisztelendő és igen kiváló
Sipkovitz Tóth János, dunántúli szuperintendens úr felhatalmazásának ere-
jénél fogva 'Tétényben szabályszerűen felszentelt, 1744 augusztus 6-an
átvettern a szent hivatalt. Ennyit kellett röviden elmondani, hogy amint
az egyház arca tündököl a világnak ebben a veszedelmes t.engerében, úgy
különösen feltűnjék az Isten legbölcsebb szándéka, amellyel korrnányozza
az ö egyházát. Ö kétségtelenül -eltűri, rejtett, de igazságos érzéssel, hogy
az evangélium mécsesét és gyertyatartóját elmozdítsák és el oltsák, de meg-
gyújtja másutt, bár a pokolbeli hatalmasságok tombolnak és száguldoznak
körülötte, Ezt pedig azért teszi, hogy akiknek az evangéliuru világít, azok
ne essenek kétségbe, mert Istennel, bizonyosan van r á hatalma, hogy meg-
gyújtsa azt. Te olvasó, bárki vagy, hacsak istenfélő vagy; valóban alkalmas
MTa a sz erit munkar a. amelyre Jézus Krisztus nevében szenteltettünk fel,
imádkozz és mivelünk együtt állhatatosan könyörögve kérd az Istent,
hogy őrizze meg a Sátánnal együtt ezt a szent ügyet, amely az ő dicső-
ségét és a m i üdvösségünket szolg álja, és vigyázzon ennek a védelmezői re.
Őrizze meg a tanítókat tanítványaikkal együtt, leüldie el a vígasztaló,
meg eleven.tö Szentlelket, aid itt elvezet minket minden igazságra, azután
pedig átvezet a mennyekbe. Ámen! Ámen!"

Ezt a rövid összefoglalást az 'orosházi gyülekezet első lelkésze, Hor-
váth András jegyezte be a gyülekezet 1744-ben megkezdett anyakönyvé-
nek az elejére, latin nyelven, gondos és szép írással. A szövegből látható
a közismert tény, hogy az új telepesek a- lakatlan pusztaságon 1744 György
napján, április 24-én kezdtek tanyát verni, tehát 1944 április 24-én vall
Orosháza alapításának a 200. évfordulója. Ez az alkalom magyarázza most
a mindeddig csak kéziratban levő szöveg Iefor dítását és közlését.

A latin szöveget kéziratból régóta, többen ismerik, tudós kutatók
ismételten hivátkoztak ra, de megállapításaik többnyire az egyhaztörté-
neten vagy Békés vármegye határain belül maradtak. A nyilvánvaló té-
nyekről nem akart tudomást szerezni a hivatalos történetírás, főleg újab-
ban, amióta igyekszik a XVIII. század dinasztikus, feudális uralmának
lélekölő sötétségét mentegetni, sőt magasztalni. és annak az uralomnak
a Ioj togatásai közt a tiszta lelkiismeret szenvedéseit elhallgatni, a protes-
tantizmus erkölcsi tökéiét kisebbíteni. a magyar evang élikusságra 'minél
jobban r ásütní az idegenség bélyegét. .

"Orosházát a közvélernény "a legnagyobb magyar 'f'alu" gyanánt em-
"legeti, mégis úgy tudja róla, hogy eredetileg tót település. Még Szekfű

Gyula könyvének a leg új abb kiadásában is ez olvasható: "Orosházát
1744·ben főként dunántúli, tehát már ott is gyarmatos fejér-, veszprérn-,
győrmegyei tótok alapították." (Hórnan=-Szekfű: Magyar Történet, 7. ki-
adás, IV. köt, 460. 1.) A közvetlen értesülésekkel rendelkező Horváth András
egykorú bejegyzése szerint a települők a tolnamegyei Zombáról jöttek,
s láthatjuk, hogy az előre küldött nyolc követ nevei kizárólag jó magyar
nevek, olyanok, amelyek tősgyökeres dunántúli magyar evangélikus gyii-
lekezetekben gyakoriak. Aki járt már Orosházán és környékén, sismeri
az ott élő magyar nép testi alkatát, természetet és a dunántúli nyelvjárá-
sokra még ma is emlékeztető beszédmódját, az tisztán láthatja a külőnb-
séget egyfelől a szarvast, a békéscsabai 'vagy tótkornlósi, másfelől az oros-
házi nép között. Pedig a csabaiak és a szarvaslak évtizedekkel előbb tele-
pültek oda, mint az orosházlak. Az sem véletlen dolog, hogy a lelkészt
kereső új telepesek Ostff'y-Asszonyf'áról, színtiszta magyar vidékről hoz-
nak maguknak lelkészt. Orosházán tót istentisztelet sohasem volt, az anya-
könyveket 1744-től fogva mindig magyarul írták, s a bennük szereplő
családi' nevek is szinte kivétel nélkül a magyar származás egyöntetű bizo-
nyitékaí. Idegen nevek elvétve is jóformán csak később akadnak. A tót
származás gondolata nem lehet más, rnint téves általánosítás, a békésmegyei
analógiák szerint. Ezt nl igazságot annál határozottabban kell leszögez-
'nünl{, minél haszontalanabb és f'elszfnesebh, dolognak tartjuk a magyarság
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keresését ott, ahol nincs, és azokat a módszereket, amelyeket a mindenáron
való magyarosírás tévelygése hoz magával. A zombaí jobbágyok elköltö-
zésének körülményeit s az orosházi nép küzdelmes életét a valóságos
tények alapján, de rendkívül érdekesen írta meg Darvas József "Egy
parasztcsalá.d története" círnű könyvében. -

Horváth Andrásnak fent közölt feljegyzéséből még' az is kiviláglik,
hogy a zombaiak a lelkiismeret erőszakos elfojtása miatt menekültek el.
A cuius regio, eius religio elvének alkalmazása elől, amelynek embertelen-
ségét a zombai földesúr szemében még a "felvilágosodás századában" is
jogosulttá tették a "restaurációs" politika biztatásai. Az első orosházi,
lelkész a hívő pap nyugalmával szemléli mindebben az ördög pusztító
hatalmát, mert tudja, hogy Isten eltűri olykor helyenként az evang élíum
'kioltását, de ugyanakkor meggyújtja másutt. Sokan tanulhatnának ebből
a bizodalmas hitből, olyanok, akik az evangéliurnot és Krisztus egyházát
kishitűségükben emberi dolgok függvértyének tartják, és megmaradását
mindig csak bizonyos politikai törekvések győzelmével együtt tudják el-
képzelni,

S.zijas Pál.

Társadalmi válaszúton.")
, A háború döntő szakasz ához érkezett el, sokak sejtése szerínt vég-

1üfejlete előtt állunk. Társadalmi változások előszelét érezzük. Ilyenkor
erőre kapnak egyes, elnyomott társadalmi osztályok rernénykedései. A
háború vége mindig társadalmi eltolódásokkal szekett járni. Mindez idő-
szerűvé és szükségessé teszi a nemzeti közösség tájékozódását:

A mai magyar társadalom sajátos történelmi képzödrnény. A két
világháború között a monopol kapitalizmus és az állami irányltásba fogott
kapitalizmus rendszerében élt. Vékony polgári osztály alatt aránylag népes
kispolg árság éshatalmas munkásosztály helyezkedik el. De a nemesi-
nemzeti társadalom nálunk mindmáig nem számolódott fel, hanem f'elsö
rétegében szövetségre lépett a polgári fejlődéssei s megtartotta külön-
állását. Ennek a kételvű szerkezetnek egybeszövődése adja társadalmunk
alapvető jellegét. Mind .a két struktúr a csak magas szerkez et, tehát nem

.általános, a legalsóbb fokig kiépült rnunkaszervezete nemzeti' közösségünk.
nek s a kettö' alatt helyezkedik el a legalsó, legnagyobb réteg: a viszony-
lag régi állapotában megmaradt parasztság, a nép társadalma.' A legfelső
réteg, az arisztokrácia nem sokat alakult át korábbi állapotához képest:'
a maga egészében nem 'lett vállalkozó tökésosztállyá, mint nyugaton, sem
értelmiségi vezető réteggé nem vált, töretlenül bírja úri tekintélyét, poli-

tikai vezetőréteg és földbirtokos 'a nélkül,hogy mezőgazda-vállalkozóvá
alakult volna át, Középosztályunk szinte egyenes leszármazottja a tör-
ténelmi nemesi-nemzeti .társadalornnak: sem nem igazi hivatalnokrend.
sem nem igazi értelmiség a szóriak nyugati értelmében. Nem az értelmi-
ségi hivatások szakszerüsége adja lényeget, hanem az úri társadalom-

- vezetés hagyománya. 'E miatt nem tud kapcsolódni sem a polgársággal,
sem a parasztsággal, idegenül, áll a társadalmi alakulasokkal szemben.
Jellemző rá még, hogy a történeti fejlődés folyamán nagyon telítődött
nemzetiségi elemekkel.

Melyek azok a legfőbb alakulasi lehetőségek, amelyeknek válaszútján
áil a mai magyar társadalom? KözgondoJkodásunk ma jobbára két útnak
.az igézete alatt áll, az egyik a jobboldal, a másik a baloldal útja.

1. Társadalomalakulásunk egyik lehetősége a németországi új köz-
gazdasági rendszerrel, az abba való beilleszkedésseI függ össze. Mikor a
n-emzeti szocializmus 1933-ban Németországban átvette az uralmat, az

'~) "Szárszó." .Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás-
es megbeszéléséssoroz ata. Budapest, 1943. Magyar Élet kiadás. - A kö-
vetkező fejtegetések állandóan tekintettel vannak a sz árszói konf'erencia /
p rcblérnájára.
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egésznémet nép a gazdasági válság mélypontján volt, munkanélkülisége
tetőpontjára Ihágott. Anémet' aranytartaíékok nagy része Arrierikába ván-
dorolt, az ország. az infláció szélén állt, mert elfogytak ércfedezeti pénz-
tartalékjai. Ekkor' a pirodalom pénzügyminisztere, Hjalmar Schacht új
hitelpolitikát vezetett be. Nagyszabású állami közrnunkákat indítottak ef
s új pénzintézeteket állítottak fel, melyek megkapták a közmunkák keze-
lését. A vállalkozóknak s a vállalkozók is egymásnak ú: n. munkaszerzö
váltókkal fizettek, a Birodalmi Bank pedig kötelezte magát a munkaszerző
váltók leszamitolására. Mindenkit azonban nem lehetett munkaszerzö
váltókkal kielégíteni, elsőserban a munkásságot, a hivatalnokokat s a
vállalkozóknak is kedvét szegte volna, ha vállalkozásuk ból nem láttak
volna semmi hasznot.' Ezért a Birodalmi Bank a váltók mellett mindig
kiutalt annyit, amennyi a munkások és a vállalkozók díjazására kellett.
Kiküszöbölték a' forgalomból nagyrészben az ércf'edezetü pénzt, a márka
vásárló erejét s értékét pedig az állam tekintélye garantálta. A nyersanyag-
hiány szorongatásából csak úgy tudott kimenekülni, hogy minél több kör-
nyező ország .kapcsolódott bele új közgazdasági rendszerébe. Magyaror-
szágnak Németországba való kivitele is egyre 'növekszik a harmineas évek
vége felé.

Lássuk most, milyen változást hozott már eddig is létre társadal-
munkban, közgazdaságunkban az új német közgazdasági rendszerbe vató
bekapcsolódás. A gazdasági élet felültől való irányítása azt eredményezte,
hogy az Ú. n. történelmi nemzeti társadalom, az úri középosztály és a
keresztyén nemzeti kispolg árság f'elülkerekedett a kapitalizmus polgári
társadalmán, de bekerülve a régebbi polgárság, jelentékeny részben a
zsidóság vezető pozícióiba, nagyjából a tőlük kialakított, változatlan for-
mákban folytatják a gazdasági tevékenységet. Hirtelen nőtt, új polgári
középosztály alakult ki s az úri köz éposztály fellazult, felengedett a pol-
gárság irányában. A két .zsidótörvény még inkább előmozdította a pol-
gári kapitalista elemek Jelváltását. Ebbő'! érthető, hogy az úgynevezett
jobboldali irányzat a zsidókérdést tartja mintegy a legfőbb, legalább ma
a legfontosabb magyar társadalmi kérdésnek, minden mozgalmat abból a
szemszögből bírál meg, hogy milyen álláspontot foglal el a zsidósággal.
szemben, azaz mennyire segíti elő az "őrségváltást'·.Milotay István") leg-
újabban könyvalakban is megjelent cíkksorozatában vabból a szempont-
ból veszi vizsgálat alá az ú. n. népi írókat, gondolkodókat, hogy milyen
mértékben .ismerrk fel a zsidókérdésnek nagy jelentőségét s éppen ezért
marasztalja el legtöbbjét, hogy ennek a kérdésnek elsöd.eg es jelentöségét
nem akarják felismerni. A gazdasági élet megrendszabályozásával és f elül ,
ről való irányításával egyidejűleg -széleskörű szociálpolitikai tevékenység
indult meg, rníután' még előbb az Ú. n. reform-politika kudarcot vallott.
Kudarcba kellett fulladnia azért, mert a felsőbb vezetés - feltételezve,
hogy őszintén akarta - még nem volt elég erős az üdvös reformok vég-
hezvitelére, nem támaszkodott széles, társadalnii rétegek tömeg-erölre s
a reformok elégtelensége miatt a parasztság és a munkásság is szembe-
fordult vele. A meghius'ult reformokat, a gyökeres változást próbálja
pótolni az a szociálpolitika, melyet a 'korszerű haladás hívott ugyan- életre,
de nem a 'gyökeres megoldásra való törekvés.

2. Egészen más elgondolásból indul ki egy másik irányzat és keresi
a kibontakozáshoz vezető utat. Ennek képviselői azt hangoztatják, hogy
társadalmunk gyökeres polgári, demokratikus átalakulása nem sikerült a
szabadságharcban, s az első' világháború végén is elsikkadt, Ezért továbbra
is adósságkéntáll fenn a magyarság számára. Felszabadulni az értelmüket
vesztett történelmi kötöttség ek s a nemzeti társadalomnak csupán egye-
sek érdekeit védő hagyományai alól, - kialakítani s a demokráciával
uralomra juttatni a modern polgári társadalmat, - ezzel a törekvéssel
- mondják, - immár nemcsak elmaradtunk Európa rnögött, de el is kés-
tünk. A tényleges társadalmi, helyzet olyan, hogy nálunk már tartós

*) Milotay István: Népi válság, népi Magyarország. Budapest. 1943.
Stádium.



8T

polgári társadalom nem épülhet, ill. nem maradhatna fenn. Óriásira nötc
a munkásosztály s a parasztság nem képes fokozatosan beilleszkedni a,
polgáti társadalom ba, olyan, nagyra nőtt az. agrár-szegénység tömege,
Ennek az irányzatnak a képviselői szerint a polgári társadalom ma már
átmenet lehet csupán. Szükséges és kikerülhetetlen átmenet a felé az
átalakulás felé, melyben a társadalmunk többségét magában foglaló rnun-
kásság, parasztság s a hozzájuk kapcsolódó értelmiség új termelési rendet,
harcol ki s formálja. meg vele és benne társadalmunk új arcát. A három
réteg közül a munkásság az, amely kezdeményezésre, vezetésre hivatott."
mert ennek megvan a rnag a szervezete, politikai iskolázottsága. Oe cél-
tudatosan keresi , a .szövetkezésr a még szervezetlen ' parasztság g al, mely-
nek márcsak nagy tömegei nél fogva is óriási súlya van s nélküle jövendő-
társadalmunk képe, a magyarság felemelése elképzelhetetlen. Az értelmi:
ség szerepe csak a rnunkás- és parasztrétegek sorsával kapcsolódva ala-
kulhat ki, a mai külön, úri középosztály helyett a' nép értelmiségévé kell
lenni. Ez azt jelenti tulajdonképen, hogya, rnunkásság és a parasztság'
nem fogadja el vezetőjének a mai értelmiséget, legfeljebb 'belőle csak
azokat az egyeseket, akik vele azonosulni tudnak. A mai értelmiség-
helyett magából akar kinevelni új , alkotó értelmiséget, új vezető, réteget.'
Hogy rni lesz a mai értelmiséggel s hogy ki fog vezetni azalatt a har-
minc-negyven év alatt, amíg majd a parasztság és a munkásság új értel-
misége felnövekedik és elsajátítja a vezetéshez szükség es tudományt"
készségeket, az egyelőr.e homályban marad. Szavjetoroszország sem szá-
molt ezzel a kérdéssel s kiirtotta, vagy éhenhalatta értelrniség ét, még
mielött az új értelmiség helyére léphetett volna.

- Joggal rnondja ezzel az elgondolással szemben Németh László: "Egy
új társadalmi és termelő rendszer magában még nem válthat meg eg}-
népet, minden attól függ, kik, milyen módon, milyen ösztönökkel alkal-
mazzák ... Az angolszász jellegű kapitalizmusnak bevezetése vagy vissza-
hozása a magyarság részesedését a nemzeti vagyonban szinte órák alatt
megcsappantana. A szocialista rendnek is ,megvannak az ilyen veszélyei,
Képzeljenek el egy szocialista államot, ahol a szabad parasztságot kolcho-
szokba terelték, a kisiparosságnak nagy közös műhelyekben kell dol-
goznia, az értelmiség a legszorosabb felügyelet alatt áll s ebben az állam-
ban az ellenőrzöttek arnagyarok, az ellenőrzők pedig busmnok vagy tibe-

, tiek. Ugyebár ez a szeeialista állam aligha lesz jobb a legsötétebb job-
bágyságriál, mégha formailag tiszteletben tartja is a szocializmus alap-
elveit ... " .

.3. Nemcsak a magyar, de az egész nyugati társadalomnak alapbeteg-
sége az eltömegesedés, a proletariátus.' Minden társadalmi rétegen beim
kialakult a tömeg-ember, az underman típusa. Stoddard*), amerikai szerzö,
legújabban magyar nyelven megjelent rnűvében oly nagyarányúnak 'raj.
zolja meg a nyugati társadalom eltörnegesedését, hogy vele sz ernbén
szervezett védekezést, f ajnejnesitést, biológiai regenerájódást tart szük-
ségesnek. Életünk gyökerét vesztette, rnunkánk hihetetlen mértékben
elgépiesedett, nemcsak iparunk. de mezög az daságunk, sőt még felsőbb
értelmiségünk rnunkája is. Nem kivánja többé az egész ember részvételét,
hanem csak kezét, lábát, szernét, testi vagy szellemi erejének egy részét
veszi igénybe. Az ember nem ura többé munkájának, nem vesz benne részt
teremtő személyiségével, hanem sz olgája, vagy még inkább gépcsavara
csupán. A tömeg-ember nem vállalja többé' a kultúrát, rothadt, polgári
civilizáciénak minósíti és leveti magáról. A parasztság óriási' tömegekben
özönlik a városok felé s veszti el még megmaradt gyökereit, hagyomá-
nyát, mezőg azdasági termelesünk 'egyre nagyobb mértékben kollektivizálö-
dik s p ar asztságunk viszonylag épen maradt szigetét is elönti a p role-
tariátus,a tömegesedés. ""

" Társadalmunknak emez eltömegesedésévei szemben mutat új utat
Németh László Si kéresi ellene a szövetségeseket. Nem vitás többé sze-
rinte, hogy a 'IÚspbfgMs,ág 'fölötti nern-munkás osztályok meg szüntethetók

~ ,:t ",:'... • .. , \.., ,

*) Stoddard L.: Lázadás a civilizáció ellen, Budapest, J 943. Stádium.



és megszüntetendök. A nagy- és középbirtokok felosztása, aj nagyüzemek
nacionalizálása legtöbbünk számára' magától értődő követelmény. "Más
azonban egy osztály likvidálása és más a beléje tartozó embereke. ,Én
igazat adok azoknak, ,akik egy-két napot töltve olyan helyen, mint Bala-
tonföldvár. azt mondiák: ezek az emberek jobb lenne, ha 'nem volnának,
A munkárafogáson kívül azonban semmiféle más emberi módunk nincs
rá, hogy ne legyenek."

A szocializmus programmja túl. megy ezen s f.élő, 'hogy mint min-
denfajta kollektivizrnus, még csak fokozni fogja a társadalom alapbaját.
a tömegemberek kitermelését s az emberi élet elmechanizálását vagy
idültté, természetessé, normalis színezetüvé teszi, de meg nem 'oldja,
Nem szabad engedniöle megnyomorodni a munkásnépet éppen azoknak,
akik sorsát szájukon viselik. Nemcsak több bért és kevesebb munkaidöt,
hanem emberibb, emberhez rnéltóbb munkát is kell követelnünk -és ad-
nunk. Németh László úgy látja, hogy gazdasági életünk magára hagyva
a proletariátus kiküszöbölése felé halad. Minél több nagybirtokot osz-
tanak föl, minél nagyszerűbb gépekkel pótoljak a gyárakban a tudatlan
munkást, a k ispolg ári réteg annál nagyobbra fog nőni A mult század
szeeialista gondolkodóinak jóslata nem vált be, hogy a kapitalista fejlődés
végén néhány óriási tőkés áll szemben nincstelen proletárok millióival.
Éppen fordítva következett be: a kispolg árinak nevezett elem az, amely
elszaporodott s a kiasszikus vértelernben vett proletárság van, viszonylag
legalább -is, apadóban. Az iparkodás, a fogékonyság, a gazdasági túdás,
ami egy nemzet igazi ereje, elsősorban a kispolg ári réteg tulajdona .
.,Iszonyú volna ezeket a kispolgárokat, csakhogy a klasszikus proletárok-
hoz jobban hasonlítsanak, elméletekhez nyomorítani, akisparasztokat
búzagyárakba terelni. A szövetkezeti szocializmusban meg' lehet találni
azt a formát, mely a vállalkozás szabadságát s a vele járó iparkodás,t meg-
]1agy ja s nagyobb kötöttségekbe illeszkedve anagybirtokok és nagy-
:izemek előnyelt is biztosítja", ,

Csak a dogmatikusan, merev osztályfogalom és az ezt megalkotó
szociálista gondolkodás fogihatja rá, hogyakispolgárok és az értelmiség
nem dolgozó, vagy nem termelő munkát végző osztályok. Miért termelő
munloa a csomagoló munkásé és rniért nem termelő a tisztviselöé, aki
II csomagot elkönyveli? Miért termelő a kertész és nem termelő a taná r,
a.ki a kertészt neveli? Miért terrnelö .a vasesztergályos és nem termelő a
mérnök, aki szerszárnát tervezi? Az értelmiségi ember ma már a reg-
lamaszoros jármában dolgozik, proletár módon, minta többi rnunkás.
Hogy pedig munkája szervezetét kevésbbé viseli meg, az óriási tévedés.
Egy orvosi tömegrendelés,négy tanóra egymásután éppen olyan meg-
terhelés, mint 'hajnaltól aratni,

Ennek a "harmadik", útrrak baloldali kritikáia rámutat arra, hogy
II kispolg ári irányba történt társadalomnövekedés nem fejlődés, nem hala.
dás, mert míriden kispolgár nyomába, aki felküzdi magát, tíz másik prole-
tár nyomul, aki ugyanolyan, vagy még siralmasabb sorsba kerül az el-
hagyott poszton, Ha azért le nem tagadható is .a nagyfokú kispolgároso-
dás, ez csak az alsó 'S főként a legalsó társadalmi osztályok rovására

, történhetik, amíg a birtokon belüliek nem engednek a magukéból. Már
pedig ezek eddig nem engedtek, tehát a kispolgárok a legalsó társadalmi
osztályok kárára gyarapodhattak csak. ,

Ezzel szembe kell h elyeznünk a harmadik oldal pártján azt az áJ.Ji-
tásunkat, hogy .a birtokon belülieknek a magukéból engedniök kell, amint

. azt a harmadik oldal magától értődően követeli s addig is akispolgárságon
nem egy osztályt kell értenünk tulajdonképen, 'hanem szirnbólumot, a
minöségi munka s a minöségi ember szirnbólurnát. Aminőségi embertípus,
szemben a tömegemberrel, - példamutatóan a kispolgárságban alakult
},i, de minden más rétegben és osztályban lehetséges kispolgári vagyon
cs emelkedés nélkül is; erre felé kell haladnia jövendő' társadalomfejlő-
désünkriek, hogy a minöségi életet rninden osztály számára lehetövé te-
gyük, külörrben társadalmunk olyannyira nivellálódik.: atomizálódik, 'hog-y
ebben a betegségében menthetetlenül elpusztul.



4. Evangélikus egyházunk munkáját vizsgálva a társadalom alakítá-
sában, magasabb szociológiaí álláspont ra kell emelkednünk, ahonnan egy-
felől egyházunk társadalornalakító szerepe is kellőképen meglátszik, más-
felől a társadalmi valóságok is új rnegvilág ításba kerülnek.

A kollektív életformák összessége és rendszere a társadalom. Áz
osztály: az anyagi javak, anyagi életfeltételek (azok megszerzése, azokkal
való élés, azokhoz való viszony) megszabta kollektív életforma. A társa-
dalom nem csupán az osztályok összessége' és rendszere, hanem több
ennél. Mindenfajta kollektív életforma összessége és rendszere. A kellek-
tiv élet formáját ugyanis nem csupán az anyagi javak és az anyagi élet- .
feltételekhez való viszony szarbhatja meg, 'hanem még ezen kívül, söt, ezen
belül is, sok más tényező: a biológiai alkat, a faj és a nemzetiség (pl. más
a magyar, német, zsidó rnunkás, polgár, arisztokrata), a pszichológiai jel.
leg, lelki berendezés (pl. az alkoto értelmiség éppúgy megvan a munkás-
ságban, parasztságban, r, mint a .köz éposztályban, s a tömegember típusa
nemcsak a kétkézi munkások között terrnelödik ki, hanem a társadalom
minden rétegében, az értelmiségben is nagy számmal). A faji, nemzetiségi,
pszichológiai adottság ok meghatározta kollektív életformák átütik, áto
Járják a régi, materiális értelemben vett osztályok kategóriáit és feloldják
azokat. Kérdés ezek után, melyik fajta kollektív életforma határozza meg
a többit elsödteg esen, azaz ,melyik kojlektiv életforma rendszerét s a töb •.
biekkel való összességét értsük társadalmon? A történelmi materiaJ.izmust
valló szocializmus társadalomtudómánya szereti úgy feltüntetni a dolgot.
-s ezt magától értődőnek veszi és véteti -, hogy az anyagi életfeltételek.
hez való viszony által megszabotrkollektív életformák, tehát az osztályok
adják a társadalmat. A nélkül, hogy az osztályok valóságát tagadnánk, a
fentiek alapján ellent kell mondanunk ennek a szociológiai elfogultságnak
és- abszolut jellegétől meg kell fosztanunk. A szerint, hogy melyik, illetve
milyen fajta kellektiv életformák rendszerének, egyensúlyának fogjuk feto
a társadalmat, kapjuk -a különböző társadalom-felfogásokat, a szermt,
hogy melyik kollek tív életformát vesszük benne alapvetőnek, elsödlegesen,
elvileg a többieket meghatározónak, kapjuk a különböző társadalom.
szerkezeteket . s a társadalornsze rkezeti lehetőségeket: a programmokat.

Az evangélikus keresztyénség nem ad társadaimi programrnot. Azzal,
hogy egyik társadalmi szerkezetet felváltjuk a másikkal, vagy hogy egyik.
osztály eltolódik a másik rovására, még nem javítjuk meg valóságosan
- csak talán a külsö látszat szerint- az' eredendő bűnben leledző emberi
közösségeket. A nélkül, hogy valamely volt, adott, vagy lehető társadalom ..,
szerkezetet a magáénak vállalna vagy vallana, az evangélikus egyház'
mégis döntő módon avatkozik bele a társadalom életébe. Teszi ezt először
is azzal, hogy maga is közösség, s rnínt szervezet is, része a társadalomnak;
és mint ilyen, példakép, fáklya, kovász kíván lenni a többi közösségek.

között. Egyházunknak ezt az igényét még akkor sem adnánk fel, ha a
történelmi valóság szerint oly mélyre süllyedt volna, hogy aszociális igaz.
ság megvalósítása terén evilági közösségek messze megelöznék.

A nélkül, hogy az egyház meghatározott programmot adna vagy vál-,
lalna, mindig a jelen helyzetben, az adott társadalmi szerkezetben és viszo-
nyok között hirdeti az igét, hirdeti társadalmi vonatkozásban is és f'igyel-.
mezteti az embereket konkrét közösségi feladataikra, felelősségükre. P. o,
az is lop, aki embertársa megszorult helyzetér pl. a munkanélküliség ét,
kihasználva, nem fi.zeti meg az adott munka egész, tisztességes ellenértéket;
s viszont az is lop, aki munkájáért többet követel, mint amennyit az megér.
vagy amennyit a vállalat rentabilitása megbír. Az is lop, aki henyél, "ame-,
rikázik" vagy szabotál. Az is öl, aki pl. egy akta elintézését lustaságböl;
vagy a felelősség alól való húzódozásból, hónapokig halogatja, vagy csak-
látszat .szerint intézi el. - Aki valamely bűnt gyengít, normálisnak tüntet
föl, fehérre rnos, sőt erénynek minősít, csak azért mert maga, családja, .

. osztálya, protektora vagy nemzetisége vétkes benne, - vétkezik a 'nyol-
cadik parancsolat ellen. - Aki. valódi sérelmek gyógyítására vagy meg-o
torlasára szervezett lázadást szít s a benne résztvevők. személyiségét fel-.
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oldva, az embereket eszközül használva, kellektiv felelősséget ad, váHal
'magára gonosz cselekedetekért, - vétkezik az első parancsolat ellen.

Az egyház azzal, hogy a maga munkáját végzi: az ige hirdetését s
a szentségek kiszolgáltatását, tulajdonképen társadalomalakító munkát
'végez, mert az emberi személyiségek erkölcsi megújulását szolgálja. Mit
'használ a legjobb rendszer is, ha gonosz emberek élnek benne, akik hamar
.kitapasztalják a rendszer gyönge oldalait (hiszen abszolút jó rendszer
nincsen) s megtalálják azokat a pontjait, ahol ki lehet játszani s az igaz-
ság' örve alatt vissza lehet vele élni. A legjobbnak látszo rendszer is hama.
rosan a legrosszabbnak fog bizonyulni így s a legáldásosabbnak látszé
'reform, társadalmi változás hamarosan a legátkosabb lehet, ha a benne
élö emberek erkölcsileg is meg 'nem változnak.

A helyett, hogy az egyház valamely rendszer mellé állna, éber szem-
mel őrködik, s rámutat arra, hogy bármelyik társadalmi rendszer lehet
abszoluttá s megláttatja, ráébreszti híveit, hogy hol, mely ponton, milyen
burkolt, vagy ,külsőleg tetszetős, jogosnak látszó formában lett máris azzá
a .ielenlegi rendszer. Szenved a vád alatt, mely ezért éri munk áját, társa-
-dalmi munkáját meg nem értő, lekicsinylő emberek részéről, hogy "a kapi-
talizmus tartó oszlopa", hivei figyelmét az evilágiakról a túlvilági, az
-örökkévaló dolgokra irányítja, hogy segítse őket kizsálományolni stb. stb.
.Azért azonban, mert Istentől rendelt küldetése betöltésében kitart, rágal-
mak, vádak, félreértések érik, inkább szenved üldöztetést; semhogy igazi
rendeltetésétöl magát eltéríteni engedje. Ha rendeltetésétöl. eltérne, p. o .
.átalakulna egy társadalmi rendszerért 'harcoló szervezetté, (amelyet tár-
sadalmi igazságnak látnak és szeretnek nevezni addig" míg meg nem
valósul), épúgy s most 'már ezért érhetné vád. A rágalmaktól senki és
semmi sem lehet mentes, aki e földön él s munkálkodik. De nem tér el
igazi rendeltetésétől egyedül s kizárólagosan azért, mert nem evilági szim-
lJátiák,esélyek határozzák meg, szolgálatát, hanem a mindeneken felül
'Való Isten.

Ferdinánd Istoda.

FIGYELÓ
Szel/emi élet.
D. Kapi Béla' püspök a Kossuth emlékistentiszteleten elmondott beszé-

-déböl az összes napilapok közölték a következő részletet: , ,
Az örök Kossuth szájához emeli ezüstkürtjét, hogy szakadatlanul hi-

vatástudatra ébressze az egymást váltó nemzedékeket. Ennek a felséges
-ébresztönek első tétele: szabadság nélkül nincsen nemzet. A szabadság
azonban. nemcsak önállási, önrendelkezési és önelhatározásí jog, de a nem-
.zet életének önmagával való telítödése. Tehát magyar állami élet, magyar
jogrend, magyar műveltség és létforma, magyar vágyak, álmok, magyar
<erők és törekvések összessége. Ez a szabadság a nemzet létfeltétele és
Kossuth ezt az élettani igazságot képviseli sohasem gyengülő következe-
tességgel. A nemzet élettörvényének második tanítása: a nemzet élete
.áldozat. Kossuth Lajos áldozatokat követelt II nemzettől: a nemességtől
-iogfeladást, kiváltságokról lemondást, az egyházaktóI megértő testvériség-
ben való találkozást, a néptől ujoncot, vért, verejtéket, de a saját életét
is áldozatta tette,hontalanságot vállalt és elmondhatatlan szenvedést.
A nemzeti élettörvény harmadik tanítása: csak az a nemzet él, amely
hivatásában, küldetésében bizonyos és megvan győződve történelmi igaz-

ágáról, Hinni kell az önálló, független nemzeti létezésben és abban, hogy
a magyar kérdés a világtörténelem ügye.

A Protestáns Irodalmi Társaság "Keresztyén egység és nemzeti egy-
ség" címen magasszínvonalú ankétot tartott, melyen Ravasz László többek
közt ezeket mondotta: "A keresztyénség egy társadalmilag és politikailag
körülhatárolt valóság. Ennek 'bizonysága, hogy a keresztyénség mindig'
a maga egészében volt üldözés tárgya. Az ókorban a római császár, a
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középkorban az izlám, a felvilágosodás, az újkorban a materializmus, az
ateizmus mindig az egész keresztvénséget fenyegette. A keresztyenséget
élet és a halál szolidaritásá fogja össze." .

Kodály Zoltánt Münchenben ünnepelték abból az alkalomból, hogy
Clemens Krauss nagy sikerrel vezényel te a "Változatok egy magyar nép-'
dalra" című művét,

A helsinki egyetemen a félévi magyarnyelvi tanfolyamrá százötvenen
jefentkeztek - Párisban két francia és egy magyar intézetben folyt a
mult évben a magyar nyelv tanítása. A legjelentősebb tanfolyam ot Sauva-
.geot professzor vezette, aki most adta ki új magyar-francía nyelvtanát.
A tanfolyamot újságírók és állami tisztviselők is látogattak. . .

A szlovékiei magyar főiskolások összefogó szerve a Magyar Akadé-
mikusok Keresztyén Köre (Makk). Az egyesületnek ezévben 188 tagja van.
A tagok egyharmada leány. Legtöbben az orvosi karon tanulnak. A po-
zsonyi evangélikus teológiai karon _egy magyar teológus van. A Magyar
Mensa Academica Egyesület 'olcsó étkezést és segélyeket juttat a magyar
'hallgatóknak. Világnézeti alapon csak a katolikus Prohászka Ottokár-Kör
rnűködik.

A romániai Déli H irJap hosszú cikksoroza tban ismertette helységek
.szerint a dél erdélyi magyar iskolaviszonyokat. A legjelentősebb a nagy-·
enyedi Bethlen Kollégium, ennek keretében férfi tanítóképző, gyakorlo
elemi, főgimnázium és református teológiai akadémia működött. A nagy-
enyedi tanítóképző az egyetlen Délerdélyben. ide jártak megállapodás
alapján a katolikus délerdélyi magyar ifjak is. Az enyedi. kollég iurnot a
román korrnány bezáratta.

A cséngo-megyer evangélikus egyházmegye brassói közgyűléséröl
közzétett adatok szerint a 15 községben élő 20.000 magyar evangélikus-
nak csak 4 községben van felekezeti iskolája. Az iskolák mellett ebédel-
tetési akció is működött. Az egyházmegye újra kiadja, az evangélikus ke-
resztyén énekeskönyvet, s Hosszúfaluban csángó-múzeumot létesítenek.

Folyóiratok.
Az Egység Vtja hosszú cikkben számol be Karner Károly egyetemi

tanár tánulmányáról, mely a Protestantische Rundschau-ban, anémet evan-
gélikusság. legjelentősebb folyóiratában jelent meg "Die Frag e der kirch-
lichen Einheit in Ung arn" címen. "Hálával tartozunk a szerzönek azért,
-_. írja.: - mert tárgyilagosan s mindvégig előkelő tónusban és szeretettel
szól a kérdésről. A P. R. külföldi olvasó tábora tiszta képet alkothat a
tanulmány nyomán a mozg alorn magyar történetéről." Csak azt fájlalja,
hogy Karner nem érti meg a hercegprímásnak a következetességről mon-
dott beszédét, s nem vonja le belőle azokat a következtetéseket, melyeket
annakidején "Az Egység Útja" vont le.

A budapesti katolikus Kirchenblatt írja, hogy az elmult húsz év alatt
Magyaror zágon 1,581.340-en kötöttek házasságot és 225.616-an váltak el.
Megállapítja, hogy ennek következtében közel 150.000 gyermek szenve-
dett kárt.

A Jelenkor igen érdekes sorozatában a világkatolicizmust ismerteti.
Március 15-i számában a francia katolicizmusról ezt írja: "A francia kato-
1ikus megújhodás két okból született. Az egyik: az intellektuális elemek
végleg beteltek a hideg rációval, melynek ragyogása többé nem melegít.
A másik: a katolicizmus többé nem politikai, anyagi, gyakorlati principium,
csupán szellemi állásfoglalás, valóban az emberi lélek ügye, de nem társa-
dalmi kérdés, igény és követelrnény. A francia katolikus megújhodás nem
is politikai jelentőségű, de emberi értelmű. Nem közéleti katolicizmus.
Nagy szervezetei, iskoláí, egyesületei ellenére hiányzik belőle az aktivitás-
nak és harciasságnak az a szelleme, mely még a belga katolicizmust is
annyira áthatotta. Nem szervezeti kérdés számára a közélet, hanem emberi
probléma." A Jelenkor ilyenfajta megállapításaival rendszeresen oktatja
a magyar katolicizmust. /-

. A Magyar Ut Németh Lászlo nyilatkozatát közli, mely szerint az Író
visszavonult minden irodalmi élettől, semmiféle díjat, emléket sem életé-

I
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ben sem halálában el nem fogad, előadásokat sehol nem tart, semmiféle
csoportusulásba nem tartozik, s ha már megjelent és még megjelenő mun-
káin kívül bárki hivatkozik nyilatkozataira, szereplésére, minden további
cáfolat nélkül megtévesztésnek lehet tekinteni. Németh László keserű el-
vonulása a magyar "szellemi életből" mély benyomást gyakorol.

A Magyar Szemleben Eckhardt Ferenc Egyed István új könyvének
ismertetése kapcsán ezeket írja a magyar alkotmányról: "Nagy háborúk
és a velük járó megrázkódtatások nem szok tak hatás nélkül maradni vala-
mely ország alkotmányszervezetére. Ha alkatmányfejlődésünket áttekint-
jük, a tatárjárás kora óta nyomon tudjuk kísérni a nagy külsö háborúk
hatását állami életünkre. A mongol hadjárat tapasztalatai végleg meg-
buktatták az Árpádok patriarchális, szernélyi ural mát, a török megjelenése
határainkon kifejlesztette a rendi országgyűlések intézményét és ezzel a
rendiség alkotmányát. Mohács következménye a magyar önállóság csök-
kenése, .a nagy felszabadító háborúké a királyi hatalom túltengése és a
felvilágosodott abszolutizmus érvényesülése volt alkotmányos életünkben .

. Az 1859-i osztrák-olasz-f'raneia háború meghozta a "provizoriumot", az
1866. évi porosz-osztrák háború az osztrák-magyar dualizrnust, az első
világháború és a forradalmak jelentékenyalkotmányváltozásokat. Féltő
gonddal tekinthetünk tehát a mai háború alkotmányos következrnényeí elé,
s megvan az okunk, hogy számot vessünk magunkkal, mi is az a magyar
alkotmány, amely köré a háború egyre sötétebb felhői vonulnak fel.'

A Ka/angya a 90 éves szabadkai magyar színházról í r. A színházat
1854-ben építették, első igazgatója Latabár Endre, a most ismerős színész-
testvérek dédapia volt, rnűvészei' között itt kezdett Kölesi Lujza, aki aztán
Blaha Lujza néven lett híres, Hegyi Aranka, Pálmay Ilka,. Jászay Mari is.
Á színház 1915-ben kiégett, a szerbek építették fel újra saját céljaikra.
A visszacsatolás óta ismét a magyar közművelődést szolg álja.

Képzőművészet.

A Képzőművészet a nagyon szép Benczúr-kiéllitéssel, egyházunk.-
nagy magyar festőjével vonta magára a magyar szellemi élet figyelmét,
Csaknem minden jelentős Benezur-képet összehordtak a Szépművészeti
Múzeumba, s a klasszikus magyar festészet kedve.lői az impozáns rende-
zésű tárlatban gyönyörködhettek.

A Munkácsy-jubileum ismét felidézte a szűnni nem akaró Munkácsr-
vitát. A folyóiratok egyik fele Munkácsy képeinek fe.stőiségében Itereste
a felmentést a vádak alól, hogy Munkácsynak a naturalizrnust a kornpo-
nálással keverő koncessziós művészi felfogása megmerevítette és művé-
szetünk -bilincsbeverójévé avatta a festőt. A Magyar Élet a néha szenve-
délyes vitába Fülep Lajosnak a "Magyar müvészetv-röl írt elfelejtett köny-
vének Munkácsyról sz.ÓJÓ cikkét veti bele, meJy Munkácsyt érdeme szerint
méltatja, feltárván Munkácsy rnűvészi útjának tragikumát.

•
IR OK, KONYVEK

"Irodalmunk célszerű szeqényernbere."
- Emlékezés Mór'a' Ferencre. -

Ö maga mondta ezt magáról, amikor a Kisf'aludy-Társaság tagjai
sorába választotta. S ezek a szavak nagyon jellemzők egész lelkivilágára.
életfelfogására, melynek alapja a végtelenül, az alázatosságig szerény lélek.
Alig találunk tollforg atóink között olyat, aki annyit írt volna magáról S'
családjáról, mint ő s mégis - mint író - végtelenü! fínoman és diszkréten
mindig a háttérben klvánkozik maradni. Hiszen rnégha emlegeti is magát
ilyen rninőségben, akkor is vállverégetően gúnyolja ki saját alakját -
mint pl. a "Négy apának egy lányá'r-ban. Legjellemzőbb erre ez a nyilat-
kozata: "Nem vagyok én több, mint kolornpszó a gyepes dülőkön, könnyű
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rőzsefüst a magyar mezök felett, - s a kolornp szó elhangzik, a füst el-
száll' velern együtt s azokkal együtt, akik kedvük lelik bennem." .. (Kisfaludy
Társ. ÉvI. 58. k. 240. 1.) ,

Sokféleképpen szekták öt jellemezni, egy jelzőbe akarván összefog·
lalni minden irói tulajdonságát. Nevezték a humoristának; értendő ez abban
.az 'értelemben, hogy a humor egyszerre képes az élet mélységeit és. fel-
színen lebegő tulajdonságait érzékeltetui. Ebből a szempontból valóban

'eoyedülálló irodalmunkban tiszta csengésű humorával. Kosztolányi Óvato-
san még derűsnek se meri nevezni világnézetet - s ha végignézünk Móra

':ft1űvein, el kell fogadnunk ezt a véleményt, Hiszen a humornak kelléke
a rnosoly, a nevetés, a kacaj szabad ömlése s bizony akár regényeire, akár
családjáról, vagy parasztjairól írt hosszabb-rövidebb' írásaira gondolunk,
ha helyenként nagyon vidámak is ezek a sorok, a végső hangzatban 'min-
dig égy kissé szomorkás, melankólikus hang viszi a vezetöszólarnot, Mások
csak a' csevegő írót látják benne; nem tudhatni. hogy az ilyenek rnit tesz-
'nek az "Aranykoporsó" cselekvényének mesteri kettősségévei, vagy az
"Ének a búzamezőkröl" mély parasztdrámájával. Akadnak aztán olyanok
is, akik, korlátlan tájékozottságuk bizonyságaképpen. csak az ifjúsági
regénytrét fedezik fel benne!

Tíz év: rnult el azóta, hogy Móra eltávozott .erről a Iötdröl. De már
életében megindult ellene is fiz a folyamat, mely utolér - .előbb-utóbb -

rninden íröt, Mikor 1931-ben először jelent meg' a Kisfal.udy Társaságban,
az öt üdvözlő Berzeviczy Albert máris Mikszáth, Gárdonyi és Sebők Zsig-
mond társaságába utalta; mások aztán még Törnörkényt is íróősei közé
soroztak - s ettől kezdve így is könyvelték el. Pe'dig mindtöl különbözik
- ha esetleg tanult is valamit, tőlük ez a nagy s talán. utolsó' magyar
polihisztor. Pedig Mikszáth cinikus modora szívesen hajlik a pajzán, szabad
hang felé, Tömötikény sorai is nehezebben' futnak, ki írójuk tolla 'alól s
igy gyakran darabos marad a forma, végül Gárdonyi parasztjai nagyon
idealiz áltak, történeti regényei többségében pedig nagyobb rész a feldolgo-

zatlan történelem mint a regényes. Ezek ellenére könnyédén beosztottálc
Mórát a .Jiagyományrnentö epikusck" nagy családjába - mint valami
'k özepes epigont. ' '

Pedig kísérelje 'csak meg valaki anekdótáit, k is történeteit elmondan],
a-kkor fogja meglátni, hogy milyen egyéni művésze Móra - szinte roman-
tikus mér~tt;klien' nagy .mestere - ll- szónak, a nyelvnek; akarja csak valaki
'Ősszefogl'alr.lÍ a' "tartaimát" pl. 'az "Aranykoporsó"-nak vagy egy-egy el-
beszélésének mint pl. ,a ,,;Mindennapi kenyér'! vagy a .Bárói kalap" - s
~kkQ.r fogja megérezni' azt, a hatalmas orgonán játszó, utánozhatatlan lírát.'
mely 'soraiból árad ... S így folytathatnánk tovább az érveket hosszú sor-
l~,an, hogy. küzdjűnk az ilyen lélektelen beskatulyázás .ellen.

Még csak egyet: már tíz. éve halt meg s máig nem akadt senki, aki
részletesen megírta volna a búzamezők énekesének életét s rhüveit mét-

"tatvaigaz képet nyujtott volna róla. A mostani évfordulón is megelégedett
-a. legtöbb lap azzal, hogy a napi hírelcközé becsúsztljtott e'gy rövidke kis
mezemlékezést. ' ,

JW'argócsy JfÍ,z,sef.

Dr. Imre Lajos: Ketechetikn, Bu-
-dapest, 1942:' A magyar református
eb"Yház: kiadása. 445, lap. -:- A mun-
'ka' -:-' a sz erzö saj-át szavai sze-
rint - a vallásos nevelés és a val-
tástanítas teológiai alapon felépí-
tett rendszerét kívánja adni, és ' ez-
-zel'egyrészt a katechetika kérdéseit
igyekszik teológiailag megviJágíta-
'ni, másrészt pedig a, vallásos neve-
les rnunkásainak segítséget nyuj-
tani. E célból .alankérdések tisztá-
zása után rövid áttekintést nyujt a

vallásos nevelés és a katechetika
történetéröl, majd egy-egy .külön
részben szól a vallásos nevetés cél.
jár6lésanyagáról, az emberről. ..
mint a vallásos mevelés tárgyáról,
a vallásos nevelés módszeréről, a
vall ásta nítás anyag á röl.v módszeré-
röl és eszközeiról és a. vallásos ne-
velés alkatáró! (vagyisa családi,
iskolai, iskolánklvűli vallásos' neve,
lésról. a konf.írrnácíól előkésztrés-
ről és' a' vaJlásos önnevelésröl), A
mű . ezen vázának feltüntetése tá-'
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vol ról sem sejttéti tartalmának
gazdagságát, amely a váz körül el-
helyezkedik és a vallásos nevelés és
a vallástanítás minden időszerű
kérdéset felöleli. A vallásos nevelés
célját Isten igéjének a gyermek és
ifjú számara való tolmácsolásában
látja. E' szerint' mínd a célkitűzése;
mind pedig annak megvalósítása
túlmegy ugyan minden emberi ké-
pességen, de éppen az Isten elötti
felelősség készteti arra, hogya leg-
elaposabban és a legkörültekintöb.
ben tisztázza,ami mégis az' em-
berre tartozik. Ugyanezt állapíthat-
juk meg a-vallástanításröl mondot-.
takról. Ezt va példaadás és gyakor-
lás mellett a vallásos nevelésnek'
csak egyik ágának tekinti ésígy
küzd az ellen a veszély ellen, hogy
;} vallástanitás egyoldalú értékelése
következtében azonosíttassék a val-
lásos neveléssel. Részletekbe e rö-
vid ismertetés keretében nem ibo-
csátkozhatunk, de megállapíthatjuk,
hogy a kiváló szerző az egyház
mai válságos helyzetében, amikor a
vallásos nevelés és ennek keretén

v belül 1valIástanitás felelőssége és
jelentősége minden 'eddiginél na-
gyobb mértékben megnövekedett,
valóban hathatós segítséget nyujt-
hat a vallásos nevelés munkásainak
mind az elméleti kérdések tisztá-
zása, rriind pedig a gyakorlat ne-
hé7:s('gei között való' helyes' tájé-
cozódás tekintetében. B. O.'

Miklós Ödön: Ősi egyháza/kot-
mányunk védelmében, (Válasz dr.
Zoványi Jenő "Akadémikus, céhbeli.
és dilettáns egyháztőrfénetírók" c.
röpiratának ellénem irányítótt resz-
letére.) papa, 1943. 28 lap. -A
szerző ~őkéRpen,,~ magyar pro-
testáns egyház alkotmány kialakulá-
sa a reformáció századában" című
könyvét, ebbe ,Irt megállapitásait
védelmezi Zoványi Jenő, kifogásai
ellenében. E könyvet folyóiratunk
az 1943.' .éví októberi számban is-
mertette, S.J.

Oláh Gábor: Heten vagyunk.
Budapest, 1943. Turul ·Ildad~s. -
Oláh Gábor nemrégen halt meg.
Éleiében'JsalItak' körülötte olya-
nok,' akik' nagyon kiválö, félreértett
zsenít láttak benne," halála után
azonban még 'nagyobb körbeu hir-
dették, hogy' hagyatéka- mennyí
kincsef rejt magában. Ezek közül
a "Idncsel(' közü! mutat be most

,.
egyet a Turul. A regény, melykét-
ségtelenül .kiváló stiliszta műve. S
költői élmény, eredménye, hlt'---;·
alulról felfelé törekvő "-- testvér
örökségért folyó veszekedését' mu-.
tatja be. De annyi benne a szemet
sértő szín, a fülhasogató hang, a:
szeretö testvérek aljas torzsalkodá-
sa, "veszekedése ' és verekedése'vt-c-:
természetesen szüntelen szitkoző-
dással és istentelen káromkodással'
teli párbeszédekkel i!1usztrálva~,'
hogy az kétségbeejtő. '(MinthacSJlk

. huszarörmesterek szárn.ár a akarna
összeállítani, egy káromkodásí ko-'
dexet!) - Egyikük kijelenti, hogy
"az egész élet komédia" :-- s ebben
mind megegyeznek. Hát' valóban.:
ilyen kornédiaéfetet niutat vbe • az:
író; komédiát, melyen ha olykor'
nevet : is az 'olvasó, nevetése' nem
szívéböl jön, :hanem tonnan, ahol
bosszúsággal és keserűséggel ,ie-
gyül het. - De a végén' jön WJlivá;
mikor kijelenti ez a' kiegyensúlyo',
zatlan lelkű író, hogy egész köny-
vében e csonka hazárólpéldázott.
Nos, ha társadalmi sz atirának-még-
el is fogadnők ezt 'a pokoli karrikM,
túr át, hazánk ügyeinek ily fa it<l'
tárgyalását kerekéri 'visszatitasí(~
juk. Margócsy.

Aristophllnes Összes Vígjáték'ai.,
Arany János fordítása. Budapest,
Franklin- Társulat. ~ Aristophanes
a görög vígjáték megteremt6jeés:
szinte utólérhetetlen mestere. Arany
János fordításának ebben az Uj és
valódi "lYékebeli" pazar kiáIlftástí

,.kiadásában ismét könnyen hozzáfér-:
hetövé válik a művelt magyar Rö-.
zönség számára, Aki egy kissé is
bele tud tekinteni Aristophanes ko-
rába, annak e vígjátékok ma is sok
lelki élvezetet jelentenek. Nemcsak

-azért, mivel Aristophanes hihetetlen
bátorsággal, de sokszor egyenesen
demagóg politikai szenvedéllyet
vitte színpadra kerának ernbereités
,gyilkos, karrikaturájával teremtett
közhangulatot, hanem azért is. mi-
vel nagyszerűenábrázoljaaz.em:~
bert, kiváltképpen az "örök ' em-
ber+-t. Arany János fordítása kon-
geniálls ,erővel szölaítatia meg
Aristophanest, sokszor vaskos" tré-
fáit, de egyúttal vissza is, tudja adni
eredeti szépségeit. 'K.

Nagy Imre Összegyűjtőtt versei.
Budapest, 1943. MagyarElet kiadás.
-Szentiványi ,Kál~án: Keresztút~k



'közt. Budapest, 1943. Turul-kiadás.
~ E két nagyjábó! egyidőben meg-

. jelent kötet szerzőjét az köti össze,
'hogy mind a kettő parasztköltő s
'így térnakörük jobbára azonos kör-
ben mozog. - Nagy Imre már meg-
'halt, Szeritiványi azonban még előt-
te áll az életnek. így az előbbi kö.

. tet miritegy Nagy egész oeuvrejét
Ielöleli, Szeritiványi ellenben inkább
szárnypróbálg atásait mutatja be.
Mindkettőjükben nagyon mélyen
él a büszke, ösökre támaszkodo

paraszti öntudat, de más-más han-
gon .. Nag y legtöbbször ffnornan, .
'fölényes és ironikus mosollyal be-
szél az "urak ról" s csak néha pa-
naszkodik - nagy, fájó 'kiáltással
-- a "nyo'lcvanfilléres élet" nehéz-
ségeiről. Sze n tiv á nyi sem énekel
másról - egy-két szerelmi versét
kivéve - mént a hajlotthátú, so-
vány, őszülő parasztról, "sok szó-
talan, névtelen öséröl", akik .Jiosz-
szú úton ugyan, de jöttek s ma is
élnek". KöItészetük kellemes

hangtrlatú; egészen távol áll tőlük
az erotikurn vagy akár a szabad,
szájú hang (lám, nem kötelezö ez
az igazi népieseknél sernl). - Nag y
beteg testétől távol áll a szerelem,
Jegalábbis nem énekel róla; Sze n t-

. ivá n y j azonban fiatal lelkével ked-
vesen ábrándozik a boldog, nyu-
godt, csendes, családos jövőről. Vi-
rág-hoz írt versei legjobb darabjai.
Nagy már kifejlett költő (ha for-
mái nem ,is változatosak s rimei
olykor szegényesek is), s ez kifeje-
zéseiben s verseinek művészi korn-
poziciójában nyilatkozik meg. Sze n t-
i v á nyi gyakran küzd a formával
és a kifejezéssel elégikus hangulatú
verseiben. Legtöbbször esthajnal-
kor, magányos, őszi délutánokori
látogatja meg a' Muzsa, de egyéni

'. hangját nem ilyenkor, hanem sze-
relrni, élnivágyó, örvendező versei-

. ben hallhatjuk. Tiszta szándékú,
komoly magyar írások ezek, s úgy
érezni, hogy írójuk már túl van a
"keres~tútakon" s ihletének gyü-
mölcse még 'kellemes perceket hoz
olvasójának. Margócsy.

Racine: Bérénice. Tragédia. For-
ditotta Benedek Marcell. Szalay La-
jos rajzaival. Budapest. Új Idők Irod.
Int. kiad. - Ez a tragédia a Phédra
mellett Racine legérettebb alkotása,
.afféle mesterremek, rnellyel virtus-
kodní is akart a szerszö, Meg is
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jegyzi előszavában, hogy példát akar
mutatni arra; hogy "a tragédiának
nem okvetlen tartozéka a vér és a
halál". Titusban küzd a császári
szíva szerelmes vágyakozással, An-
tiochus önmagát égeti ej, míg a
másik kettő szerelrnét elősegíti, Bé-
rénice - bár gyenge asszony -
mégiscsak neki van ereje megol-
dani a problémát úgy, hogy rnind-
hárman szétváljanak. ~ Benedek
Marcell nagy műgonddal készült
fordítását Szalay fínom rajzai kí-
sérik. Margócsy.,

Csürös 'Zoltán: Magyar tavasz.
Budapest. Új Idők Irod. Intézet ki-
adása. - Ifjúsági regény: egy 16
éves diák naplójának a formájában.
Észak-Erdély és a Bácska visszaté-
résének iskolaéve. Ügyesen és ele-
venen megírt könyv, felnövekvő if-
[úségunk bizonyára örömmel ol-
vassa. r.

Stoddard L.: Lázadás a civilizá-
ció ellen. Budapest, 1944. Stádium.
216 lap. - Fajélettani szempontból

. vizsgálja a nyugati társadalmat: a
civilizáció teljesen a minöség en mú-
lik, a minőség viszont az átöröklés-
töl függ. Magasabb értékű ember-
anyagra van szükség. Ez azonban
elsősorban nem a környezet és a
külsö hatások eredője, hanem az
átöröklésé. Ezért tervszerű és intéz-
ményesen szervezett f ajnemesítésre
van szükség. Társadalmunkban
ugyanis a felsőbbrendű egyedek
száma egyre fogy, az alsóbbren-
dűeké pedig, akik levetik maguk-

. ról a kultúrát vagy elsekélyesítík
azt, egyre nö, Vilégszerte az under-
rnan lázadásaról beszélhetünk. A
legújabb élettani kutatások az élet-
folyamat, az átöröklés, a fajneme-
sítés olyan törvényszerűségait fe-
dezték fel, melyeket az állam a né-
pesség . regenerálódására felhasznál-
hat és megfordíthatja vele degene-
rálódó társadalmunk végzetet. F. I.

Milotay István: Népi válság, népi
Magyarország.' Budapest, 1944. Stá-
dium. 200 lap. - A szerzö váloga-
tott újságcikkeit foglalja össze, me-
lyeket 1932 óta jobbára az Új Ma-
gyarságban írt. A könyv első ré-
szében a zsidóság társadalmi térhó-
dítását igyekszik megrajzolni, kü-
lönösen a felsőtiszavidékrő! kelte-
zett tudósításaiban. Második részé-
ben az úgynevezett népi mozgalom
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alapjait tárja fel. Foglalkozik a népi
irók közül azokkal, akik politikai,
társadalmi szempontból: jelentősek.
Kiemeli jelentőségüket, de erős hi-
tika alá veszi őket, mert magatar-
tásukban, gondolkodásukban a zsi-
dóság irányában megalkuvó, szélső
baloldali velleitásokat vél felfedezni. .

F. 1.

Szárszó. Az 1943.. évi balaton-
. szárszói Magyar Élet-tábor előadás-

és megbeszéléssorozata. Budapest,
1944. Magyar Élet-kiadás. 232 lap.
=-r- A mult évi Magyar Élet-tábor
balatonsz árszói konferenciáján nagy
számmal gyül tek egybe a népi irány'
zathoz tartozó írók, tudósok tár-
sadalmi vezetők, valamint értelmi-
ségi, paraszt és munkás ifjúságunk
több tagja, hogy megvitassák nem-
zetünk jelen társadalmi kérdéseit.
Előadások hangzottak el, melyelc a
magyar társadalmi fejlődés multját,
jelenét, jövő. alakulását ra izolták
meg; az előadásokat hozzászólásole
követték. Erdei Ferenc, Németh
László, Jócsik Lajos, Kiss István,
Dömötör Sándor stb. voltak a ki-
emelkedő előadók. A könyv tartal-
mával részletesen foglalkoztunk .az·
áprilisi szám "Társadalmi válasz-
úton" címií cikkében. F. 1.

Szentrnihályiné Szabó Mária:
Aratás. Budapest. Új Idők Irod. In-
tézet. - A "Magvetés" és az "Érik
a vetés" után az "Aratás" a regény-
trilógia harmadik, de önmagában. is
lezárt része: a Visontai család har-
madik nemzedékének a történetét
vetíti elénk. A kiegyezés korában
vagyunk, amikor a Visontai családra
is beköszönt a nyugodt, csendes
munka kora. A család életfája szét-
ágazik, az egyik fiú papi pályára
megy: a' regénynek a legszebb és
legértékesebb részei azok, rnelyek .
a debreceni teológus évek lelki .
vívódását vetítik elénk Sz. a .Ii-
beralizmus kerszakában nem' fl!

árnyoldalakat emeli ki, hanem a
hűséget az ősi röghöz, a szülök ál-
tal a gyermekekbe plántált mély-
séges vallásosságot, magasabb er-
köicsl tudatot: nem felületes, ha-

nem áldozatos életeket. rajzol. Az
egész rnüvet átjárja; mint Sz. Szabo
Mária egyéb regényeit is, a keresz-
tyén hit, a tisztult erkölcsiség. J6
ennek a regénynek a tiszta levegő-
jét szívni és megfeledkezni a ma-
napság annyira divatos társadalmi
reg'ényekről, . különféle "problé-
máik'i-kaí, sokszor túlfűtött eroti-
káiukkal. Sz. Szabó Mária regényét
érdemes nemcsak olvaseni, hanem
ajándékul is adni. K. D. C

Rab Gusztáv: Éji lepke. Buda-
pest. Új Idők Irod. Intézet kiadási •.
~ Mint Rab Gusztáv többi könyvei
.ez is a társadalmi .regériyek tág faj ~
tájába tartozik bele. Járuborka Do-
nát, a világ zajától távol élő s pil-
langólvat foglalkozó tudós egy éj-
jeli lepkére vadászva belebotlik egy
az öngyilkosság felé haladó fiatal
leányba s vele együtt, a kispolgári.
társadalom zürzavaros és sokszor
.züllött világába. Jámborka Donát-
tal együtt az olvasó is egy kis ré-
sen keresztül pillant bele ebbe a
társadalomba, melynek problémái a
regényben -végül is megoldatlanok
maradnak. Rab Gusztáv sok, az élet- .
bÖI vett és élesen megfigyelt ala-
kot rajzol regényében, de az élet
mégis több, mint ez a felületes, ér-
zékeinek és a pillanatnak élő, gyö-
kértelen társadalom, melynek tag-
jai úgy tűnnek elő az éjszaka. ho-
mályából és rövid imbolygó repülés
után úgy zuhannak bele a lárnpa
lángjába, mint az lijjeli lepkék.

K. D. 1.

Külföldi folyóiratok. - Deuische
Theologie (Stuttgart,. Kohlharnmer-
kiadás). =': A lll. é. 2. félévi füzet
Bornkemm ernlékbeszédét közli az
orosz harctéren hősi halált halt Hp-
csei teológiai prof esszorról, H. W.
Beyer-ről. Weiser tübingeni prof'esz-.
szor az Otestámentom teológiai ér-
telméről 'ir összefoglaló tanulmányt.
Moldaenke a keleti (orosz) egyház
szent képeit m,éltatja. - Az új év-
től fogva a Deutsche Teológ ie -
tíz évi értékes szolgálat után - a
háború tartamára egyesül a Theo-
logische Rundschau-val. IC

._----------------_ .._---
Szerkesztésért és kiadásért felelős: Li~.Dr. Karner Károly.

Barosa-ovo ••;w.1&" U=~alv és Koncz (nar.neszó nvomd éj a] Györ, Andrá.!lsy~{~!24.



Kérelem.

Néhány évvel ezelőtt a "Die Furche" c. német folyóirat
1933.-i évfolyamát (félvászon-kötésben, barna háttal kötve) köl-
csönadtam valamelyik fiatal testvéremnek. Mivel magamnak 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 rá, ezúton kérem, hogy akinél a könyv
van, azt nekem szíveskedjék visszaküldeni.

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

Megjeleni
Dr. Belohorszky Ferenc: A magyar nyelv és irodalom tanitása

evangélikus középiskoláinkban. - Ára 2 P. Megren-
delhetö a "Keresztyén Igazság" kiadó hivatalában, Sop-
ron, Arany J.-u. 9.

Megjelent
Friedrich Lajos: "B old o g r ab s á g" c. kötete. 344 lap, ára

20 pengő. Megrendelhető az "Üzenet" kiadóhivatalában, Kecs-
kemét, Luther-palota.



Olvasd! Terje"'!

I Keresztyén Igazság kiadványai:

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

Or. Luther M.:

Pröhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

ft "

Scholz Lász1ó:
Oibelius Ottó:
Karner Károly:

" H

" "
" "
" "Kiss Jenő:

Scholz László:

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz. II. kiadás .. 60 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 30 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 30 fill. (II. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.,
Hősök, keresztyének. 30 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Jézus Krisztus egykor és most. Elfogyott.
Evangélium, magyarság. 10 P..
lsten igazsága. (A Római levél magyarázata)
fűzve 10 P, kötve 14 ~
Máté evangéliuma. Elfogyott.
Allam és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 3 P.
Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

•.

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