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Egy elfelejtett ünnep.
Szepternber 29-éről, Mihály I arkangyal ünnepéről van szó. Luther a

három nagy keresztyén ünnep mellett még a negyedik főünnepnek nevezte,
egyházunk a reformáció századában mindenütt meg is tartotta. Idővel az011-
ban kiveszett az egyház életéből, ami úgy történhetett meg, hogya "fel-
világosodás" előtérbe nycrnulásával éppen ellenkezőleg elhomályosult az
a tisztánlátás, amely helyesen .Itéli meg az egyház történetének titkát.

Ez a történet, mint végeredményben minden történés, csak egyik ol-
dala szerint folyik le ebben a látható világban, ennek a világnak formái
között és bizonyos mértékben törvényei szerint is. A rnásik, fontosabb ol-
dala a Iátható világnak a kulisszái mögé rejtőzik, kerete az örökkévaló,
a metafizikai világ. Ebbell a láthatatlan világban állandó küzdelem folyik
lsten seregei és a gonosz hadai között. Ez a harc csak annyiban vatasztheto
külön a földi világtól, hogy szereplői érzékeink számára Ielf'oghatatlanok.
Vele sodródik azonban az embervilág is, amelyben megvannak a reprezen-
tánsai, segédcsapatai, vagy eszközei mindkét félnek. A tél pedig, amelyért
a kűzdelem folyik, Isten és az Ö egyházának diadala, ill. veresége.

Ez nem rnitikus kép, hanem Isten igéjében kijelentett valóság. A
tapasztalat pedig időnként az értelmünkhöz ts nagyon közel viszi ezt a ki-
jelentett, a hit tárgykörébe eső igazságot. Ma is ilyen időben élünk, amikor
valósággal áttetszökké válnak 'a földi dolgok és történések, és szinte érzé-
kelhető, ami mög öttük zajlik. Ezek a válság os idők - ezt jól tudjuk vala-
mennyien, - különösen az egyhez számára rejtenek magukban veszedelmet.
Szinte a végveszedelem árnyai sötétlenek fel előtte és ha nem jelentetett
volna ki, akkor is éreznünk kellene, hogy nem pusztán emberi gyűlölet és
gonoszság támad fel ellene: "Nem test és vér ellen van nekünk tusakodá-
sunk, hanem 3 fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétsé-
gének világbírói ellen, a 'gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban van-
nak" (Ef. 6,' 12.)

Ezek az idők megint odairányítják figyelmünket Mihály arkangyal
feledésbe merült ünnepére is. A Jelenések Könyvében, amely az egyházra
törö gyűlölet rnélységeit tarja fel, meg van írva: "Mihá'ly és az ö angyalai
viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és 'az Ő

angyalai; de nem vehetének diadalmat." (12, 7-8.) Nem rég lezajlott ese-
ményről van itt szó, hanem olyan 'történésről, amely alakítja és magya-
rázza az egyház földi életét és sorsa alakulását miridaddig, amíg az idők
végén nyilvánvalóvá nem lesz lsten diadala minden ellenségén. Erre figyel-
meztette az egyházat régen évről-évre Mihály főangyal ünnepe, fokozta
éberségét és növelte bátorságát.

Jó volna azért, ha az egyház visszaállítaná eze az ünnepet. Még szük-
ségesebb azonban' ma, hogy eleven visszhangra találion bennünk üzenete.
Kornolyabbá válik majd élet- és világszerrrléletünk, elszántabba küzdelrnünk,
ha tudjuk, ki tulajdonképen ellenségünk. Oe bizakodóbbakká is tesz aggó-
dásunkban egyházunkért. ha számbavesszük, hogy Mibély arkangyaltal az
élén, Isten angyali serege is harcban áll az ősel)enséggel és hogy ezé 31

seregé lesz a végső diadal.
Budaker Oszkár.
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.Mit ér a keresztség?
Egészen különös külső események ir ányították egyszerre sok Iwmo-

Iyabban gondolkodó keresztyén, sok evangélikus ember figyelmet is a
keresztségre. Amire eddig nem gondoltak, rnost sokakat érdeklő kérdéssé
lett: mi is hát a jceresztség, mi az értelme, rnit ér az? Bizony, '30 'legtöbb
'keresztyén ember szemében nem egyéb, mint á keresztyén vallással együtt-
járó' hagyományos szokás, amit b,izonyos kegyelettel megtartanak ugyan,
-de azután hamarosan el is-f elejtenek. Régente a családi Bibliákba rendsze-
rint, bejegyezték a gyermekek születési időpont ja mellé a keresztelés ide-
jét is. Ma vajjon hány keresztyén ember tudja megkeresz teltetésének nap-
j át? A keresztség értékének elhorn ályosodása egyik leg] ellernzőbb tünete
:a keresztyénség felhígulásának és elsekélyesedésének az ú, n. "keresztyén"
tömegek lelkében és életében. Ideje erre rádöbbennünk és megfontolnunk:
micsoda értékünk, kincsünk a keresztség.

1. Nem a szertartás megkapo vagy titokzatos lefolyása teszi a 'kereszt-
séget jelentőssé. Hiszen 'ez nagyon is egyszerű; nélkülözi a titokzatosságot
s ezzel a külső vonzó hatást is, Ezért legtöbbször - elég rosszul - még
a legközvetlenebbül érdekelt családtagok (különösen az édesapák) sem vesz·
'nek részt rajta. Ezt a cselekvényt azonban Jézus Krisztus rendelte; ezért I

nevezzük szentségtiek, szakramentumnak. És mive] Jézus Krisztus a keresz-
telést elrendelte (Máté ev. 28, 18--20), ezért az ő parancsának engedelmes-
kedve kell a keresztséget végrehajtanunk.

Miért rendelt Jézus ilyen szertartást? Bizonyára nem a szerfar tás
'kedvéért, hogya végrehajtott cselekménynek magának legyen valami titok-

. .zatos, isteni ereje és hatása, Hiszen Jézus a szertartásnak a formáját, le-
folyását, rnódozatait nem is szabta meg; a keresztség külső formája tekin-
tetében egysz erűeru már ismert és így vagy úgy gyakorolt szok ásra utalt.
Ennek a szekasnak egy állandó eleme volt: a víz. A vízbe való bernerítke-
zés vagy a vele való szertartásos mosdás 'a meg tisztulésnak a jellképe volt.
A vízzel való keresztségnek emberi értelmezés szerint ilyen jelképes értel-
met is lehet tulajdonítani. A jelképes értelmezést elmélyíti a! meghalásra
I{vízbe merítés) és a feltámadásra (kiemelés) való utalás. Ezt a jelképes
értelmet persze a vízbe való teljes bemerítéssel való keresztelés fejezheti ki
leg teljesebben.. A keresztségnek ez a módja volt eredetileg szokásos, s erre
:gondolt Pál apostol is, amikor a keresztséget "az újjászületés fürdőjének"
nevezte (Tit. '3, 5).

Azonban a keresztségben nem a szertartás külsö formája és jelképes
-értelrne a lényeges, hanem az, hogy miéri rendelte azt Jézus, Azért, mert
<ennek végrehajtáséhez különös hangsúllyal fűzött egy ígéretet: "Aki hisz
-és megkeresztelkedik, üdvözül" (Márk ev, 16, 16), Ez nem jelkép, hanem
'valóság'. A keresztség az üdvözülés, az üdvösség ígéretét tartalmazza annak
.számára, aki a keresztségben részesül. Ez az ígéret a keresztség tulajdon-
képpeni értelme és lényege, vagyis az, amit Krisztusnak, azaz Istennek
'igéje tartalmac. Nem a víz, avagy a szertartás módja (bemerítés, vagy meg-
'hintés). Ezért tanítja evangélikus egyházunk, hogy a szentségnek, így a
'keresz tségnek a lényeget is Istennek abban foglalt igéje teszi. Istennek e,?
az igéje azért mégis csak a vízzel együtt lesz szentséggé, keresztségge.
(Luther: Kiskáté.) Ilyen módon: meghatározott külsö jellel és cselekmény- •
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nyel összekapcsolva akarja lsten az egyes ernbereknek .külön-külön érté-
sükre adni, hogy' igéjében foglelt ígérete személy .szerint nekik szóí, .Isten
a keresztségben mintegy szövetséget köt az emberrel. A szövetségkötésnek
két rnozzanata: lsten ígérete és az ember elfogadó válasza, a hit.

, 2. Krísztusnak a keresztség igéjében foglalit ígéretét, ennek. tartaimát
.érdeJiJesen vil ágttja meg Pá,,1apostol. A Római levéli 6. fejezetében ezt. írjac
"N~rn tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ö

halélába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért- ővele együtt a ke-
resztség által a halálba: hogy' amiképen feltámasztatott Krisztus az Atyá-
nak dicsősége által, azonképen mi is új életben járjunk" (3-4. v.). A Krisz-
tus halálára és feltámadasára való utalás nem engedi meg az apostol sza-
vainak pusztán jelképes értelmezését. Itt is valóságról van szó. Arról, hogy
a keresztség által részesei leszünk mindannak, amit Krisztus halálával és
feltámadásával szerzett: a bűnbocsánatnak és az új életnek. (Kolos. 2, 12-
13.) A keresz-tség "a bűnök bocsánatára" történik és a Szeritlélek ajándékát
nyujtja (Ap. Cs~1. 2, 38). A keresztség újszövetségi értékelése arról tanus-
kodik, hogya keresztségben mindazt személyes ajándékként, illetve ígéret-
ként kapjuk, amit Jézus Krísztus megváltói munkáj ával, engesztelő halál á-

val, feltámadásával szerzett. Luther szermt: ."Eszközli bűneink bocsánatát,
megszabad'ít a haláltól és az ördögtől, s örök üdvösséget ád mindazoknak,
akik hiszik azt, amit lsten Igéje és ígérete mond," (Kis Káté.) Ajándék,
mert már most megadja azt, ami nélkül keresztyén élet nem lehetséges
(bűnbocsánat), - és ígéret, mert a: teljesség a halálon at a teltámadásban
az örökkévadóságban következik be. A keresztségnek ez, a rnély és gazdag
értelme elegendő a gyermekkeresztség igazolására. Hiszen lsten. kegyelmi
aiándékéból és tgéretéböl a gyermekek sem zárhatók ki (ha a következö
pontban ernlítendö feltétel megvan), - mindez nekik is szól és nekik is
szükségük van arra.

3. A keresztség mírndenek felett való értéke abban van, hogy itt lsten
cselekszik, Nem el;berics'elekedelt eZ,sem a végrehajtásban, de ,még annyi-
ban sem, hogy a megkeresztelendő részéről valami előfeltétel kívántatnék
meg hozzá, pl. a hit. A hit nem feltétele a keresztségnek (ezért is jogosujt
a gyermekek megkeresztelése), hanem az lsten cselekvesét elfogadó rnozza.
nat. Krisztus azonbarr a külső cselekvést az egyházra bízta, s így a cselek-
ményt mégis csak emberek hajtják végre. De ebben mégis Isten mag a
munkálkodik. Éppen úgy, amint Isten igéjének közlésére is az emberi szót,
beszédet használja fel eszközül. Eklképen jön Isten közel hozzánk, mert
emberi, külsőleges (érzékelhető) eszközökkel végzi üdvösséges munkáját
'köztünk és rajtunk. Es mert Istern ígéje által szüntelenül munkálkodik (a
'keresztségben is az íge az isteni cselekvő elem), a keresztség sincs be-
Fejezve az egyszeri, cselekménnyel, hanem al Szentléleknek az. ígé által vég-
zett munkájábarr Iolytatódik. Ebből az következík, hogy az egyhaz Krisz-
tus parancsának helyes értelmezése szeriet csak ottkeresztelhet - gyerme-
Iceket és felnőtteket egyaránt -, ahol lsten igéjének további folyamatos
munkája a megfelelő szojg álattál biztositva van.

4. Nyilvánvaló ebből, hogy a keresztség nem valami varázsszer, amely
a földi élet bajai-tól, megpróbáltatásaitói óvhatna meg. Sőt, a Krisztus hahá-
lába való megkeresztelkedés .azt is jelenti, hogyaikilk Krisztus nevét ma-
gukra veszik s ezzel Krisztus tulajdonaivá válnak, azoknak vele együtt a
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szenvedést, a keresztet is vallalniok.kebl. (A ,;ke res ztség" , azonban nem a
"k·ereszt" szóból ered. Mindkét szó idegen eredetű, de különbözők -a tövei.)

Ugyancsak téves volna a keresztséget olyan jogi cselekménynek tar-
tani, aminek i!Z a lényege, hogy a megkereszteltet jogi természetű elő-
nyökhöz juttassa, A keresztség ugyan Krisztus testének, azaz az egyháznak
a tagjáva tesz (1. Kor. 12, 13. és 27. v.), s ennyiben az egyház külsö közös-
Ségébe is beiktat. Hal azonban valaki a keresztségben annak hamis értéke-
lése alapján kívánna részesedni, akár rnint varázsszerben való bizakodasból,
akár csupán külsö, jogi, társadalmi előnyök megszerzése céljából, - ahol
tehát a keresztség és Isten ígéje megbecsülésének és komolyan vételének
a szándéka nyilvánvalóan hiányzik (különösen a megelőző keresztyén neve-
lés és közösségi hagyomány hiánya míatt is), - ott az egyháznak nem sza-
bad a keresztséget kiszolgáltatnia. Különben maga követi el a keresztség
megnernbecsülésének a bűnét, Ilyenkor az egyháznak és hivatalos szolg ái-
nak első feladata éppen Krisztus keresztelési parancsának az értelmében
a misszió, azaz az Isten igéjével való tanítás. A keresztség kiszolgá:ltatása
csak akkor következhetik, ha az Isten igéjének hirdetése a megkeres zte-
lendök közt és részükről a Krisztushoz való hűség, az lsten munkáia előtt
való kitárulás továbbra is remélhető. Hiszen Krisztus a keresztséggel egy-
házát rnegszentelni, megtisztítani akarja (Ef éz, 5, 25-27), nem pedig olya-
noknak utat nyitni, akik minél előbb megtagadására, elárulására készülnek.
Az ősegyház ezt a keresztséget megelőző missziói, tanító-nevelő munkát
hosszú évekre terjesztette ki, és csek kornoly próba után engedte a katechu-
ménusokat (tanulókat) a keresztségben való részesedéshez.

5. A keresztség helyes értékelésének nem szabad csuparr elméleti síkon
maradnia, vasv legfelj-ebb a keresztséggel való visszaélések elhárításában
nyilvánulnia. Személyes keresztyén életünkben és egyházi gyakortatunkban
egyaránt értékéhez. jelentőségéhez mérten kell a keresztségnek érvénye-
sülnie. ,

Személyes keresztyén életünk, kegyességünk szempontiaból a kereszt-
ségünk üdvösségünk foglalata és pecsétje s ezért kÜ'\Ö11JÖsennagy vigasz-
taló erőnek a forrása minden kísértéssel szemben. Ennek a vigasztálásnak
igazi keresztyén módon való megragadásában, felhasználásában legjobb
tanítónk és példaadónk Luther Márton .. Luther, valahányszor kísértések
támadták hitét, bénították munkaerejét, szolg'álatkészség ét, 3' keresztségben
talált vigasztalást és erösítést. Szebája falára, asztalára is felírta emlékez-
tetőül: "Baptizatus sum" (meg vagyok keresztelve). Ezért írja egy helyütt:
"Nincs a földön nagyobb vigasztalés a keresztségnél. ... Ha valaki bűnbe
esett, emlékezzék igen erősen keresztségére, tniképen kötött vele ott Isten
szövetséget, hogy minden bűnét megbocsátja, ha küzd is. ellenük rnind-
halálig. Istennek erre az igaeság ára és elkötelezésére vidémen kel! fái-
bíznunk magunkat, s akkor a keresztség újra teljes erőve) végzi rnunká-
ját, a szív pedig ismét békés és vídárn lesz." Hasonlóan ír a Nagy Káté-
ban is: "Úgy kel! la keresztséget tekinteni és hasznunkra fordítani, hogy
az erősítsen és vigasztaljon minket, ha a bűn és '1elküsmeret szoroogat.
Mondjuk ilyenkor: Hiszen éri rr eg vagyok keresztelve! Ha. pedig meg va-

. gyok keresztelvevakkor enyém az íg'éret, hog-y üdvözülnöm kell és testem-
lelkem elnyeri az örök életet! ... Nincs azért 13 keresztségnél nagyobb
kincs testünk és lelkünk számára."
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. 6. Hogya keresztség keresztyén életünknek is valóban hasznára le-
gyen, azt az egyházi gyakorlatnak is kellöképen elő kell segítenie. Ehhez
elsősorban az szükséges, hogya keresztség szent-ségét a gyülekezet k~Qs-
ségeben szolgáltassák ki. A keresztség nem csupán az érdekelt család ün-
nepe, hanem az egész gyülekezete. Ez következik egyaránt az egyház és
a szeritség lényegéből is. "Az egyház a .szentek gyülekezete, amelyben a-z
evangéliumot igazán tanítják és a szemségeket helyesen szolgáltatják ki."
(Ág. Hitv. VII. c.) A szentség ek, III keresztség kiszolgáltatása is a gyüleke-
zet közösségébe tartozik, épp úgy, rnint az igehirdetés. Igy erősödik a gyü-
lekezet is minden alkalommal abból, hogy egy új megkeresztelt lélekkel,
,,szenttel" gyarapodott, s öt viszont ~mád",ággal ö\e\\ magá'noz. 1>-0.6.\'5\S,
amig ez. az akadályok legyőzése után minden .gyülekezetünkberu megvaló-
sulhat, rnulhatatlanul szükséges, hogy a gyülekezet minden esetben név sze-
r int is tudomást szerezzen a keresztség szentségében részesedett minden új
tagjáról (pl. szószéki kihirderes -útj án).

A keresztségnek a gyülekezeti közösségben törtértö kiszolg áltatása
minden egyes keresztyén hívőt újra és újra emlékeztet a saját keresztsé-
gére is, ~ ekkép meg-megújuló alkalommá válik arra, hogy a keresztségben
nyert kincsének tudatára ébredjen és az valóban erőnek és vigasztalásnak
forrásává váljék életében is,

UTiczidn Dess6.

Hit által.
"H it által igazulunk meg - nem cselekedetekből", ez a jelszószeriíen

hangoztatott mondat legtöbbször a foglalata. némiképen öntudatos híveink
hittudatának. Az eddigiekből megláttuk, hogy egyházunk alapvető tanítá-
sának: a kegyelemből hit által való megigazulásnak ilyen csonka idézése
rengeteg félreértésre ad okot. Nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy kegye-
lemből ig azulunk meg, vagy is ingyen, ajándékképpen, Krisztus érdeméért.
Most már azt kell tísztáznunk, hogy rnit is jelent voltaképeru a "hit által"?

Sokan ógy értik' ezt, hogy nem cselekedetekböl, hanem hit által,
vagyis: a cselekedetek emberi teljesítménye helyére a hitnek ugyancsak
emberi teljesítménye lép. "Nekünk nem kell jót tenni, csak hinni", halljuk
igen sokszor. Ez a "csak" mutatja, hogy akik így vélekednek, végzetesen
félreértik a hit .rnivoltát.

A bibliai értelemben vett hit nem puszta elhivés, igaznak tartás, bár
természetesen ez a mozzanat sem hiányzik belőle. A hívő ember igazat ad
Istennek, engedelmesen meghajlik akarats előtt, elfogadja azt, amit Isten
igéjében mond. Ez' azonban a hitnek csak egyik oldala.

Leggyakoribb modern félreértése a hitnek az, amikor lélektani síkban
látják a hit lényegét. A hit <eszerint az embemek valamiféle lelki tulajdon-
sága, viselkedése, fölfokozott állapota. Ilyen értelemben rnondiák egészen
világi körök is a hitet világotmeggyőző <erőnek s beszélnek politikai, nem-
zeti, stb. vonatkozásban hitről. Hit a jövőben, a nemzetben, a győzelem-
ben, sajátrnagunlcban, stb. halljuk igen gyakran. A hit fogalmának kétség-
kívü! van ilyen tisztán lélektani jelentése is (voltaképen nem egyéb ez,
mint autoszuggesztió). Az orvostudomány pl. jól ismeri s alkalma-zza is,



"amíkor ra-betegben igyekszik felkelteni aigyőgyulásban, az orvosság hatá-
sában; stb. való hitet, mint jelentős gyógyító tényezőt. A bibliai értelemben
vett hit azonban ennél sokkal több és egészen más.

A hit feltétlen bizodelom lsten iránt, hozzá való ragaszkodás, nála
való megmaradás,' rendíthetetlen megállás, néki való engedelmesség:' Isten
pedig Jézus Krisztusbari fordította felénk arcát, ezért akeresztyen hit
Krisztus-hit. Tárgya, akire, amire vonatkozik, Krisztus és az' Ö igéje: Luther
szeréti il hitet az igén való csüngésnek nevezni. A régi egyházi í rók a hit
kezéről beszélnek, amivel elfogadjuk és megragadjuk Isten ajándékait. Üres
edény a hit, amibe Isten beletölti 'kegyelmének drága tar talrnét.:

.. .Ebben, az értelemben a kegyelemből hit álta~ való megigazulás' azt
.ielenti: elfogadjuk lsten kegyelmét, elfogadjuk a l)űnbocsánatot, amit o:
Krisztusért "nekünk ad. Ez az elfogadás a hit. Ha elemeznünk 'kellene, azt
mondhatnánk: van benne' egy nagy adag alázatosség II errgedebmesség,
magunk tehetetlenségének s nyomorúságának elismerése, ö>rvendező biza-
kodás Isten+seg íteni akarásában. szavára figyel6 vigyázás, készséges igye-
kezet akaratának teljesítésére .. -

Tehátvsren igazít meg, Ö adja a megigazul.ást s az, ember azt csek:
elfogadja.' "A hit nem szerzö oka a kegyelemnek, hanem elfogadó szerve.
Nem azért van a nap az égen, mert nekem szemern van" a fény előbb volt,
mint én .... szemern csupán felfogja a fényt." (Ravasz.) Nem azt jelenti
tehát a "hit által" való megigazulás, hogy Isten· hitünkért igazít .·meg
(mintha a hit érdem s így a megigazulás alapja volnat), hanem azt, hogy
rnegigazulásunkat hittel kell és {ehet elfog adnunk. Innen érthetjük meg
helyesen az olyan szentírási helyeket, mint pl. Róm. 4, 5: "annak, aki nem
munkálkodik, hanem hisz, abban, aki az istentelent. megigazítja, az ö hite
tulajdoruttatik ig azségul", t. i. Isten csak azt. ig az.íthatja meg, aki ezt az '6
megigazitását Tőle ajándékképpen elfogadja s ahhoz a maga részéről' nem
akar semmiféle 'emberi teljesítményt hozzárag asztani. A hit tehát éppen
nem emberi teljesítmény, vagy érdem, hanem annak szinte ez ellenkezője.
Ahogy az Ágostai Hitvaltás Apclógfájá világosan mondja: "A hit ugyanis
nem, azért igazít meg, vagy üdvözít, rnivel önmagában érdemszerző csele-
kedet, hanem csak azért, mert ~lfogadja az ígért könyörületesség et.':

Mindennek ellenére azt mondhatná valski: az ember hisz, az ember
fogadja el a megigazító kegyelmet, tehát mégiscsak van az embernek i

, része megigazulásában s ez 3\ rész éppen a hit. Valóban, ez így is volna,
ha a hit az ember műve, teljesítménye lenne. A hit azonban maga is lsten
ajándéka, a Szenilélek műve bennünk. "Isten az, aki munkálja bennetek,
mind az akarást, rnind a munkálast jókedvéből." (Fil. 2, 13.) "A hit hallás-
ból' van, " a hallás pedig Isten igéje által." (R6m. 10, 17.) Isten igéje, a
Szentlélek maga teremti meg annak lehetőségét, hogy lsten ajándékait el-
fogadjuk. "Hiszem, hogy saját értelmem vagy erőm által nem, tudnék az
én Urambarr, a Jézus Krisztusban hinni, sem Öhozzá eljutni, hanem a Szerit.
lélek hivott engemet az evangéliom által ... " (Luther: Kis Káté.)

.Az is Istentől van tehát, hogy hiszek, hogy elfogadom kegyelmét'
Egészen töle függ üdvösségem, egészen rajta múlik megigazulásom. Milyen
jó ez! Csak ez ad igazi üdvbizonyosságot, csak ez nyugtatja meg kételkedő
szívernet. Jó kézben van örök' életem, 'mert egyedül az Isten kezében van.

-, GrooíGytüa:
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".A~y körül*)'
- Megjegyzések halála 25. évfordulóján.

Nincsen semmi ami van,
Egy való van: a Nincsen ...

. A nincsen himnusza.
Mindig az zavart meg a róla szóló tanulmányok olvasésa -közben,

Logy azonos kérdésekben is a legellentétesebberr nyilatkozott róla két -'-'-
kiilönbenegyízlésű kritikus. Bár eltéréseket rníndenütt észlelhetui a fil o ,
'óg ia mezcién és sok dolgot magyaráztak irodalomtörténészeink .mas-rnas.

. téleképpen. mégis példátlan ennek a költönek a sorsa, -akít halála után:
két és fél évtizeddel is még annyit szidnak, magasztalnak, becsmérelnek
és dicsöltenek egyszerre és egyaránt.

Most aztán meg kellett emlékezni "hivata,losan" Adyról. Ezért elő-
vetem költeményeinek gyűjteményes kötetét 'meg néhány leveles könyvet
s mégegyszer bele akartam tekinteni az "Ady-rejtélybe". Az újbóli olvasás
közben már seitéseiru voltak róla; mire befejeztem, teljesen tudatossá vált",
hogy Adyról nem lehet olyan tanulmányt írni, mint rnondjuk Zrfnyiröl
vagy Bajzáról, Ady nem intézhető el ilyen beskatulyázó címek alatt: az
istenes költő; Ady, a próféta, a szerelern énekese stb. Egészen kikristályo-
sodott ugyanis bennem ai előre felírt két sor teljesérvényű Ady-jelentése:
egyéniségének paradox kettőssége. Eszerint, - s ez nem feltevés, ha-
nem az ő bizonyság tevése: egyformán írhatunk róla mint a legnegyebb-
istentagadóról és rnint az "egyetlen vallásos költöröl'". éppen úgy nevez-
'hetjük hazánk iánglelkű apostolénak. mint becsmérlő, f'élresiklott, sértő-
dött honf inak; állíthatjuk róla, hogy a szeretet, a gyöngédség fínomhangú
lantcsa _. s azt is bebizonyíthetjuk. hogy nála erkölcstelenebb és durváb-
ban érzéki költő soha sem volt irodalrnunkban, -' csak éppen mindig a
megfelelő verseket kell ügyesen idéznünk. Ezt az álf ításunkat bizonyítja
az a sok tanulm ény, me ly jóllehet egymásnak' homlokegyenest elíentmond,
valamennyi idézetekre támaszkodva rnondja ki megfellebbezhetetlen ítéletét.

Az első két verses kötet ("Versek", Debrecen, 1889, és "Mégegyszer''.
Nagyvárad, 1903) még nem az igazi Ady. Az 1906-ban megjelent Új Versek
teljesen új költöt mutatnak be; .a hétköznapok szürke újsáJgíró-verse'lője
egyszerre különös hangon hirdeti új időknek új dalait. Közben volt Párizs.
Ez a kinntartózkodás nem azt hozta mag ával, hogy utána Ady francia
szirnbohstékat utánzott (hiszen. franciául alig is tudott; sem témában; sem
formában nem másolt semmit Beaudelairető] és körétöl, hanem ott kínt,
Párizsban, ebben az ö Bakonyában (mily jellemző ez a vers!) talál igazán
magára, kikapcsolódva a szokvanyos otthoni hangból, sz,ínböl, hangulatböl ;
rájöt, magyarség'ának igazi mélységére ; éles szemrnel észrevett rnindent,
ami alól otthon öntudatlanul szabadulni akart - s ha itthon marad, ta,lrun
sohasem tudta volna magát kivonni. Ez, az egész kötet telisdeteli van a
magyarság sorsán való aggódással: megannyi fényes bizonyíték arra, hogy
szárnybontogatása nem fnwcia-,kópia.· ,

Tart' e hatalmas lángolás - teljesen lírai hangulatban - a "Vér és
arany" '(1907) 6s "Az Illés szekerén" (1908) c. kötetekben. Ez az eleinte

~) E tanulmány megjelentetését ányagtor lódás késleltette. Szerk·
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áHandó lírai megnyilatkozás azonban a "Szeretném, ha szeretnének" (1909)
kötetben már némi fáradtságot tükröz vissza; a későbbi: kötetekben egyre

.. gy.akoribb .lesz, hogya forma ..elterpeszkedik, meghosszabbooík·s az· én, .
Ady oly fontos és mondhatní egyetlen igazi verstémája kezd háttérbe-
'Szarul ni : kifejezése egyre epikusabb lesz. Igy aztán nem meglepetés' a
"Margita élni akar' c.kötet (1912). A legig azibb rén-versek, Ú. n, istenes-
versei is egyre inkább filozofálgató jelleget öltenek. Az e tájban írt efféle
költeményei, Schöpflin szerint, rnintegy a XVI. század rnodoráoan megírt,
textusra felépített, versbe szedett - olykor már egészen személytelen .,-
elmélkedések

1913-ban mMa is céloz erre a fáradásra levelezésében: "a rnűvész
asszony egy kicsit, én most a veszedelmes életkorban tartok, még az is
lehet, hogy elnémulok ... " Bizalmás barátja, Hatvani Lajos is észrevette
ezt, ir is neki ilyesmiket s azzal akarja egyensúlyozni, hogy Adyt ön-
mívelésre, tehetségéri való dolgozaera inti, mondván, hogy belőle .Juányzjk
a művészi önnevelés, az atazat, a f1auberti elem",

Egy másik nyomot az ajánlások adnak. A "Minden titkok versei"
előtti .három . kötetben -egyetlenegy dedikációt sem taf álhatunk. Ettől a
kötettöl kezdve azonban egyre gyakoribb, feltűnően sok az ajánlás. Lehet,
hogy ez csak afféle maniére - mint az, hogy vers-címül kevéskivéteUel
három szót ír fel. Valószínűbb azonban az, hogy a szóbajövö versek ihlete
- mint erre a levelezés és az életrajzírók is tömérdek támpontot nyuj-
tanak - az ajánlások .cirnzetteivel kapcsolatosak Ezért emlegeti 'Hatvani
a "Hunn új legendá':-t, mint egy általa "kiráncígált nagyon szép verset".
Igy látható, hogy az első kötetekben oly g átlásnébkül, szabadon folyó lírai
áradása későbbi kötetekben apadásnak indul - s ha ki akarjuk keresni
az ismert, idézett, dicsöltéte s valóban híres Ady-verseket, kizárólag az
1906-1910-1912 között írt költernényekkel számolhatunk

A leöltőnek Ady előtt szinte kötelessége volt, hogy szülöhelyéről, az
Átföldlől, a Balatonról. áltel ában a hazai tájról és életről himnuszokat
énekeljen. Ezzel szemben ő nem tejjel-rnézzel folyó Kánaánról ír, hanem
magyar ugart,. sötét, gyáva-eltű magyarokat emleget, nótázó bűnöket.
hetyke gazságot hangoztat: kifogásol, ostoroz - nem .dícsér, nem dicsőít.
Ezek a versek enyhe visszhangjai éleslátásának, mely szermt a magyarság
utat tévesztett; a hibákra akar rámutatni Ady, beleordítani így minden
magyar fülébe a "ne tovább" keserves [elszavát. (Ha emellé odaáll ítj uk
Berzsenyi, Kölcsey, Katona, Petőfi és mások ostorozó költernényeit, nem
érvén írójnkat a hazaárulés vádja, ujfent láthatjuk, hogy a hajsza szemé-
lyisége ellen s nem a költö ellen irányult.)

E mellett a sok megrovó költemény mellett azonban ez a végtelenü]
lírai költö, irodalmunkban eladdig ismeretlenül személyes bizonyságtételét
adta hazaszeretetének. Vádaskodásai mellett fenntartja a bűnös, elesett
magyarsághoz. a keserves magyar röghöz való tartozását. Tanúskodás.
bizonyságtevés "A magyarság titkai" vagy az "Esze Tamás komáia' c.
ciklusok, legszebb vaílomása pedig a föl-földobott kő, melyet a föld
-- mint a költöt nemzete - eltaszítja: " ... százszor Iöldobnáí, én. vissza-
szállnék, Százszor is, végül is."

Szerelrní tJá.ngyú költészetéről MllJkkai Sándor megállapította.' hogy
itt nem konkrét egyéniségek szerepefnek mint a köítö szerelrnének tárgyai,
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hanem az ő .ancára áthasonított, határozott egyediségüket elveszitett alakok.
Ebben a nem éppen egészséges szerelrni megnyilatkozásban a zseni ön-
magaadását és önösségét ke11' fel,fedezrli.ink,ngYhog'y" magát a valóságos
alakot csak úgy tudja szeretní (verseiben is!), hogy távol viszi el magától
- jól lehet meg akarja tartani (v. Ö. "Meg akarlak tartani"). Az ilyen
sarok: Magam szeretem, ha szeretlek ... , Nem a nérnbert, Én magamat
<csókolom ... stb. mind-mínd erre a személytelenség re mutatnak. ,

EI kell a fenti tételt a költö vallomásai alapján így fogadnunk - jól-
lehet nagyon jól tudjuk, hogy szerelmei mennyire tárgyszerűek voltak -,
rnert hogy szelleme, lelke mennyire idegen volt az asszonyoktól s vég-
eredményben mennyire társtalanul mag ára maradt a 'zseni, azt legerotiku-
sabb verseiböt is ·kiolvashatjuk. '

.Ady költészetének harmadik nagy csoportját vallásos versei alkotják.
j

Ezekkel kapcsolatban a támadások nem annyira Adyt, mint inkább Malkkai
Sándort érték, mikor - nagyon jól tudván, l hogy ezzel a kijelentéssel
mennyi vádat vállal magára, - azt állította, hogy ö "az egyetlen vablásos
költö". - Ebből a kifejezésböl az "egyeUen" is, meg a "val,lásos" jelző is
sok kifogás alá esett. Ha azonban jobban megvizsgáJjuk a támadók írásait,
azt tapasztahiuk, hogy ezek a tanulmánytrók I,eitöbbször megelégedtek. a

szirnpla tétel ismeretével s ezt támadták agyba-főbe, a nélkül, hogy az indo-
kelast elolvasták volna. Pedig ebben 3Z esetben ez elengedhetetlenül Fonros.

Mi sem fogadhatjuk el ezt a kijelentést így teljes egészében. Mert
jóllehet Ady törekedett valami isten-kép kialakítására, keresett valakit,
ismert is valakit, aki "csöndesen és váratlanul" átölelte, rnikor nagyon
egyedül volt - erre azonban csak szószükség miatt mondhatiuk, hogy
"vaJlásos" költészet.

Az egyik versben ezt olvassuk: "A Szajna partján él a Másik, Az is
én vagyok, én vagyok, Két életet él két alakban Egy halott." Ez a vers-

szak ugyanolyan tipus, mint amilyeneket a szerelrni versekkel kapcsolatban
idéztünk; de párhuzam is van az ott idézettek és az Istenes-versek között.
Már t. i. annyiban, hogy ezekben az úgynevezett vallásos költeményekben
sem láthatunk tiszta" konkrét lsten-élményt: mint a szerelmiekben, itt is
hiányzik a személyes tárgy. Ebben a vonatkozásban ez azt j'elenti, hogy
ezek a versek nem Ielekezetíek, nem egyháziak, sőt nem is mondhatók
isteni eredetű - keresztyén - írásnak, mert ezek a költemények az ő
belső elképzeléseinek és vágyainak megfelelő istenkép-visszatükrözések.
Bűnbánat rengeteg van itt, Isten-keresés is nagyon sok, de akiról ö beszél,
az nem az az lsten, akit rni imádunk. így bízvást rnondhatni, hogyezeik
a költernények, melyek egy Adyban fejlődő és buzgó istenkép reflexiói,
szintén csak "tükrei és transzparensei" a költő belsejében dúló csatáknak

Legkevésbbé volt egy bizonyos Ielekezethez , kötötten vallásos. Jói-
lehet '1916-ban, a Nyugat lapjain azt írja, hogya. "protestánsoknaik érezniök
kellett volna, hogy az én meg ielenésemrnel a protestáns s a protestantiz-
mus jelenik meg" - mégis inkább mondhatjuk, hogy az a hit, mely benne
él, teológiántúli, afféle felekezetenfelüli (vagy - kívüli) hitélet, mely az
elszigeteltség keserű jelét és így egyben terméketlen sorvadásának jegyeit
is magában hordja.

Igy aztán. úgy módosíthatnánk az "egyetlen.·vaH·ásos" [elzöt - mely
'ismételjük, főleg azért kelt kellemetlen vissztiangot, mert il mag.yar .szötár
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nemigen talál rá helyes .kifejezést (ez tartalmilag .ugyanis mást jelent)-.
hogy .AdyEndre Balassa mellett az egyetlen mélyen vergődő és. bűnbánat-
ban nagyon. messziröl megváltóért kiáltó lélek a magyar irodalomban .

.Van még egy vonasa Ady kőltészetének, mely a ·vallásos jelzőt-vel-
ideg eníti' töíe: az a hang, rnelyet bűnbánata közben pendit meg néha:
"SzeT·et ,kibékülni a,z ember Mikor halni készül ... " _. mintha afféle han-
g ulatkeresés lenne az egész; másutt meg úgy ír, mintha ,e'gy Mi,atyánk·
fizetséggel mindent elintéztünk volna: "És akármi fog már iörmí.. Mielőtt
végleg elmegyek, Meg fogom ezt szepen köszönní .. ::

Szembetűnő, hogy Ady nem a szokásos ünnepélyes és komolyviszony-
ban áll Istennel. Isten-hivese nem szertar tásos, nem külsöség ekhez kötött
és belső lényegében sem az egyház kereteihez tartozó. Ezért azonban nem
helvezlcedhetünk az elutasítás merev álláspontjára, mert hiszen Ady refor-
mátus lelke érezte bűneinek súlyát, bánta és szabadulni akart tőlük - csak
éppen a kifejezést nem találta meg ahhoz, hogy bűnbánata, imádságba
öntődjék Ez az ima nélküli hit az, mely meghatároz ásunk szerint a "vaJ-
lásos"-költői cimet a vergődő, vagy "bűnbánó"-költő elnevezésre változtatja.

Ebben a néhány mondatban nem a nagy magyar lirikusról akartunk
megemlékezni, - hiszen .ha olvassa valaki/ Vlerseit,saját maga is meg-
győződik Ady ruagyság áról. Csak áldozni akartunk szellemének halála, 25.
évfordulóján.

Vég ezet ül csak egyet: mjndenki számára ajánlatos, hogy úgy fogjon
hozzá Ady megismeréséhez. hogy (megelőzően vagy párhuzamosan) ',.se
levelezést, se taruilrnányt, se semmiféle hasonló idegenvezetőt ne használjon
olvasmányai mellé. Mert ebben az esetben igazán Ady-élményben lesz része
a kiváncsí olvasónak Közte és Ady közt közvetlenül fog kifejlődni (eleinte
nehezebben, aztán. egyre körmyebben) az a kapcsolat, ruely a legmélyebb
titkokat is feltárja az egyes sorole között.

Mert Ady kla.s,szi,~us költö, már abban az értelemben is, hogy sorait
az ernber minden olvasásker újra érzi, újra érti - esetleg csak többszöri
olvasásra fogja fe], igazán; egészen mélyen és egészen közel magyar klase-
szikus költő: hiszen verseit o.lvasva szüntelenül megrezdül belül a. sziv,
a lélek: ez a hang ismerős nekem, erre a rezonáns hangok bennern is
megvannak ...

Ady-kérdésnek már nem szabad lennie; főleg nem szabad külön
venni a költőt és embert (ezért káros a sok tanulmány). Nem az embert,
nem egyes "jé>" vagy "rossz", kellemes vagy kellemetlen hangz ású; bűn-
bánó vagy istentelen, nevelő vagy romboló versén keresztül kell néznünk
őt. Hanem meg kell látnunk, meg kell ismernünk Adyt, a költöt - el-
olvasván a Versek első darabjától az utolsó leírt versszakig rnindent, Ezek
után megfogalmazhatjuk magunknak végső ítéletünket róla, hogy ö volt
a magyar irodalom leglíraibb égésű, leginkább prófétai lelkületű, a vég-
letek között keservesen legtöbbet . vergődő költöie, Hatása végtelen és
költészete kimerlthetetlen művészi kútf'orr ása minden magyaroknak.")

J11are ácsy Józ~ef.

*) Ha valaki a filológus szemével akar Ady költészetéhez közeledni,.
a felmerült prcblérnék között k itűnő vezetőre talál az áldozatos munkás
Földessy Gyula nemrég megjelent tanulrnánykötetében: "Ady az ember és
a költő." Exodus-kiadás. Budapest, 1943.
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Az Ótestámentom az, Egyház "könyve.
Még' néhány évvel: ezelőtt feleslegesszósi:aporításnak bélyegezték :

volna a magyar értelmiség körében az olyan cikket, rnely a fenti Cím alatt'
azért hadakozik, hogy az Otestámentornot az egyház hívei szent könyvük-"

.nek tekintsék és értékeljék a keresztyén hit szempontiaból. Hiszen a Mai-~'
eion-féle gnosztikus szektáskodás.: vagy a Schleiermacher-c-Harnack-féle
valtasí liberalizmus csak elvétve ütötte f'el fejét itt-ott s az evangélikus
értelmiséget a felvilágosodás kevésbbé kerítette rhatalméba a hit terén;:
mint anyugateurópai 'népeket. Értelmiségünk maga is érezte, hogy Kj-jsz~'
tus egyháza nem liberális. A liberalizmust mindig idegen testként hordozta"
magában' s egészen napjainkig harcolt azért, hogy értelmiségi tagjai is el-
jussanak ennek a meglátására. Úgy látszik azonban, hogya felvilágosodás
utorezgései csak most kezdik nálunk éreztetni hatásukat s újnak tetsző
kereszmeként egyre hangosabb kirohanások hangzanak el az Otestámenc'
tom ellen-is, Mert nagyobb százalékában erejét veszítette ugyan a líberéhs
nyugati 'világnézet, szakítani azonban mégsem tudott annak' szellemi' hagya.'
tékaival.varníkor átcsapott a fajiság hangsúlyozásával az elvakult f ajgyűlő-
letbe. A vallásos liberalizmust faji ködmönbe burkolja s nem veszi észre"
hogy szellemi síkon .egyenes leszármazottja lesz így a f'ilvilagosodott raciov
nalizrnusnak. Csak a: megokolásban tér el a kettő egymástól. A liberalis!
.Jelvtlagosodott" azért roharnozta meg az Otestámentom s ezzel Krisztus
egyháza sáncait, mert "értelimes" elvakultságban szenvedett s nem volt haj-:
landó valóságnak, igazságnak elfogadni olyasmit, ami "állítólag" ellenke-
zett jól kipaltérozott eszével. Napjaink "felvilágosodott" értelmisége pedig
azért tekinti nclkülőzhetönek a szószéken és az iskolában az ótestamento-'
mot, mert személyes elvakultságában nem képes megláltni azt a mennyés-
f'öld-különbséget, mely a gyökértelen mai zsidó és rnondjuk a 130. zsoltár;
írója között annyira szembeötlő. Al. evangélikus egyház létalapjait támadja
meg, aki az egyház szent iratait kikezdi s ezzel a valláserkölcsi, életben,
ma még beláthatatlan rombolás folyamatának nyit tág teret. Ezért az egy-
háznak hitvallást kell tennie az Otestámentom örök isteni tartalmáról.

Az Una Sancta Ecetesie s azon belűí a magyar evangélikus egyház'
csak abban az esetben marad hű önmagához,' ha hitvallást tesz az Ótestá~
men tom mellett, rriely minden téves és rosszindulatú beállítás ellenére sem'
azonos a zsidóság történetével, hősi eposzával. Ha az Ote tárnentorr ról'
beszélünk, mindig Krisztusra utalunk, ha pedig zsidóságról szólurrk, min-
jig a Talmudról kell beszélnünk. Ezt IIZ éleselkülönítést mindig szemelőtt
kell tartanunk s a ma magyar vonatkozásban is' annyira aktuétíssévalt
zsidókérdéssel kapcsolatban óvakodjunk a fajiság és valtás, zsidóság 'é,::'
Otestárnentorn, Talmud és Krisztus csereberélgetésétöl, mert a végén bele-o
veszünk a fogalmak tengerébe. A zsidóség bibliája a Talmud, Krisztus s igy
a keresztyén egyházarák szent 'könyv~ pedig az egész Szentír ás. Az Otestá-
mentorn feladása azt jelentené, hogy az egyház legjobbesetben szektává'
zsugoredik össze. A keresztyén Egyház ugyanis az ótestamentorni '"Isten'
népének" egyenes folytatása, de már nem népi alapon, s mint az lsten;
királyságába elhívottak gyülekezete már ott kezdődik, amikor IstenAbra-
hám hite által kiválasztia az ótesuárnentoml népet (1. Mózes iz, 1. 3; v. ö.'
Csel. kv. 3, 8;, Róm. 9----11.) Ez a nép elrejtetten, mit sem sejtve Krisztus
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felé vándorol a kiválasztottság keretén belül és mint új teremtés a ki-
nyilatkoztatott Kríszustöl származik, Izráel népe pedig "zsinagógává" csö-
k"evéflyesedik, amikor: az, atyáknak megíg'éttMessiást megtagadja. EZzel
valójában elveti egész addigi választottség át is s vele együtt az egész 0-
testamentorrrot. Izráel történeti feladata lezárult Krisztus eljövetelével s
attól fogva "nincs zsidó, sem görög". Nincs tehát már "választott nép",
csak .Krisztusban elhivottak, választottak gyülekezete"! Sem a mai zsidó
nép, sem a földnek bármely más népe nem igényelheti magának a "válasz-
tott nép", azaz .a valtás népe megjelölést. Oe Isten igenis támasztott magá-
nak ebben a népben magot, melyazEgyház alapköyévé, Jézus Krisztus Egy-
házának az alapjává lett, s ez a jeruzsálemi ösgyülekezet.

Az 'Egyház- most már nem .valami "vallási'lag minősJtett" népiséghez
való természetes kötöttség - ez épen a zsidó félreértés- s amennyiben ezt
valljuk, magunk is a zs-idó' feílfőgáSt hirdetjük -, hanem .a Krísztus-híten
épül fel. Ez a Krisztus pedig Egyhézát minden népből és fajból hívja el
(pünkösd). A nép, a zsidók' ;,JlJációj,a" nem érdekelhet bennünket az Otestá-
mentorrrban, csak I~int olyan, emberi közösségriek van a keresztyén hit
szernszögéből jelentősége, amelyben Isten valóságosan kinyilatlooztatta ma-
gM, tehát "egyház".S akkor pedig csak innen elindulva, lehet más népek-
nél is észrevenni és megérteni lábnyomait 3' természetben és avtörcénelem-
ben. S mivel ez tényleg így van, azért lett az 6~támentom a keresztyén
Egyház könyvévé, mely a maga egészében Krisztusról tesz bizonyságot s
CSalI< Krisztusban lehet megérteni ("Az írást nem Krisztus nélkül, hanem r á-

vonatkoztatva lehet csak megérteni", Luther). Igy érthető, hogya zsidóság
számára az Otestárnentorn torzó lett a beteljesedés nélkül s ezért. szaba-
lyozza nála az Otestámentom magyarázatát a Talmud.

Az otestementom a keresztyén Egyház könyve! Az Egyházban hirde-
tett örömüzenetet nem választhat juk el az Otestámentom bizonyság tételé-
től, épen mert Krisztust és az Ote.stámentomot nem különíthetjük el egy-
mástól. Történetileg: rnert ismeri és használja Krisztus az Otestámentomot.
2l1lOOk igéjével harcol az Ősellenség' (Máté ev. 4) és zsidó ellenfelei ellen
(Máté 'ey. 15,' 8; Márk ev. 12, 10. 26). Tartalmi/ag: mert Jézus maga' meg-
v<á~:~óiműve bizonyságtételét Látja benne (Luk. ev. 4, 16--21; János ev. 5,
39). Azért jött, hogy az "Irást" (= Otestámerrtorn) betöltse (Máté ev. 5,
17; Jeremiás 31; v. Ö. Zsid. lev. 8; Már,k' ev. 14, 25). Az egyház igeh.irdeté-
sének tartalma, hogya Názáreti Jézus az Isten Krisztusa s ezzel az Oj-
testamentom, mínt az apostolok Krisztusról szólö igehirdetése elválasztha-
tatlan kapcsolatba kerül az Otestárnentomrnal. Ezért J1Jem lehet ai Ötesta-
mentomot Krisztus egyházában másképen olvasni, rnirrt utalást Krisztusr a,
Róla való bizonyságtételt, mint minden kegyelem ígéretét, mely Krisztus-
ban valósággálett. Igy olvasta. 'az Otestámentomot a legrégibb keresztyén-
ség, melynek ez volt egyetlen szent .könyve. Az apostolok is csak arra
törekedtek, hogy az ótestámentomi ígéret beteljesedését Krisztusban rneg-
láttassák a hívekkel. .Al. Újtestárnentom egyetlen könyvét sem lehet az

. ()testáJTI~ntom pontos ismerete nélkül olvasni és megérteni s annak, alap-
fogalmai homályosak és értelmetlen rébuszok maradnak az Otestátnentom
és annak alapfogalmai nélkül. (Erről legközelebb egy külön cikkben még
bővebben szólunk.)

Az Ötestámentamot, mint Krisztus bibJiáját és így az Egyház könyvét
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.Kt isztusben" kelJ és lehet olvasni! (Luk. ev. 24, 25.) Más úton- módon sem
a sérniták, sem az antiszerniták nem tudják megérteni (2 Ker. 3, 12 kk).
Mindez persze nem jelentheti, hogy már most az Otestámentumot szöröstöl-
bőröstül lenveliüle és megernésszük. De igenis ernésszük . meg végre azt a
tételt, hogy az Otestárnentorn történeteinek és -alakjainak a megftélésében
egyedüli zsinórrnértékűnk az Újtestámentom s annak tartalma: Krisztus.
Moralista, esztétikai, csaktörténeti vagy éppen fajelméleti rnódszerekkel
nem közeledhetünk lsten igéjéhez az Ótestamentomban, Felhasználhatöte
ugyan egyes dolgok megvizsgálásában, döntő szempont azonban csak
Luther kijelentése lehet: "Christus universae scripturae scopus est".") A
tanítvány nem lehet nagyobb Mesterénél s így csak annak botr ánykö az
Otestámentom részleteiben és a maga egészében, akinek nem Mestere Krisz-
tus. Mert csak a tanítvány, a tanú tesz bizonyságot Krisztusról s azza!
együtt az Ótestámentomról is, mint Krisztus egyháza szent könyvéröl.

Pálfi 11!ikló~.

Bűn bűnhődés. **)
,es

Most olvastam hatodszor Mihajlovics Fjedor Dosztojevszkij könyvét,
Első olvasásakor kaptam alig tizenhárom éves korornban azt az olvasói
élményt, amely attól ik'ezdve a könyv szerelrnesévé tett. Szándékosan hasz-
nálom a könyv szót, kerülve a sz okásos nyugati "regény" megjelölést.
Hiszen semmiképpen sem az. Nem is egy különös fiatalember forrongásá-
nak különös története. Még csak nem is egy világkerszak süllyedését
akarja leírni keresve a romok mögött az újnak kontúrjait. Amikor II

szerzö a Ruszkii Vjesztnik folyóiratba megkezdte könyve folytatásos írását,
eredetileg bűnügyi regénynek szénta. Azonban' írás közben elragadta a
szenvedély, ami már több volt, mint pusztán a rnűvészi ihlet mámora .
.A szerzör megigézte saját témája: a bűn és a bünhődés! Irás közben az
egész világot figyelte az analízis révületében, de nem nyugati mérték sze-
r int, hanem Kelet lelkével, pontosabban .azzal a pravoszláv rajongással,
amely a világban saját magát Mtj,a és saját magában eljut az elemi fokig,
ahol már nincs más, csak .maga az ember. Ez a magyarázata egyrészt
annak, hogya XIX. század óta a nyugateurópai olvasó nem tud szabadulni
az "orosz láz"-tól, másrészt annak, hogy az író és az olvasó között el-
érendő harmonizálódás helyett alig marad valamivel is több be-nnünk, mint
szívdobog ás. Mérhetetlen távolság feszül Dosztojevszkij és európai olvasója
között. A könyv levegője ismeretlen és ijesztő, a szereplök első pillanatra
a bűnözők lélektanaról irandó szaktanulmány hasáhjaira kívánkoznak s
mégis - lenyűgözve megfélemlít és exotikumával ismerőssé válik, mert
felriad tudutunkba olyan találkozásnak ijesztő .és gyünyörűséges bensősége,
amelyet akkor élünk ált, amikor önmagunkkal találkozunk.

Az erkölcs fenséges fölénye lüktet a könyvben. Az idegenséget első-
sorban ez okozza. Nálunk az az írói recept, hogy a problémáikat s a
kozmikus ütközéseket feloldja a romantjka, megmagyarázza a logika,
körülirja megelégedetten a terminológia szövevénye vagy porig sujtja a
tragédia kétpallosú dérnona, Ez itt rnind hiányzik Vagy mindez megvan.
csak egyszerre és együtt? Paradoxonok sugárút jára kerülünk, de más út·
filem vezet 'előre. Gondoljunk 'csak a .Bürn és bűnhődés" személyeiré.
Raszkolnyikov, a tanulmányait szegénysége miatt abbahagyó egyetemi hall-
gató Aljone Ivanovnát, egy hetvenéves uzsorás szipirtyót s idétlen szeba-
társát, Lizavetát, meg gyilkolja, majd kinabolja őket. Nyugati mérték sze-

*) Magyarul: "Az egész Szentír ásnak Krisztus a célja."
**) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés. Fordította: Görög Imre. Bevezeté

tanulmányt írt Boka Lászlo. Budapest, Frarrklin Társulat.
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.r inr . ez az eset ·kimeríti a grand guignol tartalmát. Itt azonban másról
van szó. Miért tette ezt Raszkolnyíkov? Mert leig ázta Napoleon példája.
Nem politikurn, nem történeu Jcüldetés szempontjából, hanem kizárólag
erkölcsileg. A hatalom totálís ' kiterjesztésének a1k'adályakéntsZlemléH az
: erkölcsi kétséget. Van-e joguk a közönséges emberektől megkülönböz-
.tetetteknek áthágni a törvényt, ha az emberiségnek újat hoznak? Vajjon
Napoleon, ha világhódító útja előtt egyetlen akadalyként egy ilyen
"polo·ska"-Iényű vénasszonyt látott volna útjában, megölhette volna-e
jogosan. - hiszen ö f'elüláJI a' törvényen, - vagy nem? Át lehet-e hágni
oa ·korlátokat? Ezzel .a gondolati háttérrel Raszkolnyíkov vbünének hatal-
rnas "ért'elme" van. De cselekedetével elveszíti a nyugati ar érryérzéket,
g yilkossá válik. S Sonja P Nem a párisi vagy ibármely más- európai Tővá-
. rosi utcaleány. Azért ,adja közprédára szüzi testét, hogy tüdővészes mosto-
'.]láj,a· s keres féltestvérei részére megezerezze az élet tengeteséhez elegendő
nuindennapi kenyérkét. - közben pedig bibldát olvas s ·teljes lelkéből hiszi
Jézus megváltását és a test feltámadását. Vagy gondoljunk Marmeladovra,
.aki alkoholista lévén elissza felesége gyógyszereinek árát, gyermekei ruhá-
ját, elfogadja Sonja rettenetes áldozatát s - senki nem tűrte oly alá-
zatosan talán a verést s bűne büntetését, mint ö, s bizonyára kevesen
haltek meg oly megtisztultan. mint éppen ö. S Dusenka, a szemérem és
a szolg áló szeretet fanatikusa, aki odaigér-i egész életét ellenszenves gaz-
dag férfi f eleségeként, hogy segíthessen a család szemefényén. imádott
Rodionján s jobb sorsra érdemes anyján? Csodálatos mélység e ez annak
az Erkölcsnek, ami magasabb és mélyebb, mint a Nyug até, deo loönyörte-
lenebb is! Ki érthetné meg valamelyik európai városban Szvidrig ajlovot, a
buiálkodó kéjencet s liliomtiprót, aki bűneinek kikerülhetetlen büntetése-
.ként önkezével vet véget romlott életének, hogy így eleget tegyen az
Erkölcs parancsának, amely hit nélkül nem irgalmaz, s ugyanakkor mégis
halálaelött Marmeladov árváiról gondoskodik s egyengeti Raszkolnyikov
és. Sonja közös életének lehetöségét? S ez 'nem valami maradéka az emberi
méltóságnak benne, hanern ,a "nem lehet másképpen"-e ennek az erkölcsi
ságnek. "

Valóban, a könyv az erkölcsi világnak kompendiurna rideg tételeiben,
. a törvény Ielsöbbségében, felvillanó Iehetóség eiben s nemes tisztaságában.
Persze mindez az orosz Dosztojevszkij tolmácsolásában, aki nemzedékét
nem tartotta eléggé orosznak azon korszakban, amikor az orosz nép nem-
.zeti feladatává nőtt az erkölcsí probléma megoldása abban az nrányban,
hogy le kell mondani mindenről, ami nem belülről, szinte a tudatalatti
rejtelmes rnélységéböl tör fel. De úgy, hogy ez a lemondás nem fájdalmas,
tlletve pontosabban. nem drámai, mivel a személvlségnek minden zuhanása

<e megvéltest munkálja s ezzel a kibontakozásnak egyetlen útja."A mag-
. nak el kell előbb rothadnia .. ." Persze éppen ezen a ponton érződik a
legnagyobb idegenség az író és a nyugati olvasó között. Dosztojevszkij
útja azonban nyilegyenesen tör előre. Magasság és mélység egybefonódik
s jobbján sztarecok zsíros csuhajában muzsik-szakállal Krisztus halad,
'balján pedig hetvenkedő mosojlyal s forradalmi tervekkel a Sátán. S ez
nem szó nála, hanem valóság. Ezek az emberek nem alkotnak jelképeket,
hanem látnak. A nyugateurópai szirnbolizálással szemben. Dosztojevszkij

'inkarnál. . Fogalmi rendszerek, eszmék s tételes vallási törvények helyett
'itt vér gőzölög és mégis élő reménység lobog, bujaság liheg a gyönyör
'lázában s' ugyanakkor a felmagasztosult szenvedés alatt kereszthordozök
születnek, recsegve zuhan le a gyilkos baltája s - éilő ernberek hisznek
.a feltámadásban, selömlik a - nem humanista, hanem valóban a világot -
fi;ildet, vizet, várost, cselédlányt. gyermeket, korhelyt, bukott nőt, szüzet,
'imádkozó anyát, gyiJikost átfogó szeretet!

Az erkölcsi világ mögött azonban nemcsak a Törvény szigora, hanem
az Evangélium irgalrnasséga is rejtőzik Tulajdonképen Dosztojevszkij
:gondolatain.ak ez .a kettős tengel ye, Raszkolnyíkov nem azért adja magát
rendőrkézre önként, rnivel szívét a katolicizmus vezeklési vágya tölti el
vagy a protestantizmusnak bűnhána ta, hanern mert a tett után elviselhetet-
~en számára a megsértett Erkölcs tudata s a Törvény visszhangzó követe-



tése.·A ikibontaJkozást ismét nem romantikus feloldás hozza vagy racionális
kiegyenlítés, hanem az evangéliumi szeretet. A kekott Sonja asztalálll
agyonolvasott bihlia feküdt s a gyónás kényszere vallomásra bírva Rasz-
kolnyikovot, ennek a biblJáJnJak oldalairól hangzott Iel az evangelium bal-
zsama Lázár feltámadásának történeten keresztül. A Szerrtírás mélysége
tárul fel egy szempiflentásra. Itt már a bűn nem a nyugati felszínes vallá-
.sosságnak törvényszerűsége, hanem eredendő, démoni "nem lehet máskép-
pen"! Ugyanígy az evangelium itt nem a Dosztojevszkij által gyülölt római
egyház szinkretizrnusa, sem a megnemértett protestantizmusnak úgyneve-
zett "ret0r~kája", hanem megváltott élet a bűn büntetésének elhordo-
zásában, szenvedésben, keresztben. Pravoszláv mód az elindulás rajza.
Sonja tanácsa: men] ki a nyilt piacra s minderski előtt csókold meg a
vérrel bemocskolt anyaföldet. azután kiáltsd a 'négy égitá] felé: gyilkos
vagyok! - így vegye f.e1 Raszkolnyjkov a keresztet s majd így visszanyeri
2 bűn rettenetes mag ányosség a után az elveszített szeretetközösséget l

Nem térhetek ki itt Dosztojevszkijnek a protestantizmusról alkotott
véleménye bírálatára. Ö bizonyára ilyen protestantizmust ismert meg
külföldi útjai all~allmával. Nékünk azonban, akjk tudjuk a reformáció igaz-
ságát, az ő elfogult szempontján túl is boldog tudat az, hogy valóban
Jézus Krisztust, a szenvedö, szolgáló Messi'ást 'látja· az orosz földön, ha
."oroswsan" is, de látja! S ez a fontos. A bűnösök barátja és a bűnös
asszonyok kegyes páirtfogÓlj.a jár Raszkolnyikovnek teknő aíakú.: zártságot
sugárzó s ezért kitörésre ingerlő szobájában éppen úgy, mmt Sonja laká-
sában. Éppen ezért minden idegenség és útbanálló nehézség ellenére
Dosztojevszkij könyve nélkölözhetetlen a mai ernber könyvtárából. Szeg é-

nyebb lenne nélküle sokkal a vidág irodalom s tán sokunk élete is, Hiszen
- rólunk van benne szö! Igen jól tette a Franklín Társu 1at, hogy kiadta
újra a régebbi kiadasában már alig fellelhető .Bűn és bünhődés"-t. Görög
Imre Iordrtása európai viszonylatban is egészen kiváló. A bevezetö tanul-
mányban Bóka László érdekes képet rajzol a könyv írójáról.

Még csak annyit, hogy Dosztojevszkijnek ma talán különösen tanul-
ságos rnondanivalója az, hogy forrongó korban, a kulturvilág nagy válsá-
g ában semmi más érték nem marad, amit féltenünk kell s amit átmenthet-
nénik holnapra, mint a sok lepel alatt dobogó szívünket, az emberséget!
Bár a tiszta Törvény és a hamisítatlan Evangélium formálná ki ebből az
á,tmentendő emberségünkbős azt az új világot, amelynek el kell jönnie
s másnak kell lennie, mint ami eddig volt. Isten világa ez, amely készen
van s meghódolást vár a Jézus Krisztusban!

SZÉL.JEGYZETEK
"Megdöbbentő tapasztalatokat
tehet az, aki figyelemmel kísérte az
utóbbi hónapokban a. napilapok hí-
reit egyesek vi-selkedéséről az ese-
mények alakulásával 'kapcsolatban.
Az állam - engedve az önf'enntar-
tás ösztönének - rátette kezét a
zsidó vagyonokra. A beavatottak is
elképedtek: mennyi eltitkolt kincs
került felszínre, mennyí elrejtett és
mindenféle régebbi beielentési köte
lezettség elől is elvont arany, érték
és kincs került most hirtellen nap-'
világra. Amikor a magyarságnak
-égetö szüksége lett volna ·arra, hogy
gazdasági életének súlyos válságát
.enyhítse a felhalmozott arany és
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Balikó Zoltán.

holt tőke Iorgalombatiozatalával,
akkor ezek a kincsek mind rejtve
maradtak De hiszen a legtöbbje
ebül szerzett jószág volt. Bírósági
tárgyalások százai tanuskodhatnak
arról, hogy milyen raffinált módon
tudott a zsidóság a törvény útvesz-
tői között bujkálni: hány becsületes
magyar, sőt az egész gazdasági élet
ellen elkövetett sorozatos bűntény
maradt így rneg torolatlanul, és hány
maradt teljesen titokban! Minderre
ió most gondolni, amikor ez a va-
gyon tulajdonosaik számára elve-
szett. Megdöbbentő azonban, hogy
a zsidó gondolkodás hogyan meg-
fertőzött közöttünk egyeseket s
hogyan voltak ezek a megtévedt
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.emberek hajlandók segedkezet nyuj-
tani vagyonok eltitkolására, elrejté-
sére s hogyan támadják evvel hátba
az egész élethalálharcban álló ma-
gyarságot. Ezt az eljárást és maga-
tartást nemcsak azért kell nyi Han

. és határozottan elf télni, mivel súlyo-
san veszélyezteti nemzetünk önvé-
delmi harcát, hanem el kell ítélni a
keresztyén erkölcsiség szempontja-
ból is. Itt nem arról volt szó, hogy
a Jelebaráti szeretet nevében pró-
báltak egyesek segítségére sietni
másoknak, hanem arról, hogy vagy
lekötelezettségból vagy - ami még
rosszabb - önzésből, nyer észkedési
szándékból nyujtottak segedkezet
az .egész nemzet rnegk árositására.:
Ideje. hogy igehirdetésünikben nyil-
tan és félelem nélkül hirdessük en-
nek a megtévedt testvérünknek a
Tíz parancsolatba fogla.lt keresztyén
erkölcs teljes egészét és annak meg-
fellebbezhetetlen szigorúság ét,

A finn evangélikus püspökök
írják: "Népünl{ komoly időket él.
Sorsunkat most döntiü{ el, s ez igen
messzi időkre hat ki. Nagyon fon-
tos. hogy ezekben az időkben meg'
őrizzük .istenfélelmünket és kitartó
erkölcsi alapunkat. Szornorúan kell
megállapítani, hogy széles körökben
Iciveszett az istenfélelem sennek
látható jele az erkölcsi kötelékek
meglazulása. Az alkohol fogyasztása
megnövekedett. A házastársak egy-
máshoz való hűsége ellanyhult, az
otthonok szentsége egyre gyengül.
A gonosztettek száma és a rnulato-
zási őrület határtalanul meg növeke- '
dett, Az elvilágiasodás lelke ott is
tért nyert, ahol pedig erre leg- I

kevésbbé lehetett számítani." A finn
püspökök intő szózata teljes egészé-
ben á,JJ a mi népünkre is. Lelké-
szeink gyűléseinken tárgyalják a
háború hatását az erkölcsi életre és
megrázó példákat tudnak a háborús
élet során tapasztalt megdöbbentő
esetekről. Oe, kérdezzük: számo-
lunk-e minden vonalon ezzel a hely-
zettel ? Igehirdetésünkre fokozott
felelősséggel hárulnak az eddigiek-
nél sokkalta nagyobbfeladatok Jv1.a
egyházunk szolg álatában első helyen
ennek kell állania: hogyan tudjuk a
háború kísértései közt botladozó

embemek töretlen erővel hirdetni

l~ten törvényének kérlelhetetlen ko ,
molyság át és szigorúságát, de egy-
úttal Isten kegyelmének újjáteremtő
erejét is. Fokozott komolyságg al
hangzjk ma felénk a prófétai ige:
"Ha pedig az őrtálló látja a fegy-
vert jőni és nem fújja meg a trom-
bitát, és a nép nem kap intést. és
eljő a fegyver s utólér közűlök vala-
mely lelket, ez a maga vétke miatt
éretett utól, de vérét az örálJó kezé-
ből kérem elő." (Ezékiel 33, 6.)

Háborús jelenségek,
amiket ma tapasztalhatunk: rninden-
féle híresztelések, melyek állandóan
rontják és bontisk belső ellenálló>
erőnket. A lázgörbe kezd a csúcs-
pont felé közeledni. Keresztyén
nemzetszolgálat volna, ha az egy-
házak félretéve belső elietitéteket, el-
ásva a felekezeti 'harc ma végképerr
időszerOtlen csetsbérdiét, nyilt ki-
ál/ással, közös erővel, példátadó u/ó-
don hirdetnék meg a harcot a belső
szétszakadozás és elerőtlenedés el-
len. Mert nemcsak évszázados kul tú-
ránkról. kényelmes polg ár í életfor-
mákat biztosító civilizációnkról van
szó ebben a harcban s nemcsak eze-
ket a javainkat fenyegeti pusztulás-
sal a Kárpátok tulsó oldalán álló
ellenség. Arról van szó, hogy ke-
resztyén nép maradhatunk-e s ev'
vel együtt Iétűnk forog kockán. Mert
ne ringassuk magukat tévhitbe: né-
pünk elpusztul, ha kiölik- belőle:
a keresztyenséget. Ezért: hol van-
nak a keresztyének. akik egység-
frontot alkotnak a belső harcvonal
erősítése érdekében? Hol vannak,
alklik harcolnak minden hamis hír-
terjesztés, egymás megrágalmazása,
a suttogó propaganda, a kétséges.
kedes, a belső gyengeség, a gyáva
lapulás és megbújás ellen? Bizonyo.
san vannak sokan, akik cserides.
kötelességtelj esítéssel, fel tűnés nél-
küli szorg alrnas munk ával, fokozott
helytállással erősítik a. belső fron-
tot. Oe mindez cseppként vész el a'
tengerben, ha össze nem fogunk
miridannyian, ha keresztyénségünk
titokban marad és elrejtőzik a; világ'
szeme elől. Elérkezett az ideje an-
nak, hogya keresztyének minden
vonalon bizonyságot tegyenek hitük
erejéről és a küzdők közt is az első;
sorba álljanak.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és K';ncz (Harangszó nyomdája). Gyór.
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hol visszaemlékezésként, hol napló.
szerűen vezetett kis könyvet, hogy
írója állandóan rajongó lelkesedés-
sei beszél a "rend és csend orszá.
gáról". És ez a lelkesedés tiszta és
jóindulatú, hazai állapotainkkalvalö
összehasonlftásainál is legtöbbször
megmarad a tárgyilagosság síkján.
E mellett természetesen az író is
nyugodtan kiéli magát, könnyen te-
heti, mert a sok szép táj, vidék
módot ad erre is. Kár, hogy az Író
nem látja meg Finnország igazi,
"Krisztusban elrejtett élete" titkát.

mi.

Karácsony Sándor: A 8 éves
háború. Budapest, 1944. Exodus. -
A diákélet mindennapi problémái
között akarja ez a könyv "eligazí.
tani" a magyar ifjút. Karácsony
nagyszerű éleslátással és igaz sze-
retettel egymásután rántja le a lep.
let a diákélet háborújának, egyes
mozzanatai ról s nyitogátja a gye·
rekek szemét az alapvető hibák
meglátására. Utat akar mutatni,
hogy ne legyen az iskolában eltöl-
tött idő nyolcéves "háború". A tőle
megszokott érdekes élőadással rnu,
tat rá, hogy van a problémáknak
megoldása: Krisztus, aki mindenki
részére készen áll. A könyvet a ta-
nároknak is el kellene olvasni, mert
hiszen nagyon sokan vannak a pe-
dagógusok körében is, akik nem
látják a nyolcéves háború egyetlen
megoldását, annál is inkább, mivel
számukra tovább mint nyolc évig
tart ez a ••háború". m],

KONYVEK
Szabó Pál: Politika. Budapest.

Turul kiadás. - Egy falusi képvi,
selöválasztás izgalmas fordulatok-
kal. Úri huncutság, paraszti ravasz.
ság, zsidó számítás, szerelem, ön-
zés, elvek harca, pénz uralma s
mindebben együtt van a régi Ma-
gyarország nyiltszavazásos rendsze-
rével. Aki ismerte ezt a világot,
szinte együltében olvassa el Szabó
Pál ú] regényét, annyira eleven,
stllusa annyira egyszerűerr rnesélö
s alakjai olyan igazak, valóságo-
sak. A falu életének ezt a részét
talán még senki nem látta ilyen
tisztán s nem Irta meg, hogy mit
jelent, amikor időnkint felkavar
benne minden békét a: politika,

V. L.

Kádár Lajos: Tyukász Péter.
Budapest. Magyar Élet kiadás. -
Megismerjük Tyukász Péter életét
gyerekkorától orosz hadifogságon
keresztül magyar földre való haza-
téréséig. Sok-sok kis jelenet. ese-
mény, fordulat szinte filrnszerűvé
teszi a regényt, amelynek főeleme
a kaland. Mindvégig élvezetes ol-
vasmány, de az első rész, amely
a Péter gyerekkoráról szól, maga-
san fölötte áll a másodiknak, amely
túlzsúfoltnak selkapkodottnak lát.
szik. Az első rész mély élmények-
bOI fakad s az olvasóra nagy ha-
tást gyakorol azzal az élettel, amely
minden egyszerűsége mellett is ti·
tokzatos számunkra. A nagyon te-

, hetséges, könnyen Író rnűvészi rnun,
kája ez keveredve kis könnyelmű-
séggel. V. L.

Kodolányi János: Suomi. Buda-
pest, 1944. Magyar Élet. - Ez a
kötet a már régebben megjelent
"Suomi titka" és "A csend or-
szága" c. írásoknak együttes ki-
adása. Az teszi élvezetessé ezt a

Csokonai V. Mihály: A lélek bel-
hatatlansága. II. kiadás. Budapest,
1944. Exodus.

Karácsony Sándor: Utazás a
Biblia mélységei lelé. Ill. kiadás.
Budapest, 1944. Exodus. - Már ré-
gebben indított az Exodus egy so.



rozatot, . afféle olcsó propaganda
kiadvány-könyvtárat, Ennek az
ügyes .ötletnek újabb eredménye ez
a 'két füzet. Ar: egyrk nagy remek-
művet frissít fel, a másik pedig
azok közül a könyvek közül hoz
egyet, melyeknek tőbbil,ötete a
Leckék a leckéröl és A tanulás
mesterfogásai. Az előbbit nem kell
ismertetni, az utóbbinal pedig elég
utalni az író nevére, aki mindig na.
gyón ügyesen és megfelelően tudta
mégragadni fiatal olvasói figyelmét
s közben nagyon mély mondaniva,
lóit is el tudta fogadtatni velük.
Bár sok ilyen könyv jelenne meg
a könyvpiacon. m].

Csathó Kálmán: Keresztspémék.
Budapest, 1944. Új Idők kiadás. ~
Az egész kötet csupa ,igazán
Csathó ra jellemző tárgyú és kidol-

gozású elbeszéléssel van teli. A há-
zasság a főtéma. Nagyon kedvesen,
bár gyakran eléggé fáradt hangon
cseveg a' szülök, nagvszülök és ro-
konság mesterkedésein a házasság-
gal kapcsolatban. A legjellemzőbb
szó talán csakugyan' a 'csevegés
ezekre a sorokra. Nem úgy, ahogy
Móra tette; más fajta: kevesebb
benn-e a népi íz és kevesebb a mély-
ség, de a mellett mindig vigyáz
arra, hogy csattanója tiszta legyen.
Kétségtelen azonban, [hogy egy kis
fáradtság látszik meg e sorokon.
A mellett van benn a kötetben jó '
néhány olyan elbeszélés is, melyet
már régebbről ismertünk. Igazi el.
beszélés "gyüjtemény" ez II kötet,
olyan könyv, melyben már régi, de
kedves ismerősökkel találkozik az
.olvasó és épp ezért telik benne
kedve. mj.

Legközelebb megjelenik:

Karner KároIY:·-l

MiIOSZ vagyevangéllum ?
teFpp' ee·'••••

T ar t-a l m á ból: Mitosz-e az evangélium vagy pedig "Istennek
hatalmas ereje"? - Mi amitosz? - Mitológiátlanítani kell-e
az evangéliumot? - Hol kezdődik a mitológiátlanítás? -
Hogyari térhetünk vissza az elvizenyősített és "mitológiátlaní-
tott" evangéliurntól a tiszta evangéliumhoz? - Hogyan hirdes-
sük az evangéliumot a mai embernek?

Ára: 2 pengő 40 fillér.
Megrendelhetö a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivata-
lában, Sopron, Arany János-utca 9. szám.

Adományok a "Keresztyén Igazság" katonák közti terjesz-
tésére 1944. július hóban:

Dr. Rásó Lajos.Hsudapest, 5; vitéz Nyiregyházy Pál, Nyíregyháza, 5;
Péteri Sári, Léva, 3; Gyáros Pál, Pétíürdö, 10; Csetényi György, Molnári, I

5; Beyer Pál, Sopron, 2; Lauko Pál, Soltvadkert, 'O; Gerhát Sándor Galga-
guta, 10; Lipték Dezső, Kispest, 5; dr. Simon László, Szornbathely, 5 P.
Az adományokat hálásan köszöni a kiadóhivatal.

BarOM-nyomda: Uualy 81 Koncz (H.r.n~lJ:ó n,omdáJa) Györ, Andrá •• ,-6t 24.


