
I

A Q
VII. eV'OLVAN • OV6R • 1840 • 'EBRUAR • 2.8ZAN

TARTALOM: A kereszt botrinya. Szabé József. - Magyar önismeret. Prőhle
Károly. - Turán és turánlzmus. Somogyi Józ,ef. - A templomtorony üzenete.
Veöreös Imre. - Sillanpll és SIlja. Margócsy István. - Minden csak jel. Kutas
Kalmán verse. - Krónika: A papa és az olasz király. - Széljegyzetek. - Szellemi

éleI. - Egyill lsten e1611.- Könyvszemle.

'umnl/II/IIIIIIIIIIIIIIIII!!!II!I!I!!!!I!!!III!III!IIIIIIIII!!/III/I/IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"III1IIIIillllllllllll!I!llllllllllllllllllllil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '15



KERESZTYÉN IGAZSÁG
AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISEG FOLYÓIRATA'

Felelős szerkesztő és kiadó:
Lic. Dr. KARNER KÁROLY.

Szerkesztö bizottsag
D. Dr. PRÖHLE KÁROLY

elnöklete alatt:
Dr. Ajkay István, Budaker Osskdr,

Dessé'ty' Lasst», Dér Zoltdn, G)'armathy Denes,
Kapi-Krtilik jenD, Dr jánossy Lajos, jOób Otioér,

Dr Kiss JeIlD, Dr. IWddy z-ue». J.JIÓrocsSándor,
Rossondtzi Károly, Schols Ldset», Dr. SólJ10mjenD,
vités Sréter Ferenc, SsaM józsef, Túróczy Zoltán,

VarglIa Sándor, Dr. VetD Lajos,
Dr. Wicsián Dess8, Wolf Lajos,

Zászkalicsky Pál.

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELEJÉN.
Negyedévenként "KÖNYVSZEMLE" melJéklettel.

Előfizetési ár: egész évre 6 P, félévre 3 P, egyes szám 60 fillér.
Postatakarékpénztári csekkszámla 45.031.

Szerke.ztó.ég: SoproD,AraDy JáDO.·•• 9.
Badape.U szerke.ztó.ég: XI., Ee.ed·a. 10'1t.
KI a d 6 b i 9' a t a 1= Gy ó r, Pet ó li - t 'r 2.

Közlemények utánnyomása a szerkesztőség engedélye nélkül tilos.



41

A kereszt botránya.
Ök pedig ezekből semmit sem érte-

nek. . . Lukács 18, 34.

Nem csoda, hogy a tanítványok, nem bírnak megbarátkozni
a kereszttel. Mert a kereszt botrány! Hogy Krisztus, az Isten egy-
szülött Fia, a Szentháromság második személye kereszten-hal, ki
tudná ezt észszerűsiteni és megmagyarázni?!

Hogy tanított, azt értem; szívesen figyelmezek is tudomá-
nyára.

Hogy példás életet élt, azt helyeslem; esetleg meg is pró-
bálom utánozni.

Hogy ügye mellett halálig kitartott, azt dícsérem; szívesen
megcsodálom hősi elszántságát.

De hogy meghalt nem csupán vértanuságból és jellemes elv-
hűségből, hanem áldozati bárányként, engesztelésül, - "ebből
én semmit sem értek".

De nem az a fontos, hogy én értem, vagy nem értem, helyes-
lem, vagy helytelenítem, hanem hogy így van. Istennek rnéltözta-
tott úgy tetszeni, hogy a kereszt botránya által szerezzen váltsá-
got. Hogy szent Fia halálában vegyen megsértett szemségének
engesztelést a bűnért. Az én bűnömért!

Ha bűnöm csupán értelmi kérdés - tévedés volna, akkor
elég lett volna váltságul Krisztus felvilágosító tanítása.

Ha bűnöm csupán erkölcsi kérdés - botlás volna, akkor
elég lett volna váltságul Krisztus buzdító példája.

Ámde bűnöm Isten ellen való vakmerő lázadás. Mivel pedig
Isten nem engedhet gyalázatot száradni szentségén, bűnömre csak
két választ adhatott. Vagy elpusztít természetes, észszerű moz-
dulattal második világkatasztrófában, vagy megkegyelmez érthe-
tetlen, természetellenes világ-amnesztiában - Fia véréért.

Bűnöm, bűnöm, óh én igen nagy bűnöm, hogy csak a Krisz-
tus halála lehetett érte elégséges engesztelés!

Nem értem, hogy Isten rniért így döntött, csak áldom Ot,
hogy nem pusztított el, hanem megkegyelmezett. Nem tudom
megmagyarázni, hogy bűnörnre míért a Krisztus halála követke-
zett az én halálom helyett, csak áldom és szolgáiam Öt, amiért
nékem is bűnbocsánatot és életet ajándékozott a kereszt bot-
rányában.

SsaM 'Jóssef.
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rVlagyar önismeret.
Vá:l'ságos idök befelé fordítják az ember 'telldnte,tét, magába Is,z'átll<ás:ra,

önvizsgálatra, örnnérlegelésre készltetiik az embert. Karunk válságának sú-
lya ólomteherként nehezedik rnilliók lelkére. Olyast érzünk, mintha egy
egész vill<ágkorszlak szdlvesz terestéjét éllnőlk át "és unáris túiságosan sokáig
tartaria a szalveszterest homállya, - a Iszívünik szerint vaíö iga'zi újév, a jó-
kedvvel, bőséggel áldott víg esztendö, a jobb ikor, .mely után buzgó imádság
epedez százezrek ajakán, csak nem akar reánk virradni. A jövő homályos
és bizonytalan volta szinte még súlyosabb teher a 'lel'keken, rnlnt az, amit
a jellen állapot hiányosságei vonnak 'le a jólét érzetéből. A jövőt iUletően
pedig a sors 'bizonytalanság ánál ís kínosabb, ha még törekvéseink, felada- ,
'taink, hivatásunk céljai é~ útjai felől is bizonytalanságban leledzünk. Ebben: !
a kínos helyzetben van a mai kor nemzedéke. Magára eszmélése, önvizs-
gálata, belülről tájékozódni akarása ezért olyan keserves műveIkedet.

Mindez nem csupán az egyénre vonatkozásában áll!. A népi tudat vagy-
Iokú Ikif'ej1<ésehozza magával azt, hogy korunkban az emberi öneszmélés
iso:ly sokszor nem pusztán egyéni, de nem is egyetemes emberi, hanem
sajátos népr, nemzeti formát és jelleget ölt. így van nálunk is. Nem vélet-
len, hogy napjainkban egymásután jelennek meg hírlapi, f'olyóirati cikkek,
értekezések, sőt egész könyvek is, melyeknek célja .az, hogy a magyarságot
mai válságos helyzetében helyes öneszrnéletre segítsékAz e nemű irodalom'
körében igen figyelemreméltó jelenség magyar jelenünJk egyik legkiválóbb
filozófiai írójának, Halasy-Nagy Józsefnek legújabb könyve: Magyar ön-,
ismeret. Politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyárok számára. A
"Kultúra és tudomány" c. sorozatban adta ki a Franklin- Társulat. Ennek
a .kőnyvnek az ismertetéséhez óhajtanék hozzáfűzni a tárgyra tartozó né-
hány megjegyzést.

Mindenesetre jó gondolat volt a magyar önismeretnek a történeti síkra
vetítése és közvetlen nnegszólaltatása azoknak, akik az elmúlt századok folya-
mán önnönlelkükben vivódtak a magyarság súlyos létkérdésévei és irányt mu-
tattak a jövő -felé. Szent István kirá,lyn~k fiához intézett intelmeí, a króníkás
Kálti MáIik, az 1505-i rákosi végzés, Pázrnány Péter, gróf Zrinyi Miklós, Ka-.
zinczy Ferenc, Kisf.aludy Sándor, Berzsenyi Dániel, az 1791. évi 10. tőrvénycikk.
Kölcsey Ferenc, gr. Széchenyi István, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, br.
Kemény Zsigmond, Deák Ferenc, Arany János, Kossuth Lajos sorra szólalnak
meg és tartanak tükröt a jelenkor önmagát kereső magyarja elé. A Iközölt
szemelvények között .sok van olyan, amelyet rnindenki ismer, de sok olyan is,
ami ritkan, vagy cs aik gondos utánjárással kerül az ember keze ügyébe; kivet-
ni valót azonban nem találni benne. Ami benne van, az mind bele is tartozik
ilyen célkitűzésű "olvasókönyvbe". Sokszor rnély megilletődéssel, mindig
tanulsággal olvassa .az ember a IkijeWlt darabokat és sajnálja, hogy oly:
hamar a végire ér. Szívesen olvasnánk többet az újabb, nem könnyen hozzá- .
férhető dolgokból, de a régiekből is. Igen mcstoha ebánásban részesült :a
16. és 17. század protestáns ir-odalma, pedig abban is Lehelt találni .eleget,
ami idetartozik. Szkárosi Horváth András hatelmas erkölcsi pátosza leg-
alább a bevezetés pár sornyi idézetében jut szóhoz. Úgy látszik, ezen: a,
területen nem csupán a könyv megszabott terjedelmére való tekintet kö-
tötte a.protestáns gyüjtő kezét. Mindenesetre kívánatos, hogy a célkitűzés
megtartásáva:1 teljesebb, változatosabb gyűjtemény jőjjön létre. Csak így
felel meg majd jobban az "olvasókönyv" feladatának is. Az újabb időből



való idézetelk hiányáért egyébként valamennyire kárpótol -bennünket a
szépen megírt, rnélyen szántó bevezetés, amely a 169 oldalnyi könyvecske
első 34 oldalát foglalja el. Vajha mindinkább magyar közmeggyőződéssé
válnék, amit a szerzö a bevezetés végén mand: "Hi'sszük, hogy azok jár-
nak jó úton, akik ,a magyar népiség benső alkatát vizsgálva, ennek a népi-
ségnek és hagyományainalk megfelelő úton keresik nemzetünk jövendő-
jét ... Szent István óta természetesnek tartja (a magyar), hogy egy álsarn
keretében sokféle népiség él együtt ... A magyar senkit se alkar kirekeszteni
a nemzetből, aki lélekben egynek érzi magát vele és váltalja a nemzeti
hivatás szolgálatát ... Egy nép értékét nem a száma, hanem a je'l,l,eme és
teljesítményei határozzák meg ... A magyar állam megaJlkotása ezer évvel
előbb azért srkerült, mert a magy.ar léleknek olyan vonásai vannak, ame-
lyek alkalmassá teszik öt az összefogó, kiegyenlítő szerepre.' A szolgálat
szelleme, az egymás megbecsülése, a rend és a rninden ember javára szóló
kultüra közös építése olyan helyzetet teremthetnek ezen a földön, amely-
nek oltaJlma alatt békés egyűttrnűködéssel dolgozhat a maga Ieladatán a
Kárpátok alatt élő valamennyi népiség. Ennek az állapotnak a megteremtése
vár a hallnap magyarj'aJina s az Ő magyar birodalmukra, amelyben a ma-
gyar benső értéke és történeti vezető szerepe .alapján igényli aprimus
inter pares szerepét, - a korrnányz ást a !közös boldogulás érdekében."

Nem bírálatképpen, csak hogy gondolataimat tovább fűzzem, hadd
jegyezzem meg a következöket,

Ha népi, nemzeti önismeretre törekszünk, az első az, hogy világosan
lássuk azo-kat a szálakat, melyek az egyes embert a maga népéhez fű-
zik s így tudatára ébredjünk a népünkkel. nemzetünkkel való felbont-
hatatlan összetartozásunknak. Tudományos formában megtaníthat erre a
szociológia, a szociáletika, - ha nem lélektelen tudomány. De szebben,
tömörebben, teljesebben alig lehet kifejezni ezt az alapvető tanulságot,
mint ahogy Arany "Válasz Petőfinek" c. Ikölltem.énye azon egyetlen, gyö-
nyörű versszakában találni:

S mi vagyok én, kérded? Egy népi sarjadék,
Ki törzsemnek élek, érette, általa!
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajkimon dala.

A népével egybeforrott déleknek olyan rnegnyilatkoz ása ez, rnety ér-
demes volna ,arra, hogy a magyar haza minden gyermelke kicsi korától
fogva könyvnélküt tudja, (Hadd vessem !közbe: 'tanítóink, tanáraink jól
termek, ha nemcsak egész költeményeket adnának fel könyvnéíküli leckéül,
hanem egyes 'i'lyen kitünő versszakokat külön is. Hiszen vaJlljuk' meg
öszintén: 'azokból a nagy nehezen benyakelt költeményekböl is többnyire
csak egy-egy ilyen kiválöan ikJlasszikus versszakot vagy néhány ilyen sort
szoktunk megtartani. Ilyeneket pedig öreg fejj01 is szívesen megtanul
az ember ikönyvnétlkül.)

*
Ha aztán a m'agyarságrrak itt a Kárpátok medencéjében, Európának

ezen a "drágaházhelyén" valö hon- és 'helyf'og'lalásáról s ezzel adott lét-
problémájáról van szó, megint Arany János jut eszembe, - Toldi Estéjé-
ben aza gyönyörűen festett, megkapó jelenet, mikor Lajos ikirály végső
búcsút vesz a haldokló Tolditól. Az agg hős rnintha végrendelkeznék:
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Nem hagyok örököst , .. csak egy hű cselédet:
Azt kötörn szívedre - - meg a magyar népet.
Szeresd a magyart, de ne faragd le - szóla,
Erejét, formáját, durva kérgét róla:
Mert mi haszna símább, ha jól rnegf aragják:
Nehezebb eltömi a faragatlan fát.

A királly válLa'szából legalább annyit hadd idézzek (hogy ,kézneI legyen);

Vagy hát nem szeretet volt, hanem gyűlölség,
Hogy simítni kezdtem a nemzet erkölcsét,
S azt .akartam, hogy a népek dísze légyen,
Kivel becsületet vallj ak és ne szégyent?._
Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár
Ha f'elűltünk, felvesz, ha maradunk, nem V,áT;
Változik a világ: gyengül, ami erős,
És erős lesz, ami gyenge volt az előtt.
Hajt az idő, nem vár: elhalunk mi, vének,
Csak híre marad ferm karunk erejének:
Más ,öiltőbeli nép, más ivadék nő fel,
Aki ésszel hódít, nem testi erővel.
Im az ész nem rég is egyszerű port talált,
Mely egész hadakra képes szórni halált;
Toldi vagy nem Toldi... hull előtte sorban:
Az ész ereje győz abban a kis porban.

Ime, az európai magyarság problémája: megtalálni és kidolgozni :ll

magyarság és az európaiség olyan szintézisét, mely a magyarságot nem
gyengébbe, hanem erősebbé teszi! A jelenkor magyarja nem ezzel a Szé-
chényi-problémával vívódik újra? Nem ennek a kérdésnek a megoldásán
függ most is, hogy Magyarország lesz? Oe van a kérdésnek még egy
mélyebb vonatkozása is.

*
Ha a Halasy-Nagy József könyv~ben összegyűjtött szemelvényeket

olvassuk, könnyen észrevehetjük: a hangok sokféleségéböl csodáratos kö-
vétkezetességgel csendül ki egy vezérhang, egy vezérmotívum, - o1yan
következetességgel, . hogy rníközben a könyvnek végire érünk, majdnem
monotonnak érezzük. Ez a vezérmotívum Iközelehbről nézve kétféle elem-
ből tevődik össze. Az egyik a magát mindenre 'képesnek hívő, majd termé-
szetesen szilaj, majd úriasan nemes, büszke erőtudat; a másik az ellágyu-
lásra, a magába vonulásra, .az önrnarcang olásig menö tépelödésre, az elbú-
sulásra való hajlandóság, - mindegyiket pedig sajátosan színezi a term é-
szetességnek. az öszinteségnek, 'a. maga leplezésétöl s a bujkálástól vaíö
irtözásnak, - a genialításnak ugyanaz a vonása, A magyar természetnek
ezt 'a sajátságos összetételét példázza a sokat emlegetett, hirtelen lelohadö
szasmaíáng, nem Ikülönbena sírva vígadó magyar képe. Magáltól értödík,
hogy ez még távolról sem teljes jelfemzése a magyar 'lelkiségnel« Oe
hogy van benne effele Ikettősség, .azt aUg lehet tagadni. Valószínű az is,
hogy ennek a sajátos le~i kettősségnek az aibapját a magyarság véralka-
tának sajátszerű összetételében 'keH keresnünk, Ennek felderítése történet-
tudomanyi feladat. Itt ann aik a kettösségnek csupán .a ténye érdeke'! ben-
nünket, mégpedig egy bizonyos nézőpontból. Idézzük emlékezetünkbe Isten
szolgáinak azt a megkapóan paradox jellemzését, .melyet a II. Korintusi
levél 6. fejezetében olvasunk, különösen azokat a verseket: ... mint meg-
holtak,és íme élők; mint ostorozottak, és meg nem ölöttek; mínt bán-
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kódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók;
mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Gondoljunk továbbá arra
a liducialis desperetiore, arra a bizodalmas (boldog) kétségbeesés re, me-
lyet Luther a keresztyénné, Isten gyermekéve levés lelki útjaként jelölt
meg, - természetesen úgy, hogy ezt igazában csak az evengélium, a ke-
reszt igéje hozhatja létre az emberben. Nem megfontolatlan kockáztatom
azt a véleményt, hogy a magyar lélek éppen annál a sajátos kettósségnél
fogva kedvezően van alkotva ("diszponálva") arra, hogy azt a tiszta evan-
géliumi keresztyénséget felfogja és befogadja, ebben a keresztyénségben,
tehát a Krisztus keresztje alatt találja meg igazán önmagát, gyógyuljon
egésszé ernelkedjek ki a puszta természetiség és megnesonlottság
á'l:~apotából a .mermyei Atya kebelén örömkönnyek iközt ujjongó boldog-
ságra, Isten gyermekeinek dicső szabadságára. Ha súlyos rázkódtatások
közt a magyar }é~ekrŐlI lehálffi'lliik minden,ami,t többé-kevésbbé esetleges
módon vagy csak külsőképpen rakott reá bármiféle 'hierarchikus, papi,
egyházi hagyornányosság és szoktatás; ha a magyar lélek - hogy úgy
mondjam - őszinte mezítelenségében áll Isten előtt és vívódik Alkoto-
jával; ha az önmagát keresö magyar igazán lsten-kereső magyarrá lesz:
akkor ez a magyarság, a magyar önismeret a Krisztus evangéliuma sze-
rinti egyszerű, tiszta keresztyénségben találja meg a maga igazi, méltó
kiteliesedését.

Ne rnondia senki, hogy itt csak sablonizálunk. Jól tudjuk, hogy a,z
élet minden sablonnal több; de tudjuk azt ils, hogy minden élet egyedüli
megújítója az élő Krisztus.

*
Ezzel egyszerre kettő nyer meghatározást: a magyarság hivatása itt

Európa szívében egyfelől és a magyarságot gondozó egyházak feladata
másfelől.

A vitág és ' a viMgban a ~ereS'ztyénség ihelyz.et'e világosan beszél an-
nak, aki érteni tud belőle. Azóta, hogya magyarság a félhold hódítása
ellen védte a nyugati keresztyénséget, soha sem függött olyan sok egye-
temes emberi érdek, mint ma, attól, hogy a magyarság necsak európai
magyarság, hanem egyszersmind keresztyén magyarság legyen.A magyar-
ság csak mint keresztyén magyarság töltheti be hivatását ebben a világ-
ban. Ha meg akarjátok ölni a msgyerségot: vegyétek el keresztyén hitét
és tegyétek pogánnyá. Ha azt akarjátok, hogy a magyarság éljen és pél-
dájélJ, támasza legyen minden jónak Európa népei között, akkor vezes-
sétek a Krisztushoz és tartsátok meg (jnála, hogy Ö mutassa meg hatal-
mát a magyarság életében!

Itt tárul fel az egyházak feladata, de minden egyes hívő magyar
szent kötelessége i's. A magyarországi IkePesztyén egyház ak ra 'a magyar-
ság létkérdéseiré vonatkozásban taíán sohasern súlyosodotc ollyan nagy
felelősség, mint ezekben a vli'lrágváIságos id~k!ben. Vigyázzanak, Ihogy az új
élet után áhítozó magyalrs,ág valahegy el ne tévedjen se a "néma forrada-
lornból" hasznot húzni igyekvő, egészségtelen rajongásnak hódoló szek-
tá1k, sem pedig a vérmítoszt vagy a bolsevizrnust v'alldó pogányság útjára.
A felelősség rnéndegyik -történe'limi egyházra nézve egyaránt nagy, - nagy ar-
ra az egyházra nézve, rnelyhez az ország ~alkosságlá:nak többsége t artozik, nagy
arra az egyházra nézve is, amely vallamikor 'a "magyar vad:Ms" igényével
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hódította magálhoi 'a színmagyerság' nalgy részét; de nagy ami kis egyhá-
zunkra nézve is, - egyszerűerr azon szabály szerirrt.. Akinek solk adatott.
sokat követelnek aIntÓIl.Egyházunk tényleges munkaköre rlehet kisebb más
egyházaiIDénM,- 'mint a tisztaevangéüorní Igazság hegyén épült városának
ez egész magyarság ellőt,t kel~lvílágtnania,

A/ttól pedig ne féljen senki, hogy ,az evangéliomi ligazlságtnak népünk
~~lkében vaJló rnegelevenedése gyengítené a magyarságet. A \tIestvér finn
népnek az egész világ' előtt 'tündöklő példéja pontosam az ellll:enlkezőjétbizo-
nyítja. Nincs erősebb nép 'anlllá~,melynek nai .az egyszerű keresztes IlorbogÓ
alatt egy szívvel-lélekkel vallják: Erős vár a mi Istenünk!

Prőhle Kál·olJ'.

Turán és turánizmus.
Közszájon forog a "Turán" szó, A legkülönfélébb irányú társadalmi;

sőt politikai mozgalmak és az ilyeneket előmozdító társaságok jelölik
meg magukat ezzel a szöval, De amennyire közismert ez 'a szó, annyira
kevéssé ismeretes. annak valódi jelentése. A "Turán" névvel is úgy vagyunk,
mint annyi sok más névvel,amelynek eredeti jelentése idővel feledésbe
merül s később más fogalom megjelölésére szolg ál.

A Turán szó óperzsa-) eredetű. Eredeti alakjában rnint Tura személy-
nevet és tuirya melléknevet Zaratusztra szentírásában, az Ávesztában több-
ször is megtaláljuk. Amint Noénak három fia volt, úgy .ávesztai megfele-
lőjének, Thraetaonának is három fia volt: Airya Irán, Sairima a Nyugat ell
Tura a Kelet ura. A letelepedett és földet művelő üániak,a jó szenem
es a világosság földje s a le nem telepedett és nomád turániak, a gonosz
szellem és a sötétség főldje között gazdasági es vallási különbségek vol-
tak, tehát állandó küzdelembcn állottak egymással legalább is Kr. -e, 900
óta,")' Az Áveszta szerint nem egyszer a turániak győztek e harcokban.
A világhírű újperzsa költő, Firdúszi (934-1020) Sáhnáméjában Thraetaona
Fetidún, három fia pedig ltedzs, SzeIm és Túr néven szerepelnek. Tili'
megölte Iredzset, s· ez véres háborúra vezetett. Zaratusztra, úgymond
Firdúszí, működése kezdetén megnyerte vallásának Turán egyes részeit,
de erős térítö politikája folytán Turán törökjelvel csakhamar valláshá-
ború tört Iki. Kürosz (Kr, e, 558-28) is 'az Oxuson ml Bukhárában 1aik6
turáni massagetae-vel vatö harcban esett el. A /perzsa irodalom adatal
alapján tehát Turán a mai orosz Turkisztánnak megfelelő földrajzi terület
volt. Érdekes egyébként, hogy a Turén névvel sem 1. Dárejosz (Kr. e.. 521-
435) óperzsa nyelvű, Ú. n, behisztu-ni felirataiban, sem a görög íróknál'
nem találkozunk.

A XIX. század második felében az összehasonlító nyelvtudomány
.

1) A jelenleg uralkodó Sáh Ríza Pehleví rendeletére Perzsiát híva-
talesan az ősi Irán névvel kell nevezni, a perzsákat pedig irániaknak. A,t
angol és amerikai oríentalisták gyakorlatának megfelelően megtartom ll!
"perzsa" elnevezést az iráni nyelvre és irodalomra. Ez azért is jogosult,
mert az "iráni" szóval a nyugati tudomány nagyobb indogermán nyelv-
csoportot jelöl, amelybe beletartozik a perzsán kívül az afgán, belucsí;
eszét és kurd nyelv is.

, 2) Kr. e. 836-ban ugyanis II. Salmanaszar asszir király az iráni méd
törzzsel ütközött' meg. . ,
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fellendűlésévcl azután a- perzsa irodalom nyomán Európában turáninak
kezdték nevezni az összes nem-árja és nem-sémi ázsiai eredetű nyelveket.
Ilyen értelemben használta a szót első Ízben Bunsen 1847-ben, valamint
kortársai, Farrar és Whitney angol tudósok, de mind a faji eredetet, mind
a nyelvrokonságot tekintve, meglehetősen homályos volt a szó jelentése,
A turániakat majd a tatárokkal (Richerdson, Persian Dictionary, 1771),
majd Mongólia és Mandzsuria lakóival (HuIme 1861-ben), majd pedig a
rnezőgazda árj ákkal szemben általában Ázsia nomád népeivel (Max MülJer
1861-ben) azonosították. A XIX. század második felének kutatásai azon-
ban hozzáj árultak Turan fogalmának tisztázásáhozés szabatos és tudo-
mányos meghatározésahoz is. 1913-ban Sir James Frezet a turáni nevet
egyenértékűnek vette az -ureleltéii elnevezéssel; szerinte a magyárok is
"az emberiség nagy turáni családj ához" tartoznak. Azóta' az "uralaltáji~'
elnevezés a "turáni" helyett nyugaton egyetemes tudományos érvényre
emelkedett s teljes mértékben indokolt volna, hogy nagyközönségünk is
szokjék el a "turáni" népek és nyelvek emlegetésétől s használja inkább
a sokkal szabatosabb "uralaltáji" lelnevezést."

A tudományos kutatások :világánál ugyanis inisem indokolja, hogy
ragaszkodjunk a megtévesztö "turáni" elnevezéshez. A "turáni" nép és
nyelvcsalád bölcsője nem Turan alf'őldje, tehát a mai orosz Turkisztán
volt, hanem attól keletre az Altáji-hegység környéke. Jelenleg az ural-
altáji népek széles területövben laknak a Japiáni-jtenger, valamint a Föld-
közi- és a Balti-tenger keleti partjai között, a hajdani Turánban pedig
csak egy kis részük lakik. ,o'shazájukból, az Altáji-hegység környékéröl
kivándorolva, először a finnek szakadtak el, majd a tunguzok vándorol-
tak keletre, míg a törökök és a mongolok maradtak az altáji steppeken
a legtovább együtt; legutoljára váltak le a mongolok. Jelenlegi, végle-
ges elhelyezkedéstik alapján az uralaltáji népeket és nyelveket két cso-
portra, az uraliakra és az altájiakra oszthatjuk. Az urali csoporthoz tar-
toznak az ugor (magyar, vogul, osztják), a permi (zürjén, votják), a finn
(tulajdonképpeni finn, mordvin, cserernisz, lapp) és a szemoiéd népek és
nyelvek. Az sltéii csoporthoz tartoznak a török '(oszrnánli, nogaj, kurnük,
osuvas, tatár, baskirvkírgiz, türkrnen, özbeg, Ikojbál, ·allltáji, jáilmt rmirrt élő
népek, a köktörök, hun, .kun és ujgur rnint letünt népek), a mongol (tulaj-
donképpeni mongol, kalrnük és burját), a tunguz (tulajdonképpeni tunguz
és mandzsu) és a iepén! népek és nyelvek. Az altáji csoport egyes tagjai
közötti rokonságot, valamint az urali csoporttal való rokonságát illetően
még sok kutatni valója van a tudománynak. Az uralaltájiak eredeti testi
típusukat (középterrnetű és izmos testalkat, széles és lapos fej, apró és
ferde szem, magas arccsontok. széles és lapos orr, vastag ajak, alacsony,
homlok, sárgásbarna arcszín, felfelé álló és fekete haj" gyér szakál) az
egymásközti és idegen fajú népekkel való gyakori keveredésük folytán
sokhelyütt elvesztették, - nyelvi egységük azonban megmaradt. Egyfelől
a hajlító árja 'és sémi nyelvekkel. másfelől az egytagú kínai nyelvvel
szemben az urala.Jtáji nyelvek ragozók: a változatlan szögyökökhöz a
hangzóilleszkedés törvényei szerint rag ok járulnak.

Mikor a turániak először jelentek meg a történelem szinpadán, mü-
velödésük nagyon kezdetleges volt. Kezdettől fogva nomádok voltak s
a keresztyenségre tért magyarok és fiinrnelk:, vallami'lllt a~ íszlárnra tért,
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törökök kivételével azok is maradtak mind máig. A japániakon kívül csak
ez a három nép emelkedett a művelödés magasabb fokára. Hogy az ural-
altájlak nagy többsége ma is nomád, az annak tulajdonítható. hogy mikor
még az Altáji-hegység Joörüli őshazájukban tanyáztak, a régi világ meg-
művelhető talaját már birtokukba vették az árják, sémiek és kínaiak.
Az uralaltájlak tehát kénytelenek voltak többé-kevésbé terméketlen siva-
tagokban vándorolni s a létért való küzdelemben gyakran összeütköztek
a letelepedett és magasabb műveltségű szomszéd népekkel. Osi nomád
szokásaik fejlesztették ki náluk a kormányzat patriarchális rendszerét. Osi
vallásuk a sámánizmus; még ma is megvan a szarnojédeknél, tunguzoknál
a mandzsuk kivételével,a mongol burjátoknál és az Altáji-hegység ter-
mékeny' völgyeiben visszamaradt törököknél. A sámánizmus nyomaival
azonhan még az isz'lárrrra 'áttért k'aIlJaIk-lkirgiz,ekJnélidiS 'tall'á,~~zunk Egyik
jellernzö vonása a sámánlzrnusnak, hogy a sámán (a szó tunguz eredetű)
pap, orvos és varázsló egy személyben s közbenjáró az ember és a ter-
mészetíölöttí erők között. Másik jellemző vonasa a sámánizmusnak az
ősök tisztelete, az a hit, hogy szoros kapcsolatok fűzik össze a most élő
[embert ó);eivel,.

A turáni ak vándorló életmódja sok nyugtalanságot okozott a világ-
történelemben. Gyakran be-betörtek a művelt országokba. Ellenük épí-
tette meg Shi Hwang Ti kínai császár (Kr. e. 221-209) a kínai nagy
falat; ezen azután megtörtek támadásaik, úgyhogy Nyugat felé kezdtek.
terjeszkedni, ami évszázadokkal később a nagy népvándorláshoz vezetett.
A középkorban, 'a XIII. században a mongol nomádok Dzsingiz Kán veze-
tésével ismét nyugatra törtek Magyarországig és Lengyelországig s visz-
szavonulasuk után is egészen a XV. századig uralmuk alatt maradt a mai
Ukrajna az Arany hordal birodalma néven.

Az uralaltáji népek közül a f innek, magyarok, törökök és japántak
en1'el~kiedtelk~i nomád ~1ert:módju:kiból.V:311ameunyienmár korán megtele-
pedtek őshazájuktól távol s átvették megtelepedett szornszédaik maga-
sabbrendű vallását és műveltség ét. A 'keresztyénség felvételével alakult ki
a magYlar és a finn nemzet, az íszlám felvételével emelkedett nagyháta-
lommá a törökség s a buddhizmus elterjedésével alakult ki a japáni tár-
sadalom úgy, amint a Nyugaton ismerjük. Csak természetes, hogy a nyu-
gati tudomány módiszereinek elsajátításával ennek a négy népnek tudósait
foglalkoztatta elsősorban népük és nyelvük eredetének s fajuk őshaz ájának
kérdése. Bár ezen a téren még sok feladat vár a tudomány-ra, könnyen
érthető, hogy ennek a négy népnek művelt köreiben felébredt az a kiván-
ság, hogy a rokon vagy annak tartott testvérnépek multj át és művelt-
ségét behatóbban mégismerjék és az egymás közötti baráti és' szellemi
kapcsolatokat ápolják. Ezeket a szellemi mozgalmakat csaknem minde-
nütt a turánizmus néven foglalják össze. így kapott új értelmet a régi
"Turán" szö, Hazánkban elsősorban az 191O-ben alakult előkelő Turáni
Társaság áll e szellemi mozgalrnak élén, míg más, ifjabb (finn-magyar,
észt-magyar, magyar-Nippon) társaságok az egyes rokonnépekkel való
kapcsotatolcat ápolják Hasonlö célú társaságok miLködnelk Fianorszégban,
Törökországban, sőt Japánban is, ahol a "Nagy Ázsia" Társaságon kívül
külön Magyar-Japáni Társaság is van. Mindezek a társaságok áldásos mun-
kát végeznek. mert a hézagpótló ismeretterjesztésen kívül a nemzeti érzés
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növeléséhez és tudatosításához is hozzájárulnak. A turánizmusnak ez a
szellemi formája tehát csak hasznos lehet, feltéve, hogy tudományosan
megalapozzák.

A XX. század elején azonban a törököknél politikai mozgalommá
fejlődött a turánizmus. Az 19GB-ban győzelemre jutott újrörök mozgalorn
felébresztette a török nemzeti öntudatot és ezzel együtt a pénturéniz-
must, amelynek célja a régi török hagyományok alapján az ötven millió
főre tehető törökség felszabadítása az idegen (brit, orosz, iráni, afgán és
kínai) unalom ,rulóllés ihrutaJ~mas, független nemzetté való egyesítése. A pán-
turánizmus tehát célkitűzésében jóval túlmegy az ismeretterjesztésen és
az értelmiségi propagandán s irredenta-mozgalornrná lett. Török Irók
"Turániáról" mint nemzetük bölcsöiéröl kezdtek írni. Zijá Gök Alp török
költő, akit honfitársai "a turánizmus nagy apostolának" neveznek, Attilát,
Dzsingiz Kánt és Oguz Kánt mint f ajuk hírnevéért síkraszálló hősi ala-
kokat dicsőíti s a törökök öshazáiát nem Törökországban, hanem "Turáni a
örökkévaló, széles földjén" keresi, Ez a mozgalom szellemi segítőtársa
volt az ifjutörök mozgalomnak; ez vég célját: az ideg-en befolyásoktól
mentes török nemzeti állam megteremtését a sok nemzetiségből álló egy-
kori Oszrrrán Bírodaíom f'e~b()m:M>sáVla,1a v'i1Iágháború' után érte el Kemá'l
Atatürk vezetése alatt. Ha az. ifjutörök mozgalom nem is volt mentes túl-
zásoktól, az kétségtelen, hogy nemzete számára a .szebb és jobb jövőhöz
vezető utat nyitotta meg. A szultán-khalif'ák uralma alatt már két évszá-
zada "beteg emberként" sínylődött Oszmam Birodalom vezető szerepét és
erkölcsi Itekintélyét IruZiszíárnben a vilMgháború utánelv'eszlt'eÍJtle; számára
tehát nem rnanadt rnás hátna, minlt 'az iszíémelötti IsajátosaJn ;törők hagyo-
mányok felújításával a szó igazi értelmében nemzeti életet kezdeni s tel-
jesen feladni az idegenfajú népek lf.e'Ie:tti uralmát.

A másik három nagy uralaltáji népnél a pánturánizmus nem is tudott
gyökeret ereszteni, hiszen erre nincs is szülcségük, A Iinneknél és a ma-
gyaroknál a nemzetté való tömörülés és a nemzeti művelődés éppen a
keresztyén hitre térésükkel kezdődik, éppen úgy, .mint ahogy a japániak-
nal is a buddhizmus elterjedésével indul meg a sajátos japáni müvelödés,
Magyar nemzeti eszme .és keresztyénség egymástól elválaszthatatlanok. Ezt
kell szernünk előtt tartani, ha bírálatot mondunk azokról at politikai és
"fajvédelmi" mozgalrnakról, amelyek' a turánizmus mezébe szeretnek bur-
kolózni s így intézik támadásaikat a keresztyénség ellen. Ilyen rnozgal-
mak csak .ártanak a magyar nemzeti eszmének és összetartásnak. Erre
pedig napjainkban nagyobb szükség van, mint valaha. Maradjon meg a
turárrizrnus néprokonsági és kUi~túrálLilsmozgalomnek. Az összes "tul'áni"
népek politikai szövetségbe való tömörítése az őket egymástól elválasztó
nagy távoíságokon kívül rrrindaddig amúgy is utópia marad, arníg: 'vala-
mennyien a rnűveltség OIlylaJnmagas folkám nem emelkednek, mint 'a ma-
gyarok, finnek vagy törökök, Igenis, ápoljuk a napjainkban hősies élet-
halál harcot vívó finnekkel, valamint a törökökkel és 'a Felkelő Nap orszá-
gával való rokonérzésünket és kapcsolatainkat, - ezzel csak szolgálha-
tunk a magyarságnak. De eleve utasítsunk el magunktól rninden olyan rnoz-
galrnat, amely magyar nemzeti rnűvelödésünk és államiságunlk: alapját,
keresztyénségünket igyekszik a "turániz;mus" hamis rnezébe burkolva
támadni. Dr. Somogyi 'József'
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A templomtorony üzenete.
~bben az esztendőben folyóiratunk végig szándékozik tekinteni a

tt'mplom0?J.A templom nem istentiszteleti szükséghajlék, fölösleges fény-
üzés az Egyház -életében (sokan rnondiak, hogyadrágla templomok he-

-/yett inkább imaházakat építsünk, rnelyekben ugyanannyi ember fér el és
amelyek jóval kevesebb pénzt emésztnek f'el), hanem az egyháznak kőbe
faragott, térben kifejezett, formákba öntött, színruhába öltözött hitvaJJása.
Ha a templom valóban az Egyház lényegének megfelelően épült, megszö-
lalnak a kövei és bizonyságot tesznek az evangéliumról. A helyesen épített
és berendezett templomban a hétköznapi rohanásban egy percre betért
magános hívő sincsen egyedül, hanem Isten elé kényszeríti és viszi őt a
templom belsejének hangtalan, néma, de a megnyílt szemek előtt mégis
beszédes prédikációja. Az evangélikus templom, annak belső térhatása és
minden egyes része szemnek szóló igehirdetés.

Ebből a megállapításunkból - amel~e már- jafrltál'i seámunkben el-
Jutottunk, - két szükségszerűség következik: Templomépítő gyülekeze-
teink ne feledkezzenek meg arról, hogy nem tetszetős, korszerű, ilyen vagy
olyan stílusú istenházát kell építeniök, hanem eleven, prédikáló temp-
lomot. A templomépítés ezért sohasem.csupán építészeti szakkérdés. hanem
teológiai probléma. Ugyanekkor azonban másik feladat elé is' kerül az
Egyház. Nem elégedhetik meg aZZJa11a többé-kevésbbé elmosódott hatassaí,
amelyet az Egyház lényegének megfelelően alkotott templom kivált az
emberből, hanem a hívő lelkiségétől, hangulatától függővé tett benyomáso-
kat érthető szóvai! vilMgos, Iélremagyarázbatatlen igehirdetessé 'klelllltuda-
tosítania . .Az Egyháznak templomáról ésannak részeiról tanítania kell.
Erre a, feladatra vállajkozott a templomról szóló sorozatával folyóiratunk.

A templomnak külsőleg legszembeötlőbb része a torony. Megszoktuk
már, hogy a torony nélkül épített evangélikus templomot csonkának, befe-
jezetlennek érezzük. Oe hát van-e valami különös jelentősége és értelme
a toronynak? Vagy csak régi egyházi megszokottság építi azokat ternp-
lomrai ok ra ?

A gyülekezet a toronnyal hitvaJlást tesz arról, hogy az Egyház az ;j

hely, ahol lsten és az ő királysága jelen van ezen a világon. A templom-
torony az ég felé nyúlik és Jákób álmának mennybeérő léiréiére emlé-
keztet (1. M6zes 28, 11-12). Mintha azt mondaná: itt van az a hely, ahol
a kavargó, füstös, zajos, rohanó város vagy 'a földhöz tap adó, földdel vias-
kodó falu felett megnyílik az ég és Isten leszáll hozzánk. Itt van az '1.

hely, ahol megvalósul Isten királyi uralma. Félre ne értsük egymást. Nem
a templomfalak biztosítják az Isten jelenlétét s az ő országa nem korlá-
tozható négy fal közé, de a templom szimbólumává válik az Egyháznak
és házává az igének és a szentségeknek. Az Isten pedig az ige éIS 'a szent-
ségek népéhez; az Egyházhoz jön ma és rnindenkor. Nem lehet Öt al':
Egyházon kívül keresni és megtalálni. A templomtoronnyal az Egyház
tudtul adja a világnak: nem vezet .más létra a mennyből a földre és a föld-
ről a rnennybe, csak az Egyházon keresztül.

Az Egyház a toronnyal hatalmi igényt támaszt az egész világr •.
A torony ősidők óta az erőnek és az uralomnak a kifejezése. A bábeli
torony alkotói hatalmi vágyukat akarták az égig érő toronyba építeni,
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hogy "ureVlet szerezzenek magu'k'l1laJk az egész Iöld szfnén" (1. Mózes 11, l.....--ő.)
A regényes középkori idők hegyen magasodó vártornyai fenyegetően ör-
ködtek a völgyek felett és rnessziröl tudtul adták a síkság utas ának vagy
<ellenségének a várur hatalmi területét. A templomtorony nem az emberi
góg és dicsőségvágy szolg álatában áll, de ugyancsak uralmi igényt jelent
be és kifejezi az Egyház mérhetetlen törekvését, mellyel ki akarja terjesz-
teni Isten uralmát az egész földre. A toronnyal az Egyház hangosan hir-
deti: nem hajlandó meghúzódni a világ félreeső sarkában, nem elégszik
meg néhány "Vlall1M1sos'h:~lrki,ségű" 'ember ,~eI1kesedésév'el, ,11Iemakar elveszni
az élet forgatagában, nem nyugszik bele, hogy a többi egyesület mellé
szürküljön és jelentéktelenedjen, hanem az Istennek követeli az egész
helységet düíedezö viskőivalés fényes paíotárval, éjtszakájával és napp alá-
val, műhelyeinek izzadtságával és szórakozóhelyeinek zajos vidámságával,
a kórházakban síró szenvedéssel és a temetőben nyugvó halottakkal együtt.
A toronnyal az Egyház kiáll a világ piacára és bejelenti Isten királyí igé-
nyét mindenre és mindenkire. Igy lesz a templomtorony az egyház szolg á-

Iatának, vágyának, de reménységének is a hordozój a: azért él az Egyház,
hogy Isten dicsősége a föld széléig terjedjen.

A templomtoronnyal az Egyhéz» megéllit és hivogat. A torony a
templomnak felemelt keze, amely álli-t kiállt az e világ gondjaiba temet-
kező emberneki Ne menj tovább földre hajtott arccal! Ne feledkezz belt
egészen munkádba és megélhetésed nehézségeibe! Ne merülj el élvezeteid-
nek óráiban! Akár zakatoló gyár vagy unalmas hivatal felé sietsz, akár
kávéházba. filmszinházba vagy a korzó ra igyekezel, akár meleg családi
otthonodnak előre érzett ízével a szádban tartasz, hazafelé vagy orvoshoz
szaladsz beteg szerettednek kínzó tudatával a szívedben: a templom-
toronynak .a házaik rengetegében vagy 'a fehérfafú falusi bajíékok .egyhangú-
ságában elibédvágódó képe az egy szükséges dologra akar ráébreszteni és
az örökkévalóság üzenete elé állítaní. Az Egyház a tornyot látható intő
jelnek állítja a város vagy község életének az útjába, hogy tekintetünket
felfelé irányítsa. A torony azonban ugyanekkor a ha rangok hordozásával
az egyház hivogató szavává válik. A megállított vándort, aki rádöbben,
hogy nincsen itt maradandó városa, hívja a jövendő keresésére: lépj be
az ige házába, ahol Istennek mai hozzád szóló beszédét prédikáljak. Lépj
be 'az imádság házába, ahol magadban is az Istennel vagy, mert a templom
belső terében és formáiban megnyilatkozó ige az élő egy igaz Isten elé
állít. Lépj be a gyülekezet hajlékába, ahol Krisztus népe imádja Istenét
és hallgatja annak szavát,

A templomtorony üzenete a legmagasabb pontjára állított keresztben
csúcsosodik: ki. Az egyház ezzel a kereszttel tárja oda a világ elé egyetlen
igazi mondanivalóját: a Krisztus keresztjéről való beszédet. A kereszten
jött legközelebb hozzánk az Isten és itt kezdődött meg az ő királyi uralma
bún és halál felett; a kereszten váltotta meg magánalt szent Fiárrak vére
J1Jtarl az egész vikágot, 'hogy meghajoljunk uralmi igénye előtt és Néki él-
jünk; a kereszttel emeli fel fejünket a földrő! az ö atyai arcára és a ke-
reszthez hivogat a "nagy nyomorúságból".

A templomtorony amenny köze/ségét, az lsten uralmi igényét, meg-
állító és hivogató szavát jelzi s mindezt a keresztben és a kereszt által.. -

Veöreös Imre.
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Ezerkilencszázharminckilenc háborús öszén a hatvanszeros túlerőtől
szorongatott Finnország fia kapta meg az irodalmi Nobel-díjat Kis nem-
zetek dicsősége mindig nagyobb, mint valamely világbirodalom elsősége.
Az idei nyertes (Frans Emil) Sillenpéé»; nemcsak a rokonszenv hozza közel
szívűnkhöz, hanem az a tény is, hogy hasonló kis nemzet, rokon nép tagjai'
közül való.

Írónk 1888. szeptember 16-án született, tehát közel 52 éves. Osei ön-
álló kisgazdák voltak, édesatyja azonban már mások számára is dolgozni
volt kénytelen, hogy családjának békés, megelégedett életet biztosíthasson.
Középiskoláit Tamperében végezte, 20 éves korában pedig Helsinkibe ment
az egyetemre. Közben bebarangolta szinte egész Finnországot s meg-
ismerte hazája különbözö jellegzetes tájait. A természettudományi karon
eltöltött öt esztendő nem szólt bele döntően Sillanpaá életébe, csakhamar
felcserélte az e fajta tudományt az irodalom művelésével. Nem maradtak
azonban nyom nélkül a Helsinkiben eltöltött évek, rnert ekkor került köze-
lebbi kapcsolatba a híres zeneszerző SibeIiusszal, 'a festő Jsmetettie; és
Juhani Ahoval, aki nagy művészettel pendítette meg élénk és élethű ter-
mészetleírásai által újszerű prózájaban a líra finom húrjait. Visszatérve
a szülői hajlékba nemsokára megnősült: 1916-ban egyszerű failusi leányt
vezetett oltárhoz. írói pályája egyenesen vezet felfelé. Első regénye (Elarna
ja ,aurhlllm - É1d és nap, 1916.) vidéki 'történet,et rnond el Knut Hamsun
modorában. Látszik azonban, hogy a városi élet ábrázolása, városi emberek
jeUeméneik rajzolása táVOli ádmig,azli énjétől IS csak tapogatózik, míg f alusi
képei, jellemei biztoskezű művész alkotásai. Az EIama ja aurinko-ban adott
igéreteket három évvel később váltotta be Hurskas kutius (Istenfélő sze-
génység) círnű regényében, melyben pszichologici jdLemz'és,ekke~ ismerteti
a szülőföldjét feldúló háború előzményeit és okait. Forradalmi képei nem-
csak ebben a regényében jelennek meg .. A Siljában is kapunk egy hosz-
szabb epizódban áttekintést a vörös-fehér harcról. Több regénye és no-
velláskötete között a legáltalánosabb elismerést a Nuorena nukkunut (Fiata-
lon elhunyt) című, 1931-ben megjelent regénye hozta. Ezt a kihaló gazda-
családról írt szornorkán történetet fordította Ile dr. Némethné Sebestyén
Irén, legkiválóbb műfordítóink egyike "Silja. Egy régi családfa utolsó haj-
tása" címen. Sikerült neki elérnie azt, amit így fogalmazott meg, mint a
fordítás célját: "visszaadni az eredeti nyelv és stílus minden fordulatát és
finomságát ... H mert Sillanpaa rendkívül egyéni nyelve és stílusa nem kül-
söség, nem modor, hanem hozzátartozik írói rnűvészete lényegéhez. Minden
szava mögött gondolat és tartalom van (Északi rokonaink, 1939. 1. kötet,
57. Iap).

Láttuk az író éilre:tl~ s Igy nem csodátkozhatunk azon, hogy regé-
nyeinek és novellainak nagy részében földmívesekkel foglalkozik, azok
problémáját tárgyalja, velük együtt él és érez. Ebben az egyetlen magyar
nyelven mégjelent regényében, melynek már második kiadása is meg-
jelent, szintén erről beszél.

Silja egy hajdan jómódú gazdacsalád elszegényedett gyermeke. Édes-
apja tönkre ment s el kellett hagyniok az ősi Salmelus birtokot. Anyja,
Hilma asszony nem sokkal élte túl a költözködést, s a kis erdei kunyhóban
egyedül malradt arz apa és leánya. Salrnelus Kustaa sem maradt sokáig'
leánya mellett. Mikor a tempíoenfaluban Silja először járult az oltárhoz,
hogy a konfirmációi oktatás után először vegye magához az Úr testét és
vérét, az erdei kunyhóban akkor dobbant utolsót édesapja szíve. Silja
szegény leány volt, el kellett mennie szolg álni. Jobb, rosszabb gazdák pa-
rancsolgattak a gyenge fiatal leánynak. Mindig vágyakozott valami isme-
rdlen gyönyörűség után, rníg egyszer, rmidőn "olyan íkomoly dolgok tör-
téntek a nagyvilágban, hogy azokról a szolgálók szobáiában is tudomást
szereztek", megismerte azt a férfit, lakit méttónak tartott ,a szerelmére,
Szerelme viszonzásra és beteljesülésre is talált, de kedvesének csakhamar
ell kellett utaznia s újra egyedül maradt. Agynak esett s hosszú gyengéllke-
dése után Kierikka gazdáékhoz került, ahol átélte az 1917-i vörös és fehér
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változást. A háborút követő nyáron elment előbbi helyére, ahol éppen egy
évvel azelőtt, a Szent Iván napi táncmulatság után olyan nagyon boldogan
éltek Varjasszak Volt gazdájának hideg fogadása, kedvesének távolléte
nem kedvetlenítette el. Nem sebezte meg szívét az a hír sem, hogy Varjas
az ország déli részében átlőtt tüdővel és féllábbal szenved egy kérházban.
M1kor hazafelé rnent s a fáradtságtöl lleülve .a földön köhögése nyomán
piros foltocskák keletkeztek, akkor érezte igazán, hogy megtalálták
egymást:

"Szíve megtalálta és innen kezdve egyedül csak az övé volt. Mindig
csak ketten lesznek. Nem járnak emberek közé; miért lássa mindenki, ~gy
barátja meg van csonkítva? Csak éldegél nek kettesben, és ezt annál köny-
nyebben elképzelhette, mivel barátja testi tartózkodási helyéről nem tudott
semmi bizonyosat. A hosszú pihenő az útszélen ,azZJ~ végződött, hogy a
leány erős és bizakodó lélekkel állt föl. A majdnem nyomtalanul el enyé-
szett vércseppek is 'a rég letűnt mu11t'ba tartoztak már. Ez 'a leány sohasern
volt bizonyosabb abban, hogy életben marad, mint most, amikor felállt,
pedig teste olyan volt, mintha nem is az övé volna, és továbbra is hideg-
Jázá's és szornjúság gyötörte. Most már éI~ni ikelll és erősödni; úgy érezte,
hogy barátja percről-percre közelebb jön, alakja nagyobbodik. Barátja sok
mindenen ment keresztül azóta, hogy a nyáron elutazott, tavaly nyáron -
vagy csak az imént; közben sok minden történt, de ez most mind semmivé
lett. Az elutazása ts valamilyen tévedés volt, és Silja' nem tudta ésszel
felérni. Igy történhetett azután, hogy most ott fekszik valahol nyomoréken
és ö, eggyéforrt létük másik emberi tényezője, most szintén nagyon homá-
lyos úton bolyong, Kierikka felé, egy gazdaházba. ahol mocskos ruhák
vannak, málladozó falak és veszekedő közönyös emberek. Igazán csodá-
latos útakon járnak mind a ketten." ,

Kierikkába visszatérve ágy nak dőlt s gyenge szervezete hamarosan
felőrlődött. Utolsó óráit egészen különös, az úton érzett megszépítő fény
ragyogta be. Aztán "qsak egyszerüen elsorvadt az anyag és tisztelettel
átengedte helyét a léleknek .•. " Hervadása: liliomhullás volt.

Érdekles egyformaság vonuh viégig a osaMdbagak 'hall:á.\ábarn. Ven ebben
valami tradicionalizrnus, hogy a földmíves generációk ugyanahhoz- az örök-
séghez: a földhöz ragaszkodo életük után halálukban is egyek legyenek.
Valami bibliai "csontomból való csont és testemből való test" következe-
tesség ez. Az öreg Salmust halva találták a csürben, rnunkáia közben ha-
nyattfekve, oldala mellett két karját kinyújtva, Fia, Silja édesapja ugyanúgy
vágódott el az asztal mellett, miután lányát a templomfaluba küldte.
S ahogy fiú követi az apát, úgy hasonlít anyjára a leány. A testnek ugyan-
azon fogyatékossága gyengítette Hilma asszony erejét, mint amely Silját
tönkretette. Mindkettőjük sápadt arcán ugyanolyan piros rózsák mosödtak
el s köhögésüktől egyformán féltek az idegen emberek.

Egy csail'ádú tragédÍla utolsó felvonása Sjlja, flÍílliáij,éjapedig a leány
halála. Ez az út igen finoman motivált képben rajzolódik elénk. Mint 1.:Z
ilyen tragédiák legnagyobb részét, ezt is az okozta, hogy voltak a házas-
társaknak olyan ügyei, rnelyeket egymásnak sohasem mondtak el. Silia
szülei esetében elhidegülés következett be akkor, mikor Hilma asszony
egész rokonsága nyakukra járt mindenféle kéréssel s· Kustaa nem nagyon
állhatta őket. A szakadás itt kezdődik s így, lesz a regény főmotívuma az

egyedüllét. Mindig visszatér az író Kustaara, hogy mennyit .Jcüzdött és
nem is gondolt arra, hogy feleségétől segítséget várjon küzdelmeiben",
Később Silját ábrázolja így. Mennyit töpreng a szegény leány társtalanul
s mikor végre talál valakit, azt is elveszíti. - Az egyedüliség érzése fo-
kozta a család romlását. Kustaa inni kezd s a romlást nagyszerűert szem-
lélteti az író egy-egy odavetett. szóval: "Egyik-másik szomszéd több
olyan dolgot figyelhetett meg Salmelusban, ami most másként volt, mint
az előbbi gazdák idejében, Olyasmi, ami javításra szorult volna, egy-egy
leesett borítódeszka, egy-egy rozoga sövényajtó egyre hosszabb ideig ma-
radt úgy, ahogy volt. Tavaszra maradt a szántóföldeken az, amit ősszel
kellett volna elvégezni. Az ugarföldeiken ·a vízlevezetőárkok egyrészét nem
ásták meg.". II - Felesége elhidegülésének is megvolt at oka. Épp 'akkor,
mikor az első kisbabát várták, Kustaa szénáért ment a földekre s útközben
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betért az öreg Vuorenmaa házába, akinek leányát Sil ma bátyja csábította
el. Mivel nekik nem volt pénzük, Kustaaéktól kértek. A látogatás hosszúra
nyult, s míkoreste hazaért 'a gazda, felesége tudta már, hogy hol időzött
férje, Kérdése csendes szerrrrehányás volt, - .azt 'hitte, hogy 'hűtlen vOIlit
hozzá. Kustaa ugyanis nem nagyon vallotta be, hogy sógorát ő segítette
ki: a titkclózásbót félreéreés, a félreértésből 'elfordwMis ~let1:,- 5 míndee
csak siettette a család romlását.

Silia finom, törékeny lelke érzékenyen rezdül meg minden hatásra.
Társtalan fiatalsága, nehéz szolgálatra kényszerült törékeny teste, hófehér
lelke, öröme ésbánata nagyon messzire kiemelik a regény középszerü,
köznapi alakjainak sürgésforgásából. Sillanppaa nem ad róla részletes le-
írást, csak elképzeljük szavai, tettei és töprengései után s a kép egy felet-
tünk álló, könyed, a valóságtól távol eső légies alakot ábrázol. Csak egy
hozzáméltót találunk: Armast, akit szintén rajongó lelkén keresztül ismer-
hetünk meg; Kettőjük szerelme olvasztja fel azt a hidegséget, melyet Silja
lelliklében az egyedüüét okozoot, !kettőjülk szerelrnében teljesedik be Silja
rég megálmodott leányábrándja, s kettőjük szerelme lop bele valami ro-
mantikus ízt a regénybe azzal, hogy a tüdőbeteg leány utolsó óráiban
érzi magához legközelebb kedvesét, rnikor ő mcssze tőle súlyos sebe-
sülten fekszik!

Ez laJZindirekt jeillLemzlési rnód, rnely elmosódotd, de élö és művészi szemé-
Iyelket formát 'I!eszliannyira ÍlÍI1aliváSil]l.anpaa alLakjai't. Nem akütsö eserné-
nyek epikus felsorolása és a jellemek erkölcsi vagy lélektani magyaráz-
gatésa fontos számára, hanern-az emberben rejlő ösetönélet [elenségeinek
követése, ezek tartalmának: az ösztönös cselekedetek visszaadása finom,
mesterkéletlen, természetes aínaJi eszközökkel,

Sillanp aa faluról származik, egyszerű sorból került a Nobel-díjas írók
közé, de mint egyetemet járt, elismert író sem vesztette el kapcsolatát a
földdel. Tájai a finn természet tájai. Ez számára az élet. Benne él és ezt
ismerteti, Nem vakul azonban el, szinte tudatosan vigyáz arra, hogy ne
vigye túlságba la természet ILeírását. ("Alki .az lészakii nyári éjtszakát 'Leírja;
azon kapja magát, hogy belekerült ismert fordulatok varázskörébe." .-
Ilyen személyes közbeszólás sok található a regényben s ez nincs előnyére.
Megakasztja a cselekv ény természetes folyását s mintegy az olvasó és a
történet közé áJI.)

Hősei' nem a "felébredt" finnek közül kerülnek ki. Alakjainak nem
lsten feLé néző énjét vJlMgí'tj>ameg, halnem laz ösztönös, nagyon is ,e vi:llágba
gyökerezett életét mutatja be. Ez a jellemzésmód s 'az a készség, mellyel
paraszti alakjait úgy tudja rnozg atni, hogy .mínden szavuk és cselekedetük
végtelen egyszerűséggel, 'természetesen lk!öV'etlklez'nelk egymásból: hozza
közel regényírását minden ember szívéhez.

Margöcsy 'Józu}.

MINDEN CSAK JEL.
A végtelen tenger nem víztömeg
Nekem, mint eddig - - s mely fölötte elcsap:
A szél nem puszta hang - - s a csillag nem csak
Aranykő és maguk a holt kövek

Nem szertemáló semmiség - - s a fát,
Mely lombos fővel, széltől térdre nyomva
Erőlködik, pattanjon fel maqosra,
Hogy a felhőkhöz zúgjon bús imát:

Nem látom puszta fának - - - Lám, jellé lett
Nekem minden. Nagy bűvös kapcsolat
Fog össze mindent, mit csak sejtve érzek.

B én több vagyok magamnak, mint mivé tett
Vér, sors - - Mulandó, lelkem, itt a léted.
Lásd, minden csak jel, s föl fel é mutat. Kutas Kálmán.
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KRÓNIKA
A pápa és az olas~ király

kölcsönös látogatása karácsony táján még a háborús események közben is
világszerte nagy feltűnést és figyelmet keltett. Különösen az volt a "világ"
szenzáció", hogy ,a pápa viszonozta az olasz uralkodó látogatását. A napi-
lapok megemIítettéik, hogy az utolsó ilyen pápai látogatás 1858-ban tör-
tént. Hiszen 1870 óta a pápák, az egyházi államnak az olasz birodalomba
történt bekebelezese miatt, a Vatikán foglyainak tekintették magukat és
palotájnkat nem hagyták el. 'Ezért emelkedett ki ez a látogatás olyan je-
lentösen az utóbbi évelkben már szinte megszokottá vált államfői és ural-
kodói látogatások sorából. Rórna népének pedig az esős idő ellenére is
különleges látvány és élmény volt a fényes felvonulás és a nyitott gép-
kocsiban trónszéken ülő és áldást osztó pápa látása. A pápa beszédében ki-
emelte, hogy a Vatikánt és Kvirinált most a béke szálai fűzik össze. Ennek
a tlz év előtt létrejött békének a megpecsételése volt éppen ez a látogatás.

Ez azért lilSjelentős, mert az utóbbi időben egyébkén is gyakrar; tha,l-
latszanak olyan ha,ngolk, amelyek a háború borzaérneinak megszüntetését,
vagyis a béke megteremtését a pápától várják. Még az Egyesült Államok
elnöke is a pápa felé fordult szózatával. Bizonyos, hogya pápa nemzetközi
tekintélye hirtelen megnövelkedett, és ez a tekintélynövekedés természet-
szerűen átsugárzik a római katholikus egyházra is. Sokaknak talán fáj az,
hogy az evangélikus egyháznak nincs része most ilyen inegtiszteltetésben,
rnert nincs olyan fóruma, amelyik hasonló nemzetközi tekintéllyel lép-
hetne fel. Az evangélikus finn nép hősies küzdelméböl sem igen jut meg-
becsülés az evangélikus keresztyénségnek, még ez is inkább a pápa poli-
tikai tekintélyét látszik erősíteni. Oe kár volna ezért búsulni és 'a pápa
tekintélyének növekedését irigyelni, .

Nincs mit csodálkozni azon, hogy ez így történik. A pápaság nem
felejtette el középkori hatalmát, szinte "totális" uralmát. Az olasz állam,
azaz Mussolini jóvoltából visszanyert kis szuverén terület: a Vatikán-város,
elég-ahhoz, hogy innen újabb hódításokra induljon. Az új pápa nem hiába
diplornata-polétfkus pápa. EI 'lehetünk tehát Ikészü.\vea1rJ1a, hogy a pápa '00
egyháza a rnostaní bonyolult nemzetközi helyzetből, a népek háborúsko-
dásából jelentős sikereket fog elkönyvelni. - Mindez azonban minket nem
téveszthet meg a felől, hogy Krisztus egyházának nem lehetnek po:!:iti1kai és
hatalmi c-élkitűzései. Az 'ti:ye'smi éppen aeént, rnert eltérés az -egyház igazi
hivatásától, hűtlenség a Krisztustól 'kapott rnegbiz atáshoz, - még a leg-
övatosabbés legügyesebb diplomácia esetén is súlyos hitelvesztésnek teszi
ki az egész keresztyénséget. Elég tanulságot szolgáltatott már erre a tör-
térielem. A Ik!özépkol'i pápai Ihata:lom összeomlását a még csalk éledezö
nemzeti szellern idézte elö: az egyházi állam 1870-ben az olasz nemzeti
állam megteremtésének esett 'áldozatul. Tudunlk az újkorhan olyan pápai
látogatásról, amely súlyos kudarccai végződött (VI. Pius bécsi látogatása'
1782-ben).

Nem a káröröm, csak az intő figyelmeztetés szava ez. Tudjuk, hogy'
Röma útjait és céljait a mi szavunk nem váitoztatja meg. Oe legalább ha-
zánk és nemzetünk sorsának felelős intézői vigyázzanak A reális politikai
alapokra épített magyar-olasz barátság indoko'lásában imár hamis hang a'
,,lk6ltalikus Magyarország", vagy ajkár 'a "latin IkuLtúrtközösség"em:Ilegetése.
Mi ennek az ellensúlyozására nem hirdetünk, arninthogy nem is hirdethe-
türrk ,,'evangéLikus potitikát", egyházunk nem 'lehet semmiféle po'Litika,i cél-
kitűzések hordozójává. Mi evangélikusok szívből örülünk annak, ha az
egész magyarság, felelkezeti külörrbség nélkül érzi és átérzi a finn test-
véreinkkel való 'lelki és sors-közösséget, és nem válik a finn testvériség
ápolása kizárólag evangélikus üggyé. Viszont éppen olyan elfogulatlanul
és öszíntén 'tudjuk váUalll1i a tisztán 'egyetemes nemzeti érdekű, reális
olasz-badtság p'Ollitlilk!áját 'is. Az IjgalZli,hűeVlrulligéli1kus magyar ernber telje- '
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Oe a kisemmizett Isten él és uralko-
dik. Hatalmának erejét mutatja meg
a kicsi finn népben, akivel most
hasztalan birkózik a bolsevista Orosz-
ország. Csodával határos, ami most
Finnországban történik. Hogy a harc-
nak mi lesz a vége, nem tudjuk. Oe
Istennek van hatalma ahhoz, hogy
győzelmet és vereséget egyaránt fel-
használjon az O országa építésére az
orosz határokon innen és túl.

sen szabad a tiszta magyar nemzeti-népi politika önzetlen szolgálatára,
mert nem kell a nemzeti jelszavakkal egyéb kötöttségeket és törekvése-
ket lepleznie. Számára voltaképpen csak egy kötöttség van: ,az evangélium-
hoz valö hűség, de ezt nem kell, nem is lehet leplezníe, és végeredményben
nem is kötelesség, nanem eröforras. Ezért őszintéri együtt tud örülni és
együtt tud dolgozni rnindenkivel, alki hasonlóan őszéntén törekszák a békére,
legyen az Roosevelt, vagy a pápa. Ezért azonban nem vár a maga és egy-
háza számára a világ hatalmasai részéről sem hódolatot, sem különösebb
tekintélyt, sem hataíomban való részesítést.

SZÉL.JEGYZETEK
Az áldozatra
hívta fel a miniszterelnök a figyel-
met. A "két hústalan napv-nal na-
gyobb" áldozatra is lesz szükség, ha
mind több és több ország kerül bele
a "hadicselekményekbe", még akkor
is, ha Magyarország a "hadicsel ek-
ményeken" kívül marad. Egészen biz-
tos, hogyaminiszterelnöknek volt
oka figyelmeztetni bennünket, hogy
"morgás nélkül" viseljük a megpró-
báltatásokat. Mert könnyű hazafias
beszédeket szönokolni, de sokkal ne-
hezebb a hazát tettekkel is szeretni,
Most lesz rá alkalom. Nekünk evan-
gélikus keresztyéneknek pedig az ál-
dozat vállalásában iö példával kell
elől járnunk. Ha pedig az áldozattal
és lemondással szenvedés is jár
együtt, akkor is tudjuk, hogy Isten
a reánk mért szenvedéssel is hitünket
próbálja, hogy vajjon hívek mara-
dunk-e Ohozzá!

A bolsevizmus
20 esztendeje szenvedés volt az orosz
keresztyénségnek. Az istentelenek
szövetsége milliókat tántorítva el hi-
tüktől, hitetlenségben nevelte az if-
júságot és gyanússá tett mindenkit,
aki még templomba járt. Külön bom-
bavető repülőgépeket vásárolt, hogy
á keresztyének Istenének lakását
felkeresse és onnan kiűzze. A földön
pedig a bolsevizmus lerombolta a
templomokat. Moszkva 200 temploma
közül csak 27 maradt meg. Az ered-
mény pedig? A görög keletiek kará-
csonyán ismét zsúfolásig teltek meg
a templomok. Ez természetes is,
mert míg a bolsevista rendszer azt
hitte, hogy ha a keresztyének Iste-
nét elűzi és kihagyja a számításból,
akkor az valóban meg is semmisüL.

Háromszázöfven éve
jelent meg Károlyi Gáspárnak, az
"istenes vén embernek" a fáradságá-
ból először a teljes magyar Biblia.
Azóta is szakadatlanul végzi áldott
rnunkáját: közel száz kiadásával meg
mindig a legelterjedtebb és legolva-
sottabb magyar könyv, Voltak idők,
amikor fejedelmek és hatalmas fő-
urak hatalmukat és vagyonukat ál-
dozták oda, hogy megjelenhessen és
terjedhessen. Voltak idők, mikor le-
hetetlenné tették idehaza a kinyorna-
tását, akadályozták a terjesztését és
külföldet járt diákok úgy csempész-
ték haza egy-egy féltve őrzött példá-
nyát. Ma ezek az idők elmultak: Oe
érdemes rájuk gondolni. Mert ma a
közönyben, a hitetlenségben minden
elnyomásnál hatalmasabb ellensége
támadt az Irásnak. Amikor most a
jubileum kapcsán büszkén gondolunk
a magyar Biblia áldott szolgálatára,
magyar keresztyének, becsüljük meg
Istennek szabadon szóló igéjét: "Aron
is megvegyétek az alkalmat, mert a
napok gonoszak." (Ef. 5, 16.)

A református egyházi sajtó
jelentős állomáshoz érkezett el ennek
az évnek az elején. A budapesti egy-
házmegye intézkedéséből a .Refor-



mátus Élet" eljut minden budapesti
református családhoz, előfizetési dí-
ját pedig az egyházi adóval szedik
be. Ez az intézkedés lehetövé tette
a "Református Élet" példányszámá-
nak igen nagy fel emelését, vele ható
erejének széleskörű kiterjedését.
Ugyanakkor a "Magyar Ot" is újjá
alakult és mostani heti lap formáj á-
ban a első lépést teszi a protestáns
napilap rég áhított ábrándia felé.
Mindez pedig nemcsak külsőség : aki
figyeli a két lapot, mindegyik sz.i-
mábán tapasztalhatja ariportszerű
elevenséget, az életközelséget, mely
mégsem felületes és igen tiszteletre-
méltó határozottsággal szólaltatja
meg a református meggyőződést. Ez
az egyházi sajtó kilépett elzárkó-
zottságából a közélet porondjára s a
közéletet formáló erövé lesz. Öröm-
mel állapitjuk meg ezt s mégis fáj-
dalom fogja el szívünket akkor, ha
arra gondolunk milyen messzire le-
maradtunk református testvéreink
rnögött. Ok most aratják az érett
gyümölcseit annak az ébredési rnoz-
galomnak, mely náluk a 90-es évek-
ben kezdődött. Ami akkor néhány,
sokat támadott ember ügye volt, az
most átjárta az egyház testének nagy
részét és megújhodást eredménye-
zett. Ennek a megújhodott egyház-
nak - és csak a megújhodott egy-
háznak - van ereje ahhoz, hogy be-
Ieszöljon a magyar ügy alakulásába
és nemzetmentő szolgálatot végez-
zen.

A Szakszervezeti Tanács
nyilatkozatát nem szabad visszhang
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nélkül hagyni.Ez nemcsak hálátlanság,
hanem ügyetlenség is lenne. Két kéz-
zel kell megragadnunk az alkalmat.
hogy a magyarság egységbe ková-
csolódásának ezt az újabb lehetősé-
gét el ne szalasszuk, Ne akadjunk
fenn a nyilatkozat kétkedésre kész-
tető mondatain, ne hánytorgassuk
fel a multat, hanem fogadjuk az
együtthaladás igéretét olyan maga-
tartással, amelyet magunkra nézve
kötelezőnek tartunk, tehát teljes [ó-
hiszeműséget feltételezve, egymást
még gondolatban sem sértegetve. Ne,
várjunk a szociáldemokrata munkas-
ságtól olyan fokú bűntudatot és
bűnvallomást, amilyen számunkra is,
csak követelrnény ; hanem az ilyen
mondat mögött: "a magyar szerve-
zett munkásság ez alkalommal is
kinyilatkoztatja a magyar nemzet-
hez való tartozását és törhetetlen ra-
gaszkodását", -- lássuk meg a néma
bánkódást az egykori szociáldernok-
rata vezetők nemzeti érzéketlensége,
felett. Ne rójjuk fel a szervezett
munkásságnak, hogya mai nehéz:
helyzetben is emlegeti szükség leteit.
Elvégre más oldalon nem találunk
semmi kivetni valót a magyar pa--
rasztság életszínvonalának felemelé-
sét célzó harcban, vagy a tisztviselő--
osztály megélhetését biztositani kr-
vánó törekvésben. A nyilatkozatra az-
lenne a méltó válasz, hogy nemze-
tünk minden más rétege a sokat em-
legetett keresztyénség alázatossága-.
val, a büszkén kidomborított haza-
fiasság áldozatrakészségével azt fe-
lelje rá: Köszönjük; bízunk benne--
te; jertek, rnenjünk együtt!'

SZELLEMI É:LET
Babits Mihály Iegújabb kis köte-

eében, 'a Jónás könyvében csodálatos
értékikie'i ajándékozta meg a magyar-
ságot. Az öregkor hatá rám elérke-
zett költö visszanéz életére és rnind-
az, ami benne elmondhatatlan vagy
elmondható, ami gyötrődés vagy gyö-
nyörűség, ami vereség vagy dicső-
ség volt, összefoglalja Jónás próféta
könyvénelk köLtői parafrázisaban. A
poeta dootus, alkii egyben a legtar-

kábbnyelvű és a leg iátékosabb-rtmü
magyar kÖllrt:ő is volt eddig, eldob
minden költói mesterkedést, a szavak-
ötvözését, a rímeik csiszo'lását, eífe-
lejti az élet komplikábtságát, a túl-
kultúráldságot stb., szóval kárnak és.
szernétnek ítél minderrt, ami a rnultját
atkotta és csak egy !könyörgés tör
f.ell belőle: "Bár ... szerit Bihliája len-.
Ole verstanorn". Míntahogy az aláza-
tos bibjiaolvasö önmagára hullatja az:
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igéből f'elé szóló íitél,etet, úgy Mltja
meg a 'kmtő a maga sorsát Jónás
hűtíenségerben, botladozásaiben és a
mindezek ellenére is hű Isten soha el
nem fogyó kegyelmét. Olyain egy-
szerű, tiszta igehirdetés ez a k'ö'lIte-
rnény, mint arnilyeneket a magyarlee-
resztyénség e1lsőhőskorában, a re-
formáció idején írtalk ,a megragadott
lelkű költő-prédikátorok. M.

Harsányi Zsolt: Szegény János
l-I1. (Singer és Wolf'ner.) - Hersá-
nYia.;'ak,mindenre van ideje, színigaz-
g'ató, író, ujság író, társaségi úriem-
ber ... és minden. Arra is vian mó dja,
hogy rninden esztendőben egy nagyra
rnéretezett történeti életrajz-regény-
nyel bepje meg (vagy talán bosszant-
sa) a rnagyar olvasóközönséget, Leg-
újabb kötete Korvin János tragédiá-
ját beszélli el a már megszokott és
más alllkaJlOlmmallmegbeszélt írói esz-
közökkel. Nem rosszabb ez a könyv
sem az eddigieknél. de nem is jobb.
Tagadhatatlan történeti adatok adják
a 'történet vázat, megpröbáí Harsányi
rnélyebb összefüggéseket is láttatni
a dolgokban, azonban a történeiti re-
gény hat ár áig sehol sem jut 'ell. Sokat
ne~ szabad várnunk e regénytél sern ;
amít szeretünk Harsányiban. a köny-
nyed, szellemes csevegést, azt hiány-
talanul megkapjuk itt is, azonban
végeredményben sajnáljuk érte a két
kötetnyi fáradságot.

Szentmihályiné Szabó Mária: Zri·
nyi Ilona. (Singer és Wolfmer.) - Lé-
nyegesen jobb regényt kapunk Sz. Sz.
M. könyvében, aki színtén a történeti
életrajzok szakmájában dolgozik évek
óta, talán kisebb szorgelornrnal, de
nagyobb eredménnyel. Ez a kötete is
egy érdekes életű magyar történelmi
aLak regénytérnának is nagyon hálás
életét ábrázolja új megvilágításban
az asszony szemévet Sz. Sz. M. két~
ségtelentil tehetséges írónő ,IeJlkiisme-
retes igyekezettel próbMj~ éreztetni
regényében a kor lelkét, az esemé-
nyek mögött .az irányító szellemet
azonbrun itt-ott cserbenhagyja ábrá:
zoíö rnűvészete és csak az eseménye-
k et kapjuk,amiknek egymásutánja-
Dan elvész a regényesség mesef'onola.
Máskor azt hibáztatjuk, hogy .alakjai
egészen modern Ielkiség ről tanús-
kodnak, az író beleérzése egészen
modern formájúvá alakítja intellek-

tusukat, Azaz magyarán az az ér-
zésünk, ,töirténeti tavlatba transzpo-
nált regényt olvasunk, vagy illusz-
trált népies kiadású történetkönyvet
lapozunk, ahol minden helyén van
képanyag, szín és forma, csak a re:
gériyesség hiányzik. A. E.

Magyar városok
képét elevenítette meg előttünk a
Nemzeti Szalon januári f'estömüvé-
szeti kiállítása. Magyarország művé-
szeti kincseit műtörténeti is'merteté-
?ek során jórészt ismerjük, de ugyan-
Ilyen Jelentőséggel kell, hogy blrjon
számunkra a "táj" és a "város kép",
amely önmagában is művészeti való-
sá~ és magyar történeti kompozíciö.
Sajnos a kiállításon túlteng a Buda-
pest-romantika, míg vidéki városain-
kat aránytalanul kevesebb és silá-
nyabb festmény képviseli. Vidéki vá-
rosainknak társadalma még mindiz
nem képes Iestőtehetség einknek ott:
hont adni, sem velük szemben izé-
nyeket támasztani, hogy azok a~u-
tán hazait és vidéki en jellegzeteset
hozhatnának művészetünkben. A mult
századi Pest-Buda képét Ligeti An-
taJ (1823-90) és Nedler Robert
(1858-1938) művészete idézik fel,
míg Csók istván képei Buda~Pest
nagy változásáról tanuskodnak a
"Margithid" hangulatában új nyÜzs-
gő élet zavarja a Ligetlék nyugodtan
hömpölygő Dunáját. Klie Zoltán áz
"Obuda"-i gyárvárost, Vayszada Ká-
roly a moulin touge-os éjszakai vá-
~ost f~sti meg" a "Budapesti fények"
érdeklik. Poharnok Zoltánt finom
kontúrvonalas újszerű rézkarcaiban
nem az árnyékok és festői hatások,
~anem. maga .az építészeti valóság
erdeklt. . ("Miskolci udvarrészlet'l
".ZsámJ;lék", "Az egri várnál'") Mend~
bk La/os a veszprémi bokros-patakos
külváros ról hoz konzervativ kidolgo-
zású, de értékes akvarelIt, míg Vi-
dovszky Béla olajfestményein a tisz-
ta levegős messze Alföld jön közel.
("Baja", "SzoltlOk 'a Zagyva parttal").

Ri.
A ,Magyar Statisztikai Zsebkönyv

legújabb kötete is a hagyományos
sokoldalúsággal és gazdagsággal rnu-
tatja be a számok tükrében a ma-
gyarság életének legfontosabb moz-
zanatait. Az 1938-as és nem sok ví-
gasztalót mond a magyarságnak a
nepmozgalmi statisztika adatain ke-
resztül megnyilatkozó életerejéről.
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Csökkent 'a házasságkötések és a szü-
letések, de szaporodott a halálozások
és a válasok száma. A születések ez-
reléke lezuhant közvetlenül az egy-
'ke határára: 20.1-re. Nagymértékben
megnőtt a harminc éven felül háza-
sodók . száma, ami egymagában is
nyilvanvalóvá teszi a születések to-
vábbi csökkenését. E mellett a tény
mellett csak kevés megnyugtatást je-
lent a gazdasági, termelési és rnunka-
viszonyok, továbbá az egészségügyi
helyzet javulása. Ami az evangélikus
vonatkozásokat illeti, ezekben is sok
a Iehang oló. A tiszta evangélikus há-
zasságok számaránya ismét csökkent.
Kisebb lett az evangélikusság termé-
szetes szaporodása is. Örvendetes az
evangélikus áttéröte számának te-
kintélyes esése. A hozzánk attérők
számának már kevésbbé tudunk" örül-
ni, mert az óriási többlet a zsidóság
átözönléséből ered. 'Ezt viszont nem
lehet egyházunk missziói erejének
növekedésére visszavezetni. Az evan-
g élrkusság számára különösen sokat
mondó adatok közül még csak egyet
akarunk kiemelni; az evangélikus fő-
iskolai és egyetemi hallgatók arány-
száma az elmult évben is tovább.
csökkent és kultúr ális f'ölényünk
egyik legtöbbször 'hangoztatott bizo-
nyítéka rövidesen kiesik kezünkböl.

M.

A Harmadik Birodalom Kultúrképe
címen számol be Rezessy Zoltán
nyíregyházi valíastanér három évvell
ezelőtt Németországbain gyüjtött ta-
pasz<tlaJl13IbairÓlI(Fővárosi Könyvkíadó
'kiadása, 166 1,ap), kiegészítve a Har-
madik Birodadom politikai és társa-
dalmi rajza c. korábban megjelent
rnűvében előadottakat. Könyvében
fogLwllkoziik a nemzeti szocializrnus
kulturpolitikájával, nevelésével, isko-
láíval, különösen részletesen a propa-
gandamirrisztérium szervezetével, to-
vábbá la keresztyénség helyzetével s
egészen röviden a birodalom gazda-
ságpolitikájávaí, Altalében nagy elis-
meréssel, sőt lelkesedéssell ismerteti
a Harmadik Birodatom hivatalos té-
nyezőinek nyílatkozataít, terveit, va-
lamint "a saját tapasztatetait. .azzaí 'a
szándékkal, hogy ezzel ösztönzést,
irányítást adjon a nálunk végzendő
kulturális munkának. Lelkesedése
azonban híjával van a mélyebbre te-
kintésnek. Könyve 'a1lig több ,a nyi-
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tott szemű és a látottaktól megigézett
értelmes riporter beszérnoló iánél, am-
,nak előnyeivel és fogyatkozásaival.
A muttat lils ,azZ1a1l.az egyoildallús,ággall
jeHemzi,ahogY'aJn azt eléje tárták.
Különösen bántó ez az igazságitalan-
ságig fokozódó egyoldalú elrajzolás a
nemzeti szocializrnust megelőző evan-
gélikus egyházról, noha egyébként
nem Ieplez! a "hiltV1aHóegyház" iránti
rokonszenvét. Kár, hogya beszámoló
kissé megkésve jeLent 'megs ezá'ltall
egyik-másik ponton 'már túlhalliado'itá
lett. W.

Hilaire Belloc: XIV. Lajos. A dik-»
tátor-király. (Singer és Wolfner ki-
adása.) Angol szerzö rnunkája a f'nan-
eia Napkir élyröl, és ez a körűlrnény
erősen rá 'i's nyomja bélyegét az elő-
adásra. Az angol szempont érvénye-
süt az 'amg1ld,aivonatkozások kiemelé-
sében, ISŐIÍ áltaááb an .a történelmi es'e-
rnények indító okainak magyarázása-
ban (a pénzügyi hatairnassáogk nagy
szerepe). A történeti életnek a ra-
ci on áiis oldalét ,Iá,tjla leginkább, s
ezért többször rá is mutat számítási
hibákra. Jórészt ·ilyen megítélésset
hrbáztatja p~. la nantesí ediloturn visz-
szavonását is. Különben a szerző mes-
tere a tudományos nagyképüsködés
nélküli, lebilincselő előadásnak. XIV.
Lajos rmagénéletére finom tartózko-
dássad v,ilágí,t rá; környezetének em-
bereit ,néhányecsetvonással ügyesen
jelternzi. Ámbár a könyv a szoros ér-
telmű életrajzon túlmenően, XIV. La-
jos ho szú uralkodásának, jóformán
egész Ikorának történetet nyújtja,
mégis rnindezzeí a . szerző azt akarja
igazolni, hogy minden vegveduralcrn
a kivételes egyeduralkodó személyé-
hez, életéhez van kötve. W.

A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás, ára negyedévre
1.50 RM) október-decemberi száma
közlí Schumann Friedrich Karl "Szám-
adásra készen" címü prédikációját,
Schlatter Adolf "Jézus és Pál" című
tanulmányának folytatását, Bucsay
Mihály dolgozatát "Az úrvacsoraról
szóló tanítás a helvét irányú magyar
reformációban" címmel. Bucsay fi-
gyelemreméltó kísérletet tesz, hogy
Dévai Mátyás, Szegedi Kis István és
Melius Péter úrvacsoraí tanítását egy
egyenes vonalú, sajátságosan ma-
gyar úrvacsora! teológia folyamatába
szerkessze bele. S. J.
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EGYOTT ISTEN ELÓTT
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úro

Jézus Krisztustól!
lsten ezt igéri nekünk: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején"

és megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. (Zsolt. 50, 15.)
Feb r u á r fol y a m á -n
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy nem Ot hívjuk segítségül sokféle nyomorúságunkban, hanem embe-
rektől, körülrnényektöl, politikai fordulátoktól várjuk a szabadulást egyéni
és népi bajainkból, - hogy nem szoktunk rendszeresen imádkozni szoron-
gatott magyar nemzetünkért, - hogy nem imádkozunk állhatatosan a finn
nép szabadságáért, - hogy nem dicsőítjük Ot naponkénti adományaiért;

adjunk hálát az Istennek,
hogy szabadítást ígér rnindazoknak, akik segítségül hívják őt nyomorú-
ságukban, - hogy ígéretét hűségesen beváltja, - hogy irgalmasan figyef
imádságainkra, noha bűnösök vagyunk, - hogy naponként bőven oszto-
gatja nekünk adományait, - hogy erőt ad a finn nemzetnek a vedeke-
zésre, - hogy okos, higgadt vezetőket adott országunknak. - hogy a
békesség idejét türelmi időül hagyta az elmulasztott reformok pótlására,.
az erkölcsök megjavítására, népünk keresztyénségének rnegújhodására, -
hogy szabad nyiltan imádnunk 'Ot;

könyörögjünk az Istennek,
hogy késztessen Szent Lelkével mindnyájunkat naponkénti imádkozásra,
- hogy neveljen minket hálaadásra mind a különleges, mind a megszokott
Iavakért, - hogy oltalmazza meg a finn keresztyénséget és népet, - hogy
adjon istenfélelmet, bölcseséget és önzetlenséget a magyar politikusoknak,
- hogy óvja meg népünket a kicsinyhitűségtöl és elbizakodottságtól, -
hogy tegye egészségessé a magyar családokat, - hogy szerezzen érvényt
törvényeinek, - hogy használja fel egyházunkat a magyarok keresztyén-
ségének rnegújhodásában, - hogy hirdettesse tisztán az egyházban a tör-
vényt és az evangéliumot, - hogy állítson 'be elég munkást egyházunkban.

Oh Isten, én Istenem! Mely igen drágalátcsak én előttem a Te dol-
gaid. Mikor a nyomorúság közepén járok is, megelevenítesz engem; az én
ellenségeim haragja ellen kinyújtod a Te kezedet, és megtart engem a Te
jobb kezed. Kegyelmes az Úr, és igaz, és a mi Istenünk irgalmas, megőrzi
az alázatosakat az Úro Azért oh én lelkem, térj meg a te nyugalmad rar
mert az Úr sok jót tett veled. Megszabadította az Úr az én lelkemet a ha-o
láltól, az én szememet könnyhullatás tói, az én lábamat az eséstől. Ö meg-
kegyelmez minden bűnömnek, és meggyógyítja minden betegségemet, meg-o
szabadította a koporsótól életemet, és megkoronázott engem kegyelmes-
ségével és irgalmasságával; minden jóval megelégítette az én számat, meg-
újította ifjúságornat mint a saskeselyűnek. Azért hát áldjad én lelkem ar
Urat, és minden belső részem az Ö szent nevét; áldjad én lelkem az Urat,
és el ne felejtkezzél semminemű jótéteményéről. Ámen.

(Torkos András: Engesztelő áldozat, 1764. nyornán.)
Lelkem, óh hát mit búslakodol? Van gondviselő Istened. Ha örá hit-o

tel támaszkodol, Mit tehet a sors ellened? Védő szárnyát terjeszti rád,
S te könnyek közt rebegsz hálát.

Csak őt, csak őt hívd segítségül, Mikor szerongat inséged; Ne félj,
Ö nem hagy vigasz nélkül, Bár minden elhagyott téged. Ö adhat, ád is:
oltalmat, Ne csüggedjen bizodalmad!

(Szűcs István, 1768-1839. Keresztyén Énekeskönyv 297, 5-6.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása Györ, Andrássy-út 24.

A fotyotrat elfogadása előfizetési kűtetezettseoee; iár.



.utolsö renden tanulságos az, hogyan vi-
seli szívé.n a bécsi születésű Wimmer, a
Ielsölövöi pap, a nem-németajkúaknak
is Bibliával való ellátását. S. J.

Der Christiche Glaube wie ihn die
,AposteJ bezeugt und unsere Vater be-
kannt haben, dargestelIt in aJten und
'neuen Sinnbildern und Zeichen. - Kas-
seI 1939, Joh, Stauda kiadás, ára 0.90
RM. - Szirnbolumok iránt egyre fogé-
konyabb korunk szépet szerető keresz-
tyénei számára igaz gyönyörűség e kis
tizenhatodrét könyvecskének forgatása,
amely 26 keresztyén jelképpel ábrázolja
művészí rendezésben az apostoli hit-
vallást, 5 híjján a nagy Rudolf Koch
gyűjteményéből vannak a szép famet-
szetek, amelyeknek kiválasztása és el-
rendezése Leonie von Schierstaedt ízlé-
sét dicséri. S. T.

Luther művei. Martin Luther, Aus-
gewiihlte Werke. Herausgegeben von H.
H. Borcherdt und Georg Merz. 2. Ver-
anderte Aufl. München, Chr. Kaiser-
.verlag. Luther válogatott műveinek ez
az u, n. müncheni kiadása a legutóbb
megjelent L és 3. kötettel egyelőre le-
zárult. Az 1. kötet az 1517-19-es évek
főbb iratait tartalmazza (582 lap), köz-
tük olyanokat, amelyek külőnösen fon-
tosak Luther reformátori teológiájának
kialakulása szempontjából (heidelbergi
vitatételek. a szentségekről szóló ser-
rnók). A 3. kötet gazdag anyaga (750
lap) a gyülekezet, istentisztelet és a ta-
nítás új rendjére vonatkozó fontos ira-
tokat tartalmaz, utóbbiak közt a Káté-
kat és a Schmalkaldeni Cikkeket; vé-
gül Luther egyházi énekeit. Ezek a kö-
tetek is jó bevezetéseket és magyarázó
:jegyzeteket nyújtanak az egyes iratok-
hoz. - Ezt az egész kiadást, amely a
latin iratokat is német fordításban köz-
li, nagyon ajánlhatjuk mindenkinek, aki
Luthert közvetlenül és nem egyoldalú
beállításban kívánja megismerni.

W. D.
Frey Fritz: Luthet s Gleubensbegritt,

Leipzig, 1939. Leopold Klotz kiadás, 154'
lap, ára 6 RM, - A fiatal tudós azt a
kérdést vizsgálja, milyen viszonyban áll
egymáshoz Luther hitfogalmában az is-
teni aj ándék és az emberi cselekedet.
'Luther szerinte nem szüntetí meg a ket-
tő között fennálló feszültséget és nem
bontja szét a hit egységét. A későbbi

KONYYSIEMIE
Németh Sámuel: A soproni evangé-

likus líceum küzdelme a nyilvánossági
jogért a Bech-korszekben. Különlenyo-
mat a soproni evangélikus líceum (gim-
náziurn) 1938-39. tanévi Evkönyvéből.
24 lap. E küzdelernnek legfontosabb té-
nyezője Kolbenheyer Mór soproni lelkész
volt; az ő kezdeményezésére vette át a
líceumot a dunántúli egyházkerület a
soproni egyházközségtől, és ez az átvé-
tel tette lehetövé a nyilvánossági jog
elérését 1855-ben a veszélyes államsegély
igénybevétele nélkül. Az evangélikus,
egyházi iskola iránt tanusított, egyház-
kerületi felelősség és áldozathozatal
megható története ma kiváltképpen kö-
telez, hogy hálásak legyünk e tanulmá-
nyért a szerzőj ének. S. J.

Scholtz Edmund: lJIustrierte Ge-
schichte der evangelischen Kirchenge-
meinde Ágfalva - Agendorf, Bánta/va-
Wandorf und Loipersbach. Sopron, 1938.
74 lap, ára 1.30 P. A türelmi rendelet
korszakától kezdve Agf alvához tarto-
zott mint filia Sopronbánfalva és Lépes-
falva. Az utóbbi az u. n. Burgenlandhoz
került, az előbbi pedig a szerző lelkészi
szolg álatának végével önállósult. De ezek
·a gyülekezetek már a reformáció óta
szoros kapcsolatban állottak egymással.
Közös történetüle valóban figyelemre
méltó. A szerző nagy szeretettel fűzte
egymás mellé az összegyűjtött részlete-
ket, népszerűsítő előadásában is minden
adat megbecsülése vezette. Habár egy-
két mondata revizióra szorul, mégis saj-
nálhatiuk, hogy az ágf alvi templom épt-
tése 150 éves emlékünnep ének krónika-
szerü leírásától eltekintve, csak 1893-io-
kapjuk a gyülekezetek történetet. b

S. J.
Zimmermann Bernhard· Hans: Gott-

lieb August Wimmer. Ein Bahnbrecher
der Bibelverbreitung in Südosteuropa.
Különlenyomat a "Jahrbuch der Gesell-
schaft f'ür die Geschichte des Protestan-
tisrnus im éhemaligen und im neuen Ös-
terreich" 58. évfolyamábóL 26 lap. Ez a
dolgozat elsősorban 'azért figyelemre-
méltó, mert részlete egy készülő nagyobb
szabású Wimmer-életrajznak, de magá-
ban is tanulságos, különösképpen a Ká-
rolyi-bibliafordítás jubileumi évében .. Az
1830-as, 40-es évekre vonatkozóan érde-
kes képet nyerünk az egyes vidékek ke-
gyességéről, a papok, polgárság, köz-
nép egyházi magatartásáról. Es nem
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seológia gyakran egyszerűbb formulákra
törekedett, de a keresztyén hitélet való-
ságához csak az áll közel, aki ezt a fe-
szültséget kibírja, mert üdvbizonyossá-
gunknak végső alapja nem a hit, hanelll
Krisztus maga. Csak Obenne oldódik
meg ez a kérdés is. Az értékes tanul-
mány a reformátori teológia felújítását
munkálja. S.

Schempp Paul:Gottes Wort am Sarge.
München, 1938. Kaiser-kiadás, ára 2.20
RM. - 25 halotti beszédet tartalmaz ez
a könyv, melyeket Iptingenben, egy kis
faluban mondott el Schempp. Mindegyik
beszéden érezni, hogy egyszeri alkalom-
ra készült és ugyanakkor nyilvánvalóvá
válik, hogy egy egyetemes nyomorúság-
gal állunk szemben. Ismeri a gyászoló
ember minden kérdését és kifakadásait.
Ezek mind előkerülnek beszédeiben is,
de nem vitázik velük, hanem egyszerű
valósággal igyekszik szóhoz juttatni azt,
aki egyedül illetékes vígasztaini még a
koporsó mellett is. Könyvével nem ta-
nítani, hanem vígasztaini akar. Mégis na-
gyon sokat tanulhatunk belőle. b.

Pongrácz József: János evangéIioma
magyarázata. Pápa, 1939. Főiskolai
könyvnyornda, LXIV. és 360 lap, ára
10 P. - Mint a Máté ev-ról és az Ap.
Cselekedeteiről szóló néhány évvel ez-
előtt megjelent kornmentárok, ez is első
sorban teológusok számára készült
könyv, Nagy szorgalommal gyüjtí ' össze
az adatokat, úgyhogy első' bevezetésül
ilgen jól használható idegen nyelvet nem
!értő magyar teológusoknak. Mint a ré-
gebbi köteteket, ezt is jellemzi az egyes
~zavakhoz fűzött rövid magyarázó meg-
[egyzések módszere: kár, hogy ez nem
mutatja eléggé a szöveg összefüggő ér-
telmét. Álláspontja általában erősen kon-
zervatív, csak az a kár, hogy, érvelése
nem mindenhol eléggé meggyőző. Me~
legen ajánljuk lelkészeknek. K.

Kunze Gerhard: Aus der Frühzeit der
Kirche Jesu Christi. .Göttingen, 1938.
Vandenhoeck és Ruprecht. 130 lap, ára
,2.10 RM. - Biblia-órákból nőtt ki ez a
hasznos kis könyvecske, amely a Csele-
kedetek Könyvének népies, építő és a
mai ember nyelvén szóló magyarázatát
adja. Nem versről-versre halad, hanem
összefüggő részek szerint tárgyalja az
anyagot, amelyeknek megfelelő cfmeibe
foglalja össze a tartalmat. Munkájából
.kitűnik, hogy itt nem emberek életéről
lés működéséről van szó, hanem a meg-
dicsőült Krisztusnak az antik világon át
való diadal-útjáról. Magán használatra,
valamint kisebb közösségek biliaórái szá-
mára ajánlható. . K. J.

Gibson Moóro--Lukácsy Imre: Szeni
Máté evangéliom ának magyarázata. Bu-
dapest, 1939. 290 lap, ára fűzve 4 P. -
'Összefüggő részek szerint és nem vers-
ről-versre halad; népies, érthető, eleven
stílusban, jó fordítással megírt munka.
Ezzel fordító befejezte mind a négy
evangéliom nak angolból magyarra való
átültetését, és értékes szolgálatot tett a
magyar protestáns biblia olvasó és a Bib-
lia értelmét kereső hívő közönség sza-
rnára, Bár az egyes evangéliomokat más
és más Író magyarázza, a közös célt, 8

Biblia építő célzatú magyarázatát rnind-
egyik egyformán szem előtt tartja. Az
eredetiben az angolszász protestantiz-
must szem előtt tartó műveken a refor-
máció kálvini irányához való hajlás érez-
hető. . K. J.

Klihler Martin: Jesus und das Alte
Testament. Gütersloh, 1938. Bertelsmann-
kiadás, 80 lap, ára 1.80 RM. - Régi, de
'világos szózat a most annyira aktuális
kérdéshez, amelyet éppen ezért sokra kell
'értékelni. A már régen pihenni tért szer-
ző úgy szól beíe e munkájában a mának
egyik legégetőbb vitakérdésébe. mintha
iközöttünk élne. Nyugodtan, tárgyilago-
'san, í de evangéliomi határozottsággal.
[Azt is bizonyítja e tanulmány, hogy n
most újnak feltüntetett problémák va-
Iójában már régen megvoltak és régen
'megfelelt rájuk az evangéliom egyháza.
A felfokozott hangerő, amelyet e kérdés
tárgyalásanal napjainkban hallunk, egy-
általában nem bizonyít a már régen kel-
lő értékére leszál!ított támadas belső
ereje és igazsága mellett. K. J.

Oehler Wilhelm: Das Wort des Jo-
hannes an die Gemeinde. Gütersloh,
:1938. Bertelsmann-kiadás, 238 lap, ára
kötve 6 RM. - Foglalkozik Jézus bú-
csúbeszédeivel Ján. 15-17. alapján, .Iá-
rios leveleivel és a Jelenések könyvével,
Schlatter szellemében, mint a tanítvány
visszhangját á mester szavára, írta mü-
'Vét, amely folytatása a János ew-áról írt
pompás korábbi művének. Népszerűen,
de mégis tudományos alapon magyaráz-
za a sokszor nem könnyű szövegeket,
hogy azokat a jelen gyülekezet számára
hasznosítsa. Érthetően a legbővebben a
Uelenések könyvével foglalkozik és e
sok-sok drága kincset rejtegető prófétai
mű lényegébe nagy szerétettel igyekszik
behatolni, és annak .aktualitását éppen
korunkra vonatkozólag kimutatni.

K. J.
Schlink Edmund: Die Gemeinde Jesu

Christi und die Anfechtung. München,
)1939. Kaiser-kiadás 35 lap, ára: 0.80 RM.
Schlink hangsúlyozza, hogy csak a gyü-

",



- kkezet tudja mi a kísértés, mert kísér-
Ités csak ott van, ahol az Igét hirdetik.
Ezért nem tud kísértésről semmit a vi-
lág. A kísértés viszont nem az emberek,
nem is a sátán műve, hanem maga lsten
áll a kisértés mög ött, Isten maga cse-
fekszik ellenségeink által. A kísértések
között a gyülekezetnek az a feladata,
hogy harcoljon Istennel, Isten haragjá-
val szemben lsten kegyelméért. Ez a
harc nem más voltaképpen, mint hit ab-
ban, amit Isten a keresztségben meg-
<igért nekünk. - A Miatyánk hatodik ké-
résének a hátterét is az a tény adja meg,
hogy Isten kísértésbe viszi gyülekezetét.
De nem ő kísért, O maga sohasem válik
1élrevezetővé és az ördöggel egyenlővé.
"Isten kísértésbe visz" és "Isten nem ki-
'Sért" ez a két tétel nem dialektikus el-
lentétben áll egymással, hanem miként
a törvény az evangéliumban, úgy oldó-
dik fel az első annak a bizonyosságában,
hogy Isten nem kisért. Krisztus visszajö-
vetele után azonban ez a megkűlönböz-
,tetés már nem lesz többé aktuális, b.

v. Walter, Johannes: Die Geschichte
des Christentums. 4. Halbband. Die Neu-
zeit. Güttersloh, 1938. Bertelsmann ki-
adás, ára 20.50 RM. VI. + 349-1079. lpk,
- Walter nagy összefoglalásának előző
kötetét 1936. júniusában ismertette könyv-
szernlénk. Ez a kötet ugyanazokkal az
előnyökkel dicsekedhetik, mint amelyek-
.ről annak idején megemlékeztünk. Saj-
nos, a magyar viszonyok ismertetésének
még kevesebb hely jutott, mint korábban.
Kár, hogy éppen e részekben több apróbb
tévedés vagy elírás. aránytalan értékelés
mutatkozik. Bethlen szerepéről pl. alig
mond valamit; ha a magyar viszonyok-
ról beszél, még új sorba sem kezd, s
máris a "többi osztrák tartomány" dol-
gairól szól; Thökölyt kálvinistának
>mondja. A mű egyébként az' ellenrefor-
mációtói napjainkig 12 nagy fejezetben
tárgyalja a keresztyénség történetét. Kű-
Iönös érdeklődéssei olvastuk a legujabb
iidők históriáját, amely a világháború kt-
hatásait vizsgálja egyházra és vallásos-
ISágra. drkm.

Harsányi László: Az akarat nevelése
a cserkészetben. Sárospatak. 1938. 83 ol-
dal, ára 2 P. - Megrendelhető a szer-
zönél: Budapest, IV., Veres Pálné-u. I-
·III. - A könyv a csérkészet célkitűzé-
sei közül az akaratnevelést emeli ki,
mint a legfontosabbat. Az a nagy áldá-
sa a cserkészetnek, hogy az ifjúker leg-
alkalmasabb pillanatában ragadja meg a
serdülő gyermek akaratát. 'De a bűnös
ember eredeti nyomorúsága miatt min-
den akarati nevelés csődöt mond, ha az
nem transzcendentális alapra helyezke-
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dik. A cserkészet, különösen az Ichthys-
munka mindig erre utal, vele kapcsolja
össze neveltjeit az Ige-élet gyakorlásával
összelövetelen és táborban. - A mű nagy
olvasottságró-I és gyakorlati csérkész-
tapasztalatokról tesz bizonyságot.

1. M.
Obbink H. Th.: i4 prófétaság. Ford.

Tóth Endre. Pápa, 1938. 7 lap, ára 0.30
P. - A bibliai és a Biblián kívüli prófé-
taság között von párhuzamot ez a rö-
vid tanulmány, melyet Dr. Obbink ut-
rechti egyetemi tanár a pápai ref. főis-
kola tb. teológiai tanári állásába tör-
Itént beiktatása alkalmával tartott. Szer-
ző szerint a bibliai és Biblián kívüli pró-
f étaság közös vonása csak a név maga,
:vagy egyes külsö formák, de küldetésük
célja és betöltésének módja homlokegye-
nest eltérő. Ennek magyarázata pedig a
vallás-erkölcsi istenismeret meglétében,
illetve hiányában rejlik.

Pap László: Az izraelita újév ünnep.
Pápa, Főiskolai könyvnyornda, 1939. 103
lap, ára 3.50 P. - Értékes tanulmányt
irt Pap László az izraelita újévünnep
mindezideig megoldatlan problémájá-
ról. Főleg Mowinckel és Volz idevonat-
kozö elméleteit tartja szem előtt és rniu-
ltán exeg etikailag kimutatja elméleteik
ltarthatatlanságát, leszögezi "hogya fog-
ság előtti Izráelben - egészen a legké-
söbbí királyság idejéig - semmiféle
újévünnep nem volt, még kevésbbé ün-
nepelték azon Jahveh trónralépését. "
.Szerinte kevéssel a judai állam rnegszün-
\te előtt történhetett csak meg az újév
,megünneplésének bevezetése, melynek
idejéül a törvény a hetedik hónap első
naplát jelöli meg. A fogság után kezd
csak mint kirnondottan újévünnep szere-
pelni s mint a zsidó eszkatologiának él-
Jtetó talaja, nagy jelentőségre tett szert
és napjainkig fennmaradt. PáJfi.

Stupperich, Robert: Staatsgedanke
und Religionspolitik Peters des Gros-
sen. Königsberg (Pr.) - Berlin, 1936. Ost-
Europa-Verlag. IX, 110 lap. - Szerzö
az állam és egyház problematikáját egy
nálunk kevésbbé ismert történeti példá-
val igyekszik megvilágítani. Nagy Péter
egyházi reformjait (a patriarkátus meg-
szüntetése, a "legszentebb szinódus"
szervezése) orosz nyelvű kútfők és iro-
dalmi tanulmányok alapj án nem csupán
nyugati hatású reformtörekvéseivel ma-
gyarázza, hanem kimutatja azoknak kö-
zépkori, orosz, sőt bizánci gyökereit is.
Végül rövid áttekintést ad az állam és
egyház viszonyának további alakulásá-
ról Oroszországban, a 20. század ele-
jéig. W. D.
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Weiss Konrad: Urchristentum und
Geschichte in der neutestamentJichen
Theologie seit der Jahrhunderlwende.
Gütersloh, 1939. Bertelsmann-kiadás, 36
lap, ára 1 RM. - A századforduló tá-
ján a iiberális teológiának új változata,
az Ú. n. vallástörténeti iskola még erő-
sebben kiélezte azt a kérdést, hogy mi
a jelentősége a keresztyén egyházat
megalapozó történeti' eseményeknek a
hit számára. Az ebből fakadó súlyos
harc teológiai hátterét rajzolja meg ez
a füzet, hogy a jelen számára is érté-
kes tanulságokat vonj on le. Elsősorban
a majdnem elfeledett Seeberg Alfréd
életmunkájára hívja fel a figyelmet s
joggal igyekszik azt a mai kutatás szá-
mára hasznosítani. Kár, hogy a szerző
Kahler útmutatására nem emlékeztet,
holott annak éppen témája szempontja-
ból volna nagy fontossága. K.

Trudel Dorottya élete. Németből for-
dította Szerb Anna. Törökszentmiklós,
1939, 202 oldal, ára 4.50 P. Megrendel-
hető a fordítónál Budapest, V., Múzeum
körút 1. sz.

Ha ezt a könyvet történelmi vagy
irodalmi szempontból vizsgáljuk, nem
tudunk róla figyelemreméltót mondani.
Egy multszázadbeli svájci keresztyén nö
életrajza és néhány írásmagyarázata. A
könyv értékét csak a kereső lélek látja
meg, akit a benne kifejezésre jutó teljes
odaadás megszégyenít. Ez a könyv bi-
zonysága annak, hogyan végeztetik el
Istennek ereje erőtelenség által. Külö-
nösen sok áldást meríthetünk az írás-
magyarázatokból, ha ezeket "hallásra
készen" olvassuk. A harmadik részt ké-
pező idézetek közü! hadd foglaljon itt
helyet legalább egy: "Szégyen, ha valaki
napról-napra kegyelemről fecseg és to-
vább is régi bűneiben él." (176 oldal.)

- Sp.

Csekey Sándor: Amós próféta kony :
ve. Budapest, 1939.. Sylvester-kiadás, 222
lap, ára 5 P. - Nagy rnunka már Jer-
jedelme szerint is, még inkább alapossá-
ga szerint. Oriási irodalmat dolgoz fel;
minden apró gondolatot, véleményt
számba vesz. Néhol sok is ez a filoló-
giai, történetkritikai apparátus, Erősen
tudományos munka. Módszerét tekintve
tudatosan konzervativ; nem látni meg
rajta az Ú. n. "teológiai" exegezis igye-
kezetét, mely napjaink többlete az ótes-
támentomi irásmagyarázat terén. Ezt
hiányoljuk is, hiszen több az merö divat-
nál. Szepen fordít. A könyv kiállítása
hibátlan, pedig sok benne a héber-betűs
szöveg. MegemIítendö még bevezetö
Kanonikája, rnely világos képet ad a
prófétáról és koráról. S. L.

Tóth Endre: A református lelkipász-
tor munkája a gyülekezetben. Pápa,
1938. Főiskolai Könyvnyornda, 99 lap,
ára 3 P. - E cura pastoralis szerzője
saját megvallása szerint a "gyülekezet
szempontj ára" ügyelt s erősen "gyakor-
lati" tendencia vezeti. Szépen benne van
minden, amit megszoktunk régóta a
gyakorlati teológiának ebben az ágában:
a gyülekezeti terep, a lelkipásztori rnun-
ka irányai, rendszeres és alkalomszerű
Ielkigondozás, belmisszió stb. De nagyon
is egyszerű, mélyebb meglátások nélküli
írás, mintha csak egy régebbi világ
hangja volna.

Kb. ugyanezeket rnondhatiuk hornile-
tikai tanulmányára is. (A református
prédikáció. Budapest, 48 lap.), melyet
szintén erősen a pasztorizáció motivu-
mai jellemeznek. Kedves az a szakasza,
melyben a prédikáció elkészűléséröl íro

S. L.
Beyer H. W.: Houston Stewart

Chamberlain und die innere Erneuerung
des Christenfums. Berlin, 1939. Verlag
d. Evang. Bundes, 54 lap, 1 RM. - Egy-
másután jelennek meg mostanában né-
met könyvek ennek az angol szárma-
zású, de Goethe, Kant és Wagner szel-
lemi táplálékán öntudatosan németté
lett természettudósnak és szellemtörté-
nésznek életéről és próf'éciáiról. Jóelöre
megjövendölte a nérrietség öntudatra éb-
redését, sőt 1923-ban név szerint meg-
nevezte Hitlerben az új kerszak vezérét
is. Történetfilozófiája szerint minden
történeti cselekvés ősforrása a faj, a vér.
Ezt beleviszi a keresztyénség szemléle-
tébe is. Erősen szembe fordul a zsidó
sággal.A keresztyénség germán színe-
zetét tartja nagyra. De tévedünk, ha
ezekután teljesen mai szemmel nézzük
öt: nemcsak megelőzte egy generációvar
a mai német faji nacionalizmust, de más
is a gondolatvilága. Át meg átszövi a
német idealizmus ideálfogalma s ebből
kiindulva kitart a keresztyénség mellett
határozottan; persze ennek a keresz-
tyénségnek meg kell tisztulnia a zsidó,
görög és római szellemtől egyaránt.
Rendkívül érdekes olvasmány, S. L.

Leube H.: Evangelischer Glaube und
protestantische Haltung. Berlin, 1939.
Az Evang. Bund kiadása, 20 lap, ára 0.50
RM" - Végig visz a keresztyénség tör-
ténetén s az egyes korok szellemi áram-
lataiból magyarázza a hit fogalmának
alakulásait. Nemcsak a katolikus egyház
tért le a helyes útról, midőn különböz-
tetett a fides explicita és implicita közt;
de a reformáció egyháza is megrontotta
a tiszta hitet, amikor egy általános
"protestáns magatartássá" engedte len-
ni. S. L.



Lelkészek és tanftók figyelmébe!
Megjelent az első rendszeres Gyermekszövetségi Munkaprogramm

A Misszióegyesületnek ez az 52 oldalas kiadványa röviden ismerteti a Misz-
sziói Gyermekszövetségek történetét és jelen helyzetet: részletes tájékoz-
tatást közöl a gyermekszövetségek megalakltásáról és vezetéséről, 12 gyer-
mekszövetségi órára szóló feldolgozott anyagot és 2 ünnepélyhez pro-
grammot ad.

Ez a kis munka elsősorban az egyház és a misszió szolgálatában
áll, ezzel együtt szolgálni kíván lelkészeinknek, tanítóinknak és a va-
sárnapi iskolák vezetőinek azzal, hogy a mindennapi, az ismétlő- és a va-
sárnapi iskola gyermekeivel való fogLalkozáshoz egységes irányelvek alap-
ján kidolgozott anyagót ad.

A munkaprogrammot a Missziöegyesület minden parochus lelkésznek
és vezető (igazgató) tanítónak teljesen ingyen megküldte abban a remény-
ben, hogy azok a misszió ügyét a programmhoz mellékelt felhívás értelmé-
ben le~kiismereti kérdésűkké teszik Ezenkívül megszerezhető a kerületi
gyerrnekszövetségi vezetőknél (Jávor Pál le'likész, Hatvan; Harmati Béla
leékész, Ösagárd, u. p. Keszeg; Rácz Sándor lelikész, Meszlen; Túrmezei
Sándor esperes, Tokaj.) Tőlük kérhetünk gyermekszövetségi tagsági je-
gyeket és bélyegeket is. Ugyancsak a kerületi vezetők szíves készséggel
állnek bárkinek bárminemu felvilágosítással szelgálatára.

-----'--------------------------------------------------~
___ Megjelentek

a "KERESZTYÉN IGJlZSÁG FÜZETEI"
sorozatban:

Kar ner Kár oly: Magyarságunk pr6bája.
Az evangélikusság nemzeti feladatai.

Aj kay Istvá n: Kegyúr ,agy szolgaI
Az evangélikus presbiter kérdése.

P r ő hIe Kár oly: Luther és a reformáci6.
Reformációi ünn-epi elmélkedés.

G ro ó Gy u la: Halál, feltámadás, örök éleI.
A 16 oldalea füzetek ára 10 fillér. Tömeges terjesz-
tőknek kedvezmény. Terjesszük e népiesen megírt,
magvas füzeteket!

Megrendelhetők :
a "Keresztyén Igazság" kiad6bivatalában, Gylr, Petlfi-tér 2. szám.



Nem lehet
elég jól ismerni a tizpa...
rancsolat, a hiszekegy, a
miatyánk, a keresztség,
a gyónás, az úrvacsora
igazi értelmét. Legmé-
lyebb értelmezésüket sem
elég egyszer megtanulni.

Ezért van szükségük a fe In őtte k nek is

Luther Márion
Kis Kátéja I
ismételt olvasására.
A "Keresztyén Igazság Füzetei"
5. számaként febr. hó folyamán

10 filléres árban
jelenik meg, hogy min den k i
számára hozzáférhető legyen!
Tömeges terjesztőknek kedvez-
mény. Ter jes s z ü k vallásos
estélyeken, iskolákban stb. stb.

Megrendelheti

a "KERESZTY~NIGDZSAG" kiad6hivatalában
Győ r, Petőfi.tér 2. szám.
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