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Közlemények utánnyomása a szerkesztöség engedélye nélkül tilos.

Hamarosan megjelenik Thut neysen Eduárd bázeli lelkész és teológiai
tanár írása: "Az ige szolgálatáról."
Az elvi homiletika kiváló művelöje gyakorlati útbaigazítást ad a legégetőbb kérdésről: hogyan hirdethetem
lsten igéjét?
(Függelékképen:
néhány prédikáciöia.)
Előjegyezni lehet az Evang. Hittudománykari Hallgatók Ifjúsági Körénél, Sopron. - Ara 2 pengő. Bolti ára nagyobb lesz. Csekkszámla: 49055.
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Cselekvő

beszéd.

"Mert nem az én gondolataim
a ti gondolataitok
és nem a ti útaitok
az én útaim, így szól az ÚrI Mert amint magasabbak
az egek a földnél,
ltképpen magasabbak
az én útaim útaitoknál
és gondolataim
gondolataitoknál! Mert mint leszáll 'az eső és a hó az égből és oda vissza nem tér,
hanem megöntözi
a földet és termővé, gyümölcsözövé
teszi azt és magot
ád a magvetőnek,
és kenyeret az éhezőnek: Igy lesz az én beszédem, amely
számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi,
amit akarok
és szerenesés lesz ott, ahová kiildöttem."
(Ésaiás 55, 8-c----lL)
Rettenetes
vollia a néma Isten! Az a szerencsénk,
hogy Isten megszelalt és beszél. Minden cselekedete
beszéd. Mégsem mondhatjuk,
hogy Isten
"csak beszél". Mert viszont minden beszéde cselekedet. "Szólt és meglett,
parancsolt
és előállott."
(33. zsoltár 9.) Isten szava ige. Ezt pedig három
dolog különbözteti
meg egyéb beszédtől.
Az eredete, az ereje és az
eredménye.
Az igét nem ember találta ki. A költő költhet, a tudós agyalhat,
a
szónok szavalhat, - szép szavak, bölcs szavak özöne, de 'nem ige. Mert
ige csak .Isten szájából" származik.
Ezért más az ige, mint az emberi
beszéd. Nemcsak szebb, és okosabb, hanem - más. A különbség
abszolut.
Az ige és az emberi szó úgy viszonylanak,
mint az ég, meg il föld. (9. vers.)
Ezért pótolhatatlan
az ige és a Szentirást
ezért nem helyettesítheti
semmiféle könyv!
Ezért "éselekvö beszéd" az ige. Hatékony erő, merö cselekedet, csupatörténés.
Mennyit fecsegünk
és nem történik
semmi. Lejárattak
a beszédet. Polyva lett mag helyett, szalma - kenyér helyett. Joggal ábrándultunk
ki a szavakból és várjuk a tetteket. Isten azonban úgy a tettek Istene, hogy
beszédes Isten, "Monda:
Legyen, ... és lőn." (1. Mózes 1, 3.) Egyetlen
szó
világot teremtett.
Az ige pedig azért teremtő
erő, mert nemcsak Isten
gondolatainak
hordozója
és cselekvésének
eszköze,
hanem
hatalmának
részese. A kimondott
szavam elválik tőlem, külön életet kezd, közöm is
alig marad hozzá. Az ige azonban, ahogy .Jstennéi vala"; úgy Istennél
marad is s ezért az ige
lsten. János 1, 1. Bizony "rnir:den Öáltala lett
és Nála nélkül semmi sem lett, ami lett' és nem is lesz, ami lesz. S mégis:
a világformáló
erők sorában hányadik
helyre teszem az iget? Ki számot
ma komolyan
az igével?

=

Pedig az ige ma is "szerencsés"
ott, ahova Isten küldi. Ahogy nincs
eredménytelen
esö, úgy nincs eredménytelen
ige. Az lehet, hogy nem
mindig virulás az eredmény. Az árvíz és a jégverés is esőtől van. De üresen
nem tér vissza. Megteszi
a dolgát. Isten megszólalt,
igét hirdettett, ' az.
eredmény tehát nem marad el. Összetör vagy megkeményít,
megragad vagy
eltaszít, megelevenít
vagy megöl, - de megcselekszi
a magáét.
Az ige
'sohasem
falrahányt
borsó, amely lepereghet
rólam. Ha nem veszem be'
javamra, vesztemre rázom le.

Lehet-e életbevágóbb
dolgom, mint Isten igéjének meghallása, hallgatása és meghallgatása?!
Nekem, akihez Isten már nemcsak Ésaiás dadogásával szól, hanem tulajdon Fiában, akiben "az ige testté lett"?!
Ebben

a' hónapban

kérjünk

bocsánatot Istentől

igéje elleni gyakori vétkünkért,
ségert és engedetlenségért;

-
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restségért,

közönyért,

hitetlen-

adjunk hálát Istennek
mért

az ige hirdetésének
és hallgatásának
szabadság áért,
s egyházi igehirdetésünk
tisztulásáért;
könyörögjünk

-

a sok alkalo-

Istenhez,

hogy adjon éhséget
és szornjúságot
igéje után,
'hatalma alá egyházunkat,nemzetürtket,
-- s mindezt
életemen.

vonja az ige
kezdje el az én

Irgalmas
Istenünk!
Köszönjük
Néked, hogy meg nem- érdemlett,
ingyen kegyelmedből
minket, szegény bűnösöket,
a Te országod
drága
:ajándékaival
megajándékoztál.
Áldj meg bennünket,
Add, hogy a Te
szeretetedet
mindennél
drágábbnak
tartsuk,
békességet
és vígasztalást
sohase keressünk e vi!ág javaiban, hanem egyedül Tenálad. Ébreszd f.el a
blin és hitetlenség
bódulatából
azokat, akik megvetik a Te beszédedet.
Tanítsd öket, hogy keressenek Téged, míg tart a kegyelem ideje. Hagyják
el a bűn útját és fordullanak
Tehozzád. A Te igazságod fénye ragyogjon
a pogány népek felett is, hogy megtalálják
Tebenned szabadulásukat
és
üdvösségüket.
Ámen. (Finn agen da újévi imádsága Ezs. 55, 1--9-hez.)'

Azt tartom, hogy hazánk sohasem halJott még annyit Isten
igéjéből,
mint manapság. A tőrténelemben
legalább is nincs
nyoma. Ha mi ezt hála és megbecsülés nélkül elszalaszt juk, félő,
hogy még borzasztóbb
sőtétséget és csapást szenvedünk. Édes
atyámfiai!
Vegyetek, amig ajtótok
előtt álla vásár. Takarjatok,
amig süt a nap és jó az idő. Éljetek Isten kegyelmével és igéjével, emig lehet. Mert tudjátok meg, hogy Isten igéje és kegyelme
olyan, minta
futó zápor: nem tér oda vissza, ahol egyszer volt
már, Lám a zsidóknál is járt, de eltűnt, és tnost semmijük sincsen. Ti se gondoljátok,
hogy őrőkké módotok lesz benne, mert
a hálátlanság és megvetés tovakergeti.
Lásson tehát hozzá minden épkézláb ember, mert lomha népre szűk esztendő jár!
I

.

Luther

Márton.
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Mit akarunk?
Kilencedik évfolyamába
lép e számunkkal
a "Keresztyén
Igazság". Megszokott szólással mondhatjuk: nem nagy idő, még
csak nem is "jubileumi" évfolyam. Mégis arra késztet, hogy felvessük a kérdést: mit akar folyóiratunk,
vagy helyesebben: mi a
feladata folyóiratunknak
az új esztendőben?
Folyóiratunk
eredeti célkitűzése szerint fel akarta ölelni "a
lehetőséghez képest. '. az egyházi élet és munka összes kérdéseit és feladatait" s "a nagy kerválság anyagahoz tartozó öszszes társadalmi, világnézeti és hitvédelmi problémákat"
"a keresztyén igazság vllágításába"
akarta helyezni. Mindezt pedig
oly módon, hogy "mindenekelőtt
saját egyházunk létalapjához,
és életforrásához,
a tiszta keresztyén igazsághoz, az igéhez, az
Evangéliomhoz
kell visszetérnünk és egyházunk eredeti, a multban sokszorosan bevált karizmáit, történelmi kincseit kell korszerűen felelevenítenünk".
Ha az elmult évek munkájára vissza'tekintünk, magunk látjuk legjobban, hogy milyen messze elmaradtunk e célkitűzés mögött. Ezt nem akarjuk egy pillanatig
sem rnentegetni, kiváltképen nem most, amikor egy új, és az
elsőnél is borzalmasabb második világháború során alakul ki jórészt ismeretlen összetevőkből az új világrend. Ennek a harcnak
a sodrában az eddiginél is nagyobb mértékben nehezedik ránk a.
felelősség, hogy evangélikus értelmiségünket erősítsük a hitben,
s helyesen tájékoztassuk
a világválságnak
és akoráramlatoknak
azokban a kérdéseiben, melyek közvetlenül összefüggenek evangéliorní keresztyénségünkkel.
Folyóiratunk
megindulásakor
egyházunk munkásainak egy kicsiny köre vállalta a kitűzött feladat
szolgálatát.
Az elmult években igen sokszor Isten iránti nagy
hálával tapasztalhattuk,
hogy - sok idegenkedés, akárhányszor
félreértések és bizalmatlanság ellenére is, - rnilyen megértéssel
. fogadta egyházunk
értelmisége
szolgálatunkat.
Körünk
megnőtt, bár tagadhatatlan,
hogy még ma is kicsiny, s ereje, tehetsége nem áll arányban a reá váró feladat nagyságával. Ez még.
inkább növeli felelősségünket
és fokozott erővel kötelez el egyházunk s az ige szelgálatára.
Folyóiratunkban
kezdettől fogva nyomatékosan hangsúlyoztuk annak szükségességét, hogy evangélikus értelmiségünk egye
házias, hitvallásos irányban mélyüljön
el. Magunk is igyekeztünk
szolgálni nemcsak az általános értelemben vett keresztyén kegyesség vagy (ami ennél több) az ébredés ügyét, hanem kimondottan a biblikus, evangélikus hit elmélyítését. Ezzel nem az
volt a célunk, hogy magasítsuk a felekezeti válaszfalakat. vagy
éppenséggel új formában élesszük fel a felekezeti polémiát. Ellenkezőleg, joggal hivatkozhatunk
az elmult évek cikkei nek
hosszú sorára, melyekben a többi felekezetek megbecsülését és
mélyebb megértését szolgáltuk. Ezt ma azért kell külön nyomatékkal is hangsúlyozni, mivel a keresztyénség
mai helyzetében
fokozottan
nagy szükség van az egyházak közti megértés és

,

egység ápolására. Révész Imre ennek a "Protestáns Szemlé"-ben
a "Halk és szelid hang" címen irt reformációi megemlékezéseben megragadó
módon adott kifejezést. Élesen elítélte azt a
"történelmi
kálvinizmust"
és "történelmi
lutheranizmust",
"amely a történet
ritmikájának
szélesebb távlatában tekintve"
tulajdonképpen
az únió-gondolattal
szemben volt egy ellenkező
irányú kilengés". Jogosultsága
Révész
szerint csak mint kilengésnek volt, de nem "mint lassanként megrögződő álIapot"-nak.
Ezért Révész Imre elítéli az ezen irányzatokkal kapcsolatos "hitvallásos teológiát" is. "Az olyan ,hitvallásos teológia', amelynek
hirdetése és hangsúlyozása
kölcsönös hidegséggel, bizalmatlansággal és eretnekítő hajlamokkal
tölti el az ágostai és helvét
hitvallás híveit, hitvallásnak talán még lehet hitvallás, de teológiának már kevésbbé teológia, mert már nem az Isten teljes beszédének és akaratának
hirdetése." Ezeket a mondatokat
nekünk is alá kell húznunk. Valóban, egyházunk köreiben is találkozhattunk az utolsó emberöltő ben olyan - részben szernélyük
szerint nagyon tiszteletreméltó
- egyházi és világi vezetökkel,
akiknél minden hangsúly az "evangélikus
öntudat" ápolására
esett. Az ilyen gondolkodás pedig igen könnyen vezet arra a lelki
magatartásra,
mely önmagát minden áron igazolni törekszik, 'a
másik felekezetet lebecsüli, annak értékeit meg sem látja, s az
egyházpolitikai
érdeket a hit egységének és az igazság kötelező
erejének is fölébe helyezi.
Itt az ideje, hogy ezt az egyházi "öntudatot"
és felekezetieskedő magatartást
felszámoljuk.
Egyházunk és a keresztyénség helyzete ezt égetően követeli, Nem olyan időket élünk,
amikor veszély nélkül (?!) patvarkodhattak
egymással a feleke:
zetek. Ma minden széthúzás
a .Jiarmadik't-nak
a nyeresége és
hűtlenség a saját szolgálatunkban.
De e mellett ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy van helyes értelemben vett hitvalláshűség
is. A keresztyén egység keresése az elmult húsz esztendőben
mindenütt az egyháziasság
és vele a hitvalláshűség megerősítését eredményezte. Akármilyen fájdalmas is a keresztyén egység
szempontjából,
mégis csak úgy van, hogy minden eleven keresztyén hit felekezetek szerint színeződik. Aki a hitnek ezt a
felekezetek szerinti színezödését ki akarja küszöbölni,
az akarvaakaratlanul
a keresztyénség
elsekélyesítése,
a liberális kultúrprotestantizmus
javára dolgozik. Ezt a keresztyénség
története
a felvilágosodás
óta bőséges példákkal igazolja. Ezért rninden
igazi keresztyén megújulás,
minden valóban Lélek szerinti ébredés előbb vagy utóbb megtalálja az útat az Egyháznak valamely
történetileg
formálódott
területére. Ennek az elmélyedésnek
és
önmagunkra eszmélésnek azonban soha sem szabad puszta felekezeti öntudattá, a' másikat eretnekítő gőggé és szeretetlenséggé
sekélyesednic. "A helyesen értelmezett hitvallási hűség - írja
Révész Imre, -:- maga sem lehet egyéb, mint út, nem a külsőséges és erőltetett únióra, hanem a bensőséges és magától értödö
evangélikus-református
testvériségre, onnan az evangéliumi kat-

,
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holicitásra, onnan az egyházi oekumenismus felé - nem az ,egy
akol és egy pasztor'-nak
az egyedül hiteles bibliai szövegben
meg sem található emberi vágyálma felé, hanem az ,egy nyáj és
egy pásztor' (Ján. 10, 16) isteni ígéretének minden emberi bűnön,
tévedésen és szakadáson át folyton közelgő megvalósulása felé:
Krisztus királysága, Isten országa felé."
Ezzel a helyes értelemben vett egyházias, hitvallásos és
mégis oekumenikus távlatokat szem előtt tartó munkával szolgaljuk ma legjobban feladatunkat a magyar nemzet testén belül.
Akadnak ugyan ma már nálunk s olyanok, akik nemcsak a keresztyénség felekezeti megoszlottságát
érzik átkos tehernek a
nemzeti öntudat és nemzeti összefogás számára, hanem a nemzeti gondolat és a nemzeti egység munkálása érdekében minden
egyéb munkát, törekvést és "ideológiát",
s velük a keresztyénséget is teljesen ki szeretnék kapcsolni. A felekezeti széttagoltságot nem lehet megszüntetni, az hozzá tartozik a magyar élethez. Ha az egyházak a régi híres. mondás szerint ("concurrunt,
ut alant!") egymással versenyezve táplálják a hit és kegyesség
tüzét, akkor munkájuk nem is válik a nemzeti egység kárára,
sőt azt alátámasztja és erősíti. Ezt tanúsítja a mult tapasztalata.
Mert a nemzeti egység megvalósítása,
s evvel egyúttal a nemzeti
erők felfokozása és céltudatos egységbe állítása csak látszólag
könnyebb feladat akkor, ha egyéb dolgokkal együtt az egyházak rnunkája is háttérbe szorul. Az olyan nacionalizmus, amely
pillanatnyi nehézségek csökkentése érdekében vagy pedig alap"
elvi meggyőződésből
kiküszöböli
az egyházak munkáját, valóságosan is hátat fordít hitnek, keresztyénségnek
és egyháznak.
Mindegy, hogy ez materialista vagy idealista világnézeti alapon
történik-e. Az eredmény mindenképen elrajzolt, hamis és gyökértelen világnézet. Ebből a világnézetből is támadhatnak hatalmas és nagy sikereket érlelő erők. Oe akik ismerjük a hitnek
az evangéliomból táplálkozo erőit, azok tudjuk, hogy a nemzeti
életnek az igazi és a tartós megoldásokat
biztosító erői nem a
pogány világnézetek talaján, hanem a keresztyénségból
sarjadnak. Ezért a mostani, vészekkel és apokaliptikus távlatokkal telt
időkben a nemzetnek fokozottan van szüksége a keresztyénségnek, kiváltképen pedig a valóságos keresztyén életet élő hívő keresztyéneknek
a szolgálatara.
Ezért nem állhatunk félre most!
Sőt, éppen most nem állhatunk félre, amikor dúl a harc a .Jcoreszmék" közt és a tét nemzetünk élete és fennmaradása.
Mi is
felelősek vagyunk népünkért
és pedig még fokozottabban
vagyunk felelősek, mirrt azok, akik nem látják, vagy hamisan lát1·ák, miről van szó.
Ez a szolgálatunk nem lehet a nagy szavaknak és a politikai
fórumokori való vetélkedésnek a dolga. Ennél sokkal mélyebbre
kell lenyúlnunk. Az élet mélységeiben kell a hitet ébresztenünk
és erősí tenünk. Utat kell mutatnunk a kétkedőknek. erősítenünk
a gyengéket és bizonytalanokat,
biztatnunk a bátortalanokat
és
ingadozókat. Munkánkkal nem szabad a látszatos eredményeket
•
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keresnünk, hanem meg kell elégednünk avval az áldással, am-it
lsten ad rá. De ebben a szerény keretben azután teljes: hittel és
tökéletes odaadással kell dolgoznunk. Itt ne legyen hiány vagy
hiba!
Ebben az irányvonalban látjuk feladatunkat az új esztendő'ben. Minden törekvésünk az evangéliomi hitnek az elmélyítésére,
-az egyházunkban
való minél mélységesebb és erőteljesebb
begyökereztetésre
s vele együtt a keresztyén testvériség ápolására
fog irányulni. Ezért első feladatunk mindig az, hogy együttesen;
csendesedjünk
el Isten előtt. Az új évfolyamban olvasóinkat
válog-atott ószövetségi
szakaszok segítségével
igyekezünk elvezetni Isten igéjének a titkaihoz. s ennek érdekében sorozatos
tanulmányokkal
próbáljuk 'az olyismeretlenné
lett Ószövetséget
ismét ismertebbé és érthetőbbé tenni, úgy ahogy az elmult évfolyamban az Újszövetséggel tettük. Különös figyelmet kívánank
ezen kívül szentelni a keresztyén élet mindennapi kérdéseinek.
val-amint a keresztyén erkölcsi magatartás
nagy problémáinak.
Ehhez a murrkához kérjük továbbra is Isten megsegítő
kegyelmét és áldását.
Karner

Új munkakőr

'-'

Kdroiy.

ú] feladatok.

Az évforduló
alkalmából
felkértük
néhány
munkatársunkat,
hogy
vázolják
röviden feladataikat
az új munkakörben,
melybe az utolsó év
folyamán vagy röviddel ezelőtt kerültek. A beérkezett
feleleteket
az alábbiakban bocsátjuk
közre. E néhány önkényesen
kiragadott
felelettel
nem
adhatunk
teljes képet az egyházunkban
folyó munkáról
és annak feladatairól: erre sokkal nagyobb terjedelem
mellett sem lett volna lehetőségünk.
-De úgy gondoljuk, hogy a beérkezett néhány feleleten, mint keskeny résen
keresztül is tanulságos
bepillantást
nyerhetnek
olvasóink egyházunk néhány
időszerű és - bizony - égető kérdésébe.
A szerkesziőség.

1.

Levél egy újonnan alakult nagyvárosi gyülekezetből.
Föladatom,
hogyaföladatomról
írjak.
Mert egy újonnan alakult nagyvárosi
gyülekezet
- csupa föladat. Az,
mind a kezdet nehézségeit,
mind a nagyvárosi
helyzetével
adódó külön
problémákat
tekintve.
Az utóbbi évekberi megnőtt
a szórvány-gondozás
becsülete
egyházunkban. Nagyon helyesen. Bár még jobban megnőne az érte való egyetemes felelősség is. Ugyanakkor
azonban alig akad, aki meglátná nagyvárosi
szórvány-helyzetünket.
Mert nem kell a szétszórtsághoz
okvetlen
tanyavilág. Eléggé szétvert anagyvárosok
evangélikussága
is.
Hadd beszéljek
Budapestről,
annak is legifjabb
gyülekezetéről,
a
zuglóiról,
Itt munkálkodom
egynéhány
hónapja.
Roppant területen fekszik. Szélességében
hosszabb, mint az Andrássyút; hosszában kétszer ennyi. Beleférne a főváros IV., V., VI. és VII. kerü-
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lete. Két szál villamosvonal
fut benne, egyik eléggé a szélén, a másik
be a közepébe.
Óriási területe csak gyalog közelíthető
meg. Esős időben
így is alig, mert még úttalan. Nagy, betelepítet/en
részei vannak, s errearra - akárcsak szórványhelyen
- egy család, vagy félcsalád evangélikus.
Vannak sűrűn lakott, nagyon szép utcasorai is; ezeken végigmenve,
szinte
házról házra találunk
evangélkus
hívekre. De már az egy házban lakók
sem ismerik egymást! Nincsen nag.yobb szórvány a legelhagyatottabb
tanyán se e tekintetben,
mint a nagyváros
kőrengetegébenl
Hogyan lesz ebből a négy-ötezer
lélekből gyülekezet?
Még tömeg
is alig, nemhogy gyülekezet
volna. Mégha hamarosan
megépül is a templomunk - mert akárcsak szórványban,
iskola fogad be vendégistentiszteletekre bennünket
-, mégha a templom központtá
lesz is híveink számára,
gyülekezetté tudja-e tenni őket? Mégha megnövekszik
is jóval az érdeklődök serege, mert hála Istennek többszázan vannak már ilyenek, - mikor
lesz belőlük keresztyén közösség P
Úgy vélem, valami olyasmit kellene teremteni,
persze nagyvárosi
formában, amit Gutmann
Bruno misszionárius
teremtett
meg a dzsaggák
között:
az evangélikus szomszédság felelős testvériségét! Ezekből az egy
háztömbben.
egy utcában, egy környékben
lakó szomszédközösségekből
tl!vődnék össze a gyülekezet.
Az egészet csak úgy építhetni,
ha kiki a maga
kicsiny részét megépíti;
megépíti
s lerombolni
többé nem hagyja.
Őrállók kellenek tehát, mert ezeket a talpalatnyi
kicsiny helyeket a
pásztor egymaga
meg nem hódíthatja.
mégha eléri is. 'Jóllehet
elérni se
tréfa dolog. Tíz esztendőbe is beletelik. míg egy ekkora gyülekezet
rnindea
tagját meglátogatja.
(Mi ehhez képest az, hogy a tanyasi szórványhívő
"csak" havonta Iátja a papját?) Egy évtized alatt viszont a lakosságnak
egy
számot tevő hányada kicserélődik.
Elkészítettük
például a gyülekezet
kartoték-jegyzékét
az 1940-ik év őszi nyilvántartása
szerint; azóta egy esztendő
telt el csupán, de máris mindennapos
hivatalunkban
a posta "Elköltözött"
és "Ismeret/en"
jegye. S ha tíz év alatt mindenkit
látunk is egyszer, mit
értünk el? Hányszor kell egy embert hivogatni,
míg csak eljő valamire,
S
rnikor lesz belőle a gyülekezet
élő tagja? Vannak, akik egész életüket egy
kis munkáslakás
konyhájában
élik le, legfeljebb
a boltba mozdulnak
ki.
Vannak, akik csak késő este találhatók
otthon, de akkor már holtfáradtak.
Vannak ráérőbbek,
akiknek éppen ezért nincs idejük a Krisztus dolgaira.
Mit tesz, őket egyszer látni az életben?
ÚrálJák kellenek, munketérsek,
kitart6
hivogatók,
komoly segítők!
A legszebb munka így is a lelkipásztori
látogatás. Mert ami megvalósuló, az mind személyes kapcsolat útján valósul meg! S itt pártatlanul
meg kell említeni, hogy szép és drága tapasztalatai
is vannak az embernek. Az egyház dolgaiban
való tisztánlátasra,
biblikus ismeretre,
hitbeli
mélységre
csak elvétve akadunk,
de annál gyakrabban
jóakaratra,
szeretetre, jobb után való vágyakozásra,
nem egyszer élő buzgalomra,
sőt háládatos rag aszkodásra.
Ez pedig nemcsak reményt gyújt, de erőt is ad a
Szölö munkásának.
Az erőre valóban nagy szükség van! Mert ez a nagyvárosi
szórványmun.ka jóformán csak fogyasztja
az embert, s nem enged időt a meditálásra,
erőgyüjtésre,
Iölkészülésre.
Ennek pedig megint csak a gyülekezet
látja
kárát. Növekszik az alkalmak száma, de csökken a veleje. Mennél buzgóbb
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a munkás, annál inkább. Mégha tökéletesen
lemondana is a saját életéről,
megha gyülekezetén
kívül semmi egyéb szelgálatot
nem vállal is, - az ő
megszegényedése
a gyülekezetének
gyöngülése
is. Nagy föladatnak
látom,
mind nagyobbnak,
a gyülekezet
oly nevelését, hogy egy bizonyos ponton
túl ne akarjunk
többet, legfeljebb
jobbat! Ez áll főként az Ú. n. belmissziói rnunkára,
egyesületeink
életére.
Nem lehet mindent
hetenkint
ismételni, csörnör lesz belőle. Kell tudni bölcsen éheztetni is.
Még számtalan
egyébről is írhatnék, de kóstolóul legyen elég ennyi,
hisz én is még csak kóstolgatorn
f'öladataim
forró ételét. Hálás vagyok,
hogy egyáltalában
megkérdeztek
és ennyit megírhattam.
Schole Lásl11ó.

2.

Egy visszatért gyülekezet nehézségei.
Csonkamagyarország
négyszeri
területgyarapodásával
a magyarhoni
evangélikus
egyház is megnőtt.
A visszacsatolások
bár sok szempontból
azonos helyzetet teremtettek,
mégis a hazatért országrészeken
sajátos nyomokat is hagytak. Evangélikus
gyülekezeteinken
is meglátszik,
hogya
felszabadulás
mást váltott ki a Felvidéken,
mást Erdélyben
és mást a Délvdéken.
Ezzel mintegy
jelezni szeretném,
hogy amikor
egy visszatért
gyülekezet
nehézségeiről
szólok, saj átos erdélyi viszonyok ra gondolok.
A román impérium
alatt egészen természetes,
hogy voltak nehézségeink, már csak nemzeti adottságainkból
kifolyólag
is. A magyar gyülekezetek belmissziói
munkáját
az állam rossz szemmel nézte. Templomon
kívüli összeiövetelekre
alig gondolhattunk,
a helyi hatóságok ebbe beleszóltak s ha egyik-másik
helyen lehetett bibliaórát,
vagy vasárnapi iskolát tartani, ugyanazt
másutt kifogásolták.
A legnagyobb
bizonytalanságban
voltunk a felől, hogy tulajdonképpen
mit is szabad tennünk. A templom azonban nyitva állott híveink számára.
Az istentiszteletek
megtartásaért
nem
kellett külön f'olyamodru. Ez annyit jelentett,
hogy a magyarság
nemzeti
vonatkozásban,
különösen
az utolsó időben a templomba
menekült.
Az
egyháznak
a világban végzendő munk ája is külsö nyomásra
háttérbe
szorult. A hazatérés
után megkönnyebbülten
lélekz ettünk fel, hogy belmissziónkat most már szabadon folytathatjuk.
A felszabadulás
azonban egy belső
nehézségre
hívta fel figyelmünket.
A templomlátogatók
hitével kerültünk
szembe. Elvárták,
hogy nyiltan rnondia ki az egyház azt, amire eddig
szerintük
- csak utalt. Szólamokat
vártak és idegenkedve
néztek a
szószékre, ahol a felszabadulás
után is "csak" Krisztus evangéliuma
hangzott, az az örörnüzenet,
amelyet nem befolyásol
semmiféle változás, mert
Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz (Zsid. 13, 8.). A hazatérés
előtt és után is Ö a mi Megváltónk,
az O keresztje és szenvedése elégtétel
a magyar bűnökért is, az Ö feltámadása
a miénk. Amikor hálát adunk felszabadult hazánkért,
nem szűnünk meg az Isten országának
eljöveteléért
könyörögni!
Ez az üzen et a visszacsatolás
örömmámorában
sokak fülében
idegenül csengett
és a kezdetben
tapasztalt
szorgalmas
templomlátogatás
ma bizony megcsappant.
Az első nehézség, amibe beleütköztünk,
tehát a
lelkekben van.
Azután felütötte fejét a telekezeiieskeáés.
Az idegen imperium köze-
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lebb hozta egymáshoz a magyar felekezdeket
s a helyett, hogya
kapcsolatot tovább ápoltuk volna, helyet adtunk a széthúzásnak,
annak az áldatlan
versengésnek,
mely itt is, ott is eszünkbe juttatja,
hogy bizony éppen rni
evangélikusok
egyik kisebbség i sorsból a másikba cseppentünk.
Amikor
közös nemzeti álmunk szimbólumát,
az országzászlót
felavatták,
tábori
istentiszteletet
csak katolikusok
kaptak,
mert ugyanazon
a helyen protestáns istentisztelet
nem lehet. Kiélezte a visszatérés
a reverzális-kérdést
is, amit a román megszállás alatt, ha meg is vo.t, kíméletesebben
hajtottak
végre. Most felőrli erőnket ez a nemzet- és egyházbcntó
harc.
A visszatérés különösen
a városi gyülekezetekben
lélekszámemelkedést
jelentett.
A magyar közigazgatás
új embereket
hozott a román tisztviselők
helyére, Délerdélyból
menekültek
jöttek, annyira, hogy néhány hónap alatt
gyülekezeteink
arculata
teljesen megváltozott.
Igy szórványaink
is megnövekedtek.
A visszacsatolás
előtt szórványban
élő ,híveink legtöbbször
maguk jelentkeztek
a legközelebbi
anyagyülekezetben,
istentiszteletet
kértek, mert szórványsorsuk
magyarságukat
is fenyegette.
A mostani szórványok hívei nagyobbrészt
áthelyezett
tisztviselőkből
állanak, akik az átszervezéssel járó nehéz munka miatt és hanyagságból
is leveleket
hagynak
válasz nélkül, nem értesítik egymást az istentiszteletekről.
Másfelől a rossz
közlekedési
viszonyok
miatt a szórványok
felkutatása
sok gondot jelent.
A fenti ekből kitűnik,
hogy nehézségeink
vannak a visszatérés után is,
bár egészen
más természetűek,
mint azelőtt voltak. Az igazi nehézség
azonban az "ős ellenség", a bűn, ott lappang' a lelkekben és új megnyilatkozási formákat
keres az új helyzetben.
A Sátán a hazatérés
után is,
rnint ordító oroszlán szertejár
és csábít és "ha azt mondjuk, hogy nincsen
bűn rnibennünk,
magunkat
csaljuk meg:' (1. Ján. 1, 8.) A bűn szülöanyja,
a világ szeretete
nem veszett ki a szívekből. A Csonkaország
határai közt
és az elnyomatás
idejét élő leszállított
igényű magyarság
a területnagyobbodássaI
a világ szeretetéből
származó
igényeinek
kielégítését,
poziciót
várt. Az elmult 22 esztendő kint és bent egyaránt
megfertőzte
a képzeletet.
A Sátán most kirobbantia
munkája
gyümölcsét:
az elégedetlenséget.
Ha
a nehézségeket
számba vesszük, lehetetlen
meg nem látni, hogy ez az a
"tövis", amely nékünk a testünkbe
adatott. Isten a hazatérés után is gondoskodott,
hogy "felettébb
el ne bizakodjunk",
nehézségeket
adott, hogy
felvegyük
a küzdelmet
a bűn ellen és lássuk meg, hogy bár mienk a
munka, csak az O kegyelme
szabadíthat
meg, mert magunktól
semmire
sem megyünk, a régi nehézségek
helyébe újak támadnak.
Minket ez is csak
megerősít
abban a reménységben,
hogy egyedül az idők végén megjelenő
Krisztus fogja nehézségeinket
megoldani.
Schottcr Ödött.

3.

Egy újonnan alakuló missziói kör kérdései.
Minden új munkának
a megindítása
kérdéseket
támaszt. E kérdések
mindegyil<ét
valamilyen,
a munkával
kapcsolatos
nehézség
szüli. Minél
több tehát a kérdés, annái több a nehézség is.
Egy új missziói gyülekezet,
amilyenbe
az Isten engem
is beleállított,
nem. panaszkodhat
'kérdések
híján.
Nem ismertethetek
most
minden
kérdést
külön,
csak a legfontosabbakat
igyekszem
áttekinteni.

10
Súlyos- kérdés a szórványegyháztagok
kezdeti közömbösségének, idegenkedésének, ellenszenvének a leküzdése. Vallási tekintetben
sok ember.
számára ideális állapot az, amelyben a szórványbeli
evangélikusok
a szörványmunka
megindítása
előtt éltek. Nem volt templom, sem istentisztelet,
minden jogcímük
megvolt
tehát az embereknek
arra, hogy a vasárnapi
istentiszteletek
idejét alvással,
munkával, vagy szórakozással
töltsék
és
általában
az Istennel szemben való sz olg áltatásaikat
- amelyek közgondolkozás szerint majdnem mindig az ember érdekeinek
rovására törtérmek
- a lehető legminimálisabbra
korlátozzák.
Lám, ezt az "ideális" állapotot
zavarja meg a szórványlelkész
megjelenése.
Mi sem természetesebb
tehát,
mint az, hogya
maga hamis békességének
megőrzésére
törekvő
ember
védekezik.
Ez a védekezés
legtöbbször
passziv rezisztenciában
nyilvánul
meg. Nem megy el az illető az istentiszteletekre
s az egyházfenntartás
anyagi kötelezettségeit
is igyekszik megtagadni.

Az evangélikus
szórványmunkával
szemben való részvétlenségnek
és
közömbösségnek
gyakran nem a lelki tunyaság az .oka, hanem a másik felekezethez való vonzódás. Nem annyira a másik vallás vonzza híveinket,
mint inkább a tömeg, amely ahhoz a másik felekezethez
tartozjk
és azonkívül szamos olyan előny, amivel az evangélikus
szórványok
túlnyomó
része nem dicsekedhetik:
istentiszteletek
vasárnapról-vasárnapra,
templom,
iskola stb.
Mivel az evangélikus
szórvány gyülekezetek
szegények
s a hívek
száma csekély, azért nem ritka tünet a hívek között a szégyenlősség. Megnyilvánulási
rnódja különböző:
van, aki állhatatosan
kerüli az evangélikus
istentiszteleteket
s van, aki eljár ugyan
azokra,
de csak suttyomban,
sietve, mintha valami tilos dolgot cselekednék:
fél a másvallásúak
esetleges
csipkelődéseitől.
Meg kell állapítanunk,
szórványhíveinknek
csak egy része viselkedik
a föntebb említettek
szerint; híveink másik jelentős részéből éppen ellenkezÖ. magatartást vált ki a szórványmunka megindulása. Lángra lobbannak
a szívek, sajnos, gyakran
csak szalmalángra.
Nagy az érdeklődés
a szörványistentiszteletek
'iránt, az áldozatkészségnek
is nagyarányú
megnyilvánulásai vannak.
Néha még másik felekezetűekre
is átcsap ez a láng.
Egyik
szórványközségernben,
ahol nemrégiben
tartottam
meg az első
evangélikus
istentiszteletet,
másvallásúak
(ref., unit. és róm. kat. vallásúak)
többen voltak, mint maguk az evangélikusok
s az offertóriumnak
nagyon
szép eredménye
lett. Persze ez a nagy érdeklödés főként az úidonségneíc
szál. Amilyen mértékben megszokottakká
válnak az evangélikus
istentiszteletek, olyan mértékben
csappan
azoknak
látogatottsága
és az áldozatkészség is. Természetesen
nem lehet ezt általános érvényű igazság gyanánt
kimondani,
de az esetek jórészében
tényleg így van. Ezért nagy probléma
az első szeretet idejének
állandósítása,
a szalmaláng
átváltoztatása
tartós,
meleget. és világosságot
árasztó tűzze.
Nyitott kérdés számunkra,
mint általában a legtöbb fiatal evangélikus.
missziói gyülekezet
számára,
a közlekedés kérdése. Majd minden nap
úton vagyok. Hétköznap
hitoktatást
végzek,. bibliáköröket
vezetek, látogatok, ünnepnap
istentiszteleteket
tartok.
Bár gyülekezetem
területén
két
vasútvonalat
is felhasználhatok
a közlekedésre,
gyakran
mégsem tudok
vonaton
menni, leülönösen nem vasárnap,
amikor a legfontosabb
lenne,

Eg:y,áltálim
nem 'kozombos az igehirdetés
és általában a le/ki tnunke
szempontjából: veiion kipihenten, frissen vagy a hosszú kerékpározástóf
hafálosan 'kimeriilve végzi-e a szórvány le/kész azt a munkát. A testi fáradtság
hatással van .a lélekre is. - A közlekedésböl
adódó nehézségek.
nem egyszer szinte emberfeletti
feladatok
elé állitják
a szórványlelkészt,
Tavaly .télen, amikor
a vasúti közlekedés
sokkal
kedvezőtlenebb
volt,
mint most, kb. 1200 krn-t tettem meg kerékpáron.
Ez magában. véve talán.nem sokat mond, de ehhez hozzá kell számítani
azokat az akadályokat,.
amiket a hö, a jéggel borított síkos utak, a gyakori erős szelek ielentették..
a 'nagy hidégről nem is szólva. A közlekedési
nehézségek
megoldása
az',
'autó lenne, Illetőleg .ahol az utak nem megfelelőek,
állandóan
rendellee.zésre álló Iófogatú kocsi, kocsissal együtt. Sajnos, ezek a megoldási
lehetőségeka
legtöbb
missziói gyülekezet
számára
anyagi eszközök
hiánya
.miatt csak -távolí álomképek.
'Nagy a jelentősége
tehát a pénzügyi kérdésnek. Miből fedezze a
anissziói gyülekezet
a szükségleteit?
Általában három lehetőség van: 1. ldvülröl jövő segítség,
2. a hívek önkéntes megajánlása,
3. törvényesen
kivetett egyházi adó. Az elsőre elegendő
mértékben
nem lehet számítani,
,A második szintén bajosan fedezi a szükségleteket.
Legbiztosabb
anyagi
alapot a törvényesen
kivetett
egyházi
adó teremt. Ennek viszont nagy
'hátránya
a kényszer
jellege, ami a mindennél
fontosabb
lelki munkát
'Sokszor igen .károsan .befolyásolja.
.Gyülekezetemben,
a Balaton délvidéki
misszióban
külon nehézséget
je/ent.a
hívek jőrészének .a gyokértelensége. Az ország legkülönbözőbb
tájairól verődtek
ide össze, úgyhogy
a hagyomány,
a megszokás,
a köz:[elfog'ás, amelynek olyan nagy szerepe van sok anyagyülekezetbeli
egyháztagnak az egyházhoz való viszonyában,
nálunk már elveszti erejét, különösen azoknál, akik hosszabb ideje élnek már a szórványban.
Gyökértelenek.
sokan társadalmi
osztályukat
tekintve
is, ami főképpen
annak tulajdonítható, hogy nyáron a fürdöhelyeken
megismerkednek
a nagyvárosi
kultúra,
kíilsőségeivel
és torz snegnyilvanulásai
val.
Kérdéseink közü! ismertettem
néhányat. Mint már mondottam,
a kérdések, a problémák
mindig
nehézségekkel
kapcsolatosak;
azért tulajdonképpen
csak nehézségekről
számoltam
be. Ez a körülmény
nem jelenti
azt, hogy a rnissziói lelkész munkája
közben vagy munkája
nyomán ne
találkoznék
örvendetes
jelenségekkel.
Ha a cikk terjedelme
megengedné,
beszélhetnék
gyülekezetemben
lévő hívő kozosségekről, az lsten igéje utátr
való vágyódásnak, az egyházhoz való szeretetnek, az áldozatkészségnek, az'
összetartásnak megható megnyílvánulásairóI, amelyek sokszor elfeledtetik
velem a fáradalmakat.
Beszélhetnék
az építő iratokat
tartalmazó
gyülekezeti könyvtár,
az iratterjeszté
nagy forgaimáról
stb. Az említett
nehézségek
arra mindenesetre
jók, hogy a missziói lelkész belássa saját
;gyengeségét,
erőtlenségét
és megalázza
magát az Isten előtt. Ez pedig
-nagyon sokat ér. Isten csak alázatos embereket
használhat
munkájában:
'lelkeknek
a megváltó
Krisztushoz
való vezetésében.
A szórványmunka
minden nehézség-énekvégső oka a hitetlenség s ez ellen a szátvénylelkészek:
és m~sok is csak akkor harco/hatnak eredményesen, ha magukat megűresttve, feltétlen rendelkezésére bocsálják annak, aki teljes joggal mondotta:
;JAz tn _e,ri}m-erőtelenségá/tal végeztetik' eJ"
Kor. 12, 9:):

-rn.

Ságl~y 'Jenő.
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4.
Mit vár az egyházi muzsika

az új esztendőtől?

Alföldi város tele evangélikusokkal,
hatalmas templom rossz orgonaval. Dunántúli
kultúrváros
jó orgonával,
'kultúrálatlan
orgonistával.
Nagy
város, akadozó köz énekkel, ezek az 1941. esztendő egyházzenei
adatai. A
munkaterület
nagy, kevés a munkás és kevés az anyagi segítség.
Az egyházi
muzsik a a gazdag
történeti
rnult ellenére
Magyarországon
csak gyermekcipőben
jár. Tudomásul
vesszük, de jelentőségét
még nem ismertük fel. Csak a józan ész diktálta érveknek hiszünk, nem
akarjuk
meglátni,
hogy a muzsika szavaknélküli
beszéd, melynek
ép ott
van mondanivalója,
ahol a szó erőtlen lett, a zenei beszédnek nincs határa,
tovább szárnyal,
ahol elakadt a szó! Az istentiszteleti
jó egyházi muzsikának nincs más célja, mint hogy a lelkeket az ige befogadására
előkészítse. A művészi muzsika el is végzi ezt a feladatát,
de a kontárkezek
lerontják
azt, amit az ige épített. - A görögök
a zenét a nevelés szolgálatába állították,
olyan fontosságot
tulajdonítottak
neki, hogy művelését
állami felügyelet
alá akarták helyezni, nehogy hatásával
visszaéljenek.
Luther tudatában
van a zene hatalmának,
amikor így nyilatkozik:
HA zene
Istennek
egyik legkedvesebb
és legdicsőségesebb
ajándéka,
melynek
a
Sátán elkeseredett
ellensége. A zene eltávolítja
szívünk fájó szomorúságát
és megtöri bűnös gondolataink
hatalmát. A zene a fegyelem egyik gyöngéd
és kedves fajtája: megnemesíti
szenvedéseinket
és megtisztítja
értelmünket."
Oe vajjon honnan ismerhetnénk
meg a zene áldásait? Lelkész-képzésünk fájó pontja az egyházzenei
nevelés hiánya, a tessék-lássék
egyházzenei órák - hallgatók
érdeklődése
nélkül és időközönként
esetleg olyan
előadókkal,
akik maguk sem nyertek egyházzenei
nevelést.
A tanítóképzőkben
kitűnő munka folyhatna, ha megfelelő szakemberek
elegendő időt kapnának
rá. Egyik nagymultú
intézetünkben
pillanatnyitag
8 előadó kezében van az ének és zene tanítása, vajjon milyen eredményt
várhatunk
itt? Pedig minden egyházi muzsikálásnak
alf ája és omegája
a
lelkész egyházzenei
szeretete
és a kántor hozzáértése!
A nyári kantori
továbbképző
tanfolyam
legszomorúbb
tapasztalata,
hogy kántoraink
a kevéssé értékeit
munkájukat
fillérekért
végzik! Egyházunk a 'kántor munkáját
csak akkor bírálhatja
meg, ha iskelálban
a szükséges zenei tudással indította
el útjukra őket és ha egyházi szolgálatait'
megfelelő
javadalmazásban
részesiti.
A másik fájó pon tunk az egyházzenei
továbbképzés
hiánya, mellyel
egyházzenei
szolgáltatásunk
nívóját emelni tudnánk.
A katolikusok
egyházzenei főiskolája
1J év óta gazdag eredménnyel
működik,
a protestáns
főiskola kicsinyes
akadékoskodás,
a magasabb
továbbképzés
értékei
fel
nem ismerésének
útvesztőjében
tévedt el.
Oe nézzük tovább a hiányokat!
Mikor felépült a templom,
paplak,
torony, felhúzták
a harangokat,
csak akkor gondolnak
a templom
belső
berendezésére
és amikor evvel is elkészültek,
alig jut pénz az orgonára.
Ha mégis sikerült felépíteni
a hangszert,
további
gondozásra
már nem
gondolnak.
Hány elhallgatott
síp vádolja a gondnok és gyülekezet
fukarság át!
Az orgona zene mellett a reformáció
kor ából ismert gazdag kórus-
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művészet
volna hivatva az egyházi
muzsika kincseit
feltárni.
Az énekkarok innen is, onnan is összeverődött
tagjai több-kevesebb
lelkesedéssel,
'de feltétlen kevés tudással végzik rnunkájukat,
1-1 szereplés re 2-3 hónapig'
való készülődéssel
tellik ki a programm.
A mi feladatunk
nem más, mint az egyházi rnuzsika szépségének
ismertetése,
a gyülekezetek
egyházzenei
igényre
való nevelése.
A megmunkálásra
várók száma nagy és ha itt-ott barázdát
is tudunk hasítani,
szorongó
érzéssel látjuk a megmunkálandó
ugart ... Szeretnénk
mindenkit bevezetni
a muzsika csodálatos
szép birodalmába.
Szeretnénk
a rnuzsika iránti igényeket
növeini. Szeretnénk
vezetőkben
és vezetettekben
a
muzsika
szükségét
megerősíteni.
A vágyunk:
egy képzett énekesekből
álló énekkar, képzett zenekar és io orgona, mellyel Schütz Symphoniae
sacrae-it, Bach Kantátáit, de Bach nagy műveii (Máté passiót, János passiót stb.) is meg tudnánk szó/altatni. Ha az új esztendőben egy /épésse/ közelebb jutnánk ehhez, ez vo/na az 1942. esztendő legszebb ajándéka!
Peskó Zoltán.

Babona.
Mikor ez az írás az olvasókhoz
jut, óesztendö
estéje és újesztendö
reggele köszönt reánk. Az egyház az esztendő fordulóján
és újév polgári
ünnepnapján
istentiszteletet
tart, hogy Isten igéje világítson
reánk s világunkra. S az ige óév estéjén leszámoltat.
s újév regge lén a jövőbe mutat,
s a jövőbe indít. Jó, ha az esztendővégi
leszámolás
és az éveleji jövőbeindulás között megvizsgáljuk
hitünket olyan vonatkozásban
is, hogy van-e
bennünk
hajlamosság
és hajlandóság
a hitetlenségnek
és a tévhitnek
arra
a fajtájára,
amelyet a babona szavával nevezünk, de amelynek
a meghatározása
és jelentésének
tartalommal
kitöltése
olyan nagyon nehéz. A különféie babonák
eredete
a mult homályába,
indítóia
az ösztönök
tudatalatti sötétségébe
vész. Bennük a hitetlenség
a tudaHansággal,
a félelem
az érdekkel és a haszonkereséssel
párosul.
A babonát
mégis két úton lehet megközelíteni,
meghatározni
és
boncolás alá venni.
A babona egyfelől
tudatlanság. Régi túlhaladott
korok
természetszemléletének,
gyógyítási
módjának,
az elemekről
alkotott
ismeretének
és
felfogásának
tudatalatti
továbbélése
és annak időnkénti felkerülése,
hatása
és élösködése,
Másfelől a babonát a hit szempontiaból
lehet meghatározni
és pedig
az evangéliumi
keresztyén
pozitív hit mértékével.
A babona hitetlenség.
Hitetlenség
vagy tévhit mind az, ami a régi vallások csökevényeleént
élösködve, ellenkezik a Szentháromság
Istenbe vetett hittel. E hit szerint Isten
. egyedül hatalmas,
és erejét s hatalmát csodálatos módon átruházhatja
a
Benne igazán hívőkre
addig a mértékig,
hogy: "minden
lehetséges
a
hívőnek". (Márk 9, 23 b.)
Ha a babonával szemben való állásfoglalást
és küzdelmet
evangéliumi
keresztyén
szempontból
nézzük, nem törhetünk
pálcát a felett, hogy egyesek és egész nemzedé'kek
a magyar földön is a babonával
mint tudat-
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lansággal
szemben küzdöttek.
A természettudományok
iskolai és iskolánkívüli közlése, az egészségtan
közkinccsé tétele, a tanítók, nevelők, orvosok
gyakorlati
munkája szükséges, nagy eredményeket
nyujto harc a babonák
ellen. Ezzel a felvilágosító
módszerrel
feltétlenül
ki lehet a tudatlanabb
nép rétegekből
egyes babonafajtákat
irtani, de ugyanakkor
magában
a
nevelő értelmiségi
rétegben
találkozhatunk
a babonák
megdöbbentő
fajtáival,
A szellemidéző
értelmiségi
ember
egészen
biztosan
kineveti
a
babonás Ialusit, de ugyanaz a falusi ember joggal kinevetheti
az értelmiség szellernidézését.
A magyar földön a széles néprétegek
babonái ellen a· tudományos
küzdelern 1877·ben Varga Jánosnak
" A babonák könyve" című, a magyar
orvosok
és természetvizsgálók
által 300 forint díjjal jutalmazott
pályaművével indult meg. Az író a könyv előszavában
büszkén írja, hogy rnunkája:
" ... e tekintetben
elsö rendszeres
munka." Érdemes egynéhány
előszóbeh
megállapítást
idézni. "A romlatlan
népben minden jóra megvan a hajlam;
csak legyen, aki elméjét a rnüvelödés alá megrnunkálja;
s megszabadítja
lelkét
és kedélyét
az elfogultságtói,
az elöttéletektöl
és egy.;" százfajta
burjántól,
melyek szívében
minden nemes helyet efoglalva
tartanak.
E
buriánok
között legveszélyesebb
gyom a babona; a tudomány
és művelődésnek e legmegátalkodottabb
ellensége,
mely '" a művelödés
és a jó
erkölcsök
utolsó csiráját
is kipusztítja.
Baborrát
tüzzel, vassal iciirtani
száz okból nem lehet; de nem is tanácsos;
mert a babonás hit
legnagyobbrészt
egy a vallásos túlbuzgósággal;
mindenesetre
azonban a vallásos
hit túlhajtása,
kinövése;
erőszakos
metszés magát a vallásosság
fáját is
megsérthetné;
kíméletlen kéz a gyommal a tiszta búzát 'is összemarkolhatná.
Ez volt az oka, hogy az orvosok
és természetvizsgálók,
a babona elleni
orvosszerek
közül a könyvet
választák,
mely jobbra
tanítsa
a népet ...
Nem hiányozván
természetesen
a könyvből
az alkalmilag
elcsöpögtetett
természettudomány
sem; úgy a helyén való oktatás
és jó tanács. Természetes, hogya
babonát, amint tűzzel-vassal
nem, - úgy egy könyvvel sem
lehet egyszerre
kiirtani. Annak megölő betűje csak a természettudomány
teljes népszerűsítése
leend."
Varga János különben a babonát a következöképpen
határozza
meg:
HA babonaság
a józan észnek megtévelyedése.
Lelki betegség;
oktalan hit; ..
amit se a tudomány,
se a vallás tételeiból nem lehet igazolni. Ha az ernber
valami dolognak olyan erőt tulajdonít,
amivel az nem bírhat; ha az ember
valami nagyon természetes
dolgot, éppen természet
ellenesen magyaráz."
Ezután 38 részben letárgyalja
a különf'éle
babonakat
és a "Búcsúzzunk"
c.
utolsó részben így köszön el olvasóitói:
"Egyik babonának
megmagyaráztam az eredetét; másiknak természetet.
A csodálatost
és megfoghatatlant
érthetővé tettem a természet törvényei szerint."
Az ismertetett
néptudományos
könyv bizonyára
elvégezte
a maga'
kitűzött jó feladatát.
De az a megállapítása,
hogy a babonát a természettudomány
teljes népszerűsítésévei
lehet leküzdeni
akkor bármennyire
is szédületesnek
látszö
távlatot
nyitott, - ma már túdhaladott
álláspont.
Hogy hová vezetett ez a törekvés, kitűnő példával rnutatja meg Harkártyr
Edének a Társadalomtudományi
Könyvtár sorozatában
a "Babonák
ellen"
cimű közel 300 oldalas könyve. Alcime már elárulja; hogy mit rejt a elm
babona szava: "Kísérlet
az erkölcsi világ gazdasági
alapjainak
meghatá .
rozására."
Az alábbiakban
a könyvből
egynéhány
érdekes
szemelvényt
idézünk. "Az évezredes
erkölcstanok
természetfeletti
hitre épültek
fel.
Napról-napra
érezzük azt a kongó űrt, melyet a vallást leromboló
megismerés a nélkül idézett elő, hogy helyét mással kitöltötte
volna ... a keserves erkölcsi harc épp addig tart majd, amíg a tudomány
pötoltaazt,
amit
elrabolt. A haladás minden hívének a természetfeletti
ellen kell törnie,
mely különben
is homlokegyenest.
ellenkezik
a természettudományokkal.
A biblia teremtés-rrieséje
is csak akkor vesztette
hitelét, mikor Laplace
a világegyetem' kialakulásának
ésszel-felfogható
feltevését adta. Hasonlókép
a valláserkölcsi
babonák
kipusztulásának
elengedhetetlen
feltétele
oh
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hipotézis, mely a hatásaiban csodálatosnak
látszó rnorálparancs
kialakulását
és uralmát
természetes
úton magyarázza
meg." A könyvben. meg is
kapjuk a "babonamentes"
erkölcstan
;,tudományos"
meghatározását:
"Er-'
kölcstan tehát az a tudományszak,
mely a társadalmi
alakulás folyamán.
a cselekvések
helyességéröl
alkotott
különbözö
közfelfogásokat
a jó felismerésének
és kikényszerítésének
célzatával
kutatja.'
"Isten
nincs, deo
uralkodik
a Természet
kérlelhetetlen
hatalma. Ez az erő nem ismer jóakaratot,
könyörületességet,
szeretetet,
de igazságos."
- Nehogy aztán a
huszadik
század természettudományos
haladó
embere
Istenét
elvesztve
ismét a természetimádás
babonaiba
süllyedj en, könyvünk
szerzője a nagy
"Tu-vel írt természetből
erőt, megnyugvást,
boldogulást
és jóságot présel
ki számunkra,
írván: "Cselekvésünk
kötött, törvényszerű:
ez ád erőt. Cselekvésünk
megtermi
a maga gyümölcseit:
ez ád megnyugvást.
Az adott
viszonyok alatt álló egyének és fajok kipusztulnak;
a megfelelők
boldogulnak, fennmaradnak;
a kereteken
felülemelkedő
ember elvész, de szenvedéseink gyümölcsei megérlelődnek,
új, jobb társadalmat
termelnek."
A babonát
még a tudatlanság
és hitetlenség
vagy tévhit megosztás
mellett káros és ártatlan fajta szerint szekták osztályozni.
Ez az osztályo-zás is természettudományos
alapon történik.
Károsnak
az ember és állat
épségét,
egészségét
veszélyeztető,
károsan
befolyásoló
babonákat
tartják.
"Ártatlannak"
a lélek babonait
veszik. Ezeknek
kára az
módszerükkel
meg sem állapítható.
Ez a materiális
alapon
történö
osztályozás
két
veszélyt rejt magában. Egyfelől
nem tulajdonít
jelentőséget
a hitetlenség
és tévhit babonáinak,
s másfelől odáig fajulhat, hogy anyagi alapon állva,
babonának
számítja a pozitív hitet és annak mételyétől
akarja az emberiséget megszabadítani.
E szerint a felfogás szerint az istenfélelem
babonás:
félelem, az istenszeretet
babonás érzelem, a csoda lehetőségének
feltételezése pedig a legsötétebb
eltévelyedés,
"A tudomány
és érvelés tehetetlenugyan azzal szemben, ki szereti Istenét; de szívesen lázadnak fel zsaruokuk
ellen azok, kik rettegésből
szolgálják
az Urat."
A babonának
a falusi népnél feltalálható
fajtái az értelmi ségnek csak
a falukban
élő nevelőit
érdeklik,
mert feladatuk
küzdeni
ellenük. Nem
célunk most az sem, hogy felsorakoztatni
igyekezzünk
az értelmiségnél
megtalálható
babonák
fajtáit.
Célunk
csak annak
kijelentése,
hogya'
bsbonét csak az Ige világosságában lehet megismerni. S az Ige azt mutatja,
hogy a babona ott élősködik,
ahol Isten hatalma
mellett más úrnak is
helyet adunk. A babona a Sátán fegyvere
s arzenáljaban
igen előkelőhelyet foglal el. Ösellenségünk leleményesen
forgatja fegyverét. A tudatlan
és az értelmes ember számára egyformán
van babonája. Mivel pedig Istent
a hit által féljük, babonáva akarja lesüllyeszteni
magát a hitet (ezért van-nak a keresztyénségnek
igen sötét fejezetei), s mikor a tévhit ellen az értelem s a tudomány
fellázad, akkor babonává
teszi magát a tudományt,
mert Természetben
hinni, Istent a trónusaról
letaszítni
vélni, ez maga asötét és merő babona.
Ezért nem lehet a bárhol dívó babonát
"ártatlannak"
tartani,
mert
ahol akármilyen
kicsiny babona él, ott gyönge a hit és nem adta át magátaz ember Isten uralmának.
Amíg a luxusautókon
kitömött
f igurácskák:
csüngenek,
amig a péntek átkos nap, a tizenhármas
szerencsétlen
szám,.
amíg szerencsénket
különf éle magatartástól
-és eljárástói
várjuk, amig betegágyunkban
csuklónkr a amuletteket
kötünk, s amig szellemeket
idézünk
s.megtűrjük az itt fel sem sorolható sokféle szokást, addig .a. babona ártal- ,
mas légkörében
élünk. De abban élünk a legragyogóbb
értelemmel
s a \
ö

16
legnagyobb
tudással is, ha Isten egyeduralma
helyébe a természetet
és az
embert tesszük, elfordulván
a hittől és megtagadván
a csodát.
A babona elleni egyetlen igazi küzdelem, hogy az "Istent mindenekfelett féljük és szeressük és csak Obenne bízzunk." S akkor ha Isten csodát
tesz velünk, vagy körülöttünk,
nem lesz érthetetlen,
mert amint idéztük:
"minden
lehetséges
a hívőnek"
Rédei Károiy.

Az Ótestámentom

üzenete.

Csak az tesz minket keresztyénné,
ami Krisztushoz
kapcsol. Azért nö
az Ujtestámentorn
szívünkhöz,
mert nemcsak Jézusról hallunk benne, hanem
a Szeritlélek
által Ö maga hallatja szavát. Az apo tol ok róla szóló tanúbizonyságát
eszközül használja,
hogy rajta keresztül
ígéjét adja nekünk,
magához kössön
és közösségében
részesítsen. Megtalálhatjuk-e
azonban ezt
a Krisztusról szóló híradást az Ótestámentomban is? Erről a gyakorlati
kér-désről kell szót váltanunk.
.
Csak egyvalaki illetékes arra, hogy megállapítsa,
hol akar velünk találkozni: maga Jézus. Ö pedig világosan kijelenti, hogy az Otestámentomon
keresztül vezet az út hozzája. Magára veszi a jövendöléseket,
ajkára veszi
a zsoltárokat.
Mózes is róla ír (Ján. 5, 46). Izráel történetében
minden
eseménynek
forrása lsten ígérete; egy cél felé tart ezért minden, a jövendőért van. Ez a cél pedig Jézus személyében
teljesedik
be. Igazán megérteni azonban csak az érti, mit akart és vitt véghez Jézus, aki az Otestámentornon keresztül kezeledik hozzá.
Az Üjtestámentom
lsten ígéreteinek
teljesülésát tsnusitie. Oe nem
mindegyik,
csak a legfőbb vált valóra Jézusban,
a szolgai formában
közénk jött Fiúban. Hátra van még a dicsőséges vég. Izráel története
a kezdete, Jézus története
a közepe, döntő fordulata
Isten történetének,
de a
teljesség még előttünk.
Krisztus győzelmet
szerzett
a kereszten,
de az
még rejtve van. A megváltottak
is csak várják uralmának
szemmel látható
kinyilvánítasát,
Másként,
de az egyház tagjai is reménységben járó nép,
.akár Isten előzetes gyülekezete.
Mert noha a bűn vereséget
szenvedett,
harcolnunk kell vele az utolsó ítéletig. Ebben a harcban
és reménységben
gyakorol
minket Isten Izráel történetének
iskolájában.
Eközben
állandóan
fenyeget
minket az idealizmus, a görög szellem;
klsértése.
Vessük meg a világot, a testet, az anyagot,
és szárnyaljunk
a
szellem magasságaiba.
Ha nem állunk résen, egykönnyen
félremagyarázzuk
Krisztus nem e világi országát bensőséges
lelki világul, aminek édes-kevés
köze van az élet kegyetlen
valóságához.
Ezzel szemben az Otestámentom
megtart
minket a bibliai realizmus talaján. Isten a megromlott
világnak
ígéri az új eget és az ú] földet. Erre a földre jön az Isten királysága.
Éppen e pártütő
emberiségért
halt meg Jézus. Az Otestámentom
tehát
az emberekért,
a mindennapi
életért való reménykedést szitie szívűnkben.
Szent könyvünk az Otestámentom
is, az 'Üj mellett,
mert nem mi
választottuk,
még csak nem is a zsidóktól vettük át, mint az elesett zászlótartótói a zászlót. Maga lsten adta kezünkbe azért, hogy megismerjük
kegyelmének csodáját, amit a golgotai kereszten
vitt ugyan véghez, de már
eleve kiábrázolt Izráel népének sorsában. Akárki nem veheti ezt észre, csak
a hívő. Egyedül
tudja nyomon követni az Irás sokféle üzenetét,
Mert az
Otestámentom
nem ugyanazt mondja, mint az Üj; nem egyiorma
a Jézusról
szóló tanúságuk sem. Az O szemléltető oktatás arról, mi az Isten szándéka
hűtelen gyermekeivel.
Előkészíti
a váltságot
és reánevel elfogadására.
Rá.
világít a bűti szörnyű hatalmára:
még a választott
népet is megejti. Nem
jöhet erre más, emberi és isteni igazság szerint, mint Isten szent haragja.
Izráel történetének vége ezért az itélet, a bábeli fogság, a szétszóratás.
Csak ebből az összeomlásból érthetjük meg történetének
menetét és eseő
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ményeit. Isten azonban csode-mea határt szab ítéletének,
átment egy maradékot, mint tűzből kiragadott
üszökdarabot.
Egy csöppet sem érdemelték meg, semmi jogcímük sincs reá. Merő kegyelem, hogy tovább élhetnek.
Mi másról tanúskodik,
habár rejtetten,
Istennek
ez a cselekvése,
mint a
Golgotán szerzett bűnbocsánatról
? Az Otestámentom
- hittel olvasva -:
ennek a kegyelemnek
megannyi előttejáró
jele.
Isten nevelő szándéka teszi a különbséget a két Testámentom
között.
Egyvalakire
mutat reá mind a kettő, de más-más módon. Egyetlenegy népet választ ki először Isten, hogy rajta példázza kegyelmét,
ami mindeneknek szól. Izráel népének csökönyös
elleneszegülése
azonban romba dönti
az előkészítést;
elavítja,
ó-vá teszi az első szövetséget.
De Isten mári
napvilágra
hozza az Ujat, amely azután a kegyelmet
- minden korláttói
függetlenül
- valóban minden nép számára hathatóssá
teszi. Eleinte kézzel
tapintható
áldásokkal
neveli népét, hogy azután az "árnyék"
helyett az eljövendő ajándékot
is örökölhesse
Izráel jogos utódja: az anyaszentegyház.
Már a körülmetélkedés jelezte, hogy nem a természetes
származás, csak az
ígéretben bizakodás tesz Isten örökösévé.
Ábrahám
ígérete pedig Jézusban
ölt testet. A körülmetélés
helyébe ezért a keresztség lép. Ez már hathatósabban eszközli meghalásurikat
e világ számára és megújulásunkat,
mint
ótestámentomi
előfutára.
A páskabárány vére a pusztulástól
mentett meg,
holott csak árnyéka volt a Bárány vérének. Az úrvacsorában azonban maga
a Bárány osztja ki közöttünk
a halála árán szerzett életet, az igazit.
Az Ojtestámentom tehát véget vet az O-nak, helyére lép, de ugyanakkor hitelesíti és megerősíti. A beteljesedett
Otestámentomot,
a betöltött
törvényt, sőt Krisztust magát kapjuk, aki a rni képünkben
vitte véghez az
igazi istentiszteletet
és szolgálatot.
Ajándék azért az Otestámentom,
amely
Istenhez vezet azáltal, hogy a Krisztusban
való hitet támasztja
szívünkben.
Evangéliomként
pr édikália tehát az Otestámentomot
is a keresztyén
gyülekezet, nem mint a zsidók - törvényként.
Krisztus nélkül ugyanis lepel
borítja értelmünket.
Nem értjük. De Krisztus által és vele mindennapi betevő falat kenyérré lesz számunkra.
Az Otestámentomban
Jahve, az élő lsten a Baálokkal harcol, a próféták a hamis prófétákkal.
Izráel vaIlást csinált a kinyilatkoztatásból.
A
bűntől való szabadulásra
emlékeztető
áldozatból
- varázs-szert
csináltak,
amellyel
Istennek
parancsolgattak.
A Krisztusra
vezérlő
törvényből
önnön igazságukat
hízlalták. Az imádság nyomorúságunkból
való segítségkiáltás, csupán Isten irgalmából
élés. Kezük között teljesítménnyé
torzult.
A kiválasztásért
való hálából - faji felfúvalkodás;
a világra szóló szolg
latból - elzárkózás,
mohó kapzsiság
és fölényes megvetés lett. A választott
nép nemcsak vallását, de egyéni és közösségi életét is megrontotta.
Ez ellen
a romlás és rontás ellen harcolnak folytonosan
Isten emberei. Ma is, rnindnyájunkat
fenyeget
a veszedelem, hogy vallást csinálunk
a klnyilatkoztatásból, elveket
és eszményeket
az evangéliomból.
Nélkülözhetetlen
ezért
számunkra
az Otestámentom
intésének
megszívlelése,
hogy megmaradhassunk a hit útján.
Önmagában
érthetetlen
az Otestámentom.
Akkor
nyílik meg számunkra üzenete, ha észrevesszük
titkos reámutatását Jézusra. A kereszt
láttán és húsvét rejtett győzelmének hallatára világosodik meg előttünk.
Minden ótestámentomi szó - még pedig szoszerinti, eredeti jelentésében az Érkezőről szóló híradás. Útban van, közeledik
a Megváltó.
Még nincs
itt, de kegyelmét
már előre érezteti. Már az ótestámentomi
hívő Altala kap
közösséget
Istennel: ítéleten keresztül
üdvösséget.
Csupán az Ö művének
gyümölcseiből
élhetnek.
Amint mi, késői utódok,
a kereszt
áldozatából
élünk, ugyanúgy
belőle élnek az elődök, az útegyengetők
és előhírnökök.
Már Dávid urának vallja az Örökkévaló
Urat (Máté 22, 43), noha az utóda
lesz. Ábrahám látta az Ö napját és örvendezett
(Ján. 8, 56). Mózes reája
mutat. Ézsajás látja az Ö dicsőségét
(Ján 12, 41). A pusztai vándorlás
megtartó
kősziklája:
a népe között titkon jelenvaló Krisztusnak
az adománya (1. Kor. 10, 4). Magukban nincs semmi joguk az élethez, egy fikarcnyit sem érdemlik meg a kegyelmet,
de Krisztus engesztelés
az ő bűneikért
is. Velük is közösséget
tart és egyedül ez tartja meg őket.
á-
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Ki foghatná
fel közönséges
ésszel Krisztusnak
az ótestámentomi
hívőkkel
való közösségét?
A sok betűtöl nem látjuk az egy szükséges
-dolg ot: Öt magát. Ámde ha a Szentlélekért esedezünk, akkor az Otestámentom szava az eljövendő Krisztusról való tanúságtétel lesz. Sőt, nem-csak róla szól, hanem benne maga az Vr szólal meg. Szent könyvünk
. tehát az Otestámentom
is, mert szintén lsten igéjét hozza hozzánk és
Krisztus elé állít. A mi Urunkkal
köt össze, ígéretével
ajándékoz
meg,
parancsát
közli velünk. Ezért éltető forrásunk
és ítélő mértékünk,
hitünk
-és az élet minden dolgában. Hogyan gyakorolhat juk a reá hallgatást, a vele
-való élést? Szélnek kell eresz tenünk gondolatainkat,
ha még olyan kedvesek
is, szemétnek
kell ítélnünk ismereteink
tömkelegét.
Gyermekként
be kell
iratkoznunk
a teljes Szentírás iskolájába. Akkor a hit döntésében magával
az élő Krisztussal
találkozunk.
Az ótestámentomi
szavak mögé rejtőzkö.déséböl elő és hozzánk lép az Élet Fejedelme és az élet könyvévé teszi
.1lZ Viial együtt az 'Öitestémentomct
is.
Urbán Er"ő.

Társadalomszemlélet

és jogrend.

A jog nem öncél, hanem eszköz a társadalom
békés és rendezett
-egyűttélésének
biztosítására.
Szerepe ennélfogva nem lehet független a mindenkori
társadalomszemlélettől.
A különbözö
korok, felfogások
és életviszonyok
hatással
vannak
minden jogalkotóra,
és hatásuknak
kitöröl-i1etetlen vonásai minden idők minden jogrendszerén
fellelhetők.
A mult század társadalomtudománya
az individualizmus
és az univer'zalizmus küzdelmének
színhelye volt, a nélkül azonban, hogy ezt a küzdelmet az egyik vagy a másik irányban
határozottan
eldöntötte
volna.
Az individuális
társadalomszemlélet
szerint az elsődleges
társadalmi
jelenség az egyén. A társadalom
nem más, mint a sok egymás mellett élő
egyén egyszerű
számtani
összege. Olyanformán
'képzeli ez a szemlélet
a
társadalmat,
mint amiként
a sok homokszemből
álló homokrakás
áll
.'előttünk:
a homokrakás
nemcsak
több, hanem más is ugyan, mint az
'egyes
homokszemek,
azonban
mégis csak a sok, önálló és egymástól
független
homokszemből
van összetéve.
Az univerzalisztikus
társadalomszemlélet
ezzel szemben
a társadalom
elsöbbség ét vitatja.
Szerinte
első
a 'közösség,
az egyes egyén a közösséget
nem függetlenségének
megtartásával.
hanem azt elvesztve, szerves összefüggésben
alkotja. Csak része
a közösségnek
és mint ilyen, másodiagos
adottság.
Az egyén és a tarsadalom viszonya
e szerint
a sejteknek
az organikus
szervezetben
viselt
szerepéhez
hasonló. Igaz ugyan, hogy a szervezet
az egyes sejtekből
van
összetéve,
azonban az egyes sejtek nem egymás mellett
és függetlenül,
hanem egymásra tekintettel,
összefüggően
teszik ki az elsődleges jelenség-képen fel1épő egységes szervezetet.
A társadalom
és a jogrend
viszonyáról
fentebb
mondottak
alapján
nem kétséges,
hogy e két egymástól
merőben eltérő társadalornszernlélet
13. konkrét
jogalkotásban
is különböző
eredményeket
hozott létre. Az individualizmus
alapján
álló társadalom
joga az egyes egyénből,
az egyes
'egyén szabadságából
indul ki, és eszményi célja minden embernek
minél
több szabadságot,
mozgási lehetőséget
biztosítani.
Minthogy
azonban az
-emberek együttélésének
tényleges
adottságával
ez a szemlélet is kénytelen
számolni, eme együttélés
zavartalan
lebonyolítása
érdekében
szükségessé
válik az elvileg kerlátlan
szabadsággal
mozgó egyént bizonyos
keretek'
;közé szorítani. Erre szolgál a jogrend,
amelyet tehát az individualisztikus
társadalomszemlélet
sem nélkülözhet.
Felfogása
szerint azonban a jogrend
·csak az emberek együttélésének
tényéből eredő elkerülhetetlen
kényszeri
-szükség esség, amelynek érvényesülését
épp ezért lehetőleg
minél szűkebb
'keretek
közé kell szorítani.
A jogszabályokat
tehát megszorítólag
kell
'értelmezni;
ami pedig a jogszabályokban
kifejezetten
megtiltva
nincs,
az meg van engedve.
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Az univerzalisztikus
társadalomszemlélet
ezzel szemben főhivatását
a
közösség érdekeinek
védelmében látja. A közösség érdekvédelme
pedig az
egyéni mozgási lehetőség
jelentékeny
korlátozása
nélkül elképzelhetetlen.
A jogrend
feladata
e szemlélet szerint nem más, mint az egyén visszatartása
a közösségellenes
magatartástól.
Ebben
a szemléletben
egyéni
.szabadság ról, szabad mozgási lehetőségről
csak annyiban lehet szó, arnenynyiben ezt a jogrend kifejezetten
elismeri. Az egyénnek csak az van megengedve,
amit a jogrend
kifejezetten
meg nem tilt, az egyes egyének
jogi kötelességeit
pedig kiterjesztően
kell értelmezni.
Az elméleti alapon ekként felállított
jogrendszerek
egyike sem valósult meg gyakorlatilag
a maga teljes merevségében.
Mégis mondhatni,
hogy a multban eddig kialakult állami rendszerek
többé-kevésbbé
magukon
viselik vagy az egyik, vagy a másik szemleletnek
jellegzetes
vonásait.
Az individualisztikus
társadalomszemlélet
jogrendjét
legkifejezőbb
formá'ban a francia forradalom
termelte ki a .Llberté, égalité, fraternité"
jelszava
alatt kialakult
Ú. n. demokratikus
köztársasági
államformában.
Ennek az
államformának
az intézményei:
a népképviselet.
a parlamentáris
többséggel való kormányzás,
az államhatalmak
szétválasztása,
a közlgazgatási
bíráskodás,
a korlátlan
magántulajdon,
a szabad verseny
és a kereslet
és
kinálat
törvényeinek
az áruforgalomhoz
hasonlóan
alávetett
munkapiac.
Ez az állami berendezkedési
forma a francia forradalom
elveinek általános
elismerése folytán csaknem egész Európában,
de Amerikában
is mintaképpé
vált
és megvalósitását
több-kevesebb
sikerrel
úgyszólván
valamennyi
kultúrállarn
megkísérelte.
'Ezzel szemben
a teljes univerzalizmus
eszméje gyakorlatilag
sehol
sem érvényesült
a maga teljes egészében.
Már a mult évszázadokban
akadtak ugyan utópista jogfilozófusok
- és pedig nem is kis számban, akik az univerz alizrnusr a felépített
különbözö
falanszter-rendszereikkel
vélték az emberiség javát szolgálni, a gyakorlatban
azonban nagyon kevés
jlyen kellektiv rendszer valósult meg. A hatalmi kormányzás,
az egységes
államhatalom,
az osztály-, illetve pártbíráskodás,
a köztulajdon,
a munkakényszer
és a kellektiv
gazdálkodás
elveiré felépített
valamennyi
ilyen
államrendszer
aránylag csak rövid ideig állott fenn. A multban az ezir ányú
kísérletek
közül a leghosszabb
életű a paraguayi
jezsuita állam volt, míg
.az újabban ily alapon léte sült, - de az individualizmus
javára már fokozottabb mértékben
jelentékenyengedményeket
tenni kényszerült
- szovjetrendszer
épp napjainkban
mutatja
meg, ihogy társadalornsz ervezése az
emberi közösségi
élet követelrnényeinek
elemi feladatait
egyáltalán
nem
tudja kíelégítöen
megoldani.
Kétségtelen,
hogy a kellektiv
alapon álló jogrendszerek
gyakorlati
használhatatlanságával
szemben az individualista
jogrend a maga idejében
az emberiség 'haladásának
igen értékes és eredményes
eszköze volt. Hiba
volna azonban annak tagadása,
hogy az idők folyamán
olyan túlzásokra
adott alkalmat,
amelyek folytán lassan-lassan
ez a rendszer
is alkalmatIanná válik arra, 'hogy a zavartalan
emberi együttélés
rendjét biztosítsa.
A demokratikus
parlamentárizmus
lassan mozgó apparátus
és meddő vitái,
sokszor csak elenyészően
csekély többségre
támaszkodó
döntései, a kerlátlan tulajdonjognak
közösségellenes
gyakorlata,
az emberi munkának
egyszerű
áruvá lealacsonyítása,
az egészségtelenül
elfajult szabad verseny
és nem utolsó sorban az egyéni szabadságjogokkal
(így pl. a sajtószabadsággal) űzött nagymérvű
visszaélések
szükségképen
maguk után vonták
az individualizmus ra felépített
demokratikus
állami berendezés
revizióját.
Ennek eredménye
egy újabb társadalomszemlélet
lett, amelyet talán legjellemzőbben
szociális társadalornszemléletnek
lehetne nevezni.
A szociális társadalomszemlélet
szerenesés
középhelyet
foglal el az
individualizmus
és kollektivizmus
merev szélsőségei
között.
Felfogása
.szerint a társadalmi
életnek a kollektivurn
ugyan első, de nem kizárólagos
megnyilvánulása,
Első ugyan a közösség
(Gemeinnutz
vor Eigennutz),
azonban
a közösség
érdeke,
hogya
részben
szerves összefüggésben
társadalmat
építő, részben azonban függetlenségét
és önállóságát
megtartó
egyén a maga egyéniségét
a közösség érdekei szabta kereten belül szaba-
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don kifejthesse
és érvényesinhesse.
A jogrend
nem a tényleges
helyzet
okozta szükséges rossz, nem is az egyéni kilengésele letörö korlátja,
hanem
az egyéneken
felépülő
közösségnek,
az emberi együttélésnek
szervezett
rendje, amely az egyén részére .mindaddig biztosítja a mozgási szabadságot,
míg az a közösség
érdekeibe
nem ütközik.
Az ezen a társadalomszemléleten
felépülő jogrend
legjellegzetesebb
intézményei:
a tekintélyi
korrnányzat,
a népképvrseleten
felépült parlament
háttérbe
helyezése
(akár annak teljes mellözésével,
akár a minisztéríurnnak adott törvényes
felhatalmazasokkal),
a korlátozott
magántulajdon,
a
szabad, de irányított
gazdálkodás
és a munka jogi védelme.
Túlzás volna azt állítani. 'hogy aszociális
társadalomszemlélet
egyes
elvei az individuális
demokráciában
egyáltalában
nem érvényesültek,
hiszen - és ezt ismételten
hangsúlyozni
kell, _. az elméleti rendszerek
a
gyakorlatban
soha sem valósulnak
meg teljes következetesség gel. Aszaci·
ális társadalomszemléletnek
a jogalkotás
terén való általános
és mindenre
kiterjedő következetes
érvényre jutása viszont csupán a Iegújabb időkben
indult meg. Rövid életéhez képest azonban már eddig is igen szép eredményekre mutathat
rá. Teljes kifejlödésével
ezek az eredmények
hihetőleg
még fokozódni
fognak.
Felvetődik
azonban
a gyakorlati
eredményektél
- amelyek esetleg talán csak pillanatnyi
konjunktúra
következményei,
függetlenül
is annak a kérdése, hogy tehetö-e elvi szempontból
különbség
a kialakult háromféle
rendszer 'között, hogy egyformán
helyes-e valaménynyi, vagy egyikük
értékesebb-é,
mint a másik, és ha igen, melyik az.
Ez a kérdés a jog helyességének
a problémáját
veti fel, amelyre azonban
más alkalommal
külön kell kitérni.
Aratá Istodn dr.

Jóslások.
Jövőjét mindenki szeretné tudni. Elsősorban
azt, hogy ez a jövendő
hány évből áll, hiszen nem mindig küld üzenetet a halál. S ha "érz,ésünk
szerint" évek multán köszönt
csak be, állandóan
izgat, hogy addig is mi
lesz velünk. Egyéni életünk sikerei és eredménytelensége,
házasságkötésünk,
családi életünk kialakulása,
üzleti terveink
valóraválása,
váratlan
események bajt avagy örömöt hozása, mindmegannyi
lehetőség, amelyet jó előre
látni és felkészülni reá vagy felkészülni ellene. De ne hagyjuk ki a fentiek
közül a szerelmet, amely csalódással
is, boldogsággal
is járhat. Erről nemcsak naiv fiatalok, hanem a Rubikonon
rég túl lévők, főleg nők, szeretnének mindent, mindent tudni. Ez az érdeklődés
néha kiváncsiság
csupán,
máskor az élettel való komoly foglalkozás,
legalább is látszólag. Ennek a
kiváncsiságnak,
érdeklődésnek,
aggodalomnak,
várakozásnak
kielégítésére
szolgál a jóslás.
Mindenki jósoltat. Komoly urak, jó családból való hölgyek, szegények
és jómódúak,
magasállású
vezetők, kis rongyosok,
egyszóval társadalmunk
minden rétege érdekelve van. Éppen ezért minden rétegnek meg van a külön
jósa. Spiritiszta
médiumok,
grafológusok,
horcszkop-készítök,
Siriusok
és
ál-Siriusok, pasziánszrakók,
piaci népi tehetségek,
vicénék és cigányasszonyok kártyából,
kézből, szemből, fejből, csillagokból,
színes italokból s a
szellemek segítségével
ontják a titkok megfejtését
zűrzavaros,
bonyolult,
mindenkire
jó kinyilatkoztatásokban.
Oh, római augurok
és haruspexek,
s te szeritajkú Pythia, de eljárt az idő felettetek.
'. Az utódok korcs tudásukkal is nagyobb tekintélynek
örvendenek
s főleg több jut nekik hitvány
anyagiakból
...
Bizony a jóslás nagyszerű keresettel járó ipar. Különös
végzettség,
nehezen szerezhető engedély nem kell hozzá, a rendőrség
ellenőrzése
többnyire elkerüli, sőt talán a zsidótörvény
hatálya alá sem esik. Akinek anyagi
nyeresége
a jóslásból nincsen, megelégszik
az emberek hódolatáva!,
dtcsére tével és hálájával.
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Tény az, hogya
jóslás pogány eredetű. De a "régieknek"
mentségül
-szolgáljon, hogy hamis, pogányes
istenfogalmuk
volt, s a [óslást hivatásszerűen, mintegy az istenek oltalma alatt gyakoroltak. Ebből a szempontból ma is pogány szokás s ezzel máris ellentétben
áll a keresztyénséggel.
Másrészt tagadhatatlan,
hogy a jóslás prófétai hivatás. Az ótestárnen-:
tomi nagy próféták
éppen jövendöléseikkel
ráztak fel Izráel népét bűneikból. Ezt nem a maguk jószántából
tették, még kevésbbé saját hasznukra,
hanem Isten megbízásából,
elhivatásbóI.
Mondanivalójuk
sohasem terjedt ki
-egyéni életek .kisebb nagyobb eseményeire,
hanem általánosságban
minden-'
kinek, a népnek, hirdették
Isten haragját,
ítéletét vagy megmentő
szeretetét, Az istenáldotta
próféták állandóan hadakoztak
a harníslelkűek,
a látszatpróféták
ellen.
Mózes könyvének
írója az Urat szólaltatja
meg, amikor Izráel népe
'Kánaán előtt áll: "Mikor bemégy arra a földre, amelyet az 'Úr, a te Istened'
ad néked, ne találtassék
te közötted ....
se jövendőmondó,
se igéző, se
jegymagyarázó
se titokfejtő.
se halottigézö,
mert mind utália az Úr;
.aki ezeket mívelí
" (V. Mózes 18. r.)
, Jósiás király "kivesztette
az ördöngőseket
és titokfejtőket
... nem is;
volt őhozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz ... ,
-de utána sem támadott
hozzá hasonló." (II. Kir. 23. r.)
,
,
Mikeás így kiált fel: "Halljátok
Jákob házának fejei ... akiknek prófétái pénzért jövendölnek
ti rniattatok
mezővé szántatik Sion." (Mikeás
3. r.) Ugyanott
mondia: "
megszégyenülnek
a látók és elpirulnak
a jo:
vendőmondók."
,
Ézsaiás szava zendül a legkeményebben:
"És ha azt mondják tinéktek:'
Tudakozzatok
a halottidézőktől
és a jövendőmondóktóI,
akik sipognak, és
suttognak,
hát nem Istenétől tudakozódik-e a nép? Az élőkért a holtaktól
Icell-é tudakozódni?
A tanításra és bizonységtételre
hallgassatok!" (Ezs. 8. r.)
A próféták,
a nagy szelleműek
helyét elfoglalták
már akkor
a kis
jósok, a rideg üzletszerzők ...
Az élet és annak változatos
eseményei, valamint a halál lsten dolga.
Sorsunkat
és titkainkat
nem kártyafigurákra,
nem tenvérre
Irja, hanem
igéjébe. Életünk eseményei a bűn és kegyelem sodrában vetődnek fel sIsten
<önmagának tartja meg az irányító hatalmat.
Ami prófétálni valónk van,
.az helyet kap az igehirdetésben s ez sokkal több bizonyosságot ad, mint a
jóslás. Ami Isten igéjéri
túl akar szárnyalni,
emberi okoskodás
csupán,
amely Isten szavára mihamar ostobaságnak
mutatkozik.
Akik pedig a jóslás
Iefolyásában
valamilyen
vallásos
színezetet
találnak
s azt hiszik, hogy
Istentől
való, azok nem hívők, hanem csak hiszékeny ek.
Korunk lelki szükséglete
a jóslás s ez mutatja szegénylelkűségét,
A
szóbűvészek
több bizalmat élveznek, mint az igehirdetők,
a szellemi csibézek, mint a próféták,
a hitegetők,
mint a hitre vezetők.
Várlfdl Lajos,

SZÉLJEGYZETEK
Az önálló magyar külpolí!ilul
mindössze 23 éves lesz 1942-ben. A
jelenlegi
külügyminiszter
a 21-ik,
aki ezt a nemzet életét eldöntő hivatást gyakorolja.
Elődei - néhány
kivétellel
többnyire
hónapokig,
.gyakran csak napokig, ültek a kül.figyminiszteri
bársonyszékben.
Ezen
nem is lehet
csodálkozni,
hiszen
Tánczos
Gábor
óta villámgyorsan
<fordultak az események,
az erők el-

tolódása,
népek szellemi és hatalmi
átalakulása.
Ebben
a letűnt
két
évtizedben
rengeteg
olyan
történelmi
fordulat
következett
lre,
amely
az
éles
elmét
és' gyakorlott
diplomatat
is meglepte.
Az eseményekre
mindenesetre
az
1941-es év tette
fel a koronát,
amelynek
történései
tíz évvel ezelőtt hihetetlennek
tűntek
volna: a
Szovjet-Unióval
való kapcsolat
felvétele, annak gyors megszakadása,
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az ellene kezdett
véres küzdelern,
hadiállapotunk
Angliával
és
az
Egyesült
Allamokkal.
Három világbirodalom
és egy középállam
sorsdöntő összecsapása
nevetséges
lenne önmagában,
ha külpolitikánk
lépései nem vkövetkezrnényeí
lennének Europa
külpoHtikájának.
Akár
kényszerhelyzetben,
akár
önmagunktól
tétettek
meg ezek a lépések, következményeik
már csak életet vagy 'halált jelenthetnek.
Közvéleményünk
nem azonos mindig a
kűlpolitikával,
de utóbbit
nem is
lehet
előbbi
hatására
irányítani.
Nincs ország, amelynek
népe beleláthatna
a történelmet
író külpolitikusok jegyzeteibe.
De nem is nép
az, amely nem támogatja
bizalma
erejével azokat a férfiakat,
akik a
mi vérünk.: s akikben
együtt
dobban a magyar
paraszt,
munkás,
tisztviselő,
sze11emi
és gazdasági
elitünk szíve. Túl az emberi bizalmon, hinnünk
kell, hogy Isten hatalma a külpolitika
eszközein
keresztül
szerzett
nekünk
gyarapodást igazságban
és területben
és
ennek a fiata! külpolitikának
egyetlén nagyszerű
eredménye
lesz belpolitikánk
átalakulása,
meghozván
benne a nemzet
egységét,
a nép
egészséges
növekedését
s az egymásközött
való egyenlőség
és igazság győzelmét.

A karácsonyi könyvpiacról
szóló előzetes
értesítések
idejében
megérkeztek
az ír6asztalra.
Két dolog volt azonnal feltűnő. A könyvek
nagymérvű
drágulása
és akiadott
könyvek
nagy
mennyisége.
Noha
soha sem volt elkerülhető
a könyvek silányság a, aki most átlapozza
a könyvkiadók
jegyzéket,
irigykedve teszi ezt, mert igazán
gazdag
tartalmú
mindegyik.
Ha a középosztály bármelyik tagja összeírja
a
megvenni
kívánt
könyveket,
ha
csak a legszükségesebbeket
is, meglepetéssel
látja,
hogy
több
száz
pengős kiadásról van sz6. Mivel pedig a karácsonyi
könyvpiac
gazdagságával
nincs arányban
a karácsonyi
segély,
remuneráció,
vagy
ennek hijján egyáltalán
nem lehet
szó aránybaállításról,
csak kettőt
lehet tenni: vagy lemondani
rnindenről vagy csak egyet-egyet
venni.
Többnyire
azt, ami a hivatás gy akorlásánál
rnúlhatatlanul
szükséges.

De hol marad a család, a feleség;
akii a lánykorában
vett könyvek 6ta~
talán újat nem is vehetett,
a serdülő fiúk és leányok, akik a kötelezö olvasmányoken
kívül más okos,
tartalmas
könyv után is érdeklődnek? A kö!csönkönyvtárakhoz
kell'
igazodni
és azok szabályaihoz
saját
könyvek
híjján,
Mit érünk a sok
könyvvel, ha kevesen olvassák vagy
összevissza
és idők multán?
Lehetünk-e
elmélyedök,
gondolatgazdagok s határozottak
a szellem útján,
ha rendszeres
képzésünk
elmarad?
S ami ennél is nagyobb veszedelem.
középosztályunk,
amely mégis csak
a legtöbb
könyvet
nivatott
vásárolni,
jórészt
nagy
nyugalomma!
olvassa
a ponyvát.
Kultúra
nincs
olvasott emberek nélkül s minél kevesebben lesznek ezek, annál. szegénye bb é válik nemzeti kultúránk.

A zsidóság recepciójáról
szóló törvény
hatálytalanítása
volt
a letűnt
év törvényalkotásának
egyik utolsó műve. A zsidóság helyzetének
ez az új rendezése
nem
keltett
sem kmönösebbfeltúnést,
sem leülönösebb
izgalmat.
A koráramlat
megnyilatkozását
látták
benne s talán nern is szabad rnögötte többet keresni. Pedig érdemes
kissé gondolkodni
fölötte. A zsidóság recepciója
a felekezetnélküliség lehetőségének
a megengedéséveI együtt - aliberálls
állameszmének a diadala volt egy félszá,
zaddal ezelőtt. Annak idején ez azt
jelentette,
hogy az állam egyformán
tekinti "államalkotó'''tényezönek
az
egyházakat
a bennük formált
keresztyénséggel
együtt
és a zsidóságot, no meg a vallástalanságot.
A
magyar állam ezt ugyan ilyen formában nyiltan sohasem deklarálta - ez
bizonyára
javára
is volt. Most a
zsidóság
recepciójának
a hatály talanítása
nem jelenti
a visszatérést
ahhoz az állameszméhez.
amelyben
a keresztyén
egyházak
(ill. valamelyik Ielekezet)
szolgálatára
esik az
alapvető
hangsüly.,
Lássuk
meg,
hogy ez nem .is lehetséges.
Nemcsak
azért, mivel a történelem
kerekét
nem lehet visszafelé forgatni:
a legutolsó
ilyen kísérlet,
az osztrák
rendi állam csúfos kudarcba fuíladt.
Hanem azért sem, mivel, a;ken~sztyénségből
nem szabad
semmiféle
formában
sem politikát
csinálni. A
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;keresztyénség
nem az állampolitika
dolga.
Annál fontosabb
annak
a
feladatnak
a Ielísmerése,
amely az
új helyzetben,
vajudó
koreszrnék
közt vár a keresztyenségre.
Ez a
feladat pedig röviden-ez:
legyen a

keresztyénség
valóban
Egyház,
Krisztus
serege
a nemzetben
és
szolgálja
jobban,
elszántabban.
hívebben a saját népét, mint akármilyen korszerű világnézet híve.

•

IROK, KONYVEK
Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. 1941. Franklin Társulat,
Magyarságismeret-sorozat.
- Erdei
Ferenc
könyve biztos fogalmazású,
jó szakkönyv
és kellemes
olvasmány egyszerre.
Erdeinek
élménye
a parasztság
és ez éppen szociológiában igen sokat jelent. Ezenkivül
Erdeinek
valóban komoly olvasottsága és tudományos
felkészültsége
van., ami öt magasan
kiemeli
a
"falukutatók"
közül. Persze
ez a
falukutató
mozgalom,
melyből
is
kinött, nagy hatással volt reá, különösen
abban, hogy a parasztság
életét politikai
kényszerből
gazdasági és hatalmi
tényezők
objektiv
eredéjében
vizsgálta.
Erdei
így
megszabadult
minden, másokat fogvatartó
parasztromantikától,
tudományos felkészültsége
viszont megóvta
a politizáló,
vagy rnateriali.záló
egyoldalúságtól.
Erdei
ma
valóban képes arra, hogy a parasztságnak,
s különösen
a magyar parasztságnak
társadalmi
megfogalmazasat
tudja adni. Erdcit ebben a
könyvben
a parasztság
társadalmi
helye izgatja,
s annak társadalmi
szerepét pompásan
fogalmazza
meg.
Kitünö
Erdei könyvében
a paraszttársadalom
belső
tagoltságában
adott rajza, s sokatrnondóak
a parasztság
és a nemzet viszonyáról
írottak
is. Kiegyensúlyozott,
okos
könyv, tankönyvnek
is beiIlik.dyl
ö

Eckhardt

Sándor

(szerkesztésé-

ben): ar és paraszt a magyar élet
egységében.
1941. Magyarság-tudomanyi intézet kiadása. - A könyv
nyolc tanulmányból
áll, a címet elmélyítő
és kirnerttö
egységes
mon.dantvaló azonban alig vehető észre.
A címnek
legfeljebb
a két első
történeti
tanulmány
felel meg, Sin'kovics István és Szabó István nagyon -jó munkái,a
nemesség
és
parasztság
viszonyát tárják fel Verbőczy-ig,
illetve
azután.
Nagyon
használható
anyagót
tárnak
fel és

ügyesen rendszerezik
azt. A könyvben kiválík
Viski Károly tanulmánya "Népi és uri műveltség
összefüggései
a tárgyi népr ajzban" címmel, a tőle megszokott tárgyi tudással. Kodály Zoltán "Népzene
és
műzene" círnű tanulmánya természetesen nagyvonalú.
Minket legjobban
Bálint Sándor tanulmánya
érdekelhetne, rnelyet "Liturgia
és néphit"
címen írt. Foglalkozik
azzal, hogyan
lett sok egyházi liturgikus
szokás
népszokásole
alapjává,
másrészt hogyan alakultak
át pogány
magyar
népszokásole
"keres~tény
szokássá",
"az Egyház
bölcs alkalmazkodásának
klasszikus
bizonyságaképen".
A felsorakoztatott
adatok
szerint
"pogány
műveltségünk
szakrális
elemei és a keresztyén
liturgia megfelelő párhuzamai
között
páratlan
lelki szintézis jött létre". Ez szociológusok
számára
ugyan
rendkívül
érdekes
lehet, az Egyház
számára
azonban
nem túlságosan
hízelgő.
Itt úgy látszik,
a középkori
egyháznak valóban főgondja
volt, vagy
tehetetlenségéből
következett,
hogy
liturgiai
elemei
babonákká,
népi
babonák
pedig liturgiai
mázoltságú
pótkeresztyénséggé
legyenek.
Bálint
különben
egyáltalán
nem tud kísérletet tenni az egyház liturgiája
hatásainak
vizsgálatára,
a protestáns
magyarság
liturgiai
mélyebb élményeire
pedig szót sem veszteget,
csak megállapítja,
hogy "középkori
liturgiánknak
szamos eleme él laikus népszokásként
a református
magyarság
körében
is".
dyl.
Vargyas
Lajos:
Aj
falu zenei
élete. 1941. A Magyarság-tudományi
Intézet ~iadása. - A népzenékutatás a magyarság-kutatás
legfejlettebb ága. Kezdeti feladatainak
megoldasán túljutott,
s túl van különö.
'
sen az anyaggyüjtés
nehézségein.
Ennek
alapján
adta
ki
Kodály
Zoltán
a jelszót,
hogy most már
a magyar nép zenei életét kell ku-
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tatni s nem külön a ri,épz<;nét~Skí- ·~·:-;ia·-él'--r~jtuk az édes-bús
sugaraitragadva azt az élet összefüggéséböl,
. Kissé szentimentális
hangulatú
írá-.'de- benne, ..a .népéletben,
. úgy amin
s.o~,.könnyíi
szörakoztaté.relvasmá~.arll~a~
...lfa1;lsa '~al,at( .alakul, .. V!lgy,
riyúl alkalmasak,
'.' _ .... " -,:-,.-4 .
.: amint. azt alakítjá,
Vargyas' Lajos ~.
Ifj; Heg.edfis Sándor:
A létek, hosszú helyszíni' anyaggyüjtes
alap:~' búv ér, (Budapest, Fran,ki'in:Tíír.siifat.)
.ján úttörő'. rnunkát adott közre eb-.
Szerző fantasztikus
regénynek
ne.ben az irányban.
Aj falu hazatért
vezi könyvét
mely egy hosszabb
felvidéki kisközség,
kevert vallású,
elbeszélést
é~ több
rövidebb
no..:magyar
népe közt tót családokkal.
vellát tartalmaz.
Az utóbbiak
tára magyar. nyelvterület. szélén. Figyegyukkal az elbeszélés anyagát fűzik
lembe véve a történelmi
változáso-.
tovább. A'L előszó szerint ll: szerzökat is, melyeket a falu átélt, nagyhősében az eszményének
élő embert
szerű talaj ilyen kutatás
számára.
akarta megrajzolni.
Ez nem nagyon
Vargyas
Lajos
rendkívül
érdekes
sikerült
neki. Elbeszélő
művészete
'könyvébennagvszerű
anyagot hord
fogyatékos,
mondanivalója
kevés,
össze a daltanulás.
variálás, a dalojellemző
képessége
pedig' bizony'
.lás rnódja, :1 magasab?
~enével való
gyenge. A könyv világnézeti háttere
kapcsolatok,
a nemzetiségekkel
való
is nagyon
mutatja
annak
a koregyüttélés
kérdéseiról.
Megfigyeli
szaknak
a zavarosságát,
melyben
azt az érdekes
tényt, hogy a falu
a könyv először keletkezett.
=-r ..
zene! élete
össz~hordj~
az "úri"
Nagy
István:
A szomszédság
kl!ltu.rclk~e~
zen.eben. IS,. de .ezt
nevében. Magyar
Élet kiadása.
_
mll~dlg kiválog atja, s erv,enyre .Jl~tRemek rnunkásokról
szóló regény ..
tatja
a, hagyomanyos
,.n~pk.ul~urat.
Nagy István az első írónk, aki az
Ilyen modon való~an közösségi kulipari munkásság
s a külváros életét
.. tura a nép ,z~n~1 kultúrája
IS, a~
nem
politikai
szemszögből
nézi,
erősebb egyéniségek
sem nőnek ki
hanem
egyszerűert
úgy, ahogyan
belőle, ~sak an~yl.:a mehe~nek előre,
élik. Aki valaha is látta a testi és
amennYI.r,e a '!<o~osséget IS magukszellemi szegények
életét és küzdelk~1 . tudják
Vlfinl., Va;gyas
ujszeru
mét, a regény
hatása
alatt mégtargyu
konyve
altalanos
érdeklőjobban
megszereti
a munkásokat.
dést kelthet.
dyl.
Nagyszerű
bizonyítása
annak
az
Trombitás
Dezső: Hitből hitbe.
igazságnak,
'hogy a rnunkások életét
1941. A szerző kiadása. Szerzö
elsősorban
a munkásoknak
ket!
könyve
'nem
új
mondanivalójámegváltoztatni,
-irányítani,
szervez.ban, hanem inkább
utánérzése
és
ni .. A regény
értékét
emeli az is,
utángondolása
rnindnyájunkra
hahogya
visszatért
Erdély életét is.
tással levő gondolatoknak
és esemutatja.
Stílusa igen egyszerű
elményeknek.
Egy fiatal református
beszélő,
mondanivalója
kornoly
és
lelkész
magabiztosító
írása
ez,
tartalmas,
hatása
munkásokra
és
mellyel
mintegy
rögzíteni
akarja
azok
vezetőire
minden
bizonnyal.
magát eszmék és ideálok közé, miépítő,
cselekvésre
indítóo
Nagy
kor sok, minden induló lelkipásztort
istván megérdemli,
hogy írásait fiérintő
kérdésben
hősi döntéseket"
gyelemmel kísérjük.
tesz, s hősi ~Ietideálokat.
vála~zt.
Hughes:
Örvényben.
Franklin
~lumhardt,
Balázs Feren.~, KISS Gez,a
Társulat
kiadása. _ A regény főIgy lesznek ennek a könyvnek
tezondolata
a hősiessé".
A hősiesség
mái, s úgy érezzük, hogy egy for~mely
nem
mi,nden~lapos
emberi
rásban levő, nagyon
szellemes,
de
tulajdonság
hanem
alkalomés
még elég !skol~s teológusunk
bonszükségszerŰ.
Egy
hétnél
tovább
togatja szárnyait ezeken a lapokon.
tartó viharban
sodródik
az Archi-.
dyl,
medes nevű hajó s ·ez az idő átBabay József:
Édesanyám_
(Bualakítja
a rajta
lévő embereket.
pest, Singer
és Wolfner
kiadás.)
Mindenkiből
kikényszeríti
jellemző
Novellák
részben
kisebb
rajzok
tulajdonságait.
Szórakozunk,
tanugyüjteménye,
amelyeket
egységes
lunk és gondolkozunk
- a regény
.hangulatba
foglal
össze, hogy
a
hatása alatt s ebben rejlik kornoly
szerzö szűkebb hazájából
származértéke.
trója költö
és tárgyilagos
nak a témái s hogya.
szerzö otttudós, lélekbúvár és az emberi szenhonára való visszaemlékezés
árasztvedélyek elsőrendű
ismerője.
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felelős:

(Haran,ozó

Lic, Dr. Karner
nyomdája),

Gy6r,
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Olvasóinkhoz I
4anUItt lIZ6mIUtlkk8l kftencedltt MoIJUIiba
lfIt • ,.ter..,.,...
Jáe"'. Szfvb61 kött6njftk el6nzet6fnknek, olvaaólnknalt ut • Um~
melyben eddle része.ltettek s kérjOk azt tov4bbra 1•• K6rJtlk, ktlldJe
be el6f1zethU
amel1fkelt
csekklapon.
Egy4ttal k6rJfik olvasó~
inkat, hogy támogassAk folyóiratunk mookáját liJ előfizetők
szerzésivel. A magunk részéről fgérJük, hogy az liJ évben a nehéz viszonyokhoz
képest egyre fokozódó erővel igyekszünk feladatunknak meefelelni s egyházunk építését, magyar hazánk javát mookálni.
Hittestvéri üdvözlettel
a "Kl"resztyén Igazság"
Szerkesztősége.

Megjelent

a Ravasz László Emlékkönyv. Dunamel1éki püspöki
20. esztendejét
most töltötte be Ravasz László
püspök. Ebből az alkalomból az Országos Református Lelkészegyesület előkészítésében huszonhat volt tanítvány, illetve jelenlegi legközvetlenebb
munkatárs közrernűködésével
és a Franklin
Társulat megértő támogatásával
és ízléses kiadásában "És Jőn
világosság"
címmel jelent meg a Ravasz László Emlékkönyv.
Ravasz Lászlo püspökkel három tanulmány foglalkozik. Makkai
Sándor Ravasz László
igehirdetői útját vázolja, Vasady Béla
a teológus Ravasz Lászlóról ír, Málnási Bartók György pedig
"Ravasz László és a magyar szellemi élet" címmel értekezik.
Előjegyzési ára 18 P, mely 1942 február l-ig két egyenlő részletben is bekűldhető. Elő' egyzéseket elfogad az ORLE Főtitkári
Hivatala, Debrecen, Központi Egyetem. - Bolti ára 25 P lesz.

szolgálatának

Téli menetrend.
(Felelősség nélkül.)
Györbe érkezik. Honnan?

9.59 gyors
10.00 szem.
10.14 szem.
14.56 gyors
16.49 szem.
20.00 szem.
20.25 gyors.
20.48 gyors
1.32 szem.
2.40 szem.

Budapest
Balatonfüred
Budapest
Budapest
Szombathely
Balatonfüred
Szombathely
Budapest
Budapest
Szombathely

Györböl

2.20 szem.
3.40 szem.
3.50 szem.
7.54 gyors
lD.2Ogyors
13.03 gyors
13.55 szem.
13.58 szem.
15.11 szem.
20.39 gyors

indul. Hová?

Szombathely
Balatonfüred
Budapest
Budapest
Szombathely
Budapest
Budapest
Balatonfüred
Szombathely
Budapest
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~~gy .'fontos könyv!
lorszerO biblla6rtelmezés I SzakszerO 6s n6pszerü I .
Magyar 6s keresztyén sorskérd6sek! "
L1c.Dr. KARNER KÁROLY, egyetemi tanár

ISTEN

I

IGAZSÁGA

(PÁL APOSTOL LEVELE AROMABELlEKHEZ)
Kedvezményes ára a "Keresztyén Igazság" elófizetóinek 5.20 P, kctve 6.80 P.
Bolti ára füzve 6.80 P, kötve 8.50 P.

Dr. KIS S JEN Ö, egyet

e mit

aná r :

TÖRVÉNY VIGY EVANGÉllUM
(PÁL APOSTOL LEVELE A GAb\CIABELlEKHEZ)
Kedvezményes ára oa "Keresztyén Igazság" elófizetóinek 1.50 P. Bolti ára 2 P.

L1c.Dr. KARNER KÁROLY, egyetemi tanár:

EV IN G ÉLI U M, MAGYDRSÁG
Kedvezményes ára a "Keresztyén
tóinak 1.20 P. Bolti ára 6.80 P.

SCHOLZ

LÁSZLO,

JÉZUS

budapesti

Igazság" elófize-

lelkész:

KRISZTUS

(GONDOLKODO S IGAZSÁGKERESO LELKEKNEK)
Kedvezményes ára a "Keresztyén
nek 1,- P. Bolti ára 1.40 P.

Igazság"

elófizetói-

Mind a négy könyv nélkülözhetetlen elmélyntő bibliaolvasók, lelkészek, vallástanárok, tanítók bibliakörvezetők, belmissziói munkások számárn!
I
Mind a négy könyvegyszerif, érthető nyelven szól, hogy megérthessék azok is, akik nem tanultak teológiát.
Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatalában, Sopron,
Paprét-u, 2.
A könyveket áruk előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel szállítjuk.
A könyvek ára befizethetö a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára.
Használja fel meg ren d el é s r e a mellékelt level e z ö lap o t!
liuo•••ayomda:

'uz.al, ••

Ko••i:~ (HaraDán6 ••yomdila) Gy6r•••••dr*uy ••• U.

