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Az Evangélikus Testvéri Szolgálat augusztus 24. estétől 30. estéig a
gyenesdíási lelkészüdülőben férfiak részére evangélizáló csendeshetet
rendez. Kevés programmal (naponként egy előadás és megbeszélés), csekély
anyagi megterheléssei (50%-os balatoni utazási kedvezmény) igazi testi-lelki

_pihenést és felfrissülést nyujt ez a hét mindazoknak, akik Isten elötti el-
csendesedésre és a hitben való megerösödésre vágyakoznak. Túróczy Zoltán
püspök naponként evangélizáló áhitatot tart. Olvasóink figyelmét szere-
tettel hivjuk fel erre a konferenciára. Részletes felvilágosítást és prog-
rammot szívesen küld a konferencia rendezösége (Budapest, VIlI., Ester-
házy-u, 12.).
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EGYOTT ISTEN ELÖTT
Az Úr az én kősziklám.

"És Dávid a pusztában tartózkodék az erős helyeken és a Zif pusz-
tájában levő hegységen marada. És Saul mindennap keresé, de az Isten
nem adá őt kezébe. Mikor pedig Dávid látta, hogy Saul kiment, hogy
élete ellen törjön, és mikor Dávid a Zif pusztájában, az erdőben vala:
felkele Jonathán, a Saul fia, és elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősíté
az ő kezét az Istenben. És monda nekir Ne félj, mert Saulnak, az én
atyámnak keze nem fog utólérni téged, és te király leszesz Izrael felett,
és én második leszek te utánad, és Saul is, az en atyám, tudja, hogy így
lesz. És szövetséget kötének ketten az Úr előtt. És Dávid az erdőben
marada, Jonathán pedig hazament. És felmenének a zifeusok Saulhoz
Gibeába, mondván: Avagy nem nálunk lappang-é Dávid az erős helyeken
az erdőben, Hakiba halmán, mely a sivatagtól jobbkézre van?! Most azért
minthogy lelkednek Iökívánsága az, hogy lejöjj, óh király, jöjj le; és a
mi gondunk lesz, hogy a királynak kezébe adjuk őt. Es monda Saul:
Legyetek megáldva az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam! Menjetek azért el,
és vigyázzatok ezután is, hogy megtudjátok és meglássátok az ő tartóz-
kodási helyét, és hogy ki látta öt ott, mert azt mondották nékem, hogy
igen ravasz ö. Annakokáért nézzétek meg és tudjatok meg minden búvó-
helyet, ahol ő lappang és minden bizonnyal térjetek vissza hozzám, hogy
elmenjek veletek:' és ha az országban van, kikutatom öt Júdának minden
ezrei között. Azok pedig felkelének és elmenének Zifbe Saul előtt. Dávid
pedig és az ő emberei Máon pusztájában valának a mezőségen, amely a
sivatagtól jobbkézre van. És elméne Saul az ő embereivel együtt, hogy
megkeresse öt. Dávidnak azonban megizenték, és ő leszállott a kösztklá-
ról és Máon pusztájában tartózkodék. Mikor pedig meghallotta Saul,
üldözé Dávidot Máon pusztájában. És Saul a hegynek egyik oldalán méne,
Dávid és az ő emberei pedig a hegynek másik oldalán. És éppen, mikor
Dávid nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, és Saul és az ő
emberei már körül is kerítették Dávidot és az ő embereit, hogy meg-
fogják: akkor érkezék egy követ Saulhoz, mondván: Siess és .jöjj! mert
a filiszteusok betörtek az országba. Akkor megtére Saul Dávid üldözésé-
ből és a filiszteusok ellen ment. Azért hívják azt a hegyet a menekülés
kősziklájának." I. Sámuel 23, 14-28.

Dávid kir ály minden ellenségének a kezéből és Saul kezéből való
szabadulása után énekelt így: Az Úr az én kősziklám (II. Sárn. 22.). Dávid
öreg korában énekelt így, mert Ist.en hosszú időn, egy egész nehéz életen
keresztül tanította meg erre. A fenti ige nem más, mint ennek az iskolának
egy kis darabja, s képet ad arról, hogyan tanítja meg Isten az embert ilyen
élettapasztalatra.

Ez a történet azt mutatja, hogy attól, akit Isten az ő iskolájába
fogad, elvesz minden maga által keresett és talált menedéket és biztonsá-
got. Minden ember szeretn é az életét biztos alapra építeni, Isten azonban
egészen érthetetlen módon nem engedi meg, hogy az ember élvezze a
maga által választott és biztosnak vélt menedék nyugalmát. Mielőtt Dávid
a pusztában bújdosott volna, Kéhilla városában volt embereivel együtt, ami
"kulcsos és záros" város volt. (23,7.) Isten azonban megjelentette néki,
hogy nem bízhat ebben a városban és annak lakóiban, mert Saul kezébe
fogják adni. Igy került Dávid Zif pusztájába és az öt üldöző Saul nem
találta meg öt, Isten oltalmazta meg ott, ahol különben semmi emberi ol-
talmat nem talált.

De a puszta megerősített helyein sem maradhatott tovább. A nép,
amelynek nem ártott soha, életére tört. A zifeusok elmentek Saulhoz. s
megjelentették néki, hol lappang Dávid. Igy maradt Dávid egészen segítség
és oltalom nélkül, Egészen egyedül és tanácstalanul.
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c:. ':1
Ide kell eljutnia minden embernek és minden népnek - az egyedül-

valóságba és tanácstalanságba -, akinek sorsát Isten akarja kezébe venni.
Isten azonban mindig gondoskodik arról az emberről, akit ő egyedül-

létbe, bizonytalanságba kerget. Igaz, nem úgy, ahogy azt az ember sze-
retné. Nem ad egyszerre megoldást, csak bátorítást, biztatást a további
harcra és küzdelemre. Ezt kapta Dávid is, amikor kirnent hozzá Jonathán
és szövetséget kötöttek ketten az Or előtt. Bizony nem sokat jelentett
emberi számítás szerint Jonathán segítsége. Mégis kimondhatatlanul sokat,
mert megerősítette Dávidot abban a tudatban, hogy az Or útját járja.
Más valaki is eljött hozzá s hírül adta néki, hogy Saul 11 nyomában van.
Ez is csak annyi segítséget jelentett, hogya kösziklától Máon pusztájába
szállott le, ahol Saul tovább üldözte. Dávidnak meg kellett éreznie, hogy
van mögötte valaki, aki nyomorúságba, elhagyatottságba engedi süllyedni,
de mindig ad elég erőt és biztatást is. - Boldog ember és boldog nép az,
amely "megoldást nem jelentő" és "jelentéktelen" dolgokban s mozzana-
tokban megérzi Ot, a hatalmasat és egyedül bizonyosat.

Isten iskolájában végül meg kell tanulnunk azt, hogy lsten meg-
szabadít, de nem diadal által, hanem csak menekülés által. Dávidot nem
úgy szabadította meg, hogy kezébe adta az ellenségét, Sault, hanem úgy,
hogy az utolsó pillanatban másfelé fordította Saul útját. Nem diadal kő-
sziklájának, hanem menekülés kösziklájának hívták azt a hegyet. lsten jól
tudja, hogy minékünk s mindenkinek, akit O megszabadít, kifosztottan,
szegényen; koldusként kell kikerülnünk -életharcainkból, hogy egészen rá
legyünk szorulva, mert ha győztesen és diadallal kerülnénk ki, újra elf'or-
dulnánk tőle elbizakodottságunkban. Csak így, ha Isten kegyelme az utolsó
pillanatban a végső nyomorúságból ment meg, csak akkor látjuk és vall-
juk: Az Or az én kősziklám.

Ki az közülünk, aki nem érezné napról-napra az ellenség, a legelszán-
tabb ellenség: a Sátán közelségét s azt, hogy a Sátán legfélelmetesebb
fegyvere, a halál fenyegeti életünket. Ebben a nagy harcban akar köszik-
lánk lenni az Or. Ebben a nagy harcban menekülhetünk hozzá kifosztva,
nyomorultul abban a tudatban, hogy ő nemcsak elfordította az ellenséget,
hanem le is győzte, diadalmaskodott s vele együtt mi is diadalmaskodha-
tunk. A keresztre feszített Or az én kősziklám.

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,

hogy oly sokszor építettük népünk, egyházunk s a magunk életét is em-
beri alapokra; s hogy lázadoztunk ellene, amikor az elhagyatottság pusz-
táj ába kergetett;

adjunk hálát Istennek
gondviselő atyai szeretetéért, mellyel hitetlenségünk ellenére is nem en-
gedte életünket a mi gondolataink szerint folyni, hanem megpróbáltatások
által nevelt;

könyörögjünk Istenhez,
hogy nemzetünk, egyházunk és egyéni életünk sok csődje által. O hozzá
kerüljünk közelebb s benne találjuk meg életünk egyetlen biztonságát.

Mindenható Atyánk, királyok királya, ég és föld Ura! Te Szent Lel-
keddel mindent korrnányozol, és gondviseléseddel mindent jól igazgatsz
és rendelsz, Te a béke Istene vagy s Tőled jön minden egyesség és egyet-
értés. Könyörgünk Hozzád: bocsásd meg minden bűnünket s adj nekünk
egyetértést és állandó békét, hogy Neked szolgáliunk és gyermeki féle-
lemmel tudjuk folyton magasztalni és dicsőíteni a Te szent nevedet. A mi
Urunk, Jézus Krísztusért kérünk. Ámen. (Imádság békéért a finn agen-
dáböl.)
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"Ponyva-irodalom" vagy irodalmi szemét?
Mindig helytelenítettük, ha egyszerűert "pO'nyvának" nevezték mind-

azt a szernetet, amit álneveken író regényiparosokat foglalkoztató nagy-
kiadók nyilvánvaló üzleti haszon kedvéért ontottak a magyar közönség
elé. Az üzleti haszon nyilvánvaló volt. Mondják, hogy évi 310 vagón papír
kellett a milliós példányszámú lelki métely közkinccsé tételéhez. s tudjuk,
hogy vékonypénzű tanoncainkig minden rendű és rangú ember állandó
költségvetésében sze replö közadakozásból tartottuk fenn azokat a kuf á-

rokat, akik a "könyvki?dói" tiszten busás júdás-pénzből nőttek millio-
mosokká. Ezeknek a könyveknek romboló hatása nyilvánvaló volt. Tudjuk,
hogy akárhány fiatalkorú s érett bűnöző a "ponyvára" hivatkozott, mikor
lelki-szellemi családfáját kutatták a bíróság előtt. Tudjuk azt is, hogy
nemcsak alsóbb néposztályaink, de sajnos, középosztályunk irodalmi tájé-

kozódását és ízlését is alapjaiban rontotta el ez a "ponyva"-invázió.
Háborús időben ezer oka van annak, hogy ilyen "könnyű" olvasmányok
rátelepszenek az ideges és rohanó ember életére, s morfiummá lesznek
százezrek életében. Az azonban, ami nálunk történt, mégsem volt minden-
napi eset. Komolynak látszó urak és hölgyek ponyvával nyugodtak és
keltek, utaztak és vikendeztek, s villamoson, nyaralóban, vonaton és váró-
szebakban mást sem lehetett látni, mint "hovardot" és társait. A "bum-
bum" olvasás divatja egyenesen meghódította a közép osztályt is. Mindenki
mókát csinált belőle, de végül is komolyan vette, hogy segítségével köny-
nyű szóra'koz ást és üdülést szerez gondokban elgyötört idegrendszere
számára. Nem lehet másként értelmezni ezt a ponyvaörületet. mint hogy
ezzel nagyon is jól számító céltudatos "nemzetnevelést" végeztek, tervei-
ket nagyon jól készítő nemzetrontó elemek. 'Egyszóval 'igen örültünk a
kormányrendeletnek, mely egycsapásra levágta a szörny nyakát. Nem
lesz többé "ponyva".

A "ponyva" kifejezést azonban sohasem helyeseltük és most még-
inkább ·nem. Mi ugyanis a magyar protestántizmus hősi kerszakaból ismer-
jük azt az intézményt, amit "ponyvának" lehet nevezni. Ez nem azt
jelentette, hogy a szellemi szernét és destrukció, de inkább azt, hogy a
nemzetnevelés nagyszerű erői törnek be a közember mindennapi érdek-
lődési körébe, A mi "ponyváinkat" Huszár Gálok és a magyar pro-
testántizmus hősi lelkű hitvitázói készítették. Maguk írták a könyvet,
maguk nyomtak, s maguk árulták a vásárban, ponyván a népnek, amely
szomjasan itta a magyar kultúra és az istenes élet tüzes italát belőlük.
Ez a ponyva akkor azt jelentette, hogy mindenki, aki olvasni tudott,
igazi lelki táplálékot kapott róla. Ennek a ponyvanak volt folytatása is.
Volt a legújabb idökig riépies magyar irodalom és hívő egyházi tömeg-
sajtó is, amely nagyjából ki tudta elégíteni olvasni vágyó népünk szük-
ségletelt.

Egyszerűerr 'az történt, hogy az olvasás vágyának nagy felfokozódása
idejére a nemzet is, az egyház is kifogyott az ere.iébök ernivel ezt kielé-
gítette volna, elvesztette gyakorlati érz ékét és nem találta meg hozzá az
anyagi erejét sem, hogy olvasnivalóval siessen a rnodern ember elé.
A "ponyvát" kisajátította az üzleti vállalkozás. Az a szemét azonban, amit
ez az üzleti vállalkozás .a magára maradt nép elé hordott, csak a helyét.
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fOg'lalta el a ponyvának, s nem a szerepét töltötte be. S azért, mert ezt
a szemetet kiirt juk, nem kell meghalnia, sőt inkább újra vírágz ania kell
a "ponyvának"!

Azért a radikális kormányintézkedéshez tegyük hozzá néhány meg-
jegyzésünket.

A modern "ponyva", vagvis szennyirodalorn éppen az-ért volt nemzet-
gyilkos, mert megrendelésre készült. A közönség igényeit akarta kielé-
gíteni, üzleti alapon. Ha ezt meg is szüntetjük, két dologgal számolni kell,
Az olvasás igénye, még hozzá bizonyos irányú olvasmányokra való szorn-
jazás ténye ezután is fennáll. A népnek jól szórakoztató, érdekes olvas-
mány kell. Ezt ki kell elégíteni. De vigyázzunk, ne megint megrendelt
-olvasmányokkal. Azért, mert valamit "fehéren" írnak meg, még nem
irodalom. Sajnos. az a tapasztalatunk, hogy ezek a sokszor megrendelt
"nemzeti" és "keresztény" szellemben megírt ponyvahelyettesek akárhány-
szor nívótlan, ízlésrontó, meggyőződéstelen fércmunkák, amik éppen
azért nem hathatnak. mert semmi érdeklődést nem tudnak kelteni. Csak
elsőrangú irodalommal lehet helyettesíteni a modern "ponyvát" és lehet
folytatni igazi történeti hagyományokon az igazi ponyvát. Az irányított
és' megrendelt kis tanárkodások, s propaganda-levegőben senyvedt akar-
nokságok nem elégítik ki a népet, legfeljebb elvadítják az olvasástól.
Reméljük, hogyanemzetnevelés e fontos posztján nem a propaganda-
minisztérium jogászai, vagy az erköksrendészet kishivatalnokai fognak
"őrködni", hanem az igazi magyar alkoto szellem fog teremtő munkát
végezni. És reméljük, hogy nem pusztán a háborús' propaganda anyaga'
és szellemisége, hanem az eredeti és igaz magyar géniusz kap végre szó-
széket a korrrrányintézkedás alapján a magyar néphez.

Itt az ideje annaik is, hogy az állam egészen kornolyan vegye a
keresztyén sajtó és ponyva szükségét is. Reméljük, hogyapapírkorlátozás
nem éppen az egyházi kiadványokat fogja sujtani. A -mi életterünket
sujtja ugyanis legjobban a hárompengős engedély-határ. A mi kiadványa-
ink ezek az olcsó kis füzetek, naptárak, traktátusok, röpiratok és köny-
vecskék. Reméljük, hogya szennyirodalorn felszámolása .alkalmán mi leg-
alább megteremthetjük újra a nemes értelemben vett "ponyvát", s vaz;
eltörölt szennyirodalom ra tartogatott népi fillérek a mi kiadványalnkra
fordíttatnak majd. ,Az egyházaknak nagy alkalma születik most a maguk
mondanivalójáriak terjesztésére, ha az ál'larn segítségünkre lesz. Mi tehát
a ponyvarendelettől a szennyirodalom eltűnését, s a nemes értelemben
vett magyar és keresztyén ponyva megszületését várjuk!

Deeséry László.

Muzsika Asszonya. , I

Mint minden muzsikát, az Istent dicsőítő szent muzsikát is főként
hallgatni kell. Hallgatni áhítattal, elmerülni s megfürödni benne gyönyörű-
séggel. Ez az elengedhetetlen kívánalom azonban még nem teszi felesle-
gessé azt a másikat, hogy néha elmélkedjünk is felőle. Szükséges és hasz-
nos gondolkodni a muzsikáról, éberen tudatosítani, mit keblünk talán csak
~ondolattalanul, ösztönösen, érzések karjaival ölelt magához. Evangélikus
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egyházunk muzsikájának hallgatására bizta tunk tehát azzal, hogy ha most
egynéhány szóban megértetésére törekszünk. Kiszemeljük azt, akitől leg-
hamarább tanulhatunk valamit evangélikus egyházi muzsikánk megérté .
.sére, Lutherre gondolok. Annyi ugyanis bizonyos, hogy az ő gondolatai-
nak ismerete nélkül aligha értjük meg helyesen egyházunk muzsikáját,
.akár a régebb it, akár az újabbat.

De mondhat-e nekünk valami nagyot .Luther a muzsikáról? Hiszen (j.

elsősorban reformátor volt, prédikátor, a teológiai tudományok doktora,
Az igaz, hogy szerette az éneket. Már mint kis diák ott fujja teli szájjal
Eisenach utcáin társaival együtt a latin énekeket; itt hajol ki egy favázas
ház kicsi ablakán Cotta Orsolya asszony, hogy befogadja az éneklő gyer-
meket, miután megtetszett neki. Később egy betegsége alkalmával unalrná-
ban az ifjú Luther gitárt vesz a kezébe s elég hamar beletanul pengeté-
.sébe, Lantját nehéz útjára, Wormsba is magával viszi. Majd hozzáfog a
német istentisztelet kialakításához, énekeket szerez dalIamostóI. Walther
János, a híres torgaui kántor egyízben három hétig a vendége, s ez igen
elismerön szól Luther zenei ügyességéről. Családja apraja-nagyját meg
élete végéig gyakran összegyüjti esténkint s lant kísérete mellett karban
énekeJgetnek, néha nem is könnyű darabokat ... Mégis akkora-é ez az
örökség, hogy mai napig élhetnénk belőle? Az ő reformátori rnűködéséhez,
igehirdetői tevékenységéhez,. teológiai munkásságához mérten nem el-
enyésző csekélység-e, amit ő az egyházi muzsika terén tett? Vagy talán
-olyan közel áll őnála az Isten igéjének tudományához a muzsika?

Igen, nagyon-nagyon közel áll egymáshoz Luther szívében ez a kettő:
teológia és miizsike. Többször is mondotta, hogy ö a teológia után mind-
járt a muzsikának adja a második helyet s csak mögötte következhetnek
egyéb tudományok, művészetek. Véleményének bizonyításául hivatkozik a
prófétákra és zsoltárosokra. kik semmiféle más művészettel nem voltak
úgy összeforrva, mint éppen a muzsikával. A próféták az ő Istentől kapott
tudományukat - azt mondja, - nem a mértan vagy a 'számtan vagy a
'csillagászat segítségével osztogatták széjjel, hanem muzsikával, zsoltárok-
ban, énekekben, úgyhogy teológia és muzsika elválaszthatatlan volt náluk.
A kettőnek ezt a szétszakíthatatlan rokonságát Luther is érezte, megálla-
pította, nem egyszer magyarázta is. "Nem szégyenlem megvallani azt a
meggyőződésemet, hogya teológia után egyetlen tudomány sem helyez-
hető egysorba a zenével, mert azt adja, amit egyébként a teológia ád:
'll nyugodt és örvendező lelket." Éppen mint reformátor, mint Isten embere,
mint az evangéliuru tudományának hivatott mestere tehetett és tett is
tehát Luther nagy kijelentéseket az Istent dicsőítő énekről és muzsikáról!

Idevágó mondásaiban kiváltkép három olyan vonására mutat rá a
zenének, mely a teológiai tudománnyal rokon.

A muzsika mindenekelött lsten drága ajándéka. Ez az első rokon
vonása a teológiával.

Adottság. dolga, tehetsége, mit a Teremtő lsten keze olt némelyekbe.
Nem mindenki képes zenekari művet írni, mint ahogyan nem mindenki
alkalmas Isten igéjének apostoli tolmácsolására. Amikor egyszer Luther
a római katolikus Senffelnek művészi motettáit hallgatta, ámult rajtok és
így dícsérte: "Én képtelen volnék egy ilyen motettát szerezni, mégha meg-
szakadnék is bele; amiképpenő meg nem tudna egy zsoltárt sem úgy el-
/
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prédikálni, mint én. Mert a Szentlélek adományai különbözők, amiként
egy testben is különbözök a tagok." Ezt a hasonlatot Pál apostol hasz-
nálja a Szentlélek különféle kegyelmi ajándékairól szólván, Luther nem
átallja közéjük sorolni a zenei tehetséget is, annyira nagyra tartja s oly
igen Isten szolgálatában állónak.

Persze Luther idejében, ha volt is népi dal, világi muzsika, szerelmi
ének, távolról- sem szakadt még el ez a művészet úgy az egyháztól, mint
azt manapság látjuk, amikor rengeteg dal és érzékszerveink izgatására
készült muzsika inkább az ördög örömére szolgál, mintsem Istenére. Luther
még természetesnek tartja, hogy a muzsika Isten ajándéka; következéskép
egyedül Isten dicsőítésére szolgáló szent művészet!

Követeli is a rnűvelését. "Az ifjúságot szüntelenül szoktatni kell erre
a müvészetre, mert ügyes embereket formál." "Aki ezt a művészetet érti,
jófajta ember, mindenre alkalmas." A tanítónak okvetlen énekelni kell
tudnia. És a papi tisztségre sem alkalmas az, aki nem gyakorlott benne.
A fejedelmeket buzdít ja énekkarok fenntartására, mint ahogyan Izráel
királyai cselekedtek. Ellenségét, a bajor herceget dícséri, hogy áldoz reá.
Azokat az előkelöket meg, akik sajnáljak rá a pénzt, szidja, fajankóknak
nevezi őket, hisz egyéb haszontalanságra tízannyit elköltenek. A rajongók
ellen is küzd, mert megvetik a zenét. Mindennek indító oka nála az a
bizonyos hit, hogy a muzsika Istennek egyik legdrágább ajándéka.

A muzsika azután a szív megvídémitá]e. Ez a második rokon vonása
Isten igéjével.

Éppen mint Isten ajándéka nem is lehet más. Isten igéjének veleje:
evengélium, azaz örömhír, örvendetes i'zenet a mi mennyei Atyánknak hoz-
zánk való szeretetéről. Az Istent dicsőítő ének és muzsika voltaképen min-
dig ezt az isteni nagy szeretetet dicsőíti. Ez pedig méltán megvidámíthatja
a szomorkodó szíveket.

Azt mondja Luther: "A muzsika a szomorú embernek legjobb bal-
zsama, általa a szív ismét megnyugszik, felüdül és újjá lesz." Többször is
példának hozza fel Saul király -esetét, akit elhagyván az Úrnak Lelke,
gonosz lelkek gyötörnek, s egyedül csak Dávid hárfajátéka ad neki enyhü-
letet búsulásában.

Ezen a példán különben világossá lesz az is, hogy a muzsikának
örömre vidító erejét Luther nem holmi hangulatváltozásban látja. A puszta
hangulatváltozás eredhet szeszélyből, emberi meggondolásból, hirtelen fel-
villanó új reménységből; ehhez nem okvetlen szükséges Isten igéje vagy
szent ének rnuzsikája. Saul megbúsult életének azonban Istentől való el-
pártolása, bűne volt az oka, ördögi gonosz lelkek kínozták, a lelkiismeret
fúriái. Ezek ellenében csak az evangélium, a bűnbocsánat, az Isten kegyel-
mének reménysége veheti fel a harcot. Az Istent dicsőítő ének és muzsika
pedig ennek az isteni irgalomnak és szeretetnek a hangjaiból csendül össze.
Legalább is az evangélikus egyházi muzsika mindig ennek az örömnek a
kifejezője volt! Beethoven Isten-dicsőítésében van erő, megrázó mélység,
de hiányzik belőle az, ami Bach János Sebestyén műveiben mindenütt fel-
lelhető: az evangélium örömszava.

Hogy Luther mennyire nem puszta általánosságban nevezi a muzsikát
II szív megvídámítójának, hanem éppen ebben a szigorúan vett evangé-
liumi értelemben, bizonyítják ilyen mondatai: "Az ördög a muzsikának
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bősz ellensége, mert az sok kísértést és rossz gondolatot elűz; az ördög
ezért nem szíveli." Fel is sorolja Luther azokat a gonosz indulatokat,
amelyek az ördög kísértőtársai: harag, viszály, fennhéjázás, bűnös vágyak,
irígység, aggodalmaskodás és ehhez hasonlók. Ezeket csak Isten evangé-
liuma tudja kiverni a szívünkből. Ha tehát valamely éneknek, muzsikának
ezek felett hatalma van, az csak az Isten szeretetét zengő szent muzsika
lehet. Erről a zenéről írja egy más helyen Luther: az embert szeliddé teszi,
erkölcsössé és jámborrá. Gondoljunk csak Augustinusra, kit erkölcstelen
életéből Ambrosius szent énekei térítettek meg.

Az ember persze mindent visszájára tud fordítani. A legdrágább aján-
dékkal is visszaél. Felhasználja a zenét öröm keltésére, megvidámodásra,
de jaj, mi lesz a szelídség eszköz éből durva kézben! Felkorbácsolja vele
indulatait, előhívja vágyait, kitör gőgje, bátorrá lesz a gyilkosság. Ámde
mindezt nem az Istent magasztaló muzsika műveli lelkében. Azt még nem
hallottuk, hogy valaki a korcsmában szent énekek éneklése mellett emelte
volna embertestvérére a kezét! Sőt talán, ha ilyen percben felcsendülne
ottan egy egyházi ének, menten megszelidülne a felgerjedt szív slehullana
a felemelt kar. Hány lelket menthetne meg ez a muzsika, ha idejében meg-
szólalna, akárcsak Faust doktor fülében az a husvéti harangszó, melynek
édes hangjaira kiesett kezéből a megtöltött méregpohár.

A muzsika végül az örökkévalóság kóstolója. Ez a harmadik rokon
vonása a hit tudományával.

1538 december 17-én vendégei voltak Luthernek, muzsikusok. Egyik
szép darabot játszottak, énekelték a másik után. Luther elragadtatással
kiáltott fel: "Ha a mi Urunk, Istenünk már ebben az életben, mely volta-
kép egy sárfészek. ily nemes adományokat szórt el és adott nekünk, mi
lesz majd amott, az örökéletben, hol minden a legtökéletesebb és a leg-
vídámabb, mert itt ez csak a kezdet."

Igen, a muzsika már e földön késtoló az örökkévalóságból, előzetes
íze a mennyországnak. Miként az óceánnak minden alkotóeleme benne van
egy csöpp' sósvízben, úgy benne van Isten országának boldogsága egy szép
korálban vagy zeneműben. Mi kelti fel főként ezt a boldog érzést ben-
nünk? A harmónia, a hangoknak az az összecsengése és szép rendben való
békessége, mely minden jó muzsikának végső tulajdonsága. Az örökké-
valóságban békességben leszünk az Istennel, semmi sem zavarja többé vele
való közösségünket, ha egyszer bementünk az ő örömébe! /

Becsüljük meg hát a muzsikát mint Isten ajándékát, műveljük hanguri-
kat, neveljük egyházunk zeneművészetében ifjúságunkat, hozzunk áldoza-
tot gyülekezetünk énekóráiért, tartsuk épen orgonánkat. Keserűségben,
kísértésben kezdjünk dalba, nyissuk fel énekeskönyvünket s megenyhül a
kín, tűnik a rút óra. És az örökkévalóság felé vándoro Iván zarándokútun-
kon, mélységben, halál árnyékának völgyében meneküljünk a szent muzsi-
kához s az reménységet fog adni, megbékéltet, lelki örömet szerez, a
mennyország kapuit nyito gat ja. Az az Isten, aki ily édes kóstolót ad
nekünk ebben a sárfészekben, rnennyi mennyei örömöt tartogat még szá-
munkra királyi égi kristálypalotájában!

Dicsérjük hát Lutherrel a muzsikát. Luther legszebb reászóló dícsé-
retét akkor írta, amikor Walther János énekeskönyvébe 1538-ban verses
előszót írt nA muzsika dícséretes, művészetének dícséretére és magasztalá-
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sára" címmel. Költői módon mint egy asszonyi alakot személyesíti meg
s beszélteti maga-magáról Muzsika Asszonyát.

Muzsika Asszonya így énekel:
Minden örömnél. vígságnál A szívet szépen kitárja
A földön, bár rózsáin járnál, Az isteni igazságra.
Szebb, mit én szerzek énekemmel, Nézd Elizeust, érdemes
Édes zengedezésemmel. Sugalmazá egy énekes.
A szívben énekszó alatt Évszakern is legszebb, a nyár,
Nem gerjed gonosz indulat. Ilyenkor zeng minden madár,
Ilyenkor bú, harag kiszáll, Daluk betölt földet, eget,
Szökik kajánság és viszály; Gyönyörüséget rejteget.
Gond, baj s mi bánt kegyetlenül, Vidámmá tesz mind valahány,
Mind hanyatt-homlok menekül. Kivált a kedves csalog ány,
Bárki vallhatja szabadon: Meit oly édesen énekel;
Nem bűn az ilyen vígalom, Méltán csak hálát érdemel.
Sőt Isten ezt az örömöt Hát még jóságos Istenünk, /
Kedveli mindenek fölött. Ki teremté öt is nekünk
Az ördögnek fájó tövis, Nagy énekeseken felül
Elhárít gyilkosságot is, A Muzsikának mesterül !
Mint Dávid király esete Csattogása biz' Ot áldja,
Mutatja, aki Saul előtt Éjt s nappal nincs lankadása - :
Hárf áj án lágy dalt pengete, Én is Ot áldom dalommal,
S az attól vett magán erőt! Háladatos vigalommal!

Ne is a Muzsikát dícsériük hát Lutherrel, hanem dicsérjük madarak
csattogás ával és Muzsika Asszonyának magasztalásával együtt a jóságos
Istent örömünk és hálaadásunk boldogan zengő énekével!

Scltolz László.

Forgószínpadon ..
A világtörténet forgószínpada mostanában van éppen egy újabb

fordulóban. A lámpák fénye lecsökkent, a talaj elmozdult a 'lábunk aiatt,
az eddigi jelenetek színterét elnyelte már a sötétség, az új felvonást pedig
még mindig homály borítja. Mi készülődik? Milyen lesz a következö
korszak P - csak a nagy Rendező ismeri. Ha csak érdeklődő nézök len-
nénk, akik páholyból szeralélik az előttük lejátszódó cselekvést, különösebb
izgalom nélkül, legfeljebb csak .a várakozás és kiváncsiság feszültségéveI
tekinthetnénk a Ikialakuló dráma elé. Mi azonban - 'ha akarjuk, ha
nem -, szerenlők és részvevők vagyunk. A mi sorsunk dől el; saját
bórünkre megy a dolog. Érthető, ha szorongással 'tekintünk körül és
tágra nyitott szernmel figyelünk meg minden apró jelt, amiből megsejt-
hetünk valamit a titokzatos, de mégis reménykedéssel várható jövendőből.

Mi az értelme a mcstaní háborúnak, ennek avajudásnak és át-
menetnek? Hová vezet rninket homályba borult utunk? Merre felé tar-
tunk? Arany János megkapó kifejezést ad annak a bizonytalan érzésnek,
ami akkor fogja el az embereket, ha elszakadtak a megszokott és jól-
ismerős multjuktólés neki indultak a vadidegen, csalogató és riogató
ismeretlen, új jövőnek. A csodaszarvasról szóló regében így tükröződik
ez a kínos zavar: "Haj, vitézek! Haj, leventék! Micsoda föld ez a vidék,
Hogy itt a nap száll keletre? Nem, mint máshol, naplementre? Szólt egy
bajnok: én úgy nézem, hogy Iemerit az déli részen. Szólt egy másik: nem
gondolnám; ott vöröslik éjszak ormán." Az ismeretlen· tájon még a fő-
iránynak a megállapítása is micsoda nehézséggel jár! De akármennyi
üggyel-bajjal járjon is, nincs szükségesebb és életbevágóbb feladat, mint
V1égis csak tájékozódni.

Karácsony Sándornak, a magyar kérdések páratlan kalauzának van
.olyan felelete, amelyen érdemes eltűnődni. Az "Ocsudó magyarság"-ban
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és a többi rendkivüli újabb könyvében megkockáztat ja azt a tételt, hogy
a most folyó háború értelme: a gyarmatosítás lealkonyulása. A mult szá-
zadbeli nagy háborúk rugója a társadalom feszültsége volt. Először a
polgárság kelt föl és tört 'előre, visszaszorttotta a nemességet. Azután jött
a nagy földcsuszamlás. A rnunkásság és parasztság, a tömeg kezdett fel-
emelkedni és szót kérni sorsának intézésében. Most újabb mélységek
nyiladoznak, újabb erők gomolyognak: a fajok és népek kezdenek
magukra eszmélni, lerázzák a rájuk tukmált életformákat, tusakodni kezde-
nek sajátos szellemük tisztaságaért és saját' módjukon, saját belső világuk
törvényei szerint akarják berendezni életüket. Az ázsiai néptengerek meg-
mozdultak, a földrengés lökései a Közel-Keleten és Afríkában is meg-
lódították az eddig bódult álomban szunnyadó lomha tömegeket. Sok meg-
figyelést gyüjthetünk Karácsony Sándor látása igazolására, most mégse
erre kell fejünket adnunk. Inkább lássuk meg azt, hogy mennyiberi érint
bennünket, egyenesen minket, ez a készülő sorsfordulat?

Itt az alkalom, ,hogy véget érjen gyarmat-.szerepünk, hogy végre
megembereljük magunkat, merjük a magunk életét élni, lelkünkből lel-
kedzett szavunkat hallatni. Az utolsó években egyre több területen kellett
meglátnunk, hogy mennyire csak gyarmat voltunk. A politikai és gazda-
sági függés még csak hagyján. Hiszen kisebb nép aligha ke rülhe ti el.
Ellenben ott rágott és mérgezett 'ez a függés, ahol a legvégzetesebb: a
lelkünkön. A f'alukutatók csak az utolsó százötven esztendőt inéregették
föl, amely időközben elnincstelenedett a magyar paraszti rend és jórész é-
ben földönfutóvá vált tulajdon földén. Ma azonban Németh László és
Gulyás Pál szemnyitogatására kénytelenek vagyunk meglátni, hogy már
1514-ben bezárultak a népi szívek és már a XVII. századdal megállott tár-
sadalmunk zömének magyar-gyökerű, szervesen-fejlett szellemi világa.
A két ' Ratio educationis óta iskolázásunk idegen szellem csenevész ültet-
vénye. Irodalmunk szelleme, egy-két kivételtöl eltekintve, jobbadán csak
magyaros, de nem magyar. Tösgyökeres muzsikánkat, paraszti énekeinket
elárasztotta a nyugati zene, sőt újabban .annak is csak a selejt je. Képző-
művészetünk idegen emlőket szopva próbált tipegni-topogn]. Epítészetünk
talajtalan. legfeljebb egy kis cifrázat különböztetí meg az általánosan
dívó forrnanyelvtől. Tudományunk és szellemi életünk lépést tart ugyan
Nyugattal, de teljesen alkalmazkodott is hozzá és e közben elveszítette
kapcsolatát a rnélybe taszított magyar élettel. Volt nagyszerű európai
fertályunk, összkomforttal és kultúrjelenségekkel, de mellette ott sinylö-
dött és senyvedett a "bennszülöttek" világa, elhanyagoltan és elmaradva,
fölényesen lenézve.

Ez a keserű felismerés, a való helyzetre való rádöbbenés azonban
csak azért volt lehetséges, mert egyre nagyobb erővel kezdenek világítani
a rnélységbe szorított magyar értékek. Sokban hasonlít helyzetünk a
"Fiatal Magyarország" korához. Akkor is gornbamódra ütötték fel a
fejüket a kiművelt emberfök, pallérozott ágyak, nemes szívek. A magyar
fórum a nagy szellemek és jellemek sürgés-forgásában szívet vidító, fel- -
emelő látvány volt, amilyennel kevés náció dicsekedhetett az akkori
Európában. Ma hasonló tavaszi zsendülés és megelevenedés jeleit láthat-
juk. Csak egy fokkal mélyebbnek és tartalmasabbnak Igérkezik a magyar-
ság mostani ébredezése, mint , jó százegynehány éve volt. Kevesebb a
politikuru és több a magyarság sajátosságaira való komoly ráeszmélés.
Bartók és Kodály a zenében, Győrffy István és Lükő Gábor a népraizban,
Rós Károly, Tóth Kálmán és társai az építész etben, Medgyessy és Nagy
Imre a képzőművészetben, Karácsony Sándor A magyar észjárás-ban olyan
garmadával tárták fel rnivoltunkat, értékeinket és sajátosságainkat, ami-
lyenről a magyar romatikának még csak sejtelme sem volt. A magyar
élet és lélek megnyilatkozása Móricz, Tamási, Kodolányi és Illyés írásai-
ban ugyancsak kibővíti és kiegészíti mindazt, amit népi klasszicizrnusunk,
első sorban Arany János feltárt a népi élet rnélységeiböl.

A felismerést azonban nyomon kell követnie a szolgálatnak. Az ilyen
rendkivüli megajándékoztatásnak, mint amilyenben az utolsó emberöltő-
ben részünk van, következményei is vannak. Nem lehet büntetlenül tétlen-
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kedni, tovébb folytatni idegenen kérődző, mindig másoba tekintgető,
felemás gyarmati életünket. Meg kell keresnünk egyerrként és együttesen
az igazi gyökereket és azokból szervesen ki kell alakítanunk a nekünk
adatott és reánk szabott életformát. Ami belső gátlás és akadály pedig
ellenébe veti magát az igazi magyar élet érvényesülésének, annak csen-
desen, lárma nélkül, de szívósan hadat kell üzennünk. Nem elég számba
vennünk, mi mindenürrk van, hanem az újonnan megszólaló igazi magyar
szót szakadatlanul fülünkbe és szívünkbe kell vennünk, magunkba kell
szívnunk a hatását, hogy életünkké és vérünkloe váljék. A magyar szel-
lemmel való megtöltekezésünk nyitja majd meg szemünket az igazi magyar
kérdésekre és megoldásukra. Akkor tudjuk lazítani és féheszorítani azo-
kat a korlátokat, amelyek a népet a mélybe szorttják, akkor tudunk fel-
emelkedéséhez teret teremteni, őt levegőhöz juttatni, neki ú] életkedvet
és a jövőben való bizakodást a szívébe oltani, hogy érdemes küszködni
és verejtékezní, rnert van látszatja, - amikor hordozói munkásai leszünk
az igazi magyar szellemnek és megtanulunk érte áldoz;tokat is hozni.

Ha pusztán emberi és nemzeti felelősséggel tekintünk eddigi guzsba-
kötözött multunk ra és a kíná,lkozó nagy történeti lehetőségre, 'egykönnyen
tartha.tjuk az imént elmondottakat túlzásnak, képzelgésnek és rajongás-
nak. Amde nekünk szabad hívő szemmel is látnunk életünket. A magyar
élet bénaságában, megüresedéseben és idegentől való elburjánoztatásában
nem láthatunk akkor mást, mint vétkes mulasztást Isten elleni bűnt
amelyben mi is részesek vagyunk. Elhanyagoltuk Ist~ntől kapott adomá:
nyainkat, elástuk tálentumainkat, nem törődtünk egymással. Tengődni, sőt
veszni hagytak fajtánk tömegeit, nem kerestük a szo1gálat alkalmait a
velünk együttélő másajkú nemzetiségek felé. Ugyanakkor valamicskét
megláthatunk a történet forgását titokban irányító isteni tervből. Fel-
ismerhetjük, hogy Istennek meg nem érdemelt jósága az, hogy megeleve-
níti a magyar életet. Valóságos csoda .ez, amire magunktól még csak
nem is gondolhattunk volna. Istentől kapjuk újés nagy feladatainkat,
amelyek meghaladják erőnket és amelyekre készületlenek vagyunk. Sok
a csüggesztő és kétségbeejtő jel körülöttünk, irtózatos a f'elelösség súly a,
a földre roskaszt. Mindez pedig avégr e van, hogy meglássuk: a magunk
erején megoldhatatlanok jövendőnk kérdései. Élet egyedül az élő Isten
kezében van a mi számunkra is. Oe nem elég, ha mi tőle segítséget
kérünk feladataink betöltéséhez, új életünk f'orrnálásahoz. Nem elég, 'ha
Isten erejét kérjük ahhoz az élethez, amelyet azután a magunk feje sze-
rint képzelünk el és akarunk éLni. Isten kegyelmét csak akkor fogadhatjuk
el, ha ugyanakkor az ö swlgálatábaszegődünk. Az ő akaratát keressük,
az ö parancsolataira várunk, az ö vezetését követiük.

Most van fordulóban történelmünk forgószinpada. Minden forduló:
ítélet a mult felett és biztató ígéret egvhen a jövendőre. Oe csak azok
számára, akik nem merülnek ei az élet tp1színének hullámverésében, nem
felejtkeznek bele az élet küzdelrnének ts gyönyörűségének kavargásába,
hanem keresztüttörnek a közvélernény hatalmán, az emberek vélekedésén,
önnön nagyra tartott bölcseségén és elhatolnak egészen a türténet szín-
játékának Rendezöiéig és Uráig. Igazán csak akkor történik valami új
életünkben 'ha Isten valósággal Istenünk lesz. Máskülönben csak új el-
nevezések 'és új címek alatt a régi élet megy tovább. Akkor nincs új a
nap alatt: nincs menekvés -a szenvedésböl, nyomorúságból, az igazság-
talanság és a hazugság zsarnokságából, a bűn és a halál birodalmából.
Viszont világosság és élet támad számunkra, igazi jövőnk lesz, ha meg-
ragadjuk Isten kegyelmét, az eljövendő, hozzánk is elközelgö Jézus
Krisztust. Urbá11 Emó.
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Felkent királyok.
Mielőtt egyes ószövetségi királyokról szólnánk, meg kell ismerked-

nünk az ószövetségi királyság intézményével. Olvassuk el Sámuel 1. könyve
8. és 12. fejezetéből a királyság megalapításának történetét. Kr. e. körül-
belül 1050-ben vagyunk. A honfoglalás már megtörtént, sőt a meg-rnegújuló
harcokban sikerült a tizenkét törzsnek az elfoglalt területeket megvédeni.
A törzseket összetartja a közös vallás, közös nyelv, közös mult és közös
sors, de közös vezetés alatt csak alkalomszerűen, külsö veszély idején cso-
portosulnak. Sámuel alatt látta a nép az egységes irányítás előnyét, el-
öregedésevel viszont annál inkább érezték ennek hiányát. Azért királyt
kérnek. "Mi is legyünk úgy,. mint a többi népek" (L Sám. 8, 20.). Ez a
kívánság a politikai helyzetből adódott, természetes követelrnény, ha a
külső veszélyekre és a belső szétszakadozottságra gondolunk. És Sámuel
mégis szenvedélyesen szembefordul a nép akaratával, mert világosan látta,
hogy a sinai szövetségadás óta Izráel népe nem lehet "úgy, mint a többi
népek". Izráel népének van királya: az Úr maga, aki kihozta népét a szel-
gaság földjéről, a veszély idején mindig meghallgatta őket, hadvezéreket
(bírákat) adott nékik, akik által védte, irányította és győzelemre vezette
választott népét (L Sárn. 8, 7-8; 12,,6-12). Izráel nem igazodhatik ide-
gen népekhez, hanem egyedül az ő Urához. Más népek példája Izráel szá-
mára kísértés, más népek utánzása pedig Isten iránti hűtlenség.

Sámuel olyan élesen állítja be a vagy-vagyot, mintha valóban csak
a pogány királyság és Isten királysága között lehetne választani. Oe Isten
kiadja néki a parancsot: "Hallgass szavokra és adj nékik királyt", (L Sám.
8, 22). A vagy-vagy helyett egy harmadik lehetőség vált valósággá: az
idegen intézményt új tartalommal kellett megtölteni. Legyen királyság,
de ne pogány alapon, hanem az istenhit alapján. (1. Sám. 12, 20. 24. 25).
Azt lehetne mondani: kompromisszum. S jól ismerjük az ilyen kornpro-
misszum veszélyeit, hiszen az idegen. forma mindig vonzza a neki meg-
felelő idegen tartalmat is. Az istenhiten alapuló új királyság alapelveit
1. Sám. 12, 14-15-ben és V. Mózes 17, 14-20-ban, az ú. n. király törvény-
ben találjuk. A parancsok röviden ezek: Ne legyen a királynak fényes
udvartartása, ne fuvalkodjék fel atyafiai ellen, és mindenekelőtt félje az
Urat és hallgasson szavára. Ez az utóbbi parancs gyakorlatilag azt jelen-
tette, hogy a király hallgasson a próféta szavára, aki az Úr akaratát tol-
rnácsolja. Az Isten iránt feltétel nélkül engedelmes, Isten akaratát végre-
hajtó király eszményképe mellett persze ott állott a szomszédos királyok
sokszoros példája. Nemcsak udvartartásuk utánzása, hanem a pusztán em-
beri tényezőkkel számoló politikajukhoz "való alkalmazkodás is állandó
kísértés volt az ószövetségi királyok számára. A hívő királynak viszont
mínt elsőrendű politikai tényezővel, azzal kellett számolnia, hogy Isten
nem hagyja el az ő választott népét, s ezzel szemben a fegyverek soka-
sága; politikai szövetségek és egyéb biztonsági intézkedések hiábavalósá-
gok és nem használnak semmit (1. Sám. 12, 21-22). És mégis sokszor ke-
resték a királyok szomszédaik barátságát és szövetségét! Epolitikai ösz-
szefogások mögött mindig ott ólálkodott az idegen népek vallási szoká-
saihoz való alkalmazkodás: a bálványimádás veszélye.

Miután megismertük az ószövetségi királyság intézményét, a velejáró
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feladatokat és lehetőségeket, nehézségeket és veszélyeket, felsorakoztatjuk a
.személyeket: a királyokat, hogy lássuk, rnennyrben lett az eszmény valósággá.

Az első király Saul. Kezdetben az Úr ügyéért való buzgóság tölti el
(I. Sám. ll, 6), belső ellenségeivel szemben elnéző és nagylelkű, kifelé
győzelmes hadvezér (I. Sárn. ll, 12). Később megváltozik. Búskomorrá
lesz, Dávid iránti harag, irigység és gyűlölet szállja meg szívét. Végül is,
amikor ellenség tör rá, a vesztett csatában öngyilkos lesz (I. Sám. 31, 4).
Az életében beállott fordulat oka az, hogy egy alkalommal engedetlen
volt Isten iránt, s ezért az Úr lelke eltávozott tőle s utódjára, Dávidra
.szállt (I. Sám. 15~22; 16, 14).

Amit Dávidról tudunk, az mind arról tesz bizonyságot, hogy az
Istenben hívő király mintaképe volt. Igaz, húgy ö is nagy vétekbe esett,
-de amikor Nátán próféta megintette, őszinte és mélységes bűnbánatot tar-
tott (II. Sárn. ll, 12). Ahogyan Góliát nyers erejével és csodás fegyver-

• zetévei szemben Istenbe vetett hittel vette fel a harcot, úgy később is min-
den harcában első sorban Isten segítségével számolt. "Az ő szíve tökéletes
'volt az ő Urához Istenéhez, ... és azt cselekedte, ami kedves volt az Úr
.szerneí előtt" (I. Kir. 15, 3. 5).

Salamon uralkodásában már ismét törés észlelhető. Cselekedeteiből
-elsö sorban azok közismertek, melyek öt kedvező színben tüntetik fel. Az
Úrtól bölcseséget kér, bölcs ítéletet hoz és templomot épít. Ezekben két-
ségtelenül meglátszik, hogy Nátán próféta nevelte. Később azonban idegen
.szellern keríti hatalmába. Keleti királyok módjára nagy udvart tart, a tiszt-
'viselők és szolg ák egész hadát gyűjti maga köré, fényes palotákat épít
(1. Kir. 4, 1-28; 7, 1-12). Azután politikai házasságokat kötött. Először
elveszi az egyiptomi király leányát, azután a szornszédos kir ályok leányait,
akik viszont meghonosítják a bálványimádást, először a kir ályi udvarban,
azután az egész országban (I. Kir. 11, 1-13). Az ország kettészakad ása is
- legalább részben - Salamon bűne. A nagy udvartartás miatt ugyanis
súlyos terheket rótt a népre, s mivel ezen fia, Roboám sem akart változ-
tatni, a 10 északi törzs elszakadt tőle (I. Kir. 12, 1-20).

Az ország kettéválása óta alig akad király, akiról az ószövetségi Irók
elismeréssel nyilatkoznának. Csak Jósiásról, aki egyike a legutolsó kirá-
lyoknak, emlí tik, hogy nem volt hozzá hasonló sem előtte, sem utána (II.
Kir, 23, 25). Ö ugyanis a templom renoválása alkalmával megtalált tör-
vénykönyvalapj án gyökeres és mélyreható vallási reformot hajt végre s
kiirtja a bálványimádást (II. Kir. 22, 23). Egyébként azonban a próféták
szinte állandóan kénytelenek a királyok ellen harcolni. Izráel és Juda ki-
rályai ugyanis meggyengült országukat szövetségkötésekkel akarták meg-
erősíteni és lavirozó politikával egyik szövetségest a másikkal szemben

-kiiatszani, A szomszédokkal való szövetség természetesen minden esetben
erősítette a bálványimádást, úgyannyira, hogy időnként a próféták egye-
nesen üldözöttekké váltak saját hazájukban. Igy járt Illés próféta, akinek
elkeseredett ellensége Jezábel, a sziriai király leánya volt, akit Akháb ki-
'r ály szövetségi politikából vett feleségül (I. Kir. 17-21). A próféták, első-
sorban Ezsaiás, egybehangzóan hirdetik az Istenbe vetett hiten alapuló
politika helyességet (Ezs, 7, 4. 9; 31, 1 stb.), de a királyi udvarban meg-
hallgatásra alig találnak. Jeruzsálem pusztulása prófétai szavukat igazolta
ugyan, de ez az esemény egyúttal le is zárja a királyság történetet.
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Az ószövetségi királyság törénetének ezen igen vázlatos áttekintésé-
ből mindenesetre kitűnik az is, hogy a hívő király eszményképe, Dávid'
alakjától eltekintve, csak részben, vagy egyáltalában nem valósult meg.
Csakhogy a királyság történetével még nem ért véget' a királyság eszmé-
jének története. A meg nem valósult eszméből reménység lett a próféták
igehirdetésében: majd egyszer mégiscsak megvalósul az igazi királyság-
és eljön az igazi király. Ebben az eszmekörben két párhuzamos vonal at
figyelhetünk meg. Az egyik szerint egyedül Isten a király. Mint láttuk,
ennek a gondolatnak már a királyság megalakulásánál is volt szerepe, de:
később még egyre erősödött. Különösen a második Ezsaiás és egyes zsoltá-·
rok kedvenc gondolata Isten királysága (Ezs. 41, 21; 43, 15; 44, 6; Zsolt-
24, l-lO; 98, 6; 145,1 stb.). Újra meg újra felcsillan az a reménység, hogy-
eljön majd az az idő, amikor Isten maga egészen közvetlenül veszi kezébe·
az uralmat s lesz népének királya. Ez a vonal folytatódik az Újszövetség-
ben is, ahol Isten országa (= Isten királysága) Jézus igehirdetésében kö-
zépponti szerepet játszik. A másik vonal inkább a király személyére te-
kint: majd jön egy király, aki Dávidhoz hasonlóan, megvalósítja az' Isten
szíve szerint való királyságot. Ez a gondolat talán Ezsaiástól indul el (Ezs,
7, lO-15; 9, 1-7; ll, l-lO), de azután egyre inkább kialakul annak a.
királynak a lelki képe, aki az üdvkorban mint Isten küldötte fog uralkodni'
s fogja népét pásztoroIni. Ez a vonal is folytatódik az Újszövetségben.
Valahányszor Jézust Krisztusnek, azaz felkentnek nevezzük, azzal a címrner
illetjük, melyet az ószövetségi .királyok viseltek s mely az üdvkor megígért
királyának jelzöje is volt. ifj. Pr.ihle Károly.

Vidéki lelkész örömei.
Nagy örömmelolvastam Kósa Pál testvérem cikkét, melyben éles'

megfigyelésseI gyüjtötte egybe mindazt, amit "e világ" a mi 'hivatásunk--
ban keservesnek találhat. Éppen, mert nem úgy mondotta el, mint az ő
keserveit és mert yiszonyait ismerve nem is valószínű, hogy az ő keservei
lennének azok, - 'hozz áf'űzhetek még néhány dolgot, amit meg lehet még'
találni a vidéki lelkész életében. Talán nem olyan rendszeresen teszem"
mint Ő, de szolgáljon mentségemre, hogy a szubjektiv élmények nem tűrik
annyira a formákat és spontánabban jönnek tollamra, mintsern ráncba-.
szedhetném őket.

Én is a materiálison kell, hogy kezdjern, ott is a kiindulópontnáL
A lakáson.

Nem indultam azzal az idealista-szirup-szenvelgéssel az Alföld sötét--
jébe, hogy holmi repkényes andalgással töltöm időmet a megérdemelt.
nyugdíjig. így nem is csalódtam. Kicsiny bérelt paraszthazban le~ő pap-
lakom a csend szigete. Akármerre járok, úgy térek ide, mint a csend:
és a megbékélés helyére. Mé.g a nedvessége sem ejt kétségbe, mert a
falu összes lakásai (a grófi kastélyt sem kivéve!) egy szálig ilyenek

De az épületeknél maradva, jó, hogy tudom ezt. Mert bizony sok:
mindenhez kell értenem - és hála a jó Istennek, hogy nyitott szemet;
adott, értek is valamennyit. Utazva tanultam és most itt a szórványvilág-
ban utazva taníthatok. A szeretetnek és a bizalomnak nagy erejét sugá-
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rozza felém egy-egy barnára cserzett arc, mikor kérdőn tekint reám: Jó
lesz-e így? Tessék mán mondani! Nagy öröm mindenhez értőnek lenni,
mert ezen a közvetett úton lelkekhez lehet közeíebb jutni. És nagy öröm
alázattal bevallani, "hogy majd a legközelebb felelek erre a kérdésre, mert
már nem ernlékszem jól és nem szeretnék rossz tanácsot adni!" És utána
hazasietni és keresni a könyveink és jegyzetcink között a feleletet, hogy
necsak lelkiekben, hanem testiekben is vezethessem a rambízottakat.

Falun nemcsak betegségek teremnek, hanem orvosságok is. Akit meg-
gyötör a nedves lakása télen, menjen csak ki az első napsugárra és időz-
zön naponta egy órát legalább kedves növényei (régebben rózsa, ma inkább
rózsakrumpli!) között kapával, vagy metszőollóval, úgy megtöltekezik nap-
sugárral és meleggel, hogy mindjárt elfelejti a telet és .a nyirkosságot.

Sok örömöt kínál a falusi lelkész élete, csak el szoktunk felejtkezni
róluk, mint az eg észség röl, - akkor becsüljük csak, amikor már hiányzik.
Nemcsak a csend, nemcsak az egészséges élet lehetősége, nemcsak mate-
riális örömük ezek. Bár kívülröl ezek a láthatóbbak.

Minden repkénynél és napsugárnál többet ér, mikor a katonának
indulök öt percre beszólnakelkösz önni a p aplakba és búcsúzóul azt kérik,
"ott is imádkozzék értünk". Amikor elveszett katonafiak után kutathatunk,
megosztva a szülői szív fájdalmát, amikor házasságihoz szerezhetünk be
okiratokat. részesülve a szerető szívek örömében. Palotává változik a
kicsiny szoba, mikor egy-egy kézszorítással olyant köszönnek meg, amire
a száj gyerige.

Nagyobb esemény Tobruk bevételénél, mikor a szeretet győz a gyű-
lölet felett. Mikor fiatal rnenyasszony kitérni jelentkezik és a beszélgetés
során egyre jobban zavarba jön, végül már nem tér ki, sőt nálunk eskü-
szik. Neki "ott" azt mondták, "itt" össze fogják szidni és mert itt nem
gyűlölet, 'hanem szeretet fogadta, inkább idejön.

A 'megkopott papi ruhák nemcsak a szegénységtől fénylenek, sok-
szor és sokkal jobban a túláradó örömtől. Mert a kereszt csak a világ
előtt nehéz és szégyenletes, annak, aki hordja: gyönyörűség és könnyűl

Ilyen a vidéki lelkész élete 'is - kívülről szegénység és keserv - de
belülről, ahova az emberi szem nem láthat, drága, pénzen meg nem vásá-
relható öröm.

Ez az öröm annyira szubjektív, talán nem is beszélünk róla. Oe mert
a "keservek" kívülröl nagyon objektíveknek látszanak, mindenki arról
beszél. Ne csodáljuk, hogy ha valaki csak az árnyékát látja valaminek,
megijed tőle. Minél fiatalabb annál jobban!

Hogyan vágyhatnék egy lelkileg és korbelileg is fiatal ember oda,
ahol csak panasz és zokszó hangzik? A zsenge hitet és vágyakozást köny-
nyen el tudja némítani a józan ész szava: Oda ne rnen], ott senki sem
boldog, ott csak panasz lesz a te sorsod is!

Ne felejtsük el, hogya mostani paphiányban nem a földműves, iparos,
vagy tisztviselő gyermekek hiányoznak sorainkból, 'hanem a mi fiaink.
A pap, aki nem talál örömöt hivatása betöltésében, aki nem neveli fiát
pappá, - magán életével idézi elő a paphiányt, amit nem tud enyhíteni
azzal, ha hivatalosan propagálja is pályáját. De nemcsak propaganda szem-
pontból, sőt éppen nem ezért, 'hanem magáért a valóságért és igazságért,
ne felejtlkezzünk el az örömöknek megernlítéséröl. Hiszen messziről talán
nem nagyon 'láthatók, de mert belső, lelki örömök, drágábbak mindennél.
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A vidéki lelkész élete kívülről keserv - beülról öröm. Az előbbi
kopik, fakul az évek múlásával, az utóbbi csak fényesebb lesz.

Urunkké a hála, hogy a mi örömünket a szeretetben adta meg, ame-
lyik ,,,soha el nem fogy"! Kene Lajos.

SZÉL.JEGYZETEK
Aratás és cséplés
folyik a vidéken, s a nemzet minden
tagja feszült várakozással figyeli
az eredményt, hogy "mennyit hoz"
az áldott magyar föld. Máskor az
aratók dala, a cséplőgép ek búgása
nem hallatszott túl a falu határán,
s a nyári nap forrósága elől a für-
dökbe menekülök nem igen gondol-
tak arra, hogy a föld népének ve-
rejtéke most biztosítja a jövőt. Ma
érzi mindenki, hegy a piros búza-
szem nem volt sohasem csak egy-
szerű árucikk, hanem éle t, az
egész nemzet számára. Isten áldá-
sát takarítja be a magyar földmí-
ves. Gondoljunk rá tisztelettel, s
próbáljuk meg, még az aszfalton is
szeretni, meleg szívvel és dacos
erővel, a magyar élet alapját, a
magyar földet.

Nyaralni,
menekülni ·a meleg elől szeretne
most minden középosztálybeli em-
ber. Ez ma köreikben az elsőszámú
beszédtéma. Persze rendszerint eny-
he búbánat árnyékolja a mondato-
kat, hiszen ma még annak is illik
panaszkodni, akinek semmi baja
sincsen, nehogy a másiknak oka
legyen rá irígykedni. A nyaralás
körüli kérdéseknek is sötét háttere
van: merre, mennyiért, hogyan. A
háború mindenütt kerlátokat és
nehézségeket támaszt. Jó azonban
most egy-két dologra fölfigyelni.
Azok a régi költséges nyaralások
nem is voltak rnindig olyan nagyon
jók. Különösen, ha sikerült nagy,
zajos társaságba keveredni. Ilyrnó-
don a pénzétől ugyan könnyen meg-
szabadult az ember, de a pihenés
helyett annyira kifáradt, hogy visz-
szaérkezve alig győzte magát ki-
pihenni. Nem mindig sikerült a ki-
kapcsolódás a divatos nyaralóhelye-
ken. Vagy fogalmazhatnánk ezt
úgy is, 'hogy nem kell ehhez éppen
a rnunkahelytöl messze szaladni. A
fáradtság, amit az ember érez, nem

is annyira testi voriatkozású. mint
inkább lelki. Kissé fásultak va-
gyunk, nincs nagy munkakedv, hi-
ányzik a rnunkakészség. Ezen pedig
lehet máskép is segíteni. Nem sza-
bad világfájdalmas arcot vágni,
meg kell látni a helyzet nehézsé-
geit, s annak a fontosságát, hogy
egyéni panaszait most mindenki
háttérbe helyezze. Sok szépséget
lehet találni a környéken is, sőt az
igénytelenebb szórakozásnak is sok
formája, lehetősége van. Ezt a
nyaralast pedig nem úgy kell tenni,
mintha nagy áldozatot hoznánk,
hanem olyan lélekkel, rnint aki a
kötelesség ét teljesíti. Az embernek
a lelke így is megtelik friss erővel,
akarattal, munkavággyal, ami bizto-
síték lesz majd az eljövendő boldo-
gabb nyarakra.

Az Országos Luthe!' Szövetség
igazgatója egyik cikkében említést
tett arról a kifogásról, amely sze-
rint az evangélikus napok előadói
között egyébként értékes, de nem
nagynevű előadók is vannak Vá-
lasza helyes és egyenes volt, mert
kijelentette, hogy ezen a gyakor-
laton ezután sem kívánnak változ-
tatni. Sajnos, ezzel az ügy nincs
még befejezve. Azok az evangéliku-
sok, akik a nagynevű előadókhoz
ragaszkodnak, a külső világ szá-
mára rendeztetik az evangélikus
napokat. Bizonyára legnagyobb
eredménynekazt tekintik, ha a
sajtóban közölt, rendszerint szűk-
sz avú hírekben, néhány nevet, va-
lóban "nagynevet" említenek meg.
A sajtó nem is közli hireinket. ha
nincs az előadók között főispán,
képviselő, bukott vagy feltörő po-
litikai nagyság. De ez az evangé-
likus napok szempontjából teljesen
lényegtelen. - Egyházi szempont-
ból viszont lassan olyan közvéle-
rnény alakul ki, 'hogy azok, akik
résztvesznek nagyobb egyházi meg-
moz dulásokon, képviselik egyházunk
tehetséges rétegét. Itt valóban 'az
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a helyzet, hogy nagyon is ugyan-
azokka'! találkozunk. Konferenciáink- .
nak, ilyen és olyan "napoknak", rá-
diós istentiszteleten igehirdetőknek,
seitánknek meg van a maga szűk
társasága, amelybe "betörni" vajmi
nehéz. Ha ugyan vannak egyáltalán
embereink, akik betörni akarnak
látva a nagy nehézségeket. Meg .'
lepö pedig az, hogy a nagy nyil-
vánosság előtt való szolgálatból
nem is annyira a "fiatalok", mint
inkább a már sok eredményt fel-
mutatók hiányoznak. Akikre nem
kerül sor, azok ugyan kényelmes
helyzetben vannak, de itt nem az
egyéni veszteségeket hangsúlyoz-
zuk, hanema közösség veszteségét.
Sokan hangoztat juk, más egyházak
eredményeit szernlélve, azok bevalt
rendszerét, a szolgálatra alkalma-
sok munkára való célszerű beosztá-
sát, az egyházi munka szervezetét,
magunk pedig gyengéden apolgat-
jU'k a "befutottak" szervezetét s
még az egészségére is vigyázunk
azoknak, akik nélkül egyházi meg-
mozdulás nem is képzelhető el.
Ebben a szetv ezetlenségben, rend-
szertelenségben, a "kiválasztottak"
irányítása alatt posványosodik el
minden egyházi mozgalmunk.

Egyházi sajténk
a hivatalos 'kimutatás szerint néhány
komoly hetilapból áll. Ezeknek ol-
vasótábora csakis a legjobb esetben
éri el a harmincezret. De ez a
szám igen optimista. A. hetilapok
állandó munkatársainak száma,' bő-
ven számítva, összesen 'túsz. Tarta-
lom szerint, ha nem is teljesen, de
eléggé egészségesen osztódnak meg.
Legyünk optimisták és rnondjuk
azt, hogy lényeges kifogás a lapok
szerkesztése ellen nem emelhető.
Ellenben más a baj. Tízezrek és tíz-
ezrek egyáltalán nem elvesnek. evan-
gélikus lapot! Ez azzal magyaráz-
ható, hogy lapjaink' nem oldották
még meg jól a terjesztés kérdését.
Ha megfigyeljük a reformátusok
lapjait, eltekintve attól,hogy ök
igazán csak egy lépésseI maradnak
el attól, hogy református napilap-
juk legyen s ez a lépés talán nem
is várat magára sokat, hiszen leg-
nagyobb akadálya a papírkorláto-
zás, azt látjuk, hogy a szervezés
ügyét sokkal jobban oldották meg,
mint mi. Nem lehet azt állítanunk,
hogy képtelenek vagyunk szerve-
zésre, inkább az a sejtésünk, hogy

itt valakinek országos viszonylatba"
kézbe kellene vennie az evangélikus
selto ügyét és megfelelő hatáskörrel
felruházva, természetesen nagy tár-
gyilagossággal, egyetlen lapunknak
sem ártalmára, kellene eldöntenie,
hogyalapterjesztés hogyan oldas-
sék meg. Kevés kivételtöl eltekint-
ve, eddig inkább baráti alapon tör-
tént az előfizetők gyüjtése. Azon-
kívül a gyülekezetek lelkészei tet-
tek lépéseket valamely lap javára. a
szerint, hogy egy-egy lelkész szíve
rnelyik lap felé húzott. Ez az eset-
legesség, ez a ,;ha akarom teszem,
ha nem, akkor nem" elv és gyakor-
lat csak ideig-óráig alkalmas s ma
már nagyon túlhaladott.

A kullurális decentralízáclérél
sok szó esik mostanában, mint
egyik fontos, megoldandó kérdé-
sünkröl. Budapest az ország tehet-
ségeit magához szívja, ereje ilyen
módon megnövekedik, viszont a
vidéktől elveszi az önálló kultúrá-
lis élet lehetőségét. A fővárosban
összegyüjtött Irók írásaiból kíve-
szik a sajátos vidéki íz, gyökérte
lenekké válnak, ami műveik győ-
kértelenségében is kifejezésre jut.
Ez az egészségtelen kulturális élet,
a nemzet egyetemének a kárát
eredményezi. Ezért akár egyetemes
szempontból, akár a vidék szemével
nézzük a problérnát, decentrelizé-
cióra szükség van. Célja az, hogya.
vidéknek több kultúrát adjon, S
önállóságra nevelje. "A vidék ta-
lálja meg a vidéket, s ne a főváro-
son keresztül, 'hanem egyenes vo-
nalban, spontán érdeklödéssel."
Hogy a magyar kulturálís élet mit
nyerhetne a decentralizáció keresz-
tülvitelével, arra vonatkozólag elég
Erdély virágzó, külön színt [elentö
kulturális életére rámutatni. Ahány
vidék, annyiféle íz lehetne írodal-
munkban. Ehhez persze szükséges,
hogy Budapest gyámkodása meg-
szűnjön, s más vonalon pedig a
gazdasági decentralizáció keresztül-
vitel éhez is hozzáfogjanak. Ez ala-
pot nyujtana egyesületek alapítá-
sáhozés folyóiratok, napi lapok
megindításához. A kérdéshez sok
hozzászólás történt. Most már csak
.arra van szükség, és ez a dolog
lényeges része, hogy minden vidé-
kürrk értékélje a decentralizáció
fontosságát, és annak megvalósítása
érdekében kemény munkába kezd.
jen.
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Bisztray Gyula - Kerecsényi Dezső:
A magyar próza könyve. 1. kötet: Régi
magyar próza. Budapest, 1942. A Magyar
Szemle Társaság kiadása, 605 lap. - Iro-
dalmunkban eddig páratlan feladatra
vállalkozott Bisztray és Kerecsényi, mi-
kor három kötetben be akarják mutatni
a magyar próza mestereit. A magyar
költészetből már többen is állítottak
össze szép antológiákat, de prózai anto-
lógia összeállítása - a prózaírások ter-
jedelme és sajátos természete miatt -
jóval nehezebb feladat. Ezért nemcsak
várakozással, hanem bizonyos idegen-
kedéssel is nyuiunk ehhez az első kötet-
hez, melyet Kerecsényi Dezső állított
össze látott el bevezetéssel, jegyzetek-
kel ls a régi szavak szótárával. De mi-
nél többet lapozzuk és minél jobban
belernélyedünk az olvasásába, annál in-
kább eltűnik az idegenkedésünk és annál
nagyobb lesz az örömünk. Kerecsenyi
valóban mesterien oldotta meg feladatát.
Nem valami irodalomtörténeti olvasó-
könyvet kapunk, hanem annál sokkal
többet. Megszólal a középkor elfeledett
irodalma, az ismeretlenségból előlép és
megannyi értéknek, kincsnek mutatko-
zik. De ugyanez áll a reformáció ko-
rára, la barokk ra és a felvilágosodás
irodalmára is, egészen a 19. század ele-
jéig, ahol a kötet befejeződik. Az isko-
lában alig-alig valamit ismerünk meg a
régi magyar irodalomból, az irodalmi
olvasókönyvek általában egyoldalúan az
esztétikai szempont alapján állítják össze
szemelvényeiket. Ebben a kötetben meg-
szólal nemcsak a v-allásos irodalom (mi-
lyen tanulságosak lehetnek számunkra a
16. századbeli szemelvények!), hanem a
régi magyar nyelvtudomány, történet-
írás, útleírás stb., stb. Kincsesbánya e
kötet s annál gazdagabb, minél többet
hányászunk benne. A dolog természeté-
ből folyik, hogy a könyv legtöbb da-
rabja csak szemelvény. De többnyire így
is önálló egésznek tekinthető darabokat
kapunk. Kerecsenyi a régi magyar iro-
dalom kíváló ismerőjének bizonyul ez
antológia révén: a megfelelő darabokat
szerenesés kézzel válogatja össze. Hisz-
szük, hogy akik e kötetet tanulmányoz-
zák, nemcsak hálásak lesznek azért, .amlt
kapnak, hanem fel is támad bennük a
vágy, hogy egyre többet ismerjenek meg
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a régi magyar irodalom elfeledett és
sokszor alig-alig hozzáférhető kincsei-
ből. K.

Győrffy István: Magyar l/I~]J, magyar-
föid. Turul kiadás. 1942. 477 lap. - A
korán elhunyt nagy magyarság-kutató
poszthumusz könyve ez. Tulajdonképen
csak az első kötet. Győrffy Cyörgy, a
könyv szerkesztője igéri a másodikat is,
melyben jelen kötet részletkérdésekkel
foglalkozó cikkeivel ellentétben az egész
magyarságot érinWátfogó cikkek lesz-
r.ek népi településünk alapformáiról. s
történeti kialakulásáról. A település tu-
dománya egészen újszerű, s magyar
viszonylatban Győrffy István volt első
európai méretű képviselője. Ö is csak
azért lehetett az, mert olyan adottságai
voltak, amik szinte páratlanok. Első-
sorban is közvetlen élménye volt a ma-
gyarság. Olyan közel volt a magyar
földhöz, s a magyar néphez, származás-
ban, lélekben, érdeklődésben, szeretet-
ben, arnennyire csak lehet. Szívügye
volt a tudománya. A magyarságet köz-
vetlen közelből tette tudományos vizs-
gálódása tárgyává, s alig írt valamiről,
tájról, helységről, házról, vagy tanyá-
ról, amit maga nem látott 'Volna. Ezen
a közvetlen élményszerű tudományos-
kodáson kívül egyedülállóan széleskörű
tudományos fe\lkészültsége volt. A tele-
pülés tudományát csak az tudja mü-
velni, aki a történelemben, földrajzban
és néprajz-ban egyaránt otthon van. Csak
az művelheti sikerrel, aki jól tudja a
történelmet. Nem csak a "magas histó-
riát", a politika, a báborúk és uralkodó
osztályok történetét, de főként a népét.
Győrffy nemcsak hogy tudja a magyar
történelmet, de nagyszerű önállósággal
műveli is. Éppen ezt a részét: a népiség-
történetet. Maga kutatja fel az adatait
s az okmányokat, amelyek alapján fel-
állítja tételeit. Munkái, S ez a könyve
is, egyben forrásmunkának is számít.
Műveli a földrajzot is. Maga kutatja fel
a terepet, amelyen a nép életét figyeli,
sérti azokat az összefüggés-eket, ame-
lyek a földfelszín alakulása, talaj- és
vízviszonyok, valamint a nép élete kö-
zött vannak. Es mindenek felett érti ·a
népéletét. .Györffy könyvét olvasva érti
meg igazán az ember, hogy egyszerű
leíró néprajzot sem művelhet az, aki a
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nép életéne·k ismeretében értelmetlen.
Egyszerűert nem figyelhető meg a nép-
rajzi tárgy, 'ha nem tudjuk, mire hasz-
nálta, hogyan használta azt a nép?
Ilyenmódon Győrffy könyve érdekfe-
szítő, nagyszerű beszámolóvá Iorróso-
dik, melyben nem fáraszt a sok aprölé
kos adat, városi ember előtt alig ismert
tájszavak nagy halmaza, s a szigorúan
tudományos módszer, mert mindezen
keresztül a nép mindermapi természetes,
eredeti élete bontakozik ki a szemünk
előtt. A magyar népé, amely még a leg-
közelebbi multban is nagy szívósság'g al
őrizte 'keletről hozott életformáit. vagy
legalábbis olyan formákat, amelyeken

világos,an áttetszik egész nomád rnul-
tunk eredeti és az európai életformák-
tóI távol eső alaprendje. A településtör-
ténet és településtudomány Györffy ke-
zében varázseszközzé válik, amit olyan
titkok megoldására lehet felhasználni,
amikhez sehogyan sem juthattunk volna
másként. Jó ana, hogy megmutassa a
magyarság népi összetétel ének titkait,
megmagyarázza településünk, építkezé-

. sünk, berendezkedéseink titkait, jó arra,
hogy polémiát tartsunk vele olyan ta-
madásokkal, amit pl. a román vagy a
német tudomány célzatosan, vagy Iélre-
értésekre építve indított a magyarság
ellen, s mindenekfelett jó arra, hogy
magunkat megismerhessük, s öntudato-
san érthessük.

A könyv különbözö, s jórészt igen
nehezen hozzáférhető folyóiratokban ré-
gen közzétett cikkeket, tanulmányokat,
s előadásokat közöl, részben olyanokat,
amelyek először olvashatók. (Pl. egy
rendkívül érdekes előadás 1920-ból "A
romániai magyarság sorsa" címen.) A
bevezeté tanulmány "Milyen elemekből
áll a magyar nép?" címen röviden ösz-
szef'oglalja, hogya magyarság, mai ösz-
szetételében rnilyen népelemekből tevő-
dött össze, s leülönösen azzal törődik,
hogy melyek azok a népcsoportjaink,
amelyeket törzsökös magyar eredetűek-
nek kell tartanunk. Ebben a tanulmány-
ban önkéntelenül meg is adja a könyv
egész mondanivalójának tervét, mintha
csak önmaga bevezetőnek írta volna.
ehhez a gyűjteményes kiadáshoz. A
könyv további tanulmányaiban ugyanis
ezeknek az ősi magyar népcsoportoknak
történetét vizsgálja, eredetét tisztázza,
s életét rajzolja meg.

A könyv első nagyobb tanulmány-
csoportja a kúnság történeti-földrajzi-
néprajzi ismertetése. Győrffy István
szülöhelyének és a maga népének élmé-
nyektöl átfűtött, rendkívül érdekes rajza

ez. A történeti részból külön figyelmet
érdemelnek azok a részek, amelyekben
a kúnság történetének csúcskorszakát
rajzolja, "Kún" László kir álynak kor-
szakát, amelyben csaknem az a kérdés
dőlt el, vajjon a kúnok, vagy a magya-
rok történetévé válik-e az egész ma-
gyar történet? A mi szemporitunkból
legérdekesebb része ennek a szakasznak
a kúnok megtéréséról szóló. Nyugodtan
rnondhatjuk, hogy a kúnok egészen a
reformációig pogánymódra éltek. Na-
gyon érdekes egy kis tanulmány régi
határjelzésekröl és 'Mjnevekről a kún-
vidéken, s mintaszerű tanulmányokat
kapunk a kúnok épttkezéséröl, életmód-
járól. .

A másik Jegjelentősebb szakasz a
könyvben a hajdúságról szól. Legfon-
tosabb része az, amelyben a hajdúk
eredetét tisztázza, s eloszlatja azt a
"tudományos" babonát, hogy a hajdúk
rác eredetű népiség. Bocskay letelepítő
akciója Győrffy könyvében 'hatalmas
[elentöségű magyar eseménnyé nö. Az
ö megértésében világosodik meg először
magy.ar olvasók előtt az, hogy ez is a
magyarság történetének egyik legizgal-
masabb és legsorsdöntöbb jelenete volt.
"Nyiregyháza és Debrecen településfor-
mája" címen nagyszerű polemiat is ka-
punk eközben, melyben egy szász szo-
batudós irányzatos tudományos-zsong-
lörködését teszi ártalmatlanná a telepü-
léstudomány okiratokra és .közvetlen
tapasztalatokra támaszkodó rnódszeré-
vel.

A palócokról, matyókról, s a dél-
bihari, kolozsi, tordai magyarságról kö.
vetkeznek ezután tanulmányok, utóbbi-
akban bö utalásokkal a roman-magyar
népi erők erdélyi birkózására. A tele-
püléstudomány és népiségtörténet az a
kizárólagos terület, amelyen a magyar-
ság igazát mai hangon és európai ér-
vérinyel igazolni és hangoztatni lehet.

.Különleges érdekességűek Gy6rffy
István cikkei az Erdélyból ki-szakadt ro-
mániai magyarság és a csángók helyze-
téről. A cikkek 1916-ban, 1920-ban iród-
tak s keletkezési idejük alapján rnonda.
nivalójuk számára rendkivüli hangsúlyt
nyernek. Mai magyar ember bűnbánat-
tal hallgathatja Győrffy Istvánt, aki
maga is helyszínen kutatta a rnoldvai
és bukovinai magyarság sorsát. Ö vilá-
gosan beszél arról már 1916-b'an, hogy
itt halál vés szétolvadás vár a csaknem
százezernyi magyarra. Hazatelepítésuk-
ben a hazai szociális viszonyok világos
ismerete mÍ'attnem hihet Győrffy, de
egy 1916-ban irott cikkében a ma-g-yar

•



hit ma már hihetetlen erejével arra biz-
tat, hogy a Kárpátokon kint rekedt, vagy
kiszorult magyarságot ezeknek a terü-
leteknek hazánkhoz való csatolásával
biztosítsuk az elpusztulás ellen. Egyik
1920-ban irott cikkében pedig európai
propaganda számára gyüjt anyagot a
romániai magyarság üldözése felől.

Külön meg kell. említenünk Győrffy
nagyrészt magakészítette térképeit, váz-
latait, magyarázó rajzait. ábráit, s fény-
képf'elvéteíeit, melyek a könyv használ.
hatóságát nagyszerűen munkálják.

Ezt a könyvet a szakérdeklődökőn
kívül lázasan fogja olvasni minden ele-
ven érdeklödésű magyar ember, akinek
hite van abban, hogy ezen a földön a
magunk eredeti életét éltük eddig, s
terve arra, hogy ezután is ezt tegyük
Azokkal pedig, akik beleszédültek "Euró-
pába", s. elszakadtak a magyarságtói, a
népüktöl, vagy talán nem is hisznek
élő, eredeti magyarság valóságában, -
erőszakkal el kellene olvastatni. Győrffy
István halála után még csak igazán meg-
nőtt tanítványi serege pedig várja ér-
deklödve a második kötetet. dyl.

Grass Hans: Die Abendmahlslehre bei
Luther und Calvin. Gütersloh, 1940. Ber-
telsmann-kíadás. 260 lap, ára 8, kötve 10
RM. - Sokan kicsinyes teológiai vitának
látják a reformáció korában felvetődött
és nyugvópontra ma sem jutott ellen-
téteket az 'úrvacsora kérdésében. Sokan
mondják, nem az a fontos, mit mondott
ebben a kérdésben Luther és mit Calvin,
hanem, hogy mit mond a Szentírás. Ez-
zel a primitív biblicizmussal nem lehet
azonban kikerülni a reformáció által na-
gyon is komolyan vett problémát. A gya-
korlat is ezt mutatja. Ezért tartja szük-
ségesnek Grass, hogy a két reformátor
tanítását - mégha történelmileg sze-
mélyes vita nem volt is közöttük,'-
szembesítse. Az égő és döntő kérdést
kíséri végig figyelemmel: a realpraesen-
tia kérdését. Luthernél nagyon részlete-
sen rajzolja meg, rniként került úrva-
csorai tanításának homlokterébe a real-
praesentia. De szisztematikusan is sze-
münk elé állítja a különbségeket. Luther-
nél különösen az ubiquitas-tannal és a
valóságos jelenlét módozatával kapcso-
latban közöl figyelemre méltó dolgokat.
Mielőtt magára Calvinra térne, az 1536-os
wittenbergi concordiat és ezzel kapcso-
latban Buzer közvetítő kísérleteit ismer-
teti. Hasznos számunkra, hogy Calvin
tanítását a Zwingliétől sok idézet alap-
ján, világosan elkülöníthető módon .is-
merhetjük meg. A két reformátor fel-
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fogása kőzötti különbséget Krisztus je-
lenlétére vonatkozóan ő is a "hogyan"
kérdésében látja,de megmutatja e mö-
gött a krisztológia és a kegyelmi esz-
közök tanítására vonatkozó eltéréseket
is. Egyik legérdekesebb rész, ahol a cal-
vini predesztináció-tan hatását mutatja
ki az úrvacsoránál. b. 1.

Egenter Richard: Von der Freiheit
der Kinder -Gottes. Freiburg, 1941. Her-
der-kiadás. 345 lap. Ára 2.60 RM. -
A római katolíkus egyház szereti han-
goztatni, hogy amint a multban, a szél-
sőséges egyéni szabadságok korában a
rend és a tekintély védelmezője tudott
lenni, úgy -a jelenben az egyéni szabad-
ságok mentsvára. A könyv szerzője nem
szégyenli bevallani, hogy Luthernek a
keresztyén ember szabadságáról szóló
tanítását ma újra fel kell eleveníteni a
ka toJik us egyházon belül is. Elkülöníti
az Isten fiainak szabadságát minden más
vonatkozásban hirdetett szabadságeszme-
től és hangoztatja, hogy csak ez a sza-
badság az, amely által győzedelmesen
állhatunk meg a jelenvaló világ kísér-
tései között és csak ebben tud lélekzet-
hez jutni a keresztyén élet. ALutherre
való hivatkozás természetesen nem je·
lenti a kegyelemről és az eredendő bűn-
ről szóló reform áto ri tanítás átvételét
is, pedig e nélkül levegőben lóg minden
beszéd, melyet a keresztyén ember sza-
badságáról folytarunk. b. 1.

Sinka István: Fekete bojtár vellenné-
sai. - Darvas József: Vfzkereszttál
sziJveszterig. Budapest. Magyar Élet ki-
adása. - E két könyv két népi író val-
lomása. Sinka István a saját történetét,
visszaemlékezéseit írja le gyermekkora-
tói fogva, Darvas regényformába öltöz-
teti mondanivalóját. Mindkét könyvböl
egyformán tükröződik az alföldi "mező·
gazdasági munkások" sok baja, elesett-
sége és nyomorúsága, a rnunkaadók ön-
zése és szívtelensége. Sinka könyve egye-
nesen vádíratta lesz a "magasabb" tár-
sadalmi osztályok, elsősorban a "zsíros"
parasztok ellen. Megdöbbentő módon
jelentkezik nála a zsidókérdés is. Min-
den a személyes átélés melegségévei, sok-
szor báj ával és szívböl fakadó humora-
val jelentkezik. Igy könyve az állandóan
egyf orma történés ellenére sém válik
egyharigúvá, hanem a mai népi magyar
írodalora egyik legmegrázóbb megnyi-
latkozása. Darvas írásában a regényszerú
elbeszélés inkább csak forma: a törté-
nés itt is kevés, a főhangsúly azon' a
lelki hangulaton van, amely a vízkereszt-
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töl szilveszterig elszegődö béresek éle-
tét eltölti. Mindkét könyv segítségül
szolgálhat, hogy jobban megismerjük
magyar népünk életét és hozzá közelebb
jussunk. Közülök mindenesetre Sinka
könyve az értékesebb, de Darvasét is ér-
demes olvasni. K.

v. Lovigni-Bérniers J.: .Ktisztus által
elrejtett élet Istenben." Franciából for-
dította Tersieegen G. Németből fordí-
totta Szerb Anna. Siófok. A fordító ki-
adása. - Szerb Anna, anémet traktátus
irodalom szorg almas fordítója, másod-
szor adja ki ezt a munkát. Az Istenben
elrejtett éld gazdagsága és mélysége
bontakozik ki az olvasó előtt, azoka kin-
csek, amiket "szem nem látott, fül nem
hallott" ... de ami mindig az egy szük-
séges dolog marad. Nem könnyű, átfutni
való olvasmány, hanem igen áldásos a
naponkénti elcsendesedésnél.

Édesanyám. Nérnetböl fordította Szetb
Anna. Strudel Dorottya édesanyjának
szomorú és mégis a hívő ember kereszt-
hordozásával járó boldog története, me-
lyet "az élet nehézségeiben megfáradt
anyáknak" ajánl a fordító. S. ö.

Dr. Luther Márton: Tizennégy 1{Í-
gasztaló kép megfáradtaknak és meg-
terheJteknek. Latinból ford.: vitéz Virág
Jenő. Budapest, Fébé kiadása, 1942, 86
lap. - vitéz Virág Jenő: Dr. Luther
Márton és "Tizennégy vigasztaló kép"
cimű könyve. Budapest, 1942, Keresztyén
Igazság kiadása, 29 lap. - Virág Jenő
Luther-munkásságára egyre inkább fel
kell figyelnünk. Most kezdenek megérni
sokévi szorgosság ának a gyümölcsei. A
"Tizennégy vigaszta ló kép" a legszeb-
bek közül való s az is marad. Luther
egyik remekbe írt építő könyvecskéje;
1519-ben szerezte beteg fejedelmének,
Bölcs Frigyesnek vigasztalására. Az élet
legnagyobb kérdéseire: küzdelern, beteg-
ség, félelem, szenvedés, sors, halál kér-
déseire ad választ; bibliait, de egyben
egy az evangélium által életbölcseséggel
megtelt lélek válaszát. Oly olvasmány ez
az elmélkedés-sorozat, mit rumden esz-
tendőben egyszer elővehet az ember lel-
kének hasznára. A fordítás nehéz mun-
káját meglehetős sikerrel végezte el a
fordító. Hű a szöveghez, de ha kell,
két-három mondatot is szab egy latin-
ból. Dicsőségünkre szolg ál, hogy a leg-
utóbbi évek két nérnet és egy finn for-
dítása mellett a mi nyelvünkön is meg-
szólalt mostan a Tessaradecas Consola-
toria. A róla szóló külön tanulmány ke-

letkezésének körülményeit ismerteti gon-
dosan, felépítését magyarázza és némi
kertörténeti értékelést is ád. Kár, hogy
a belső, tartalmi értékelésben szűkszavú.
Mindkét könyvecske kiállítása csinos.
A kiadó nagyon helyesen nem takaré-
koskodott új klisék készítésével. Virág
Jenötöl pedig várjuk ennek az igéretes
fordító munkának szakszerű folytatását.

S. L.

Melzer Friso: Die Sprache var Gott.
Gütersloh, 1941. Bertelsmann-kiadás, 198
lap, ára fűzve 4.80, kötve 6 RM. -
"Nyelvünkről szóló evangélikus eszmél-
kedésnek" nevezi a szerzö nagyon mély
és tartalmas könyvét. Ezt az eszrnélke-
dést azért tartja szükségesnek, mert Is-
tennek úgy tetszett, hogy igéjét emberi
nyelven hirdessük. Kötelességünk tehát,
hogy ezt a nyelvet lényege és minden
vonatkozása szerint ismerjük és azon
legyünk, hogy egyre inkább keresztyén
nyelvvé legyen. Mert a nyelv isteni aján-
déka, amelyet az ember hídul kapott
Istenhez és embertársaihoz, szintén ma-
gán hordja a bűneset nyomait, szenved
következményeitől és résztvesz az újjá-
születésben, ahol Krisztus diadalmasko-
dott. Ezek a könyv főgondolatai. Gaz-
dagságukat rövid ismertetésben sejttetni
sem lehet. Annyit hangsúlyozunk. hogy
a szerző sokkal többet nyujt, mint vala-
milyen keresztyén színezetíi nyelvből-
cseletet. Amit pl. az ember bűneiről mond,
amelyeket a nyelv ellen elkövet, vagy
a fordítás lényegéről és közelebbröl is
a "teljhatalommal" vágzett bibliafordí-
tásról, mélyen megragadó. A könyv kü-
lönösen sokat mond az igehirdetőnek.
aki bőven meríthet belőle intelmeket és
gyakorlati útmutatásokat, de gazdago-
dást jelenthet mindenkinek, akinek ér-
deklődését felkeltette az emberi nyelv
csodája. Az a körülrnény, hogy a szerző
fejtegetéseiben elsősorban a német nyel-
vet tartja szem előtt, nem érinti azok
általános tanulságait. B. O.

Altmann Ulrich: }-Jilfsbuch zur Ge-
schichte des chrisilichen Kultus: 1. Heft:
Zum altkirchlichen Kultus. Berlin, 1941.
Töpelmann kiadása, 92 lap. Ára fűzve
3 RM. - A keresztyén kultusz története
segédkönyvének ez az első füzete az ó-
egyház kultuszát tárgyalja. Fordításban
közli az első három század kultusz ának
legfontosabb szövegemlékeit. Nem szo-
r ítkozik a szorosan vett kultuszra, az
istentiszteletre, hanem figyelmét kiter-
jeszti az egyháznak egész, a kazuáliákat
is magában foglaló kultikus életére. A



tervbevett többi füzet a nyugati egyház
középkorának és a reformáció korának
kultuszforrásait tárja majd fel. Az isten-
tisztelet megúihodásának elvi és gya-
Imrlati előkészítésében Altmann mun-
kája jó szolgálatot tehet. B. O.

Doering Oscar - Hartig Michael:
Christliche Symbo/eo 2. javított kiadás.
Freiburg, 1940, Herder-kiadás, 210 iap,
103 képpel; ára 3.20 RM, kötve 4.20 RM.
- Ez a kicsiny, de nagyon szepen ki-
állított és nagyon használható köny-
vecske a keresztyén "szimbólumok"-ról,
azaz különféle jelképekről tájékoztat
bennünket. Először történeti szempon-
tok szerint vezet végig a különféle jel-
képek kialakulásán és használatán, azu-
tán pedig tárgyi szempontok szerint cso-
portosítva tárgyalja a különféle jelké-
peket a képzőművészetben. Igy rendkí-
vül gazdag tartalmú könyvecskét kapunk,
mely nemcsak egyház- és művészettör-
ténetünk számára nélkülözhetetlen se-
gédeszköz, hanem pompás olvasmány
is mindazok számára, akik a keresztyén
jelképek gazdag világa iránt érdeklőd-
nek. Sokszor nemcsak híveink, hanem lel-
készek is tanácstalanul állanak némely
egyházi műemlék szimbolikus ábrázolása
előtt. E könyvecske minden ilyen eset-
ben hasznos segítséget nyujt. Bátran
mondhatni, hogy a legjobbak és legkor-
szerűbbek közé tartozik az e nemű köny-
vek közt, azért minden olvasónk nak
ajánljuk tanulmányozását. K.

Isten ismerete. A máriabesnyői értel-
miségi evangélizáció előadásai. Evangé-
likus Szakkönyvtár 6. száma. - Öröm-
mel vesszük kezünkbe ezt a kötetet, mert
jelentős kísérlet arra, hogy értelmiségi
emberek tegyenek bizonyságot társaik
előtt, valamint, hogy az ige üzenetét a
modern gondolatvilágtól eltelt közép-
osztály tagjainak tolmácsolják. A ter-
mészettudományok terén beállott kor-
szakos fordulat és a társadalomtudo-
mány legújabb felismeréseit Reök Iván
és Mády Zoltán jól felhasználja, hogy
akadályokat vessen félre az útból és út-
ját egyengesse a hitre jutásnak. Túróczy
Zoltán bevezeté előadása az örök életről,
mint ismeretről ír. Gáncs Aladár és Tú-
róczy Zoltán könyvei után ez a kötet
is jelentős ajándéka a magyar evangé-
Iizációs mozgalomnak. Meleg ajánlásun-
kat nem csorbítja, ha néhány további fel-
adatra emlékeztetünk e könyv kapcsán.
Nagyon érdekesek Reök Iván természet-
spekulációi, azonban szolgálatukat még
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jobban előmozdítaná, ha különösen az
emberrajzi és lélektani szakkifejezései
kapcsolatba jutnának az általános nyelv-
használattal. A szellemi és lelki kifeje-
zések tartalma és egymáshoz való vi-
szonya további vizsgálódásokat és meg-
vitatást igényel. A további kérdéseink
az evangélizáció üzenetét érintik. A ki-
nyilatkoztatás, teremtés, törvényadás, sőt
a megváltás kérdései taglalásánál szere-
pel a golgotai kereszt, de vajjon szó-
hoz jut-e olyan döntően és központian
minden részletben és az átfogó szem-
léletben, ahogyan az szükséges és lehet-
séges? Nem kellene-e az evangéliumnak
teljesebben megszólalnia az ilyen elemi,
hitébresztő igehirdetés alkalmával? Nem
lehetne-e magából az evangéliumból ki-
indulni és annak megvilágításában le-
leplezni a bűnöket és gyökerét: termé-
szetünk bűnösségét? Ezek a kérdések
nem érintik a könyv értékét és jelentő-
ségét. Urbán Ernő.

Tersánszky J. Jenő: Kakuk Marci.
2 kötet.' Budapest. Magyar Élet kiadása.
- A könyvet a szerzője regénynek ne-
vezi, de inkább életképnek lehetne rnon-
dani. Kakuk Marci, a "tekergő" "piaci
polgár" eleven, húsból való alak, akivel
rnindannyian találkozhatunk. Talán nem
magyar speciali tás, mert az élet, külö.
nösen városon rniridenűtt termel ilyen
jellegzetes alakokat. Szemben állanak
minden szolid és megállapodott életfor-
rnával, egyik na.pról a másikra élnek és
botránkozására vannak mindazoknak,
akik életteltételüknek tudják a munká-
val megalapozott biztonságot. Tersánszky
nagyon éles és életes megfigyelések so-
rozatával állítja elénk ezt az életformát:
Kakuk Marci a magyar életnek legjob-
ban megrajzolt típusai közé tartozik.
E mellett Tersánszky előadása is rend-
kívül eleven. Könyve inkább egyes novel-
lák gyűjteménye, mint egységes en szer-
kesztett regény, hiányzik belőle a jól
megszerkesztett, cél felé haladó "mese",
- mint ahogyan az élet sem terern ál-
talában regényeket. Kakuk Marciról a
szerző azt rnondja, hogya szíve sohse
romlottabb a másokénál, "csakhogy va-
lahogy rnintha eleve csavargónak lett
volna rendelve a magasságdkból". Ez a
gondolkodás hatja át az egész könyvet.
Bármennyire tiltakozunk is ellene és
bármennyire undorítanak is a könyv
egyes jelenetei, az bizonyos, hogy a
szerző evvel széles rétegek véleményé-
nek ad kifejezést. Ez pedig belevilágít
a mai élet mélységeibe. . -ro
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Grönbech ViIheIm: Zeitwende. f. Je-
sus der Menschensohn. Stuttgart, 1941,
Kohfhammer-kiadás. 160 lap, ára 6 RM.
- Grönbech dán tudós és elsősorban
mint ·az ősgermán vallás és kultúr a ku-
tatója vált ismeretessé. Egyes művei
már megjelentek német fordításban,
most pedig Schaeder Hans Heinrich
műveinek ném et kiadására vállalkozott
s ezek során elsőben 'a "Zeitwende" c.
sorozat a keresztyénség keletkezésére
vonatkozókat teszi német nyelven hoz-
záférhetőkké. Ezek között az első Jé-
zussal foglalkozik. Grönbeeh nem any-
nyira a szokásos értelemben vett Jézus-
életét adja, mint inkább Jézusnak in-
tuitiv módon megalkotott arcképét.
Rajzaban felhasználja az evangéliuni-
kritíka eszközeit is, bár tiltakozik a
kritikában szokásos szkepszis ellen.
Jézus szavaiban első sorban azt emeli
ki, ami Jézust szembe állítja kerának
szokványos kegyességével, jóllakott" fa-
rizeusi vallásosságával, így valóban igen
megragadó Jézus-képet kapunk. Hiány-
zék azonban az, ami Jézust az evangé-
liumok ábrázolása szerint Krisztussá
teszi. Jézus, az "Emberfia" így inkább
idealista vallásos forradalmárnak látszik,
mint a mi Urunknak. Emiatt Grönbech
ábrázolása előnyei ellenére sem elégit
ki. De a könyv ennek ellenére is értékes
és tanulságos. K.

Kassák La.jos: Hfdépítők. Budapest,
Singer és Wolfner kiadása. - Hidépítö
bandában él, dolgozik, iszik egy kalan-
dor, aki semmivel sem több, mint a
többi országútvándor. Külön erkölcsük
van, külön önbíráskodásuk, önzők, testi
életet élők. Ám 'a szerelem, a gyermek,
megváltoztatja az alföldi magyar életét
s szívével ·a közösség, a család ·és a vá-
ros felé fordul. Cselekedete 'hatással van
a többiek életére is. - Remek regény.
Kassák nem politizál, nem űz propagan-
dát, hanem ír, ahogyan az írónak má-
sok életében építeni, javítani kell. Izgal-
mas, különleges alakjaival lehilincselő.
elgondol'kodtatóés művészi. Nyereség
azoknak, akik olvassák. V. L.

Szabó Pál: Lakodalom. Budapest. Tu-
rul kiadás. - Falusi lakodalom előzmé-
nyeivei és váratlan rnenyasszony szök-
tető következményeivel. Nem különle-
ges falu, olyan mint annyi más és min-
denütt így folyik az élet, emberiesen.
szenvedélyesen, bűnösen és kacagtatóan.
Szabó Pál nem falukutató, 'hanem falu-
ismerő. Lágyan lírai írás, nem korholó,
inkább derűsen és igazán megismertető.

Fordulatos, eseményekben gazdag könyv,
Irója magához és népéhez hűséges mű-
vész, nagy író. V. L.

Ifj. Varga Zsigmond: A he/lenistikus
papy tusok, feliratok, ostrakák világa és
az tlitestsmentum. Debrecen, 1942, 178
lap. - Az Újtestámentum kor ának képe
a legutóbbi emberöltők alatt .igen sok
új részletismerettel gyarapodott sok
ókori emlék felfedezése és rendszeres'
feltárása által. Nálunk ezeket az ered-
ményeket eddig csak kevéssé haszno-
sították, azért ifj. Varga Zsigmond igen
hasznos és szükséges feladatra vállalko-
zott, amikor a hellenisztikus papyrusole-
ban, feliratokban és ostrakonokban ta-
lálható és az Újszövetség számára hasz-
nosíthatóadatok összegyüjtését tűzte
ki célul maga elé. Irodalmi vezetője e
tekintetben Deissmann volt, aki maga
is úttörő munkát végzett ez irányban.
a szerzö jórészt őreá támaszkodik és az
általa érvényesített szempontokat ad ta
tovább. A nyelvészeti és újszövetségi
"irodalmi" kérdésekből indul ki, hogy
azután a legtöbb figyelmet az össze-
hasonlító vallástörténeti kérdéseknek
szentelje. Igy óriási anyagot ölel fel,
többet, mint amennyit kezdő kutató fel
tud dolgozni. Valóban jobb lett volna,
ha szűkebb területre korlátozta volna
kutatását. A túlságosan átfogó célkitű-
zésnek az eredménye, hogy a teológiai
szempontok tisztázatlanok, ·a bibliciszti-
kus beállítottság keveredik nagyon is
radikális tételekkel s az ellenmondást a
szerző észre sem veszi. Kár, hogy a
szerző nem használja fel mindenütt az
újabb . publikációkat (legfeltűnőbb a
szövegkritikáról szóló fejezetben, ahol
a kerszakos jelentőségű Chester Beatty
papyrusokra való utalás teljesen hiány-
zik). Az idegen nyeívű irodalomra való
támaszkodás helyenként helytelen ala-
kokat produkál (pl. "ostrakák" "ostra-
konok" helyett, "myste" "mystes" he-
lyett). Oe e kifogások ellenére is örü-
lünk e könyvnek, mert nagy szorgalom
és sok elmélyedés eredménye. K.

Ady Endre: A tegnapi Páris. Budapest.
1942. Bólyai Akadémia kiadása. - Ady
novellái, s a Féja-összegyűjtötte "Jós-
lások Magyarországon" után nagyszerű
élmény ez az újabb Ady-emlék A "Teg-
napi Páris"-t 1913~ban már maga Ady
akarta kiadni. A könyv mégsem jelent
meg akkor. Pedig 'a "Tegnapi Paris"
valóságos irodalmi csemege. Mennyi
kultúra, mennyi bátorság, micsoda
európai perspektíva tárul elénk ebbő!



a . kis gyüjteményből! Ady .nerncsak
hogy élvezi Párist, de érti is. Nemcsak
Párist, de az egész nyugati latin kultú-
rát is, ezt a diffenrenciált, elffnomodott
társadalmat, amelynek mindig van ideje

.az irodalomhoz, s amelyben olyan kor-
látolhatatlan egyéniségek fértek el,
mint Verlaine, Rímbaud. s érezték ott-
'hon magukat, mint ö maga is. "Az igazi
talentumnak, ha szerencsétlen, joga van
az igazságtalansághoz" - írja egy he-
lyen. Mégis érzi az ember, hogy csak
a zseni érti a zsenit, s csak az ilyen
"zseni-igazságtalanság" mint az övé is
képes arra, hogy kertársakat mérjen
meg. Ez a kis könyv igazán plasztikus
arckép mindazokról, akiket Ady kora
irodalmi életéből tollára vett.dyl.

Boleratzky Lóránd: A magyar evan-
gélikus püspöki intézmény egyházjogi és
egyházkormányzati szerepe és jelentő-
sége. Miskolc, 1941. 146. 1. - E tanul-
mány a tiszai evangélikus egyházkerü-
let miskolci jogakadémiája szemináriu-
mainak értekezesei sorában jelent meg.
Ez a körülrnény egyfelől figyelmezteti
az ovasókat, hogy a szerzö a rendes
jogi tanulmányok közben foglalkozott
a püspöki intézmény igen nehéz témá-
jával; másfelől megvilágítja azt a szor-
galmat és termékeny munkát, amely a
miskolci jogakadémia szernináriurnaiban
folyik - egyházunk jóhírnevének öreg-
bítésére. A szerzönek hatalmas feladat-
tal kellett megbirkóznia. Hasonló pró-
bálkozás ugyanis még nem történt a
hazai evangélikus egyház iogi tudomány-
ban. A szerzö ennek.eblenére sem korlá,
.tozta érdeklődését; igyekezett lehető
mély távlatot adni tárgyának. Szinte kár
volt a külföldi vonatkozásokra annyi
fáradságot fordítania. A Magyarországi
Evangélikus Egyházban ugyanis a
püspöki hivatal egy sajátos hazai alaku-
lás folytán lett olyan, amilyenként előt-
tünk közvetlenül ismeretes. Ezért talán
célszerűbb lett volna a mai tételes jog-
ból s mai helyzetbél kiindulni és a re-
dukció módszerével keresni a mai
püspöki tiszt történeti és eívi előzmé-
nyeit. A szerzőnek az is dícséretére vá-
lik, hogy tőle telhetöen helyet adott a
teológiai szempontoknak. Az már nem
.rajta rnult, hanem a közkeletű egyház-
jogi eszmevilágon. hogy e közben szinte
megrekedt egy lejárt teológiai korszak
problematikájaban. Erősen támaszkodik
Sohm Rudolfra és indokolatlanul vias-
kodik a hierarchia fantómjával. Minden-
féle idevágó kérdés iránti érdeklődése
olyan hatalmas anyag összehordására
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késztette, hogya részletkérdések, szem-
pontok és irodalmi meg Iorrásutalások
bősége önmagában is méltán szelgaltat
igazságot az egyházjogjlag eleddig el-
hanyagolt püspöki intézménynek Bole-
ratzky Lóránd tanulmánya a magyar
evangélikus egyházi jog tudománya szá-
mára kíváló támaszpont a püspöki tiszt
és egyéb egyházjogi tárgy további vizs-
gálatára. S. J.

Vanyó Tihamér: A plébániatörténet-
írás módszertana. Pannonhalma, 1941. 68
1. - Az evangélikus közvéleménynek
ezt a munkát sokkal nagyobb figyelem-
ben kell részesíteni, mint ahogy a cim
alapjan felülétesen ítélve, ez szükséges-
nek látszhatik. Ugyanis egészen közvet-
lenül tud indítást adni az evangélikus
egyházközségek történetének megírására
is. Sőt a vonatkozó magyar és idegeri
protestáns irodalomra való bőséges és
tárgyilagos utalás (igen jó bibliográfia!)
közvetlen tájékoztatást, segítséget nyujt
azoknak, akik felbuzdulnak egyházköz,
ségük mult jának megismerésére.' A
könyv persze mégis elsősorban a szak-
emberek, nevezetesen a lelkészek, ill.
teológiailag képzettek kezébe való.
Ezért e helyütt tartalmi méltatás helyett
az egyházközségek története megírásá-
nak a szükségére figyelmeztetünk. Ez
fennáll háborúban s az egyházközség
legsúlyosabb helyzetében is. A gyüleke-
zet felelős tagjainak méltányolniok kell
tehát a történetírás ra fordított munkát,
és ha ilyen nem is folyik, legalább any-
nyit meg kell tenniök, hogy egy későbbi
munka számára az egyházközség törté-
netének emlékeit, a jegyzőkönyveket,
anyakönyveket, okmányokat stb-t, anya-
gi áldozattól sem riadva vissza, gondo-
san őriztetik. A könyv iránt bővebb en
érdeklődőket a Protestáns Szemiében
(1942. márc. sz.) Revész Imrétől meg-
jelent ismertetéshez utaliuk, S. J.

Jelke Róbert: Eine heilige, ellgemeine,
christliche deutsche Kirche. Lipcse, 1941.
Dörffling-Franke kiadás. 270 lap. Ára 6.80
RM. - Az elgondolkoztató cim után,
amelyben a szerzö kiemelkedő betűkkel
az "eine deutsche Kirche"-t hangsúlyoz-
za, kiváncsian vesszük kezünkbe a hei-
delbergi teológiai tanár munkáját. Há-
rom alapvető megáliapltás húzódik meg
törekvése mögött: 1. A felekezeti szét-
szakítottság némi "meUékelőnyökkel"
szemben óriási kárt jelentett anémet
nép történetében, ma pedig jobban rnint
barmikor sürgetően időszerű szükség-
szerűség a németbirodalmi keresztyén
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egyházak egyesítése. - 2. A három mar-
káns felekezet: a római katolikus, evan-
gélikus es református között aluthen
egyházra háru! a legnagyobb felelősség
és a közvetítő szerep az egység rnun-
kálásában, mert mi foglaljuk el a. kö-
zépsö helyet. - 3. Minden nérriet ke-
resztyén előtt fontos célként kell le-
begnie az "egy, szent, egyetemes, ke-
resztyén nérriet egyháznak", amelyben
a teljes, megrövidítetlen bibliai keresz-
tyénség és a valódi, eltorzítetlan nérriet-
ség "úgy találkoznak, amint a mi német
nemzetünk javára és ezzel többé-ke-
vésbbé az egész világ üdvére találkez-
niok kell",

EI kell ismernünk, hogy a továbbiak
során az egyházfogalom kibontásában
teológushoz méltóan, idegen szempon-
tok rriellözésével komoly bibliai, sőt hit-
vallásos alapra igyekszik helyezkedni
(a "közösség" fogalmának átltalános em-
beri megismerésból adódó tisztázásával
indul ugyan útnak, de hangsúlyozottan
csupán 'azért, 'hogy olyan olvasó se ri-
adion vissza mindjárt az első lapokon,
akinek a dogmatikai érvelés nem sokat
jelent). Mivel pedig az "egy keresztyén
nemet egyház" megvalósulása nyilván a
római katolicizmussal kapcsolatos n-ehéz-
ségeken fordul meg, az újabb római
katolikus teológia megszólaltatásával s
a miénk egybevetésével keresi a döntő
elválasztó kérdésekben azt a közös pon-
t.it, ahol a római katolikus és evangé-
Iiumi egyházak szétváló felfogása talál-
kozhat. Érdekfeszítő például ahogyan
ezt a "közös pontot" a misefelfogásban
n.egt alálja (Krisztus áldozati halálának
"tmlél,czó megjelenítése", amint ezt
ú labb róm. kat. teológuok vallják; szer.
zönk szerint ez a felfogás nem tartal-
maz semmit az evangéliumi úrvacsorai
tan e.llen, igaz - bevallja -, hogy nin-

. csen benne annak szíve). Végeredmény-
ben a kialakítandó német kere-sztyén
egyháznak fel kell vennie a róm. kat.
egyház kegyességi gyakorlataból mind-
azt, ami kifejezetten nem ellenkezik a
sola gratia tanával. A középút keresé-
sében egyetlen ponton azonban megtor-
pan: a nemzetközi jeileget adó pápai
alárendeltséggel véglegesen és teljesen
szakítani kell. Fejtegetései során régi
hitvallási irataink alapján új hitvallás
lefektetés-enek szükségességét is -han-
goztatja.

Megérné a könyv, hogy komoly
eszmecserébe bocsátkozzunk ve-Ie, de az
ismertetés szűkreszabott keretei miatt

legyen elég két megjegyzés: Nem kívá-
natos, hogy politikai szempont alá ke-
rüljön az egyház egységének égető evan-
géliumi kérdése (félreértések elkerülése
végett: az egyház nemzeti jellege az Isten
teremtő munkáj ának alázatos elfogadása).
Kívánatos, hogy ne egy képzelt, vagy
négyszáz év előtti katolicizmussa.' har-
coljunk, hanem a maival, a teológiájá-
ban megmutatkozóval, sok kérdésben
megújulást keresővel felvegyük az evan-
gélium sérelme nélkül, de az egység test-
véri kívánásáva/ a beszélgetés fonalát.

V. 1.

Fegyverben. (Elmélkedések és imád-
ságok honvédek számára.) - A protes-
táns tábori püspökség kiadásában Asbóth
Gyula és Biró Sándor lelkészek tollából,
Soltész Elemér tábori püspök előszavá-
val jeíent meg ez az értékes kis köny.
vecske. Rövid textuális Cilmélkedéseket
és imádságokat tartalmaz. A mai hely-
zetben, a mai helyzet 'Számára készült
es aktualitásanal fogva nagyon jó szol-
gálatot tesz a harctérre induló és harc-
téren küzdö katonáknak. Köszönet illeti
a tábori püspökséget és a szerzö lelké-
szeket, hogy ezt a könyvecskét az evan-
géliumi keresztyénség szolg álatára útnak
indították. K. J.

Andrási Tivadar: Jézus. Kolozsvár,
1942, az "Ifjú Erdély" kiadása. 233 lap.
ára 4 P. - Egy élete delén elhunyt re-
formátus lelkész hagyatéka e könyv, me-
lyet 1. P. Smyth nyomán írt. Jézus arc-
képe rajzolódik elénk az evangéliumok
nyomán. Szerzö áhítatos Iélekkel mélyedt
bele az evangéliumokba és hívő lélek-
kel beszéli el, amit olvasott. Igy a hívő
gyülekezetnek jó szolgálatot tesz könyve,
Szerző kerüli a tudományos vitákat és
a kritikai kérdéseket. Könyvét ezért el-
sősorban olyanoknak lehet ajánlani, aki-
ket a modern kételkedés szelleme még
nem érintett. K.

Külföldi folyóiratok.
Luthertum (Lipcse, Deichert-kiadás,

ára negyedévre 1.50 RM), május-júniusi
szám. Karvonen viipurii prépost a visz-
szahódított kareliai gyülekezetekben
folyó gyülekezeti munkáról ir tanulsá-
gos cikket, Fritz pedig a régi württem-
bergi poetistákról közölt tanulmányában
Hedinger János Reínhard 1703-ban el-
hunyt stuttgarti udvari prédikátorról írt
tanulmányát érdekes korképpé szélesíti
ki. K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Haranl!szó nyomdája), Györ, Andrássy-út 24.
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egyházak egyesítése. - 2. A három mar-
káns felekezet: a római katolikus, evan-
gélikus és református között aluthen
egyházra háru! a legnagyobb felelősség
és a közvetítő szerep az egység mun-
káláséban, mert mi foglaljuk el ll! kö-
zépsö helyet. - 3. Minden német ke-
resztyén elött fontos célként kell le-
begriie az "egy, szent, egyetemes, ke-
resztyén nérnet egyháznak", amelyben
a teljes, megrövidítetlen bibliai keresz-
tyénség és a valódi, eltorzítatlan ném et-
ség "úgy találkoznak, amint a rni német
nemzetünk javára és ezzel többé-ke-
vésbbé az egész világ üdvére találkez-
niok ke!.l".

El ken ismernünk, hogy a továbbiak
során az egyházfogalom kibontásában
teológushoz méJtóan, idegen szempon-
tok rnellözésével komoly bibliai, sőt hit-
vallásos alapra igyekszik helyezkedni
(a "közösség" fogalmának álltalános em-
beri megismerésből adódó tisztázásával
indul ugyan útnak, de hangsúlyozottan
csupán azért, hogy olyan olvasó se ri-
adion vissza mindjárt az első lapokon,
akinek a dogmatikai érvelés nem sokat
jelent). Mivel pedig az "egy keresztyén
német egyház" megvalósulása nyilván a
római katolicizmussal kapcsolatos nehéz-
ségeken fordul meg, az újabb római
katolikus teológia rnegszólaltatásával s
a miénk egybevetésévei keresi a dönti)
elválasztó kérdésekben azt a közös pon-
t.it, ahol a római katolikus és evangé-
li.nni egyházak szétváló felfogása talál-
kozhat. Érdekfeszítő például ahogyan
ezt a "közös pontot" a misefelfogásban
n.egt.alálja (Krisztus áldozati halálának
"ernlél\l'zó megjelenítése", amint ezt

ú tabb róm. kat. teológu ok vallják; szer.
zönk szerint ez a felfogás nem tartal-
maz senirnit az evangéliumi úrvacsorai
tan ellen, igaz - bevallja -, hogy nin-

. csen benne annak szíve). Végeredmény-
ben a kialakítandó német keresztyén
egyháznak fel kell vennie a róm. kat.
egyház kegyességi gyakorlataból mind-
azt, ami kifejezetten nem ellenkezik a
sola gratia tanával. A középút keresé-
sében egyetlen ponton azonban megtor-
pan: a nemzetközi jelleget adó pápai
alárendeltséggel véglegesen és teljesen
szakítani kell. Fejtegetései során régi
hitvallási írataink alapján új hitvallás
lefektetésének szükségességét is ·han-
geztatja.

Megérné a könyv, hogy komoly
eszmecserébe bocsátkozzunk vele, de az
ismertetés szűkreszabott keretei miatt

legyen elég két megjegyzés: Nem kiv é-

natos, hogy politikai szempont alá ke-
rüljön az egyház egységének égető evan-
géliumi kérdése (félreértések elkerülése
végett: az egyház nemzeti jellege az Isten
teremtő munkáj ának alázatos elfogadása).
Kívánatos, hogy ne egy képzelt, vagy
négyszáz év előtti katolicizmussa! har-
coljunk, hanem a maival, a teológiájá-
ban megmutatkozóval, sok kérdésben
megújulást keresővel felvegyük az evan-
gélium sérelme nélkül, de az egység test-
véri kívánásáva/ a beszélgetés fonalát.

V. L
Fegyverben. (Elmélkedések és imád-

ságok honvédek szárnára.) - A protes-
tánis tábori püspökség kiadásában Asbóth
Gyula és Biró Sándor lelkészek tollából,
Soltész Elemér tábori püspök előszavá-
val Jelent meg ez az értékes kis kőny-
vecske. Rövid textualis elmélkedéseket
és imádságokat tartalmaz. A mai hely-
zetben, a mai helyzet 'Számára készült
és aktuadtásánál fogva nagyon jó szol-
gálatot tesz a harctérre induló és harc-
téren küzdö katonáknak. Köszönet illeti
a tábori püspökséget és a szerzö lelké-
szeket, hogy ezt a könyvecskét az evan-
géliumi keresztyénség szolg álatára útnak
indították. K. J_

Andrási Tivadar: Jézus. Kolozsvár,
1942, az "IfjÚ Erdély" kiadása. 233 lap.
ára 4 P. - Egy élete delén elhunyt re-
formátus lelkész hagyatéka e könyv, me-
lyet 1. P. Smyth nyomán írt. Jézus arc-
képe rajzolódik elénk az evangéliumok
nyomán. Szerzö áhítatos lélekkel rnélyedt
bele az evangéliumokba és hívő lélek-
kel beszéli el, amit olvasott. Igy a hívő
gyülekezetnek jó szolgálatot tesz könyve,
Szerző kerüli a tudományos vitákat és
a kritikai kérdéseket. Könyvét ezért el-
sősorban olyanoknak lehet ajánlani, aki-
ket a modern kételkedés szelleme még
nem érintett. K_

Külföldi folyóiratok.
Luthertum (Lipcse, Deichert-kiadás,

ára negyedévre 1.50 RM), május=-júniusi
szám. Karvonen viipurii prépost a visz-
szahódított kareliai gyülekezetekben
folyó gyülekezeti munkáról ír tanulsá-
gos cikket, Fritz pedig a régi württem-
bergi poetistákról közölt tanulmányában
Hedinger János Reinhard 1703-ban el-
hunyt stuttgarti udvari prédikátorról írt
tanulmányát érdekes korképpé szélesíti
~. ~



Felhívjuk olvasóink figyelmét folyóiratunk munkatársának,

SCHOLZ LisZLÓ budape'sli lelkésznek
INS~GESEKNEK SZaBDOIIÓJI
címen most megjelent' új kötetére. 16 íven 51 igehirdetés.

TARTALMA:
i. Ezüst kötél, arany palack. (Igehirdetés az ifjúságnak.)
2. Eltört veder, kútbatört kerék. (Igehirdetés a koporsónál.)
3. Megrepedt nád, pislogó gyertyabél. (Igehirdetés a gyüle-

kezet színe előtt.)
4. Sóvárgó test, szomjú lélek. (Igehirdetés a rádióban.)

IGYEKEZETE:-
Hűséges igemagyarázat - gyülekezetszerűség - mai magyar
irodalmi nyelven! -:- Az evangélium hirdetése inséges napja-

nap j ainkban!
Megrendelhető a kiadónál: Fébé evang. diakonissza egyesület
könyvkiadóvállalata, Budapest, VII., Damjanich-utca 25. sz.

ARA: 6.20 P.

Megjelent:
Thurneysen Eduard bázeli teológiai tanár munkMa('·

"Az Ige szolgálata" .,..-
címmel. Ez a könyv nélkülözhetetlen minden lelkipásztor, tanár,
tanító és ifjúsági vezető számára. De bármely más hívő ige-
hallgató könyvei közül sem hiányozhat. A legégetőbb elvi és
gyakorlati útmutatás arra, hogy hogyan ke1\ ma Isten igéjét
hirdetni és hallgatni. A könyv igen nagy szolgálato végez gyüle-
kezeti életünk megújításaban. (Függelékben néhány prédikáció.)

Megrendelhető, ill. kapható: Ev. Hittudománykari Hallgatók
Ifjúsági Köre, Sopron, és az egyes Jratterjesztésekben.

Ára 3.50 P. Evangélikus és református teológusoknak 2 P.
Csekkszámla száma: 49.055.



Olvassuk, terjesszük
a "Keresztyén Igazség" kiadvinyait!

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
5.20 P.)
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

" "

" "
"Keresztyén Igazság" füzetek:

1. Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér.
2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
3. Prőhle Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
5. Dr. Luther M.: Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél ked-

vezmény!!)
Kiss Jenő: Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél

magyarázata.) 2 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasói nak a kiadóhivatalban rendelve 1.50 P.)

Scholz László: Jézus Krisztus. 1.40 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak, a kiadóhivatalban rendelve 1 P.
25 példány rendelésenél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénel 80 fillérért szállítjuk.)

Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.

Urbán Ernő: Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kivül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

Dr. Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított ára:
3 pengő.

Megrendelhellk a "Keresztyén Igazsagu kiad6biyalalában, Sopron•
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• kDn",k 60 1I"'zllIIel' I ••1.lsmén 1,.zs6," klad6hlYalala.Sopron
.5.031. SI. cllkklz6ml6iira.

Baroll-nyolll4al Unaly 'a Ko.ez (Haran~uó nyomdá'a), Gy6r, An4risly.út 2•.


