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Jóslás.
Ma divatját éli. Nemcsak a multból itt ragadt babonás szokások, ha-

nem az ujságjainkban napvilágot látó jóslások is sűrűn jelentkeznek így
ujev táján. Valami képtelen hiszékenység ragadta meg a lelkeket s hihe-
tetlen zűrzavarban élünk. Jézus az evangéliumban éles bonckés alá helyezi
ezt a jósolgató kedvet: "Mikor estvéledik, azt mondjátok: szép idő lesz,
mert veres az ég. Reggel pedig: ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres.
Képmutatók! Az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig
nem tudjátok?" (Máté 16, 2-3.)

Külső jelekből csak külsőleges dolgokra lehet következtetni. A menny-
boltozat felhőiből az időjárást jósolhatjuk meg. Pásztoremberek szereznek
benne gyakorlatot és a tudomány is kornolyan foglalkozik ie jelekkel.

Ebben semmi felháborító nincs.
Azt az' embert azonban, aki külsö jelekből akár saját, nemzete, vagy

a világ jövőjét akarja megjósolni, így bélyegzi meg Jézus: "Képmutató!"
Elutasítja magától a külsö jeleket követelő vezetőket. Jézus, aki különben

szívesen használta a szelid szót, azért ilyen kemény most, mert egy nép
vezető rétegének képviselői állanak előtte. Ne adjon másoknak jóslatban
útmutatást az, akinek nincsen hite! Ha a hatalom Istene helyett saját apró,
babonás jeleire épít, alkalmatlan arra, hogy másokat vezessen. Mert min-
den ilyen jós szava hazug.

A képmutatás nélküli hittel élő keresztyén hívöt Jézus maga is az
idők jeleinek megfigyelésére inti. Ezeket a jeleket nem az égboltozaton,
hanem a lelkek mélyén kell keresni. Amit magunkban és másokban fel-

ismerünk, összegeznünk kell. Ha ezt kutat juk, akkor a mai idők legjelen-
tősebb jelét az istenfélelem hiányában vagy annak kornolytalanságában
fedezhetjük fel. A leghatalmasabb jel, melyet Isten a világnak adott min-
den időkben, az a sors, melyben a Megváltó, az ö hirdetett igéje, szent-
ségei, bűnösöket térítő hatalma részesül. .

Az időknek ezt a jelét megfigyelnünk nemc~ak .szabad, hanem köte-
lességünk is. Ha mások elmellőzik, nekünk csupán erre lehet építenünk.

Mi is jósolhátunk a holnapra. Felhullámzó, de múló érzelmek mit-
sem segítenek rajtunk. Áldottabb holnapunk csak akkor lehet, ha azok,
akiket Jézus Krisztus a vele való közösségbe elhivott, igéjével és a' szent-
ségekkel táplál és bűnös útjukról megtérít, megszentelt élettel jelennek
meg mindenütt és építik a nemzeti és keresztyén életközösséget.

Wolf Lajos .

. I
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1943.
Mindig benneélt a kívánság az emberi szívekben, hogy az

ismeretlen és a rejtelmes jövőbe belelássanak. Nehéz időkben
ez az óhaj emésztő, izzó vággyá fokozódik, amely mindenképen
kielégülést követel. Sokféle elemből szövődik össze ez a látni-
vágyás: magában foglalja a jelen tarthatatlanságának állandóan
kínzó tudatát, a megpróbáltatásoktól való szabadulás kívánását,
a még nagyobb veszélyektől való rettegést, az ezek elkerülésére
vagy legalábbis tompítására irányuló törekvéseket, sok emberi
kiváncsiságot és hisztériát, végül mindezek summájaként az em-
beri kicsiség és tehetetlenség nyilt vagy leplezett beismerését.

Valószínűleg a legutóbbi ténynek következménye az, hogy
az ember az életnek egyik pontján sem válik olyan együgyűen,
gyermekien hiszékennyé, mint épen a jövendővel való szemben-
állása alkalmával. Kornoly, egyébként művelt emberek a babona
legprimitívebb módszereit is hajlandók igénybevenni, a tudat-
alatti világ ismeretlen erőivel is készek balgán játszadozni, a föld
mélyétöl a csillagokig tanuságra akarnak kényszeríteni mindent,
amiben az emberi képzelet lehetőséget talál arra, hogy ismeret-
len erők és tényezők működésében a saját jövendőjének kör-
vonalait sejtse felrémleni.

De nemcsak a mindennapi életben, a tudományban is hosszú
ko rszakokon keresztül kísértett a jövendő meglátására való örö-
kös törekvés. Békétlen életű korok tudósainak szüntelenül fülébe
csengett Saint Simon öntelt mondása: Tudni annyi, mint: előre-
látni. Azaz azért kutassuk a multat és a jelent, azért igyekezzünk
a tudományokban megrendíthetetlen és csalhatatlan törvénye-
ket, de legalább is határozott törvényszerűségeket felfedezni,
hogy ezek segitségével a jövőt előreláthassuk és így bel,enyul-
hassunk a megelőzés eszközeivel az egyéni és a közösségi Het
elkövetkező alakulásaba.

A jövendő kiváncsi kutatói még a Szentírásból is kibányász
ták azokat a helyeket, amelyeket az emberi képzelet alkalmasok-
nak látott az elkövetkező események jóelőre való felismerésére,
Megpróbálit időkben alkalmi dilettáns, sőt céhbeli teológusok is
igyekeztek .Jcorszerűsíteni" az Ezékiel, Dániel, Zakariás, a Jele-
nések stb. könyvében található, az eljövendő világra vonatkozó
jóslásokat - naív és csak az illető képzeletére jellemző erőlkö-
déssel.

Ma már a tudományos kutatás lemondott nagyratörő céljai-
ról; alázatosabb lett, és minél mélyebbre hatolt a valóság meg-
ismerésébe, annál jobban felismerte, hogy törvények és törvény-
szerűségek megtalál ása helyett meg kell elégednie a valószínű-
ségek felismerésével, amelyekből a jövendőre valóTelkészülés
szempontjaból csak az a következrnény vonható le, hogy minden '
vonatkozásban minél e/Ienállóbbá, minél erősebbé, tehát minél
egészségesebbé kell tenni az az egyéni és a közösségi életet.



3

Ennek az egészségességnek lényegét a legtömörebben és a
legteljesebben Ézsaiás 42, 16 fejezi ki: "A vakokat oly úton veze-
tem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, ame-

, _ lyeket nem tudnak: előttök a sötétséget világossá teszem, és az
egyenetlen földet egyenessé: ezeket cselekszem velök és őket
el nem hagyom!' Azaz az élet és önmagunk reális látása azt
követeli tőlünk, legyünk tisztában azzal, hogy vak módjára ál-
lunk már a következő pillanattal szemben is, nemhogy a messzi,
jövendőt átérné tekintetünk. Ezen a vakságon mi emberek nem
változtathatunk és minden jövendőlátásunk csak álmadozás, utó-
pia vagy agyrém. Oe 'ennek arvakságnak áthatolhatatlan homálya
csak akkor kietlen és elviselhetetlen, ha azt gondoljuk, hogy
mgunknak egyedül kell végigbortorkálnunk életünk ösvényén és
nem akarj uk tudomásul venni, hogy Isten' az igén keresztül ismét
és ismét, ez alkalommal is felkínálja magát vezetőnek. És Ö
olyan vezető, akinek kez-ébe nyugodtan letehetjük mind a szerét-
teink, mind a magunk életét. '

A bekövetkező eseményeknek eltitkolása Isten különös sze-
retetének jele. Emberi ésszel előre nem tudnánk megérteni Isten
terveit és a legtöbbször visszahőkölnénk épen akkor, amikor a
kegyelemnek az életünkre való kiáradása volna kiteljesedőben.
Emberi szemmel néznénk Isten pedagógiájanak egyik legtökéle-
tesebb -eszközét: a szenvedések által való megpróbáltatást és
gyávaságunkban inkább választanánk a korcsok pocsolyanyu-
gaJmú nyárspoJgári Yegttfl)!JJ!J~mjD! llljgkll9k mPflgt/t/1: '!Jt~1f

es megostoroztatásokon keresztül vezető győzedelmes életét.
De Isten nem akar bennünket vak, tehetetlen gyermekként,

mozdulni nem tudó eszközökként tartani, akiknek a gyámbot
hórtaljuk .kiegészitö testrésze lett. Minél közelebb von valakit
magához, annál többet tár fel előtte terveiből, az akaratából,
a szeretetéből. Ennek a mindig és. mindenben megnyilatkozó
szeretetnek rendíthetetlen 'bizonyossága teszi 'egyre világosabbá
az egykor vakhomályban botladozó magános ember tehetetlen-
ségének sötétségét.

De Isten maga is megígérte, hogya rejtett dolgok egyszer
nyilvanvalókka válnak számunkra és az egyenetlen földet egye-
nessé teszi, főként pedig, hogy soha el nem hagyja azokat, akik
mindenben mindig Rája hagyatkoznak.

Amikor feltűnik előttünk az 1943-ikesztendő szívszoronga-
tóan sötét körvonala, a szemmeresztgetések, a képzelődések és
a végzetes játszadozásole helyett meg kell ragadnunk hitünkkel
az ige által felénk vetített isteni kegyelmet.

Azoknak pedig, akiket Isten arra rendelt, hogy ennek a ki-
meríthetetlen és mindig készen álló kegyelemnek hirdetői legye-
nek, most, különösen most egész erejükkel ennek a küldetésnek
kell élniök.

Tehetne-e mást az a folyóirat. amely a magyar evangélikus
értelmiség evangéliumivá válását szeretné szolgálni?

ll/lilly Zoltán.
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- Magya r sors, magya r jövendő.
Az ö- és újesztendő változása rendesen elindítja az emberek-

ben' a gondolatokat a sors titokzatossága es a jövendő bizony-
talansága felé, A most megindult újesztendő még a szokottnál
is nagyobb mértékbenikényszertt az eszrnélkedésre. Évek óta
tombol körülöttünk a második világháború, arányai és méretei
egyre félelmetesebbek. Lassanként és fokozatosan, de egyre
inkább belesodródtunk, s most már magával ragad bennünket a
háború sodra és sorsa, Nincs módunk arra, hogy a kívülálló
"semlegesekd hideg és szenvtelen tárgyllagosságával figyeljük
az eseményeket, mindannyian, társadalmi és vagyonkülönbség
nélkül egyformán érdekelve vagyunk e valósággal apokaliptikus
mérkőzésben: egyéni sorsunk is - könnyen úgy lehet - talán
csak függvénye lesz a háború végső kimenetelének. A felől pedig
még csak kétség sem lehet, hogy népünk, nemzetünk és hazánk
sorsa, nemzeti reményeink telj esedése elválaszthatatlanul egybe-
fonódott mostani harcunkkal. Oe minél inkább felismerjük ezt,
annál égetőbbé válik sorsunk és jövendőnk kérdése,

1.
Ady annak idején a "magyar fa sorsát" úgy rajzolta meg,

hogy .Jombjai, esnek hullnak":

Ontottam a virágot,
Virultam jóban, rosszban:
Mások gyümö!csösödtek,
Én mindig virégoztem.

Öreg vagyok s pogányul
Imát még most se mondok:
Hulljatok csak halálig
Magyar virágok s lombok,

Igaza is van, Ez volt a magyarság tragikus sorsa európai törté-
netének legalább is a második felében. Míg mások gyümölcsö-
södtek, addig a magyar a virágzásori túl sohasern jutott. Csak
mások számára termette a gyümölcsöt és tragédiája éppen abban
van, hogy saját"virágja mindig mások számára érlelt be gyümöl-
csöt. Míg maga török-tatar ellen hadakozott, addig mások
nyugodtan fejlődhettek, kultúrát építhettek, gazdagodhattak.
Ha pedig trianoni sorsurikra gondolunk, akkor keserű szájízzel
állapít juk meg,hogy a művelt s gazdag Európa az egész Nyugat
érdekében vivott harcunkat országunk feldarabolás ával "hálálta
meg".

Talán kevés dolog van, amiben olyan egység-es a nemzeti
közvélemény, mint abban, hogy valóban ez, a magyar fa sorsa,
tragédiája. Ezért érthető, ha sokan egészen önkénytelenűl vetik
fel a kérdést: vajjon napjainkban is ez marad-e a magyar sorsa?
Vajjon nem kell-e attól tartanunk, hogy majd most is hasonlóan
járunk? Hiszen ha ma honvédcink magyar hazánk megmaradásá-
ért harcolnak is, mégis egyúttal az egész Európát védik a bolse-
vizmus, a keleti barbárság ellen és a magyar vért, életünk virág-
ját ismét azért áldozzák, hogy Európa, a művelt Nyugat nyugod-
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tan "gyümölcsözhessen" tovább. Ne csodálkozzunk, ha sokak
. lelkében visszhangozik a "Sólyom madár" kiáltása:

Immár vér hullató vitézség,
Mást kiszolgáló kába készség
Elég legyen, betelt a mérték,

/ Ha ezerévig voltál bátor,
Most bölcsen gyáva lenni merj,
Szikládon nyugton ülni rnerj,
Sólyom-madár, sólyom-madár.

De ezeréven át is mindig úgy volt s ma is úgy van: a "bölcsen
gyáva" ,;nyugton ülésv-hez más természet kell, mint a magyaré.
Most sem maradhattunk nyugton ülve ravaszul és álnokul pré-
dára lesve, bármennyire emészti is sokunk lelkét a hazáért égö :
fájdalom, hogy nem tudunk "bölcsen gyávák" lenni. .

De vajjon valóban van-e okunk keseregni azért,mivel nem
választottuk a "bölcsen gyáva" nyugton maradást? Vajjon
választhattunk volna-e másként, mint ahogy tettük? S ha talán
választhattunk volna: másként, meg tudtunk volna-e felelni ezzel
küldetésünknek? Mert ha a magyarnak volt küldetése e hazá-
ban - s bizony volt és van ma is! - akkor ez rnindig Európának
az oldalára állította és a keresztyén hit lovagjává tette. Ezer
éves történetünk folyamán harcaink majd mindig abból adád-
tak, hogy ez a küldetés jutott nekünk elháríthatatlan feladat-
ként osztályrészül. Hősiessé, gazdaggá és dicsőségessé történe-
tünk azért lett, mivel vállaltuk ezt a küldetést. E küldetés szol-
gálatában áldoztunk vért és életet, sokszor túlon túl és annyira,
hogy már-már elvéreztünk. E harcban veszett oda kincsünk és
gazdagságunk, pusztúltak el legjobbjaink, úgyhogy számban és
jólétben, tudományban és művelődésben megelőzhettek mások,
- annyira hogy sokszor még barátaink is Ázsiát és Balkánt
szimatoltak nálunk. D~ viszont éppen ebben a harcban, ennek
a küldetésnek teljesítésében maradtunk is meg minden időnkénti
elhanyatlás ellenére. Küldetésünk teljesítése tette lehetövé, hogy
mindig újból felemelkedjünk, megmaradjunk Európában s hogy
megőrizzük magunknak a hazát és a helyet, melyet eleink ki-o
harcoltak számunkra. Vagy talán irígyeljük, azokat a balkáni
népeket, melyek utat nyitottak a töröknek s az évszázados rab-.
ságban balkáni állapotba süllyedtek? Talán vannak, akik nosz-
talgiás fájdalommal méláznak el a multon és számítgatják, hogy
mint lett volna, ha ekkor vagy akkor másként esett volna a
kocka. Ha az ilyen elrnél ázás komoly és multunkhoz méltó,
akkor csak a Himnusz költöjének a fájdalmában nyilatkozhatik
meg: "Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben!" Elját-
szott lehetőségek, könnyelrnűen elmulasztott egyszeri drága

. alkalmak, széthúzás és visszavonás megerőtlenítő bűnei bizony
nem egyszer döntöttek veszedelembe és vitték a pusztulás szélére
nemzetünket. E miatt minden okunk megvan keseregni, s fájlalni
a saját hibáinkat, bűneinket. Sorsunkat ezek az elbukások teszik
tragikussá. Ma is így van. Ha van okunk valami miatt keseregni,
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ba van okunk valami miatt félteni nemzetünket, úgy az mindenek
előtt az, hogy ma is beleeshetünk a régi hibákba: az ősi bűnök
ma is megáshatják sírunkat. Jaj nekünk, ha a kesergésünk nem
tekint messzebbre, hanem csak végzetes körülmények összeját-
szására, ellenfeleink gyűlöletére gondol! Jaj nekünk, ha gyötrő-
désünk nem lát mást, mint a külső viszonyok mostohaságát! Mert
akkor könnyen utat nyitunk a sötétenlátásnak, a borúlátó le-
mondásnak és kétségbeesésnek, sőt a minden hitet és imát tagadó
pogány hangulatnak: ,

Hullj a tok csak hal álig
Magyar virágok s lombok.

Jaj nekünk, ha ennek a borúlátó, saját magunk felől kétséges-
kedő, kétségbeesett hangulatnak átengedjük magunkat, viszont
saját hibáinkat, mulasztásainkat és bűneinket nem látjuk meg!
Bajaink közt bizonyára ez volna az igazi s talán legnagyobb
szerencsétlenség. Ha engedünk neki, a magyar sorsot magunk
tesszük reménytelenné s magunk veszítjük el a jövendőt.

ll.

Magyar sors és magyar jövendő elválaszthatatlanok. Sor-
sunk a történelmünk. Jövendőnknek leginkább számbavehető
tényezője megint csak a történelmünk és vele mindazok az
adottságok, melyek multunknak is történelemformáló erői voltale
Valóban, történelmi helyünk a Kárpátok medencéje: mi formáI-
tunk itt történelmet. Joggal hangoztat juk, hogy e helyen nél-
külünk - s ez a történelmünkben is megnyilatkozó magyar erőt,
magyar jellemet és magyal," akaratot jelenti, - nem lehet jöven-
dőt formálni. Következhetnek népünkre súlyos idők, erőt pró-
báló, életet emésztő, áldozatokat követelő csapások, talán törté-
nelmünk gyászos emlékeit felidéző nehéz idők is. De ma látjuk:
a világháborús összeomlás után a: győztes hatalmak legbotorabb
cselekedete az volt, hogy gyűlölettel és bosszúállással olyan
békét diktáltak, mely megfeledkezett ezeréves sorsunk tanulsá-
gairól. Ezer esztendő alatt bevált történelemformáló erőt nem
lehet máról holnapra félretolni, kikapcscini vagy új erőkkel
helyettesíteni. Erre joggal gondolhatunk, s ha akadnak köztünk
kételkedők és a magyar jövendő felől kétségeskedők, erre mél-
tán emlékeztethetjük őket. .

De ezzel a vígasztalással nem elégedhetünk meg, a magyar
multra való hagyatkozásban nem bizakodhatunk. Szemeink előtt
teljesedik be nagy és kis népek tragédiája: semmi sem biztosít
bennünket a felől, hogy mi nem jutunk más lehanyatlott vagy
elpusztult népek sorsára. Ha pedig ez így van, - aminthogy
így van! - akkor ér-e még valamit az ezer esztendőre való
hivatkozás? Akkor lehet-e a jövendőnkben bízni? Erre a kérdésre
kell megtalálnunk a feleletet!

Sorsunk igazában magyar sorssá akkor válik, ha vállaljuk:
mindig is így volt. Nem a vak kényszer tehetetlen elszenvedése
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tette a tni sorsunkká történelmünket, hanem az, hogy vállaJtuk!
Vállalluk jóban és rosszban, sokszor fogcsikorgatva, sokszor
verejtékes munka, véres áldozat és üldöztetés ellenére is. Ma is
csak úgy· lesz magyar sorssá az, amit átélünk, ha vállaljuk és
pedig szabadon, önként. Vállaljuk nem mint kényszert, hanem
mint nekünk juttatott feladatot. Történelemformáló erőnk ebben
a mostani szörnyűséges világmérkőzésben csak a magyar sors
vállalása által munkálhatja a jövőt. Ehhez hozzá kell tennünk
azt is, hogy sorsunknak ismét feladattá és küldetéssé kell lennie.
A magyar sors a Duna-Tisza táján soha sem volt annyira magyar
feladatnak és küldetésnek a vállalása, mint ma. Ha nem tudjuk
felismerni a népünk sorsát irányító döntésekben a nekünk szánt
feladatot és a történelmünkból folyó küldetést, akkor sorsunk
- végzetté lett. De akkor nincs mit keresnünk a Kárpátok
medencéjében. Akkor legfeljebb a költő által megénekelt "nagy-
szerű halált" kereshetné jövendőt kutató szemünk. Akkor még-
csak arra sem számíthatnánk, hogy a sírt, hol nemzet süllyed el,
népek veszik körül, s még kevésbbé rernélhetnénk, hogy majd
az ember millióinak szemében gyászkönny ül. A hivatásukról
megfeledkezett népeket nem szokták meggyászolni.

De hála Istennek, nem így van! S hogy ne így legyen s hogy
szernünk a "jobb kort" kutathassa, mely után buzgó imádság
epedez százezrek ajakán, azért kell vállalnunk mindig újból a
magyar sorsot, a magyar hivatást és a magyar küldetést! Vállal-
nunk kell, nem fanyalogva, kényszernek engedve, megosztott
lélekkel, kétfelé sántikálva, hanem önként, teljes odaadással,
szilárd eltökéltséggel. Jövője ma csak annak a népnek lehet,
mely minden erejének a megfeszítésével, küldetésének hivatását
teljesítve, rendületlen hittel harcol a jobb napokért. Harc, kiiz-
delem és áldozat nélkül ma nincs egy népnek sem jövője: nekünk
sem. A "nyugton ülés"-re sohsem volt módunk, nincs ma sem:
Ha valaha, úgy ma csak minden erőnk megfeszítésével vívhat juk
ki a "j obb kort". "Gyáva népnek nincs hazáj a."

S mégis: történelmünk nem záloga megmaradásunknak, ma
sem indulhátunk a győzelem z ászlóival a küzdelernbe. Az erő-
feszítés, - emberé és nemzeté egyaránt - elbukhatik. Sorsunk
nincs a kezünkben. Lehet megannyi magyar értékünk, jövőt
építő munkánkba, fáradozásunkba és a ránk támadó "nagy-
szerű halál" ellen vívott apokaliptikus harcunkba belevihetjük
mindenerönket, ezzel sem tudjuk kényszeríteni a jövendőt. Ki
vagyunk szolgáltatva - kegyelemre. Nemcsak velünk van ez
így. Más népek is megtapasztalták már. Ezért figyelmeztette
már a próféta is népét az életet és halált egyformán magában
rejtő sorsforduló idején: "Ha nem hisztek, bizony meg nem'
maradtok!" (Ezs. 7, 9.) A mohácsi vész után - a maihoz hasonló
élet-halálharc idején - eleink, a magyar prédikátorok "az orszá-
gokban való sok romlások" -nak okait keresvén, látnoki erővel
harsogtak népünk fülébe, hogy nem maradhat meg, ha Istenhez
nem tér.



Karner Károly.

Ma is így van: magyar jövö -nincs bit nélkül. Keresztyén
Isten-hitre van szükségünk, nem akármiféle hitre: pl. hitre magunk-
ban, erőnkben, képességeinkben és cselekedeteinkben. Az ilyen
"hit", mint rninden emberi magabízás csak homokra: épít. Ha el-
jönnek a szelek és az árvizek, elsöprik a házat, melynek nincs
fundámentoma. A bizakodásunknak az egyetlen fundámentoma
csak az Istenhez térő hit lehet. "Ha nem hisztek, bizony meg- nem
maradtok!" Csak hívő népnek van jövője. _

A hit sorsformáló erő. Mert aki hittel fordul Isten felé, az
meglátja, hogy életünk, sorsunk nem vak véletlenektöl, a ki-
számíthatatlan szerencse Ior dulóitól vagy - ami végeredmény-
ben ugyanaz, - a kérlelhetetlen végzet minden akarást megbénító
irgalmatlan vaskövetkezetességétől függ, hanem Isten kezében
van. Aki hisz, lázadás nélkül teszi le sorsát Isten kezébe. Mert
"azoknak, ,akiik az Istent szeretik, mindenek javokra vannak,
mint akik az ő végzése szerint hivatalosak" (Róm. 8, 28). Aki
hisz, bizalommal fogadja Isten kezéből, amit küldetésben és fel-
adatban rámért. Mert ettől az Istentől száll alá minden "jó és
tökéletes ajándék". A hit meg tudja ragadni Isten minden aján-
dékát, melyet egyeseknek és népeknek juttat. Aki hisz, azt Isten
felvértezi, hogyelkerülje a gonoszság és a bűn ránk leselkedő
rontását, erőt ád neki, hogy sikerreloldhasson meg feladatokat
és "áron is megvegye az alkalmat", még ha a napok gonoszak is
(Ef. 5, 16). A hit sorsformáló erő, az egyetlen erő, mely nem
máról holnapra, vagy akár ötven és száz esztendőre való ered-
ményeket ér el, hanem Isten és ember előtt maradandót alkot.

Így a magyar jövő a hitnek a dolgu. Hit nélkül is harcol-
hatunk a jövőért. De küzdelmünk szélmalomharc a nálunk erő-
sebb, emberi erő számára legyűrhetetlen hatalmasságok, a min-
den emberi akarást legázoló végzet ellen. Reménysége csak a.
hitnek van, olyan reménysége, mely nem szégyenül meg s nem
omlik össze saját hamvában. Minden más "reménység" csalóka
emberi kigondolás, ábrándozás és olyan, mint mikor a gyermek
a szivárványt kergeti. A ker.esztyén hit ezért volt ezer esztendőn
keresztül nemzeti létünknek egyik építő pillére: ma is az.

Azt jelenti mindez, hogy a hit biztosítja számunkra a jöven-
dőt? Bizonnyal nem! Mert a keresztyén hit nem emberi erő,
vagy erény ugyan, hanem isteni ajándék. De Isten még a hitnek
sem szolgáltatja ki hatalmát. Míndenképen Isten kezében
vagyunk. Bárhogyan döntsön is felőlünk, alázattal kell fogad-
nunk. Hitünk által, azonban bizonyosak lehetünk, hogy Isten
minden döntése felőlünk kegyelem, minden útja velünk békesség.
Ez pedig elég nekünk.

A magyar sorsot és a magyar jövőt az új esztendőben is
Isten tartja a kezében.

Ez az erőnk, ez a bizodalmunk, ezért nem csüggedünk!
"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?!"



A háború kohójában.
Azok között a kívánságok között," amelyek beteljesedését epedve

várjuk az új esztendőtől, minden bizonnyal első helyen áll az, hogyazúj
évben ránk köszöntsön a béke. Mérhetetlen súllyal nehezedik ránk a há-
ború. Szenvedünk alatta valamennyien. Oe talán nyugodt percük sincs
külöriösen azoknak, akiknek közeli hozzátartozójuk, a család feje, vagy
a szülők szeretett gyermeke néz szembe messze idegenben száz veszéllyel.
Akik értük aggódnak, gonddal ébrednek és gonddal térnek nyugovóra.
És átkozzák magukban a háború világcsapását.

Mégse legyen számukra a háború csak átok. Száramzhatik belőle
olyan áldás is, amelyet a békeévekból nem tudtak meríteni. Erőt is nyer-
hetnek, amelyet a békétől nem tudtak elnyerni. Isten kezében kohóvá válik
a háború, amelynek tüze tisztít és acéllá edz.

1. Az első érzés, mely elhatalmasodik az itthon maradottakon, vala-
milyen gyötrö hiány nak érzése. Üres a házban, a megszokott életben az
a hely, amelyet a hadbavonult itt betöltött. A szék, amelyen ült, a munka-
szerszám, amelyet keze szorongatott, a ruha a szekrényben, amelyet itthon
hordott, minden, minden őreá emlékeztet. Hiányzik a hangja, amelynek
színe hozzátartozott a .családi beszélgetés harmóniájahoz. Hiányzanak gon-
dolatai, nézetei, hiány,zik szeretete, hiányzanak még hibái is. Egyszerre
kegyetlen komolyságában érzik övéi, hogy annyira hozzátartozik életükhöz,
hogy nélküle el sem tudj ák azt képzelni.

De rádöbbennek arra is, hogy ezt eddig nem látták meg! Amig közöt-
tük volt, aki után most kívánkoznak, nem becsülték meg. Sőt, talán akár-o
hányszor útjukban volt. Ezt most bánják, úgy bánják! És fogadkoznak:
csak még egyszer jöjjön vissza, hogy szeretik majd! Levesznek róla minden
terhet, elsimítják homlokáról a gond minden redőjét, rajta lesznek, hogy
sok-sok örömmel' ajándékozzák meg.

Ha úgy fordul, a jószándékot talán nem tudj ák majd teljesen valóra
váltani. Oe a megbánásban és a jófeltevésben vajjon nem éget-e le lelkük-
ről salakot a háború kohója?

2. Annak, aki egyenruhát öltött és elment a többivel, hiányzik a mun-
kája is. Sok helyen a két keze munkáia, másutt a gondoskodás a család
jólétéről százféle apró irányításban, tanácsadásban, hiányzik a gyermekek
nevelésében a férfias erő és higgadt józanság. Mi lesz most, hogyan ke-
rülje el a család a válságot? Nem hagyhatja el magát, nem merülhet el
a riadt tanácstalanságban ! Pótolni kell. a kiesett munkaeröt az eddig vég-
zett munka megkettőzéséveI. Meg kell tanulni sok mindent, amit eddig rá
lehetett hagyni az édesatyára. a hivatalok járását, a gyermekek megfontol-
tabb irányítását. Már ő miatta is! Nehéz sorsát ne tegye még nehezebbé
a gond, hogy itthon leromlik a ház és meginog a talaj családja alatt. Nehéz
az iskola, amelyet most járni kell. Oe áldás fakad belőle. Ime, a háború
edző kohója!

3. Benne tisztulásra izzik a hűség. A hitvesi hűség is! Kemény próbá-
kat hozhat reá a háború. Eddig olyan. volt a férj felesége mellett, mint
a szöllő karója a szöllö melleii Meg lehetett benne fogódzni a kísérté-
sekben. Most hiányzik ez a tárnasz, Az itthon maradtak között pedig akad
hitvány, aki tolvaj módjára leskelődik a zsákmányra. Most vigyázni kell
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minden tekintetre, amelyből bátorítást meríthetne a gonosz kívánság. Ra
kell ütni minden kézre, amely merészen nyulna az idegen tulajdon után.
Most nem lehet hiú módon tetszelegni és veszélyes játékot űzni a tűzze!.
Most megközelíthetetlenül hűnek kell maradni és megbánni minden gondo-
latot, amely a multban a 'vétkezés lehetőségeivel kísértett. Annak, aki
remegve gondol haza, talán legkínzóbb gondja hitvese, vagy menyasszonya
hűségének féltése. Ne legyen alapja gondjának! Akit féltett, tudjon neki
tiszta szemmel, büszkén, boldogan szemébe nézni. Érezze meg, hogy soha
többé nem kell féltenie azt a hűséget, amelyet megedzett a háború kohója!

4. Csak térjen- vissza! 0, az az eggodelotn, amellyel ki színezik maguk-
nak az itthoniak a' harcosokra leselkedő veszedelmeket! Nincs tőle nyug-
tuk sem éjjel, sem nappa!. El-elmaradnak a zöldszínű lapok. Azután jön-
nek a rémhírek. Ez az ismerős elesett. Egy másik súlyos sebet kapott.
Azután furcsán tekintenek a barátok az aggódókra. Látszik rajtuk, hogy
hallottak valamit, amit nem mernek megmondani. Igaz, hogy azután jön
megint hír, amely megcáfolja a mende-mondákat. De meddig lesz csak
mende-mondta a suttogva továbbadott rémhír, amelyből csak elkap valamit,
aki előtt titkolják!? Ebben a gyötrődésben meg lehet őrülni! Igaz, hogy
nem esik kínt mindenkinek bántódása. De sokan vannak, akik kidőlnek
a sorbó!. Hátha véletlenül ö is áldozatul esik, akit mindennél jobban sze-
retnek? ~ Véletlenül? Bizonyos, hogy aki a véletlen szerencsében bízik,
gyenge vígaszból él, Más bizodalomra van itt szükség! Egyetlen egy szi-
lárd pont van, amelyen horgonyt vethet a féltő aggodalom. Ez pedig az
az isteni ígéret, hogy nekünk még a fejünk hajszálai is számon vannak
az Atyánál, akinek akarata nélkül egy verebecske sem esik le a háztetőről.
(Máté 10, 29-31.) Ebben a biztatásban meg lehet nyugodni! Erre az atyai
szeretetre rá lehet bízni a veszedelemtől környékezetteket. Erre a szere-
tetre most rá kell hagyatkozni! Keresett minket a békés, nyugodt idők-
ben is. Akkor nem éreztük, milyen szükségünk van arra, hogy Reá épít-
sünk. Most egyetlen igaz támaszunk. És ha a háború kohójában nagy
nyugtalanságunkban és aggódásunkban megragadjuk, és soha többé ném-
kívánkozunk csalfa emberi támaszok után, nem végzett-e rajtunk áldott,
jó munkát fájdalmas tüze is?

5. De csak megtörténik, hogy nem jönnek vissza olyanok sem, akik-
nek sorsát Isten kezébe tették le övéi! Ez valóban megtörténik. A leg-
forróbb imádságra is az lehet Isten válasza, hogy elhívja, akit visszavárnak.
Ezzel a lehetőséggel mindenkinek a legkomolyabban kell számolnia. A he-
lyett, hogy a legnagyobb áldozat vállalásá~ak gondolatát szívósan elhesse-
getné, ezt a gondolatot mint fájdalmas 'lehetőséget ébren kell tartania
a szilárd hittel Istenre támaszkodonak is. Nagyon-nagyon neh~z feladat,
a háború minden terhének legsúlyosabbika. Mégis szemébe kell, nézni.
Ha valakit készületlenül talál, amikor bekövetkezik a _csapás, összetörheti
a hit utolsó romjait is. A hit csak akkor menthető át a legsúlyosabb válsá-
gon is, ha nemcsak a gondviselő Istenhez tapad, hanem megragadja Öbenne
az élet Urát is. Az élet .Urát, aki a holtakat is életretámasztja az Egyszülött
Fiú váltsághaláláért. A békés időkben is napról-napra arra intenek az új
meg új koporsók, hogy meneküljünk a halál és vígasztalansága elöl az
élet Urához. A háború tömegsírjai még sürgetöbben szólnak! Aki ezt a
beszédet meghallja és megfogadja, elnyerte talán legnagyobb áldását, amely



kohójában készül. Akár gyászruhát kell öltenie, akár sugárzó arccal vár-
hatja vissza a hazatérőket!

6. Nagy-nagy értékmérés folyik a háborúban és eltolódása a súly-
pontnak az értékek hosszú sorában. A földi értékek eltörpülnek, az örökké-
valók megnönek. A földi élet becse háttérbe szorul az örökkévalóé mellett.
De más értékekkel is megtörténik ez az átcsoportosulás. Olyanok kezdenek
tündökölni, amelyek eddig árnyékban húzódtak meg, v'!-gy amelyekre a
legjobb esetben csak néha-néha esett látókörünkben egy kis fény. Ilyen
új megbecsülést követel és szerez ma a maga számára a haza is. Sok szó
esett róla előbb is, de a sok szó között sok volt az üres szólam. Ma meg-
tanuljuk, hogy lsten megbecsülhetetlenül nagy ajándéka hazánk. Nem sza-
bad megszűnnünk érte hálát adni. Megsejtjük, hogy hazátIanul lehet ten-
gődni, de élni nem. Legalább is megsejtjük azt is, hogy ennek a hazának

, a megtartásáért semmilyen áldozat sem túlnagy. Ez a felismerés megacéloz
kényelmetlenségek, lemondások zokszó nélküli vállalására és ha van földi
vig asz, amely elviselhetővé teszi a legnagyobb áldozatot, az élet feláldo-
zását, akkor a tudat az, hogy a haza követelte meg. Élje át valaki gondo-
latban azt a tragédiát, hogy mi lenne hazájából, ha ezeket az áldozatokat
nem hoznák meg ezren és ezren és meggyőződik róla, hogy itt nem szó-
Iamról van szó. Arra sem lesz bátorsága, hogy igényt formáljon reá, éppen
ő és az övéi áldozatára ne legyen zükség. Ha pedig ezt az áldozatkészsé-
get a haza javára át tudja menteni a béke idejére, ki tudná lemérni, milyen
messze terjed a háború tisztftó tüzének fénye?

7. De ki kellett gyulnia ennek a tűznek? Igen! Az emberi bűnnek ilyen
gyujtogatássá kellett fajulnia. Csak Istenre ne hárítsuk a felelősséget érte!
Ha az O útjain keresték volna a népek a boldogulást, nem érkeztek volna
meg a háború kohójába. A felelősség mindenkit terhel, mert mindenki
bűne, állandó szembefeszülése Istennel benne van az egyetemesség nagy
bűnében, táplálja azt. Ennek meglátására nyissa a szemeket a magasan
lobogó tűz fénye! Ez az ítéletet tartó Isten kegyelmes szándéka. Az, hogy
leolvadjon a lelkekről minden önhittség nek, emberi jóságba és haladásba
vetett tévhitnek kérg e és megtisztuljunk egyetemes mély bűntudeiben.
Ez a jobb jövő egyetlen feltétele. Mert a jövő is Isten kezében van. Ezért
az Istent megtagadó multnak megbánása és az Isten hivogatása volna a
háború szenvedéseinek legáldottabb gyümölcse.

Az új év kezdetén ez után a gyümölcse után vágyakozzunk első-
sorban. Ha nem érik, a béke sem menthet meg. Csak félbeszakítását jelent-
hetné Isten ítélettartásának. Ne élesszük hát tovább a kohó tüzét! Ne őriz-
zük zsarátnokait újabb tűzgyujtásra!

Budaker Oszkár.

Én Benned biseotti, Uram 1 JJ.;i!.tmondom _-Te
vagy Istenem 1 Életem ideje kessedber. van __stea-
badíts meg ellenségeim keaebot és Uldo;;:;:.őimtőL
.Világosítsd meg orcádat a Te szeotqadon, tarts
meg engem jóvoltodból.

(Zsolt 31,15-17.)

II
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A mezők liliomairól és az ég madarairól.
Jézus azt mondja: "Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek,

nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja
azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?! ... Az öltözet felől is
mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon
növekednek: nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy
Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
Ha pedig a mezőnek füvét,' amely ma van és holnap kemencébe vettetik,
így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? Ne
aggodalmaskodjatak tehát és ne mondjátok: mit együnk? vagy: mit
igyunk? vagy: mivel ruházkodjunk? Mert mind ezeket a pogányok kérde-
zik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségtek
van." (Máté 6, 26. 28--32.)' .

Alilom és a madár tanítómesterünk az örömben. Pedig a liliomnak
és a madárnak is van gondja, amint az egész természetnek is. Vajjon nem
sóhajtozik-e az egész, hiábavalóságnak alávetett teremtett világ, amely
a maga akarata ellenére vettetett hiábavalóság alá?

A liliom és a madár mégis örül mindenképen. Láthatod, mennyire
igaz, amikor az evangélium ezt mondja: tanulj örömöt a liliomtói és a
madártóI. Hiszen jobb tanítómestert nem kívánhatsz annál, mint azt, aki-
nek az élet nagy gondját kell hordoznia s mégis mindenképen örül.

Mikép viszi végbe a liliom és a madár azt, ami szinte csodaszámba
rnegy, hogy - noha ránehezedik a legsúlyosabb gond, az élet gondja -,
mégis mindenképen telve van örömmel? Amikor olyan rettenetes a holnap,
mikép viszi végbe, hogy örül mindig és mindenképen? Egészen egyszerű,
sőt együgyű ennek a módja - aminthogy a liliom és a madár mindig egy-
szerü és együgyű -: a holnappal úgy végez mndegyik, mintha nem is
volna. Péter apostolnak egy szavát szívlelte meg a liliom is, meg a madár
is, még pedig - amilyen együgyűek - teljesen betű szerint. Es épen ez
segít rajtuk, hogy egészen betű szerint szívlelték meg az igét. Irtózatos
nagy hatalom van ebben az igében, ha az ember egészen betű szerint veszi.
Ellenben, ha nem egészen betű szerint vesszük, akkor többé-kevésbbé erő-
telen, végeredményben semmitmondó szólásmóddá válik. Ahhoz azonban
mindenképen együgyűség szükséges, hogy feltétlenül egészen betű szerint
való értelmében vegye az ember. "Minden gondotokat () reá vessétek"
- mondja Péter apostol. - Ezt teszi meg teljes odaadással a liliom és a
madár. Azzal, hogy egy szót se szólnak, hogy teljes szívvel engedelmesked-
nek, vetik el gondjukat. Olyan erővel, amilyennel a legerősebb várostromló
hajító gép veti el magától a súlyos követ és olyan szenvedéllyel, amilyen-
nel azt veti el az ember, amit a legjobban útál. Istenre vetette azzal a biz-
tonsággal, amellyel a legbiztosabb lövőszerszám célba talál és azzal a hit-
tel és bizalommal, amellyel a leggyakorlottabb lövész talál a célba. Es ab-
ban a pillanatban eltölti őket őket a mindenképen való öröm. Ez a pillanat
pedig az· első szempillantéstól fogva tart, tart ma is; egyidejű a ma is
jelenvaló, első pillanattal. Csodálatos fürgeség! Hogy valaki így meg-
markolja minden gondját egy kapásra és ilyen fürgén vesse el magától
és ilyen biztosan eltalálja a célt! A liliom és a madár mégis megcselekszik
ezt, ezért telnek meg örömmel menten, abban a' pillanatban. De hiszen ez
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rendén is van így egészen; hiszen Isten, a Mindenható, az egész világnak
és a világ minden gondjának ~ így a liliom és a madár gondjainak -
a terhét végtelenül könnyen hordozza. Micsoda leírhatatlan öröm! Már
mint a mindenható Istenben való leírhatatlan öröm.

A mindenképen való öröm épen az Istenben való öröm, akinek és aki-
ben mindig mindenképen örvendezhetsz. Ha ehhez az Istenhez való viszo-
nyodban nem jutsz el a feltétlen örvendezésre,' akkor feltétlenül benned
van a hiba: abban, hogy ügyef ógyott vagy arra, hogy minden gondodat
reá, Istenre vesd; abban, hogy nem akarod ezt megtenni; abban, hogy
fogva. tart a magad bölcsesége, a magad akarata: egy szóval, hogy nem
vagy olyan, mint a liliom és a madár. Egyetlen olyan gond van, amelyre
nézve a lilom és a madár nem lehet tanítómestered, amelyről épen ezért
nem is szólunk most: a bűn miatt való gond. Minden egyéb gondra nézve
áll, hogy ha nem jutsz el a mindenképen való örvendezésre, magad vagy
az oka, mert nem akarod megtanulni a liliomtói és a madártól, hogy szó
nélkül és teljes engedelmességgel eljuss az Istennek való örvendezésre.

Kierkegaard után dánból némi rövidítéssel: P. P.

Az evangélikusság hazánkban.
Folyóiratunk azt tervezi, hogy ez évben cikksorozatban ismerteti az

evangélikus egyház hazai helyzetét és életét. Bevezetőül néhány adatot
közlünk az evangélikusság lé/ekszámáró/ és e/he/yezkedésérő/.

Sajnos, nem tudunk friss adatokat nyujtani. Az 1941-i népszámlálás
eredményei még nem ismeretesek. A legutóbbi olyan népszámlálás pedig,
amely a mai határok közt élő evangélikusságra vonatkozóan adatokat ho-
zott, az 191O'-i volt. Az 1920-i és az 1930-i népszámlálásból csak a trianoni·
Magyarország evangélikusságának adatait ismerjük.

A trianoni Magyarországon 1920-ban 497.126 evangélikus élt; az
ország lakosságának 6.21I/0-a volt evangélikus. 1930-ban pedig 534.165 volt
az evangélikusok száma (6.1010).

Ezért mutatiuk be a mellékelt térképen az evang élikusság elhelyezke-
désének 191O-i állapotát. A térkép járásonként ábrázolja az evangélikusok
lélekszámát. mégpedig úgy, hogya járási határozat csak akkor tünteti fel,
ha azok számhatárok is. Tehát az egy jelzésű foltok azt jelzik, hogy azon
áterületen járásonként él annyi evangélikus, mint amennyit a jelmagyará-
zat mutat. Például: a fehér jelzés nem azt jelzi, hogy azon a területen
500-nál kevesebb evangélikus lakik, hanem azt, hogy azon a területen járá-
sonként nem lakik 500-nál több evangélikus. Ennek folytán a térkép egy-
úttal megsejtet valamit az evangélikusság járásonkénti arányszámáról is.

A járásonként való ábrázolás úgy értendő,. hogy a városok (a törvény-
hatósági jogú és rendezett tanácsú - ma megyei - városok) kűlön van-
nak feltüntetve, persze megint csak az esetben, ha más jelzést kellett 'kap-
niok, mint a környező járások.

191O-ben a Magyar Birodalomban 1,340.143, a szűkebb értelemben vett
Magyarországon (tehát Horvát-Szlavonországot nem számítva) 1,306.384
evangélikus élt. Az egész lakosságnak 6.4, ill. 7.10f0-a volt evangélikus.

Az evangélikusság egyharmad része a Felvidéken élt. Legsűrűbben
Túróc és Liptó megyében, ötvenezren felüli lélékszámban pedig Nyitra,
Nógrád és Gömör-Kishont megyében. Ennek a tömbnek a közepe a zólyorn-
megy ei evang élikussáz volt.

Északkeletre csak Nyíregyházán találunk nagyobb számú evangéli-
kusságot.
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Erdélyben két területen helyezkedett el az evangélikusság. Beszterce
vidéke volt az egyik. Nagyküküllö, Szeben és Brassó megye és környéke
a másik. Erdélyben élt az evangélikusságnak közel egynegyede.

. A Nagy-Alföldön Békés megyében több mint 100 ezer evangélikus élt.
Ehhez a tömbhöz tartozott a szintén jelentős sz árnú csanádmegyei evan-
gélikusság. Nagy számban éltek még evangélikusok Pest megyében, külö-
nösen a gödöllői és mono ri" járásban, továbbá Bács-Bodrog megye déli
felében.

A Dunántúl két részén találunk jelentősebb evangélikus csoportokat.
Tolna, Baranya, Somogy megyében élt az egyik, Veszprém, Vas, Győr,
Sopron és Moson megyében a másik. Az utóbbi területen voltaképpen két
tömb mutatkozik. Az egyik a kernenesalii, a másik a határszéli.

Az 1930-as' népszámlálás eredménye ebben az összefüggésben azon
a réven érdekel minket, hogy világosság derül belőle a mai határok közt
élő evangélikusság elhelyezkedés ére is. Akkor Békés megyében élt leg-
nagyobb számban evangélikus. Itt viszonylagos többséget alkotott az evan-
gélikusság (34010). Ma valószínűleg ugyanez a helyzet. Amint a térképről is
látjuk, legnagyobb számban élt az evangélikusság az orosházi járásban.
Ezen belül magán Orosházán több mint 15 ezer evangélikus élt. Kb. 20 ezer
élt Szarvason és kb. 30 ezer Békéscsabán.

Kevésbbé ismert az az evangélikusság, amely Györ, Sopron, Vas és
Veszprém megye találkozásánál, a sokoróalji, csornai, kapuvári, cell-
dömölki, sárvári, pápai és devecseri járásban él. E területen 1930-ban a
népszámlálás közel 50 ezer (48.384)evangélikust talált.

A .mai határok közt mintegy 750 ezer evangélikus él, s a lakosságnak
kb. 50f0-a evangélikus.

A mai határokon túl nagy számban élnek evangélikusok a Felvidéken,
Dél-Erdélyben, de élnek a Temesközben és Nyugatra is.

A hazánkbeli evangélikusság szórványsorsáról külön fogunk írni, de
itt is figyelembe ajánljuk az 1930-as népszámlálás egyik eredményét. Akkor
az evangélikusságnak közel egynegyed része úgynevezett külterületen élt,
vagyis még akkor is messze esett templorntól-j.gyülekezettöl", ha a város-
ban, ill. .községben volt is evangélikus egyházközség.

Sólyom Jenő.

Levél az egyházi hűségről.
Kedves Barátom! Együttérzek Veled fájdalmadban, hogy húgod meg

szeg te az egyházi hűséget. Igen jól teszed, hogy hamis vigasztalódásnak
nem adsz teret lelkedben .. Érthető, hogy mérlegre tetted húgod egyházi
hűtlensége ellenében bátyád egyházi hűségét s azt a buzgóságát, amellyel
gyermekeit egyházunkban meggyökerezteti. De valóban helytelen lenne
kiegyenlítettnek venned húgod eljárását. Evangélikus egyházunk máskülön-
ben sem ismer kiegyenlítést. Az egyházi hűtlenséget pedig igazán semmi-
képpen sem lehet jelentéktelennek minősíteni azon a címen, hogy rámuta-
tunk az egyházi hűség szép példáira. Az egyházi hűtlenség esete nemcsak
egy adat az egyházi statisztikában. Sokkal több van mögötte, mint gon-
dolni szekták. Engedd meg nekem az őszinte szót: szintén nem látod,
rni minden rejtőzik húgod viselkedése mögött. Akármennyire fájdalmas is
írnom erről, baráti, sőt - közös evangélikus hitünk révén - testvéri viszo-
nyunk alapján kötelességem, hogy közöljem Veled felfogásomat.

Ahhoz kapcsolódom, hogy bár együtt szomorkodom Veled, mégis
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helytelenítern, hogy elárasztod szernrehányásoddal testvéredet. Nem azért
helytelenítem, mert házaséletének kezdetén kíméletet kérek a számára.
Ez nagyon is emberi tekintet lenne. Hanem azért, mert mindenki, aki
az evangélikus egyház iránt hűtlenséget követ el, valójában hál á t lan.
Az egyházi hűtlenség súlyát tehát csak az érzi meg, aki megérezte hálát-
lanságának súlyát, A hálátlanság megbánása nélkül haszontalan lenne
pusztán a hűtlenség megbánása. .

Húgod nem részesült valami egyházi jótéteményben, még evangé-
likus iskolába sem járt, és én mégis egyházunk iránti hálátlanságáról írok.
Egyszerűert azért, mert evangélikus egyházunk hirdette s tanította neki
Jézus Krisztus Urunk evangéliomát, nyujtotta neki az úrvacsorában Meg-
tartönk testét és vérét, a megbékéltetés szolgálatával állandóan munkálta
Istennel való. békességét, belevonta öt is az Isten gyermekeinek gyüleke-
zetébe . .. Te bizonyára velem együtt tanúskodol, hogy emberi mérték
szerint egyházunk valóban mindazt nyujtotta húgodnak, amit evangélikus
egyházi szórványsorsunk ellenére, a mi hazai viszonyaink, a mai súlyos
körülmények között nyujthatott neki.

Oe tovább megyek, mert magam is elismerem, hogy az egyház iránti
hálátlanságot ugyancsak hasztalan vetnéd a szemére. A hálátlanságot álta-
lában legkevésbbé, .a legritkábban ismerik be az emberek. Hát még milyen
könnyű elutasítani az egyház iránti hálátlanság vádját! Sőt csak olaj ez
a tűzre. Akkor jön csak a vádak özöne az egyház ellen, a papok ellen,
az evangélikus. iskolák ellen! Az egyház iránti hálátlanság éppen úgy
mélyebben gyökerezik emberi gonosz- voltunkban, mint ahogy a hűtlenség
gyökerét a hálátlanságban mutattam meg. Hogy hálával tartozunk evan-
gélikus egyházunk nak az evangéliom tiszta hirdetéséért, az úrvacsorai
közösségért, ezt csak akkor látjuk meg, amikor hiszünk a mi Urunkban
a Jézus Krisztusban.

Ezért mindenkinél, aki hálátlan s ennek folytán· hűtlen az egyház
iránt, sajnos, bizony fel kell vetnünk a kérdést, hogy vajjon hisz-e egy-
általában, hiszi-e Krisztus evangéliomát. Nincs rá emberi mód, hogy e kér-
désre feleletet adhassunk. De mivel itt a kérdés, az a fő kötelességünk
ilyen esetben, hogy mindenekelőtt Isten békességét, üdvözítő kegyelmét
hirdessük. Neked is ez az elsőrendű kötelesség ed húgod iránt. Az ö enged-
ményadása dolgában se az fájjon Neked legkeservesebben, hogy meglazí-
totta a családotokkal való lelki kapcsolatokat, hanem Pál apostol módján
az legyen sz íved szüntelen fájdalma (Róm. 9, 2.). hogy bizonytalan, vajjon
befogadta-e a húgod Isten teljes igéjét. Arn mondja akármelyik egyház,
hogy aki hűtlen lesz iránta, az - büntetésből - kiesik az üdvösségből.
En állítom, hogy fordítva igaz: az evangélikus egyház iránti hűtlenség már
következmény, következménye és büntetése az Istennel való békétlenség-
nek, a kegyelem szavával szemben való süketség nek, a hitetlenségnek.

Mindebből azt is megérted, miért nem írtam eddig arról, hogy mí lett
volna a kötelessége a húgodnak. Nem írom, hogy követnie kellett volna
bátyja példáját s így biztosítania minden gyermeke evangélikus egyházunk-
ban való neveltetését. Hiszen nem az a fontos, hogy egy szám ide vagy oda
csúszik-e a statisztikában. Az a fontos, hogy ki mire tanítja a gyermekeit,
Isten hamis vagy igaz tiszteletére-e. Meg vagyok győződve arról, hogy aki
befogadta az evangéliornot, aki örvend Jézus Krisztusban, az mindenképpen
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bizonyságot fog tenni gyermekei előtt Isten üdvözítő kegyelméről, amely
megjelent a rni Urunkban, a Jézus Krisztusban. Ezt fogja cselekedni a Te
húg od is, ha Isten Szent Lelke hitet ébreszt és táplál benne az evangéliom
által. Fájni fognak neki ígérete jogi bilincsei; csak Krisztus irgalmas-
ságának reményével fogja tudni viselni azokat. De ő is a szerint fog
viselkedni férjeés gyermekei előtt, hogy "az Istennek beszéde nincs
bilincsbe verve" (II. Tim. 2, 9). (V. Ö. 1. Kor. 9, 16.)

Nem szeretném, ha bármiképpen is félreértenél. Ezért engedd meg,
hogy külön is figyelmedbe ajánljam: a Te húgod sem mentesül az egyház
iránti hálátlanság vádja alól azon a címen, hogy ő nem érzi magát le-
kötelezve. Amint erre céloztam, a hálátlanságnak nem a mi érzelmünk
a mértéke. Evangélikus egyházunk iránt valamennyien akkor is hálára
vagyunk kötelezve, ha magunk nem vagyunk tudatában annak, mit köszön-
hetünk neki. A gyermek sem tudja, mit köszönhet szüleinek, mégis igaz
az, hogy hálával, szeretettel és ragaszkodással tartozik irántuk. Való igaz
persze, hogy nem a tudaton fordul meg a dolog, hanem a magatartáson.
Sok minden nincs meg a gyermek tudatában, de megvan érzelmében,
szülei iránti teljes bizodalmában. Ugyanígy lehet valaki osztatlan szívvel
hűséges az evangélikus egyház iránt, ha nem eszmélkedik is a hűtlenség
problémájáról. De amikor annyiféle ostromnak vagyunk kitéve, akkor
bizony szükség es, hogy tudatosítsuk magunkban, mivel tartozunk egy-
házunknak - az evangéliom hamisítatlan közléséért.

Azt is szeretnértí tisztán láttatni Veled, hogy egyházunk esetleges
hibáit és mulasztásait is hiába vetné valaki szavaim ellenébe. Engedmény-
adá s sal ugyanis senki sem biztosít több lehetőséget a gyermekeinek az
evangéliom meghalIására, ellenkezőleg megfosztja őket attól, hogy a ma is
megúj ul.ásban levő evangélikus egyház nekik is tisztán hirdesse az evangé-
liomot és így őket is beleépítse Krisztus híveinek szent közösségébe.

Egyébként is veszedelmes dolog bárkinek is fe1hánytorgatni egy-
házunk hibáit és mulasztásait. Bizonnyal senki sem merészeli azt mondani,
hogy az egyház feje, a Krisztus Jézusa hibás ezekben a vétkekben, hanem
3Z emberek. Tehát mi, az egyház tagjai. Te meg én, a húgod meg a bátyád.
Tehát azok is mind, akík egyházi hűtlenségbe estek, és a hűségesek is.
Mind-mind részesek vagyunk az egyház munkájában és mulasztásában,
szolgálatában és hibáiban. Önmagát vádolja, aki az evangélikus egyházat
kisebbítí.

De bocsásd meg nekem, hogy ezeket a kapcsolódó gondolataimat is
papírra vetettem. Engem is elfog az indulat, amikor szóba kerül a keresz-
tyénségnek e szomorú ügye. Amit utoljára írtam, abban - tudom -
régtől fogva egyetértünk. Igen, talán inkább kellett volna erösttenelek,
hogy az eredmény felől való kételkedés nélkül beszélj Isten bocsánatáról,
kegyelméről, a Krisztus-szerezte örök életről húgodnak és - ha úgy esik
.a sora, - új sógorodnak. Ha a hűtlenség lenne a beszédtémátok, az Ördög
újra összeszedné minden csábítását, hogy rontson és pusztítson, de Isten
igéjét közöl ve, Veled lenne a Szent Lélek hatalma és az egyház imádsága.
Imádság nélkül bizony nem fogsz boldogulni. Kezdd él ezzel húgod -iránti
-szent szolgálatodat.

Engedd meg, hogy búcsúzásul Jakab apostol levelének befejezését
írjam levelem végére: "Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik



az igazságtól, és megtéríti öt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst tér ít meg
az ö tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez."

Baráti szeretettel:

SZÉL-.JEGYZETEK

It!

A Bajtársi Szolgálat
országszerte elkezdette működését.
Nemes és szép munka jutott osz-
tályrészül azoknak, akik résztvesz-
nek benne. A hadbavonultak hozzá-
tartozói kettős áldozatot hordanak,
mert hiszen a családfő, a kenyér-
kereső nem kereshet olyan időben,
amikor szívesen és iátlagban jól fi-
zetik a munkát. Nincs otthonában,
nem segíthet a gyermekek fegyel-
mezésében, a reá eső otthoni rnun-
kát nem végzi el. Helyette a hozzá-
tartozóknak kell helytállni' minde-
nütt. Másrészt a hozzátartozók ál-
landó küzdelmet vivnak az eladó-
sodás ellen, zálogcédulákkal segíte-
nek, amíg van mit eladniok. Ma-
gukra hagyatva az élelmiszer és
tüzelőanyag beszerzésében gyakran
sírnak a hadbavonult után. Mind-
ezek felett pedig az állandó lelki
feszültség és várakozás, nem tör-
tént-e a fronton a kedvesnek valami
baja. Mindennek a tehernek nagy
része a Bajtársi Szolgálat terhe is.
Vannak azonban a népmentő mun-
kárrak nehézségei is. Nem hivatalos
szervezet, hanem a társadalom szer-
vezete. Nem rendelkezik biztos
anyagi alappal, hanem önmagának
kell felhajszolnia a pénzt előadások,
gyűjtések rendezése által. Nincs
végrehajtó és eljáró hatalma s gyak-
ran olyan tehetetlen, mint a hadba-
vonult hozzátartozója. Ez a szolgé-
lat a magyar társadalom erőpróbája!
Van-e szív benne, segítő készség,
áldozatra való hajlandóság. Meg-
érti-e, hogy ez a szolgálat azoknak
is tesz szolgálatot, akik idehaza van-
nak és kedvező körülmények között
élnek. Ha a Bajtársi Szolgálat tnű-
ködése a háború alatt jól sikerül,
akkor ez a siker lesz annak a mun-
kának alapja, amely a béború után
folytatólagosan alakulhat ki s amely
hivatva lesz a szociális kérdés társa-
dalmi vonatkozásban való megoldá-
sára.

Bajon i István.

Irók és politikusok
találkoztak egymással nagy kérdé-
sek megbeszélése, fogalmak tisztá-
zása, eszközök, módok megkeresése
célj ából. Az előttünk járt nemzedé-
kek sok példája mutatta, hogy az
író lehet kiváló tehetség és mégis
árthat a nemzeti életnek. Politiku-
sok viszont sokszor eszköznek hasz-
naltak fel az írást is, meg az írókat is.
Legyen-e az író egyben politikus,
vagy írja csak, amit szíve, értelme
diktál? Lehet-e közösség a két nagy
tábor között, politikusok és irók
között? S az írók maguk is talál-
kezhatnak-e egymással mint bajtár-
sak s szolg álhatnak-e együtt a ma-
gyarságnak? Megbecsülik-e a nem-
zet vezetői azok rnunkáját, akik
egyéni sikerről rnondanak le, vagy
mondottak le, amikor maguk is egy
bizonyos határozott irányt hirdet-
tek? Még több kérdés is van, amely
válaszra vár. A találkozás tényei
mégis világosan állnak előttünk. Ma
senki sem írhat és szólhat kénye-
kedve szerint, talán különleges ter-
mészetétől, politikai felfogásától
hajtva. Mindenkinek, aki csak ki-
csiny hatást tud gyakorolni népünk-
re, alá kell vetnie magát a nemzet-
védelemnek. A nemzetvédelem pe-
dig nemcsak a gondolatok szabad-
járabocsátását, hanem gyakran és
még inkább csendet is parancsol.
Különös zengést kap, mintha sors-
harang lenne, Kölcsey mondása: a
Haza minden előtt. Kell hát a ba-
rátság, együttküzdés Irók és irók
között és kell az erkölcsi tisztesség
irók és politikusok között. Nem egy-
más kedvéért, hanem mindnyájun-
kért.

A: szórvány és a missziói egyházak
sorsa kínlódás és hősies harc egy-
ben. Számtalan cikk jelent már meg,
amely történetekkel tette érthetővé
azt a várható eredményt," hogy a
jelenlegi helyzet inkább halálos,



mint életszerű. Nem lenne vége a
panaszáradatnak, ha egyszer együtt
elindulhatna minden szórványlelkész
ajkáról. Megérett tehát, nagyon
megérett, minden arra, hogy eddig
nem szokásos módon segítsenek
rajtuk. Az egyetemes gyűlés -hozott
ez ügyben határozatot, amely sokat
.íg ér. Azon az elven nyugszik, hogy
a többek és módosabbak segítése
kell azok számára, akik kevesen
vannak és szegények. A köz viseli
a szórványok terhét! A határozatot
természetesen nem mindegyik egy-
házközség fogadja szívesen s előre-
láthatólag sokan igyekszenek ki-
buj ni majd alóla különféle címeken.
Egyiknek adóssága, másiknak intéz- .
ménye, harmadiknak sok személyi
költsége, negyediknek hiányosan
működő adózási rendszere lesz a
mentsége. Ezzel a kérdéssel kapcso-
latban, de ettől függetlenül is, meg
kell azt állapítanunk, hogy egyházi
adózásunk országos rendszere sok
bírálatot nem bírna el. Szomorúság
nézni egyes gyülekezetek küzdelmét
és mások zsírba full adását. Szomorú
nézni némely helyütt azt a nagy
nemtörődömséget, amellyel az adó-
zást kezelik. Az egyházmegyei szám-
vevőszékeknek új szempontok sze-
rint kellene országosan, általánosan
felülvizsgálni, hogy minden egyház-
községnek milyen az adókulcsa,
mennyi a befolyt adó, mennyi a
hátrálék, mit tesznek a hátrálékok
elvesztése ellen és az adózáson ki-
vül milyen erőfeszítéseket tesznek a
gyülekezetek anyagi életének bizto-
sítására. Külön felülvizsgálást igé-
nyeinek az egyházközségi adóssá-
gok, hogy vajjon nem lehetne-e
azokat kedvezőbb kölcsönökkel, bel-
ső egyházi kölcsönökkel csökken-
teni? Mert mindenekfelett áll az a
tétel, hOgy most kereseti lehetőség
van és ezzel az alkalommal élni kell,
felkészülve szűkebb esztendőkre. Az
általános anyagi helyzetkép megraj-
zolása mulhatatlanul szükséges ah-
hoz, hogy a szórványokon és misz-
sziói egyházközségeken való segí-
tés egészséges, erőteljes legyen s
ne csak szegényes jószándék.

Az egyházkormányzásra
mindig nagyobb terhek súlyosed-
nak s ez alól bizonyára nem tesz
kivételt az 1943. esztendő sem. Po-
litika, egyházpolitika, evangelium,
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háború, testi fáradtság, szellemi
erők, kis emberek nagy állásban s
vii ágismerők elnyomottságban keve-
rednek, kavarognak egymással.
Egyik sem lesz a másikkal azonos.
még csak nern is hasonló s rnind-
ezek felett nem hangoztatható : majd
lesz, ahogy lesz, mert csak teljes
bukás és teljes emelkedés lehet. Ez
a felelősségterhes egyházkormány-
zás teljességet kiván azoktól, akik
gyakorolják. Teljes hitet, teljes fe/-
.késziiltséget, teljes bölcseséget, igaz-
sággyakorlást, munkakészséget s ön-
zetlenséget. Mindez nemcsak a leg-
felsőbb hivatalviselökre vonatkozik,
hanem minden gyülekezet vezetőire.
Ahogy az állami élet egyik végze-
tes hibája a felelősségre vonás hi-
ánya tehetetlenség, hetérozetlensee,
tunyaság, vezetésre való képtelenség
esetéti, éppen olyan hiánya ez egy-
házi életünknek. Igen sokan rnenc-
külnek ma a kényelmes bástya mö-
gé: nem lehet semmi bajom, hiszen
ma minden embert meg kell tar-
tani hibáival együtt... Sokkal na-
gyobb veszélyt jelent az ilyen gon-
dolkodású vezetők sokasága, mint
az alkotok, szorgalmasok, munkaké-
pesek csapatának kicsinysége. Az
egyházkormányz ásnak szabályai van-
nak a hit szabálya mellett s ezeket
ismertetni kellene azok számán,
akik a középpontoktói messze csak
törekszenek tapasztalatlanul. Ezért
erősen ajánlatos a felelősség hang-
súlyozása, a felkészítés és a mindig
nagyobb ütemű munka az új esz-
tendőben, hogy el ne essünk ...

Egyházi sajtónkra
is új év virradt. A jelek szerint ez
az év más lesz, mint voltak az elő-
zők. Nem elég, hogy lapjaink meg-
jelennek és a lehetőség szerint jó
avagy gyenge tartalmúak, mert ez
az esetlegesség sokszor jelenthet
bukást is. Az elmult évben már meg-
indult valamelyes próbálkozás egy
közös megbeszélésre, de ez a ta-
lálkozás elmaradt. A tervszerű mun-
ka megköveteli, hogy ebben az év-
ben sor kerüljön reá. Alapvető té-
nyező, hogy egyházi sajtónkról van
szó s ezért nem valamely egyházi
lap indítására, hanem az egyház sza-
vára kel/ létrejönnie. Ne legyen ez
a szerkesztők találkozása, hanem a
szakértöke. Sőt túl a sajtó érdekein, ,
helyet kell adni a könyvkiadóknak
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is. Szóba kerülhet a lapok tartalm J,
munkatársak munkábaállításának
rnódja, tiszteletdíjak, képanyaggal
való ellátottság, kapcsolat a front-
tal, a kórházakkal, a szórványokkal,
gyülekezeti lapok létjogosultsága,
országos terjesztés, egyházi vagy ál-
lami szubvenció, egyházi nyom dák
létesítése, hírszolgálat rendszeresí-
tése, napilap megindítása, egyszó-
val látni kell a teljes helyzetet őszin-
tén. Az egyházi sajto elterjedett-
.sége nem a lapok érdeke csupán,
hanem az egyházé elsősorban. Az
egyháznak pedig tudnia kell, mit
várhat sajtójától. Mindezek mellett
alkalmat kell találni arra is, hogy
őszinte bírálat hangozzék el egy-
más munkájával szemben, mert a
hallga:tást ·nem lehet dícséretnek ven-
ni. Ott pedig sajnos nem tartunk
még, hogy minden lapunkról csak
jót tudjunk mondani.

Mennyi haszontalan
"nyomtatvány", azaz könyv került
az őszi, de különösen a karácsonyi
könyvpiacra ! Ha megtudhatná az

olvasóközönség, hogy rnelyik könyv
miért kerül a könyvpiacra, az sok-
kal érdekesebb regény lenne, mint

sok könyv maga. Nem hiányzanak
természetesen a baloldali demokra-
tikus . világhoz gyengéd szálakkal
kapcsolódó írói "művek" sem, ame-
lyeket azonban csak a sorok között
olvasnitudók érthetnek meg. Mintha
ez a régi világ sokkal nagyobb gár-
dával és sokkal több pénzzel ren-
delkeznék, rnint a rniénk és ki tudja
talán sokkal több olvasóval is, értve
alatta azokat, akiknek médjukban
áll könyveket vásárolni. Annál ör-
vendetesebb az a néhány könyv,
amely nem vállal közösség'et álma-
gyarsággal és magyarkodókkal, ha-
nem hozzáértően, őszintén szól a
magyar élet kérdéseiről. Külön öröm
a háborús könyvek tartalma. Ezek

. nem olyan naturálisak, mint a pa-
cifistáké, nem keresik· a piszkos
szenzációt, de nem is kölnivizesek,
mintha minden háború csak kulissza-
harc lenne. Úgy él bennük a ma-
gyar katona, mint amilyen valóban,
nemcsak a rohamban kemény és bá-
tor, de okos is, meggondolt, hely-
zetekben kötelességét felismerő. Nem
tucatember, hanem egyéniség. Talán
a jövő karácsonyra már eldől az
irodalmi háború is s abból a nem-
zeti élet parancsa, a közösség gon-
dolata kerül ki győztesen.

,

IROK, KONYVEK
A hetvenéves Melich János.

A magyar tudományos világ 1942 szeptember 16-án bensőséges ünne-
pet ült abból az alkalomból, hogy legnernzetibb tudományunknak. a ma-
gyar nyelvészetnek leorunkban legjelesebb művelője, Melich János betöl-
tötte életének hetvenedik .évét. A meghitt ünnepségen nagy számban vet-
tek részt tudományos életünk képviselői, egyetemi tanárok és' hallgatók,
tisztelők és barátok, - de ott volt láthatatlanul evangélikus egyházunk is,
amely az ünnepeltben hűséges fiát tiszteli. Melich Jánosnak nyelvtudomá-
nyunk művelésében szerzett gazdag érdemeit tudományos életünk vezér-
egyénisége, Kernis Gyula méltatta, majd átadta neki azt az emlékkönyvet,
amelyben az ünnepelt barátai, tisztelői és tanítványai értékes dolgozatok-
'kal és cikkekkel tették emlékezetessé a nevezetes évfordulót. Úgy érezzük,
hogy nekünk is meg kell emlékeznünk lapunk hasábjain egyházunk e ki-
váló fiáról, amikor az egész magyar tudományos világ egyértelmű tiszte-
lettel sereglik köréje, hogy kifejezze üdvözleteit és jókívánságait.

Melich János eredményekben gazdag nyelvtudományi működésével
elismerést szerzett magának nemcsak hazánk, hanem a külföld 'tudományos
körei előtt is.") Majdnem ötven éve gazdagítja értékes művekkel, hazai

*) Melich elsősorban a magyar nyelvtörténet tudósa, de a mellett
a magyar hang- és alaktan területén is jelentős munkát végzett.
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és külföldi folyóiratokban közölt tanulmányokkal és cikkekkel a magyar
nyelvtudományi irodalmat, kutatásai fényt derítettek nyelvünk történeté-
nek sok homályos pontjára s tisztázták szókincsünk fejlődésének kérdé-
seit. Buvárlatai kiterjedtek a magyar nyelvtörténet egész területére, első-
sorban szókincsünk idegen elemeinek vizsgálatára. Széleskörű és alapos
tudományos kutatással megállapította nyelvünk ném et és ó-francia ere-
detű jövevényszavait s fényt derített arra, hogy mely szláv nyelvekből
kerültek szókincsünkbe szláv eredetű szavaink. A keresztyén egyházi nye iv
szláv jövevényszavainak vizsgálatából az is kiderül, hogy népünk közt
nemcsak a nyugati, tehát római, hanem a keleti, bizánci keresztyén egy-
ház térítői is' működtek.

Melich nyelvtörténeti rnunkásság'ának másik területe, amelyen szin-
tén eredményekben gazdag működést fejtett ki, a helynév- és a személy-
névkutatás. Ezen a téren nemcsak széleskörű nyelvészeti, hanem alapos
történeti tudásáról is bizonyságot tesz, megállapításai pedig nemcsak
nyelvtörténeti szempontból nevezetesek, hanem a honfoglaló magyarság
letelepedésére vnoatkozólag is biztos adatokat szolgáltatnak. Ebből a
tárgykörből való kutatásainak tudományos eredményeit Honfoglaláskori
Magyarország c. nagy művében használta fel. Nyelvtörténeti munkásságá-
nak azonban legnagyobb jelentőségű műve a Magyar Etimológiai Szótár~
amelyet Gombocz Zoltánnal együtt kezdett szerkeszteni 19l4-ben, munka-
társa halála (1935) óta pedig egyedül folytatja e részletes kutatásokon.
alapuló, tudományos adatokban rendkívül gazdag s nyelvünk történeti
fejlődését híven tükröztetö nagy mű szerkesztését. Ö maga is legfontosabb
életművének tekinti ezt aszótárt, s hogy munkaerejét teljesen ennek, vala-
mint az évtizedek óta kész ülő Nagyszótárnak szentelhesse, néhány évvel
ezelőtt egyetemi katedrájától s a tanárképző intézetben betöltött vezető-
állásától is megvált. Azóta lankadatlan buzgalommal s osztatlan munka-
kedvvel dolgozik szókincsünk összegyűjtésén és magyarázatán s intézi e
két hatalmas mű szerkesztését.

Melich Jánosban szerencsésen egyesül a tudós szellemi éleslátása a
fáradhatatlan kutató alaposságával. Nagy nyelvtudása széleskörű tárgy-
ismerettel párosul, kutatásai közben pedig folyton újabb problémákat vet
fel s ezeket is igyekszik megoldani. Műveiben a nyelvtudomány in statu
nascendi áll előttünk: látjuk, hogy fejtegetései nyomán mint derül vilá-
gosság homályosnak vélt nyelvjelenségekre, de észrevesszük azt is, hogy
egyik nyelvi probléma miként veti fel nála a másikat, hogy kapcsolódik
egyik a másikba. Mint tanár nagy hatással volt hallgatóira, mintegy be-
avatva őket tudományos rnűhelyének titkaiba s munkatársakat nevelve
magának belőlük. Tudományos munkássága meghozta neki a jól megérde-
melt elismerést; nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia választotta már
negyven évvel ezelőtt tagjává s később osztályelnőkévé, hanem külföldi
akadémiák és tudományos társaságok is tagjaik sorába iktattak, méltatva
ezzel az ország határain kívül is jól ismert tudományos érdemeit. Mint a
Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik alapítója éveken át szerkesztöje
volt s mindmáig egyik legszorgalmasabb munkatársa folyóiratának. a
Magyar Nyelvnek.

Félszázados lankadatlan s termékeny tudományos munka után szel-
lemi és testi erőinek teljes birtokában érte el Melich János a hetvenedik
évet s változatlan kedvvel és tudományszeretettel folytatja a kora ifjúsá-
gában megkezdett munkát. Milyen gazdag ajándéka ez az isteni kegye-
lemnek! Melich Tessedik Sámuel földjén, Szarvason született és nevelkedett,
a szarva si és a késmárkí evangélikus gimnáziumban tanult, egyházának
buzgó tagja, a szarvasi gimnáziumnak felügyelője is. Mint Bél Mátyás,
Hunfalvy Pál, Böhm Károly és Gombocz Zoltán szellemi társa, méltán
sorakozik evangélikus egyházunk nagy szellemi értékei közé, s mikor a
tudományos világ elismeréssel hajlik meg érdemei előtt, egyházunk is
örömmel és büszkeséggel gondol hűséges fiára s Isten áldását kéri életére
és munkájára, . rj.



A hatvanéves Kodály.
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Magyarország Kormányzója a Magyar Érdemrend középkeresztjét
adományozta Kodály Zoltán zeneszerzőnek. Ezzel a kitüntetéssel a legelső
magyar ember járt elől abban az ünneplésben, amiben Kodály Zoltánnak
a hatvanadik születésnapja (1942 dec. 16.) alkalmával része volt. Mi most
nem megkésett ünneplőkként jelentkezünk, csupán szeretnénk az ünnepelt
szerző eddigi életrnunkai ából néhány számunkra lényeges szálat kirag adni.

Ha Kodály zeneszerzői munkásságának az értékelése dolgában köz-
véleményünknek talán nem valamennyi rétege egységes: annyi mégis bizo-
.nyos, hogya mai magyar szellemi élet zenei részépek a kialakulásában
Kodálynak irányadó szerepe van. Az általa követett és megjelölt irány
a magyar nemzeti zenekultúrát nem a nagy nyugateurópai zenekultúrák
utánzójává, hanem nemzeti életformánknak megfelelően önállóvá kívánja
formálni. Ez a formálás csak akkor válhatik szervessé, ha valami már meg-
lévőre építhet. Kodály nem is akar semmit megtagadni a magyar zenei
multból. De annak, hogy e multból öt mégis éppen az íratlan, a nép, ajkán
élő zene érdekli a legjobban, annak mélyebb értelme van, mint a népi esz-
mét paraszt-kultusszá torzító irodalmi és költészeti új irányok némelyike-
nek. Kodály népzenei megalapozásúvá kívánja tenni egész mai magyar
zenekultúránkat. Ezen a téren ö mindeddig meg tudott maradni eszmei
magaslatokon: nem engedte kiszolg áltatni magát és művészetét egyes
dívatos, de nem az egész magyarságot tekintő áramlatoknak.

Régi magyar dallamaink ódon és keleties színezete a városi kultúr á-

ban felnőtt embernek a Nyugat hangjaihoz szokott fülét idővel talán egé-
szen meg fogja nyerni. Akkor Kodály saját eredeti művei is több meg-
értéssel fognak találkozni, hiszen az ő egyéni melódikája a régi magyar
dallamok nyomdokain alakult ki.

Ez a régi magyar népi melódika számos rokon vonást mutat a római
egyház évezredes latin szövegű dallamai val. Ezért' nem érzünk ellentétet
Kodály "Budavári Te Deum"-ának gregorián és magyar elemei között. Ez a
mű a római egyház liturgikus használatára készült, de újabban inkább
hangverseny termekben kerül' előadásra. Benne a szerzőt Liszt Ferenc egy-
házzenei törekvésének korszerű folytatójaként ismerjük meg.

Régi népdalaink melódikája ugyancsak közeli rokonságban van a re-
formáció hazai énektermésével is; ilyen dallam a .Psalmus Hung aricus",
a magyar zsoltár főtémája. Ez a mű a főváros egyesítésének 50 éves jubi-
leumára készült (1923), de korántsem a jubileumok önelégültsége szól
belőle hozzánk, hanem az emberi álnokság felett elkeseredett s egyedül
Istennél igazságot és megnyugvást találó lélek, melynek ábrázolásában
magánének, kórus és zenekar költői elrendezésben vesz részt. A XVI. szá-
zadi magyar prédikátor (Kecskeméti Vég Mihály) szövegének és Kodály
zenei invenciójának a találkozása olyan m űalkot ást hozott létre, amelyik
valóban méltó arra, hogy Bach kantátáival vagy Handel oratóriumaival
együtt kerüljön műsorra.

Kisebb keretben, de ugyanez az eszmevilág tárul elénk a nagykőrösi
református tanítóképző-intézet jubileumára szerzett "Semmit ne bánkódjál
Krisztus szent serege" kórusban. Szkhárosi Horváth András szövegén kívül
itt még a vezérdallamot is régi egyházi énekanyagunkból merítette Kodály,
A hét strófára terjedő feldolgozás minden versnek kidomborítja a jelleg-
zetes tartaimát s a szöveg krisztocentrikus felfogását Kodály zeneileg is
aláhúzza.

Kodály művészetében a vallásos elem lényeges tényező, amit az eddi-
gieken felül részben a római egyház liturgikus használatára szánt kisebb
kórusai, részben pedig a vallásos néphagyományhoz kapcsolódó művei is
bizonyítanak.

A hatvanadik születésnap csak alkalom volt, hogy visszapillantsunk
Kodály eddigi életművének néhány pontjára. Haydn József, a XVIII. szá-
zad kimagasló komponistája már jóval túl volt a hatvanadik életévén, ami-
kor élete főműveit megírta. Mi azt reméljük. hogy Kodály még jelentős
művekkel fogja gazdagítani új magyar zenénket. Dr Gárdonyi Zoltán ..



Kapi Béla: Olthatatlan fáklya.
Győr, Harangszó-kiadás. - Kapi
Béla nem először jelentkezik e
könyvben az egyházi építő szépiro-
dalom munkásaként. Élénk emléke-
zetünkben van még Gerhardt Pál-
regénye. Most Born.emisza Péternek,
a 16. századbeli küzdő evangélikus
egyháznak egyik legnagyobb alak-
ját eleveníti meg könyvében. Már
említett regényében is megfigyel-
hettük, s most ebben a könyvben is
újból megállapíthatjuk: a szerzönek
eleven beleélese a mult világába,
érdekes meseszövése, mely mégsem
távolodik el a kelleténél jobban a
'történelmí valóságtól, a pompás jel-
lemalakítás, színes, régiességében is
változatos stílus mind olyan kiváló
tulajdonságok, . melyek. evangélikus
egyházi irodalmunk kimagasló érté-
kévé teszik e könyvet, Bornemisza
Péter élete és alakja valóban méltó
tárgya a történeti életrajzregény-
nek. Megelevenedik előttünk a 16.
századi evangélikusság küzdelmes
története, sok harca és vívódása, de
bátor kiállása és vallástétele is. E
mellett a könyvben állandóan Bor-
nemisza műveiből, különösen prédi-
kációkból vett részletek elevenítik
meg és tarkítj ák az elbeszélés fona-
lát. így Kapi Béla egyúttal elénk
tárja Bornemisza Péter evangélium-
hirdetését is: egyházunk e kiváló
püspöke újból megszólal egyházunk-
ban és pedig megszólal mindenki
zámára hozzáférhető és érthető

. módon. Bornemiszának ez a megszó-
la Itatása nagy és értékes szolgálat.
A szerző joggal hivatkozhatik arra,
hogy a könyvet "nem írói vágyódás,
hanem hivatásszolgálat" iratta vele.
E hivatásszolgálat egyúttal drága
karácsonyi ajándék volt mindazok
számára, akik a könyvet éppen az
ünnepek előtt vették kézhez. Kívá-
natos volna azonban, hogy minden
.evangélikus minél többet forgassa
és minél jobban elmélyedjen benne.

Kerner.

Lükő Gábor: A magyar lélek
~formái. Budapest, 1942. Exodus-ki-

adás. - Az Exodus-kiadóvállalatnak
egyre értékesebb könyvei közt
örömmel forgatjuk Lükő Gábor
könyvét. A magyar lélek és gon-
dolkodás, a magyar életérzés ki-
fejező formáit, kifejeződéseit vizs-
gálja: először az egész könyv meg-

alapozásául a magyar "jelképrend-
szert", azután a magyar tér- és idő-
szemléletet, végül a magyar népi
technikát. A magyar lélek legele-
mibb és szinte időtlen kifejező dési
formája a népköltészet: népdal és
népmese. Főként a népdalban tárul
fel népünk lelkisége, mert a sok
különféle, akárhányszor tisztára dí-
szítésnek látszó kép a figyelmes
szem elemzése számára mind mé-
lyebb értelmet nyer, "jelkép rend-
szerré" lesz. Lükö Gábor ezt a jel-
képrendszert igen nagy hozzáértés-
sel, a tárgyra tartozó anyagnak a
szemléletes közlésével dolgozza fel.
Ez a jelképrendszer teszi igazán
érthetővé a magyar díszítő művé-
szetet. melynek formagazdagsága
annál inkább meglep, minél többet
foglalkozunk vele. Már a magyar
jelképrendszer tárgyalásánál erő-
teljesen érvényesíti Lükö : Gábor
azt az egész könyvöri végighúzódó
szempontot, hogy a magyar lélek
ma is őrzi "ázsiai", keleti ősi alap-
struktúráját és hogy az mindig új-
ból fel is tör. Ezért a jelkép rend-
szernek minden lényeges motívu-
mára megtalálható az analógia az
uralaltáji népeknél. Ugyanezt igyek-
szik kimutatni a szerző a magyar
népi építőművészetben is. Mind-
ezekben alapvetően fontosnak ta-
lálja a Karácsony Sándor által fel-
fedezett és ki dolgozott mellér ende.
lés elvét. Ennek segítségével új fény
árad a sajátosan magyar települési
viszonyok ra első sorban a keleti
magyarságban, míg a nyugati (du-
nántúli) magyarság építkezése nem
mindig engedelmeskedik a feltétele-
zett elvnek, Tanulságos fejezet vi-
lágítja meg azután a magyar idő-
szemléletet, kiváltképen amint az a
népi magyar zenében jut kifejezés-
re. A pentatonikus zene magyar jel-
legét Lükő Bartók és Kodály nyo-
mán dolgozza ki s így könyvével
sokak számára hozzáférhetövé te-
szi. Az utolsó fejezet a népi techni.
káról szól, de jóval többet tartal-
maz, mint amit a címe sejttet. Itt
próbálja Lükö néplélektani alapon
megmagyarázni a hangváltoz ások at,
a nép viselet, a népi gazdasági szer-
számok, a faragóművészet proble-
matikáját. - Ez az áttekintés nem
tarhatja fel Lükö könyvének tartal-
mi gazdagságát. Bizonyos, hogy
senki sem teheti le lelki gazdago-
dás nélkül, ha figyelmesen olvassa.



,_Szerk~sztésért és .kiadásért felelős: Lk. Dr. Karner Károly.
Barosa-nyomdat Uzsaly é. Koncz (Harangszó nyomdája). Györ, Andrássy-út 24.
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Ez nem jelenti azt, hogy 'Lükő 'fej-
, tegetéseit rninden mozzanatával
"együtt magunkévá tesszük. Az 01-
vasónak helyenként az a benyomá-
sa, hogy a szerzö bizonyítása eről-
tetett vagy egyoldalú. Hisszük, hogy
ezek az egyoldalúságok még majd
'leK0pnak, ha a köriyv - remélhe-
tőleg ---=- újabb kiadásokat ér meg.
De a hibák sem vonn ak le semmit
a könyv tulajdonképeni érdeméből.

'Külön is ki kell emelnünk a könyv
sok, jól megválasztott. részben táb-
lákon közölt illusztrációját. K.

Sander Ulrich: Mély vizeken.
Budapest, Singer és Wolfner ki-
adása. - Háborús regény, Egy vi-
lágháborús közkatona története,
Fiatal legényként viszik el katoná-
nak a világ szeme elől elrejtett tó
mellett folyó halászéletének magá-
nyából. Odahaza megtanulta a szót-
lan. kötelességteljesítést, de a világ-
háború megpróbáltatásai formálják
öt igazában férfiúvá, Ezt rajzolja
meg a regény a tárgyhoz illő szűk-
szavú, de mégis' színes és eleven,
az embereket és jellemeket nagy-
szerűen megrajzoló elbeszéléssel.
Ma a könyv témája fokozottan ak-
tuális, Noha természetszerűleg ide-
gen világot és gondolkodást állít
elénk, mégis azok közé az értékes
regények közé tartozik,' melyeknek
nálunk is lehet belsőleg erősítő, ne-
velő hatása. r.

Orrnay Imre: Felesleges embe-
rek. Singer és Wolfner kiadás. -
Vihar ver össze négy embert a he-
gyen s egymásra utalva őszintéri
rnondják el élettapasztalataikat. Úgy
látszik, mintha néhány ember feles-
leges lenne itt a földön. De a beszél-
getés. során világosodik meg éppen,
hogy itt senki sem felesleges, Még
öt hosszabb novella van a könyv-
ben, Irójuk határozottan tehetséges,
tartalmas, mondanivalója van s ezt
élményszerűen tárja elénk. Jó a stí-
lusa, ért. a megfelelő fordulatokhoz.
Irása egyben emberi tanulságokkal
is szolgál, Fiatal író sokat igérő
munkája a "Felesleges emberek".

V. L.

Rab Gusztáv: Miért, Dániel?
Budapest, Singer & Wolfner kiadása.
- Rab Gusztáv előszeretettel veszi
témáit ,a nagyváros légköréből, hő- ,

seit pedig a modern, önmagukkal
meghasonlott, önmaguk elől mene-
külő emberek köréből. Ennek a re-
génynek a hőse is ilyen: vegyész-
mérnök, aki nem tud materialista
lenni, de nem .hisz már önmagá-
ban, az eszméiben és az eszmények-
ben sem, Ez a gerince a regény me-
séjének is. A megoldás, mint Rab
Gusztávnál többször, elmarad. Fel-
csillan ugyan a keresztyén hit meg-
oldása is, de nem annyira, mint
keresztyén hit, hanem mint valami
modern idealizmus. Igya címben is
kifejezett kérdésre végeredményben
nem kapunk döntő feleletet. Vi-
szont kárpótol a meseszövés érde-
kessége, az életes alakok sora. a jól
megrajzolt jellemek és pompás je-
lenetek (mint pl. az eljegyzési la-
koma) nagyszerű rajza. Ezért Rab
Gusztávnak ez a regénye is élve-
zetes, de egyúttal elgondolkoztató
olvasmány is. K.

Külföldi folyóiratok.

.Lutnertum" (Leipzig, Deichert-
kiadás. Előfizetési ára félévre 3
RM.) Szeptember-októhar í szám:
"Törvény és evangélium tekintettel
az igehirdetésre", írta Bergner Fe-
renc. Megemlékezés Selneccer Mik-'
lósról, az énekköltőröl halálának
350-ik évfordulója alkalmából. írta:
Niednet Károly.

"Luther" (Gütersloh, Bertels-
mann-kiadás, ·A németországi Lu-'
thergesellschaft folyóirata. Ára egy
évre 3 RM,) A 2, és 3. füzet a kö-
vetkező cikkeket tartalmazza: "Lu-
ther a világról, mint Isten munka-
társáról". ITta: Bucbweld György.
"Miért ragaszkodunk Lutherhez?"
"Luther maradandó jelentősége az
istentisztelet kialakításában". Ref'e-
rátumok Herrmann Rudolf és KnoJle
előadásairól. Althaus Luther egyik
doktoravató disputációját ismerteti.

"Deutsche Theologie" (Stuttgart;
Kohlhammer-kiadás. Előfizetési díja
1.50 RM. negyedévre.) A július-
szeptemberi összevont számban Ab-
ramovski Jób könyvének és a Ró-
mai levélnek az összehasonlítása
alapján a megigazulásról közöl ta-
nulmányt, Hermann Rudolf pedig
Lortznak a reformációról írt köny-
vével foglalkozik.



Olvasóinkhoz!
TI z edi k évfolyamába lép e számunkkal a "Keresztyén Igazság"!

lsten Iránti hálával állunk meg e határkőnél. Hosszú, sokszor nem könnyfi
út van mögöttünk, de lsten csodálatosan megsegített, sokkal Inkább sem-
mjnt hinni és remélni mertük volna! Legyen érte Neki hála és dicsöség!

Szívből köszönjük előfizetö1nknek, olvasóinknak, munkatársainknak
a sok-sok támogatást, megértést és szeretetet, melyben eddig részesítettek.
Kérjük, ne tagadják azt meg folyóiratunktói a jövőben sem. E'· mostani
nehéz és válságos időkben az evangélikus értelmiség összefogására, tömö-
rülésére, támogatására nagyobb szükség van, mint eddig bármikor.

Előfizetűink megértését, hőségét kell kérnünk most, amikor a nyo-
maszzó drágulás következtében az eddiginél nagyobb előfizetést kell kér-
nünk. Ezentúl a "KeresztYén Igazság" évi előfizetése 7, fél-
évi előfizetése 3.50 P. A drágulás méreteínez képest ez csekély
emelés. Hisszük, hogy olvasóink megértik a kényszerhelyzetet, melyben
vagyunk. Hiszen a '"KeresztYén Igazság" nem emelte árait, amikor a leg-
több lap és folyóirat emelte. A nehéz viszonyok miatt szükséges, hogy
minden elöfizetőnk pontosan beküldje az elő f ize t é s i d í ja t. Kérjük,
használja fel erre ame II é kelt cse k k lap o 1. Egyúttal kérjük olvasóin-
kat, támogassák folyóiratunkat ú jel ő f ize t ő k sze r z é s é vel.

A magunk részéről ígérjük, hogy az új esztendőben a nehéz időkhöz
képest egyre fokozódó erővel igyekszünk feladatunknak megfelelni s egy-
házunk építését, magyar hazánk javát munkálni.

Hittestvéri üdvözlettel
a "KERESZTYÉN IGAZSAG"

SZERKESZTöSÉGE.

Sajtóhiba-igazítás. Folyóiratunk decemberi számában a 271. lapori a
10. sorban Böhm Károly halála napja 1911. május IB-ra [avítandó.

4 ••EM'

Legközelebb megjelenik

állam és lelsöbbség az Ojszövetségben.
írta:

Karner Károly.
Napjaink egyik égető kérdésére vet világot ez a kis füzetl

Ára 1 P.
Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában,

Sopron, Arany János-u, 9.

A füzet ára beküldhető a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 szárnú postatakarékpénztári csekkszámlájára.-



Olvassuk, terlesszük

a "Keresztyén Ilazs61" kiadványaii!
Dibelius Ottó:
Kamer Károly:

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P.
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P.
Máté evangéliuma. 5 P.

" "

" "
"Keresz.tyén Igazság" füzetek:

1. Kamer Károly: Magy afságunk próbája. -10, fillér . (Elfogyott.)

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.
Scholz László: Jézus Krisztus. 1.40 P. (Tömeges rendelésnél

kedvezrnény.)
Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50

P, egészvászon 11 P.
Ezeken kívül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

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

Melrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatafában, Sopron

Dr. Kamer Károly:

" " "

" " "

" "

• kInnek ára bellzethet6 a "Kllesmén Igazság" kladóhlYatala, Sopron
45.031. sz. csekllszlJm~ái~ra.
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