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.En vagyok a világ világossága"
Ez a kijelentés, melyet János evangéliuma szerint (8, 12) Jézus ön-

magáról tesz, a legnagyobb igényt támasztja. Ha a nap niondja ezt magá-

ról" akkor elegendő fényének kell lennie ahhoz, hogy az egész természetet
beragyogja és hatalmával ra kell bírnia a bolygókat, hogy akarva vagy
akaratlanul azt az alázatos vallomást tegyék" hogy ök minden fényüket
tőle kapják.

Jézus ezzel az igenybejelentésével éppen ezt állítja magáról. Leleplezi

vele a világ hazugságát, amikor ez akár romantikus álomképekben, akár
gőgös elbizakodottságban, akár tudatos ellenségeskedéssel azt állítja magá-
ról, hogy önmagában is elég világossága van. Az igazság az, hogya világ-
nak önmagában nincsen semmi fénye, hogy Krisztus nélkül reménytelenül
sötét ez a világ.

Amíg Jézus szavát csendes elmélkedéssel magunkban forgatjuk, meg-
érezzük, hogy rnilyen nagy elkötelezés szólal meg benne a keresztyén egy-
ház felé. Jézus Krisztus a világot átfogó világosságát belehelyezte hamisí-
tatlan igéjébe és az általa rendelt szentségekbe. Az egyházat bizta meg
azzal, hogy legyen e világosság terjesztője.

Igy ül r á a lelkünkre az a töprengő kérdés, hogy ha az egyház már
közel két évezred óta végez missziói munkát, honnan van mégis, hogy
olyan roppant sűrű sötétségben él a világ? Elénk áll e kérdésben a bűn

riasztó hatalma, mely ragaszkodik ural mához és rábírja a föld emberét'
arra, hogy védő övezetet építsen maga köré a világosság elIen, mert a .bűn
sötétben akar élni.

"Én vagyok a világ világossága" - valahányszor Jézus ezt elmondja.
mindannyiszor megérezzük szavaból a vádat is az egyház ellen. Vádolja.
hogy a gyertyát véka alá rejtette. Önzés vezette az egyházat rnindenkor,
valahányszor csupán a hívei, előtt akarta felragyogtatni Krisztust és el-
feledkezett arról, hogy Krisztus mindenkinek a Megváltója. Oktalansággal
vádolja, mert az egyház attól félt, hogy Krisztus világosságát eloltják a
világon tomboló nehéz viharok és ezért a templom falai közé. zárta fényét

és így tette ki az elerőtlenedés, a kialvás veszélyének.

De ehhez a kijelentéshez fűződik minden keresztyén hívő legnagyobb
méltósága is. Ha a ,,~ilág Világossága" minket egészen megtölt ragyogá-
sával és azt rnondja nekünk: "Ti vagytok a világ világossága", akkor avat
fel arra a nagy hivatásra, hogy bűnnel, viharral, reménytelenséggel. kár-
hoztató ítélettel szemben úgy álljunk, hogy belőlünk sugároz zék a fény
és egy újuló keresztyénség láttán e sötétben élő világ imádva ismerje el,
hogy Jézus Krisztus a világ világossága.

Wolf Lajos.

/
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"A keresztény egyházak egysége."
P. König Kelemen O. F. M. könyvéről.*)

A keresztyén felekezetközi viszonyok - valljuk be: többnyire feszült-
légkörében lágymeleg szellők lengedeznek. Mintha tavaszodnék ... Olaj-
ágos békegalambok szállonganak a megenyhült levegőben. Mintha a 'Krisz-
tus Anyaszentegyházának életében a ·felekezeti harcok iszapos hullámainak
elültével a testvéri összebékülés, az újraépülés boldog korszaka akarna ránk
köszönteni, - éppen - s nem minden oksági kapcsolat nélkül - az ú],
most már igazi. világháború szörnyűséges harcai közepett ...

A békegalambok között a legerősebb szárnyúak egyike König Kelemen
ferencesatya fenti című könyve. Kísérték, követték mások is. Lapok, folyó-
ratok cikkei. A legkiválóbbak a Magyar Szemle és a Pester Lloyd hasáb-

jain megjelentek. Szárnyrabocsátóik között König Kelemen mellett olyan
kitűnö nevek szerepelnek, mint Kelemen Krizosztom, Lakos 'Endre, Kühár
Flóris - Rev ssz Lészlo, Révész Imre, .KapÍ Béla. Talán szabad megemlíteni,
hogy a jelen- sarok írója is érintette a kérdést decernber 16-án elhangzott
felsőházi beszédében meleg visszhangra talált néhány jó szóval.

De itt elsősorban König Kelemen könyvével van dolgunk. Már azzal;
hogy külön cikkben foglalkozunk vele, elismeriük jelentőségét. Ezt az adja
meg, hogy nemcsak nagy tájékozottsággal, hanem sok igazságszeretettel
és keresztyén testvérszeretettel is van megírva. Hosszú fejezeteit és számos
nyilatkozatát jóleső érzéssel olvashatjuk mi protestánsok is, külörvösen ami-
kor szembeszáll a felekezeti gyűlölködéssel és több tárgyilagosságot, igaz-
ságszeretetet követel és tanusít Luther és a reformáció megítélésében .

. A szerzö valósággal ég a keresztyén egyházak egységének gondolatáért.
Ezt kiterjeszti a keleti egyházra is. De fejtegetéseinek súlypontja termé-
szetesen a protestáns egyházak és a római egyház viszonyára esik, mert
itt látja a legmélyebb szakadást a keresztyénség terül etén. Éppen ezért
különös tekintettel van a németországi protestantizmusra. Ennek helyzeté-
vel kőzelebbröl is volt alkalma megismerkedni, amikor mint a katolikus
magyarok lelkigondozója 1934-től 3 évig tartózkodott Németországban.

_Az ottani egyházi életnek elszomorító képéből meleg szavakkal emeli ki
a hitvalló protestantizmust.

A szerzö egyik főigyekezete oda irányul, hogy kimutassa a keresztyén
egyházak újraegyesülésének szükséges voltát. Evégből méltán hivatkozik
újra meg újra Krisztus Urunk főpapi imájára: ... "hogy rnindnyájan egyek
legyenek" .... A Krisztus egyháza valóban csak egy lehet, nem több, mert
egy a Krisztus, a Mediator, a Közbenjáró, a Megváltó, az Odvözítő s Ö
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ez teszi minden Krisztus-hívöre
nézve állandó kötelességgé az egység keresését és munkálását. De ennek
az állandó, soha nem változó kötelességnek és feladatnak különös aktuali-
tást ad a keresztyénség jelenkori világhelyzete. Ennek részletes feltárása.
a könyvnek egyik Iöérdeme. Mélyen megdöbbentő kép alakul ki szemünk
előtt. Az egyik 'oldalon az óriási számszerű fölényben levő régi és új

*) Megjelent 1942-ben Gyöngyösöu, mint a "Gyöngyösi ferences köny-
vek" c: sorozat 2. száma. 244.1. Ára 4 P.



pogányság, az iszlám megingathatatlan s a mellett hódításra kész tömege,
a keresztyénség kiirtására törekvő bolsevizmus mint fegyveres világhatalom.
Ezzel szemben a szétszakadozott keresztyénség. a nagyrészt belső aléltság-
ban szenvedő protestantizmus, a missziói eredmények aránylag csekély
volta. Ebben a helyzetben a keresztyénség csak mint nagy egység állhatja
meg helyét. A keresztyén egyházak egységre jutása parancsoló szükség.
A szerző szinte elbűvölő képet rajzol arról, mi volna akkor, ha ez az egy-
-ség Isten jóvoltából s az emberek jóakaratával létrejönne,

Azért a fökérdés: megvan-e erre a lehetőség, Ennek beható meg-
vizsgálása a könyv másik főérdeme. EI kell ismernünk, hogya szerző
tárgyi vonatkozásban nem könnyítette meg a maga feladatát és a maga
álláspontján az igazságot és a lelkek igaz javát féltő jóindulat szól belőle
akkor is, amikor a különf'éle lehetőségek mérlegelése során semmi kétséget
sem hagy afelől, hogy ő a keresztyén egyházak egységét csak "a szent-
péteri kőszikla" alapján tudja elképzelni, tehát az elszakadottaknak a római
katoliku egyház kebelébe való be- vagy visszatérése útján, csak úgy, mint
pl. Bangha Béla, vagy Congar atya. Ez általában az az egyedül "korrekt"
katolikus álláspont, melynek merevségét csak a tévelygő vagy puszta "rész-
igazságokhoz" ragaszkodó testvérek iránti jóindulat és szeretet enyhíti,
melynek 'őszinteségében nincs okunk kételkedni.

A szerző maga is érzi és tudja, hogy itt majdnem lehetetlen dolog-
ról van szó, legalább ez idő szerint. De a jóreménységről mégsem mond le.
Biztatást merít a lelkek egymáshoz közeledésének, a felekezetközi légkör
enyhülésének jeleiből, Sokat vár attól, hogy a részlet- vagy látszatigazsá-
gokhoz ragaszkodók kellő f elvilágositás útján mind jobban megismerik
"a krisztusi tan" teljes igazságát, melyet a római egyház sugároztat a
világba; még többet a katolikus igazságnak az életben való minél teljesebb-
megvalósításától, a katolikus élet tiszta szépségétől, mely nem tévesztheti
el vonzó és meggyőző hatását. A dogmatikai meg nem alkuvás mellett
lehetségesnek tartja azt is, hogy tömeges attérések esetén a dogmát nem
érintő dolgokban a szeritszék - legalább átmenetileg - bizonyos könnyebb-
ségeket és kedvezményeket lesz hajlandó megadni. De a szerző jól tudja
és érzi, hogy az egységet utóvégre nem hozhatja létre pusztán emberi igye-
kezet és me terkedes. Azért az innen és túllevőket egyaránt az imádság
útjára hívja. Ami nekünk lehetetlennek látszik, azt véghez viheti Isten
kegyelme, ha eljön az ideje, talán a mostaniankánl is még nagyobb meg-
próbáltatások során', a kereszt jegyében. "Stat crux, dum volvitur orbis."

Sokat, nagyon sokat lehetne és kellene rnondanunk erre a könyvre.
Kritikai észrevételem is volna egy csomó, nemcsak másod-, harmadrendű
pontokra, hanem lényegbevágó dolgokra nézve is. De a térszűke paran-
csol, a polemiat pedig a végső célra való tekintetből önként mellőzöm.
Csak azt mondom el, aminek el mondását egyházunk hitvallásos állás-
pontjárói legszükségesebbnek tartom.

Az egyház mivoltát helyezem homloktérbe. ami Kőnig Kelemen fel-
fogásának is megfelel. Valóban ezen dől el az "egyházak egységének"
a kérdése.

Evangélikus egyházammal s minden idők és országok hívő keresz-
tyénségévei együtt hiszem és vallom, hogy van, létezik, él és örökké meg-
marad egy közönséges (= egyetemes = katolikus) keresztyén anyászentegy -
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ház, a Krisztus egyháza, a Krisztus eleven teste, melynek tagjai mindazok
akik az Or Jézus Krisztusban, egyedüli .Megváltónkban· és Üdvözítőnkben
az evangéliom szerint igazán hisznek, Öt követik és életben-halálban Ö reá
hagyatkoznak. A Krisztus. a Fő, az egyház az Ö élő teste, tagjai a benne
hívők Az egész egy eleven szervezet, melynek éltető ereje a Szeritlélek.
a, Atyának és a Fiának Szentlelke, aki a kegyelem eszközei, az Ige, az Evan-
géliom és a Krisztus-rendelte szentségek - a keresztség és a szeritvacsora -
által ébreszti és táplálja a hitet azokban, akik az Igére hallgatnak és a
kegyelmet befogadj ák. A Szentlélek az, aki a hívőket a Krisztussal, a Fő-
vel, benne és általa az Atyával, és mindnyájukat egymással egybeköti mint
ugyanazon egy mennyei Atyának a Krisztus által megváltott boldog gyer-
mekeit szent testvériségben. A másik legszokottabb bibliai kép szerint a
Krisztus egyháza az a lelki ház, rnelynek élő fundámentoma a Jézus Krisz-
tus (és más fundamentomot senki nem vethet!), élő kövei a hívők. És ezen
kép szerint is a Szeritlélek az, aki a köveket a fundámentommal és egy-
mással egybeköti felbonthatatlan közösségben. Akár az eleven testnek,
akár az épületnek .a képében szeniléljük a Krisztus egyháza mivoltát, min-
dig ennek a közösségnek, a Krisztusban igazán hívők, az újtestámentomi
értelemben vett szentek közösségének a képe áll homloktérben. nem pedig
valamely hierarchikusan ' szervezett üdvösségközvetítő intézményé.

Ebben az értelemben hiszünk egy közögség es keresztyén anyaszént-
egyházat, szenteknek közösség ét, amint arról az apostoli hitvallás harma-
dik ágazatában - a Szentlélekről való vallástétellel szerves kapcsolatban -'-.
vallást teszünk. Mint a Krisztus egyházának, a szentek közösségének tagjai
hisszük - a Krisztus megválto művének első, legdrágább, örök hálára
kötelező gyümölcsét - bűnöknek bocsánatát, és hisszük - a Krisztus
megváltó művének kiteljesedését, ez a keresztyén reménység szava: test-
nek feltámadását és az örökéletet. Ámen.

Erről a krisztusi Anyaszentegyházról hisszük, hogy az apostolok nap-
jai óta mindig megvolt és élt, a keresztyénség legsötétebb századaiban
is, - és "mindörökké megmarad", úgyhogy rajta "a pokolnak kapui sem
vehetnek diadalmat", mert nem ingatag alapon, hanem az élő Krisztuson
áll és él, o. pedig tegnap és ma és mindörökké ugyanaz és ugyanaz a
Szentlélek is, aki minden igazságra vezérli a Krisztus híveinek nyáját.
Ebben a földi világban a Krisztus egyházának élete egyfelől nyilvánvaló
az igaz keresztyénségnek minden élet jelében, másfelől elrejtett sok-sok
emberi gyarlóság, bűn és tévelygés hamva alatt; itt üldözött, kereszt-
hordozó, szenvedő, küzdő, az örökkévalóságban diadalmaskodó egyház, a
Krisztus alázatos, szeplőtelen szolgáló leánya és arája, de az ő .Urának
nyomdokain, a szenvedések ll,tján megdicsőülö.

Mivel a Krisztus egyházához tartozásnak az alapja az o. benne való
hit s a hit által egyszerre leszünk a Krisztusnak és az Ö egyházának tag-
jaivá, azért hisszük, hogy a Krisztus igaz híveit semmiféle hatalom, sem
"egyházi" átok, sem a legszigorúbb eretneküldözés ki 'nem vetheti, ki nem
közösítheti az o. egyházából. A Szentléleknek a kegyelmi eszközök által
való működése révén, tehát a hitben az állandó, meg-megújuló megvaló-
sulás útján van Krisztus Urunk főpapi imája: "hogy mindnyájan egyek
legyenek".
. . Ha egyszer így feltárult előttünk a Krisztus anyaszentegyházának



mivolta, akkor nem féltjük többé az idők viharaitől, még a legádázabb
keresztyénüldözésektől sem, mert a Krisztus vele van az Ö népével s Ö
ellene hiába szövetkezik e világ minden hatalmassága; de féltjük igenis
a népeket, elsősorban a saját népünket, mert világosan látjuk és tudjuk,
hogy a Krisztushoz való hűség étöl függ ideig és örökkévaló boldogulása.
Azért kell mindent, mindent megtennünk, hogy népünk a Krisztushoz hű
maradjon és sem a közönyösség, sem a hitetlenség útján le ne váljék a
Krisztus testéről.

Ezen az egyházon, a Krisztus anyaszentegyházán, a Krisztus aráján
csüng a Tili lelkünk, csüngött Lutheré is, olyan forró odaadással, hogy
amit erről mond, az ma is minden elfogulatlan Krisztus-hívönek a szrve
mélyéig hat. Neki nem is volt eszeágában sem új egyházat alapítani.
Nagyon jól tudta., hogy. ,egyház a szó -valódi "értelmében csak egy van és
"csak egy lehet, a Krisztus anyaszentegyháza, rnely a kegyelmi eszközök-
ből él. Hanem igen is azt akarta, hogy a keresztyénség reá eszméljen az
egy szükséges dologra, visszatérjen a maga krisztusi, apostoli eredetének
forrásaihoz s így a Krisztus anyaszentegyháza megtisztulva, a maga eredeti
alapján újraépülve lépjen ki burkaiból és mint a kereszt jelét magasra
emelő, hegyen épült város világítsa meg a sötétségben imbolygó világ előtt
az üdvösség egyedüli útját. Ezt akarta. Kétségkívül ezt. A keresztyénség
történetének legmélyebb tragikum a, hogy ehelyett szakadásra került a sor.
Ezt a gondolatsort nem folytatom tovább, Az isteni Gondviselés útjai sok-
szor kikutathatatlanok."

Az "egyházak" többségének és a felekezetek, szekták sokaságának
tényével állunk szemben, König Kelemen ezért elsősorban a Szentírásra
vonatkozó szabad kutatás és szabad magyarsazst elvét teszi felelőssé. Ezt
protestáns hitelvnek tekinti olyanforma értelemben, hogy nálunk ki-ki sza-
bad tetszése szerint úgy magyarázhatja a Szentírást, ahogyan akarja és ebben
látja az egyházak egységének egyik legfőbb akadályát. Erre nem pole ia
fejében, hanem testvéri értekezes címéri kell megjegyzést tennünk. Szellem-
történeti szempontból tekintve kétségtelen, hogy a szabad. kutatás elve nem,
a lutheri reformáció szellemiségében gyökerezik, hanem ezt megelőzően
II renaissance és a humanizmuséban, mely aztán a 18. és 19. század szabad-
gondolkodásában és szabadelvűségében éledt újra, Ezt úgy szoktuk tekin-
teni, mint a modern tudományosság egyik alapelvét s ezzel mindegyik egy-
"ház úgy számol le, ahogyan szellemi habitusának megfelel. A lutheri refor-
máció egyháza ennek a szabad kutatásnak csak annyiban ad helyt, ameny-
nyiben a keresztyénség lényegcentrumát, a hit alapfeltételeit, a Krisztus
egyháza fundamentomát nem érinti. A szabad kutatás elve tehát nem hit-
elv. Ami pedig a Szentírás magyarázatát illeti, erre nézve a lutheri refor-
máció egyháza azzal a jó bizodalommal van, hogy" a Szentfrás önnön magá-
nak legjobb magyarázója. Ebben az a feltevés rejlik, hogy ha a Szentírást
mindvégig és minden mélység éig és magasságáig engedjük önnönmagával
magyarázni, akkor a Szentlrásnak nem többféle, hanem csak egyféle értel-
mére "jutunk Azért meri a lutheri reformáció egyháza minden hívőnek
kezébe adni a Szentírást és el is várja, hogy azt mindenki maga olvassa
és abból épüljön. Oe azért a lutheri reformáció egyháza mégsem hagyja
híveit magukra a Szentírás magyarázatában, hanem hivatalos érvényű hit-
val/ásával és ennek megfelelő tanításával megmutatja a Szentírás helyes,
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a centrumba ható és oa centrum ból kiinduló megértésének és magyaráza-
tának irányát, hogy a hívek tévedésbe ne essenek A lutheri reformáció egy-
háza hosszú időn át a lelkészekkel együtt az egyetemek összes professzo-
rait feleskette li Szentírásra és az egyház hitvallási iratai ra s ezt a rendet
a lelkészékre ~ theologiai tanárokra nézve mindeddig fenntartotta. Itt van
tehát a "szabad kutatásnak" és a "szabad magyarázatnak" egy olyan 'kor-
láta? melynek meglétét Kőnig Kelemen egy helyen - talán akaratlanul -
maga is elismeri, amikor azt mondja, hogy Luther a szabad magyarázási elv
követöivel . (a megigazulási tant nem lehet idefoglalni!) "úgy bánna ef
- őszinte evangéliumi hitében és Krisztushoz való ragaszkodásában, -
mint annak idején Karlstadtékkal, tanítása félremagyarázóival, akiket
Wittenbergből elkergetetett". így is van s 'a Szentírásra hivatkozó szekták
sokféleségét igazság szerint nem is lehet a lutheri reformáció számlá-
jára írni,

De hát az egyházak többfélesége tényleg megvan s egymáshoz való
viszonyukat a tan beli és egyéb eltérések mellett keserű történeti emlékek"
régi és új sérelmek egész sorozata s ezekbőllecsapódó érzések és hangu-
latok .tömeg e terheli. Ez teszi az egyházak egységének kérdését oly vég te-
Ienül nehézzé, hogyemiatt állandóan fáj a szíve és síra lelke Krisztus
minden igaz hívének Ó ha csak a szeretetről volna szó,röptön röpülnénk
egymás testvéri karjaiba! De a szeretettel együtt az igazság szeretetét is
kitörölhetetlenül belevéste a keresztyén ség szelleme köv~tőinek .lelkébe s
a szetszakadt keresztyénség mindegyik tábora a saját igazságára hivatko-
zik s ahhoz ragaszkodik, noha mindegyik meg van győződve arról, hogy
il keresztyénség dolgaiban az igazság utóvégreis csak egy 'lehet. Az igaz-
ságé rt, az igaz keresztyénségért való harc a keresztyénség sorsa és sors-
szerű hivatása s ennek kötelezése alól nem vonhatjuk ki magunkat azzal,
hogy ígazság-rneggyözödéseinkről egyszerűen lemondva mintegy vakon
rnenekülünük a szeretet karjaiba.

Mit tegyü~~ tehát?
Az első míndenesetr- az, hogy reáeszméljünk a Krisztus anyaszent-

egyházának arra a lelki mivoltára, melyről fentebb szóltunk, Ennek világí-
tásában .mindegyik történelmi egyház csak m ásodlagos értelemben "egy-
ház", de mindegyik előtt az a' hivatás áll, hogy minél hívebb tükre és esz-
köze legyen a Krisztus anyaszentegyházának és ebben versenyezzenek egy-
mással. Ezt alkalmazzuk mi evangélikusok mindenekelőtt a saját egy-
háunkra, melyről hisszük, hogy hitvalJásában - a történelmi idők korlá-
tozó adottságai között - leghívebben tükrözi a Krisztus anyaszentegyhá-
zát, az igaz keresztyénséget.' Azért ehhez ragaszkodunk, még pedig jó
lelkiismerettel és őszinte hálával, mert ez vezetett és vezet bennünket az
élő Krisztushoz, a Benne való hitre, az üdvösség útjára, De éppen ha erre
az alapra állunk, akkor nyithatjuk egészen tágra szernünket; szfvünket.

.. Akkor úgy érezzük és tudjuk, hogy beletartozunk az igaz keresztyénségnek
ama csodálatosan gazdag életfolyamába, mely az apostolok napjaiban kez,
dődően a sz ázadok során végig ármlik egészen napjainkig és bizonyos, \
hogy soha el nemszikkad Akkor hozzánk tartozónak, a magunkénak,
a saját drága örökségünknek ismerjük fel és. ismerjük el' mindazt az élet-, \'

"és igazság tartalmat, ami a századok folyamán az igaz keresztyénség szelle-
méből sarjadt, virágzott és gyiimölcsözött,fűződjék bár kÚ Augustinus

, r' r'.
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vagy Ambrosius, akár Anselmus vagy Aquinoi Tamás, akár Clairvauxi Ber-
nát vagy Assisi Ferenc, akár Pascal vagy, Sailer nevéhez, - a saját öröksé-
günknek, még pedig nem bitorolt .jogon, nem is csak oldalágon. hanem
égyeneságon reánk származott lelki jog alapján, Mindenek a tietek, ti
pedig a Krisztusél vagytok."

Ez a,z oekurnenikus látás és lelkület képesít bennünket arra, hogy
testvért lássunk" becsüljünk és szeressünk mindenkiben, aki velünk együtt

.; hisz a megváltó Úr Jézus Krisztusban és testvérként közeledik hozzánk, -
bármelyik "denomnatióhoz" tartozzék' is, Bizonyos, hogy hívő katoliku-
sokhoz mindig közélebb állónak érezzük magunkat, mint olyan "protes-
tánsokhoz", akik elhagyták az evangéliomi alapot

És az igazság körüli harc? Ez megmarad rnindaddig, amig az Anya-
szentegyház ura új, talán minden eddiginél mélyebb meglátásokra nem
vezeti az Ö népét és egészen új lapot nem kezd a földí világban küzdö
keresztyénség történetében, Valószínű, hogy ez .csak további nagy meg-
próbáltatások során fog bekövetkezni, melyeknek olvasztó kemencéjébert
születik újjá és eggyé a keresztyénség. ha végleg és teljesen reáeszmél az
unum 'neceSsariumra; az egy szükséges dologra sleolvad róla minden, ami

,csak 'burok.
De addig is az igazságkŐrüli harc ne korlátozza a testvériséget, ha-

ném 'a testvéri' érzület moderélis, formálja a harcot.
, ~", .' '. • .' 1.'

". Végül a magyar élet világában aktuálissá vált nagy kérdésre tekin-
t~heí 'hadd' jelöljem meg néhány pontban legközelebbi és legfontosabb
feladatainkat és kötelesség einket. '

>r.' Ápoljuk, terjesszük, erősítsük mind magán, mind társadalmi éle-
tünktlen teljes odaadással a keresztyén testvériség szellemet. Keressünk és
használjunk ki minden lehetőséget, mely barátságos, testv~ries érintkezésre,
.Jcibeszélésre", együttműködésre alkalmat ád. Tekintsük ezt, kötelességünk-
nek különösen azokban a hivatalokban, egyesületekben, intézményekben,
melyek különben is közös munk ára hívnak bennünket

2, Ne érvényesítsük ridegen a puszta számszerű többségben rejlő hatal-
mat, hanem engedjünk testvériesen helyet és érvényesülést minden kornoly
ar ravalóságnak, tehetségnek és érdemnek.

3. Az igazság körüli vitáinkban legyünk tárgyilagosak, egymás kölcsö-
nös -rriegér tésére kornolyan törekvök é~ mellözzünk minden torzítást és
gyűlölködést Szóval vitatkozzunk testvéries szellemben s erre mindenek-
előtt a hittudomány művelői adjanak jó példát mindegyik oldalon,

,4. Sérelmeinket ne emlegessük mindig a nagy nyilvánosság előtt, mert
ezzel az ellenséges érzülettel kívülállók malmara hajtjuk a vizet. Tanácsos
volna, amint erről már szó esett, egy olyan közös fórum létesítése, mely
a sérelmi ügyeket bizalmas körben tárgyalná és gondoskodnék azok orvos"
Iásáról.

5., Utoljára említem a legfontosabbat: imádkozzunk a keresztyén egy-
ség megvalósulásáér t, nem utopisztikus rajongó módon, hanem a keresz-
tyén hit, szeretet és remény bensőséges komoly szellemében, Aki valamiért
komolyan imádkozik, azért kornolyan dolgozik is .. Az "ora et labora" itt is
kell, hogy együtt járjon.

Mindebben pedig lássunk egyidejűleg keresztyén és hazafias, köteles-
séget, hogy a magyar élet levegője mindinkább megtisztuljon ártalmas
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gőzöktől és miazmáktól és rnindjobban megerősödjék az az egységes keresz-
tyén magyar lelki arcvonal, melynek törhetetlenné kiépülésétöl függ nem-
csak oltárainkért és tűzhelyeinkért önfeláldozóan küzdő honvédhadsere-
günk diadalmas helytállása, hanem magyar hazánk és nemzetünk jobb
jövendője is.

Azért csak szálljatok, olajágos békegalambok! Szárnyatokat "ne fá-
rassza ki, hanem inkább erősítse az igazság nehezeke. Ne féljetek: előbb-
utóbb célhoz kell jutnotok, mert az Or akarja.

D. Dr. Prőhle Károly.

Pihenés és szórakozás.
Az egész emberi életet Isten és a sátán harca határozza meg. A harc-

nak az emberi életben látszólagos fegyverszünetei vannak. Ilyenkor Isten
hallgatni látszik s a sátán nem vonszol kimerítő nagy küzedelembe. Az
ember számára ezek a látszólagos nyugalmi idők a legveszedelmesebbek.
Az ember a .Iátszólagos fegyverszünetekben nem érzi, hogy szüksége van
Istenre. A gonoszra kísértés rendkivüli idejében és a bűnben elbukás mély-
ségéből az ember remegve menekül Istenhez. Míg ha a bűn titkon és éde-
sen hálóz be, az atyai ház fiai észrevétlenül és önfeledten mennek tékozolnL
" Az ember nyugalmi életét, munk áj án, gondjain és küzdelrnén felüli
idötöltését is e földön, az Isten és a sátán küzdöterén éli, A szüntelen nagy
harcból nem kapcsol ki sem a pihenés, sem a szórakozás. A pihenő és
szórakozó ember vagy Istennek, vagy a sátánnak embere és "tétlenül" el-
töltött idejében épen úgy építi, vagy nem építi Istennek országát, mint
a munka és szolgálat idején a maga munkájával és szolg álatával. A hosszú
és váltakozó életnek nemcsak a küzdő és munkás felére áll: "aki velem
nincs, ellenem van ... ", hanem arra az általában "napos"-nak tartott
oldalára is, mely az életnek pihenésben és szórakozásban eltöltött ideje.
lsten az egész emberre igényt tart, azaz az egész ember egész életére.
A sátán is ~z egész embert igény ti és egész életében ráküldi mind félel-
metes kísértéseit, mind az önfeledésben megejtő csábításait.

Luther lsten és a sátán örök harcára mutat: .Krísztus nemcsak vigasz-
'tal, hanem félemlít is. Vígasztalja azokat, akiket az ördög megrettent és
elcsüggeszt; de félemlíti azokat, akiket az ördög biztat és elkapat." Az' egy-
ház eszköze a krisztusi félemlítésnek is. A törvény és az evangélium hirde-
tőjének hallatni kell szavát az élet pihenésének és szórakozásának kérdé-
sében is. Ha az egyház nem hallatná szavát, örök feladatának betöltésében
mulasztást követne el. A hívek az Isten, oldalán állanak és lehetetlen állást
nem fog lalniok az egész ember egész életének rninden kérdésében.

Az állásfoglalást ma lsten a háború rendkívüli idején keresztül is <süt-
geti. Különösen sürgeti a pihenés és a szórakozás kérdésében. Amikor
nálunk magyaroknál és világszerte ma két felfogás csatázik, nem lehet
állást nem -f oglalni e két felfogással szemben- Vannak, 'akik a háborús
véráldozat, nyomorúság' és gyász idején vétót kiáltanak minden fajta szó-
rakozásra és vannak, akik sohasem látták olyan szükség esnek a szörako-
zást, mint éppen ma. Az utóbbiak a szórakozást az élet sójának, megújitó
elixirjének tartják. Szeríntük, ha.a háborús fokozott munka és idegélet

/.



liem is enged annyi pihenést és szórakozást, mint a békeélet. épen a
rendelkezésre álló kevesebb időt kell jobban és intenzívebben kihasználni.
Tételük szerint: a fokozott rnunka fokozott pihenést és szórakozást kíván.

Aki azt hiszi, hogy Isten oldalán állva könnyű az állásfoglalás és, hogy
. ez az állásfoglalás csak vétóemelés lehet a szó rakozás felé, vajjon minden

meggondolás nélkül elébe -merrie állni vétó ra emelt karjával egy vidám
vacsorára, vagy színházi előadásra induló harctéri sebesült csoportnak?
Vagy csak azoknak tiltaná el a szórakozást, akik mindig itthon éltek és
dolgoztak a belső arcvonal munkaf'rontján?

Viszont nehéz az állásfoglalás azért is, mert a keresztyén ember
sohasem csüggesztheti le a kezét és karjának mindig készen kell lenni
a vétóra ernelésre. A keresztyén ember szüntelenül lsten és a sátán harcá-
ban áll. Hátha épen ott kell lsten sze'rint vétóznia, ahol a "világ" szerint
valóságos kegyeletsértés beleszólni a pihenés és szórakozás kérdésébe.

A pihenés és szórakoz ás kérdésében azért is nehéz állást foglalni,
mert a Szentírásban csak a szórakozás bizonyos faitáira találunk tételes
tiltást. Aki részegeskedik és dobzódik, nem lehet Isten országának .örö-
köse. A Galáciabeliekhez, az első Kcrinthusbetiekhez és az Efézusbeliek-
hez írt levél alapján az egyház és hívőinek állásfoglalása a tivornyába
fuló bálok, a részegségbe torkoló házi mulatozások ellen éles és el nem
alkudható. A durva szórakozást űzök Isten országát sem öröklik, de hazá-
juknak és harcoló nemzetüknek is nyomorult tékozló fiai, mint az a négy
"keresztyén magyar" ember, akiket a közelmultban halálosan, vagy élet-
veszélyesen gázolt el egy villamosvezető. Az első egy részeg férfi volt,
a második egy magát önfeledten ruzsozó nö, 3 harmadik ismét részeg
íérfi s a negyedik a villamosvezető saját keresztlánya. aki mámoros volt
egy jól eltöltött leánybúcsú után.

A durva szórakozás, a tivornyába fuló mulatozás mellett azonban
még széles skálája van a szór akozás finomabb Iaitáinak. E szórakozások
lehetőségeinek valóságos erdejében a keresztyén ember már sokkal nehe-
zebben igazedik el. Isten igéje nekünk drága, szent pozitívumot mond.
Azt mondja, hogy Ö legyen az életünk Jézus Krisztus által. (" ... nékem
az élet Krisztus .. ") De az is pozitívum, hogya Krisztusban való élet nem
zárja ki a pihenés és a szó rakoz ás Iehetőség ét. Aki]; Krisztus tanítványai,
akkor is tudnak pihenni, mikor mások lázas munk ában keresnek "vígasz-
talást", a szívük akkor is vidám, mikor mások a kétségbeesés sötétségé-
ben vergődnek, akkor szórakoznak, mikor mások már enerváltak,' s olyan
helyzetben is mosolyognak, mikor a nevetés "világi baj nokai" sírnak.
A Krisztus tanítványainak vidámsága és derűje nemcsak azok számára
ítélet, akik megüresednek és e!savanyodnak a durvább és finomabh ~zóra-
kozások hajszolásában, hanem azok felé a keresztyének felé is, akik foly-
ton égő lázban nem ismerik a pihenést és Krisztusé csak "szórakozás-
rrientes" szomorú életben tudnak lenni. .

lsten igéje rámutat arra is, hogy különbőző adományokat kapunk.
Áldott ernberek élnek közöttünk, akiknek rendelés szerinti földi szolg ála-
tuk a mi szórakoztatásunk. 1rodalom, opera, hangverseny, tárlat, szrnház
~S filmszínház nem lenne a földön, ha nem lennének ezek művelésérc-
sajátosan rendelt emberek. A ponyvair odalorn, a zugszínház, az álrnűvészet
és fl karos filmezés csak azt jelenti, hogy meg nem áldott ernberek lehető-



séget és tömeget kerítettek hatalmukba és kuf'árkodasukban a sátán pusz-
tító céljait szolg álják.

A keresztyén ember ma - háborúban élve - sem kiálthat vétót a
szórakozás felé s szórakoz ás nélkül meg nem pihenhet a fokozott háborús
feladatok teljesítésében. A keresztyén ember pihenésének és szórakozásá-
nak kérdését aránylag könnyű is lenne elintézni, ha rá lehetne bízni csak
az egyes emberre. A szórakozás keresztyéni szabálya valahogy így hang-
zanék: úgy pihenj és 'úgy' szórakozz, hogy Istentől el ne szakadj, és kerüld
el vagy verjed vissza a sátán minden durva kísér tését, vagy finom csábí-
tását, amellyel épen pihenésed alatt, szórakozásodban Isten ellen kísért.

Isten és a sátán harca azonban nemcsak egyes emberekért, hanem
országért és hatalomér t folyik. Isten és a sátán harca földi országokban,
népek fiai és leányai között folyik. Ez a harc a magyar föld és a magyar
nemzet harca is. Mikor mi pihenünk és szórakozunk, bennünk Isten magyar
gyermeke pihen és szórakozik. Isten magyar nemzetünket akarja erős,
boldog, örvendező népévé tenni se népet zülleszti, itallal és dallal, kártyá-
val és ponyvával, látványossággal és hamis játékokkal a sátán, A pihenés
és szórakozás kérdése nem lehet egyéni kérdés, hanem közös ügy szemé-
lyes felelősséggel. A maga pihenésében és szórakozásában senki sem lehet
közömbös a keresztyén és magyar tömegek másfajta szór akozás-áradatának
közepette. Ha önmaga nem él a sátán narkotikumaival, látnia kell, hogy
ma még fokozottabban felejtkeznek hatalmas tömegek'a hamis pihenés és
pusztító szórakozás hangos áradatába.

Azok számára, akik magukra és testvéreik tömegére nézve akarnak
dönteni a pihenés és szórakozás kérdésében, a keresztyén szabályt emberi
és magyar szabállyal kell megtoldani. Ez a fogalmazás valahogyan így
hangzanék: nemesen, emberhez méltóan és magyar rnódra szórakozz.
A három meghatározás az előbbi keresztyén szabálynak nem is rnegtoldása,
hanem csak egyszerű magyar ázása.. Istennek eddig minden kiválasztottia
nemesen és emberhez méltó an, és minden magyar kiválasztottja magyar
életet élt.

\

Amikor a mult századokban a magyar keresztyénség Isten országáért
és lsten-ügyéért igazán harcolt, mindig magyar módon küzdött. A magyar
protestáns keresztyenségbe beszürernlett sok idegen ébresztö hatás is.
Az idegen hatások nyomában élet sarjadt, de mindig tiszavirág élet, ha
az idegen mozgalom nem tudott áthasonulni, magyarrá lenni és gyökeret
verni. A sátán mindaddig örvendhet, amíg a magyar földön nincs sajáto-
san magyar kegyesség, sajátosan keresztyén és magyar emberiesség és
sajátosan magyar és nemes szórakoz ás. Akit ma a szórakozás kérdése korno-
lyan Ioglalkoztat, rá kell jöjjön arra, hogy a magyar nép szórakozásának
kérdését igazán a hívő és a népük jövenclőjével törődő magyar ernberek '
akarják megoldani. Csak példaképen említsük meg, hogy az evangéliumi
keresztyén lapok kritika-rovatában szinte szóról-szóra ugyanazt a véle-.

'. ményt olvashatjuk a magyar filmekről, mint az építő irányú magyar
iapjainkban. Az egyik legnagyobb magyar betegséget, a mulatozásba fuió,
földet, házat, vagyont elpazarló magyar szórakozást, a sírva-vígadásnak
betegségét, csak az igazi magyar népi zene es ének művelésével lehet
gyógyítani. A zene, a tánc, a játék szórakozásának elfajulása a magyar
földön nem szüntethető meg crkölcsprédikációvaí, hanem csak a helytelen
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és káros szórakozás pozitív kikűszöbölésével, azaz az igazi szórakozásra
neveléssel.

Mint az életnek sok más területen, a pihenésben és szórakozásban is,
eggy é kell forrni mibennünk gondolatban, érzésben, magatartásban egy-
formán a hívő keresztyén és a magyar embernek. Hogy magyar ember
mivoltunk ne üresedlék meg és hogy a magyar föld világának széles utait
járva, útvesztőbe ne jussunk, ezt egyedül a hitünk biztosítja. De a lelki-
ismeretünk sohasem támadhat fel ellenünk, ha munkánkban és pihenésünk-
ben, szolgálatunkban és szórakozásunkban - a földi élet két nagy elhatá-
rolható oldalán _. akarunk és tudunk nemesen emberek és sajátosan
magyarok lenni.

Rédei Károly.

A magyar evangélikusság.
Magyarország mai határai közt kb. félmiIlió magyar evangélikus él.'

Oe ez a szám éppen úgy csak becslés eredménye, mint ahogy kb. 3/4 mil-
lióra becsültük a mai határok közt élő evangélikusok számát. A határokon
túl élő magyar evangélikusok számát pedig még megbecsülni sem lehet.

Ezért kényszerülünk megint arra, hogy az 191O-i népszámlálás ered-
ményein tájékozódjunk. Akkor az evangélikusoknak kb. egyharmada volt
magyar (31.2010), az 1,340.l43-ból 418.449.

1930-ból csak a csonkaország magyar evangélikusságáról vannak meg-
bízható adataink Akkor az evangélikusoknak 3/4 része volt magyar (75.2010),
.'')34 ezerből 401.644. Minket azonban annál kevésbbé elégíthet ki a csonka-
országi helyzet ismerete, mert a magyar evang élikusság két értékes tömbje
is kívülesett: a brassórnegyei és a gömöri. Az utóbbi azóta nagyrészt vissza-
került. Oe a brassóvidéki ma is csak közel van határainkhoz. Az elszakított
területeken e tömbökön kívül is mindenfelé éltek magyar evangélikusok

. szórványosan.
A mai határokon túl szintén élnek sokfelé az emlitett brassóvidéki

gyülekezeteken kívül is, pl. Németországban Öriszigeten, Szlovákiában
Pozsonyban, Besztercebányán, Csetneken, Eperjesen, Romániában Aradon,
Temesvárt, Nagyszentmiklóson, Varsándon, Szakadáton. Halniágyon.

- De nemcsak ezekről a jellegzetesen szórvány-rnagyar-evangélikus
gyülekezetekről nem tudn-ak általában, hanem arról sem, hogy hol él az
ősi magyar evangélikusság. Kétségtelen, hogya mai magyar evangélikus-
ságnak jelentős hányada megmagyarosodottakból áll. Azonban ez a tény
nem menti azt az általános tudatlanságot, amelyet a régi magyar evang é-

likusság ismerete terén találhatunk. ősi magyar evangé/ikusság él Kemenes-
alján és környékén, a Sajó és Hernád vidékén, Brassó környékén és Oros-
házán. Másutt is, de legalább ezeknek a tömböknek az ismerete szükséges
ahhoz, hogy a magyar evangélikusság jelentőségét a magyarság és az
evangélikus egyház életében meglássuk.

Egyházi szempontból persze nincs sem jogunk, sem okunk, hogy
különbséget tegyünk ősi magyar és megmagyarosodott evangélikusság
között, Jogunk nincs hozzá, mert akiket a magyarság befogadott, azokat
mi nem rekeszthetiüle ki. Okunk pedig nincs rá, mert egyházunknak termé-
szetesen magyarul kell szolgálnia azok közt, akik magyaroknak vallják
magukat. És különben sincsenek sehol egyszerűen "megmagyarosodott"
gyülekezetek. A megrnagyarosodottak mindenütt keveredtek részben más-
honnan odakerült magyar evangélikusokkal, részben pedig más vallású
magyarokkal. .

Tanulságos lesz még néhány adat 60 évvel ezelőttről. 1880-ban Vas,
Sopron, Győr és Veszprém megye terül etén kb. 75 ezer magyar evangé
líkus élt, Gömör-Kishontban kb. 12 ezer, Brassó megyében pedig ·kb. 15
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ezer. A brassómegvei magyar evangélikusság száma annál becsesebb ebsen
az összefüggésben, mert itt magyarcsodásról egyáltalában nem lehet szó. ,-
Vas rnegyében a rnagyarok közül 16"10 volt evangélikus és csak 6"10 volt
református. Brassó megyében pedig a mag yar oktöbbsége evangélikus volt,
5811/0, a reformátusok aránya pedig 13"10, tehát itt több mint négyszer annyi
magyar evangélikus élt, mint amennyi református.

Sólyom 'Jettő.
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Az .Igaz keresztyén házasságról.
Mivelhogy a házasság oly feloldozhatatlan szövetség és kötelesség,

nielyben a mindenható Or Istennek fiak, leányok neveltetnek és amelyhez
az Or Krisztusnak az ő Anyaszentegstáz aval való Szövetsége is hasonlitta-
tik, méltó azért és szükség es dolog is, hogy azok, akik meg akarnak háza-
sodni, mindeneknek előtte az Úrnak szájától kérdienek tanácsot és a ha-
sonló társnak választása felől először is az ö akaratját tudakozzák meg.
Ezt pedig a végre, hogy az Istennek békessége lakozzék a rni házainkban
és mi az ö szövetségét a mi utánunk következendő maradékainkra örök-
ségül hagyhassuk I

A legfőbb dolog, amelyet a társ választásában jól meg kelljen gon-
dolni: az igaz religió es az 'isteni ismeret, mert a hívőnek a nemhívővel
való összeházasodása tuiképen lehetne k iáb ráz ása és példázat ja a Krísztus
frigyének és velünk való szövetség ének ? ..

Mikor az ily (t. i. vegyes) házasok közül mindkettőnek külön az ön
religiójához kiváltképen való buzgósága vagyon, lehetetlen dolog, hogy
közöttük az egyenesség és bátorságos jó akarat tökéletesen megmaradjon,
mert nincsen erősebb kötele a barátságos egyenességnek a lelkiismeretnél.
Semmi nincsen, ami a szíveket keményebben összekötözze, hogynem mint
midön egyszersmind az Oristen előtt mindketten letérdepel nek és kezeiket,
sz íveiket őhozzá együtt felemelik egyenlő elmével az Isten igéjéből magu-
Kat vígasztalják és gyámolítjálc Az egyességnek erős kötele az a bizonyos
hiedelem is, mely a házasokban egymás között vagyon, hogy ininekutána
ők e ,földön együtt élten ek, az elválás nem fog soká tartani, hanem hogy
a mindenható lsten őket mennyekben ismét összebírja és szerkeszteti.
Ennek nem lehet helye az oly háznál, holott a férfiú és az asszony külőn-
böző religión vannak és a szeretet az lsten tiszteletének dolgaiban kétfelé
oszol és vonszon ...

. . .. Midőn a házasságban ;) gyermekeknek taníttatására jutand a do-
log, mily keservesen esik a hívséges keresztyén házas személynek. ha ...
mikor az Isten igéjének hallgatására az egyházba mégyen, csak egyedül
kell menni ....

. . . Azok pedig, akik oly okvetést iratnak, hogy az ő ~yermekeiket
úgy osztják meg, hogy a férfiakat az atya az ő religiójába, az anya a leá-
nyokat az övére taníttassa és tanítsa, semmiképen nem mentségesek! .
Igen messze van ez a jó pásztornak példájától, aki elhagy kilencvenkilencet
egy elveszett juhdt keresvén. Az atyák és az anyák eziránt ne csalják
meg magukat, hanem megtudják azt, hogy ök az Istennek minden gyerme-
keikről, a legnagyobbtól fogva a legkisebbig, számot kell adniole és mind-
azoknak lelkek úgy, mint őreáj ok bíz attak és hogy az ilyen osztozásnak
nem lehet ereje ...

, .. Ha az ilyen elvegyes 11ázasulások elvétve talán jól esnek is ... , ha
mindent jól meggondolunk, az ilyen házasulasból három annyi gonosz
származik, semmint jó. Aki azért az lsten áldását az ö házára akarja vonni,
hogyha házasülni igyekszik, vegye tudomásul az 'Istennek igéjét.

Szencí Molnár Alberf
(Híség es és idvösséges tanácsadás Az olly Házasságról, mely két ellen-

kező Religion való Személyek között leszen, 1625).
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A szép "keresztyén" név!
Ez a cím úgy hangozhatik, mintha valami gyönyörűség volna ebben

a névben és dicsekedni akarnánk vele. Van is benne gyönyörűség és van
ok dicsekedni ezzel a névvel. De úgy is hangozhatile ez a cím, nuntha
félteni akarnánk. Valóban féltés és n.em csekély ag godalmaskodás íratja
velünk e sorokat és kényszerít, hogy ennek a féltésnek és aggodalmásko-
dasnak hangot adjunk. Természetesen itt nem arról van szó, hogy érzel-
gősdit játszcg assunk és f el ruházzuk egyrészt ezt a nevet valami különös,
kegyes lelkek által készített glóriával. Nem is arról van szó, hogy ezt a
köréje font gloriát siratgassuk es valami módon kíméletrakérleljük a vÚá-
got. Ebben a névben kincs van elrejtve. Ebben a kincsben van a szépség e.
Ha féltjük és aggódunk érte, akkor is ezért a kincsé rt féltjük és aggódunk.
E nélkül a kincs nélkül igen színtelen ez a név és- üres cseng ésű. Ezzel
a kinccsel van igazi, nehéz veret'e és szépséges ragyogása.

E mögött a név mögött maga Jézus Krisztus rejtőzik. Jézus Krisztus
jelenti benne az igazi kincset, Ö adja a nehéz veretet és szépség es ragyo-
gást is. Vajjon ma, mikor széltébcn-bossz ában ujságok cikkeiben, napi-
lapok apróhirdetéseiben, üzletekben, kir akatablakokban, hivatalokban, ok-
mányokon mindenütt ott fityeg ez a név, hányan gondolják meg, há-
nyan döbbennek meg, vagy egyáltalában hányan tudják ezt?! Az nem
volna baj, ha sokat forogna közkézen és szájon ez a név. Hiszen az igazi
kincs a sok forgatásban csak csiszolódik és fényt kap. Ez a név valóban
ezt érdemelne. A baj ott kezdődik, hogy ércfedezetét elvesztegették, igy
értékét vesztette és teljesen elkoptattak. Pedig egy kis szeméremérzet is
hamar eszünkbe juttathatna. hogy ez a név még etimológiailag is magában
hordozza Krisztusnak nevét. Igaz, hogya keresztyén név etin{ológiája
egy kicsit elhom ályosodott a magyarban. Idegen nyelvekben azonban egé-
szen szembeötlő, Görögben: Christos és a christianos. Eza christianos
ugyanis keresztyént jelent. Képzése szerint pedig nem más, mint a Christos
tulajdonnévből' képzett melléknév. Jelenti azt az embert, aki Jézus Krísz-
tusnak híve, tanítványa, követője. Hasonlóképpen a latinban is: Christus
és a belőle képzett mellékuév: christianus. Ugyanígy van minden nyelvben.
A mi nyelvünkben azért homályosodott el, mert idegen, szláv közvetítéssel
került hozzánk és mire alkalmazkodott nyelvünk törvényeihez. közelebb
került a kereszt szóhoz, mint a Krisztus tulajdon névhez, melyből eredetileg
származik. Mert ha 8. keresztyén szót halljukés tudatosítjuk, rögtön a
kereszt szóhoz társít juk. Ha pedig azt kérdezzük, hogyan jutunk hozzá,
a keresztelésre és keresztségre gondolunk, ami a nyelv belső törvénye
szerint a kereszt jelével való ellátást jelenti. Még ha keresztségre gondol-
nánk, nem' is volna baj. A baj akkor kezdődik, mikor a keresztség tartalmi
ielentőségét figyelmen kívül hagyj uk és pusztán csak a kereszt jelével való
ellátás külsö cselekményére gondolunk. Nem 'kűszőbölhetjük ki ezt a' nyelvi
folyamatot. De kár is volna. Az a fontos, hogy ebben a keresztyén névben
érezzük meg mindig azt, akitől ez a név eredetét vette. Természetesen,
ha megérezzük is, súlyt számunkra akkor jelent, ha nem egy kétezer esz-
tendővel ezelőtt élt emberre gondolunk, hanem a kétezer évvel ezelőtt élt
ember Jézus Krisztusban a most is és örökké élő Jézus Krisztust Iatjuk.



Ha Igy várt a dolog, akkor hogyan van jogunk ahhoz, hogy Jézus Krisz-
tus nevéről nevezzük magunkat? (Azt hiszem, ha sok ember ezt a tényt
komolyan vennék, akkor hamarosan levetné ezt a nevet, különösen, ha nem
járna ma olyan sok minden előnnyel). A gyakorlat igen könnyen felel erre.
Három nemzedék anyakönyvi kivonata feljogosít erre. "Nem fontos, tiszte-
lendő úr, csak benne legyen, keresztyén!" A jogosultságunk, hogy Krisztus
nevével nevezzük magunkat, tényleg a keresztséggel kezdődik. Oe nem
azért, mert a kereszt jelével látnak el bennünket, hanem azért, ami a
keresztségben történik. Ott pedig az történik, hogy Jézus parancsa szerint
minket neki ajánlának fel, Jézus Krisztus pedig magáévá tesz. Hogy ezen
kívül még mit cselekszik velünk, azt rnost hagyjuk. Tény, hogy attól kezdve
a teremtett világon, igazság szerint, senki másnak nincs joga hozzánk, csak
egyedül neki. Ezért van jogom hordani a keresztyén nevet és magamat
Krisztusról nevezni. Ez azonban nem amolyan jelképes és külsö forma ág,
hanem sokkal rnélyebb dolog. A keresztségben Krisztus megszületik a
gyermeknek. A gyermek pedig mezszületik Krisztusnak. (Keresztség =
újj ászületés.) Mind ennek folytatása is yan. Krisztusnak élni kell bennem
és nekem is Krisztusban. Erre rendelte Jézu Krisztus az igét és a szerit-
séget. Ezért kell a gyermeket szüntelenül tanítani. Oe ezért hirdetjük az
igét a felnőttnek is egész életében szüntelenül. Ahol ige nincs, ott nincs
Krisztus sem és az ember is meghalt Krisztus számára. Ahol ige van, ott él
Jézus Krisztus és az ernber is Jézus Krisztusnak. E felöl parancsolta: tegye-
tek tanítványokká. Ezekről a tanítványokról van írva; hogy kezdték őket
keresztyéneknek nevezni, azaz kezdték őket Krisztus nevéről nevezni.
Erről rnindenki megítélheti, Icinek van joga ezt a nevet viselni és kinek
nincs. Ki hordja igazán és jogosan és ki bitorolja ezt a nevet.

A keresztyén nevet nem ruházhatjuk át, sem [elentésszükltésnek, sem
jelentésbövűlésnek nem tehetjük ki. Minden ilyen kísérlet és cselekedet
visszaélés ezzel a névvel és csak úgy lehetséges, ha Jézus Krisztust ki-
küszöbölik ebből a névből. Ez történt, m ikor a keresztyén ember és a
keresztyén anyaszentegyház helyett keresztyén vallásról kezdtek beszélni.
Ez azt jelentette, hogy Jézus Krisztustól megfosztották ezt a nevet és egy-
szerre tág tér nyilt, hogy a vallásból autonom erkölcsöt, egyéni élményt,
szubjektív érzést, gondolati vagy világnézeti rendszert építhessenek ki.
Ez történt, mikor a politikát is ellátták a keresztyén jelzővel é keresztyén
politika alatt sokféle programmnak adtak helyet. Megfért és meghúzód-
hatott alatta minden, hiszen elvették a szónak az élét. Ez történt akkor. is,
amikor a nemzeti éjet újjáépítésében faji alapokra kezdtünk helyezkedni
és egyszerre nagy becse lett a keresztyén névnek, még az áru és az üzlet is
egyszerre keresztyén lett. Igy lehetséges az is, ami ennek a folyamatnak
ad absurdum vezetését jelenti, hogy ú. n. "öntudatos" és mellétverő "ke-
resztyén"-nek kellemetlen Jézus Krisztus neve, gúny tábla, célpont, sőt
vörösposztó. Bizony igen megszégyenítő annak, aki komolyan veszi ezt
a nevet. A kivül áilónak pedig igen mulatságos lehet.

Van ebben a helyzetben valami igen szornorú és végzetes is. Ami
értéke a keresztyénségnek felhalmozódott a kornoly keresztyének és az
anyaszentegyház életében az egész emberi nem javára, Jézus Krisztus híján
igen megerőtlenedett és széthullásnak indult. Er thetö, - hiszen nincs, aki
értéket adjon neki, és nincs aki erővel és hatalommal töltse meg. A hitet-
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Koudcs Géza.

len világ erre mutogat és e miatt gúnyolódik: csak erre képes a tí Krísz-
tustok? Azzal nem törődik, hogy éppen azért jutott ide, mert mindennek
van helye benne, csak éppen Jézus Krisztusnak nincsen. Eszébe sem jut
ezért azokat vádolni, akik kiküszöbölték Jézus Krisztust az életből, hanem
egyenesen magának Jézus Krisztusnak támad, erőtelenséggel vádolja, meg-
tagadja és káromolja. Csak az teljesedik be, amivel Jakab apostol vádolja
híveit: káromolják ezt a szép nevet, melyről neveztetnek, sőt még erőseb-
ben Pál apostolnak a zsidóság elleni vádja: miattatok (t. i. akik ezt a nevet
viselitek) káromoltatik az Isten neve a pogányok között. Lehetetlenné van
téve ezzel az anyaszentegyház és a komoly keresztyének élete és munkáia,
de meg van bénítva a keresztyén élet missziója is. Vajjon kicsoda vállalja
ezt a felelősséget? Kicsoda áll helyt mindezért Isten előtt?!

Jó egy kicsit számba venni a keresztyén névnek gyönyörűséges szép-
ségét Jézus Krisztusban. De jó egy kicsit aggódni is érte és számolni vel,'
mi is történik ma ezzel a szép névvel ebben a világban.

SZÉL..JEGYZETEK
A budapesti evangélikus lelkészek
ezerötszáz pengöt ajánlottak fel arra
a gyüjtésre, amely országosan in-
dult meg a hadbavonultak család-
tagjainak javára. Ezzel azonban nem
vontak ki magukat a házról-házra
folytatott gyüjtésre való adakozás
alól. Mindenképen kifejezést akar-
tak adni annak a gondolatnak, hogy
a magyar evengélikus lelkész, ter-
mészetesen nemcsak- a budapesti,
semmi áldozat alól nem vonja ki
magát akkor, amikor az egész nem-
zet harcot viv életéért. Az is terme-
szetes, hogy lelkészi karunk' nem
pénzével rója Ie minden kötelezett-
ségét, hanem állandó szolgálatával,
amelyet az egyházi munkán túl
nyujt a maga község ében, városá-
ban. Friss szervezetek alakultak
(Bajtársi Szolgálat, Nemzetpolitikai
Szolg álat, Női Honvédelmi Önkén-
tes Munkaszolgálat, gyüjtéseket le-
bonyolító szervezetek, kisebb-ria-
gyobb hatáskörű bizottságok), ame-
lyek nem nélkülözhetik 'egyrészt il

lelkészi szervezö készséget, másrészt
az egyházi egyesületeket, amelyek
természetesen lelkészük vezetésével
veszik ki részüket a munka gond-
i ából. Bizony az is előfordul gyak-
ran, hogy a nemzeti közösség ért vál-
lalt kötelezettségek több időt és
erőt követelnek, mint az egyháziak,
illetve ~z ~2'yházi ~zol~ál:;!t nem az

a teljes, mint volt évekkel előbb.
De ki gondol arra, hogy szemrena-
nyást tegyen lelkészének. amikor
mindenkinek tudnia kell, hogy a
nemzet estével esik az egyház, a
gyülekezet is. Agyiilekezet le/ki-
pásztoro/ása helyébe a nemzet /elki-
pásztoro/ása lépett. Ez a szolgálat.
is lsten parancsa s E/őtte va./ó fele-
lősséggel kell végezni.

Az állami munkaközvetítés
váratlan fordulatot vett azzal, hogy
egyes városok ilyen jellegű hivata-
lait az állam átvette. Az irányított
gazdálkodás és termelés megköve-
teli a munkavállaló irányítását is, a
nagy szükség letek és a feleslegek
kiegyenlítését. Mégis azt kell rnon-
danunk, minden politikai él nélkül.
csupán mint a helyzet ismerői, nem
ez lett volna az első lépés. Ha öt-
emeletes épületet tervez az építész,
akkor vagy itt vagy ott, de nem a
harmadik emelet elhelyezésén gon-
dolkodik. A ruunkaközvetítés, job-
ban mondva munkásközvetítés,. csak
egyik részlete az ipari munkásság
életével, m unk ájával, ellátásával
kapcsolatos kérdéseknek. Az állami
munkaközve títésnél sokkal fonto-
sabb és nagyobb horderejű a kama-
rai kérdés. Ennek lényege az, hogy
amíg a munkaadók, a nagy és ki-
sebit vállalatok, Cltszálros szévet-



ségben tömörültek s egyöntetű' fel-
lépéssel ügyeiket nagy sikerrel vi-
szik a megvalósítás felé, addig a
magyar ipari rnunkásság teljesen
szervezetlen. Csupán egyes szerve-
zetek vannak,' baloldal tóI a jobbol-
dalig, de egyik sem mondhatja még,
hogy képviseli a magyar rnunkássá-
got. Mi legyen hát velük? Meg kell
találnia lehetőséget arra, hogy lét-
.rejőjjön a munkakamara (és nem
munkáskamaraf). Ebbe a szervezet-
be azonban ne csak a .munkások
tartozzanak, hanem a munkaadók is.

-Ne álljon tehát állandóan egymás-
.sal szemben a két tábor, a tőke és
munka tábora, fianem egyesüljenek.
Az egyesülés pedig találja meg
képviseletét a törvényhozásban és
felsőházban is., Ez tehát az alap.
Amint megvalósult, jöhetnek az eme-
letek. .
Politizáló szin,s~~knek,
.ak arja a liberális baloldal megbé-
lyegezni azokat a bátrakat, akik
merték elkezdeni a nagy próbálko-
zást, népünk igazi kérdéseivel való
erőteljes foglalkozást. Azt mondták:
-ez propaganda, párteszmék szolgá-
lata, idegen tanítás előtt való meg-
hajlás s annak szolgai másolása,
nem tiszta művészet, Veszendőbe
megy a színjátszás, a 'fiatal magyar
filmművészet, íróink a szélsőjobb-
oldal vezércikkjelt elevenítik meg
jelenetekben s mindez a tömeg íz-
léstelen ízlésének s a pénzkeresés
könnyű lehetőségének hatása alatt
történik. Mindezt pedig olyan fel-
sébbrendüséggel írják, mintha ha,
z ánkban' a művészl ízlést, a nem-
zet rnűvészi követeléseit, szükség-
leteit egyedül ott isrnernék, kép-
viselnék. Az állítások erősítéséhez
pedig felvonultatják a zsidó tör-
vény által lesujtottakat, a telje-
sen kivénhedt "nagy" írókat, régi
világ' "művészeit" s szerntelenségü-
ket komoly tudományos színezetű
cikkekben foglaItatják össze. Egy-
szóval, amit a magyar jobboldal ma
politikamentesen . alkot, ír. vagy
tnond, az már önmagában politika,
de a liberális baloldal véleménye
emberi szentírás, 'századok tiszta
tanítása,' mentes rfjinden potítikétát,

Ilyent pedig azok írnak, akik a
világ minden szinpadát megfertőz-
élék világpolitikájukkal, akik a nyo-
morból csak a pénzük előtt meg-
'hunyászkodókat emelték ki, a mű-

vészek érvényesüléséért előbb gon-
dolkodásuk tisztaságát kérték cse-
rébe, akik a legelső szinpadon is
gyakran áldoztak f ajiságuk erényei-
nek, akik megteremtették a trágár-
ság és meztelenség darabjait s -nern

"atallották azokat képekben sokszo-
rosítva gyermekeink elé tenni. Min-
den tehetségük, gondolatuk és mun-
káiuk a pénz körül forgott. Most
pedig fel aj ánlkoznak a magyar er-
kölcs és művészet őreiül. Ebből nem
kér a nemzet. Ilyen szolgálat köny·
nyen halálossá lehel. De tanulság-
nak jó volt minden szó, amit írtak.
Miattuk is megerősődWnk elhatáro-
zásúnkban: semmi nem ke1-l, ami,
nem magyar ... S hogy mi magyar,
annak megítélését nem bízzuk olya-
nokra, akik a magyarságukról bár-
mikor könnyen le tudnak mondani.

Az 'istenti~~tel.teklát8gat~tt~ága
a háború reánk köszöntésével hatá-
rozott emelkedést mutatott. Minél
inkább vettünk részt a harcokból.
de különösen az emlékezetes légi-
támadás után, egyszerre valami
csökkenés jelentkezett. (Ezeket a
jelenségeket természetesen nem le-
het oly határozottan észrevenni
nagyvárosi gyülekezeteknél. mint
közép- és kisebb gyülekezeteknél.)
A látogatottság csökkenése azonban
nem annyira lelki, rnint fizikai kö-
vetkezrnény, Tekintetbe kell venni
ugyanis, hogy a légi veszély miatt
állandó légvédelmi őrséget tartanak
nemcsak községekben, hanem ipar-
vá,l~a,latokn-aI"is" sot 'ott -Ill'ég ,inKáBb.,
Azonkívül a rnunka tempója hivata-
loktól kezdve a műhelyekig oly
nagy (hiszen sokan dolgoznak he-
tenként 48 óránál jóval többet),
hogy a hét végére mindenkin erőt
vesz a testi kimerültség. -Ehhez kell
számítani még a közellátással kap-
csolatos nehézségeket. amelyek kény-
szerítőleg hatnak az emberekre,
háztartások vezetőire s bizony kény-
telenek sorban állani, utánjárni és
így tovább. Ha az, istentiszteleteken
résztvevők' száma kevesebb lett is,
örvendetesen nővekedett az adomá-
nyok összege, _a perselypénzek ösz-
szege. Mintha ennek nemcsak az
lenne az oka, hogy több pénz van
forgalomban s kevesebb a- vásárlási
lehetőség, hanem a megértés is erő-
södött az emberek nehézségei vel
szemben.
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Szellemi élet.
Ügyvédekből irodalompárloló és írótámogató társaság alakult. A csat-

lakozók rendes tagdíjjal járulnak hozzá a célhoz. Az első egyezer pengő
díjat a társaság 'Sinka Istvánnak, a "Fekete bojtár vallomásai:', a "Harminc-
nyolc vadalma" írójának, a "Denevérek honfoglalása" és seregnyi igaz
'magyar vers költőjének ajánlotta fe!. Ez a döntés a társaság jó magyal-
vizsgája is egyben.

A könyvpiac eseménye az J1Jyés Gyula szerkesztésében megjelent
HA francia irodalom kincsesháza". Illyés Gyula nagyszerű kis bevezetőjé-
ben maga mondja ki azt, ami mindenki száján lenne, aki végiglapozza ezt
a könyvet. "Hogy fejezi ki háláját az ember egy nép iránt? Bessenyei.
Petőfi, de hány magyar író gazdagodott a francia szellem kincsesházából ?
A fordítás tisztelgés is. Hálánk jeléül szeretném felmutatni ezt a tisztelgés-
gyüjteményt a francia népnek, sorsa nehéz pillanatában." A könyv az.
utóbbi' idők egyik legtökéletesebb magyar munkája. Magunkat is meg-
tiszteltük vele. Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula
végezték a 'fordítások oroszlánrészét. Művük kornoly bírálatok szerint vete-
kedik a franciáva!. Mellettük egész sor magyar költő kitűnő fordításai
tanuskodnak a magyar-francia költői kapcsolatok gazdagsága mellett. A leg-
régibb, francia verses szövegtől, kezdve a középkori és újkori, valamint
Iegújabb francia költök versei szólalnak meg nagyszerű válogatásban.
A, könyv értéke az, hogy különösen olyan területen hoz gazdag anyag ot,
ahol eddig zeg ények voltunk ismereteinkben, s hogy mindenütt figyelte
a magyar vonatkozásokat. A válogatásnál Illyés abban sem tagadta meg
mag áj, hogy mindenütt kereste a népi kapcsolatokat. ,

Figyelmet kelthet még egy kiadvány az 'irodalomtörténet köréből :
SzikJay Lészlo: A szlovák irodalom. Sziklay a 'szlovák irodalom széleskörü
ismeretében, nagy olvasottság eredményeként igen ügyesen mutatja meg,
hogy a szolvák -Irók egy bizonyos, .Jumgarus lelkület" levegőjében gya-
korta még akkor is a magyar irókkal azonos lelki magatartásúak, ha épen
magyar-ellenesek voltak. Kár, hogy a könyv a XIX. sz. végével lezárja
tárgyalását, s kár, hogy fenti alaptételét kicsit a szlovák irodalom teljes
bemutatásának rovására agyonbizonyítja, de mindenesetre olyan kulturális
cselekedet, amiért hálásak lehetünk. Ha többet foglalkoznánk a környezó
népek kultúráj ával, s abban okosabban keresnénk magunkat mint eddig,
könnyen megszabádulhatnánk kulturális kisebbrendűségi érzéseinktő!.

Alillafüredi irólalálkozó igazi jelentősége most bontakozik ki előt-
tünk, rriikor a napilapok ügyetlen, s egyedül a miniszterelnök beszédére
szor itkozó közlései után néhány folyóirat visszatér reá. A Magyar Élet
Januári számában Pálóczy Horváth Lajos igen kedves, sokat mondó napló-
-jegyzeteket közöl, s ezekből tudjuk meg, hogy ezen a talalkozón értékes
közeledések történtek urbánusok és népiek, fiatalok és öregek, talán "jobb~
oldaliak" és "baloldaliak" között, sokan megtanulták egymást ismerni,
sokan rájöttek, hogy a másik nem is olyan "fekete", s még az is meg-
történt, hogya magyar népdalban, amit Ádám Jenő tanított, s a népirók
lelkesen énekelték, egybeforrott ez a nagyon differenciált társaság is.
Miniszterek, képviselők és irók közös magyar énekéről írja' Pálóczy: "Úgy
éreztem, hogy mikor ezt a dalt mindnyájan együtt el énekeltük (Erdő nin-
csen zöld ág nélkül), akkor vált a lillafüredí értekezlet. valóban történelmi
jelentőségűvé."-

Kelemen Krizosztomnek, a pannonhalmi főapátnak karácsonyi cikke
a' keresztyén egyházak lelki megbékélésének munkálásában nagy visszhan-
/;ot keltett. Ravasz László, Kapi Béla, a Református Élet és az Evangélikus
Élet hivatalos válaszai mellett a napisajtó is föltűnő érzékenységgelés
megértő lelkesedéssel írt róla. Ilyen hangok általában PannonhalmáróI
szólalnak meg, s általában Esztergomban szoktak utánuk hallgatni.
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Folyóiratok.
Figyelőnkben a délvidéki szellemi élet felé szeretnénk fordítani olva-

sóink figyelmét.
A Délvidéki Magyar Közmívelődési .Szövetség, mely Újvidéken műkö-

dik, most adta ki részletes munkatervét. Beszámol arról, hogy a vissza-
foglalás ideje óta a délvidéki magyarság ezreinek elhelyezésévei, az iskola-
kérdések, a közigazgatás, a társadalmi kérdések megoldásában való közre-
működéssel, a személyi igazolásokkal. a néprnívelés megszervezésével és
több, mint húszezer személyi panasz elbírálásával. telt az idő. Ezután át-
fogó munkatervükben fel akarják ölelni a délvidéki kultúra minden szük-
ségletét. Analfabéta-tanfolyamok, népművelési előadások, néprajzi gyüjtés,
gyöngyösbokréta megszervezése, népkönyvtárak felállítása, gazdasági szak-
iskolák, könyvek, kiadványok terjesztése, szórványmagyarok gondozása
lesznek a' főfeladataik. A valóság talaján járó öntudatos programm mögött
300.000 magyar tag sorakozik.

A Kelengy e, a Délvidéki Irodalmi és Művészeti havi folyóirat Zornbor-
ban jelenik meg XI. évfolyamában. Herczeg János szerkeszti (a lap Szerit-
eleki Kornél és Csuka Zoltán alapítása). Tanuságul, hogy ez a folyóirat
tisztában van magyar feladataival, a decemberi szám tartalomjegyzékét be-,
rnutatiuk: Bodroghy Szabolcs: "A bácskai székelyek karácsonyi szokásai",
Bánó István: "Karácsonyi népszokásole Zentán" címmel közölnek tanulmá-,
nyokat. Majtényt Mihály "Telepítések és juttatások Bácskában" c.rnú cik-
kéből megtudjuk. hogya zentai járásban egyedül több föld került juttatás.
útján magyarok kezébe, mint az ettől független csángótelenítéssel kapcso-
latban (húszezer hold). Kiskérixlános: '"A súgény ember élete Bácskában".
Illés Sándor: "Egy bácskai magyar falu" címen értekezik. A kulturálís,
kapcsolatokat kifelé egy erdélyi és egy bolgár Író novell áj án keresztül.
ápolják, s a képzőművészeti rovat a Délvidéki Szépmíves Céh problemati-
kájával foglalkozik. ' .

A Délvidéki Szemle a szegedi egyetem folyóirata, Keltav-Kastner Jenő
szerkeszti, s szerkesztőbizottságát olyan nevek jelzik, mint: Bartucz Lajos,
Halasy-Nagy József, Kerényi Károly, Kogutowicz 'Károly, Sik Sándor,
Szentgyörgyi Albert. A legutóbbi számban az evangélikus szellemi életet
érdeklő cikk jelent meg: Földes Pap Károly cikke Bőhm Károly filozófiájá-
nak alapellentmondásairól. Szerző igen figyelemreméltó módon tárja fet
Böhm azon igyekezetének filozófiai tarthatatlanságát, mellyel a transz-
cendens valóságot ki akarta küszöbölni, s el akarta érni, hogy "oe kelljen
ismeretlennel magyarázni az ismertet". A folyóirat szép tanulmányt közöl
Madácsy Lászlótól Juhász Gyula és Oláh Gábor költői barátságáról, s,
figyelőt hoz a szÓrványnlagyarságról., .

Igen fígyelemreméltó tanulmányt közöl a Kárpátmedence c. folyóirat
Gorodny Novák Sándor tollából a nemzetiségi kérdésről. "Ha egy nemze- . j

tiségí állam el akarja kerülni, hogy közte és nemzetiségei között belátha-
tatlan kimenetelű harc fejlődjék ki, azoknak idegen közösségét céltudatos
munkaprograrrirnal az uralkodó nép eszmei és anyagi konstrukciójához:
kell idomítani." "A nemzetiségi érzelmi kört összetartó tényezők - ugyan-
is - a népcsoportban öntudatosodnak, ezt az uralkodó' néptől való külön-
állás érzete követi, az öntudatra ébredtek közösség i célokat tűznek ki, é .
a végén céljaikért harcolni fognak." "Az ember nemzetiségi hovatartozá-
sát közösségi érzete dönti el." Azért "arra kell törekedni, hogy az állam
minden tagjának, ha öt nyelven 'is, de egyforma kulturális, szociális, törté ..
neti, állameszmei és politikai szenilélete legyen". Ezután vizsgálja szerző,
hogy mit tettek az európai nemzetiségi államok a népcsoport jaik békés
beolvasztása érdekében, s megállapítja, hogy első a nemzetiségek nyelvén
beszélő, de az uralkodó nép kultúrájában, szellemiségében élők által mun-
kálandó mind szélesebb körű kultúra terjesztésének szükség e. Ezek mellett
az állami ifjúsági mozg almak, a katonáskodás, a munkaközvetítés és az
áHandó telepedés-ellenőrzés játszanak szerepet olyanirányban, hogya nem-
zetiségekét az uralkodó népben elkeverjék, sennek szellemiségét arra rá-
sugározzálc ' Dezséry-Mórocz.



Platon: A lakoma. Budapest,Officina- írása. Eur ópai viszonylatban is nagy-
Kiadás. - Ez a dialogus eddig két ma- szerü alkotás, s öntudatos magyar em-
gyar fordítást ért. Egyi'ket háború előtt ber szükséges olvasmánya. Dyl
Erdélyben, Szabó András adta közre,
könyvtárakban is alig található. A másik Énekek éneke. Budapest, Officina-
Dercsényi Móric fordításában jelent meg kiadás. -Kerényi Frigyes nagyon ér-
a Philosophiai Irók Tárában. Nyilván dekes, de elég vitát tamasztható "tanul-
csak azok olvasták tehát, akik egye- mányával szent Jeromos Canticum can-
nesen filozófiával akartak foglalkozni. ticorumjának 'fordítása. Nem a Vulgata
Telegdi Zsigmond élvezetes fordításá· szövegét használja, mert abban a Szep-
ban most közkincs. A lakoma Platon tuagintából való kiegészítések vannak,
legnagyobb ko rszakábö I való, (Kr.' e. 380 hanem Migne Patrologjae Cursus Com-
'körü! 'i'fódett,) egymásut-án -ömíenek ek- pletusa .Jatin . sorozutának. XX.vN,J.~köte-
.kor tollából a, Phaidon, a Phaidros é s tében Szent Jeromos rnunkái között
az Állam. Agathori lakomáján a világ- Párisban 1890-ben kiadott szöveget. Ke-
irodalom egyik legérdekesebb beszéige- rényi jobbnak tartja Jeromos f'ordttását
tését tartják a szer elemröl. A platóni sze. a tudományos bibliafordításoknál,s ma-
relem filozófiai rnélység ei között igazi gyarnyelvű fordításához csak azt a célt
költészet lángol s szépséggel fűti át a szabja, hogy érthető legyen. Kerényi vi-
pogány világot. Dyl lág osan .csak.riépuirodalmí termeket "ke-

res az Énekek Énekében, s az Off'icina
Petőfi: on reizok. Budapest,Officina- is ezért adta ki. Dyl

:kiadás. - Az 1845-i felvidéki utazásaról
írt utirajzök s az uti levelek, miket Saint-Simon: XIV. Leios udvara. Bu-
Kerényihez intézett, de neki soha el nem dapest, Officina Könyvtár. A napkirály.
küldött, (a Hazánkban jelentek meg) udvarában az udvaroncok és kegyelt nők
Petőfi prózájanak legragyogóbb lapjai. egymást maró, a király kegyéért ver-
Lírai mélység, könnyedség, báj, szikr ázó sengő, pletykás, fondorlatos, kevés jel-
gondolatok, szabadság, bátor szókimon- lemmel, de annál több 'szellemmel telj-
dás, valami utánozhatatlan ifjú játékos- tett légkörében élt egy 'herceg, Saint-
.ság s szédítő költői öntudat valóban le- Simon, s maga is tökéletesen hozzáido-
nyügözően hatnak benne a mai olvasóra. mult az udvari világhoz. Az udvari élet
Csupa szubjektivitás, csupa lírai' szeszé , életeleme volt, s bár alig néhány gene-
lyesség, s közben hatalmas vágások az ráció óta tartozott a főnemességhez, gő-
irodalmi ellen'feleken. Ki gondolná, mi- g ösebb volt, mint a legnagyobbak. Ez
ly en kurucos csatározó volt Petőfi az az ember késő. öregségében . nagyszerű
irodiiIGl,m.be.rkeilfillll. "Uia'in\~ia"" Ha rnér .. naplóba- fűz he -össee t;ea4eiyéseit: Va16-
2 Hiadorok is drágagyöngyöket írnak, ban elsőrangú elbeszélő, remek emléke-
akkor én verseimet kavicsoknak. vagy zőtelhetséggel, s a pletykás emberek tör-
cseresznyemagoknakkeresztelem .. .' Dyl téneti szempontból nagy 'hasznot hajtó

bőbeszédűségéveI. Dyl
Bethlen Miklós: Öné/etírása. Buda-

pest, Officina-kiadás. - Bethlen Miklós Columbus: Uttneploie. Budapest, Offi-
elfeledett magyar. Sokszáz oldalra. te- f icina-kiadás. - Columbus, aki az ala-
hetö önéletleírásából ez a ihetven oldal kuló Spanyol-birodalom expanzív lelké-
persze csak izelítö, de arra jó, hogy fel-' től hajtva véletlenül felfedezte Amerikát,
figyeljünk reá. Az erdélyi memoár-írók rendszereis hajónaplót írt. Ez a napló a
gazdag sorát nyitja. A "maga rnentsé- fedéllapján, meg két .lapján kívül elve-
g'ére" ír, de alig van köz érdekűbb do- szett. A királyi család azonban lernasol-
kumenturnunk koráróL Az ezerhatszázas tatja, s sokáig nagy titokzatossággal
évek históriája, s gazdag kúlturtör téne- §rizték, s mivel a portugálokkat volt
te, a Rákóczi felkelés kora egy igaz író- minvitatkozni az új gyarmat felett, va-
szemtanú tolmácsolásában bomlik ki lószjnűep kegyc;~ ha~tsítlÍlso,k~t, vittek
előttünk. A Bát'hotyak,Bet'hlenek, 1Rá_ rajtavégbe. A napló mégis nagyon er-
köcziak életéről, Keresztury Pálról, dekes, A fordító Szerb AntalFigyelmez-
Apácz ai Csere Jánosról, Bazir Izsákról, tet arra, hogy ebben a naplóban meg
Teleky Mihályról, Caraffáról, s utazása lehet figyelni, milyen véletlen ekből és
révén az akkori Európáról, mit magyar kicsinységekből születik a történelem .
.szemmel néz, pótolhátattanul érdekes Columbus mindenesetre nem tudta, mek-
főljegyz ések rsora Bethlen Miklós őrtélet- kora hős" hiszen nem, tudt-a' azt-. sem,



mekkor a nagy a tenger. Mi pedig f i-
gyelmeztessünk arra, hogy ebpen a nap-
lóban. feltárul a. középkori ember végte-
len képmutatása. Derűt keltő, hogyan
keveri Columbus az ájtatos szavakat
ar anyhajszás sóvárgásával. A parton ke-
resztet állítanak, s az angol közrnondás
szerint "térdre esnek, de aztán rögtön
a -bennszülöttekre,". Dyl

Chamisso: Slemil Péter. Budapest,
Off'icina-kiadás. Chamisso francia
emigráns család ifjú sarja, mikor Német-
országba kerül, mégis -a romantikus ha-
zafias nérriet szellem egyik legmarkán-
sabb képviselője. Az 1812 utáni politikai
események következtében visszavonul,
egy grófi 'házban meghuzódik, s "idő-
töltésból. meg hogy barátja gyermekei-
nek örömet szerezzen" megírja a Sietnil
Pétert; érzelgős, fantasztikus, romanti-
kus, furcsa nístöriat egy férfiről, aki
eladja az ördögnek az árnyékát, s ár-
nyék nélkül nem találhatja helyét az
emberek társadalmában. Ez a kis könyv
egy csapásra világhírűvé tette, s ma is
eleven olvasmány. Akkor rögtön, s ma is
minden olvasója azt érezte rajta, az
"árnyék", "amelynek e csodálatos tör-
ténet minden szereplője olyari groteszk-
túlzott jelentőséget tulajdonít", sokkal
több, mint "árnyék". Talán mindazt je-
lenti "együttvéve, ami az embert a tár-
sadalom tagjává avatja: a többiekhez ha_o
sonló, rendes, bizal'omgerjesztő polg á r-

. r á". Aki' az emberek közt akar élni,
annak "pénzre és árnyék ra" van szük-
sége. Ilyenmódon a Slemil Péter túl ko-
rnoly rnese a gyermekeknek, s törhe-
tetlenül időtálló a m i számunkra. Dyl

Morus Tamás: Utópia. Budapest,Offi-
cina-kiadás. - 1478--1 535-ig élt Mürus,
kora egyik legérdekesebb embere. Mo rus
szerzetesnek indul, de kor a legnagyobb
jogásza lesz. Magánéletében kiegyensú.
lyozott, rükünszenves. bölcs, aki sok
gyermekét jó humanistává neveli. VIlI.
Henrik szeszélyes uralmát végtelen te-
hetséggel szolgálja, egész Anglia kezé-
ben van csaknem, mégis a haíált választ-
ja a tüntető csatlakozás helyett az első
elvi kérdés felvetődése idején, akkor,
mikor a király mag.a akar lenni az egy-
ház fejévé. Ember, aki világéletében a
maga feje után ment, művejtség ére és
becsületére hallgatott olyan korban, rni-
kor az önkény, a képmutatás, a jellem-
telenség reneszánsz jelenségei az uralko.
dóak. így értsük az Utopiát is. Egy tisz-
tességes, bölcs, józan ember hívja benne
belátásra hanyatló kora tétova emberét.
Ma már mosolygunk tervein. (Az arany
zerepe Utópiában!) Oe 'ha .arr a gondo-

lunk, hogy m i ko r tette ö a világnak
ezt az első szociális ajánlatot, akkor
áhítattai lapozgathatjuk ezt a k is köny-
vet. Dy,1

Peil Rudolf: Der Christ in der Ge·
meinschaft. Werkbuch der katholiseben
Religion. lll. rész. Freiburg, '1942, Her-
der-kiadás, 236 lap, ára 3.60 RM. - Ma"
mintegy a liberálizmus individualizmu-

,sára való reakcióképen. a szellemi élet
minden területér a kollektív, közösségi
gondolat moz g atja meg. Peil e művében
azt tár ja .elénk, hogy a katolikus ke-
resztyén ember élete milyen közössé-
gekbe van beleágyazva. A családi, vér-
ségi, baráti és bajtársi közösségeken át,
elvezet az embernek Istennel való kö-
z össég éig, amely a teremtésben, az [ge:
testté válásaban és a Szentlélek kiár asz-
tasában jelenül meg. Az.egyház, a Krisz-
tus élő teste, a maga tagjait a Krisz tus-
ban hívő emberek közösségévé fonja
össze. Peil könyve a katolikus egyházat
szinte a nagy távlatú, fenséges közös-
ségek egyházává teszi, ahol minden a
közösség et szolgálja s mindent erre a
szelgálatra lehet visszavezetni. A mű
komoly teológiai tartalma mellett az

,épülést' szolgélja s így minden keresz-
tyén emberhez van mondanivalója.

Dr. Ottlyk Ernő.

Koncz Sándor: Hit és valláso A ma-
gyar református vallástudományi theoló-
gia kibontakozása és hanyatlása. Deb-
recen, 1942, 152 lap. - A feldolgozatlan
és megiratlan magyar teológia-történet
régóta súlyos adósságként nelhezedik re-
ánk. Ebből a teherből törleszt egy részt
Koncz Sándor. A racionalista, romanti-
kus és liberalis irányokat tárgyalja bö-
vebben, a kísérő egyház iasabb és al.
utolsó időben megújhodó mozgalmakat,
egyéniségeket kurtábban. Márkus Jenő-
úttörését kiszélesíti és nagyon figye-
lemreméltó, tanulságos képet rajzol az
eddigi teológiai munkáról. Kár, hogy az
evangélikus vonatkozásokat kikapcsolja,
holott már csak Böhm Károly miatt sem
lehetett volna ezt tárgyszerűen meg-
tenni. A további munkához sok adaléket.
és ösztönzést nyujt. Kívánatos is volna,
hogy szamos részlettanulmány készülne
a Fontosabb nyitott kérdésekről és je-
lenségekről. Minden teológiával foglal-
koz tanár és lelkész nagy nyereséggel
forgathatja Koncz könyvét. n .. 6.

Földváry Antal: A magyar reformá-
tus egyház és a török utelom. Buda-
pest, 1940. 212 lap. - Amint az előszó
maga is megállapítja, e könyv elsősürban
adatokat hord össze a címben jelzett
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témához. Ez bőségesen és pontos forrás-
utalással történik. Az adatok csoporto-
sítasaban alkalmazott szempontok szin--
tén bizonyítják a szerző alaposságát.
Ilyen fejezetek vannak benne: A refor-
mátus egyház í törvények és a török, A
törökök keresztyén hitre való térése, A
török kegyetlenkedése a reformáció hí-
veivel szemben stb. A munka már így
.is .igen hasznos eszköz a 16-17. századi
.egyház . és magyar történet megismeré-
sében, de szükség es az anyag újabb
feldolgozása, 'hogy a szerző munkája
még hasznosabbá váljék. Az adatok
újabb értékeléséhez és elrendezéséhez
hozzá fog majd tartozni az evangélikus
vonatkozások elkülönítése a reformátu-
soktóI. A szerző szinte mindenkit refor-
'mátusnak vesz, akit megszólaltat; a 16.
század első felében szegedi reformátu-
.sokról beszél, és így tovább. Pedig még
annak a kérdésnek is szemébe kellett

'volna néznie, hogy volt-e valami különb-
ség a török-református és a török-evanv'
gélíkus viszony között. S. J.

Berkenkopf Galina: Die Rast in Vi-
-terbo. Freiburg, 1942. Herder-kiadás, 79
Iap, külföldi ár 0.90 RM. - Egy külö-
nös barátság története beleágyazva a
VI. sz. viharos eseményeibe. Itáliát lon-

.g obard hordák dúlják. Előlük menekülő-
ben húzódik egy fiatal szerzetes a .vit er-
bói kolostor falai közé 'rövid pihenó re.
mielőtt rendje küldetésében tovább utaz-
na észak felé. Itt találkozik a letűnő
pogány világ egy rokonszenves képvise-
.lőjével. Egy életre szóló barátságot köt ,
nek. Beszélgetésükben a keresztyén s a
Pogány világ szellemi párharca dől el

-- az előbbi javára. - A szép kiállítású
könyv Irodaírni igénnyel fellépő építő
.irat. Sorai közt igen sok célzást érzünk
ki a keresztyénség és pogányság mai

'harcára. Egyúttal a jellegzetes katolikus
keresztyénségnek is mély és őszinte
'képét kapjuk. Groó.

Görres Ida Friderike: Die siebenfache
.FJucht der Redegundis. 3. kiadás. Frei-
burg, 1942. Herder-kiadás, 258 oldal, kül-
földi ára 3.38 RM. - Szent Radegundis,
thüringiai királyleány, frank királynő

-élettörténete érdekes kísérlet a szentek
életének modern felelevenítésére. A há-
nyatott sorsú fejedelmi sarj élete egy-
úttal bepillantást enged a V!. század

.Európájáb a: a keresztyénség nyugati
kezdeteibe. - Egy tudós, egy költö és

·egy leány váltakozó párbeszédéből bon-
. takezik ki a történet. Ez a szekatlan
-elöadásmód mindvégig leköti az érdeklő
dést; egyúttal tanúlságosan szemlélteti:

.mint működik közre ;:. hagyomány ki-

alakítasán a történeti kutatas, a költői
képzelet és a hívő beleérzés. . Groó.

Bardtke Hans: Hesekiel. Leipzig, 1940.
Schloessmann-kiadás. 168 lap, ára 3 RM.
- Az összes próféták között talán Ezé-
kielt hanyagolta el leginkább nemcsak
a tudományos kutatás, hanem abibliát
olvasó keresztyének többsége is, mert
nehéz a megértése. Bardtke most még-
mutatta elsősorban a lelkészeknek és a
művelt közönségnek szánt könyvében,
hogy csalódtunk. Ezékielt valóban nem
értjük meg, amíg nem tudjuk beleélni
magunkat egy hitében elcsüggedt, nem-
zeti várakozásaiban csalódott s jövővá-
rásában levert hallgatóságának a hely-
zetébe, mely az apákat okolta minde-
nért. Ezt a hallgatóságot tehát önisme-
notre és önmegsegítésre kellett a prof é

tának elvezetnie. Amikor ezt a célját
elérte, akkor lsten elé állította a rnost
már erkölcsileg tudatos embert. Ez az
Isten nem valami nyugvó és. boldog lá-
tásban élvezhető, hanem rettenetes és fé-
lelmetes szent akarat, aki az embert rnin-
den ízében megragadja és szolgálatába
állítja. Össze kell előtte törettetnie az
embernek, hogy kegyelmet nyerhessen.
Isten kegyelmének és szeretetének sok-
szor nagyon is egyoldalú hangsúlyozása
mellett ma különösen nagy szükségünk
van arra a hitre, hogy Isten az Ö tisz-
teletére teremt embereket és dolgokat.

rsus.
Gröber Conrad: Der Mystiker Hein-

rich Seuse. Freiburg i. Br. 1941. Herder-
kiadás. 234 lap, 1 színes, 2 fekete nyo-
mású tábla. Ára 5.40 RM., kötve 6.80 RM.
- A 14. század három nagy domon-
kosrendi misztikusa (Eckhart rnester,
Tauler, Seuse) közt eksztátikus és ra-
jongó kilengései ellenére Seuse a leg-
bensőségesebb, mert a legköltöibb. Grö-
ber érsek könyve Seuse életének, lelki-
pásztori tevékenységének ismertetése
mellett különösen részletesen foglalko-
zik Seuse irodalmi munkásságával. A
legrészletesebben elemzi Seuse Ú. n. ön-
életrajzát, vagyis a Seuse lelki testvére
és tanítványa, Stagel Erzsébet domon-
kosrendi apáca feljegyzéseit Seuse saját
vallomásairól. Ennek a rnunkának a hite-
lességét a 'szerzö, igen aprólékos vizsgá-
latai alapján, legnagyobb részben iga-
zoltnak tekinti. A Seuse misztikájáról
szóló saját előadását a szerző függelék-
ként még egy elhúnyt papnak kisebb
tanulmányával egészíti ki. - A tudós
érseknek tudományos alapossággal, s a
mellett nagy tárgyszeretettel és világos
okfejtéssel megírt könyve értékes gya-
rapodása a középkorr misztika irodal-
mának. W. D.



Heiler Friedrich: AJtkirchJiche Auto-
flomie und piipstiichet Zenttelismus. (Die
Icatholische Kirohe des Ostens und Wes- ,
tens, ll. kötet 1. - része.) München, Rein-
hardt Ernst kiadása, 1941. - XVI, 420
lap. Ára 7 RM., kötve 9 RM. - Heiler
ökuménikus célzatú, több kötetre terve-
zett nagy munkájában a keleti egyház
után most a római katolikus egyház is-
mertetésébe kezd bele. Ez nem egysze-
IŰ bővített átdolgozása a katolicizmus-
róI régebben megjelent nagy munkájá-
nak, hanem egészen új munkának igér-
-kezik. Ebben a magában is testes kötetet
kitevő első részben lényegében a pápa-
ság fejlődésének történeti áttekintését
nyujtja a vatikáni zsinatig, illetve az új
egyházjogi kódexig. Utóbbiban látja a
pápai központi hatalom kifejlődésének
csúcspontját, de egyúttal fordulópontját
is.' Heiler, aki a római egyházban nevel-
kedett, bár attól külsőleg elszakadt, nem
veti el teljesen a 'pápaságot, hanem ab-
'ban és történetében megkülönböztet
evangéIiumi-őskeresztyén és keresztyén-
ellenes elemeket. Ennek megfelelően a
pápaság történetében részint .az öske-
resztyén erők természetes kifejlődését,
részint azok eltorzulásat látja. Mivel pe-
dig a történeti kifejlődés esetleges, ezért
a' pápaságnak a Codex Juris Canonici-
ben kiteljesedett intézményét nem te-
kinti végleges formájának. - Hellernek
egyéni "evangélikus-katolikus" szem-
pontjait és reménykedéseit nem kíván-
juk bírálni .. Az a körülrnény, hogy a
római katolicizmust saját tapasztalása-
ból, belülről ismeri, valamint rendkívü li
olvasottsága mindenképen értékessé teszi
munkáját, melyben a római katolicizmus-
nak a képét saját látása ezerint rajzolja
meg. Ezért nagy érdeklődésseI várjuk'
munkájának folytatását. W. D.

Friedrich Lajos: A megáldott kút.
Kecskemét, Üzenet-kiadás. 159., lap .. -
"Hétköznapok" írásai és előadásai, "ün-
nepek" és "vasárnapok" prédikációi so-
rakoznak fel a lelkész-szerkesztő tollá-
ból. Legnagyobb értékük: közelségük az
emberi szivhez. Az igehirdető a szószé-
ken is mer együttérezni hallgatói gond-
jaival, örömeivel. reménységeivel. A gaz-
dag érzésvilág sokféle húrja meleggé
teszi a könyv hangját. Kötetének másik
értéke: a szemléletesség. Találó illusztrá-
elokat sző be mondanivalójába. Nyelve-
zete képekben gazdag és átüt rajta a
szépíró formatörekvése. Értékeiben rej-
lik kísértése is: az "emberi" könnyen
felülkerekedik Isten igéjén. Az emberi
szeretetnek és jóságnak himnusza itt-ott
elnyomja az evangélium kürtzengését.
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Alapigéit legtöbbször csak mottónak
használja és így nem tudja feladni saját
gondolatait az ige alázatos, szolgai tol-
mácsolásáért. =-s.

Az Ekklesia egyházismertető-sorozat
X. kötetének (Die orthodoxe Kirche auf
dem Balkan und in Vorderasien.) 2. fű-
zete: Die orthodoxen Patriarcha te von
Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien,
Jerusalem und das Erzbistum Cypern.
(Leipzig, 1941. Klotz L. kiadása. - 12,9
lap; ára 6.- RM.) a címében felsorolt
négy ősi patriárkátus és a ciprustérsek-
ség történetét, egyházi szervezetét, jelen ..
legi helyzetet ismertető tanulmányokat
tartalmaz, s mindegyiknek élén a jelen-
legi egyházfő áldását és üdvözletet közli.
A sorozat szerkesztője, Siegmund-Schultze
részletes bevezetésben ad összefoglaló
áttekintést. W. D.

Bucsay Mihály: Szemian Mihály ta-
nulmény úti« 1770-74-ben Hellében, Jé-
nában és más hét német egyetemen, úti
emlékkönyve alapján. Budapest, 1942. 52
lap. Ára 3.60 P. (A Középdunai Protes-
tantizmus Könyvtára sorozatban.) - Sze-
mian Mihály evangélikus lelkész leghosz-
szabban Bazinban működött, irodalmi
rnunkásság aval a tót egyházi irodalmat
gazdagította. Az átlagon felül alig emel-
kedett. Uti ernlékkönyve mégis méltó a
magyar protestantizmus, sőt az egész
magyarság figyelmére. Egyfelől az ak-
kori német szellemi életbe kapunk egy
sorozatnyi bepillantást a bejegyzéseken
át, másfelől az emléksorok gyűjtőjének
a lelkét is megvilágítja előttünk, magyar
kortársainak lelkületével együtt. Ekkor
ugyanis, bár minden reflexió nélkül, az a
tudatuk ahazánkbeli tótoknak. hogy ök
"magyarok". Amint a szerző megálla-
p ítja, "magyar-, tót- és németajkúak
teljes megértésben lelkesednek és mun-
kálkodnak a köz ös magyar hazáért." Az
emlékkönyv azonban csak a szerző nagy ..
szerű érzéke és minden körülménynek
pontosan utánajáró munkája folytán vá-
lik' értékes történeti forrássá. Bucsay
Mihály sokkal többet ad olvasóinak,
mint amennyit könyve címe sejtet.
Egyébként az emlékkönyv - Révész
Imre püspök megértő közbeniötte révén
- a soproni evangélikus hittudományi
kar birtokába került. S. J.

Hegedős Gitta: Osztogatók. Regény.
Békéscsaba, 1942. 359 lap. Ára 8 P. Meg-;
rendelhető a "Kőrösvidék" békésmegyei
Keresztény nyomda és lapkiadó rt-nal,
Békéscsaba. vagy a szerzőnél : Mező-
berény. - Ez- a könyv új színt, új han-
got, ú], sokat adó és sokat igérő tehet-
séget jelent a magyar szép irodalom te-
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rén.: Egyik alakja' azt mondja valahol:
Minden szép, amit a szeretet diktál. Ez
áll az egész műre is. Mert ezt valóban
a szeretet diktálta, a keresztyénség és
a magyarság szellemétől formált, tiszta,
szép, tartalmas, gazdag életnek, különö-
sen is 'a tanítói hivatásnak lelkes szere-
tete. Ez a szerétet formálja ki finom,
művészí gonddal a regény alakjait, fő-
kép a különféle, nem éppert súlyos bonyo-
dalmakón át egymásra találo, végtelenűl
kedves, nagyszerű tanítói párt s avatja
őket értékeik, életük bőkezű osztoga-
tóivá .. Talán azt lehetne mondani: túlon-
túl idealizálj a őket. De a szeretet mi más,
mint a legszebb ideál valósága és Hege-
dös Gitta regényének legtöbb értéke ta-
lán éppen az, hogy megtanít hinni a
szeretet valóságában. De művészi értéke
sem kisebb. Alakjai élnek, barátainkká
válnak, megszeretjük őket. Életbölcsesé-
get tanulunk tőlük. A színes, szellemes,
folyamatosan gördülő színmagyar nyel-
vezet élvezetté teszi az olvasást. Aki a
könyvet megszerzi és elolvassa, bizonyá-
ra gazdagon megajándékozottnak fogja
érezni magát. A széptehetségű szerzötöl
pedig még sok ilyen gazdag ajándékot
várunk. D. Dr. Prőhle Károly.

Kiss Béla: Hozzád kiáltok, Uram! -
Imádságos könyv evangélikus hívek ré-
szére. Brassó, 1942. 101 lap. - Imád-
kozásra nem a nehéz helyzet tanítja
meg az embert, hanem a nehéz hely-
zetben tanuljuk meg milyen érték az
imádság. Igy született meg Kiss Béla
imádságos 'könyve is. Méltán tart igényt
arra; hogyadélerdélyi evangélikus egy-
ház min dennapi kenyérként tegye a hí-
vek asztalára, mert jól átgondolt. ki-
siny terjedelme mellett is a legszüksé-

gesebbeket - magába foglaló munka. Ezt
úgy éri el, hogy az imádkozot nem kű-
lönféle Iöldi vonatkozásaiban nézi, ha-
nem az egyházban élő embernek veszi.
Öt részből áll. A reggeli és esti imádsá-
gokkal kezdődik. Ezeknek témáját a
hét napjainak liturgikus jelentése szab-
ja meg. A második rész betegek szá-
mára való imádságokat közöt, a harma-
dik az istentiszteletei, a negyedik a
családi élettel kapcsolatcsakat. Alkalmi
imádságok zárják a könyvet. Minden
imádság előtt néhány soros szenti rási
lekció. Az imádságok mindég visszhan-
gozzák az előtte szóló igét, néha talán
kissé tútlzottan rneditáló hangon. Érezni,
hogy aki írta, járatos a dogmatikában.

Ez az imádságos könyv összeállításában
előnyére szolg ál. Benczúr.

Calwer Kirchenlexikon. L--'-Z. ll. kö-
tet, 1422 lap, 16 tábla és 1 térkép.
Stuttgart, 1941, Calwer Ver einbuchhand-
lung kiadása, kötve 27 RM. - A gYil-
korló lelkész számára a legjobbban hasz-
nalható és legkönnyebben beszerezhető
egY'háziés teológiai lexikori második
kötete a háború okozta nehézségek
miatt ugyan kissé megkésve, de mégis
befejeződött. Mint már az 1. kötetről
közölt ismertetésben (1937. dec.), itt is
ki kell emelnünk e lexikon nagy gaz-
dagságát és elsőrendű megbízhatóságát.
Rendkívül gazdag elsősorban személyi
adatok tekintetében: nemcsak minden
jelentős egyházi vezető nevét találjuk
meg benne felekezetre való tekintet nél-
kül, hanem azokat a világiakat is, akik
egyházi szempontból jelentősekké let:
tek. A szel:Iemi életre jelentős férfiak-
nál mindenütt rövid, találó öszef ogla-
lást kapunk néz eteikröl, gondolkodásuk-
ról. Hasonlóan gazdag a lexikon tartal-
ma teológiai és vslágnézeti tekintetben:
sok helyen gazdagabb, rnint a nála ter-
jedelem tekintetében jóval nagyobb lexi-
konok. Ezt azáltal éri el, hogy cikkei-
ben mindenütt felsorakoztatja a leg-
újabb nézeteket és állásfoglalásokat is,
de egyúttal tekintettel van a gyakor-
lati lelkészi rnurrka szük!ségleteire is.
Helyünk nem engedi meg, hogy egyes
cikkeket kiernel iünk, de mégis meg kell
említenünk p'l, a misszióról szóló, pom-
pás . térképpel ellátott tanulmányt, a
lutheri egyházakról' szóló cikkeket, vagy
pl. a bennünket is közelről érdeklő cik-
ket alélek hajhatatlanság áról. Nagyon
gondosak az egyes országokat, ill. föld-
rajzi területeket egyházi szempontból
ismertető cikkek. A gyorsan változó
idők következtében ugyan pl. a Duna-
medence országairól, valamint a kelet-
európai országokról szóló cikkek ada-
tai, már közben rnegvaltoztak, de ezt
nem lehetett elkerülni. Sajnálatos téve-
dés azonban az, hogy a szerzö szrint
az erdélyi (romániai) zsinatpresbiteri
egyházat "néhány gyülekezet a magyar
nyelv és érzület védelme érdekében" al-
kotta volna meg. Örülhetünk viszont a
Magyarországról szóló Wiczián Dezső-
től származó cikknek. - Az evangélikus
jelleget tükröztetö, pompás lexikont
rnele g en ajánljuk minden olvasónknak.

K.-



Megjelent

állam és felsőbbség az Ojszövetségben.
lrta:

Karner Károly.

Napjaink egyik égető kérdésére vet világot ez a kis füzet!

Áfa 1 P.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában,
Sopron, Arany János-u.' 9.

A füzet ára beküldhete a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 számú postatakarékpénztárt csekkszámlájára.

Téli vasuti menetrend •• ~fVényes 1942.november 2·tól.

IiONNAN? -\ Gy ö r I H o v A?I érk, I índ. I

Budapest keleti , 0.25 0,50 Hegyeshalom
Hegyeshalom 5.07 1.15 Szombathely
Szentgotthárd 5.22 3.56 Budapest
Veszprémvarsány 7.15 4.00 Balatonfüred

1 Sopron 7.20 5.25 Sopron
Hegyeshalom 7.25 2.30 Hegyeshalom
Szombathely 7.30 .5.55 Budapest
Bicske 7.34 7.45 Budapest sebes
Hegyeshalom 9.17 7.50 Hegyeshalom
Alsóörs 9.56 10.19 Hegyeshalom
Budapest 10.08 lOAD Csoma csak hétköznap
Sopron, gyorsmotor 12.40 12.51 Budapest gyors
Bécs gyors 12.46 13040 Hegyeshalom
Csoma csak 'hétköznap 13.18 13043 Sopron
Pannonhalma 13.28 13.53 Budapest
Hegyeshalom 13.34 14.20 Alsóörs
Szombathely 15.36 15.44 Bécs gyors
Budapest gyors 15.38 16.35 Budapest gyors
Sopron 15.42 18.16 Vvarsány csak hétköznap
Alsóörs 17.55 18.32 Celldömölk
Hegyeshalom 18.06 18.33 Hegyeshalom
Hegyeshalom 19.50 19.33 Sopron
Budapest 20.26 21.05 Sopron gyors
Budapest sebes 20.55 21.10 Szombathely
Sopron 22.27 21.15 Hegyeshalom
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Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazság" kiadványait!
Dibelius Ottó:
Karner 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.

" "
" "

"Ke r esz ty é n Ig azs ág" f üz e-t ek:

1. Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér. (Elfogyott.)
2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga. 10 fillér. (Elfogyott.)
3. Prőhle Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. 10 f. (Elfogyott.)

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:

Dr. Karner Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika
megviIágitásában. Leszállított ára: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ára:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított ára:
1.50 pengő.
Pál apostol víIágnézete. Leszállított ára:
3 pengő.
Al/am és felsöbbség az Ojszövetségben.
Ára 1 P.

" " "

" " "

" " "
" " "

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

• könyvek ára beflzethat6 a ••Keresztyén Igazság" kiadóhivatala, Sopron
45.031. sz. csekkszámlajára.-Bw_-.,_d •• u••.t, ••1(_". IHaru,..6.' •••••'lal Gy6r.A.drán,-iIU


