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OTBA IGÉNYJOGOSULTAK FIGYELMÉBE! A Magyar Iskolaszana-
tórium Egyesület svábhegyi Iskolaszanatóriumában a pénzügyminiszteri
rendelet értelmében 70 OTBA igényjogosult tag gyenge, vérszegény, meg-
erősítésre szoruló iskolásgyermeke nyer felvételt (a rendelet értelmében'
tüdőbetegek kizárva) úgy a nyári szünidőre, mint pedig az 1943/44. iskolai
tanév első felére. A szentgotthárdi iskolaszanatóriumba tüdöbetegek is
felvételt nyernek. Könnyebb és súlyosabb osztály. Részletes felvilágosítást
az OTBA körzeti orvos urak, mint pedig az egyesület központi irodáia

. nyujt. (Bp., VIlI., Sándor-utca 26.)
Ingyenes és kedvezményes helyek a Magyar Iskolaszanatórium Egye-

sület szentgotthárdi iskolai jellegű tüdögyógyintézetében. A Magyar Iskola-
szanatórium Egyesület szentgotthárdi tüdőgyógyintézetében 30 ingyenes
és kedvezményes hely nyer betöltést, Részletes felvilágosítást ad a központi
iroda (VIlI., Sándor-ú. 26.), ahova a kérvények küldendök.
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Jövel, Szentlélek Úristen!
Kemény birálatot jelent, ha emberekről' azt mondjuk, hogy .nincs lélek

bennük, vagy hogy abból, amit· tesznek, hiányzik il lélek. Az emberek
értékét ezzel leszállít juk, munkájuktóI igazi eredményt nem várunk, vagy
legalább is tagadjuk annak belső értékét.

Jövendőnk, sőt a világ sorsa függ tőle, hogy vajjon ugyanitt keres-
sük-e jelen helyzetünk okát és meggyőződéssel valljuk-e, hogy az emberi-
sé'gböl kiveszett a lélek és jajba, vérbe-romlásba torkollott, amit kitervelt,
mert nem irányította a Lélek; lélektelenné vált az ember es azzá torzult
keze munkája, szelleme alkotása is.

Amikor errŐl szólunk, jól tudjuk, hogy másról, végzetesebb hiányról
és fenyegetöbb veszedelemről van szó, mint amikor az ember gépemberként
él és gépiesen dolgozik. A Lélek, amelynek hiányában végveszedelem felé
sodródik az ember és egész világa, Isten Szentlelke .

..Van erre bizonyíték? Vanr Az frás ezt mondja: "A Léleknek gyü-
;:'~'. '

mölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, sze-
lídség; mértékletesség" (Gal. 5, 22). Azt az állapotot pedig, amely bekövet-
kezik, ha az ember önmagából, a maga lelkéből él, így jellemzi: "A testnek
cselekedetei nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztá-
talanság,' bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versen-
gések, gyűlölködések, harag, hatvarkodások, visszavonások, pártütések,
irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók"
(Gal. 5, 19-----21.).

Ki tagadhatná, hogy a jelen ezt az utóbbi állapotot tükrözteti?
.Ez az állapot az ,embernek és a világnak szörnyű válságba zuhanását

hirdeti, ezt ma mindenki látja, aki nincs megverve vaksággal. Csak azt nem
látják még be a tömegek és vezetőik, hogy a kivezető útat hiába keresik
csak emberi síkon, emberi erő megfeszítésével, az' emberi lélek érvénye-
sítésével. Akik azonban tisztán látnak, azok szívében ma forróbban, mint
valaha, rriegszólal a könyörgés: "Jövel, Szeritlélek Úristen!"

. Ezek. sem várnak valamilyen pünkösdi tisztító vihart, csodálatos szent
megszállottságot, amelynek mámoros bódulatában lehull a lelkekről a
salak "és érni kezdenék 'a Lélek gyümölcsei. Csak azt kérik, hogy a sok
emberi szótól megsiketült fülek a Lélek indítására végre felfigyeljének
az Isten szavára, az igére.

A megújulás, a gyógyulás forrása itt buzog. A Lélek az igéből árad,
~z igével ejti foglyul és újít ja meg gyökeresen az embert, általa a világot.

Akiknek fáj a lélektelen jelen és akik aggódnak egy hasonló átok-
verte jövőtől, az igében szóló Istenben reménykedve imádkozzanak: "JMel,í
Szeritlélek Úristen!"

Budaker Oszkár.
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Háborúnk .valóban megérdemli a második világháború elnevezést.
Hét ország kivételével a világ valamennyi állama résztvesz a sorsdöntő
küzdelemben. Már eddig is több népnek a sorsa megpecsételődött hosszú
'évtizedekre. A háború végén azonban nemcsak a területben és lélekszám-
ban nagy birodalmak, hanem világrészek is új, rendkívül hátrányos törté-

nelmi helyzetbe juthatnak.
Mínden háborúban bizonytalannak érzi életét az egyes ember. Az a

tény, hogy nemzedékünk a történelemben ismert leghatalmasabb háborút
vívja, az egyéni élet bizonytalanságának érzetét a maximálisra fokozta .
.Most, amikor mind végzetesebben előkomorlik embertelen események
mögül a háború démoni arca, micsoda porszem az egyén! Az egyes ember
maga érzi ezt. Hiszen a világégésben roppant tömegek, milliós hadseregek
semmisülnek meg. A maternatikánk lassan már csak hatjegyü számokra
szorítkozik, Hiábavalónak érzi ma sok ember az életét, amikor emberöltők
becsületes munkájának eredménye, évtizedek alkotása, ezredéves kultúra
rnonumentális jelei válnak máról-holnapra semmivé. Miért élni, dolgozni,
alkotni, tervezni és vállalkozni a jövendő formálására, amikor a holnap
olyan irgalmatlan távolságban van tőlünk?!

Életünk siílypontja mindjobban "itt és most"-ra helyeződik. Hiszen
már sehol a világon nincs egyetlen békés zug ruenekülnivágyó emberek
számára. Hol van már a déli tenger álmodó sziget je, ahova el lehetne buj ni
a felszabadult, de pusztításukban már meg nem állítható démonok elől?
Mit érnek a nagyszabású tervek és hosszú lejáratú elgondolások? Hol
vannak? Ugyanúgy azt is kérdezhetnéd: hol van már a tavalyi hó? Elmult,
tova tűnt és nem hozza vissza soha senki. Az első világháború' után 'ai
emlékezés a boldog milleniumi korba szállt, ma már a harmineas éveket
kívánjuk vissza. Ez is mutatja a döntő változást. Oe az emlékezés nem
veszi el a félelmet, csak elmélyíti. Most mi a mienk? Csak a múló pillanat.
Most még élün\" egészségesek vagyunk, szabadon szívhatjuk a tiszta
levegőt. Mit törődni azzal, ami olyan rémítően bizonytalan, - aholnappal ?!

Ez a lélektani helyzet az erkölcsiség szempontjából kedvező. Az
erkölcsi élet a valót igényli, úgy amint van. A multbatemetkezés és a
jövőbe kalandozás iltuzióvá teszi a konkrét életet s ezért alapvető veszélye
az .erkölcsiségnek. Az erkölcsi ráhatás rendszerint azért eredménytelen,
mert nem reális, nem ragadja meg az embert egész életével együtt.
A háborús időnek kétségtelen ajándéka az eszmélődés arra, am: van, éppen.
a hazug és élettelen dolgok leleplezéséveI. Ezért a háborúnak' mindig
kísérő jelensége "a vallásos reneszánsz". Nem térünk ki ennek kiértékelésére,
hiszen a történelem elvégzi majd helyettünk. Oe' pl. a Kaszap-kultusz
'nyilván a háborús pszichózis szüleménye. A zsúfolt templomok' sem jelen-
tik önmagukban a keresztyénség megújhodását. '

Letagadhatatlanlll az erkölcsiség megtisztll/ásának idejét éljük. Hely-
'telen dolog a hátralevő tennivalók sürgetése kedvéért a már megtörténtek
elfeledése. Persze hogy sok még a dolgunk ezen a téren, de nem kellene
el6ször mindig örömmel venni azt, amit ajándékba ád az Isten? A közéleti
tisztaság terén felismerhető a javulás. A házasságkötések és születések
'Száma ugrásszerűen nö. A nagy bizonytalanságban egyszerre megnőtt az



otthonnak, a családi körnek megbecsülése. Ném véletlen, hogy a példás
családi élet megalapításában és élésében éppen a frontról hazatértek adnak
példát. Ok megtanultak már a nagy leckét, hogy akinek családja nincs,
annak semmije sincs, akinek van, az nem lesz boldogtalan, bármi tör-
ténne is. Az első világháborúhoz képest mennyire másképen élnek itthon
a frontkatonák hitvesei, az özvegyül maradtak, maguk a katonák 1500
kilométerre az országtól nagy átlagban sok kísértés ellenére is hűségesek
maradtak. Éppen a nemi erkölcs szempontjából rendkívül biztató jelek
a felsoroltak jövendőnket illetően.

A háborús erkölcsiséget a halál határozza meg s ami azután jön_
Az etikának is van eszkatológiája. Éppen akkor, amikor az erkölcsiséget
a végső dolgok (halál, feltámadás, ítélet, örök élet vagy kárhozat) hatá-
rozzák -meg, lesz morálból keresztyén erkölccsé. Háborúban mindnyájan a
halál révén járunk. Ma' már ez itthonra is éppen úgy érvényes igazság,
mint a hadműveleti területen. A halál pedig nagy úr. Az ember meg-
fontolja lépését, magatartását a halál árnyékában. Minden egyszerre súlyo-
sabbá lesz. Régen fontosaknak . tartott dolgok kihullának a rostán seddig
alig-alig számbavettek igen értékesekké válnak. Persze a halál mögött
éreznünk és látnunk kell az Istent s az O egyszülöttjét, aki megtörte a
halál erejét s majd eltörli, mint utolsó ellenséget. Különben a halálos
bizonytalanság tudata 'éppen az ellenkező "erkölcsiség"-et, helyesebben
már-már az erkölcstelenséget terrrieli ki.

Ki a bizotiyosségunk a háborús bizonytalanságban? Tulajdonképen
ezen fordul meg az erkölcsiség miként je éppen az erkölcsi élet fokmérő-
jén, a nemi erkölcs területén. Hogyan szűrjük le a rnúló pillanat értékelésé-
nek eredményét? Nem mindenki találja meg megingott élete fundamen-
tomát a vallásban, még kevesebben az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus
Atyjában. Sokan vannak, akik önmagukhoz menekülnek. Az "itt és most"
nagyszerű f'elismerésének gyümölcse ilyenkor a test kívánságainak kerlát-
lan teljesítését jelenti. Az ilyenek mindent megadnak egyetlen "szép"
óráért. A birtoklás puszta öröméért hihetetlen árat fizetnek (gyomor-
kultusz, játékszenvedély, vásárlázi láz, a kényelemszeretet maximuma,
programmhajsza, mámor stb.).

A tulajdonképeni erkölcstelenség a nemi életben következik be.
A háborús erkölcstelenségnek csak kísérö jele a féktelen korrupciö, pénz-
vágy, csalás, megvesztegetés stb. A legválságosabb pont rnindig a nemi
kérdés volt. Ma is így van. A háborúkat általában, a mai szörnyű világ-
égést pedig kiváltkép nem a fegyveres erő, hanem az erkölcsiség minősége
dönti el. Rórna hatalma nem a provinciákban szenvedett vereségek, hanem
a közerkölcs állatiasulása s a nemi kicsapongások miatt bukott meg.
Bizánc is ezért pusztult el. A mi népünk is az első világháborút nem a
keleti vagy a déli fronton, . hanem az erkölcsi fronton vesztette el. Talán
a mai, aránylag kedvező helyzet éppen ennek a tanulságnak eredménye,

A háborús idö nemi erkölcste/en.ségének oka az onhetelmúség . A hábo-
rús idő általános labilitásának f'oitö levegőjében szükség van valami
egészen konkrét, reális kapcsolatra, ami az egyént a nagy bizonytalanság-:
ban valami' bizonyoshoz kapcsolja. Aki, nem ismeri az Istent úgy,' amint
O megmutatta és odaadta önmagát, a szemjan kívánt társas viszony létre-
jöttét emberek között keresi csupán. Pedig a családnak és otthonnak is

123



124

a tartó ereje az Istenhez kötö szálak erejétől függ', Istentelen ember hol
találhatna társas helyzetre a, maga számára a legmegnyugtatóbb rnódon?
A nemi kapcsolatban, A pusztán emberi kapcsok között ez a legerősebb.
Árvaság, szorongás és félelem órájában ezért az önhatalmú ember pár.t
keres sutba dobva szerinte csak a békés időkb~n jogosult moráli . fel-
tételeket. Amint a háborús dekadencia jellemző termékei" a különböző
bárdalok és slágerek mondják, egy szívet keres, ahová ráhajthatja a szívét.
De persze nem maradnak a szívnél. Valami fékteien életszomjjal vetik
magukat ezek az emberek a gyönyörökbe, a testi élvezetek legravaszabb
lehetőség eibe, mert ők is érzik a' halál közellétét: Oe, ez őket nem meg-
illetődésre és meaculpára készteti, hanem bolond nyarg alásra: mivel kurtu
.az időnk, használjuk ki, - bizonytalan az éjszakai nyugodalom? akkor
tegyük fényessé az éjjelt a kéj röt lángjaival, - így születnek az elegáns
penziók, ahol serdülő lányokat bocsátnak áruba sahol ezek a Karády-
klubtag ok lihegve sz ívják magukba a hanyatló és halálraítélt világ fertőjé-
nek hazug parfőmjét, - így ismerik el bizonyos körökben a háború tar-
tam ára az erkölcsiségnek is .Jcivételezett" voltát,ahol a háromszög ki-
alakulása már befejezést nyer az esküvő előtt, - s így prosperál nak hallat-
lan profittal a nyilvános házak stb, stb,

, , Mia megoldés? Szándékosan ágyaztam a témát a háborús életkeretbe.
Nem szabad önmagában megfigyelés tárgyává tenni a nemi erkölcs hely-
zetét háborús viszonyok között. Hiszen a "hadi nemi-erkölcs" csak fok-
mérője annak az általános erkölcsi élethelyzetnek. amiben mindnyájan
vagyunk. Oe mindenesetre pontos szerszám. Ma is megbízhatóan műkődik.
Ami jót mutat, azt meg kell becsülnünk és meg kell tartanunk, Ami rosz-
szat, azt le kell küzdenünk. A leküzdésben kétségtélen tennivalója van
a központi korrnanvzatnak. a nevelés szerveinek, a sajtónak, a 'társadalom-
nak és az egészséges közvélernénynek. Oe a baj sokkai mélyebben van,
mintsem hogy pusztán ezek az eszközök elegendők lennének, A háború
nem történelmi jelenség végső fokon, hanem Isten büntetése az önhatalmú
világon: Ezért a háborúnak is minden velejárója Isten felől oldódhatik csak
meg. Az igehirdetés megújhodásában és a hamisítatlan igehirdetés enge-
delmcs elfogadásában van a megoldás. A test kérdései egyúttal 'és el-
szakíthatatlanul lelki kérdések is, A test bűne a léleknek a bűne, A sza-
badulás csak úgy érhető el, ha önhatalmúságból Isten fiainak megvártott
életébe kerülünk. Figyelemreméltó, hogya nemrégen tartott orvos-ken-
gresszuson is ez a felismerés nyert erőteljes kifejezést. Súlyos hiba 'lenne
a nemi erkölcs problémáját pusztán faji, szociális vagy egyenesén csupán
természettani szempontból szern lélni. A megoldás ott van, ahol az ember
életének egésze minden nyomorúságával, sebével és vétkével megújul.
Éppen az ernll tett orvos-kongr esszuson elhangzottak legyenek annyi vád
ésönmarcangolás között a tanúi annak, hogy a hanyatló korszak iegyei
mellett, bőséges köztünk a jövendő áldott ígérete,

A nemi erkölcsnek háború idején való válságában két szempont
nyujtja a megoldást. Mindkettő több, rnint szempont. Az egyik Isten szava
és akarata: "'" avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek' a bennetek
lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek" ésnem a,
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent
a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi!" A másik pedig
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imádság. Luther reggeli könyörg ésében így imádkozzuk szerte a világon
századok óta: " ... mert mi magunkat, testitnket, lelkűnket a Te szent
kezedbe ejénliuk, a Te szent angyalod legyen velünk, hogya gonosz' ellen-
ség erőt ne vehessen rajtunk!"

'Balikó Zoltán.

A házasság válsága
és az ifjúság nemi tévedései.*)

A helyesen megfogalmazott kérdésben sokszor benne rejlik már.a
válasz. Ebben az. esetben sem kell mást tenni, rnint az "és"-sel való össze-
kapcsolás helyett, a két tételt egymással ok - okozati viszonyba hozni.
A házasság válságának egyik o k a az ifjúság nemi tévedése! A házasság
ugyanis nem tőlünk függetlenül létező valóság, hanem mi férfiak vagyunk
annak létesítői és fenntartói. Az ember pedig magától értetődően azt
akarja megvalósítani, amit szeret, kíván, aminek eszményét lelkében hor-
dozza. Abban a pillanatban tehát, amikor az ifjúság' elfordul a házasság
eszményétől, amikor a férfi és a nő testi és lelki különbségeitől, de mégis
egymásrautaltságából, egymást kiegészítő voltából fakadó problémákat nem
a házasság által, hanem más módon akarja megoldani: a házasság vál-
ságba jut.

Az egyszerű ténymegállapítás azonban sohasem elégséges, mert nem
elegendő valamit tudomásul venni, hanem meg is kell, azt érteni és vele
szemben állást foglalni. Ezeket figyelembe véve azonnal ki is .ielentbetiük,
hogy az ifjúságnak a házasság eszményétől való elfordulása. egyetlen, eset-
ben lehetne csak indokolt, ha a házasság kizárólag emberi találmány, vala-
mi fejlődési, avagy kulturális vívmány lenne. Mert mindent, amit magunk
találunk ki: jogunk van, megváltoztatni., Ha azonban valami emberfeletti
dologról van szó, akkor annak elvetése és valami mással helyettesíteni aka-
rása teljesen é?'telmetlen önkényeskedés. Látjuk pl., hogy mindnyájan egyé-
nek vagyunk és a gyermek növekedéséveI, fejlődésével, testi és lelki ki-
bontakozásával egyéniséggé lesz. Ezt hiába akarnánk megváltoztatni és
sohasem sikerülne az embert valami robotemberszerű kollektív tünernénnyé
átgyúrni. A nagy kísérlet semmi mást nem eredményezne, mint hogy sze-
rencsétlenné tenn é és kétségbeesésbe hajszolná az illetőket. Mert az egyé-
niséggé válas az emberi mivolt lényegéhez tartozik.

Ugyanez áll a' közösségi életre is. Mindannyian közösségí életre
vagyunk rendelve és a magányos élet tartósan elviselhetetlen. Nem fejlő-
dési vívmány ez, sőt még nem' is csupán csak az, emberre, korlátozódik,
hanem egyetemes természeti jelenség, mely átjárja az élők világának
teljességét. Ha kivesszük a hangyát a bolyból, a szarvasmarhát a csorda-
ból, hiába tartjuk jól, ellátva mindennel, mit szeme szája kíván, mégisseny-
ved és végül elpusztul. Az ember számára a legsúlyosabb büntetés a magán-
zárka; akár négy fal között, akár Robinzon-módra puszta szigeten kell el-

*) Elhangzott a Magyar KatolikusDrvosok Szerit Lukács Egyesülete
es a Magyar Evangéliumi Orvosszövetség által Budapesten f. é. március
élején "Nemi erkölcs és magyar jövő" címen rendezett konferencián.
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tölteni éveket. Az ilyen élet feltartóztathatatlanul zuhan belé a -meg-
örülésbel

A párhuzam azonban csak rnegvilág ítja, de ,~eQ1, jellemz! az ember
közösségi életét, mert ami az .állatnál állapot, amihez; ösztönösen ragasz-
kodik és hiányában öntudatlanul senyved, az az embernél öntudatos fele-
lősséggel hordozott életsors! Nem történik velünk, hanem mi teremtjük
önmagunknak! Ahogy mi magunk teljesítjük ki életünket egyéni életté
és annyit érünk önmagunk és mások szemében, amilyen egyéniségekké
formáltuk jellemünket, egész valónkat, ugyanígy közösségeinket is mi •
magunk valósítjuk meg,' tartjuk fenn és teljesítjük ki.

A közösségi élet elemi alkotórésze a család, A gyerek belészü\etik,
benne és általa fejlődik ki, hogy amikor maga is teljes értékű egyénné
.lesz: családot alapítson, Nyilvánvaló tehát, hogyha az ifjú igazi emberré
akar válni, önmaga megvalósitását két eszménykép nek lelkében -történő
,kiábrázolásával és azok fokozatos megvalósításával biztosíthatja.

Az egyik: az egyéniség eszménye. Csak erős jellemű, öntudatos célok-
nak és eszményeknek neki, feszülő, áldozatokat és t~rheket vállalni tudó
'fiatal ember érdemli meg a férfi nevet! A másik r a családalapítóé. Aki
nemcsak szenvedőleges elfogadója annak, amit ingyen kapott, ami által
"egyáltalán emberré növekedhetett, hanernamikor kinőtt az otthonból, ami-
.kor már nem szorul gondoskodásra és eltartásra, önmaga alapít magának,

.rnéítö élettársának és az eljövendőknek új otthont. Az olyan ifjú, aki a
benne ösztönösen feltörő testi vágyakat és a lelke mélyéből kicsírázó szel-
lemi sóvárgásokat a házasság eszrnényében nem fogja össze egy nyalábba,
hanem szétszörva őket szexuális élvezetek kielégítésére törekszik és plato-
nikus ábrándképeket szövöget: tönkre teszi' saját életét és megszégyeníti

.az emberiséget. , '
Ennek a kornak és ennek a nemzedéknek legnemesebb feladata a

fogalmak tisztázása és a hazugságok, ió- vagy rosszindulatú tévedések meg-
cáfolása. Ezek közé tartozik az anyagi szempontoknak a túlértékelése is.
Úton-útfélen hangoztatják, hogy .az ifjúságot a gazdasági szempontek aka-
dályozzák meg a családalapításban. Akik e mellett a felfogás mellett tör-
nek lándzsát, a levitézlett és véglegesen megdöntött történelmi materializ-
mus szólamainak a hangoztatói. Ma már tudjuk, hogy tévedtek azok, akik'
azt hirdették, hogy az emberiség sorsát a gazdasági szükségszerűségek

'döntik el. Nem a nyersanyag ok, nem az éghajlati viszonyok voltak az
emberiség sorsának f'ormálói; hanem az eszmények!' Az anyag mindig csak
eszköz, az adottságok mindig csak' keretek, a teremtő, az életet irányító
és a történelmet kialakító hatalom' a lélekben megérett és a közösségben

.fnegfogamzott koreszrne, az egész emberiséget felrázó és önmaga meg-
, valósitására sürgető ideál. "

A házasság kérdésével kapcsolatban is első helyen az' eszménykép áll,
amely ha elég erős: úrrá lehet a gazdasági adottságokon. Értse meg már
végre ifjú és öreg, hogy azért tolódott el a családalapításra alkalmas élet-
kor; mert az ifjaknak sok évtizede, már nem sürgős a házasság! Az az ifjú,

, aki nem érez komoly felelősséget sorsa iránt és hamis ember- s boldogság-
fogalmával nem eszményeket melenget lelkében, hanem szabad utat enged
ösztöneinek, élvezetvágy ának, nemcsak önmagával, hanem az egész társa-
dalommal elhiteti a családalapítás idejének kényelmes telegatásának helyes-
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ségét. Olyanok ezek mind, mint az önmagát tönkre tevő bolond; aki a bol-
-dogság nagy bankóját fillérekre váltja' ésértéktelen, üres üveggyöngyökre,
színes papírrongyokra tékozolja.

Egy csapásra 'megoldódna' a házasság válsága és a sok szomorú, el-
'{ásultarc a boldogság ragyogásában tündökölne. ha az ifjúság belátná
nemi tévedéseit. Ha megértene, hogy az önmegtartóztatás nem káros, ha-
nem 'ellenkezőleg testet-lelket edző, erőssé és értékessé formáló tényező.
Hogy a nemi élet csak akkor méltó az emberhez és csak akkor mentes
szégyentől, undortól és utálkozás tói, ha két egymáshoz való és egymás
terhét öntudatosan vállaló, egymást megbecsülő embernek olyan testi és
lelki harmóniája, amit nem szégyenlenek, hanem ország és világ előtt szíve-
'sen megvallanak.

Amikor a bibliai teremtéstörténet .szerint Isten a férfirenézett, így
.szólt: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki társat hozzá méltót!
Ez a házasság metafizikai lényege és ezen soha és senki nem fog változ-
tatni tudni. Aki szembefordul vele, önmagát teszi boldogtalanná, aki el-
fogadja és a lelkében eszményképpé formálja, győzedelmes lesz anyagon
és gazdasági nehézségeken. És ha a magyar ifjúság egyetemlegesen el-
fogadná és nyiltan megvallaná, hogy fiatalon családot akar alapítani és
addig önmegtartóztató életet vállal: ez a szent elhatározás alapjaiban rázná
meg az egész társadalmat! Az ifjúság idealizmusa, eszményeihez való hd-
..sége és állhatatossága olyan erő és hatalom, hogy még a romokon is úi
-életet tud fakasztani!

Dr. Réök Iodn,

Zrínyi Ilona és a magyar protestantizmus.
J . Jól tesszük, hogy még a mai válságos időkben is időt sz ánunk arra,

'hogy emlékezzünk a hős Zrinyi Ilonára - abból az alkalomból, hogy
háromszáz évvel ezelőtt született. Sok okunk van rá, hogy felelevenítsük
nagy emlékét. II. Rákóczi Ferenc édesanyja, Thököly Imre fe-lesége, Mun-
'kács várának világhíres védője sok jóra tarrithatja élete példájával - éppen
a .mi kerunkat. Már azért is, mert az egész magyar nemzet, osztatlanul,
ünnepelni tudja benne a hős magyar asszonyt, a "diCSŐSéges anyát". Az a
kor, amelyben élt, igen kevés magyart mutat fel olyant, akit mind a pro-
testáns, mind a római katolikus magyar feltétlenül a magáénak vall.
Zrínyi Ilona ilyen. Római katolikus egyházának hűséges tagja volt, S a
magyar protestantizmus mégis fenntartás nélkül tud hódolni emlékének.

Református részről ilyen osztatlan magyar szívvel emlékezett róla ez
év tavaszán Révész Imre püspök a szegedi Lorántffy Zsuzsánna Egyesület-
ben. Evangélikus részről ishadd szólaljon ineg a jubileum figyelmeztetése:

'becsüljük meg mi, magyar evangélikusok is Zrínyi Ilona hatalmas példáját.
Ahhoz, amit mások már elmondtak s az emlékezés évében még el fognak
mondani, mi tegyük hozzá azt, ami bennünket közelről érdekel: miképpen
foglal helyet Zrínyi Ilona: a magyar protestantizmus történetében? .

Nyilvánvaló, hogy volt kapcsolata vele, nemcsak azért, rnert korának
minden közszereplője - akár tetszett neki, akár nem - kénytelen volt
-állástfoglalni a vallási kérdésben, hanem azért is, mert második férje az
evangélikus Thököly Imre volt. Huszonkét évig élt vegyes házasság-

'van - akkor, amikor az nemcsak ritka volt, hanem még súlyos próba is
.az, egyházi hűség' számára. . .'
," ,f;rtbető tehát, lia, ptóbb' olyan b~folyá~plást t~lajdonítottakZrínyi
'Ilonának, 'amelynek folytán Thököly i'ótnai''katűllkussá lett Ez lett volna
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tőle a "kOrszerű" magatartás. Ne szépítsük a dolgot, rnondjuk meg: hűt en é
emlékezésünket, ha azt tudnánk róla; hogy valóban egyházi hűtlenségre-
akarta volna késztetni férjét, és hogy ennek a befolyásolásnak bizonyos
eredménye lett volna. Oe nyugodtak lehetünk: mindenféle ellenkező fel-
tevés .ellenére tisztán áll előttünk Zrínyi Ilona alakja ebben a vonatkozás-
ban is'. Nem ismerős egy' történelmi adat sem' arról, hogy tervszerűen
befolyásolta volna férjét a római katolikus vallas elfogadására. .

.Kétségtelen, hogy adataink szerint két ízben is hajlandónak látszott
Thököly arra, hpgy római katolikussá legyen, Első ízben 1687 -ben, másod
ízben 1703-1704-ben.

Az első esetről II. Rákóczi Ferenc Valiomásából (Önéletr ajzából)
értesülünk. A bujdosó fejedelem 30 év távlataból (!) azt írja- mostóha-
apjáról, hogy gyakran váltott levelet az ostromlott munkácsi várban
tartózkodó édesanyjával. Utolsó leveleinek "egyike megjegyzésre érdemes
volt; ügyei ugyanis rnindenf'elöl csaknem reménytelenek lévén, meghagyta
anyámnak; hogy káplánját, Bárkányi Ferencet, aki Szent-Ferencrendű szer-
zetes volt, ürügyet keresve -re á, küldje ki Lengyelországon át Rómába' és
ajánlja fel a pápának az ő megtérését, ha az .ö ügyeit; óhaja szerint a'
bécsi udvarral rendbe hozza, kezeskedvén érte, hogy nem kisebb buzga-
Iommal fog az eretnekek megtéritésében fáradozni,. mint ahogy tartós
hadviseléssei a katolikusok ellen dolgozott."l)·A fejedelem szerint Thököly
szándéka nem volt őszinte További emlékezéséből pedig úgy látszik, hogy
Zrínyi Hona voltaképpen nem is értesülhetett férje szándékáról, 'mert a
titkos jegyekkel írt :Ievelet megfejtés végett átadta Absolon kancellarius-
nak, és az, mivel lutheránus volt, társával, a várnaggyal együtt erősen
Ielháborodott Thököly levelén, mást koholt, és a hamisítványt adta vissza.
Ha pedig nem értesülhetett- róla, akkor nem is mér<legelhette, hogy
öszinte-e, vagy sem. Különben is: Zrinyi Ilonára nézve ebből az állítólagos
szándékból semmi sem következtethető, mert hiszen legalább két év óta,
azóta, hogy Thökölyt a török elfogta, nem találkozott a férjével. Csak
leveleztek egymással.

Tulajdonképpen nem tartozik bele ebbe az összefüggésbe, hogy
milyen volt magának Thökölynek a viselkedése az áttérés dolgában. Két-
ségtelen, hogy az áttérésból semmi sem lett.") Ennek egyik bizonysága
éppen az, hogy másfél évtized mulva ismét szóba'került Thököly áttérési
szándéka. Hogy az első esetben, 1687 -ben volt-e egyáltalában ilyen szán-
déka, e felől nincs megbízható adatunk. Rákóczi Ferenc Vallomása ugyanis
csak arról -tanúskodik, hogy beszéltek róla, felháborodtak rajta.' Amit
a bujdosó fejedelem a mostob.aapjáról ír Vallomásában, az különben is
tek van rnende-rnondával és szenvedélyes elfogultsággal.") .

Thököly második. áttérési szándékáról már 'világosabb az értesülé-
sünk, de itt is so'k a. homály. Márki Sándor, II. Rákóczi Ferenc életrajzírója
még a napját is tudja áttérésének. Azt írja, hogy Zrínyi Ilona 1687-be:l
"jogosan kételkedett Thököly szándékának őszinteségében. Azóta kiderült,
hogy a fejedelem 1703 május 18-án föltételesen csakugyan áttért a Katho-
likus hitre és csak a föltételek nem teljesítése .miatt történt, hogy mégis
az ágostai hitvallásban hunyt el";4) Kérdés, mennyiben volt "áttérés"

.' 1).11. Rákóczi Ferenc' fejedelem önéletrajza. A latin eredetiból for-
dította Dómján Elek. Miskolc, 1903. 13.. Iap.

2) Thököly és Petröczí erősen. vágyódtak bujdosásukban evangélikus
lelkész után. Kérték a' magyarországi szuperintendense'ket és seniorokat
(espereseket), hogy rendeljenek nekik lelki tanítót. Payr Sándor: Egyház-
történeti, emlékek 1. kt., Sopron, 1910. 368. Iap.

3) Angyal Dávid: Késmárki Thököly .Irnre. II. kt. Budapest, 1889.
148--:-149. Iap. V. ö.: 173. Iap. - Rákóczi emlékezése azon a ponton is
zavaros, hogy egyfelől a levél meghamisításával vádolja Absolont, más-
felől beszél édesanyja viselkedéséről az eredeti levél nyomán.

4) II. Rákóczi Ferenc. 1. kt, Budapest, 1907. 82-83. Iap. Márki a fel-
tételes áttérés napját egy: jezsuita emlékiratából" vette. Lásd Thaly Kálmán

. közlésében: Századok 1890. 104 kk. ..



Thököly reverzálisa. De ezt függőben hagyva is, sajnos, bizonyos tényként
lehet megállapítanuuk, hegy 1703--1704 táj án hajlandóságot színlelt
Thököly, hogy céljai érdekében áttér a római katolikus vallásra . Ferrio!
francia követ megcsillogtatta előtte a lehetőséget, hogy ha katolikussá
lesz, tisztességes menedéket találna Franciaországban vagy a pápai ..állam-
ban. Ferricl szavai Thökölyt meglepték; megigérte, hogy gondolkozni
fog erről. Tárgyalt Thököly az áttérésról a galatai jezsuita rendház főnö-
kével is. Branconnier atya - úgy látszik .-. azt ígérte .a fejedelemnek,
hogy biztonságos" tisztességes es nyugalmas életet jár ki neki Francia-
országban vagy Itáliában - nyilván. az áttérés f eltételével.") Ezt a tár-
gyalást többek közt maga Thököly tanúsítja halála. előtt három. nappal
kelt pótvégrendeletében.s) S mivel .arra nézve, hogy mi volt az őszinte
szándéka s mi nem, a legilletékesebb forrás mégis csak maga Thököly,
.ezért bármiféle hireszteléssel szemben .döntö Thököly nyilatkozata pót-
végrendeletében: a jezsuita .atyával .sohasern tárgyalt öszintén, .ellenemond
tehát a tárgyalás során .szóbakerült feltételeknek, elveti, semmiseknek
nyilvánítja azokat.') .

Bizonyos, hogy ez a nem őszinte tárgyalás sem vet jó fényt Thö-
.kölyre, tehát amikor 'ezt hiteles forrás nyomán megállapít juk, - jóllehet
rnenteg ethetnénk Thököly gyengeségét számkivetettségévei, a. lelki háttér,
II hiterősítő közösség hiányával, - semmi:más érdek nem vezet bennünket,
mint az igazság, a történeti valóság .kiderítése. Zrínyi Honára nézve min-
denesetre tisztázhatjuk a kérdést: ha egyáltalában "áttért" Thököly a,
'római. k atolikus . vallásra,' az ö hatása alatt .tért-e át? Semmiképpen. sem.
Zrinyi Ilona ugyanis már 1703. február 18-án meghalt. Márki Sándor, amint
láttuk, 1703 májusára helyezi Thököly állítólagos attérését. Angyal Dávid
pedig még későbbre, az 1704. évbe a Ferriollal és ·Branconnier--val való
politikai tárgyalásokat.") ..
· Ami pedig azt illeti, hogy "Thököly evengélikus hitű volt-e, amikor
.meghalt, a legdöntőbb bizonyság az említett pótvégrendelet. Nyomatékosan
Jendelkezik: haldoklásakor és halálakor római katolikus szertartást, teme-
.tést ne engedjenek körülötte .E rendelkezésnek megfelel 1705. szeptember
;3-án Nikomédiaban kelt végrendelete. Egyik pontjában Rimaszombatban és
Gyöngyösön !evőportioját az eperjesi lutheránus kollégiumra hagyja, azon
jussal, amellyel birt. Egy másikban pedig lelkére köti Rákóczi Ferencnek,
hogy vitesse Erdélybe vagy Magyarországba, és ternettesse el "egy luthe-
.r ánus, kerített kulcsos városnak templomában".") Ha tehát talán igaz volt
.is .a hír, hogy áttért római 'katolikusnak," akkor is meg tévesztő ezt, úgy
mondani, hogy halála előtt tért át. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a halála
elötti napokban az attérésre vonatkozó lárgyalását, 'nyilatkozatát sem-
missé tette, "tehát félreérthetetlenül evangélikusnak vallotta magát. Követ-

.kezésképpen legfeljebb azt lehetne mondani, hogy halála előtt visszatért
· az evangélikus. egyházba. Megtehette ·e ezt? Hogyne! Nem kötötte a .tár-
·gyalás Branconnier-val, mcrt az "becsapt~" öt, nem teljesítette ígér eteit.v')
De nem kötötte semmiféle jogi alakszerűség sem; Törökország igazán nem
korlátozta az áttérési lehetőség viszonosságát. A haldokló fejedelem mellett
titkára, a protestáns Komáromi János virrasztott; imádko~tatta, amint

5) Angyal Dávid id. mű 272. lap.
G) Thaly Kálmán. közlése: Thököly Imre codicillusa. Századok 1874.

582--584. lap... . .' .
7) Ugyanott 583. lap. " ... Itaque dum violatis conditionibus. viclentur

.et pacta: ego autem fateor. nunquam me cum Eodem sincere tractasse;
omnibus iIIis igitur contradico, reprobo, annihilo in casu futuro (így) meae
mortis, protestorque solenniter coram .Deo et hominibus me ab his per
nominatum Patrem decepturn Iuisse."

8) V ... Ö.: Kuncz Aladár: Thököly a francia irodalo:nban. Budapest,
1914. 50-51. Iap.

il) Magyar Történelmi Emlékek. II. Irók. XXIII. . Id. Pest, 1868. 400.,
402. lap. .

'0) Lásd a 7) jegyzetet.
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Isten' tudnia adta, "azután sok szép szentírásbeli vigasztalásokat s" I'efki
bátoritásokat" mondott előtte, majd térdre esett ágya' mellett, ,;halálra:
vált embert illető szép imádságot" rnondott előtte, "s őis szegény" Ye1'é'
botlás nélkül elmondotta.!') . ' ..

Zrinyi -Ilonának azonban nemcsak vegyes házassága révén volt sze-
mélyi kapcsolata a magyar protestantizmussal, hanem ősei révén is. Apja;
Zrínyi 'Péter - testvérével, a költö Zrínyi Mil\I,óssal' együtt - Pázmány
Péter nevelésén kívül mélyen szántó 'hatást kapott rrevelöanyjától, az
evangélikus I Batthány Ferencné Lobkovítz Poppél Evától.P) Nagyapja,
ifjabb Zrinyi György csak halála előtt néhány évvel tért át római katoli-
kusnak. Dédapja pedig, az idősebb Zrinyi György közísrnerten buzgó
pártfogója volt az evangélikus keresztyénségnek. A Zrinyi-család 'ebben'
a nemzedékben egyetemlegesen és bőségesen bizonyíthatóan híve és
pártfogója volt a reformált egyháznak.") Csak abban' nincs egyetértés
a történetírók közt, hogy az idősebb Zrinyi György édesapja, Mi1dós,
a szigetvári hős evangélikus vagy római katolikus: vellású volt-é. "

Payr Sándor 1920·ban a következö érvekkel támogatta tételét, hogy
a szigetvári hős protestáns volt: .

, 1. Egész baráti köre protestáns volt. 2. A pálosok 1558-ban és 1559"
ben lutheránus eretnekséggel ·vádolták. 3. Második felesége, Rosenberg
Éva evangélikus volt. 4. Szigetvárott már jóval előtte protestáns gyüle-
kezet volt. 5. Horvátországi és muraközi birtokain horvátuyelvű protes-
táns műveket terjesztett. 6.' A protestáns lelkészek nagy lelkesedéssel
-ápolták emlékét, es irataikból a .1:litrokgni szeretet rneleg e is kiérzik.
7. 'Közel ' egykorú forrás határozottan protesfánsnak . rnondja. 8, 'Fiai,
lányai és vői mind protestánsok voltak. 9. Horvát és osztrák történetírók
is 'protestánsnak mondják.v) , _ .

Payr Sáridor ezeket az érveket vitatkozva sorolja föl, tehát azoknak
az érveknek az rismeretében, amelyeket annak bizonyitására szoktak elő-
hozni, hogy, a szigetvári hős római katolikus volt.15) Ezért értékes Pay!'
Sándor érvelése: Négy évvel. 'kés,ő'gb.'általános elismeréssel. méltatott nagy-
szabású művében, "A dunántúli 'evangélikus egyházkerület történetév-ben
a reformáció pártf'ogói, az evangélikus egyház hívei között ad neki
helyet.P) Nyilván' nem volt semmi oka, hogy megmásttsa megállapítását

, Hasonlóképpen a bírálók ellenmondása nélkül á'lI Révész Imre 1938-
ban megjelent "Magyar református egyháztörténet"-ében: "Zalában főként
a Zrínyi-utadalmakon terjed a reformáció erősebben a század közepe táján;
maga a szigeti hős meggyőződéses protestáns és ivadékai egy darabig
szintén azok. "17)

Természetes, hogy lehet a szigetvári hős vallási magatartását túlzott
óva töss ággal is jellemezni olyanképpen, hogy "hajlott" a reformációhoz.v)
Azonban a XVI. század közepén túl aligha képzelhető el, hogy valaki
úgy legyen hű római katolikus, hogy egyszersmind pártolja a reforrnációt.
Kérdéses esetekben a kűlsöség ek nem döntenek, mert éppen az evangélikus
reformáció terül etén a szokáso'kna~ sokkal erősebb' volt a tapadásuk.

11) Magyar Történelmi Naplók I. füzet, Komáromi János naplója.
Közli Nagy Iván. Pest, 1861. 86. Iap. - Thököly hamva tehát méltán
nyugszik a késmárki evangélrktrs templomban.

12) Lásd: Takáts Sándor: Zrinyi Miklós nevelőanyja. Budapest, 1917.
, 13) V. ö. pl. Takáts Sándor: Régi magyar asszonyok. Budapest, 1914.

passírn. Magyar nagyasszonyok. é. n. passirn.
. 14) Harangszó, 1920. július 4-i számában: Milyen vallású volt a sziget-

vári hős? ,
, 15)Elsösorban Széchy Károllyal, a költö Zrínyi Miklós életrajzírójával

vitatkozik. V. ö.: Széchy Károly: Gróf Zrínyi Miklós. II. kt. Budapest,
r898. 124--125. Iap.

16) 1. kt, Sopron, 1924. passi/TI. ,
, 17) 1. kt. Debrecen, 1938. 66: lap .

. ' 18) PI. Tarczay Erzsébet: A reformáció Horvát-Szlavonorszagban,
Theologiai Szemle 1929-1930. 228. Iap.
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semhogy megörzésükböl a római, katolikus valláshoz tartozásta lehetne
következtetni. A, 'szig'eti "hős vallási hovatartozására pedig igazán nem'
lehet abból következtetni, hogy. milyen szertartásokban részesítették - a
holta' után, s abból sem, hogy szinte egy évszázad mulva milyen vallású
eposz-hősnek festette, a költö Zrinyi Miklós. Pusztán irodalomtudomanyi
kérdés, hogy van-e joga a költönek írói szándéka szerint alakítani törté-
nelmi höse vonásait ' , '. '

'Nem érv, csek érdekesség az a tény, hogy Kazinczy Ferenc 1823-bán ,
protestánsnak mondja a szigeti höst. - Guzmics Izidor bencés szerzetés-
hez írt levelében, és Guzmics nem tartja szükségesnek - egyébként
Kazinczyval vitázó válaszában -, hogy reflektálion erre a meg állapításra.t")

Nincs semmi okunk tehát arra, hogy amikor Zrinyi Ilonának és a
magyar protestantizmusnak a szernélyi kapcsolatait idézzük, ne gondol-
junk arra, hogy ősei között a szigeti Zrinyi Miklós szintén a protestáns
keresztyenséghez tartozott Hogy kicsoda Zrínyi Miklós, a szigetvárí hős
a magyar nemzet számára, ez nem azon fordul meg, hogy protestánsnak
vagy római katolikusnak tartjuk-e. Ez kétségtelen. Dc éppen ezért hagy-
hatjuk, hogy a részrehajlatlan történettudomány kutassa a valóságot, és
állapítsa meg, amit kiderít. A keresztyénség igazságának a kérdése nem
azon, múlik, hogy hányat s kiket sorolhat az egyház a tagjai közé. És
viszont, hogy .a magyar '.nemzet nagyjai köz é kik tartoznak, ez ,szintéri
nem azon' múlik, hogy kik protestánsok és kik. római katolikusok Leliet
fájdalmas számunkra,hogy Thököly Imre megingott a, kísértések között
és halála közeledtekor saját nyilatkozata szerint is volt mit vísszavonnía:
de ez egy 1i rnyal att III sem ér inti az evangélikus keresztyénség mivoltát és
értékét És viszont támadhat egyesekben veszteség érzése annak hallásakor.
hogy a szigeti hős a reformáció keresztyénségéhez .tartozott, - mégsem
válik kisebbé senki szemében, - éppen' úgy nem, mint ahogy minden
magyar számára dicső emlékű nagyság azoknak a' sora,' akik. Beccsel
szemben a, magyar nép szabadságaért. harcoltak - Bocskay Istvántói.
kezdve II. Rákóczi Ferencig. , '

Zriny! Ilona, Thököly Imre es a szigetvári hös Zrltiy i Miklós léptek,
elő sorra emlékezetünkben. Mind a három magyar történeti nagyság példa
arra, hagy a különbözö politikai felfogások megítélését nem szabad össze-
kapcsolnunk a vallás kérdésével;' amikor viszont csak a vallas a kérdés,
akkor ne bef'olyásoltassuk magunkat politikai nézetünktöl. Kazinczy Ferenc
éppen azért említi idézett levelében a szigeti hőst, mert felsorol neveket:
voltak római katolikus "Antiaustriacusok" 'és viszont voltak protestáns"
"Austriacusok". Idézi Wesselényi Ferenc nádor szavát, vigyázzunk, "nehogy
a Religio miatt a Regio elvesszenv.w) ,

Zrínyi Ilona alakja azért emlékezetes és dicső előttünk, mert a Bécs-
től független magyar .nemzeti lét . harcának hőse volt, és csak rnellékesen
gondolunk r á szívesen azért, mert vegyes házasságában megértö volt férje
evangélikus hite iránt De számontartjuk ezt is. Mert ez is, meg a Zríny.i;.
család vallásának változásai is erősítenek minket a nagy magyar lelki 'egy-
ség igaz keresésében.")

Sólyom 'Jettő

19) Váczy János: Kazinczy Ferencz levelezése. XVIII. kt, Budapest,
1908. 306. kk., ,325. kk. lap. ' '.

20) = nehogy a vallas miatt az ország elvesszen.
21) Amikor Révesz Iinre református püspök a cikk elején emJtett

szegedi előadását tartotta a római katolikus Zrinyi Ilonáról, a Nemzeti
Újság 1'943. április 13-i száma kétségbevonta az ünnepi emlékezésnek
a szigetvári hősre, valamint a Zrínyi Ilona és Thököly Imre közti lelki
víszonyra vonatkozó megállapításait. Ezért vált szükség essé, hogy alaposan
megvilágítsuk a' szigeti hős Zrínyi Miklós protestáns voltát és Thököly
feltételes áttérésének kérdését és eközben .azt is, hagy, ha lehet is, beszélni
Thököly "áltéréséről", ez nem történhetett másvallású felesége hatására.
Szükséges megjegyeznünk azt is, hogy' Thököly Nikornédiában halt meg,
nein "Nikodémiábanl'.' '
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Evangélium és Jóga.
Mi .köze van egy európai keresztyén embernek a Jógához? Aztvélhet-

nénk, hogy ez az indiai bölcseleti és vallásos rendszer legfeljebb a rnisszlö
munkásait 'érinti közelebbről. A misszó az ~ 'terület, ahol az evangéliuru és
Jóga kérdése égetővé válik. Ezzel az érveléssel szemben a, valóság' az,
hogy az evangélium és Jóga kérdése közelebbről érint bennünket, mintsern
gondolnánk. A Jóganak is vannak misszioriáriusai, sőt hívei is - közöttünk,
itthon Európában. Az a vitathatatlan széleskörű érdeklődés, amit néhány
a Jógával foglalkozó legutóbbi években magyarul is megjelent könyv kel-
tett, szűkség essé teszi, hogy ezzel a kérdéssel mi is foglalkozzunk.

A Jóga bonyolult rendszerének ismertetése nem könnyű feladat. Mégis
Í11eg kell kísérelnünk, hogy 'legalább néhány vonással felvázoljuk azoknak
a. számára, akik előtt egészen ismeretlen.

A Jóga a megismerés útja. Értelmi út, elmélkedés által vezet el a lét
alapjainak, a világnak és magunknak gyökeres megismerésére. "Ön'magunk-
hoz, igazi rnivoltunkhoz vezet", A jóga szó tulajdonképen egyesülést,
egyesítettséget jelent: egyesülést az egyetemes Lélekkel, a Brehmennel.

Ezt a célt a Jóga útján járó, a jógi, elmélkedés útján éri el. Mind-
inkább elfordul a külső, anyagi világtól. Mert a Jóga tanítása szeririt 'az
anyag alacsonyabbrendű, sötét valami. Az ember is' háro~ részból 'áll:
durvatestből. finomtestből és lélekből. A finomtest az, amit általában szel-
lemnek, pszüchének szoktunk nevezni. Ez is anyagi valami,' csak finomabb,
mint az érzékelhető test. A jógi célja, hogy az anyagi világot s benne első-
sorban önmagát a lélek uralma alá hajtsa. A Jóga embere feltétlen ön-
uralomra .törekszik, Ennek külső elősegítésére szolg álnak a különféle sajá-
tos testhelyzetek, az ászanák. Az ezeket ismertető tanítás a Hatha-Jóga.
Alapelve a pránájámá, a lélekzésszabályozás. Már ez a testgyakorlás, is
kiváló hatással van az ernber testi és szellemi egészségére. Ez azonban csak
mell ékes cél, a fő a test engedelmes szolgává tétele. Ez az igazi jóginak
olyan 'rnértékben sikerül, hogy szinte .kotíétlen erők" birtokosa 'lész.
Lélekzés, táplálékfelvétel nélkül élhet hosszú ideig, ura szervezetének, pl.
elállíthatja s újra megindíthatja sz ivműködését, érzékeinek ura, nem érez
fájdalmat, stb. Sőt a belőle kiáramló erők környezetére -is kihatnak s azt is
hatalma alá hajtják.

Mindez azonban csak eszköz az igazi cél elérésére. A ióg ínak 'nem
szabad misztikus erőivel visszaélni, s azokat önző célokra felhasználni.
Hiszen a Jóga egyik alapvető felismerése, hogy a földi lét lényegileg szen-
vedés s így a Legnagyobb rossz. Ennek oka a tett, a tevékenység. Minden
tett önmagában hordja következményeinek, újabb tettek. sorozatának csirá-
ját. Ez a karma könyörtelen törvénye. A halál után a feloszló durvatestet
túlélő. finomtestújra felépíti magának azt: az ember újraszületik' s hor-
dozza előző élete cselekedeteinek következményét. A létnek ebből a, szün-
telenmegújuló láncolatából csak a Jóga szabadít meg. A Jóga útján járó
tartózkodik minden tevékenységtől, a világtól elvonulva, elmélkedve él,
elöli magában a létszomjat s igy megszakíthatja a lét fájdalmas láncolatát
s bekövetkezik a mokse: a "tudatfeletti öntudatban" elmerült jógi számára
"a testben megvalósult üdvösség állapota",' a Brahmannal, a Világlélekkel
való egyesülés.
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Ezt a: tisztára értelmi. jellegű ,,,üdvősséget" a szellemi koncentrécit)
magas foka jellemzi. A tevékenységtől tartózkodó jóg i vasakarattal munkál-
kodik önmaga belső kiépítésén. Elméjének a .hénvtvetettség" állapotából
el kell jutnia az "egyhegyűség" állapotába. Ebberrazsállapotban tárulnak
fel előtte a 1M titkai. Figyelmet teljesen a belső világra összpontosítva
szinte meghal a külvilág számára.

Van azonban a Jogának egy gyakorlatibb változata is. Nyugati embe-
tek szániára előszeretettel helyezik ezt előtérbe. E szerint az' 'ú, 'n. 'Karma-
Jóga szerint éppen nem kell mindenféle tevékenységtől tartózkodnunk.
'Csupán tetteink gyümölcséről, eredményéről, a siker élvezetérőlkell eleve
lemondanunk. Ha tetteink Í'gy a 'teljes önzetlenség jegyébenToganrrak,
nem esnek a karma törvénye alá, -A tevékenység e Jógája tehát nem egyéb
sz ig orú' moralizrnusnál.

Már ez a rövid vázlat is megviiágítja elóttünkvrniért gyakorol a Jóga
korunk emberére olyan vonzóe~őt.

Az anyagiságba, materi~lizinusba belecsömörlött nyugati ember szorn-
jasan hallgatja a lélek fels6bbrendfÍségéről szóló tant. Mióta a materialista
és pozitivista természettudömánymegreridült, nem "Is olyan hihetétlen a:

Jóga tanítása a Maya-ról; arról, hogy az anyagi világ csak káprázat, lát-
szat, az igazi valóság a szellem világa. '. ,

, Korunk- jell-emzőbetegségea'z :idegesség.A-haj-sz~süzl-eti, - fl01itikái,-
társadalmi élet válságaiban elgyötört, zaklatott, nyugati ember békesség,
erő, bizonyosság után sóvárog. -Milyen kívánatosan hangzik a Jóga taní-
iá~~:ura lehetsz önmagadnak, sőt az egész világnak isÍA'Hathá-Jóga testi
-egészség et, kiegyensúlyozott idegéletet kínál, a Rádzsa-Jóg a ki"ráfyi-ütja
-pedig .Jcözvetlen belátást" világ-Iét értelmébe,

A tútcivlltzélt, egészségtelen életmódot folytato, városlakó embert a
természetes, egészséges életbe hivogatják ac,Hatha-Jógamodern apostolai.
Némi korszerűsítéssel ' sportnak miriösítik -testgyakorlataikát s az "Egész-
ség, Erő, Fiatalság" ajándékaival hívogatják a koravén, megfáradt nyugati
embert. . - , I

A .háború teljesen bizonytalanná' tette az életet. Máról holnapra el
az ember. Éppen ezért fokozott érdeklödéssel, mohó vággyal .fordul min-

I 'den misztike, minden okkult jellegű bölcselet felé,amely az élet értelmének
megvilágosttásét Igéri.

Mit szól mituiehhez az evangéJi.um? -Az evangéliuru rnindenek előtt
'ítélet. ítélet a' rettegő, ideges, hitetlen ember felett. Itélet úgynevezett
"keresztyén" világunk felett, amely hitetlenségében szüntelen vaJláspótlé-
'Í<ok után kapkod s mindenütt keresi a megoldást, csak oh nem, ahol
'kellene.

Az evangélium. ítélet a Jóga' felett is. A Jóga útja az önmegvá/tás
útja, A Jóga egy az ember, mindenesetre bámulatraméltó és tiszteletet
parancsoló, kísérletei közül, amelyekkel Münchhausen báró - módjára sa] át
varkocsánál fogva akarjá magát a pocsolyábólkihúzni.

Az evang élium a Megváltóról szóló .örömhír. .Nern önuralmat kínál,
'''hanem Isten országába hivogat: Isten uralma alá. Ez az igazi felszabadu-
lás. Servitium Dornini summa .libertas: az Úrnak szolgálata az igaz] szabad-
:ság! A Jógaújraszü!etésről' beszél s .a Világlélekkel való egyesülésről.
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Az evangélium újjászületést· ajándékoz és örök életet: az örök élet pedig .
Istennek igaz ismerete, közösség az élő Krisztussal. A Jóga az ember erő-
feszítése, az evangélium az lsten kegyelme. A Jóga. az ember útja felfelé;
ez .az. út rnindig csak úgy végzödhet. mint il bábeli toronyépítés, mint álta-
lában, mindenféle emberi vallás, vagy filozófia. Az· evangélium Isten. útja
lefelé, Isten-aláhajlása az emberhez. A -Jóga az .anyag megvetése, keserves
küzdelem a test börtönébe zárt léttel, az evangélium a test megszentelése:
"az Ige testté lett!" A. test a Szentlélek temploma, hiszem a testnek fel-
támadását.

Ne tévesszen meg bennünket az, hogy a Jóga lelkes hívei igen sok-
szor 'nyomatékosan utalnak a :"jézusi' tanítás" és a Jóga erkölcsrendszere
közötti hasonlatosságra, Szerintük "Jézus emberi magatartásának, csodái-
nak és tanításának gyakorlati alapja a Jóga". A megváltás művének téljes
félreismerése az a nézet, bogy "Jézus földi testetöltésében az ember egyet-
len kibontakozó' lehetöségével, a Jóga módszereivel élt, hogy isteni volta
az anyagon át korlátozatlanul kisugározhasson" .

.Az ilyen és hasonló vélekedések csak azt mutatják, hogy a ,~keresz-
tyén" ernberek legnagyobb része mennyire nincsen tisztában azzal, hogy
mi .az evangéliumI Mert az evangélium nem ,,Lézus.i tanítás", nem az ön-
megváltás gyakorlati módszere, nem egy az emberi vallások közül, hanem
ls/ennek, kijelentett örömüzenete a Megváltó, Szabadító Krisztusról. Öröm-
hír arról, hogy Isten véget vet emberi utainknak, lehetöségeinknek, erölkö-
désünknek s ingyen kegyelemből' váltságot ajándékoz nekünk. A Jóga,
mint minden emberi út, csak "Maya": káprázat, önáltatás. Az evangélium
a valóság.

"Az a hatalmas Harmadik."
1. lsten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette akkor,

amikor életet lehellt belé. Ezért van az, hogy sorsunk Isten ajándékaképen
végérvényesen, örökre egybekapcsoltatott Teremtőnkkel. Csak Ovele kap-
csolatban van életünk, Tőle elszakasztva lassú haldoklás, halál a sorsunk.
Míg zavartalanul együtt voltunk Teremtönkkel. .abban. volt tökéletes a
boldogságunk, hogy megvolt lelkünknek ez az egyensúlya. Tőle el-
szakasztva pedig - mint a szárazra vetett, levegő után kapkodó hal -
éhezik és szornjazik lelkünk: "Te' magadnak teremtettél bennünket ésr
nyugtalan a mi sztvünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik Tebenned"
(Augustinus).

Mi, vagy ki az a hatalmas Harmadik, aki Istenhez való zavartalan
viszonyunkat megrontotta? Ha mindent össze- akarnánk foglalni, e cikk
keretein túlmenően könyv születnék belőle. Csak arra szorítkozhatunk,
amit, minderi; magát evangélikus keresztyénnek nevező embernek feltétle-
nül tudnia kell erről.

,l 2. Emlékszem. 15-16 éves. korornban, rnint "nagytudású, sokat tanult'
g-imnazista egy parasztszekéren ülve beszélgettern a kocsissal a nagy al-
földi tanyavilágban.' Szóbajöttek a "boszorkányok" s a Sátán is. Mind-.
ketten helytelen véleményen voltunk. Nagy hévvel magyaráztam : "Isten
van, nem: mernérn létét tagadni. De határozottan merern állítani, hogy
Sátán, Ördög nincs, ez csak babona. Jöjjön ide, ha van!" O babonás féle-
lenamel fejét csóválta 5'nemcsak á Sátán létéről volt "méggyőződve.ihanem
a seprös boszorkányokról is. Azóta többet, ill. jobbat (a Szentírást) tanulva
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stöbbet tapasztalva látom, hogy 'hitének babonás tévedéseit leszámítva
aza' legény volt a, helyesebb véleményen.

'Az a megdöbbentö.vlrogv nemcsak-ai..sek tudástól" 'megrészegült kis
diákok'yélekednek így aZ'"ördög-mesé,ről'~, hanem értelrniségünk nagy
része is. És ez nemcsak magánügy! Vajjon ki veszi magára a felelösségef
azért, hogy pl. egyik jóhírü ievangélikus középiskolánkban á Szeritírással
és. ahittanórákkal' ellentétben a filozófia =elöadöja a "nem ilétező,'elvont
fogalmak", közé sorolja a Sátánt, is!? ~, Igen, a Sátánnak legnagyszerűbb.
éslegveszedelmesebb hazugsága, hogy elhiteti saját nernlétezésétl Hisz"
.Jiazugsag.atyia" ö] (Ján. 8, 44.) A szegény, koránál és természeténel fogva,
tagadásra .hailamos diák akkor .kénytelen erről meggyöződni, amikor majd'
saját életének és, boldogságának roncsain zokogva tapasztalja meg a Sátán
személyes realitását. ", "

3. Nem akarunk teológiai-dogmatikai f'ejtegetésekbe bocsátkozni, csu-
pán 'néhány 'fontos szempontot említünk meg csak egészen vázlatosan,az
olvasóra blzva, hogya megkezdett gondolatsorokat végiggondolja .', . '

," 'éJ) SZíiklátókörűség volna arra gondolnunk, hogy a'z egész végtelen
nagy világmindenségben az ahhoz képest porszemnél kisebb f'öldgörnbön
lakó, még parányibb ember lenne, a legrnagasabbrendűértelmes, lelkes-lény,
A Szentíras rnegfellebbezhetetlen bizonysága szerint vannak fölöttünk lévő,
magasabbrendű láthatatlan teremtmények, angyalok, akik Istennek engedel-
mes szoigái -(Zsid. 1, 7 stb.). Istennel szembefordult ilyen hatalmasság a
"Sátán és az ő angyalai", szolgái, amint Jézus mondia.

bJ Miért kellett Krisztusnak eliönnie, véres' harcot vívnia, ha nem
lenne olyan személyes hatal-arr1;:.aki, ellen' harcolnia kelh:tt? Vagy, csali -Ieve-
gőt yagdosott? Ezért halt meg a kereszten? Akinek Krisztus bűnökböl
szabadító Megváltója lehetett már, az nagyon is tisztában van a Satán
realitásával.' Szinte ' azt mondhatnék, .hogy aki niég .csak ;,mesének" gon-
dolja. mindazt, amit a Szentír ás tanít-a Sátárivalóságáról, az ezzel ait áru.Jja '
el, hogy még mit sem tud arról, milyen dicsőséges Megváltónk van, .akí
ép a hatalmas:' Sátán ,ifel e;tL aratpttdiadalt. Túlildd0,n~~pen ,nem ts hi rcíetlú~j:-
jük az evangéliumot a nélkül, hogy ne utalnánk arra, kinek a, rabság'á,pól,
milyen fogságból akar megszabadítani bennünket Krisztus. '

'. c) Persze, mi igen keveset tudhatunk' Isten elrejtett dolgainak gazdag-
ságából. Ezért nem, is .bccsátkozhatunk a" Sátán' keletkezésére" vonatkozó
részletes spekulációkhá. Isten annyit tudtunkra ad, amennyire szükségünk
van. Azt mindenesetre tapasztalhatjuk, ~ Bibliaból pedig nyilvánvalóari tud-
JUK, hogya Sátán életünkre (örök életünkre) törv'Erre e;;o:e~és ~'zer eszköze,
módja van. Nagy általánosságban azonban két csoportba osztálYOphatjuk
a 'Sátán eljárását. Tudja, hogy csak e'gyetlen' életút egyezik meg Istenaka-
rafával.Az Otestámentornban - Jézuseljöve'ti~le előtt - ez' azút ; atíz-
parancsolat; az Újtestámentomban -Jézu~ eljqvetetetitan- ei az 1.Ít:'
Jézus. VV., Móz. 5, 32;' Ján. 14, 6.) Erről az egyetlen útról, Jézustol akar-
a Sátán elszakítani bennünket, hisz'<akkor célját elérte, akár jobbra, akár
balra sikerültez néki. A 'Sátán lényegébő! ered, hogya helyes útról terrné- ;
szetesen balra, a 'ii1ur.iia vagy kif'inomultvisfentelenség, nyilvánvaló 'b,íínök
útjára, vagy szellemi, sikem a materialista stb. 'irányzatok karjaiba hajtson.

, ,Ű a materializmus atyja! " "
Ha valaki nem hajlandó engedni. ebben az irányban neki, nem esik

kétségbe, Azokat [obboldalra -igyekszik letéríteni. Az eredmény -!lg-ya,na'z:
Ez az' utóbbi a veszedelmesebb, amikor a viiágosság, a vallásosság, a kegyes-
kedés báránybőrébe öltözik. .De bisz' ez csak talán nem bt1ll?!"'-hálljuk
ilyenkor a mentegetőzést. Ez' sikerül mindig a' Sátánnak, valahányszor nem
egyedül Krisztus által hisszük üdvösségünket. A keresztyénség nagyobbik
felében ez a kísértés szinte kikerülhetetlen. Ennek a jobbra való eltérítés-·
nek;talán a"égraffi,nNt~l;Jb, legveszedelmesebb formája a. spiritizrnus. Külö~
nösen abban 'a Krisztusrö) is prédikáló'mora'listaAomiájában, amelyet ésák
a Sátántól' eredhetö izseniálís ·g:o.hoS:zsággaL ,;evangétiumispjritizmus"-nak
neveznek.' -Azértva 'legveszedelmesebb, rnert ebben a .valami ",magasabb'
erkőlcsiséget" képviselő vallásban a Sátán egyenesen il '"világosság angya, '



lává" változtatja, át magát .(L· Kor.9; 14.) .Erre nagy mentö, szerétettel és
nyomatékkal kell felhívnunk különösen intelligenciánk Iigyelmét.")
. -Ha a, fentieket vég igg ondoljuk, a .Sátán hatalrn ánakés. ravaszságának
(LMóz.3,'t) iszonyú távlatai tárulnak fel előttünk, amelyekről jó tudnunk,
:hÓgy öntudatosan küzdjünk ellene Istentől kapott .fegyvereinkkel. E nél-
kul .menthetetlenek vagyunk! " , .

.4. A .Szenürasmindent megmond nekünk, amit' e kérdésben tudnunk
'kell. Sajnos, épen-értelrniségünkben igen sok ember szám ára-ez ' nemdöntő,
inert számukra még .nern . Isten megfellebbezhetetlen 'szava aS?:entírás .

.Hogy Ilyenek számára is. könnyebben. érthetővé tegyük mondanivalónkat,
"-addig,amíg:a Biblia közléseit nem tudják elfogadni i-> utalunk pl.. "Az
Ember' Trag édiájára". A f elöl vitatkozhatnak irodalomtörténészek, hogy
tulajdonképen mí e mű középponti mondanivalója. Hívő ,ember· számára
-csodálatos szépen .illusztrália a Sátán pusztulásba dönteni akaró hatalmát.
Amint végighaladunk az emberiség .tőr ténetén.vláthatjuk.rhogy . azért tárja
il jővőLily~nisöt~t képekben Adám, elé Lucifer, hogy ezáltal végsőkig
'kétségbeej tse, elcsüggéssze. Igy természetes, hogy. végül. nem marad' Adám' .
szamara, más választás, \TÍint.....:... ép az ' emberiségetebqtt,ilmas jövőtől

'::megmenteni akarva "~ az röngyilkosság. Igy 'érte' 'volna' elaCSátárrazt,
hogy' Istennék teremtő rnunkáját keresztül húzza. Hiszen.Larnint Jézus
moridja, 'kezdettŐl' fogvá' ernbergyilkos '3 Sátán! 'Az öngvilkosságRísértésé-
tőlegyedÜI az Úrhitet igénylő szava menti meg mégis Adáf).1ot: "Mondot-

, tam, em0er:·küiidj,-és lJízNa.bí;;:zál." A Sátántrak ezt .azemberíség -pusatttá-
sára törő ravaszságát 'hirdeti a Sientí'rás 'is. .'

5. A Sátán realitásának rettenetes tényéről' csak akkor ífunk helyesen,
ha az elmondottakhoz még, Iegalább kétinegjegyzfstfífiünk. ' ,
o," . éiJ' A Sátán élő, személyes realitasának tudornasulvételé sók' kísértés
alatt gyötrődő Telket ment ineg 'a 'végső kétségbeeséstől, ha arra igorldo-
lunk, hogy végeredményben nem bennünk, nem is' egy személytelen végzet-
ben, ,~",bűllQen",van minden nyo,mor éshalál fO,rrása.Nem ,egy 'hatalmas
gépeZet kqI1yöt:tel~nJoga,skerekei zúznak halálra és nem vagyunk meathe-
tetlenek azért, mertsaját magunk' lennénk a megtestesült bűn. Egy rajtunk ,

. 'kívül álló idegen' hatalom rabságából .mégszabadíttathatunk. . •
'. 6. A Sátán Iétét minél meggyőzőbben bizonyítani okatlanság lenne,ha ugyariaklwr nem utalnánk még határozottabban Krisztusra, aki legyőzte

· 'a Sátánt. Tulajdonképén egy'legyőzö'tt hatalmasság akarna rabságában tar-
tani, aki Iéktelerrülttombol.. mint aki "tudja,' hogy kevés "ideiervan''. A mi
,Ú6úímes ,~risztústink "kijov~ győzve és hogy iYőzzönl'! (Je'l.6,f) Mi-

,';csoda \f ö)~nye$bizopy;oss*g!", 0á rp:pz\'.~.· jpn" hogy, ,J~;YoQ.zz()!l!Ezér~' .m,pnd-
,l)atta:, .Láttam a Satant, mint ~ villámlást lehullani az egbol". (Lk," 10, 18).
'Csalhatatlan Urunknak ez a kijelentése nemcsak a Sátán realitásának bizo-
oQyítéka, hanem mégInkább a SátánlegyőzetéSét;J,ek:'A Sátán hazugságaiban.
bilincseiben gúnyosan~ kétségbeesetten, tudva vagy tudatlanul' sínylődők,
'halljátok' meg: Vall. szabadulás]. 1'1 is tartozhattok boldogan. az6k közé,
akik-a S.átánt,;legyőzt~k .a Hár~m~ .véréért"! (Jel. 12, 10-)2.) .
~. Ennek ~vázlatQskis írásnak csak, egy célja van: arra akar elvezetni,
hogy értelmiség ünk a Szentírásnak a .Sátán realitására vonatkozó ,közlé-

· .seít is vegye halálosan komoly an és annál öntudatósabban, határozottabban
vallja: a rni győzelmes Krisztusunk "az ördögnek. hatalmából megszaba-

· -dított és a' magáévá tett.· Nem arannyal, sein ezüsttel, 'hanem az O szent
ésdrága vérével, ártatlan .szenvedésével és halálával, hogy egészen al "övé

',1;e,Kyd<".(Luther: a II. hitág azat rnagyar ázata.) . . . ~

G"őri 'János

, *) Akiket ez a' kérdés közelebbröl iérdekel, a legmelegebben. ajánljuk
.,Modersohn ,;E. magyar fordításban most megj elerit könyvét: .,Az ördög
jgézetében. "
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"Döntö jelentoségünek tartam
az evangéliumhoz. való 'feltétlen r a-
gaszk'odást.· Az evangéliuru közös
kincsünkvés bizonyos az, amit Pál
apostol mond, hogy az Isten az
örök ít'élet. napján mindnyájunkat
az evangéliuni szerint 'ítél meg.
Luther sohasem akart elszakadnia
római katolikus! egyháztól és még
a 95 tétel kiszög ezése, után két esz-
tendővel is' könyörgött' a páp ának,
hogy értse meg az.ő törekvéseit,
amelyek nem az egyház' megbon t á-

sára, hanem egyédüi csakIstev igé-
jének minden téren való érvényesí-
tésere igyekeznek. Csak amikor
kiátkozták az egyházból, akkor'
kényszerült új útak ra' térni. A
wormsi gyűlésen. is azért nem tu-
dott visszavonni tanításából seI11-
rnit mivel kötve érezte magát az
Ist~n igéjévél a lelkiismeretében.'
Ma is ezen fordul meg az egysége-
sítés kérdése.' Mi evangélikusok
kötve vagyunk lelkiismeretünkben
az Isten igéjével;' Mi akarjuk az
egységet vés-cszívesen mull1'ká·ljuk· is
azt, de mindermél. jobban akarjuk
az' Isten igéjénekérvényesülését .az
egyházi, társa.dalmi,az egyéni. és a
közéletben egyaránt. Evangélikus
hűségünkben minket nem- ingathat-
nak meg még a legjobb szándékú
törekvések sem, ha azok nem az
Isten igéjének egyedül. való, uralmát
akarják biztositani", Ezek a meg-
szívlelendő sórek R a ff a y S á n dor
püspökünk "Keresztyén egység,
evangélikus hűség!" című , füzeté-
ben olvashatók. Találóan fejezik ki
azt, amit a mai, ismét a közérdek-
lödés homlokterébe. került kérdé-
seknél minden· evangélikusnak . val-
lania. kell. Ezért e helyről is fel-
hívjuk Raff'ay Sándor püspökünk
világos, határozott fejtegetésére ol-
vasóink figyelmét.

Mindenki tudja;
hogy ma sok tekintetben kenjunk-
tura van. Egyebek közt a könyv-
kiadás terén. is. A mult. év utolsó
hónapjaiban valósagos láz fogta el
az embereket: egyre vásárolják a
könyveket és pedig nemcsak az
olcsó, hanem. a. drágább könyveket
is. Hazánkban a régebbi átlagos évi

")

kb. 3~400Ő könyvhöz l{épest az eI-.,
mult évben a. budapesti Statisztikai
Hivatal közlése szer int vcsak Buda-.
pesten kb. 7.2.00 könyv jelent meg,

Mindenki tudja aZ1 is, hogy a
könyv, világhatalom. Evangélikus:
egyházunk valamikor ezt. nagyon
jól megértette: még akkor, amikor
::l reformáció ügyének a legjobb
útegyengetöi a könyvek. voltak Ma
ez a 'felismerés inkább csak törté-
neti emlékkéntél bennünk. Tartunk.
ugyan. miuden évben sajtóvasárna-."
pot, offertóriumot is gyüitürik a
sajtó számára. De nem tudom, in-
dít-e a sajtóvasárnap évenként .leg-.
alább néhány evangéliküst arra,
hogy evangélikus könyvet vegyen
és. evangélikus folyóiratot [ar asson..
Nem tudorn iazt sem, .,hogy .ha, a
sajtóvasárnapi. offertóriumból kel-o
lene "csak egy könyvet is kihozni"
egy esztendőben, vagy legalább-
egy. folyóiratnak arpegje1enését
biztosítani, lehetne-e akkor, azt a
könyvet megjelentetni, azt a folyó-
irafot fenntartani. Hogy. az evan-
gélíkus kiadványok eljutnak az. 01- \
vasóköz önségükhöz, hogy könyvek.
és folyóiratok megjelennek, az'
szinte teljesen független attól, amita sajtovasárnap 'keretében teszünk,
a sajtó érdekében. De a sajtóvasár -
nap mégis szimboluma .egyházunk
sajtóügyének: annak a lanyha, lát--
szatos Ú. n. egyházi munkának, mely-
bizonyos köröket elfog akkor, ami-
kor "hivatalbsan" kel1 valamit tenni.
Hálát adhatunk Istennek, hogy a
Lélek rnunkája eltekintétben sincs
megkötve, hanem hogy támadnak
egyházunkban körök, melyek égő
szívvel magukévá' teszik a sajtó~-
ügyet és lankadatlan erővel dolgoz-
nak egyházunk javára.

Al1apítsuk meg mindezt nyugodt,
higgadt tárgyilagossággal. De ha
megál1apítottuk: vessük fel a kér-
dést, hogy vajjon meg lehetűnk-e
elégedve' evvel a mostaní helyzettelv-
Éppen most, amikor a könyvkiadás
terén koníunktura van,"- el tudo.
[uk-e látni evangélikus közönségün-
'ket avval az irodalommal, azokkal-
a könyvekkel, amelyekre égetően
szüksége van. Aki kissé körilltekiht
a tekintetben, hogy pl: milyen szol-.
gálafor végez egyháza számára ac
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katolikus Szent István-Társulat, vagy
hogyareformátusoknál is mennyi
minden eredményes sajtószolgálat

van, az elfacsarodott szívvel ' gondol
'egyházunk sajtójár a, 'A katetikus
egyházban csak a Szent István-Tar-
'Sui at az elmult évben 142 új kiad-
ványt jelentetett meg: ez azt je-
lenti, hogy az év minden második
napjára esik egy-egy teljesen új
kiadvány, Ha még a régebbi mun-
kák új kiadásait is számba vesszük,
akkor minden napra esik egy-egy
kiadvány, Hozzá a Szent István- Tár-
sulat jogos büszkeséggel állapít-

, hatja meg, hogy kiadványai a leg-
'ker~settebbek közé tartoznak s
hogy általuk a katolikus szellemi-

'ségnek biztosítja az útját.
Nem irigyeljük a Szent István-

Társulatot a munkájáért. Ellenkező-
leg, örülünk annak, hogy keresz-
tyén irodaibm és keresztyén gon-
dolkodásmód hódít népünkben. De
legyen ez a példa intő jellé szá-
munkra! Gondoljuk meg, micsoda
feladatok tárulnak e példa alapján
elénk, mennyi mulasztásról tesz bi-
-zonysagot ez a megfigyelés! Le-
gyen a mostani helyzet, a belőle
fakadó tanulság végre intő jel' szá-

- munkra, hogy félretéve mellékes
szempontokat és egyházunk érde-
keit szolgáíva megvalósítsuk a cél-
tudatos, helyes, egységes és ered-
ményes evangélikus sajtópolitikát!

Érdemes-e?
Folyóiratoknak, sőt egyes napi-

.Tapoknak is van állandó rovatuk,
.arnely hasonló a mi "Széljegy-
zet" -ünkhöz. Rövid lélegzettel,
gyorsan mondjuk el, ami időszerű.
Van benne helyeslés' és korholás,
szigorúan kemény 'ítélet és rnente-

. getődzés, beszámoló arról, ami van
, és számonkérése a hiányoknak. La-

punkban évente Mlagosan 50-'--60
.széljegyzet jelenik meg s közöttük
akad olyan is, amelyben ötlet, terv,

'ajánlat is található. Más lap oknál
ennél is több... De vajjon érde-

.mes-e P Hiszen ez a világ, még az
egyház világa is, két részre osz-
.lik: ,hivatalos ésnem hivatalos
részre. ,A nagy kezdeményezés joga

: és kötelessége míndig hivatalos ré-
-.szen van!' Hogyan tekintünk egy-
,házi sajtónkra? Ö s z int esz er e -
1e t tel v agy őszinte ha r a g -

, gal? Vajjon csak azt várjuk-e tőle,

hogy kritikátlanul támogasson min-
den hivatalos kezdeményezést és el-
utasítunk minden kívülröl jövő
kritikát, rnint "iIIetéktelen"-t? (De
akkor, melyik kritikax.illetékes=P)
Vajjon meglátjuk-e a segítséget,
melyet az egyházi sajtó a kívánal-
maival, parancsaival, ötleteivel és
javaslatával jelent' a hivatalos té-
nyezők számára, avagy elütasitunk
mínden. ilyen "illetéktelen" kezde-
ményezést? - Mindezt pedig azért
vetjük fel, mert azok, akik sokat
járnak hazánkban s ismernek em-
bereket, gyülekezeteket, úgy ta-
pasztalják, egyházi életünk nehéz-
ségeiről, jelenéről, hiányairól. jövő-
jéről kemény bíráló szavak hang-
zanak el, de ezek nem látnak soha
napvilágot ... ! Utóvégre, akik harc-
ban állanak, mindig két eshetőség-
gel számolnak s ez a "számítás" -
mintha hiányoznek ... ?! Legyen ér-
demes őszinte szeretettel írrií, hogy
ezzel is' elősegítsük - fájdalmak

, árán is - a helyes kibontakozást.

Az evangélíkas egyetemi hallgatók
VI. országos kongresszusukon ta-
nácskozásaik eredményét pontok-
ban rögzítették le. tE pontokból né-
hányat az alábbiakban kiragadunk.
Nemcsak ifjúságunk gondolkodá-
sára jellemzők, hanern egyúttal ta-
nulságosak egyházi feladataink
meglátása tekintetében is.

Valljuk, hogy az egyház egész
sorsa az Ige hűséges hirdetésétől
függ. A magyar egyetemistáknak
is meg kell hallaniok és el kell fo-
gadniok az evangéliumot. - Ott
van felekezeti ellentét, ahol nem
Jezus Krisztus és a benne való hit
és élet a hívek Iegf'őbb gondja. Jé-
zus Krisztusban ma is találkozója

,van a keresztyénségnek. A .Krisz-
tus-hívők a felekezetek határai kö-
zött is testvérek. - A felekezeti
békesség a magyar egység felté-
tele, de sohasem fog létrejönni csak
azért, mert nemzeti szempontból
kívánatosnak tartjuk. A felekezeti
békességet Jézus Krisztus vkívánsá-
gára kell munkálnunk. - A magyar
keresz-tyénségnek megértő szeretet-
ben, s nem valami közönyös fele-
kezeti türelemben kell élnie. - Tu-
domásul vesszük, hogy egyházunk-
nak nemcsakhogy solk szórványa

.van, de egyházunk egyetlen szór-
vány. - Szórványhelyzetünket hi-.



vatásnak látjuk. Magyarország 17 . termelés és még többen fáradtan
ezer helységéből :l0.200-ban evan-, nyúlnak el ágyukon a mindennapi
gélikusok laknak. Tehát 12.200 .sokszor keserű küzdelem utan.Ezek
.missziói államásunk "an. - Ezért a dózsölök it nép heréi. -Elsök a
az egyházhívek személyes. kikép- köpönyegfo rg atásb an, elsők a fu-
.zése, diakónusok beállítása és az tásban, elsők a bárokban s heje-
.egész egyházi . életnek a misszióra hujában, de sehol sincsenek, mikor
és evangélizációra való átállítása a áldozni, segíteni,. lemondani kell.
feladatunk. - Egyházi prop ag an- ók is a mi belső ellenségünk, ,élet-
dát és intézkedéseket kívánunk a harcunk árulói s ha akad arra mód,
:tiszta házasságkötések elömozdítá- hogy minden emberi kapcsolatot
sára. - A nemzet szolgálatát Isten megszakítsunk emberekkel, őket a
.par ancsa alapján végezzük. - Csak közösség ki kell, hogy' lökje sorai-
.az újjászülletett ember keresztyén ból.
ernber. A magyarságba is bele keil
születni és abban újjá kell születni. Tanárok és lelkészek
- A magyarságot az evangéliúrn-
mal 'kell szolgálni. találkoztak egymással Budapesten

komoly tanácskoz ásban, hogy meg-
beszéljék, mit ad az evangélium a
nevelőnek s mit adhat az evangé-
liumi nevelő egyházunknak. Az elő-
adások és hozzászólások gyakor-
lati vonatkozásban meglepö jelen-
ségekre mutattak rá, amely jelen-
ségek egyszerre az evangélikus is-
kola nevelésének, eredményeinek
hiányait is feltárták. .Eppen szak-
értök . állapitották meg, hogy az el-
multna'k hitt liberális gondolkozás-
nak milyen nagy hullámaj érik még
mindig iskolainkat és egyházé te-
vékenységünk, amely a f'elnőttekkel
kapcsolatos, rnennyir e káros mó-
don jelentkezik az iskolába jelent-
kező gyermekeknél. (Gondoljunk
itt a zsidó áttérések mozg almassá-
gára!) Egyöntetű volt viszont a
megállapítás, ,hogy egyházi köztu-.
datu nk, öntudatunk erősödése, gyü- -
Iekezeteink tagjainak az' egyházi
életben való részvétele fokozottan
csak akkor várható,ha gyerme-
keink nevelésében egyöntetűen egy-
házias nevelést is adunk. Az egyházi
iskolák nem csupán kultúrintézmé-
nyek, feladatuk' nemcsak ismeret-
közlés, hanem ennél is több: sze-
mélylséggé való nevelés a megadott
lehetőségek teljes kihasználásával.
Az első· le'hetőség mi lenne más,
mint az evangélium, amelynek hir-
detésére az egyház l hivatott. Éppen
ilyen természetes, hogy - törté-
nelmi hagyományoknak . megfelelően
is' - nem általános humanisztikus,
hanem határozott nemzeti irányú
legyen az a nevelés. Az evangélium
megszólaltatása •. Istenre való muta,
tás nem csupán a vallástanár . fel-
adata, hanem rnindenkié és a nem-
zeti . öntudat 'ápolása nem csupán a

Lemondás és tékozlás
-talan. soha. sincsen olyan ellentét-
ben, mint a mostani' háborúban.

'írott törvény' és belső parancs'
egyaránt követeli a lemondást, il

. takarékosságot, a fillérek, rongy-
darabok, papirszeletek, kis gyufa-
szálak megbecsülését. Mérték sze-
rint jut rriindenkinek s noha a mér.
ték néha távol is van a minirnális-
tói, erőt ad az a gondolat, hogy
anyagias sáfárkodásunk a győze-
lem egyik okozója is lehet. Terrtré-
szetesen leginkább azok nélkülöz-
nek, akik nagyon közeli rokonság-
ban élnek a ninccsel, a könnyen
üresedö kamrával. Számukra nem
adatik elégséges rokoni megértés,
esetleg társadalmi segítség, amely
a hiányokat mind felnöttek, mind
gyerme'kek számára meg tudná

• szüntetni. Előttünk azonban döntő
jelentőségű a tény, hogy ha vi-
-szonylagosan is, de törvény és belső
parancs az egyforma szenvedést,

;1emondást. követeli. Azért valóság:
'gal rngalázz ák népünket, a szent
elhatározásokat és belenyugváso-
'kat meggyalázzák azok, akik elő-
ször is esztelen és oktalan mérték.
ben kezdték el az élelmiszer és a
.rilhaanyagok gyűjtését s ezzel ver-
ték felfelé az árakat, a nincstele-
nek árujának árait 'is, másrészt pe-
dig éppen napjaink jelentései sze-
rint, éjszakába nyuló dözsölést ren-
-deznek másokhoz is elhalló mu-'
zsika és énekszóval, gyakran nagy
kártyacsatákkal. mitsern törődve
.azzal, hogy ugyanakkor ezrek és
ezrek állnak a gépek rnellett, hogy
rohanö.. ternpójából ne veszítsen a
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FIGYELÓ
SZELLEMI ÉLET:.

Az Akadémia nagydíját, az. ezévi legnagyobb tudományos díjat
Szekfü' Gyula "AlIam és nemzet" c.. munkájának ítélték. Szekfü Gyulának
ez, az inkább politikai irányú megnyilatkozása tulajdonképen hiriapi cikkek,
tanulmányok gyűjteménye. Mint ilyen, meglepetést keltett ilyen magas
tudományos kitüntetése, A. díj odaítélése mindenesetre Szekfü Gyula tör-
ténet-politikai munkásságának az.Akadémia köreiben szerzett elismertetését.
és tekintélyét bizonyítja. Az Akadémia egyéb, kisebb díjain figyelemre-
méltó, művek osztczkodtak. Igya Marcibányi jutalmat Szabó István "Ugoesa
megye" círnű műve.. a Serbán János jutalmat Fodor Eerenc "A Jászság
életrajza" c. műve kapta. A Kőrössy Flóra jutalmat Szabó Zoltán "Szerel-
mes földrajz"-a. A Berzeviczy jutalmat Eckhardt Sándor: Balassa Bálintról
írt könyve. A Sámuel-Kölbet jutalmat Hodrovics László: "A horvátban
levő magyar elemek szóföldrajzi és időrendi problémái" c" műve. Termé-
szettudományok terén.a Kornfeld díjat Mauricz Béla és Wendl Aladár
egyeterní vtanárok közös "Ásvány tan" círnű hatalmas munkájanak ítélték ..

Hankiss János debreceni egyetemi tanárt kőzoktatásügyi állarntit-
kárrá nevezték ki. Hankiss János több összegező tudományos kiadvány-
ban jó szolgálatokat tett a háborúban álló Magyarországnak. Legúiabb
müve a "Magyarság és Europa": elismerést keltett. "Forrás" ej mü új
folyóiratával megkísérli összefogni a magyar szel!emi erőket politikai;
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magyar nyelv' vagy történelem' t a-'
náráríak feladata, "hanem minden-
kié. Iskoláink érdekében, de 'Ielké-
szel, és tanárok érdekében is'
igen szükséges, hogy ilyen, - külöri-
ben régi, elvi igazságok gyakorlati
megoldása érdekében minél több-
ször s -valümcnny! 'Számára adassék
lehe-tőség ab'aráti, testvéri talalko-
zóra.

Az evangélikus diákotthonok
érdekében éppen úgy moz.g alrnat
kellene indítani, mint ahogya római
katolicizmus társadalmi moz galmat
indított a napokban a katoliku;
diákotthonokért. .Az evangélikus
egyháznak nem kevésbbé hivatása

.gondoskodni a tanulókról., rnint.más
egyháznak" sőt .eJ.lenkezőlegszüksé-
gesebb számára, hogy otthonok út-

ján is nyilvánítsa szeretetét irán-
tuk: Szükségesebb~ inert az' evan-

. gélikus tanuló-ifjúság Iegnagyobb
része már az iskolákban, rnűhc-

.lyekben, gyárakb an. viseli a szór-
ványhelyzct felelősségét: . egymagá-
ban vagy kevesedmagával vallja az
evangélikus keresztyénséget. Min-
den 'eszközt használnia kél! tehát
egyházunknak. hogy az evangélikus
tanulókat erősítse egyházi hűségük-
ben; korántsem csupán azért, hogy

ruegrna r adjanak " evangélikusok-rak,
hanem elsősorban azért, hogy az üd-
vözítő evangéliom hallgatása foly-
tán lsten kegyelmében s embertár-

'saik igaz javára éljenek. Amit az
evangélikus egyház ad az evangé-
liom hirdetésével, azt úgy sem ad •..
hatja 'meg nekik senki más," De a
szeretetben sem pótolhatja más in-
tézmény az evangélikus egyházér,
És ezért' ha a szü.öi háztól t',í vol
élő iskolás és iparos ifjúság otthon-
pótló szeretetre szorul, - már pe-
dig arra szorul, - akkor 'l leg-
többet' az evangélikus egyház lelke
szerint . működö diál<otthon nyujt-
hatja neki. Gondoljunk tehát lsten
iránti hálával azokra, akik nemcsak
'átt ák a nagy szükség et, harrem
cselekedtek, is, - akik az első vi-
lágháború óta szerte laz országban
létesítettek otthonokat az evangé-
likus ifjúságnak, Ha nem, soroljuk
fel azokat az iskolákat, amelyek

. mellé internátusok létesül tek, .akkor
csak azért tesszük ezt,hogy ne
maradjon ki egy se a sorból. Ipa ..
rostanulők számára is van ottho-
nunk Budapesten. De itt már az

. ideje, hogy egyházunk "társadalma'"
is, cselekedjék, áldozzon: tevő:lege-
sen szeresse a magyar evangélikus
ifjúságot. Azért is, mert magyar;
s azért' is, mert evangélikus.
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tudományos, rnűvészeti, irodalmi pártállásra való tekintet nélkül, E fajta
.kfsérleteket a háború szokott rákényszeríteni a nemzetre, s bár tisztában
vagyunk vele, hogy ei .mindig szintelen és határozott mondanivalé nélküli
orgánuinok létrejöttét szekta jelenteni, - üdvözöltük, .rnint újabb jelét
a nemzeti békének. Hankiss J ános beköszöntő nyilatkozata szerint különö-
'sen az iskolán kívüli nép művelést akarja újjászervezni, tehát a nemzet
egyik létfontosságú problémáját adja fel saját magának megoldandó
feladatul. Várjuk, hogy ezt az ötletszerűen és dilettautizmussal kezelt
ügyet végre átfogó látással rendelkezö .szakértő vegye kezébe. .

Dunéntúíi' Tudományos Intézet alakul Dunántúl különleges tudomá-
nyos feladatainak elvégzésére. Számítunk a Dunántúl már együtt levő
tudományos erők nagyvonalú összefogására, s a helyzet adta problémák
.szárnbavételével különösen a dunántúli népesedéspolitikai és nemzetiségi
kérdések tudományos vizsgál~tát várjuk. " .

Szekfü Gyula 60 éves, s ezzel kapcsolatban a Magyar Szemle egész
számot szentel a munkásságának. Megállapítja, hogy egész nemzedékünk
történelmi és politikai szemléletmódját 'befolyásolta Szekfü nagyméretű
szerepe és munkássága. Eckhardt Sándor szerint "nem volt hajlandó
tollát egyoldalú . .. programmok szolgálatába állítani". Csapodi Csaba
pedig azt írja: "Bátran lehet' mondani, hogya magyar katolikus öntudat
helyreállítása az utóbbi évtizedekben kevés embernek köszönhet annyit,
mínt épen az ő történetírói munkásságának".

A Kálvin Szövetség elnökévé választott Boncros Miklós államtitkár
beiktatása alkalmából magasszínvonalú, s a kálvinizmus szellemiségében
jártas előadást tartott. Igen markánsan f'ogalrnazta meg a kálvinizmus
mai közvélcményct és szcmléletmódj át a nernzetszolg álat tekintetében:
."A I,Mvinizmumak magyar fenntartó [ellezzctességeit kell újból építő
energiák szent forrásává tenni." Hasonlóan markáns kifejezést adott :}
reformátusság szociális hivatástudatának: "Kálvin mindig az igazságot
kereste. Nemcsak a hitnek, de a gyakorlati életnek az igazságait, tehát
a szociális igazságokat is. Mivel a k álvinizmus nem egyetlen formában
megmerevedett valami, hanem a különf éle iwrok és koreszrnék sz ám ára is
van mondanivalója és ihletése, a szociális gondolat, mint földi igazság-
'tevés és keresés benne van a kálvinizmus lényegében, igazságot szolgáltató
magatartásában, tehát programmjában is".

Tizenhé: protestáns jellegű népfőiskolai tanfolyam folyt a télen az
országhan. 660 magyar ifjú vett részt rajtuk. A statisztika azt mutatja,
'hogv a kis- és akisközép birtokosság gyermekei voltak nagy túlsúlyban.
Nem vonható- kétségbe, hogy ez a magyar réteg a legfrissebb szellemileg,
s a magyar élet újjáalakításában erre kell bízni a legtöbbet.

Közzétették az 1942-évi népmozgalmi előzetes főeredményeket. Ezek
szerint a szaporodás országos arányszáma 5.5 ezrelék. A legkedvezőbb
a székely megyék arányszáma: Csik 10.1., Udvarhely 9.6, Háromszék 9.2
ezrelékkel. Ezzel szemben Baranya 2.2, Tolna" 2.3, Somogy 3.2 ezrelék.
A' székelység . vitalitása a válasz azoknak, akik a székelység "túlságos
népszerűsítése" ellen szoktak nyilatkozrji. Dunántúl már nem odázható el
tovább a nagyarányú telepítés.

FOLYÖIRATOK.
Mályusz Elemér a főkegyúri jog eredetéről írt nagy feltűnést keltett

cikket a Budapesti Szemle februári számában. Werbőczy közlései nyomán
elindulva megtalálta azt a XV. sz. közepén készült okmányt, mely szerint
-a magyar királynak kiváltságos helyzetét biztosító privilégiumot a kon-
.stanzi zsinat elismerte. E privilégium alapján a magyar király joga' az
'egyházi javadalrnak adományozása, a pápa joga pedig kizárólag a meg-
erősítés. Sőt az oklevél szerint a "bíborosok gondoskodni fognak arról,
hogy a most választandó pápa és utódai mindörökre Magyarország egy-
házait és monostorait olyan alkalmas - személyeknek juttassák, akikért a
király és utódai szuplikálnak". Ilyen módon Mályusz figyelmeztet arra;
hogy az 1920: I. tc., mely a főkegyúri jogot a KormányzótóI megvonj a,
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nem bír történelmi háttérrel. Cikkére a Katolikus SzemIében Kühár Flöris
válaszolt,s izgatott hangú cikkben vonja kétségbe Mályusz Elemérnek
(a közép kori oklevélirodalom egyik legjobb ismerőjének) .hozzáértését és
illetékességét ebben a kérdésben. Kühár Flóris nem' érzi, hogy ennek a
kérdésnek az okos megtárgyalása elsősorban a magyar katolicizmus érdeke.

A Magyar Élet májusi számában Johan Kütkern: "Az észt állam kiala-
kulása" c. cikkének közlésével figyelmeztet arra, hogy Észtország függet-
lenségének negyedszázados évfordulóját egész Magyarországon elfelejtet-
ték. A testvérnép szabadságünnepe - Helsinkiben folyt le. Budapest
megemlékezhetett volna róla.

KÉPZÖMŰVÉSZE.T.

Most vált ismeretessé, hogy az Egyesületközi Együttműködés meg-
kísérelte tanácskozásra összehívni a magyar képzőművészet képviseleteit
és .egyes tagjait azzal a céllal, hogy megkeressék egy a korrnányzat elé
terjesztendő javaslatnak közös tervét. E tervnek alapjául kellett volna
szolgálni a. magyar képzőművészet minden szempontból való támogatásá-
nak, hogy az nemzeti szolgálatát teljesíthesse. Kiderült, hogy a legnagyobb,
multú képzőművészeti képviseletek, mint a Magyar Képzőművészek Egye-
sülete, valamint az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat, nem tudnak
korszerü művészetiés magyar programmot adni, s a képzőművészet ma-
gyar problémáját csak a művészek szociális támogatásában látják. Csak
a művészek érdekvedelmét ismerik fel szükség esnek, s mit sem akarnak
tudni val·amif'éle modern magyar művészeti , programm ról, s arra való
szövetkezést nem terveznek. Fiatalabb és céltudatosan magyar művészeink
csalódottan távoztak a konferenciáról, mely dolgavégezetlenül oszlott szét ..

Innen érthető sok minden. így pl. az, miért olyan végtelenűl nívótlan
és unalmas minden műcsarnoki kiállítás, s innen érthető az is, hogya'
Magyar Művészetért c. kiállításon Boda Gábor összetöri a saját szobrait.
, A képzőművészet eseménye a' Magyar Művészetért c. kiállításon

kívül a Műbarát kiállítása Ríppl-Rónay és Vaszary rajzaiból.

SZINHÁZ .
. A szinházi élet eseménye Kenessey Jenő új magyar operája. "Az

arany meg az asszony", mely általános dicsérő elismerésben -részesül,
különösen jó hangszerelése miatt.

Egyébként felújított klasszikusokat játszik Budapest. PirandeIlo: "H?t
szerep keres egy szerzöt" c. rnűvének nagy irodalmi igényű rnondaní-
valóját a Vig-sziriház nagyszerű gárdája szépen tolmácsolja. A Madách-
Szinház anagysikerű Moliere ciklus után Ibsen Rosmersholmlát játssza
hasonló nagy sikerrel. Zilahy "Szépanyám"-ja a Nemzetiben megy s -ez
a három darab ma a magyar szinházi, élet tiszteletreméltó háborús erőfeszí-
tését jelenti. Ilyen időkben mindenesetre leghasznosabb klasszikust játszani.
A szinház így ne\TI aljasodik le a ponyvához, a közönség pedig, amely-
ma ugyis mindent megnéz, komolyan művelődik.

Deeséry=Bdárocss.

IROK. KONYVEK
Mályusz Elemér: A magyar tőr-

ténettudomány (Bolyai könyvek).
Huizing a, a neves hollandiai kultú'r-'
histórikus egyik tanulmányában a
történelernnek lényegét és értel-
mét keresve, a következö meghatá-
rozásra jut: A történelem az a' szél-
lemi forma, amelyben valamely- kul-
túra a maga előzményeiről számot

ad. Ez a meghatározás tulajdon-
képpen etikai jellegű, mert benne
a hangsúly asz á m adá s o n van,
tehát nemcsak igazságkeresést, ha-
ném egyszersmind felelősségválla-
lást is -ielent. Mályusz könyvét ol~
vasva, akarva-akaratlanul ez a meg-
határozás' jut' rninduntalarr eszünk:
be. A könyv tulajdonképpen ket-



tős jellegű; szándéka szerint tudo-
mánypolitikai munkának készült,
-de egyben a legutolsó 'két évtized
történettudományának kritikai tör-
ténelmét is adja. Akik leleplező jel-
legű polérniát várriak szenzációéhe.
sen ettől a mütöj azok bizonyára
csalódottan fogják letenni, deo nem
sokat fog nyujtani azoknak sem,
akik azt hiszik, hogy ezt a kö ny-
vet át lehet futni. Mályusznak ez
a könyve nem könnvű és nem is
szórakoztató olvasmány. Nem köny-
TIYű azért, mert a nem szakmabeli
olvasó - pedig elsősorban ezek-
:nek szól - sok helyen majd nehe-
:zen tudja követní egy tudomány-
;ágnak iránykereséséről, felfogásai-
nak helyességéröl vagy hely telen-
ségéröl szóló okfejtéseket; de f6-
képpen nem szórakoztató azért,
mert minduntalan rámutat olyan,
tévedésekre és főképpen mulasztá-
sokra, amelyeknek éppen a magyar-
ság érdekében nem lett volna sza-
bad bekövetkezniök.

Miről van tulajdonképpen szó?
A kiegyezéses kerszak nemzeti tör-
ténetírása elsősorb-an politikai tör-
ténelem volt, és ennek következté-
'ben érdeklődését a politikai nem-
zet foglalta le; ennek cselekedeteit,
törekvéseit, küzdelmeit vizsgálta; a
népről - amely csak elvétve kísé-
Telte meg, hogy irányítóan szöljon
bele a magyarság sorsának alaku-
lásába - arról bizony többé-ke-
vésbbé megfeledkezett. Ez a nem-
zeti történetírás idővel pozitivista
történetírássá f akult - nagy nye-
.reségére a történelem tud o m á -
TIYá n II k -; csakhogy ez egyszers-
mind azzal is járt, hogy a törté-
netírás elveszítette a kapcsolatát
azzal a kultúrával, amelynek multba
néző lelkiismerete kellett volna le-
gyen, s szakszempontok szerint ké-
szült, szakembereknek szóló szak-
tudomány Iett.: Nem sokat jelentett
.ebböl a szempontból az a változás
sem, amelyet a sokat vitatott "szel-
lemtörténeti. .irány" érvényesülése
hozott. A szellemi áramlatok hatá-
sának vizsgálata ugyanis megint
csak a magyarság egy részének sze-
repét tárta fel, s hozzá még értéke-
lésében is nem egyszer olyan szem- ,
pontokat érvényesített, amelyek nem

sajátosan magyar értékek. Mályusz
ezt egy seellemes példával világítja
meg: képzeljük el, hogy a mai ma-
gyar . történetírás valamilyen kül-
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hatalom erőszakos beavatkozása
folytán teljesen rnegszűnik, s ha-
zánkról csupán olyan rnunkák je-
lenhetnek meg, amelyek valamelyik
nem magyar eredetű szellemi áram-
lat hazai térfoglalását és alkotásait
világítják meg kifogástalan tudo-
mányos .módszerrel- vajjon beszél-
hetnérik-e akkor m a gy a r történet-
írásról?

Mályusz a kivezető utat a nép i-
ség tör t éne t i kutatások felkaro-
lásában látja. A politikai nemzetnek
népi nemzetté kell alakulnia, s a
népi nemzet a maga multjáról akar-
ván számot adni, ezt csak a népi-
ségtörténeti kutatások megszerve-
zésével és eredményeinek rendsze-
res és céltudatos közkinccsé téte-
lével érheti el. Munkájának első
három fejezete ezt a gondolatot
fejti ki, il polémiát kerülve, de min.
denkor szilárdan hirdetve meggyő-
ződését. A következő öt fejezet a
történettudomány művelésére hiva-
tott intézmények működését vizs-
gálja ebből a szempontból. míg az
utolsó kettő a feladatokat foglalja
össze.

A részletekbe egy ilyen rövid
kis ismertetés nem mehet bele; erre
egy értekezés sem volna sok, mert
néha egy-egy' oldalori is a gondo" I

latoknak, bírálatoknak, eszméknek.
terveknek egész sokasága rajzik.
Nem is olyan természetű munka,
amelynek minden gondolatával
egyet lehetne érteni - ez termé-
szetes is olyan jellegű rnűnél, mint
Mályusznak ez a munkája - de
egy bizonyos: a felelősségtudat
hatja át minden sorát. S az, aki
felelősséget érez a holnap Magyar-
országáért, egyet fog érteni a könyv
alapgondolatával: a történettudo-
mánynak is elsősorban a magyarság
javát kell szolgálnia, a tudomány
tiszta fegyverével, de elsősorban
azzal a tudattal, hogya multat a
jövő érdekében kell megismerni és
feltárni. mb.

. Kárpáti Aurél: Néma hegedű,
Budapest, Singer és Wolfner ki-
adása. Neves kritikus foglalta össze
tanulmányait és lírai írásait egy
szép kötetbe, Eleinte nehezen megy
a barátság megkötése vele, mert
hiszen éppen a kritikus, II tárgyila-
gos, sokszor száraz es irodalmilag
kegyetlen férfinak rni lehet monda-
nivaiója? Magunk is holmi tudo-
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mányosan szakszerű szívvel olvas-
suk s meglepően alakulunk át. Fel-
elvadunk. helyeslőleg bólogatunk,
együttérzünk és őszintén dicsérünk.
Lám, ez a kritikus is ember. "Józan
mondatok kalandos vállalkozója" s
írása azzá lett, mivé akarta: hitval-
lássá. Szerény címek rnög ött az át-
lagosnál jóval nagyobb olvasottság,
fínom bölcseség, csendes alázat és
tiszta életöröm húzódik meg. Nem-
csak saját művét, hanem idézeteivel
egyszerre sokakét olvastat ja el ve-
lünk. Nagyon értékes és élvezetes
olvasmány, V. L.

Ligeti Ernő: Noé gelemb]e. (Er-
délyi ' írások.) Budapest, Singer és
Wolfner kiadása. - Az önálló Er-
dély utolsó századáról szól ez a
könyv, arról a korról, amelyben, a
protestantizmus harcos szelleme
nagy küzdelmeket vívőtt a magyar-
ság önállóságáért, nyelvéért, kultú-
rájáért s a hitért. Kis protestáns
egyháztörténet és inagyar történet,
amelynek sok-sok eseménye magá-
ba-n hordozza mindmáig a tanulsá-
got. Izgalmas, háborús, pestises, két
malomkő' között őrlődő időszak,
amelyben ráadásul még egymásra
törtek hataloméhes magyárok. Beth-
len Miklós, az európai műveltségű
pol itikus, az első magyar gazdaság-
politikus s egyben memoiríró egyik
hőse, míg a fondorlatos, nagyívű
pályán futó Teleki Mihály másik
hőse a könyvnek. Sok új adat ta-
lálható benne, Apafi személyér elő-
ször írják le ennyire megértően.
Nyelvezete pompásan . történelmi.
Nem regény és nem szakmunka, de
élvezetesebb sok regénynél, és ta-
nulságosabb sok szakmunk ánál. A
kor kettősségének elvét magyaráz-
za s érthetővé teszi azt a gigászi
küzdelrriet, amelyet két nagyhata-
lom között magyarságunk vívott s
amelynek vesztesei magunk nilatr
lettünk: félrenyomták az igaz, mé!y.
ségesen gondolkozókat s felülkere-
kedtek a kalandvágyó könyökölök.
Minket "magyarországi" ernbereket
mégcsap a belőle áradó erdélyi szel-
lem s- irígykedve büszkélkedünk
vele. V. L.

Vető Lajos: A keresztyén egy-
ségről. - Vető égy prédikációját
kőz li e füzet. Benne a szerző na-o
gyon világosan és nyomatékosan
mutat rá a lelki egység belső (el-
tételeire és int a hitünkhöz való hű-
ségre. A belső melegség töl átf'űtött,
világos fejtegetésű és határozott
hangú füzetet melegen aj ánljuk ül-
vasóinknak. I<.

Zentay Dezső: Beszélő számok.
XII. füzet: 'A legnagyobb jövedel-
mek. - Zentay ismert,' ügyes en
szerkesztett sorozatának legújabb-
füzete névszerint sorolja fel a 30-
50 ezer, az 50-100 ezer és az azon
felüli 'bevallott jövedelmek tulaj-
dortosait. Ezek az adóvallomások
alapján készült névlisták rengeteg
érdekes adatot hoznak. Feltűnő min-o
den esetre két mbzzanat: milyen
kevés a nagy és legnagyobb jöve-
delmek tulajdonosai közt a név sze-
rinti magyar; e listák mégdöbben-
tően áll ítj ák elérik a régi magyar
vagyonos rétegek lemaradásának
tényét. A másik feltűnő mozzanat,
hogy rnilyen nagy számmal szere-
pélnek - arányszámon jóval feliil -
azok, akik már nevük hangzása után
is zsidóknak látszanak. r.

Wolf Lajos: Jehova tanui. Győr,
1943; Harangszó kiadása. - A Je-
hova tanuinak a szektája nálunk is
igyekezik híveket szerezni. Wolf
Lajos ismerteti a szekta eredetet,
tanítását és rámutat téveidéseire,
hibáira. Aki találkozik a szekta hí-
veivel, jó hasznát veheti e füzet
adatainak és útbaigazításainak. r.

. Külföldi folyóiratok. Deutsche
Theologie (Stuttgart, Kohlharnmer-
kiadás, előfizetési ára .f'élévre 3;
RM). Az október-decemberi szám-
ban Heencheti Hirschnek az evan-
géliumok keletkezését tárgyaló nagy
feltűnést keltő művét boncolia,
Fascher Ján. ·10, l~-at tárgyaló-
tanulmányát fejezi be, Michel "Ke-
gyelmi ajándék és egyházi hivatal"
címen közöl rövidebb tanulmányt.

K.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic, Dr. Karner Károly,
Baross-nyomda: Vzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) G·yúr. Andrássy-úl 24. -
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Olvasd! Terjeszd!

a Keresztyén Igazság új kiadványai:
Dr. Luther M.: Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-

kozáshoz. 40 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 20 fillér.
/-lalál, feltámadás, örökélet. 20 fill. (ll. kiadás.)
Gyözelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 24 fillér.
lsten a mi oltalmunk. Ára 20 fillér.

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
Balikó Zoltán:

" " "Scholz László:

A hat füzet ára együtt rendelve 1.20 P. Tömeges rendelésnél kedvezmény:
10-100 pd-ig 10%, 101-500 pd-ig 20%, ·500 pd-on felül 25% árengedmény.

Megrendelhetök a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethető a Keresztyén Igazság kiadóhivatala, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Stanley Jones "Krisztus a világ országútján" c. könyv II. kiadása
pünkösdre megjelenik. A könyv a Szeritlélek kitöltetésének hatalmas pün-
kösdi eseményévei foglalkozik. Első kiadása néhány hét alatt elfogyott.
A II. kiadás ára 5.- P, 20 fillér portó, megrendelhető a Harangszó kiadó-
hivat alánál: Györ, 11., Petőfi-tér 2.

Azo1t az (elsösorban) evangélikus diákok, akik a szegedi egyetemen
vagy Polgáriskolai Tanárképző Főiskolán akarják folytatni tanulmányai-
kat, igen kedvezményes lakást kaphatnak az Egyetemi Luther Otthonban
(Szeged, Feketesas-u. 21.). A kérvények a Szegedi Ev. Lelkészi Hivatalhoz
cimzendök. Mindenki csatoljan egy ajánlólevelet is a lelkészétől. Bővebb
felvilágosítást a lelkészi hivatal nyujt, válaszbélyeg ellenében.

MEGJELENT

Dr. Imre Lajos kolozsvári teológiai tanár könyve "A keresztyén
vallástanítás" címen. Előfizetési ár 2.50 P. Bolti ára 3 P lesz.

2. kiadásban jelenik meg:

Túróczy Zoltán, v. Sréter Ferenc, dr. Reök Iván, dr. Mády Zoltán:
"Isten ismerete". - Ára 4 pengő.

Megrendelhetők a Lelkipásztor kiadó hivatalában, Celldömölk,
Ostffy-tér 7. szám.
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t jel ii vonatok csak munkanapo'kon közlekednek.
Kövérrel szedett vonatok gyors vagy sebesvonatok.

BAROSS-NYOMDA: UZSALY ~S KONCZ (HARANGSZó NYOMDÁJA) GYOR.


