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Örzőanqyalunk,
"A te szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség

erőt ne vehessen rajtam. Ámen." Reggel és este így imádkozott
Luther. A Kiskátéban minket is erre az imádságra tanít. Mikor
felkelünk és mikor lefekszünk, hívjuk Isten angyalát, hogy
legyen mell ettünk, segítsen s őrizzen meg minket minden kártól,
veszedelemtől.

Vajjon Irán mitológiájából maradt fönn ez a gondolat s
tört utat magának századokon által a reformáció koráig? Vagy
talán a középkori elfajult angyalimádatnak egy utolsó szilánkja
ez még Luthernél? Vagy éppen Rafael, Michelangelo s Dürer
poétikus képeiról vett gyermekded hasonlat? Semmiképpen!
Luther mint bibliás keresztyén fejezi be ezekkel a szavakkal nap
mint nap reggeli s estéli imádságát. Valahol így ír: "Mi az an-
gyalokat nem imádjuk, nem is bizakodunk bennük, miként eddig
tették, ... hanem áldjuk és magasztaljuk az Istent, hogy az
angyalokat a mi javunkra teremtette."

Igenis, az újszövetségi Szentírás is tud arról, hogy Isten
szabad jótetszése szerint elküldi angyalait vagyis .Jcöveteit" hoz-
zánk, mégpedig javunk munkálásárai Zsid. 1, 14-ben ezt olvas-
suk: "Ava'gy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve a szol-
gálatra azokért, akik örökölni fogják az idvességet?" Tehát
mihozzánk küldi el őket, hiszen mi vagyunk a Krisztus jövendő
országának örökösei.

Igen, még saját örzöangyalunkról is beszélhetünk Krisztus
Urunk ígérete alapján. Azt ígéri az ö .Jcicsinyeinek'', azaz nekünk
rnindnyájunknak, evilágban. megalázott, semmibevett tanítvá-
nyainak, hogy angyalaínk a mennyekben Isten orcája előtt álla-
nak, megbízatásukat lesve, hogy elindulhassanak hozzánk segitő
és őrző szolgálatukra. (Máté 18, 10. V. Ö. Zsolt. 91, ll.) Ekkép
is gondot viselhet rólunk a Mindenható.

Nevessen rajta, akinek kedve van hozzá. Kedve ily veszedel-
mekkel vemhes .napokban! Veszedelern a földön, veszedelem a
vízen, veszedelem a levegőben. Veszedelem a harcmezön, vesze-
delem itthon. Veszedelem a nyitott ablakban, veszedelem a pincé-
ben. Veszedelem a megháborodott emberek között. S mind
e mögött az 'ősgonosznak a veszedelme, körülöttünk és bennünk
való ágaskodó igyekezete, hogy erőt vegyen ini rajtunk! Neves-
sen, aki tud.

Mi inkább kapaszkodjunk bele Isten ígéretébe, énekeljünk
régi énekünk könyörgésével: "Parancsold meg angyalidnak,
Hogy körülöttünk járjanak, Mindenkor strázsát álljanak, Éjjel-
nappal vigyázzanak." Mi csak imádkozzuk reggel-este Lutherrel:
"A te szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt
ne vehessen rajtam. Ámen."

Sehols Láselá,
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Javul-e az ember?
.A civilizáció szerelrnesei büszkék a nagy haladásra. Csak-

ugyan mérföldiépő csizmában járunk. Tudásunk, életf'ormánk
toronymagasságba ugrott a letűnt ezredek, századok, sőt év-
tizedek fölé. - Dehát változott-e maga az ember? Külsö élet-
formájával együtt javult-e belső énje is? Különb lett-e, meg-
változott körülményeiben? Jobb lett-e azzal, hogy tnűveltebb
lett? !

Azt várnánk, hogy igen. Mennyi példa ragyogott előtte,
mennyi tanítás, jó szó hangzott a fülébe, - hogyne látszanék
meg rajta?! Az volna természetes, hogy az ember erkölcse kerül..
jön egyenes arányba ,tudásával. Ezért várunk nunderrben többet
a művelt embertől, mint a műveletlentöl. Ha cigány lop, köny-
nyebb megérteni, mintha miniszter sikkaszt. Ha a sötét Afrika
vad törzsei hadakoznak, nem botránkoztat úgy, mint mikor
művelt földrészek népei ölik egymást. .

Csakhogy hiába: meg kell látnunk, hogy az ernber fikarc-
nyit sem javul. Legfeljebb külsöleg. Gondoljunk néhány köznapi
tényre. Valamikor nádasban lakott a betyár, ma esetleg gyors-
vonati első osztályban utazik. A lényeg megmaradt. Régen halá-
los viadaloken elrabolták a más asszonyát, ma illatos szalonok-
ban titkon elcsábítják. A bűn ugyanaz. - A "művelt" városban
több ll' bűn, mint a "műve1eüen" falun. Fejétől romlik a hal.
Különbözö vétkek raffinált formái rendszerint a művelt Telső
rétegekből szivárognak az alsóbb osztályok közé. - A világ
legelső szobra a Sínai félszigeten van. Lándzsás urat ábrázol,
amint leszúrja előtte fekvő. társát. Ha ez a szobor szociális meg-
nyornor ítást mutart:, -' sajnos maradék nélkül időszerű ma' is.
Ha pedig a háború ősképe ez a szobor, - ma is itt tartunk. '
Mert hogyakartelek urai dárda helyett éhbérrel és dohos lakás-
sal gyilkolnak. s hogy az ember lándzsa helyett bombával és
mérges gázzal pusztítja társát, az már csak árnyalati különbség.
Sőt javulás helyett romlás állapítható meg. Mikor bőrünkön
tapasztaljuk, hogy az ember minden tudását bűne szolgálatába
fogja, szinte azt kell mondanunk, hogya műveltség és az erkölcs
fordítva aránylanak egymáshoz. Az ember nagyképű mozdulattal
magára kanyarítottaa civilizáció és kultúra cifra köpönyegét,
de hogy belső mivoltában ugyanaz .a' romlott ember maradt, a
felől pl. egy-egy háború szörnyű "kiábrándításai eléggé meg-
győzhetnek.

Természetesen nem a jószándékori múbik. Tiszteletreméltó
törekvések észlelhetők. Az ember akar, de nem tud. Szörnyű
kettősség közt vergődik. "Tudjuk; hogy a törvény lelki, de én
testi vagyok bűn 'alá r,ekesztve... Mert nem azt mívelem, amit
akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem ... Mert tudom,
hogynem lakik énbennem, azaz az én testemben jó, mert az
akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom."
(Róm. 7, 14-19.) Az ember tehát nemcsak nem javul, de nem
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is javulhat! Isten parancsolatai megtartására nemcsák kedvetlen,
hanem képtelen is. Legfeljebb külsőleg, polgári értelemben tehet
eleget a törvénynek. Szabadakarata többre nem futja. Mert tel-
jességgel megrontotta a bűn. A peccatum originale") nemcsak
felületi vagy tüneti képlet, - gyökeres romlás, állapot- és állag-
beli .jelenség az. Tönkretette-nemcsak a kedvet, hanem a képes
séget is a jóra. A teljes csőd veszteg-állapotába juttatott. -
Hiszen éppen ezért kellett Krisztusnak jönnie. És pedig nem
tanítóul, ihletöül és példaképül, hanem megváltóul. Ha a bűn
csak értelmi eltévelyedés volna,' akkor elég volna ellene a jó
felvilágosításszerű megtanítása. Ha a bűn csak akarati meg-
gyöngülés, gyarlóság volna, akkor segítene rajta az aszketikus
exercitium.?") magam jellembeli megemberelése, vagy valami
megragadó példa lemásolása. De hogy a bűn nem ez, hanem
habitusbeli***) totális katasztrófa; azt éppen az mutatja, hogy
megoldására egyetlen ,egy út maradt: - Krisztus. - Akik tehát
Sokrates, Plátó és a modern etikai idealisták nyomán az erény
taníthatóságát s ezzel az ember erkölcsi tökéletesedését állitják,
azok nem veszik komolyan a bűnt, Megváltóból példaképpé
degradálták Krisztust, tehát végeredménypen önmegváltástiűz-
nek, - Isten dicsőségét tépázzák. Róluk s nékik mondja Ansel-
mus: "Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum: Te
még nem gondoltad meg, mekkora súlya van a bűnnek!"

Mindennek pedig vonjuk le becsületesen minden következ-
ményét. Mert mi még ma is ebben a síkban mozgunk: önkifejlő
javulást várunk, akarunk és szorgalmazunk. Pedig az ember nem
javul, mert 'nem is javulhat. Vegyük tudomásul, hogy az erény
nem tanítható s a műveltség legfélj ebb közömbös a hit és erkölcs
dolgaiban. Akkor majd tudornánnyal bélelt fejünk alázataban
mélyebbre horgad egy fokkalés eljutunk idealista es racionalista
pedagógiánk szükségszerű revíziójához. - Akkor majd máskép
nézünk és hallgatunk az igére és annak hirdetésére is. S ez olyan
igén ránkfér! Hogy megtanuljuk végre: a prédikáció nem taní-
tás, nem jobbik énünk építése, hanem minden alkalommal dön-
tésre-hívás, valóságos ördögűzés. - Akkor majd máskép látjuk '
a világ sorsát is. Nem tökéletesedésről, szüntelen felfelé ívelő
fejlődésről ábrándozunk, hanem bűnök között híven ,tusakodva
az egyetlen, végső megoldást várjuk: Krisztus Urunk eljövete-
lét. ,S akkor majd helyesen látom a magam dolgát is. Nem
erkölcsi nemesbítésűnkön erölködünk, hanem a kegyelembe'
kapaszkodunk. Tudom, hogy magamtól semmit sem tehetek,
mert megváltásra szorulok, tehát elfogadom.

Lehet hogy ez történelmi pesszimizmus és kultúra-Ieszólás,
mégis eZ.a helyes út. Igenis ki kell ábrándulnunk magunkból, a
tudás és emberi képesség míndenhatóságából. Csak így nyílik
meg szeI?ünk való helyzetünk, igazi állapotunk látására. Hogy

*) .Peccatum 'originale" = "eredendő bűn".
**) "exercitium" = "gyakorlat". /

. ***), "habitus" = ,;alkat", ',;állapot".
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minden látszólagos haladásunk mellett is egyhelyt topogunk,
önkifejlö javulásra képtelenek vagyunk s éppen ezért - magunk-
banelvesztünk!

Akkor' aztán beleszólhat életünkbe a kegyelem. Akkor ütött
számunkra az evangéliom órája! Seabo József.

Iskolába megy a gyermek.'
Három fontos elindulás van minden gyermek életében. A szülők talán

legtovább emlegetik az elsőt, mikor bizonytalan lépésekkel, félénk tekin-
tettel megindul, egyik szerető kéztől a másik felé. A gyermek számára
a második elindulás emlékezetesebb. Évek mulva következik be, amikor
egy szepternberi napon, kezét édesanyiáéba téve, ismét elindul iskolába.
Új világ, új valóságok tárulnak eléje, melyek mint jövendő életének fel-
tételei mutatkoznak be. Egyiknél hosszabb, másiknál rövidebb ideig tart
az' ezek elsajátítására szolg áló harc, de mindegyik elérkezik egyszer
ahhoz a naphoz - és ez az egyház, a nemzet számára legfontosabb -
amikor újra megáll a.szülök előtt és áldásukat kérve végérvényesen elindul
az otthonból az élet útjára.

Szeptember elején járunk. Gyermekek százezrei indulnak el nálunk is
az iskolák felé. Különböző otthonokból különbözö elhatározásokkal. lelki,
anyagi feltételekkel. Mit vár az iskola az otthontól, mikor a gyermeket
tőle átveszi? Kettős tétellel szeretném megadni a választ: aj a családi
otthon 'vesse meg és képezze mindenkor az iskolai munka alapját, b] az
otthoni nevelés legyen tervszerű és rendszeres alapvetés.

aj Természetes, hogy az otthon alapját adjaminden iskolai nevelésnek.
Ami azonban valamikor természetes volt, természetellenesre változhatik.
Az elmult néhány esztendő ehhez az igazsághoz is hozászoktatott ben-
nünket. /

,( ,Igyekeztek az otthonnak a gyermeknevelésben való alapvető [elentö-
ségét mindenekelött elvileg megdönteni. Nem terjeszkedhetünk ki itt az
újabbkori pedagógiai irányok részletes ismertetésére (lásd: Ker. Igazság V.
évf. 4. sz.), csak igazolásul házok fel kettőt közülük, Az individuális peda-
gógia szerint az egyén "egyszer előforduló, mással össze nem hasonlítható'".
A nevelés feladata kikutatni egyéni tulajdonságait és ezek kifejlesztésévei
a többi "egyed" fölé emelni. Minden olyan korlát, sablon, közösség -
nevezzék azt családi otthonnak, vagy iskolának - ami ezt akadályozza,

. vétek a gyermek ellen. Az irányzat leglelkesebb hívei (Ellen Key) odáig
mentek, hogya régi .családi, iskolai nevelést "gyermekgyilkosság"-nak
bélyegezték (olasz montessori iskolák, szoviet reformiskolák). A szociál-
pedagógia, ezzel ellentétben, a közösségre való nevelést sürgeti. Az egyént
a közösségí élet teljes valóságába állítja bele. Mivel pedig ebben a család
sokszor másodrendű szerepet játszott a politikai iránnyal, párttal, cso-
porttal szemben, a gyermeknek a szülöktöl való elvételét és csoportokban.
intézetekben való nevelését hangoztatta. A két elvi irány gyakorlati ered-
ményeinél gondoljunk csak a szovjet nevelési reformra!

Ezzel azonban már átléptünk a második területre, amely a családnak,
mint a nevelés alapjának a megrendülését eredményezte. Ez a mai gyakor-
lati, való élet. Találóan jegyezte meg valaki: ma gyermek- és családellenes
világb.an élünk. Igen! Megrendült a családi élet alapja. Házasságtól való tar-
tózkodás, elválások. erkölcsi, hitvestársi bűnök, melyekért. máskor kipellen-
gérezés, közösségből való kírekesztés járt, ma "élethez való jog"-nak szá-
mítanak. A háború végső erőfeszítésig való fokozódása, a szülők elszakí-
tottsága, az otthonmaradottaknak kenyérért folyó, megkettőzött harca stb.
valósággal "otthontalan"-ná tettek sok gyermeket. Ha ehhez hozzászámít-
juk a világnézeti irányok jrnént érintett követése mellett a gyermeki élet
zaklatottságát (átköltöztetések), ne csodálkozzunk, hogy szinte 'észrevét-
lenül valósul meg korunkban multszázadbeli költönk falanszteri elképzelése
a nevelésről. Közületek, intézmények veszik át a gyermekek nevelését.
ezek hiányában a szülők valósággal "albérletbe" adják ki őket másoknak.
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Mégis Ismételten aláhúzom a tételt: az iskola az otthonban látja mun-
kájának alapját. Erre kötelezi és jogosítja fel emberi életünk családhoz
kötöttség e. Nem mi találtuk ki, lsten teremtési rendjének szent követelése,
hogy hárman szorosan egymás mellett álljanak: apa, anya, gyermek. Akár-
melyik maradna el, egy nemzedéken belül megszűnne az emberiség élete.
Ez a háromság a mi emberi életünk metafizikai alapja, ősmintája. Ha pedig
ez így van, akkor ennek az' egész életre ki kell terjedni. Nem elég a pilla-
natnyi találkozás, amelyből az élet támad,' mert az élet nevelés is. Sőt
a nevelés, gondozás épolyan lényeges feltétele; mint a szaporítás. (Modern
eugenika.) A gyermek létérdeke tehát, hogy aki neki életet adott, az
nevelje, gondozza. Létérdeke továbbá, hogy aki neki test szerint apja, anyja.
lélek szerint is az legyen, "hogy mög ötte az apának és anyának egymás-
hoz való szeretete olyan lelki és erkölcsi anyaméh legyen, rrielyben kifej-
lődhetik egész élete". (Ravasz L.) De nincs lealázóbb egy apa vagy anya
számára sem (még gondolatnak is!) mint hogy egyszerű "szülőgép"-ek
legyenek, akármilyen rendszer, intézmény; vagy politikai irány számára.
Minden rnodern - akár elvi, akár gyakorlati irányú - törekvéssel szemben
ezt le kell szögeznünk. Hitünk 'álláspontja. .

Az iskola a szülői otthontói várja a gyermeket. Istennek hála nálunk
még joggal várhatja. Ehhez azonban még hozzáteszek valamit: várja az
esztendő további napjaiban is. Nem lehet szeptemberben a nevelés gondját
az iskolákra áthárítani. Megszámlálhatatlan, saját tapasztalatból vett pél-
dával is tudnám Igazolni, hogy az otthon nélküli nevelés falra hányt borsó.
Mit ér a 2. és 3. parancsolat tanítása, ha otthon templomkerülés, isten-
káromló beszéd járja? Mit ér ·a 6. parancsolat tanítása, ha otthon laza
erkölcsöt, vagy romokban heverő házaséletet lát a serdülő? Ne térjen n-api-
rendre senki gyermeke lelki vergődésein, 'ne mosolyogjon tankönyvvel
vivott harcán, hanem álljon oda az iskola mellé segítőtársnak, gyermeke
mellé iskolapéldának. Tovább megyek: érezze ezt a felelősséget a nagyobb
család, a rokonság, barát! kör, társadalom is. Ne hangozzék el ezekben
olyan beszéd, ne nyilvánulion meg olyan gondolkodásmód, amely megrontja
a gyermek lelkét, elnyomorítja jövendőjét. Irjátok oda, ha kell, mozidara-
bok, sajtótermékek, kirakatüvegek fölé az Irás intelmét: "Aki pedig meg-
botránkoztat egyet. e kicsinyek közül ... jobb annak, hogy malomkövet
kössenek nyakára és a tenger mélységébe vessék." (Mt. 18, 6.) Igy képezze
a' család a most iskola felé tartó gyermekek nevelésének alapját.

b) Az alapvetés azonban tervszerű, rendszeres is leg-yen. Sajnálatos
tény, hogy ezen a téren kénytelen az iskola a legnagyobb hiányokat pó-
tolni. Nem azért, mert hiányoznak ilyenirányú szakkönyveink, hanem mert
a legtöbb szülő nem tartja szükségesnek a velük való foglalkozást. Hogy
a magára hagyott gyermek testileg tönkremegy, azt tudja, de hogy a
magárahagyott lélekben is bűnös hajlamok, szenvedélyek, szokások bur-
jánoznak fel, melyek később romlásba döntik, azt elfelejti. Innét a sok
neveletlen, vagyagyonnevelt gyermek. A modern pedagógiai szakkönyvek
- lélektani megállapítások figyelembe vételévei - három korszakot külön-
böztetnek meg a gyermek életében: kisgyermekkor (l-.Q év), gyermekkor
(7-16 év), ifjúker (l7-24 év). Túlvezetne cikkünk keretén, ha mindegyik-
kel csak vázlatosan is foglalkozni akarnánk. Az iskola számára legfonto-
sabb alapvetésről a kisgyermekkorról szólunk azért néhány szót.

Fő jellemvonása ennek, hogy a gyermek nem önálló. "A tekintély,
aki előtt mindig és minden körülrnények között meghajol, a szülő."
(Kabisch.) Ebből adódik minden szülő számára a legelső és legfontosabb
nevelési parancs: a jó példaadás. Apa és anya között nincs ebben különb-
ség. Igaz, hogy a csecsemőgondozás elsősorban az édesanya feladata, de
attól a pillanattól, kezdve, mikor a gyermek öntudata nyiladozni kezd,
egyenlő társává kell lenni az édesap ának is. Törekedjenek arra, hogy a
tökéletes keresztyén élet képét vetítsék gyermekük lelkébe. Ennek ellI}u-
lasztása (elválások, munkátlanság, szenvedélyeknek való hódolás) millió és
millió életét tették már tönkre; ezzel ellentétben a jó szülők példája indí-
tott el mindenkit az élet' tiszta magaslatai felé. Lássunk néhányat azokból
a törvényekböl, melyeket tőlük megtanultak. dszinteség. Korán rákel!
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nevelni a gyermeket. Nem hazugságaiért való. mindenkori büntetéssel
--, a félelem sírásója lehet az igazmondásnak, - hanem tévedéseire való
tapintatos ráneveléssel, a következmények fokozott kiemelésével stb. Enge-
delmesség, Tévedés. az az állítás, hogy ez az öntudatos felnőttek törvénye.
Lehet is, kell is megtanitani rá a gyermeket. Hány szülő válik elvakult
majomszeretettel' szolg áiává gyermekének, mert nem ismertette meg vele
ezt a törvényt! Az .eng edelmes gyermek válik azután tisztelettudó, rend-
Slerető gyermekké. Akit kicsi korában meg nem tanítottak szülei ezekre,
nem fog később sem tisztelni senkit, ő sem fog másokban tiszteletet ébresz-
teni maga iránt. A szülök példája mellé odaillesztern mindj árt a gyermek
önnevelésének legáldottabb eszközét, a játékot. Munka és szórakozás kap-
'csolódnak benne össze olyan csodálatos harmóniába, amire az emberi' élet
további folyamán nincs példa. Amelyik gyermek odaadással tud játszani,
abból kitartó,hivatásának magát átadó ember lesz. Tervszerűen irányí-
tani kell tehát öt ebben is, azáltal, hogy fejlettségi fokának, esetleg kiüt-
közö hajlamainak megfelelő játékot adunk kezébe. .

Egészen külön kell szólni a kisgyerrnek vallásos életének alakításáról.
Nemcsak mert ez az eddig mondottaknak alapja, hanem mert saj átosan
egyéni is ez az élet. Lelkivilágát - mint mondottuk, - alapvetően meg-
'határozza, hogy befogadó (receptív) nem alakíto (produktív). A körülötte
elterülő világnak főképen érzéki, érzékelhető jelenségeit veszi észre. Ebből
'következik, hogy Isten megismeréséhez sokkal közelebb áll, mint a felnőtt.
"Iste-n az ő számára reális hatalom, akit nem fogalmakból, meghatározá-
sokból akar megismerni, hanem tetteiből érzi, látja, ha csak beszélnek, is
Róla." Fontos tehát, hogy ne általánosságban beszéljen neki a szülő Isten-
ről, hanem mutassa meg mit tesz vele, érette, mit üzen neki naponként.
Ne feledjük azonban, hogya szülők által. így közvetített isteni akarat
szamara sohasem "egységes életelv", hanem egyes parancsok tömege. A bűn
kérdésében is másképpen fog éppen azért viselkedni, mint a felnőtt. A bűn
a Szentírás szerint lázadás Isten ellen. Alakja a vágy, indulat, hajlandóság.
Következrnénye a tett. "A gyermeknél a bűn mindig cselekedetben áll.
Bűnbánatban sem az indulatot bánja, amely öt bűnre csábította, hanem
a cselekedetet, amiből büntetés' származott, Megtérésé sem a lelkület meg-
változása, átfordulása, hanem csak a cselekedet megbánása." (Imre Lajos.)
Aki mindezeket figyelembe veszi, tudja hogy vallásos nevelést nyujtani
<csak hívő, példás élettel lehet. Ha ismerjük a bűn erejét, ismerjük a tör-
vényt, igazoljuk elsősorban önmagunkon, hogy ez vezet az evangéliomhoz
(Krisztusra vezérlő mester.) Boldog gyermek az, akinek ilyen szülő re esik
naponként tekintete. Ez tanulja meg mindabban, ami körülveszi," Isten
nagyságát csodálni, mindazért, amire szükség e van, Öhozzá imádkozni,'
hallja meg korán a templomi vagy háziistentiszteletből feléje csendülő
szót: "Adjad, fiam, a te szívedet énnékem!"

Szepternber" van. Gyermekek százezrei indulnak el az iskolák felé.
Elindulnak olyan esztendőben, mikor lángokban áll körülöttünk a világ.
Elvezetted már gyermekedet ahhoz, aki egyedül' tudja öt, tégedet az isko-
lát is megvédeni az elhamvadástól? Ha nem, induljatok el feléje, érkezze-
tek meg hozzá mindennap. Ezt kívánja tőled az iskola.

Dombi László.

\"Szentemberek" szerepe
katolicizm usba n.

, .
a nepi

, A magyar néprajz a néplélek jelenségei felé s azon is túl a népi vallá-
sosság, néphit felé fordítja kutató szemét. A néprajznak a népi vallásosság-
gal való világos kapcsolatai kezdettől fogva szernbetűnöek voltak. Nép-
szokások, a népi közösség legkisebb megnyilvánulásai, még a dal, öltöz-
ködés, használati tárgyak kutatása is. szüntelenül felszínre hozta a követel-
ményt: végére kell járni a nép legmélyebb lelki életének, s meg kell
keresni életének. megnyilvánulásainak transzcendens kapcsolatait is. Ez a
I
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néprajzi kutatás eddig, főként azzal törődött, hogy népszokások, néprajzi
elemek mögött megkeresse az. ösit, a "pogányt". Sokan azt hitték, hogy
.a néprajz csak arra való, hogy kimutassuk, miben őrzi még ma is a nép
.az ősmagyarság lelki elemeit. Az volt az ember érzése, hogyanéprajzos
csak annak örül, ha valahol sikerül felszínre hoznia az európai kultúra és
:a keresztyénség fedő rétegei alól a "pogányt". Épen az eredeti magyar
művelődés érdekéből egyáltalán nem akarjuk lekicsinyelni ezeknek az ősi
jelenségeknek a kutatását. Oe rendkívül örülünk annak, hogy a néprajz
immár rávetette magát a keresztyén vallásosság népi vonatkozásainak,
.megnyilvánulásainak kutatására is. Nem vitás, hogya kilencszézéves magyar
keresztyénség olyan mélyen befolyásolja a magyar tiéplelkei, hogy ez
annak figyelembevétele nélkill nem érthető meg. Ezen felül pedig rend-
kívül érdekfeszítő és hálás feladatnak kínálkozik a néprajz számára az is,
hogy vizsgálja, hogyan él a keresztyén vallás a népben,' tehát hogy a ma-
gyar nép mai vallásosságát, mint néprajzi jelenséget kutassa.

. A dolgok természete szerint ez a kutatás magyar földön elsőnek a
római katolicizmus körében indult meg. A katolicizmus sokkal szembe-
tűnőbben válik néprajzi jelenséggé a maga egyrészt külsőségekben, más-
részt koIIektivumokban nyiltabban és drasztikusabban megnyilvánuló ter-
mészete szerint. Ez persze nem jelenti azt, mintha a protestantizmus nem
lenne ma már épenolyan népi jelenség, mint a. katolicizmus, s mintha a
protestantizmus épen ezért nem lenne épen úgy kötelezve anéprajzi kuta-
tásra. Ennek a protestáns részről -meg induló vallásos-néprajz kutatásnak
szükségszerű követelményeit mindenesetre már mások tapasztalatán lehet
majd felismerni. Egy, a római katolicizmus köréből származó munka ismer-
;tetése útján ehhez szeretnénk hozzájárulni.

Bálint Sándor gondozásában nemrég adta ki a Budapesti Egyetem
Magyarságtudományi Intézete Orosz Istvánnak, "Egy magyar szetitember":
nek önéletrajzát. Az önéletrajz valószínűen páratlan a maga nemében 'világ-
viszonylatban is. Egy egyszerű parasztember mondja el benne nem is any-
:nyira élet-, mint inkább lélek-történetét. Orosz István amolyan vallásos
népvezér, aki bucsusokat vezet, népi ájtatosságokat irányít, vallásos társu-
latokat szervez, imádsággal gyógyíto s ájtatos népénekeket szerez, vallá-
.sos iratokat terjeszt, egyszóval vérbeli laikus munkás az egyház szelgála-
tában. Alakja rendkívül alkalmas arra, hogy rajta keresztül belelássunk
a római katolicizmus "laikus apostolságának" belső világába, annak is népi
viszonyaiba. A protestantizmust különösen érdekelheti ezeknek a laikus
munkásoknak a római katolicizmus gyakorlati életében vitt szerepe. Soraink-
ban ugyanis elég általános az a nézet, hogy a római katolikus egyházi élet-
ben a laikus elemnek nincs vezető-irányító szerepe. Ez a felfogás különösen
ekkor tűnik fel tévedésnek, ha a népi kegyesség gyakorlatát figyeljük. Nem
tudom, sokat túlzunk-e azzal, ha azt mondjuk, hogy éppen a .Jaíkusoknak"
a nép vallásosságára gyakorolt hatása nagyban befolyásolja a katolikus
egyház életét, papsága szolg álatát, sőt hivatalos tanítását is. (Utalunk olyan
esetekre, amikor.a katolicizmus dogmatizál olyan tanításokat, amelyek a
nép vallásosságában már mintegy meggyökereztek, vagy is a vallásos gya-
'korlat legitimációját már elnyerték, pl. Mária mennybemenetele, szentek
kanonizációja, stb.)

A magyar katolikusság népi közösség ében ilyen laikus apostolok
valóságos Vezetői szerepet töltenek be a gyakorlati kegyesség irányításá-
val. Bálint Sándor rámutat arra, hogy ez nem elszigetelt [elenség, hanem
rninden primitív kultúrában kialakulnak azok a kimagasló személyiségek,
akik egyesítik magukban az orvosi, papi, költői szerepet, s ilyenmódon
a kollektivum szertartásmesterei, hagyomány-őrzői, kultikus irányítói lesz-
nek. "Ez a személviség meg tudja adni Istennek, ami az Istené ... Ismeri
az évszázados kultikus gyakorlatot, az ünneplés etikettiét, vagy legalábbis
annak beidegzett formáit ... Isten előtt helytáll ... Valamit őriz az ősi papi
hivatásból is. Ügyel a közösségi kultusz teljességére, amelyet a pap művelt-
ség ének, társadalmi helyzetének különbözése folytán már nem tölt be egé-
szen. Ez természetesen kiváltságos helyzetet, de egyúttal kenyérkereseti
lehetőséget is biztosít a régi regösnek. igricnek, a maivőfélynek, szerit-
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embernek, szentasszonynak a népi társadalomban." (Bálint Sándor: "Egy
magyar szentember." 15~16. 1.) .

A "szentembert" általában rajongónak, vagy szélhámosnak tartották
a. kutatók. Ezek azonban egész működésükkel igen mélyről jövő népi igényt
elégítenek ki, s ősi hagyományokra támaszkodnak. A magyar katolicizmus
igen gazdag ilyen tevékeny kegyes alakokban, ami a katolicizmus magyar-
országi népiességet is bizonyítja. A "szentember" történetből ismert típu-
sai közt elsősorban feltűnő a nyilván régi pogány győkerékre visszavezet-
hető népi "orvos", aki nem egyszerű kuruzsló, csaló, hanem az imádsággal
és vallásos hittel való ráhatásnak laikus-népi képviselője.

A XIX. sz. elején pl. általánosan ismert szentember volt a Délvidéken'
Szent Miska, Frankovícs Mihály, aki kilépett franciskánus papnövendék
volt, s csodatevő hírbe keveredett. Imádságával és nyálával gyógyított.
Sikere akkor bontakozott ki, amikor a kolluthi plébános házába fogadtá
s maga is résztvett az ,ájtatosságain, .s sikerült meggyógyítania az alispán
feleségét is, aki a rajongók élére állt. A tömegek mindenütt nagy tiszte-
lettel fogadták, jelenéseket látott, égi szózatokat közvetített, s különösen
szent Annának, és a "Mettertia"-nak (Szent Anna, Szent Szűz és kis Jézus
együttes tisztelete) tiszteletét propagálta. A vélemények megoszlottak róla,
egyesek a népi vallásosság fellendítőjét üdvöz ölték benne, mások mint
társadalmi és vallásos bujtogatót üldözték. Többször szenvedett fogságot.
végül is, mint vallási tébolyban szenvedöt, a pozsonyi irgalmas rendi szék-
házban helyezték őrizet alá.

Ilyen szentember-típus volt Tápai Pista is, vagyis Miklós István, aki
Szeged rnellett működött. Fiatal, árva béresgyerek korában, mint károrn-
kodós, tolvaj volt ismeretes, de egyszer, mikor épen tarhonyát főzött, egy
öreg ember látomásban .szentéletre intette. Többször kergette el magától'
a látomást, végül mégis szent életre adta magát. Egy pincében bujt meg,
ahol Szent Antal tanította meg imádkozni, s egy nagy könyvből írni-
olvasni is. Egy hétig önkívületi" állapotban volt, majd belépett a szeged-
alsóvárosi Szent Ferenc harmadik rendjébe', s ettől kezdve barátcsuhában

. járt. A temetőben lakott, s nagyobb ünnepeken ájtatosságokat, bucsukat
vezetett, prédikált, gyógyított. Amikor gyógyított, egyik kezét a betegre
tette, másikat a saját fejére. Ma is emlékeznek rá, s azt tartják, többet
tudott száz orvosnál. .

Ugyancsak Szeged-Alsótanyán működött a századfordulón Engi-Tüdö
Vince, akinek Szűz Mária -rnegjelent, s gyógyító erőt adott neki. Tisztele-
tére a tanyáján kápolnát emelt Máriának, s ott végezte gyógyításait.
A betegekre penitenciákat, imádságokat szabott ki, hogy kiérdemeljék
Istentől a gyógyulást. A hatóságok üldözték, a nép azonban osztálykülönb-
ség nélkül járt hozzá.

1927-ben halt meg egy országosan ismert ilyen típusú szenternber,
Megyesi József. A gyógyítás tudományát még fogantatása előtt kapta
istentől. A betegséget a bűn következrnényének tartotta, azért nem adott
betegeinek orvosságot, csak rájuk nézett, meghallgatta őket, s megmon-
dotta, hogyan imádkozzanak, hányszor gyónjanak-áldozzanak. Jóstehet-
ség. is volt, s az egész országból sokan keresték fel.

Ebbe a típusba tartoznak a halottlátók is, mint pl. a csépai ernbör,
Mészáros Mihály, aki szintén 1927-ben halt meg. Ez bejelentette, hogy el
fog "rejtőzködni", azaz révületbe fog esni, mert a Mester neki megmutatja,
a másvilágot. Egy hétig valóban halottszerű állapotban, volt. Az orvosok
tehetetlenek voltak a jelenséggel szemben. Mikor felébredt, senkinek sem,
beszélt látomásairól, de az ország minden részéről jártak hozzá gyógyu-
lást keresni, s halottaik után érdeklődni. Ma is él egy halottlátó asszony.
Püspöklelén, a "lel ei asszony", - Fehérné, született Bödö Rozália. Hívő..
sokgyermekes parasztasszony, akinek nagy ünnepek előtt sok éven keresz-
tül mindig elfeketedett a teste. Egy sugallat megmondta neki, hogy 35 éves
korában nagy dolog fog vele történni. Ekkor, valóban, a konyhában meg-
jelent neki egy angyal, s "postát hO>Zott" neki Istentől, közölte vele, hogy-

.Iéleklátásra szemelte ki az Isten. Ettől kezdve megmondja, hogy a meg--
holt lelkek hova jutottak.
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A szentemberek másik típusa amolyan félpapi munkát végez, Ezek

:2Z ősi .Jícenciétusok", félpapok hagyományát őrzik. Munkájukat az egyház
elismerte. (L. Juhász Kálmán: A licenciátust intézmény Magyarországon.
Budapest, 1921.) A reformáció és a török hódoltság idejében nem volt elég
-felszentelt katolikus pap az országban, s protestáns hatásra sajátságos
magyar jelenség alakult ki, a licenciétusok, vagy deákok, másnéven fél-
.pepok intézménye. Ezek kereszteltek, eskettek. egyházkelést, hitoktatást
'Végeztek, ünnepeken elvégezték az előírt imádságokat, kihirdették a böjtö-
ket, postillákból "szentleckéket" olvastak. Körmeneteket végeztek, s külön-
f'éle kollektív ájtatosságokat vezettek. Mikor az ellenreformáció korában
..a papok megint elegen voltak, a félpapok működése bizonyos szolgálatokra
korlátozódott. Bucsuvezetés, templomi előimádkozás. helyi kollektív ájta-
tossági hagyományok ápolása maradt a hivataluk. Ebben, nagyszerű segí-
tőik maradtak a papoknak, s a néphez a maga nyelvén közvetítették a
vallásgyakorlatot. Gyakori köztük a remeteéletű ember, s megfigyelhető,
-hogy a ferences rend barátjainak hatása alatt állnak ma is. Úgy látszik,
:hogy a ferencesek kerültek legközelebb a magyar nép szívéhez.

A szeritemberek. harmadik típusa, a vallásos költő, népénékes. búcsú-
'Vezető, aki az élőszavas hagyományt őrzi meg napjainkig. Ezek tudják a
-régi imádságokat, énekeket, s maguk is költenek ilyeneket a népi költészet
-saiátságos technikájával, felhasználva, beledolgozva egyéni költészetükbe
a hagyományos szövegeket, A régi extatikus kollektív-kultuszok levegőjét
árasztj ák azok 'az 'összej övetelek. melyeket ezek 'az .ernberek vezetnek, s
ilyenmódon igen közelállanak a nép szívéhez. Bucsukon, halottvirrasztáso-
kon, útszéli kereszteknél összeverődött. a templomi misére sokszor egy
'órával előbb jövő hívek közös éneklésénél ők a vezetők. Híresebb szent-
emberek ebből a típusból., Varga Lajos (Jászárokszállás), Szécsi Ignác
,(Kömlő), Körtély István (Jászkisér), Giczi György (Kapuvár), Kenderesi
Danyi Péter Pál (Sz öllösgyörök), stb. Varga Lajos volt köztük a legszámot-
tevöbb. Debreceni református volt, aki diákkorában .egy barátjával csiny-
ból betört egy kápolnába. De annyira megrendítette a dolog, hogy 18 éves
korában áttért a katolikus vallásra. Megnősült, sokáig tanító volt, aztán
felhagyva hivatásával, énekek szerzésévei, énekfüzetek vásári árusításával,
kegy tárgyakkal való kereskedésból élt. Állandó látogatója volt a bucsu-
járóhelyeknek, s rendkívül -intelligens módon okolta meg, miért szerzi 'nip-
énekeit. Legnagyobb munkája a Verses' Szeritirás melynek előszavában
arra mutat rá, hogy' a népnek jobban megfelel a szivébe, fülébe' ragadá
verses forma, mint a biblia nehéz szövege. 16.000 példányban adta el ezt
a verses Szentírást. Ezekből a példákból ds látható, hogyaszentember nem
tekinthető egyszerűert valami népi-pogány vallásos, csökevénynek. hanem
"az a katolicizmus gyakorlati kegyességében a papság és a nép között szol-
gáló igen eleven és természetes népi képződmény, s kétségtelenül a laikus
-apostolság megnyilvánulása."

Orosz István, akinek életrajzát, mint rendkívül érdekes olvasmányt;
rninden olvasónknak nagyon ajánljuk, mindhárom szentember-típus meg-

·testesítője volt, s mint ilyen, egészen rendkivüli egyéniség. Jászladányban
. született 1838-ban, Virágvasárnapi án. Szülei, P. Orosz Péter és R. Kis
.Rozália közül az édesanyja hat éves korában meghalt, s ettől kezdve magá-
nyosságban nőtt fel. Atyja mezei munkára küldte, ő pedig már egész fia-
talon -, mint mondja - "szívemben forgattam Szent János szavát, hogy

-ez a világ semmi, 'a jövendőt kell keresni": Játékból kis kápolnát épít s
'abban 'a felvirágozott oltár előtt olvasót végez a gyerekek csúfjára. 12 éves
'korában már minden este járta az imádkozó házakat s ezekben a kis pa-
-rasztí vallásos közösségekben feltűnt szép éneklésével s nagy emlékező-
tehetségével. 16 'éves korában már ő Vezette a kálváriánél-a-nép búcsúiárá-

-sát, 17 éves kor ában két pajtás ával együtt fürdés közben - mivel úszni
-nern tudott - víz alá merült. Harmadik felmerülésre húzhatták csak ki
.a vízből. 0, amint leírja, közben mindig eszénél volt, s úgy érezte, mintha

'puha 'ágyban feküdt volna. Egy sugár nö jelent meg neki a víz alatt, meg-
,••imította arcát, s azt mondta neki: "Ne félj, most nem fogsz meghalni,
'a rózsafüzér, amit úgy szeretsz, megszabadít téged a haláltól." Ezt a jelet
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Szt'ii Márla beavatkozásának tartotta egész életén áto Ettől kezdve élete
rendkívül érdekes. Többször nősül, fiai, menyei vannak, kívülről igen józan
és a világi rendhez alkalmazkodó életet folytat, nagyon reális számvetés-o
sei él, vagyona van s határozottan ért a pénzhez. Ezen a józan, paraszti
realizrriuson belül valami különös, misztikus, lelki erő él benne. A bucsu-
járások országszerte híres vezetője, énekese, elöirnádkozója; akire sokszor
negyven-ötvenezer búcsús is hallgat, ugyanakkor pedig csodaszámba menő
események mennek végbe az életében. Imádkozással ördöngöst csillapít le:
a templomban, több beteg embert imádsággal gyógyít, s alázatosságával, .

. a szentek példájára való cselekedeteivel nagy tiszteletet szerez á nép kö-
zött. Egy asszony, "akinek az íz ette a száj át", úgyhogy már csak a fogai
látszottak ki csupa-seb, rothadásos ajkai közül, a bucsun örömében össze-
vissza csókolja, Orosz István is visszacsókolja, eszik az ételéből, s ezzel
figyelmezteti a népet az Úr Jézusra, aki bélpoklosokat gyógyított, s Szent
Erzsébetre, aki szintén nem utál ta a betegeket. Egész életében nagyon so-
kat betegeskedett, de nagy lelkierejével és imádságával tartotta fenn ma-
gát. Hatóságok többször kérdőre vonták, de a nép előtt nagy tiszteletben
állott. Az Alföldön sok olyan vallásos társulat virágzott és virágzik, rnely-
nek ö volt az első propagálója, szervezője. Élete tele van látornásokkal,
jelenésekkel, állandó kapcsolatot tart az égiekkel, Szűz Máriával és a szen-
tekkel diskurál. Több mint 70 énekesf'üzetét ismerik, ezek még ma is nagy
kelendőségnek örvendenek aJ bucsukon. Határozottan jó verselő, ön-
életrajza magasan felette van a primitív népi elbeszélő stílusnak. Kétség-
kívül irodalmi jelenség. 1922-ben halt meg. Az irodalomtörténet is tud róla,
de Szinyei József a Magyar !rók tárában (IX. 1937.) katolikus papnak
tartja. Bálint Sándor, a népi vallásosság kutatása közben véletlenül talált
rá életrajzára. melyet Katalin leánya őrzött. Igazi "szentember", aki egy-
aránt őrzi a magyar javasok, a XVI-X.vIl.· sz.vi licenciátusok s a népi

.énekszerzök népi hagyományát. Rendkívül gazdag típusa a katolikus népi
kegyességnek, melyben magyar földön különös módon keverednek pogány
vonások a keresztyénséggel. Mindenesetre a katolikus egyház nagy haszon-
nal tudja beállítani ezeket a szolgálatokat a népvallásosság fejlesztésére
irányuló törekvései közé. .

Orosz István önéletraj za ráirányítj a a figyelmet azokra a laikusok:
közül kikerülö nagy magyar vallásos egyéniség ekre, akikre sohasem fordí-
tottunk elég gondot. Orosz István=s a néhány "szentember", akire Bálint
Sándor k'önyvével kapcsolatban csak hevenyében pár sorban kitértünk,
rnutatja, hogyakeresztyénség magyar földön mélyen a népbe eresztette I.e
a maga gyökereit. Ez felelet lehet azoknak, akik a magyar népet a keresz-
tyén vallásosságra alkalmatlannak; örök pogánynak tartják. Mindenesetre
más véleményt tudnánk e probléma felől formálni akkor, ha a protestáns
keresztyénség részéről is történnének ilyen részletkutátások, s határozott
vallásos egyéniségek vizsgálata szolgáltatna adatokat a magyar tömegek

. vallásosság ának, sőt vallásos típusainak megítélésénél. Mert épen ezzel
az önéletrajzzal lehet bizonyítani azt, hogy egyes vallásos személylségek
vizsgálata nagyobb ablakot nyit tömegek vallásos életének szemléletéhez,
mint fordítva, koilektfv vizsgálatok az egyesekben élő hit megfigyeléséliez.
Protestáns részről igen kézenfekvő lenne ilyen önálló vallásos egyéniségek
vizsgálatával fényt deríteni arra a.kérdésre, vajjon a magyar népbe milyen
nrélyen eresztette le gyökereit a protestáns keresztyénség.

Ezeknek az egyéniségeknek a vizsgálatát azonban több oldalról.' ter-
mékenyebb szempontok szerint és szekszetűbb módszerekkel kellene végezni.

Mindenesetre nem elég csak 'néprajzot tudni hozzá, hanem sokkal
komolyabban kellene felhasználni a teológiát. Bálint Sándor munkájában is
az a nagy szegénység, hogy, lényegében nem érti Orosz Istvánban a va 1-

'1 á sos jelenséget. O Orosz Istvánt elsösorban, mint III é pra j zr, vagy
ri é p I éle k tan i jelenséget figyeli, s nem tudja benne meglátni a keio-
Jikus embert, következőleg nem is tudja megvizsgálni alakját úgy, hogy
benne szétválaszthatná a népi pogány visszaütéseket a keresztyén meg-
nyilvánulásoktól, vagy meg tudná különböztetni benne az élet és lélek-
keresztyénséget az egyszerű mechanizmustól, ami a .kultusz és a vallásos
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gyakorlat gépies ismeretét s jövedelmező mesterséget jelent benne. Bálint
Sándor kicsit úgy nézi ezt a "szentembert", mint valami csudabog arat, aki
valamilyen vallásos maniával válik ki környezetéböl, s ami a legfőbb .hiba,
tulajdonképen nem is érdekli Orosz Istvánban az, ami határozottan a
keresztyénség nyomait jelenti mélyen a magyar lélekben, inkább azzal
törődik, hogy minduntalan megkeresse az ö vallásos egyéniségében azokat
a visszaütéseket. melyek valahol a sámánokban mutatják meg szellemi ösét,
Mintha. Orosz István csak valami régi ösztönös népi vallásos ,igény fel-
vetődését, vagy kielégülését jelentené, s nem lenne épen nagyon is határo-
zottan a magyarországi katolicizmus népi jellegű, megnyilvánulása. Mintha
nem lenne ő épen az az alakja a mai magyar keresztyénségnek, akit a
katolicizmus, mai népnevelése, egész kultikus-liturgikus élete, kegyessége
kiterrnel. Tehát Bálint is nyakig van az ősi hibában. Ő maga idegenül nézi
a katolikus kegyesség megnyilvánulásait s nem tud belehelyezkedni ennek
lelkivilágába. A néphitkutatást terjeszti ki a keresztyén magyarság népi
vaJJásosságának vizsgálatára, s kezei között Orosz István vallása is puszta
néphitté, babonává, mitolágiév á, sámánizmussá olvad szét. Pedig kétség»
telen, hogy Orosz Istvánban egy nagyon karakterisztikus római katolikus
magyar embert szemlélhetünk, s ha vaJJásosságának meg is vannak ezek
az ösi, népi, talán pogány vonalai, mindenesetre egész életfelfogása, élet-
formája, érzelmi világa keresztyén. .

A protestantizmusnak nem szabad ilyen egyoldalúságba esnie, s nem
szabad a keresztyénséget egyszerűen néphitként kezelnie. Az evangéliumi
keresztyénség terül etén a vallásos hitnek a néphittől. hiedelmek világától
való megkülönböztetése persze sokkal könnyebben is megy, mint római
katolikus talajon, ahol a külsőségek, a kultikus, kollektív megnyilvánulá-
sok sokszor és sokféleképen keveredhetnek a pogány mult szokásaival, s
tűnhetnek fel egyszerű néprajzi jelenségnek elsősorban olyan kuteto előtt,
'aki a vizsgált vallásos közösség kultikus életében láthatólag nem él benne,
annak vallásos kielégülési formáit a maga számára nein kivénie, s azért
azok életformáló hatását nem érezhetiát. Ezért az is követelmény egy
protestáns vellésos-népreizkuteiás számára, hogy abba' olyánok fogjanak,
akik élő_ hittel s WI: evangéliumi keresztyénség életformájában való ottho-
nosségget tudnak járkálni azok között, akiket vizsgélnek.

Orosz István vallásos egyéniségének vizsgálatából az is kiderül, hogy
olyan kort élünk, amelyben a régi életkeretek, tehát a lelki-vallásos for-
máik válságban vannak s valláslélektani szempontból is ugyanolyan kor-
fordulót élünk, mint néprajzi .szemponibol. Utolsó alkalom van arra, hogy
az eddigi formákat. megnyilatkozásokat összegyüjtsük. A civilizáció s egy
modern kultúra rohamléptekben öli meg a tegnap világát, s a népviselet-
tel, a régi nótákkal az ősi építkezés, házieszközök és népszekésok tredi-
ciójával együtt a valIásós tradíciók is teleitésbe mennek. Ez; azt jelenti,
hogy utolsó idő van egy komoly nép-kutatásra, melyben a keresztyénség
nyomait vizsg álnánk ki népünk lelkében és életében.

Egy ilyen néprajzi kutatás minden bizonnyal megtermékenyítené !1.
.teológiánkat is. De csak akkor, - s ezt ennek, a római katolikus munk'ának
tapasztalatában rnondjuk -, ha előbb a teológia, sőt méginkább a keresz-
tyénség maga meg udná termékenyfteni a népreizot.

Deeséry László.

Az orosházi gimnázium jellegéről.
Az iskola eddigi küzdelmes életének, a mögötte álló és reá utalt

embertömeg állapotának, társadalmi és kultúrái is szükségeinek az ismerete
a. mindennapinál sokkal nagyobb jelentőséget kölcsönöz Kunos József
hagyatékának. Mégis feltehető olyan kérdés, amely ezt a jelentőséget két-
ségbe vonja, sőt értelmetlenné .tesz sok önzetlen, tiszta szándékot, építő,
tisztító munikát és könyörgő imádságot, ami eddig .az orosházi evangélikus
gimnáziumhoz fűződött. A kérdés az iskola jellegét vonja kétségbe, és így
hangzik: Szükséges-e, hogy az orosházi gimnázium evangélikus gimnázium



maradjon? Mert az egyháznak joga van lemondani róla" átadhatja másnak,
s lehet belőle állami, községi, más felekezeti vagy szerzetes iskola. Akik
szeretik az egyházat és ismerik ezt az intézményt, nehéz tusakodásaival,
a magyar művelődés történetének ezzel a talán jelentéktelen, de f ájdalma-
san szép epizódjaval együtt, azok számára nehéz lesz ennek a kérdésnek
a tárgyilagos vizsgálata. Oe akik a magyarságot is szeretik, azok .ebből
a kérdésből sem csinálhatnak felekezeti, hatalmi kérdést. Mert az az egy-
ház, amely a kultúra terén a nemzetet nem szolg álni, hanem dirigáini
vagy éppen terrorizálni akarja, jogtalanságot akar, és a magára eszmélő
nemzet előbb vagy utóbb rendre fogja utasítani. Tehát az orosházi gim-
náziumot mi is csak akkor tarthat juk meg magunknak, ha ez a magyar
nép számára haszonnal jár, ha benne és rajta keresztül mi jobban tudjuk
szolgálni a magyar kultúrát, mint akárki más. Oe 'ha nem így áll a dolog,
hanem az iskolához való ragaszkodásunk másoknak értékesebb szelgála-
tától fosztaná meg a magyar népet, akkor legyen bennünk erő és alázat
az igazság elviselésére, s adjuk át az iskolát annak, 'aki az orosházi nép
közt jobban tudja szolgálni a magyar kultúrát, mint az evangélikus egyház.

Az Orosházánés közeli környékén élő lakosság statisztikai adataiból
láttuk, hogy a 75.305 főnyi lakosságból 58'8 % evangélikus, 10'7 % ref'or-
mátus, tehát 69'5 %, a lakosságnak több mint kétharmada protestáns.
Természetesen ki lehet választani olyan területet is, amely egészében nincs
ugyan kapcsolatban a gimnáziummal, de más arányszámokat mutatés
ellenkező tanulsághoz vezet. Itt van p. o. a közigazgatási egység, Békés
vármegye., 19'JO-ban 330.656 lakosából evangélikus volt 112.539 (34 %),
református 106.099 (32'1'%) és római katolikus 94.910 (28'7 %). A vármegye
területén 'egy állami leánygimnázium van és az orosházival együtt -hat
fiúgimnázium, amelyek közül három. evangélikus (Békéscsaba, Szarvas,
Orosháza), három pedig református. Ha tehát a vármegyében arányosan
kell szétosztani a középiskolákat, akkor nem tehetünk mást, mint egy
javaslatot, hogy a református testvéregyházzal együtt mondjunk le egy-egy
békésmegyei gimnáziumról. Ez az okoskodás azonban egyszerre többfelé
is sántítana: lefelé is, jobbra is, balra is és felfelé is. Lefelé azért, mert
az orosházi gimnázium növendékei nem éppen Békés megyéből kerülnek ki,
hanem főleg arról a területről, amelyre részletes statisztikánk vonatkozott.
Orosháza a megye délnyugati sarkában fekszik, tehát gazdasági, társadalmi
és kultúrális szempontból hozzátartozó környéke részben Békés megye
délnyugati szöglete, részben azonban Arad-Csanád- és Csongrád megvének
vele szomszédos része, amint statisztikánkból nyilvánvaló. Oe sántít az
okoskodás jobbra-balra is, mert a történelmi szükségekből szervesen kiala-
kult művelődési intézményeknek ilyen erőltetett szétporciózását még egy
vármegyeben sem csinálták meg. Szülöf'öldemen- Szabolcs vármegyében a
reformátusok vannak a legtöbben, számuk nagyobb, mint az evangéliku-
sok é és római katolikusoké együttvéve, a vármegye négy fiúgimnáziuma
között mégsincs református egy sem, hanem két. gimnázium állami, egy
evangélikus, egy pedig katolikuso Oe a Békés vármegye statisztikáj ára való
hivatkozás.ebben a kérdésben sántítana egy magasabb szempontból is, mert
Magyarország még megcsonkított területével sem pusztán Békés vármegyé-
ből áll, s mi sem gondolkozhatunk úgy, mintha csak ennek az egy várme-
gyének a statisztikai adatait ismernők.

Oe bármilyen kedvező érvet szolg áltassanak ' is a rideg számok vagy
az állami' törvények, mégsem ragaszkodhátunk a kérdésnek pusztán ilyen
jogi alapon való elintézés éhez. Már sokkal többet jelent az a . tény, hogy
egy iskolának a megalapozása és benépesítése a magyar ugaron nem gye-
rekjáték. Mert könnyű elképzelni azt, hogy az állam vagy más, nagy
anyagi lehetőségek birtokában lévő Iskolafenntartó beleilleszt a költség-
vetésébe egy hatalmas összeget, s gimnáziumot alapít ott, ahol annak
szükségét -látja, .De milyen .nehéz megtörni a közönyt, felkelteni az érdek-
lődést, benépesíteni és jól megszervezni az iskolát!' S' hátha kiderül, hogy
az iskola azon a helyen nem életképes? Tehát a be fektetett százezreknek
vagy milliónak a Ielhasználása esetleg meggondolatlanságnak bizonyul,
hűtlen sáfárkodásnak a nemzeti vagyonnal. Egy gimnázium megalapítása
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nagy felelősséggel jár, és megszervezéséhe-z, kifejlesztéséhez szükség es
valami, ami nincs hozzákötve az adminisztráció nagy lehetőségeihez és
nem zárható el a párnázott ajtók mögé. A lélek az, amely egy-egy kisebb
'körben ösztönös elevenséggel ismeri fel a közösség legmélyebb szükségeit,
"ll a kielégítés módozatait a részletek ismeretében, autonóm felelősséggel
szervezi meg. A lélek közben ,önmagát emészti, kicsinyes nehézségekkel és
nagy veszedelmekkel küszködik, de amit létrehoz, az nem parancsszóra,
felülről szuggerált, gyökértelen intézmény lesz, hanem szerves képzodmény,
amelyhez sokak munkája, szenvedése, áldozatkészsége és ' hálája f üződik,
nehéz időkben is megtartó erővel. Gondoljunk arra a sokat hangoztatott,
-döntő igazságra, hogyamegszállt területeken a legnagyobb költséggel
felépített állami iskolák is azonnal elvesztek a magyarság számára a hata-
'Iomváltozás .pillanatában, sőt az idegen uralom tamaszpontjai lettek, de
sokszor a legnyomorúságosabb kis autonóm egyházi iskola is felbecsül-
hetetlen menedéket nyujtott a: magyar szellemnek. Sőt amikor az ország
papiron független volt, de idegen hatalom' irányította egész életét, akkor
is autonóm egyházi intézményeink őrizték legszilárdabban a magyar szellem
függetlenségát. Nem éredeke-e hát a nemzetnek, hogy az orosházi gim-
názium autonóm egyházi iskola legyen, s ha már evangélikusnak indult,
'hát az is maradjon? Ha az orosházi gimnázium munkásai az eddigi fárad-
sággal, önmagukat sokszor megtartóztatva, kedvezőtlen időj árassal küsz-
'ködve, de a Kertmagyarország gondolatától áthatva, az elmult hat év alatt
-egy egészséges, szép gyümölcsöskertet telepítettek volna be az egyháznak,
ennek 'az elajándékozása most, a nyilvánvaló eredmény láttán, túlontúl
nagy áldozat volna az egyháztól még azon az alapon is, hogy az evan-
gélikusoknak ebben a vármegyeben aránytalanul sok gyümölcsöskertiüle van.
De észszerűtlen is volna az átadás, mert: hátha mások nem ismernék úgy
ennek a földnek a természetét, és nem szeretnék úgy a fejlődő facseme-
téket?

Amikor egy autonóm evangélikus iskola jövője felől gondolkozunk,
természetesen rnerül fel a protestáns nevelés szükségességének a kérdése

- is. Tudjuk, hogy ez a nevelés a nevére méltó protestáns gimnáziumban egy
bizonyos fajta történelern-, irodalom- és társadalomszemlelet átadását is
jelenti. Kétségtelen, hogy ez' a. szemlélet nem csak a protestáns emberek
felekezetileg színezett, sajátos felfogása, hanem egy olyan fajta magyar
.gondolkozás, amely 'történelmünkben .évszázadok f óta jelen van, megtartó
és formáló erejében nagyrészt függetlenítve magát a magyar protestantiz-
rnusnak gyakran csökkenő arányszámától. Ezért találhatja meg ez a gon-
-dolkozás öntnaga igazolását nemcsak Bethlen Gáborban, Petőfiben, Ady
Endrében, Móricz Zsigmondban vagy Szabó Dezsőben, 'hanem Zrínyi Mik·
lósban, Rákóczi Ferencben, Katona Józsefben, Vajda Jánosban, Kodály
Zoltánban vagy Tamási Áronban is, a nélkül, hogy az utóbbiak közül bár-
melyik közeledett volna a protestáns felekezetek hitbeli felfogásához. Ezért
tudnak ebben a gondolkozásban kinyujtózkodni nemcsak protestáns, hanem
'bármilyen vallású magyar ernberek. Önmagunknak, történelmünknek, sor-
.sunknak ez a szemlélete a protestantizmusnak küldetése, de nem önérdeke,
hiszen az évszázadok ellenséges idegenségében folytonos háttérbe szorulás-
sal és elsorvadással fizetett érte: Oe létérdeke ez a szemlélet az egész;
magyarságnak. A nemzet érzi is ezt. Egész kultúránk belső fejlődése, szel-
lemi arisztokráciánk érdeklődése a bizonyság rá. Az a protestantizmus,
.amely meg tud szabadulni kicsinyes előítéletektől, a világ hiúság ától, nem
tarthatja, nem is tartja ezt a magvarságszemléleteta maga kizárólgos bir-
tokának, Sőt ugyanakkor, amikor önzetlen szolgálatát isteni parancsnak
tekinti, egyúttal éppen olyan önzetlenül lemond annak minden felekezeti
jellegéről, nehogy e miatt legyen kárhoztatása Petőfi politikai verseinek,
Bartók zenéjének vagy Móricz regényei nek, s velük 'együtt, a hozzájuk
való hasonlóság miatt, a velük való egység miatt Rákóczi szabadságeszrné-
jének, Kodály zenéjének, r~H;g Tamási regényeinek is.c De 'felmérve a való
helyzetet, toldott-feldott neVeH~sühk tényleges állapotát, 'a' protestantizmus-
nak vállalnia kell ennek a szemléletnek az ápolását, melengetését és tuda-
tosítását, különös mértékben, il maga különös lehetőségeinek és sajátos
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hagyományainak a mértéke szerint. Mi, protestánsok, nyugodt lelkiisme-
rettel, tárgyilagosan, sőt őszinte örömmel és hálával méltatjuk a magyar-
országi katolikus nevelésnek a rendkívü li szolgálatát az elmult években,
A törvényes rendet s a magyar államiság fel nem adható gondolatát szol-
gálta az a nevelés iskolákban és iskolákon kívül, velünk együtt, csak más-
fajta eszmények szerint, de olyan konzerváló erővel, olyan lehetőségekkel
és befolyással, amelyek a protestantizmusnak sohasem állottak rendelkezé-
sére. Nemzeti életünk mély szükségei és a magyar szellem nagyjai azonban
történelmünk ritmusának egy újabb ütemét készítik elő. Európai hivatá-
sunkról, saját kultúránkról alkotott fogalmaink tisztulását, elintézetlen
gazdasági, társadalmi kérdéseink megoldását, önálló nemzeti létü nk hiány-
talan fenntartásával, sőt ennek nélkülözhetetlen függvényeként, nem valami
duzzogó és felszínes kuruckodással, de kizárólag a magyar észjárásnak a
természete szerint. Ez a gondolkodás a maga felismeréseit minden területen
közvetíteni igyekszik, elsősorban a nevelés útján, az egész magyarsághoz.
"Értetlen ember" lenne az orosházi szehasználat szeririt, aki ezt az igye-
kezetet furcsának találná. Amilyen természetes, hogy ez a gyökeresen.
magyar, de forradalmibb és vállalkezöbb szellemű gondolkozás a protes-
táns hagyományokhoz áll közelebb, bár ismétlem, Rákóczi Ferenc, Katona
József, Vajda János, Kodály Zoltán, Tamási Áron, szerencsére katolíkus
vallásúak, éppen olyan természetes" hogy a magyarság belső megújhodá-
sának az ellenségei ezt a gondolkozást, a multtá váló jelen emlékképei
alapján, igyekezni fognak összekapcsolni a közvélernény előtt a szertelerr
túlzások, a felelőtlen felforgatás, a hazaárulás gondolatával. S ha akadt
tömeg, amely tapsolt a felforgató törekvéseknek, nem kell-e tartani az:
ellenkező végi ettől is? Attól, hogya tömeg és a tömegemberek csalódá-
saik után önmagukat szégyelve és multjukat leplezve, gazdasági, társa-
dalmi, politikai téren most már fordított irányú lelkesedéssel fogj ák elsö-
pörni sorsunk kérdéseit, és olyan "nevelési elveket fognak kikényszeríteni,
amelyek kiválóan alkalmasak lesznek nemzeti bűneink konzerválására.

Hogyha tehát a protestantizmus képes lesz elfogulatlanul vizsgaini
önmagát és a nemzet életét, hogyha magyarságszemléletében nem szabja
magát a világ hangulatához, hanem bátran képviseli a magyarság legrné-
lyebb és legigazabb gondolatait, akkor nincs mit aggódnunk a protestáns
nevelés jövője felől. Mert a nemzet életében erre a nevelésre, mint lendítő,
erőre, feltétlenül szükség lesz, minden reális számítás szerint, nemcsak a
mienk szerint, hanem másvallású elfogulatlan magyar emberek számítása-
szerint is. Ha pedig támadt valahol egy evangélikus gimnázium, amelynek
helyzete, fiatalsága, rövid, de elkötelező eddigi munkája és minden törek-
vése már is ebbe az irányba mutat, akkor evangélikus és nem evangélikus
magyar ember előtt egyszerre merülhet fel a meggondolkoztató kérdésr
milyen érdek és hatalom állhat útjába egy ilyen intézménynek?

Az orosházi evangélikus gimnázium jellege, tehát nem lehet kérdéses'
mindaddig, amíg az állami törvények az autonóm iskolák fenntartását
alkotmányosan megengedik és előmozdítják. A kezdetben Iölmerült kérdés
oda módosul, hogy hogyan tudja az evangélikus egyház az orosházi gim-
náziumot végérvényesen kifejleszteni és biztosítani. A viszonyok ismerői
jól tudják, hogy ez a feladat meghaladja az orosházi gyülekezet teljesítő-
képességet. A korszerű iskolaépület, a felszerelés és a fenntartás költsé-
geit a gyülekezet nem vállalhatja mind magára. Oe ha teljesűl a reménység,
hogy az egyházkerület átveszi az iskolát, akkor ez hatalmas lépéssei fog
közelebb jutni a maga biztonság ához. Az iskola változatlanul autonóm szel-
lemben, ugyanazzal li felelősségvállalással és kezdeményező erővel folytat-
hatja eddigi törekvéseit Isten dicsőségére, népünk megmentésére. Az egy-
házkerület már meg is vetette néhány ezer pengő értékű felszereléssel'
egy orosházi evangélikus diákotthonnak az alapját, amelyben, ha létrejön,
a girnnáziurrf régi óhaja szerint elhelyezhetné az egyház a jelentkezőkkel

- eg;yütta JalusiLehetségrnentés j)sszes evangélikus diákjait. Az a diákotthon
.a népi értékek megbecsülésével, de .az osztatlan.inemzeti ctársadalom, szá-
mára elfogadható, egészséges szellemével jól illenék az orosházi girnná-
ziurnhoz, amely remélhetőleg maga is a megkezdett úton fog ingadozás
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nélkül, az egész magyar evangélikusság bátorításával tovább haladni. Hogy
teljes legyen a jövő esztendőben a 200 éves Orosháza öröme, s rriéltán
örülhessünk mi is mindnyájan, Orosházától távol, az egész országban élő
evangélikusok, akik ismerjük az orosházi gimnáziumot, és figyelemmel
kísérjük sorsának mjnden fordulatát! Szíjas Pál.

A .fölébredtek".
Olavi Keres, a turkui népfőiskola vezetője, az újabb finn egyház-

történetírás egyik legérdemesebb munkása, vállalta a hálás föladatot. hog.y
megírja a "fölébredtek" mozgalma utolsó félszázadának történetét. A mű
címe: "Heriinneen kansan váellus" (A fölébredt nép útja). Az első rész:
- két testes kötet, összesen 840 oldal - előttünk fekszik. Mivel a munkát
finn eredetiben csak néhányan tanulmányezhatják közülünk, talán indokolt.
ha ismertetésére nem néhány sort, hanem néhány oldalt szánunk.

Kares műve annak, az ébredésnek új lángra lobbanását rnondja el,.
amelynek középpontj ában Ruotsalainen Pál, a finn "parasztpróféta" áll,
Ennek az ébredésnek távolról sem az a vonás a jellegzetes sajátossága,
hogy megindításaban és kibontakoztatásában ez az egyszerű parasztember
volt Istennek nyilvánvaló eszköze. Ez az egyszerű paraszt, aki csak olvasni
tudott, de olvasni is csak a bibliáját, és énekeskönyvét olvasta s még azt.
a néhány könyvet, amelyeknek elszámlálására elég az egyik kezünk öt,
'ujja. trni csak a nevét tudta leírni, tehát leveleit, amelyeknek némelyike-
nemzetének egyik-másik nagy, műveltség tekintetében messze, magasan.
fölötte álló fiát irányította a lelki élet útjain, valamelyik jó emberének
rnondta" tollba. Közelebb jutunk mindenesetre Ruotsalainen Pál sajátossá-
gának megértéséhez. ha egyrészt tudomásul vesszük, hogy ez az ember
végsőkig menő következetességgel azonosította magát azzal, amit hiteként
vallottés hirdetett, másrészt meglátjuk azt - a róla szóló forrásokból,
leveleiből kétségtelenül megállapítható - tényt, hogy megadatott neki
alélekbelátás és alélekirányítás karizrhájának az átlagot jóval f ölöző-
mértéke. De személyiségének legbensőbb lényegét s ezzel együtt népére-
való hatásának magyarázatát akkor közelítiük meg, ha meglátjuk, hogy
életében és. tanításában az evangéliumnak sajátlagosan "északi" megraga-
dása és megfogalmazása érvényesült. Az, mi éppen úgy magva Kierkegaard
egzisztenciális filozófiáj ának, mint - ha ugyan ketté választható a kettő -
hasonlóképen egzisztenciális teológiájának (1. beszédeit, "Halálos betegség",
"A keresztyénség begyakorlása" című műveit). Ez az, ami vasbeton váza:
a finn Pietilii és a norvég Hallesby teológiai rendszerének s ezért szen-
vedett, sínylődött börtönben a norvég -parasztpróféta, Hauge. Hozzátehet-
jük még, hogy az északi keresztyénség saj átos üzenetében ezen van 'a
hangsúly s ennek csak kísérö hangszerelése az az ökumenicitás, 'amely
Söderblom élete művében és Aulén svéd püspöknek az "általános" keresz-
tyén hitet kifejtő dogmatikájában áll előttünk. Ha a teológia nyelvén akar-
juk meghatározni Ruotsalainen Pál keresztyénségét, kínálva kínálkozik a
"simul peccator, simul justus" formulája, tehát a keresztyénségnek az a
dialektikus meghatározása, amely szerint a keresztyén ember egyrészt
mindenestül megromlott, a. halal és a kárhozat ítélete alá vetett bűnös,
ugyanakkor. azonban Krisztusnak hittel megragadott váltsága által ingyen
kegyelemből megigazított 'gyermeke Istennek. Ehhez hozzá kell. tennünk,
hogya legtöbb esetben félreértés szülte látszat, mintha Ruotsalainen Pál
és társai a meghatározás első felére helyezték volna a hangsúlyt s így újra
meg újra fölidézték volna a "desperatio ad inf'ernum' árnyékát. Az min-
denesetre kétségtelen, hogy Ruotsalainen Pál és társai egzisztenciális
következetességgel néztek szembe a bűn valóságával. de tették azt azért.
mert azt tartották folyton-folyvást megismétlődő, legdrágább tapasztala-
tuknak, hogy csak a bűnének terhe alatt teljesen összetört ember előtt
nyílik meg az ingyen kegyelemhez vezető út (1. különben a "parasztpró.féta'<
haldoklását Oravala regényében 372-373. lap és Stenback "Szelíd szemed,
úr Jézus" kezdetű, ismert' énekét). Itt a magyarázata annak is, hogy. a~
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'ehhez a táborhoz tartozók miért nevezik magukat, csupán "fölébredtek"-
nek s ennek a kifejezésnek is mindig ez az értelme ajkukon: Isten ébresz-
tett föl, ez is kegyelem, tőle való, újra meg újra kérnem kelJ az össze-
töretettséget, a kereszthez való félreérthetetlen utalást.

1852-ben meghal Ruotsalainen Pál. Ra hat évre, 1858-ban, meghal
Malmberg, Ruotsalainen Pál lelkész-rnunkatársa, akinek mint lelkésznek
az a nagy feladat jutott osztályrészül, hogy megépítse a csatornákat, ame-
Iyeken át a Ruotsalainen Pál körül támadt ébredés élő víze beleáradhat
.az egyházba és megelevenítheti azt. Még az előző évben, 1857 -ben kiesik
.a pásztorbot Jonas Lag us kezéből is, akinek megszentelt személyiség e,
mélyenszántó igehirdetése sokat jelentett a tusakodó lelkek számára. Oe
már ezeket a haláleseteket megelőzőleg is ingadozás, elerőtlenedés mutat-
.kozik a "fölebredtek" között. Körülbelül egy negyedszázad az az idő,
amikor az ébredés csak hamu alatt izzó zsarátnok. Kares művének az. a
.kiindulópontja, amikor Malmbergnek második házasságából való, halála
előtt négy évvel született fia, Vilhelmi - a svéd Malmberg nevét idővel
-a finn Malmivaara-val cseréli föl - -teológiai studiumai végeztével az
egyház szolgálatába lép. A fölébredtek kora gyermekségétől fogva imád-
ságaikban hordozták és egyre határozottabban azzal a reménységgel tekin-
tettek rá, hogy. apja helyére lép és új lángra lobbantja az ébredés tüzét.
Életének az az évtizede, .arnely Kares műve most megjelent első részének
keretébe tartozik, a szó magasabb értelmében vett .Jelkésznevelés'v évtizede.
Láthatjuk, csodál hat juk azt a folyamatot, amint az egyház Ura formálja
a maga választott eszközét, de figyelhetjük azt is, amint a fölébredtek
népe, az itt is, ott is fölJobbanó ébredés is neveli igehirdetői és lelkipász-
tori munkáiában Malmivaarat s készíti föl egyre határozottabban arra a
vezéri munkára, amelyre elhivatott. Malmivaara egyik neki rendelt fel-
adatot a másik után lát meg. Mindenekelőtt az evangéliumnak hűséges
sáfára, amelyet az "atyák öröksége" szerint való határozottságában foko-
zódó erővel hirdet, de válJalja azokat a teendőket is, amelyek sürgős elő-
feltételei annak, hogy az ébredés az új idők új körülrnényei között előre
törhessen. Átdolgozza a fölébredteknek az egyházi énekeskönyvvel együtt
használt énekeskönyvét, amely jórészt a XVIII. századból való s így ösz-
székötö kapocs a régebbi finn ébredéssel, amelynek erőteljesebbnél erőtel-
jesebb népi dallamai azonban különösképen nagy értéket jelentenek (néhány
köztünk is ismeretes: "Én sz ívern, raj la hát., .", "Lásd, Uram, leroska-
(jok, .. ", "Jőjj, királyorn, Jézusom" ."), Látja Malmivaara a sajtó jelen-
tőségét is és megindítja a fölébredtek folyóiratát. - a Hengellinen
Kuukauslehdi-t (Lelki havi folyóirat). Kiadóvállalatot alapít Herattaia
{Ebresztő) néven, Megkezdi a fölébredtek hatalmas arányú nyári konferen-
eiainak a rendezését, amelyek néha 8-10.000 főnyi sereget gyüjtenek
'össze, A Malmivaararól szóló Iejezetek mellett megkapo voltánal fogva
különös figyelmetérderhel a fölébredtek egy másik vezéregyéniségének,
a későbbi oului püspöknek, Koskimiesnek a lelki fejlődése (Oravala regé-
nyének magyar fordításához ő írta az előszót), Évtizedeken át vívja a nehéz
harcot ez az arisztokrata gondolkodású, esztétizáló hajlamú, a tudás külőn-
böző területein csapongó Forsman, míg végre az oului püspöki székben
jut el döntéshez és lesz a finn Koskimies, vállalja a közösséget a finn
parasztsággal. lesz a minden kompromisszumot elutasító evangélium ' bir-
detője, lesz a "fölébredt" püspök. Malmivaaran kívül még egy egész sor
érdekesebbnél érdekesebb papi egyéniségről ad' Kares életteljes képet
(ilyenek Erkki Pesonen, Josef Cajan és mások),

Még azok számára is, akik .isrnerik Oravalának Ruotsalainen Pálról
írt regényét, meglepőek lennériek Kares művéberí azok a Fejezetek, amelyek
a fölébredtek közül kiemelkedő paraszti személyiségekről szólnak, Ámulat-
tal látjuk, hogy a finn nép valósággal a "parasztpróféták" népe. A Ruot-
salainen Pál korának ébredését az újabb ébredésset összekötő' személyiség
Arvi Log rén, Malmberg egykori szolgalegénye, részint vele együtt, részint
utána lépnek elénk Antti Rissanen, Juho Kivikaarto és a többi "paraszt-
próféták", akiknek erőteljes -bizonvság tevése, lelkipásztori, bölcsesége néha
haláluk után is világít az utánuk kövétkezö riémzedékeknék. .Itt,: ezeknek
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a paraszt-egyéniségeknek il jellemzése során, talán különösképen beválik
Kares módszere, amely részben akortársakkal, részben a rájuk visszate-
kintő, hatásukat még mindig tapasztalo utókorra jellemezteti alakjait.
A "parasztpróféták" közül már most is, a nyolcvanas években, kiemelkedik
Juho Malkarnáki, aki a századforduló utáni időkben Malmivaara oldalán
a fölébredtek vezére lesz. Ö az, akit. a helsinkii egyetem is megbecsül' és,
odaállít ja az aula katedráj ára, hogy szózatot intézz en az ifjúsághoz. Kares
művének ezek a. fejezetei nagy segítségünkre lehetnének abban, hogy,
megértsük, miért olyan tökéletesen más a finn parasztságnak a finn társa-
dalom egyéb rétegeihez való viszonya, mint bárhol másutt Ez a csodálatos,
az evangélium mélységeibe gyökerezett lelki és a vele, úgy látszik, elvá-
laszthatatlanul együttjáró szellemi kultúra alakította ki azt a finn paraszt-
típust, amely egy szinten áll a finn társadalom egyéb rétegeivel, tehát /
a "magasabb" rétegeknek nem kell a parasztsághoz fanyar képpel .Jeeresz-
kedniök".

A fölébredtek mozgalrna azzal is megmutatja a maga erejét, hogy ez'
az eredetileg jórészt paraszt-mozg alorn útat tör magának a finn nép külön-
böző rétegeibe. Fölfigyel reá az irodalom is. Most, amikor a "Hét. testvér",
Kivinek ez a világhírű remeke, magyarul is megjelent, hálásak lehetünk
Kares fínom elemzéséért, amely kimutatja, hogy Kivi épp a "Hét testvér".
irásakor a határozott keresztyén életszemlélet hatása alá került (1. Juhani
átkát, Anna imádságát és Juhani meg rendülését). Megfigyelhetö a f öléb-
redtek hatása Paivárinta írásain is. (Paivarinta egy kötet elbeszélése ma-
gyarul is megjelent). Különösen szembetűnő ez a hatás a "Í'orgácsok"
révén nálunk is ismert Aho művészetén. Még ebbe az időbe esik Ahonak .
a fölébredtekről szóló novellás kötete, amelynek egyes darabjai teljes
hűséggel és mélyreható lélekelemzésseI vetítik elénk a fölébredtek keresz-
tyénségét (1. a .Lakodalorn" CÍműt, amelyet Bán Aladár lefordított s amely
megjelent a Szent István társulat kiadásában "Az ezer tó országából"
círnű kötet egyik darabi rként), A mozgalom előretörő tendenciáj át mutatja
az is, hogy útat talál az egyetemi ifjúság különböző köreibe. A legérdeke-
"ebb fejezetek egyike, amikor Karcs leírja a fiatal medikusnak. KIemolának
belső fejlödését, akit. megszentelt barátság fűz Oravalához, a -fölébredtek
mozgalmának későbbi történetírójához.

Oravala nevének említése figyelmeztetés számunkra, hogy közeledík
az az idő, amikor a fölébredtek mozgalmának hullámverése hozzánk is
elérkezik. Hiszen arról az Oravaláról van szó, aki 'majd megírja nyelvek
egész során megjelent életrajzi regényét Ruotsalainen Pálról, ezt a köny-
vet, amely több mint egy évtized óta magyar földön is végzi áldásos mun-
káját. Látjuk a fölébredtek másik történetírójának, Mauno Rosendainak
a fej lődését és elindulását is. Rosendal négy hatalmas kötetben fogja meg-
írni a finn ébredés történetét. ("Herr an tuli" - "Az Úr tűze" című regénye
rövidesen megjelenik magyar fordításban.) S az ezekben az években elin-
dultak között van Matti Pesonen is, a finn-ugor testvériség lelkes zászló-
hordozója, magyar népünk hűséges barátja, aki többször megfordult Ma.
gyarországon s aki néhány éve lefordította finnre Túróczy Zoltán "És hív-
ják nevét csodálatosnak" círnű prédikációs kötetét. .

Nem maradhat említés nélkül, hogy Karcs bőségesen utal forrásaira.
Ez is olyasvalami, amiért megirígyelhetjük. A finn nép ugyanis - ez
különösképen áll a fölébredtekre - a tollat szor g almasan forgató nép.
Nem csupán a sajtó számára írnak szorg almasan, hanem kimerítően leve-
leznek lelki dolgokról, lelki életüket híven tilkröztető naplókatímak és
'pedig nem csupán a papok, tanárok, hanem a nép nai is. S ez nagy mér-
tékben megkönnyíti a történetíró munkáját, mert - Kares műve példa
rá - módot ad neki arra, hogya források alapján életteljes színekkel
idézze föl a multat és - ami ébredési mozgalmak történeténél mindenek-
fölött fontos - híven szölaltassa meg a fölidézett kor lelki életét.

De nem maradhat emlírtés nélkül az sem, hogy Kares könyve gyö-
nyörű, gazdag képanyaggal illusztrálva jelent meg. Ez a képanyag minden
tekintetben értékes A gyönyörű tájképekért is hálásak vagyunk, de külö.
nösen sokat mondanak nekünk az arcképek s ezek sorában főleg a "pa.

"
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Némelyikük bizonyára akkor is
célt ér, ha egy egész Nép szenvedne
is, de a legtöbben eltűnnek a sokak
'között, egyes-ek mzg szégyenűlten,
mások duzzogva, ismét mások meg-
gazdagodva. Földi ig azság'szolgálta,
tás is mond némelyek felett ítéletet,
de keresztyén! hitünk szerint meg-'
nyugszunk a bölcs Isten határoza-
tában, amely alá magunk is vette-
tünk.

A lalu ellenes hangulatról,
- amellyel a fővárosban lépten-nyo-
mon találkozni lehet - megemléke-
zett a Falu-Szövetség elnöke. A
városi ember ugyanis a falu népét,
annak pénzsóvárgását vádolja a fe-
kete piac megdöbbentő áraiért.
Egyesek üzelmeiért az egész gazda-

, társadalmat teszi felelős-sé. Ennek
következtében olyan mesterségesen
szitott falu-ellenes hangulat kelet-
kezik, amely közötte és a városok
között állandóan mérgesíti a hely-
zetet. A valóságos rágalomhadjárat
azonban nem tudja kétségbevonni
azt a tényt, hogy a háborús áldo-
zatvállalás legnagyobb terhét a ta-
lusi nép hordozza a vállán.' - Áll
tehát a vita, hogy ki felelős a' feke-
tepiacért, rnert hiszen kétségtelenül
a paraszt sem adná el drágán áru-
ját, ha nem lenne senki városi, aki
megvenné, s aki febhajtaná az ára-
kat. A vita cs e n d e s s z e m l é l ő j e

rasztpróf'éták" arcképei. Akár elfogadjuk, hogy Picard élesítse az emberi
arcot figyelő tekintetünket, akár csak önkéntelenül átengedjük magunkat
-egy-egy elmélyedésre késztető arc szemléletének, Kares könyvének for-
gatása élményt fog jelenteni olyanok számára is, akik nem tudnak finnül,
-de . végiglapozzék ezt a munkát és szembenéznek ezeknek a bizonyság-
tevőknek a kemény és mégis szeretetet - a fölülről való szeretetet -
.sug árzó tekintetével.

Adja Isten, hogy Karcs folytathassa munkáját és építhessen bennün-
ket is azoknak az időknek az ismertetésével, amikor megindul a finn és
.a magyar keresztyénség érintkezése s utat 'talál hozzánk onnan f'entröl,

á finn földről, a f'inn szívekböl, mindaz az áldott hatás, amelyért újra meg
aijra mélységes hálával telik meg a szívünk. Br, Podm au iceky Pál.

SZÉL.JEGYZETEK
A há'borus bűnösök
megbüntetése minden vége felé tartó
háború egyik ádáz célja. Visszaadni
néhánynak a milliók könnyes fáj-
dalmát, megkinozni azokat, akik
:- esetleg - okozói az emberiség
'kínjainak, elvenni szabadságát és
életét, akik' miatt annyian marta-
lékai lettek a nyomorúságnak, ha-
lálnak - ez benne áll a győztesek
.békeszerződésében. A rní nemzetünk
nem gondol ilyenre, nem keresi a
'határokon lúl azokat, akik előtt
.nern sokat jelentő .nép vagyunlk, mi
.magunkra nézünk, befelé. Ilyenkor
látjuk, hogy közöttünk is vannak
.háborús bűnösök minden rendben
és rangban, iparban, kereskedelem-
'ben, írásokban, beszédekben. Azok,
akik óriási üzleti lendülettel vetet-
.ték bele magukat a lehetőségek za-
varos árjába, akik a lelki fáradtsá-
,gotkihasználva dörgő hangjukkal
.érvériyesülnek ott, ahol beszédes
-tettek többet érnek, arkik sunyi las-
.súsággal gyengítik a nekünk jelen-
tős termelés ütemet, akik úgy hajt.
ják fel az árakat, mintha verse-

.nyeznének egymással! akik rádióvá
'válnak a rémhírek terjesztésében s
.egyáltalán mindazok, akik savanyú-
.an titokzatos képpel járnak-kelnek,
:mintha a ihitetlenséget, kétségbe-
esést, lemondást kellene képvisel-.

.:.niök. Mi lesz ezekkel a bűnösökkel?



a fixfizetésű é s kisfizetésű
't is z t v is e-l ö • Ö az igazi kár-
vall ot t! Hordozza a háborús
adminisztráció minden terhét, izgul,
kiabál és megnyugtat; a lehetősé-
gek szerint táplálkozik gyermekei-
vel együtt, rossz gyomrával, gyen-
gülő idegzettel feldúlja családja
életét igen gyakran, de napról nap-
ra helyén áll és állja a bírálatot.
Semmi köze a fekete piachoz! Ott
az ö fizetéséhez mérten számára
semmi sem terem. Elnézégeti 3' me-
zög azdaság, az ipar és a kereskede-
lem új' gazdagjainak, császár jainak
tündöklését, gondtalan fényűző éle-
tét s maga eltűnik a szürke sem-
miségben.

A hadviselés történetében
egészen új fordulat az a gyakor-
lat, amellyel az angolsz ászok kísér-,
Ieteznek: cukorkáscsornagokkal, ce-
ruzákkal és töltötollakkal. Életünk
értelme a gyermek. Minden küzdel-
münk, áldozatunk, özvegységünk és
vérhullásunk érettük van, bármilyen
néven fejezzük is ki att. Szülök :
legnagyobb gondja ma gyermekeink
védelme, de ez életünk reménysége
is. A felnőtteket, a küzdőket 'a gyer-
mekek által akarják megtörni. A
kis koporsók fölött sírt könnyek-
kel akarják a büszkeséget, a harci-
szellemet, a végsőkig való megál-
lást megtörni. A ceruzákban a ha-
lál g rafitja feketedik, s a játszó-
terek homokjára ráül a bénaság,
vakság s nyomorúság,' mint félel-
metes játszótárs. A tetszetős, szí-
nes dobozok kínált édessége pedig
'örök 'keserűséget, a gyász ízét ,adja
azoknak, akikhez eljut. Most már
nem kérdezhetjük: hová vezet ez a
hadviselés, mert' már tudjuk: a ve-
lőkig s csontokig, amelybe bele-
reszket minden gyermeke Istennek.
Az édenkerti ,kí'sértő, -a krisztus-
köpdöső pogány ime gondoskodott
arról, hogy méltó utódai legyenek
azok, akiknek finom udvariassága,
előkelő viselkedése iskolát terem-'
tdt s akiknek kimért mag atar táse
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most ördögien jelentkezik. Nem tá-
mad bennünk bosszúvágy, nem kí-
vártjuk nekik ugyanazt a sorsot,
de az bizonyos, hogy Isten igazsá-ga
egyszer feltárjJád mint a vihar s hul-
lámai elöntik a viruló szigeteket.

Detektivregények alkonyára
számítottunk az első és második
ponyvaellenes rendelet megjelenése
után. No, iszen láthattuk, hogy
milyen hatással járt. Az általános
helyzettől eltekintve meglepő jelen-
séget észleltünk egyik előkelő ké-
pes folyóiratnál, amelynek főszer-
kesztője a volt miníszterelnök fe-
lesége. Következetesen közölt és
közöl ez a lap kisregényeket, izgal-
mas képekkel élénkítve s e kisre-
gények mind a detektivek és betö-
rök, gyilkosok hősi világából valók.
Azon nem is gondolkodunk, hogy
szerzőik, a hirhedten híres angol
és amerikai tehetségek, hogyan' jut-
tatják el műveiket hazánkba, mert
lehet, hogy nem is tesznek meg
nagy útat, de 'azon már gondoLkoz-
nunk kell, hogy kinek van sziiksége
ezekre a 'tlnom, úri ponvvepotlé-
kokra? De nyilván: az olvasóknak!
A középosztáíy elnyűtt, fáradt lel-
keinek. A törődésben, gondokban

. sinylödöknek. Felüdülés, lelki erő-
sítés gyanánt bizonyára... S jól
lehet, sokak érdeklődési körében
nem nyertek helyet eddig ilyen re-
gények, ezután lázas izgalommal
vetik magukat utánuk. Asz-erkesz-
tők és főszerkesztők nyilván elf e-
ledkeznek arról, hogy írónak lenni
nemcsak jó kereseti lehetőség, ha-
nem felelősség azzal a néppel szem-
ben, amelynek Írnak. Goethet kell
idéznünk, aki egy századnyi időv'el
ezelőtt gyanúsnak találta azt, hogy
mily sok az író. Nem mind bírják
el a nagy terhet, az igazság és
szépség hirdetését, hanem. kiszol-

,gáltatják magukat az írás üzem sza-
bályának: úgy írj, hogy megszeres.
senek és jól megfizessenek. A szel-
lem pe-rében, amely az anyag, a
tömeg elIen folyik, az Írók nagyré-
sze már nem bíró, hanem, vádlott.
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nek a "szeJlZációs" könyveknek s
alcíme szerint "tanulmány a pün-
kösdről", Annak idején Szabo Jó-
zsef győri lelkész fordította ma-
gyarra, de már évek óta nem volt
kapható. Ezért érthető, ha most új
kiadásban jelent meg: bizonyára ma
is sokan veszik majd szívesen kéz-
be. Csak nem szabad megfeledkezni'
arról, hogya szerző India .Jceresz ,
tyén" lelkületére vonatkozó nagyon
optimista véleményét erős kritikával
kell fogadnunk s hogya szerzőnek
az egyháznak a történeti formá-
jára vonatkozó nézeteit óvatosság-
gal kell kezelni. Ennek ellenére varr
a könyvnek mondanivalója szá-
munkra éppen annak révén, hogy
az elkényelmesedett, elpolgárosult
és erejét vesztett "keresztyénséget"
a Szentlélek dinamikus valóságára
figyelmezteti. Reméljük, hogy a

. "Harangszó" egyéb elfogyott és na-
gyon fontos szükségletet kitevő ki-
adványait (pl. a Luther-áhltatokat)
is hamarosan megjelenteti új ki-
adásban. K.

László Dezső: Ige - Hit - Egy-
ház. Könyv a református vallásról.
Kolozsvár, 1943. Ifjú Erdély kiadása.
- "úgy érzem, hogy az 1943. év
tavaszán a legbensőbb lelki kérdé-
seket tárgyaló könyvr e van a leg-
nagyobb szükség!" Képzett teoló-
gus, komoly vezető egyéniség s
melegszívű lelkipásztor indítja ef
így. a könyvét. Igéretét be is váltja.
A cikkek Iórészét ugyan ismertük
már folyóiratokból ill. lapokból, deo
ígyegybefoglalva az írások egyet-
len kiáltó szóvá fonódnak, amelyet
ma meg kel l hallania minden re-
formátus embernek. De számunkra
sem érdektelen. A testvéregyház új
nemzedékének munkáját, célkitűzé-
sét tarja fel a szerző s ezzel ben-
nünket is figyelemre késztet. Nem

, lehet haszon nélkül elolvasni László
Dezső könyvét. Súlyos dogmatikai
döntéseket öltöztet személyes for-
mába s ezzel közelhozza azokat a
modern emberhez. Ugyanakkor friss-
látással vesz észre ap ró- s jelenték-
telennek látszó visszásságokat, ame-
lyek azonban mégis fontosak a re-
formátus lelkiség zavartalan meg,

. születésében. A kolozsvári Farkas-
utcai református gyülekezet espe-·

. ,

IROK, KONYVEK
Berzsenyi Dániel Minden mun-

kája. Budapest, 1943. Bolyai Aka-
démia. - Az idei' könyvnapnak
egyik' legnagyobb jelentőségű ese-
ménye volt Berzsenyi Dániel min-
den rnunkáinak egy kötetben való
kiadása: eddig ilyen Berzsenyi-ki-
adásunk nem volt. Most válnak iga.
zán hozzáférhetőkké Berzsenyi ta-
nulmányai, bírálatai, kritikai levelei,
drámatöredéke és magánlevelezése.
Belőlük új, gazdag színekkel bon-
takozik ki előttünk Berzsenyi egyé-
niség e és gondolatvilága: különösen
levelezéséből látjuk rendkívül ér-
dekesen és szinte kézzelfogható kö-
zelséggel a költő egyéniségét, gond-
jait, örömeit, törekvéseit és bajait.
De ennél még sokkal tanulságo-
sabb, hogy- bepillantást nyerünk
szellemi életébe, lelki világába s
'vele együtt a napoleoni kor érzü-
letvilágába, gondolkodásába. Ben-
nünket különösen is érdekelhet az
a töredékes írás, melyet Berzsenyi
"A religiók eredete és harmoniáia"
címen készített: jellegzetesen racio ,
nalisztikus gondolatmenete mutatja,
mennyire kora gyermeke volt Ber-
zsenyi, de azt is, 'hogy a "religio"
dolga mennyire közelről érintette.
A "mezei szorgalom akadályai ról"
készült írása pedig nemcsak kima-
g asló értelemben tanulságos, hanem
sok vonatkozásban nagyon aktuális.
is. A költő égett magyar hazája
sorsáért, már akkor aggódva látta
egyebek közt a telepítés akkori
formájának veszedelmes következ .
ményeit s hangoztatta, hogy "min-
den nagyobb gyarmatszálJítás ez-
után országos figyelem alatt rnen-
jen s fő gond legyen már, okulások
után arra is, hogy az idegen nyelvű
gyarmatok egy helyre nagy tömeg-
ben ne telepedjenek". Ez a néhány
soros ismertetés nem merítheti ki
a kötet nagy gazdagságát: azt min-
dig újból elő kell venni. K.

Stanley Jones: Krisztus a világ
orsiégútién. Fordította Szabó Jó-
zsef. 2. -kiadás. Győr, 1943. Harang-
szó-kiadás. - Jones amerikai szár-
mazású, Indiában működö metodísta
evangelizátor. Több könyve Artieri-
kában igen nagy sikert ért el és
igen sok nyelvre lefordították. Az
előttünk fekvő könyve egyike ezek-



reslelkészének. aki egyúttal ország-
.gyűlési képviselö is, könyvét me-
Iegen ajánljuk olvasóinknak.

... Balikó Zoltán.
Egyháztörténet. Révesz Imre

közrernűködésével szerkeszti Esze
tamás és Harsányi András. Kiadó-
hivatal: Budapest, XIV., Ajtősi Dü-
rer-sor 33. Előf. ára egy évre 16 P.
- Nagyjelentőségű vállalkozás in-
dult a protestáns egyháztörténet-
kutatás érdekében e folyóirat meg-
indításával. Az .Egyháztörténet" a
református egyháztörténeti kutatás
szelgalataban áll, de murrkája tet-
mészetszerűleg hasznosítható lesz
az evangélikus kutatás számára is.
Az első füzetben Revész Imre írta
a bevezetőt, utána a következő cik-
kek vannak: Miklós Ödön: A szat.
rná rvidéki szuperintendencia törté-
netének körvonalai; Herepei János:
XVI-'-XVII. századelei papok stb. a
szatmári ref. egyházmegyéből; Bán
imre: A gyöngyösi ref. ispotály;
Esze Tamás: Tábori papok II. Rá-
kóczi Ferenc hadseregében. Kisebb
közlemények,- adattár és irodalmi
ismertetések egészítik ki a gazdag
szám tartalmát.

Juhász Géza: Népi irók. Buda-
pest, 1943. Magyar Élet kiadás. -
Juhász Géza nagyszerűen ismeri a
népi írókat .. ",Minden számottevő
munkájukat olvasta, s kiváló an érti .
a rnunkájuk, szerepük és szellemi-
ségüle közöttí összefüggéseket. Éles
rajzban vázolia fel a népi irodalom
kialakulását -és "uralomrajutását" • a
magyar irodalomban. A könyv ge-
rince tizennégy írói portré, legtöbb-
jük sikerül tn ek és jellemzőnek
mondható. Juhász Gézának csak az
a baja, hogy túl közel van szívében
ezekhez az írókhoz, s nem tud rnen-
tes lenni az elragadtatott kritikát-
Ianságtól. Ezeknek a portréknek
nincsenek árnyfoltjai. Csupa ragyo-
gás, csupa szuper lativusz, csupa

. győzelmi kiáltás ez a könyv. Az
irók egyoldalúságai, kiforr atlansá-
gai vagy egyéb kritika alá vonható
hibái nem tűnnek ki a sorok közül.
A legnagyobb hiba pedig az, hogy
az egyes írók között sem látja az
ember a különbséget. Sinka István
akkora itt, mint Ady Endre, Dar-
vas József akkora mint Veres Pé-
ter, Nagy István akkora, rnínt-Szabó
Dezső. Talán Juhász nem akarta a
rnéricskélés és különbségtétel ódiu-
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mát vállalni barátai előtt. A könyv
jó bemutató, de sokszor nem elég
irodalmiak a szempontjai. 6 nem

. mondhatjuk rá, hogy nem téved
néha a reklám és propaganda ös-
vényeire. dyl.

Veres Péter: Számadás. Buda-
pest, 1943. Magyar Élet kiadása.
Negyedik .kiadás. - "Önmagamról
csak az igazat Irhatom s ehhez hoz-
zátartoznak a véleményeim is. Ezek
lehetnek túlzások, de kifejeznek
engem, mert megmutatják a sorsot,
a társadalmi valóságot, amelyben."
szükségképpen ilyen vélemények
alakulnak ki. Ez még az ellenfelek
szempontjából is hasznos, tisztáb-o
ban látjuk egymást és jobban tud-
juk, hol fáj, hova kell ütni." Az
előszóból vett fenti pár sor jellemzi
az egész könyvet. Öszinte írással
állunk szembe, .magáról az igazat
írja. Persze vitás lehet, hogy ez
mennyire sikerülhet negyven év
távlatából. Oe mi nem vagyunk
Veres Péter eJlensége s megelég-
szünk a könyvvel úgy, amint van.
Kétségtelen nagy emberi próbálko-
zást tár elénk. Harcias élet harci
írása. Oe nem ebben van az érdeme,
még csak az őszinteségében sem. A
fontos az, hogy a könyv megmu-
tatja azt a társadalmi valóságot,
amelyben sz ü k ség k é p en ilyen
életek teremnek, noha' ezek közül

.nyilván egyik legtermékenyebb Ve-
res Péteré. Aki ma keserűen szem-
léli azt a rnérhetetlen szakadékot,
ami elválasztja a mezőgazdasági és
ipari murrkásságot a közép és ve-
zető osztály tói, sokat tanulhat Ve-
res számadásaból. Akik pedig en-
nek a társadalmi osztálynak 'ke-
resztyénséghez, egyházhoz való vi-
szonyát nézik még fájóbb szemmel,
azok számára ez a könyv klassz ikus
tankönyvvé válhatik: mit kell tenni
és mi az, amit soha, semmi körül-
mény között nem szabad elkövetni?
Mert Veres Péter kezéből is kiesett
a biblia. Egyházunk minden lelki
munkásának .ajánlorn olvasásra, hogy
a feltörő bűnbánat mellett talán
meginduljon az igazi keresztyén'
szolgálat Veres Péter s annyi is-
meretlen társa, .a magyar föld har-
cosai között. Hiszen nékik is első-
sorban az evangéliumra van szük-
ségüle. Mint nékünk js! b. z.

Ravasz László: Korbán. Két kö-
tet, összesen 1053 1. Budapest, 1943.
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Franklin-Társulat kiadása. -'-- Me-
gint ezer Iapnyi Ravasz-írás. Ki tud
annyit elolvasni, amennyit Ravasz
Lászlo elmond és megír? Honnan
ekkora történeti tudás, ennyi filo-
zófiai képzettség, ily tökéletes mű-
vészi forma? Minden szorgalmon,
hűségen túlbizonyám Isten kivéte-
les kegyelmi adományaból. Két rö-
vid esztendő termését közli most.
Csak az utolsó renden közölt "Tü-
körcserepek" ölelnek át két évti-
zedet, mintegy másfélszáz lapori
emlékezvén egyházi és irodalmi
nagyságokról. úgy amint azt püs-
pöki. jelentéseiben évről-évre 'hozta.
.Egyike-másika valóban rernekoe
szabott. - Kiemeljük .a Baár-Madas
leánygimnáziumban elhangzott bá-

I jos beszédeket. Kiérezzük mély sze-
retetét az erdélyi problémák fejte-
getéseinél. Igehirdetését ma is vál-
tozatlanul kálvini teológia, nagy
horniletikai készség és választékos
nyelvezet tünteti ki. - Legyen sza-
bad két kisebb kifogást is tennünk.
Az egyik a mű címe '.ellen szól.
Jóllehet tartalmas szép beszéd az a
lelkészszentelésen elhangzott ige-
hirdetés, melytől a rnű is vettecí-
mét, mégse lett volna szabad az
egésznek élére állítani. Bizony ma-
gyarázat kell- hozzá. S még így is
feltűnést keresőnek tetszik. A má-
sik: az az érzésünk, hogy a kiadó
túlbuzgó igyekezettel kívánja a
szerzö minden sorát megörökíteni
az utókor számára 'már ma. Bőven
akadnak részletek, apróságok, köz ,
érdeklődésre számot nern tartható
cikkek, - melyeknek kihagyása nem
rontott volna a munkán, sőt átte-
kinthetőbbé, olvashatóboá tette vol-
na. - Mindent össze .véve kívánjuk,
érje el a szerzö legnagyobb álmát,
melyról vbevezetéséhen szól: "Most
már csak egy vágyam van: szeret-
nék nemzedékem prédikátora lenni."

Scholz László.
Szabó Pál: Bölcső. Budapest,

Turul-kiadás. - Szabó Pál triiógia-
Jának (,;Lakodalo'm -'-'-,KereszteW-
Bölcső") a harmadik kötete fek-
szik előttünk. Vele zárt egésszé ke-
rekedik le egy 'biharrnegyei magyar
falunak a képe, ahogyan azt egyik
legkiválóbb népi írónk látja. Ezt a
kötetets is, jellemzik, mint az első
kettőt, az éles megfigyelés, a pom-
pásan megrajzolt alakok .és az ízes
magyar' .nyelv. A szerkezet a har-

madik kötetben még jobban szét-
folyik, mint az első kettőben. A
cselekv ény patakja is megszikkad,
elfoglalja- helyét a falu dús epikus-
színekkel megrajzoJ.t· képe; . amely
szinte falu-szociográfiává szélese-
dik ki. Végezetül is a' regény a
magyar falu és a zsellérsorban ten"
gődő magyar-ság életerejének, aka,
dályokon is diadalmaskodó, mindig
megifjodó lebirhatatlan élni akará-
sának a dicshimnuszaban csendűl
ki. Deez a felemelő akkord, mely ,
be a trilógia beletorkollik, ne f e-
ledtesse . velünk annak a sok, sok-
szor csügg esztö küszködésnek a.
képét, mely a kötetek folyamán
végigpergett a szemünk előtt. Mind-
egyik hozzátartozik Szabó Pál írói
arcához és mondanivalójához. .o·r.

Fehér Gábor: Túl Napnyugat ...:...
innen Kelet. Budapest, Exodus-ki-
adás. - Fehér Gábor, a nyíregy-
házi evangélikusleánygimnázium
korán elhunyt tanára ezzel a kis,
füzettel legjobb humoros elbeszélő.
ink sorába emelkedik. Kiváltképen
az első novella sorakozik .fel pom.
pásan megfigyelt alakjaival. ízes,
humorával és kitűnő előadásmódjá..
val, tőzsgyökeres magyar nyelvével,
legjobb humoros elbeszéléseink kö-.
zé: megérdemelné nemcsak; hogy
minden rnűvelt magyar ismerje;
hanem hogy bekkerüljön iskolai
olvasókönyveinkbe is. De a másik
két elbeszélés ís méltó társa az első
kettőnek: a vékony füzet így lesz.
a' magyar elbeszélörnűvészet .egyjk.
legszebb gyöngyévé, igaz magyar
értékké. . r.

Terescsényi György: Hősök. Bu-
dapest, Singer és Wolfner kiadás.

0- Ez is parasztregény. De -hogy
úgy rnondjuk, - régi stílusú. Nem
a mai népi írók dinamikája és-a:
para-sitságsorsának a saját sorsuk-
ként való átélése fűti. Terescsényi
"hősöket" rajzol meg, - életszem--
léletére is jellemző, .hogy.,hősöket"
keres a mindennapi életben is, ~
és a mai gondolkodásnak hódol,
mikor "hőseit" a paraszti életsor-
ban találja meg. De éppen úgy ta-
lálhatná más osztályban is. - Ezért
regényalakjai inkább általános vti-
pusok, akik saját osztályuk. társa;
dalmi rétegük életformáját öltöttek.
magukra. Az általános emberi érté-
kek rajzában van T'erescsényi köny.,
vének értéke. r.,



. Lázár Béla: Kis írások - nagy
.művészekról. Budapest, Singer és
Wol:fner kiadása. -'Lázár Béla eb-
.ben a kötetben kisebb,' karcolat-
szerű, sokszor szinte tárcajellegű
.Irásait gyüjtötte össze, melyekkel
az utolsó negyedszázad folyamán
különféle művészi eseményekről, em-
lékezett meg. Aki szívesen foglal-
kozik művészettörténeti témákkal
könnyed csevegő formában, az bi-
zonyára élvezettel olvassa,' Lázár
Bél.a könyvét, J.

Maróthy Jenő: Szegények szive.
Budapest, 1943, Luther Társaság
kiadása. - A Luther Társaság új
elindulásakor első kiadványként
Maróthy Jenő írásaiból gyüjtött
össze egy csokorra valót. Kedve"
és hangulatos írások, szívesen vesz-

.szük őket elő, ha éppen semmi dol-
,gunk sincs .és gondtalanul akarunk
szórakozni. Apró karcolatok. me-
lyeknek többnyire nincs nag-yobb

költöí igényük. Értékké sz árnunkr a
azzal lesznek, hogy történetük evan-
gélikus környezetben játszódik s
hogy jórészt a .nógrádi evangéli-
kusság életét, életstílusát rögzítik.

Louvlgny=-Bemiers J.- Terstee-
gen: Krisztus által elrejtett élet az
Istenben. Fordította:' Szerb -Anna,
Ára: 4.70 P. - Négy részben tárja
elénk a keresztyénség életvalósá.
gát. Isten jelenlétéből és g ondvise-
lésének eHogadásából kiindulva el.

.vezetí a keresztyéneket oda, no gy
életük minden vonatkozásában a
Krisztushoz való hasonlóságot Ke-
ressék, majd a két utolsó fejezetben
ennek a következményeit vonja le
a bensőséges lelki életre és az úr-
vacsorával való élésben. A bibliai
rneg alapoz ottság mögött ott, érzik
a személyes hit ereje. Bizonyság el
a mű, hogy a keresz tyenség' nem
elmélet, hanem élet. D. Ö.

. Édesanyám. Németből fordította
Szerb Anna. Ára: .60 fillér. - Tru-
del Dorottya élete círnü munka füg-
gelékét kapjuk ebben a füzetben.
31 oldalon keresztül egy édesanyá-
nak hittel .és imádsággal teli élete
tárul, al. .olvasó -elé, 'akinek keresz-
tyénsége gye tm eke lelkében örök
nyomot hagyott. D, {l.

Bódás János: Felfelé! (Yersek.)
Janus Parmonius kiadás. - Bódás
.János verseit olvasva nem tudunk
szabadulni attól az igényünktöl,
hogy verseiben a keresztyén, hívő
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ember megnyilatkozását keressük.
Vagyis többet várunk mindig a lel-
kipásztor költötöl, rnint bárki más-
tói, nem rnert vele -együtt pásztori
mivoltát nézzük, hanem mert vele
együtt tudjuk, hogy tehetsége Is-'
tentöl kapott erő a szolgálathoz.
Bódás Jánosban nem is csalódtunk!
Nem valami lágy-lélek verselö]e,
nem hűvös templomi hangulat ejti
meg, hanem a teljes élet zeng ben-
ne keményen, szerelmével, bűnével',
bajaival és szépségével. Gondolatai
a család, a gyermekek, a nép és
Isten köré fonódnak. A ;,Forgá-
csok" epig ramrnáit éppen olyan de-
rűvel, mint tanulsággal olvassuk, a
"Jegenye a viharban" ciklus lelke-
sedést támaszt bennünk fajtánk
iránt, megerősít az örök magyar-
ságba vetett hitünkben s a "Fel-
felé" versei alázatra intenek, mert
rövid, színes prédikációk. Külön
említésre méltó költeményei: "A
vers is én vagyok", "A kritikusok-
hoz", "Rossz tavaszi varázs", "Sze-
kér a határban", "A nagy urak" es
több más, amelyek bizonyára be-
járják még az országot s megszó-
lalnak a dobogókon is. Szinte saj-
nálunk egyet, hogy annyira fukaron
adja elő a költő ezeket a drága ér-
tékeket. V. L.

Sinka István: H ontalanok útján.
(Versek.) Magyar Élet kiadása. -
Szernünk előtt bontakozik ki a XX.
század Petőfi Sándo ra. A nép fia
szólaltatja meg népünk fájdalmait,
küzdelmeit hamisítatlanul s ahogy
századok történetét, kis emberek
életét egy-egy rövid versben ismer-
teti, ez az egyszerűség művészete!
Együtt elevenednek meg termé-
szet, tájak és típusok, fénylenek és
beszélnek hideg csillagok s minden
fölé rnag asodik a <fenyegető halál.
Nem magyaráz a nép lelki világá-
ról és szociális helyzetéről sokat,
csak leír egy-egy sort s Ielkiáltunk:
most már értjük a kérdést és fele- .
letét! Elragadtatással lehet csak ol-
vasni ezeket a verseket és örülni
kell annak, hogy van Sinka Istvá-
nunk. Hisszük, hogy istenáldott, te-
hetsége sokáig gyönyörködtet és
nevel mindnyájunkat, mert versei-
ből ai árad felénk, amit kevés köl-
tönknél találunk meg: erő s ez az
erö a magyarságé. A népi klaSSZI-
kus nagy művésze ebben is egyedül
álló! . . V. L.
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Gulyás Pál: Az Alföld csendjé-
ben. (Versek.) Magyar Élet kiadása.
-- Húsz év terméséből válogatták
össze Gulyás Pál verseit ebben a
kötetben s különbözö csoportokba

. állítva tárják az olvasó elé. Gulyás
.Pál alJföldi ember, lelki szemével is
mindig ugyanazt látja mint a testi-
vei: az udvart, a kertet, az eget és
a fákat. Nagy figyelemmel fordul
az ember felé, az egyén felé s
hiányzik az emberekről, a közös-
ségről, népről való írás. Verseinek
egy része játszi 'könnyedség, fut-
kosó rím és daloló sor, másrésze
nehéz mondanivaló, ameily fölé rnisz-
tikus homály .borul, Senkihez nem
hasonlítható, más rnínt a többi!
Lírikusaink között előkelő helyet
biztosított, nem ír a tömegnek, de
akik szeretik, mindig is szeretni
fogják. V. L.

Kassák Lajos: Egy álom meg-
valósul. Budapest, Singer és Wolf-
ner. - Kassák egyike legjobb lélek-
elernzöinknek és legfínomabb tollú
müvészeinknek. Ez a regénye is er-
ről tanúskodik. Főhőse egy építész,
aki ötvenhat éves koráig rendezett
polgári viszonyok közt él, de vala-
mi érthetetlen, szinte beteges nosz-
talgiával vágyódik' valami szaba-
dabb és - úgy véli - igazabb élet
után. Otthagyja családját és elindul
álma után. Oe új élete egyre in-
kább lefelé visz és végül is szél-
hámossá lesz. Mindezt Kassák a
maga elmélyülő írásművészetével
mesteri módon írja le .. Világnézete-
veI nem tudunk egyetérteni, de kö-
szönettel tartozunk azért, hogy
ilyen művészi formában tárja fel
annak a sokaknal még mindig kí-
sértő. gondolkodásnak az ürességet
és hazugságát, hogy az igazi élet
az erkölcsi rnegkötöttségtöl és a
polgári 'hagyományoktól független,
kötetlen életformában valósul meg.

-ro
Berde Mária: A hajnal emberei.

"Új idők" irodalmi intézet r. t. ki-
adása. Budapest, 1943. Két kötet. -
Berde Máriának ez a legújabb mű.
ve sem azok közül az irodalmi uj-
donságok közül való, amelyeknek a
megjelenését elég tudomásul ven-
nünk, tehát elég, ha átfut juk a ró-
luk szóló néhány soros ismertetést.

Berde Mária könyve megkövetelhete
tőlünk, hogy olvassuk el. Megköve-
telheti több okból. Azért is, mert
a magyar regényirodalomnak _ll!'
magas erdélyi mértéket is megütő-
értéke, amelyet nyilván fog· tartani
az írodalomtörténet. Egészében és
minden apró részletében is müvészi
alkotás. Olyan író munkája, aki

akarva-akaratlan érezzük ezt
olvasásakor - minden sorát a rnű-
vész felelősségérzetével írja le. Oe-
ez a könyv főképen azért fog oda-
kerülni az irodalomtörténet lap-
jaira, mert az író a maga fölényes.
művészi készséget, csodálatos meg-
jelenítő erejét annak a célnak a
sz olg'álatába állította, hogy az er-
délyi történelemnek egy kevéssé
ismert és jelentőségében nem elég-
gé méltatott Iejezetér vetítse elénk,
A rnű középpontjában Szász Károly
áll, a hires nagyenyedi professzor
és élettársa, a szíve minden dobba-
násával magyarrá lett Münstermann
Franciska. Már maganak ennek a
szó· teljes értelmében magasabb-
rendű házas életnek a szernlélése
is fölemel és épít. Berde Mária
azonban akkor lesz tanító- és ne-
velőmes'terünk, amikor látjuk Szász.
Károlynak Erdély igazáért való>
harcát és megláttatja velünk, hogy
ez a harc egyben a "nagyobbik"
haza, a nemzet igazáért és boldo-
gulásáért .való harc is. Mert rnín-
den célzatosság nélkül, a köteles
tárgyilagosság parancsa ellen sehol
sem vétve, megérteti velünk, hogy
Szász Károlyék példája bennünket
is, mai magyarokat is, kötelező pél-
da. S ennek a sorsnak, ennek, hogy
a nemzet nagyra való hivatottsagát
kicsinyes körülrnények között is-
látnunk és szolgálnunk kell, olyan
fölemelő képét adja Berde Mária;
hogy ennek a sorsnak a szépsége,
fönsége megragad s talán éppen
azért, mert megláttatja velünk azt
is, hogy a magyarság sorsának vál-
lalása egyben tragikum vállalása is •.
A könyvnek tehát nemcsak rnonda..
nivalója van - már maga ez is-
milyen nagy érték! -, hanem ma-
gával ragad, eltökélésre késztet.
csatasorba állít. Ezért, mert éppen
ma ilyen' könyvvel ajándékozott
meg bennünket, hálásak vagyunk.
érte Berde Máriának! P. P._



,Megjelent! Napjaink égető kérdése!

Halhatatlanság vagy leltámad·ás!
írta: Karner Károly.

TARTALMÁBOL: 1. Halál, halhatatlanság, feltámadás. Fenyeget a ha-
lá!! - A halál ítélet! - Menekülés a halál elől. - A feltámadás remény-
sége. - Örök élet. -A "lélek halhatatlansága": "Lélek" és "halhatatlan-
ság" a filozófiában, a keresztyén tanításban és modern gondolkodásban. -
Mit mond a Biblia? - Halál utáni élet és halhatatlanság. - Az Újszövet-
ség és a "halhatatlanság". - A "lélek" a Bibliában. - Jézus és a lator. -'
.Krísztusnél lenni." - A feltámadás üzenetének jelentősége. - Megváltás
és feltámadás. - Feltámadás és új teremtés. - Halhatatlanság vagy fel-
támadás? - Ára: 1.20 P. - Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadó-
hivatalában, Sopron, Arany J.-u. 9.

1. Giertz Bo: Házát kősziklára építette. Svéd egyházi regény az utolsó
három nemzedék életéből és küzdelmeiből. Eredetiböl fordította: Wolf
Lajos. 320 oldal. Ára fűzve: 10 P, kötve 13 P.

2. Grűnvalszky Károly: Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi szempont-
ból. Az evangélikus teológiai dolgozatok első füzete. 70 oldal. Ára
fűzve: 2.50 P.

3. Liturgikus istentiszteleti rend. Lelkészi szolgálat. Ára fűzve: 2 P.
4. Maróthy Jenő: Szegények szíve. A korán elhunyt kíváló evangélikus

író összegyüjtött novellai, 190 oldal. Ára fűzve: 6 P, kötve 8.50 P.
5. Vitéz Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. A nagysikerű munka
, második, bővitett kiadása, sorozatosan megjelenő füzetek alakjában.

Eddig három füzet jelent meg. Az 1. és 2. füzet ára egyenként 24 fiUlér,
a 3. füzet ára 32 fillér. Egy-egy füzet 32 oldal terjedelmű. A még hátra-
levő három füzet .a nyáron [elentk meg. .

6. Schelz László: Isten fegyverzetében. Ef. 6, 11-20 magyarázata, a
"Lé l ek ·kard [ a" című sorozat első füzete. 56 oldal. Ára fűzve: 1.20 P

Megrendelhetők a Luther-Társaság könyvesboltjában: Budapest, VIlI.,
ünői-út 24.



Olvasd! Terjeszd!

·1Keresztyén Igazság új kiadványai:

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

Dr. Luther M.:

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
8alikó Zoltán:

" " "Scholz László:

Dibelius Ottó:
Karner Károly:

" "
" ,,-
" "
" "Kiss Jenő:

Scholz László:

Igy imádkozzál. Egyszerű útmutató az imád-
kozáshoz, 40 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 20 fillér.
Halál, feltámadás, örökélet. 20 fill. (II. kiadás.)
Győzelem földjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 24 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.

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. Elfogyott.
AJJam és felsőbbség. 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 2 P.
Jézus Krisztus. 1.40 P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

Megrendelhetc'ik a "Keresztyén Igazság" kiadó hivatalában, Sopron.

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

BAROSS.NYOMDAl UZSALY ~S KONCZ (HARANGSZO NYOMDÁJA) GYOR.


