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A legfőbb tudomány.
Nekünk mai keresztyéneknek egyik legnagyobb bajunk,

hogy 'hitünk dolgai felől bizonytalanok és - ami ezzel szinte
egyet jelent - tudatlanok vagyunk. Hallottam egy nagyon gaz-
dag emberről, aki öregségében teljesen elvesztette a tájékozó-
dást vagyoni helyzete felőls úgy élt, mint egy szegényember.
Ilyen szegények vagYl!nk mi .is. Keresztyéneknek, evangélikusok-
nak nevezzük és tartjuk magunkat, de nem tudjuk, milyen gaz-
dagság van ezzel reánk "testálva" s mivel ezt nem tudjuk, nem
is érvényesítjük s ezért minden dolgunk olyan szegényes. Bizony-
talanok, határozatlanok vagyunk mind ítéleteinkben, mind cse-
lekvésünkben, magunktartásában s ez sajnos megmutatkozik
magánéletünkben és egyházi dolgainkban egyaránt.

Hogy ebben a tekintetben hova estünk, arra megszégyenül-
ten döbbenünk reá, ha az őskeresztyénség tükrét tartjuk magunk
elé, - pl. János apostol levelét. Mennyire tele van ez a Krisztus
hívei csodálatosan nagy gazdagságának boldog és biztos tudatá-
val! A vége felé mintegy összefoglalásuI szinte halmozódik az
a szó: "tudjuk" s a keresztyén bizonyosságnak - eí a gazdag
áramlása a levél utolsóelőtti versében (János 1. lev. 5, 20) éri
el befejező tetőpontját: "Tudjuk, hogy az Isten Fiaeljöttés

-adott minékünk értelmet, hogy megismerjük Azt, aki igaz, és
mi az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az
igaz Isten és az örökélet."

Az' igaz Istent ismerni - micsoda hatalmas adventi ígéret!
Az Istentől elszakadt ember a maga erejéből többé nem

tudja megtalál ni Azt, akitől elszakadt és merő tévúton jár akkor
is, ha azt gondolja, hogy megtalál ta. Akkor is - bálványimádó,
mert maga- csinálta (összefilozofált) Istent imád. Ez a pogányság
bélyege.

Ebből az elveszett állapotból, a kárhozatból, csak Isten
kegyelme, önkinyilatkoztatása mentheti meg az embert.

Az apostollal tudjuk ennek az isteni kegyelemnek ezt a
megmentő nagy csodatényét, mely az Egyszülöttben megnyitjá
előttünk az igaz Isten ismeretét s benne az örökéletet.

Ez a legfőbb "tudomány", ádvent, karácsony drága aján-
déka.

Ó ha Isten megáldana bennünket ezzel a "tudománnyal"!
D. Dr. Pröhle Károly.
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Az ú] magyar asszony.*)
Ez a cím ítélet a rnultr a és reménység a jövőre, Azért beszélünk új

magyar asszonyról, mert valami mást akarunk, mint a mostani s ezt a mást
elérhetőnek is tartjuk. ,
- Milyen legyen az új magyar asszony? A kérdés nem mellékes. A világ

mindig olyan, mint az asszonya(' Valamely kor, vagy nép állapota szinte
pontosan leolvasható - asszonyairól. - Gondolok az ókori hetérára s
egy Sodoma sorsa felé tántorgó: romlott kerban érzem magamat. - Gon-
dolok Perpetuára, a vértanú keresztyén leány ra, amint meghal zokszó
nélkül, folydogáló vérpatakban, fenevadak fogai közt, a cirkuszi homokon
'S tudhatom, hogy ilyen volt az első keresztyén századok hőskora. - Gon-
-dolok a zárda önérdernben tetszelgő apácájára s azt mondhatom, hogy
ilyen volt a köz épko r. - Gondolok a páncélos, lovagló a:mazonokra s
lám ez a parádés lovagkor. - Aztán ráesik szemem a mi korunk asszo-
nyára. Nos igen, a mi korunk állapota is leolvasható az asszonyok ról.

Az új magyar asszony legyen asszony, legyen magyar asszony és
legyen új magyar asszony.

Hát igenis: legyen asszony. Nem több, nem kevesebb és nem más:
-egyszerűen asszony! Nem fontos, hogy nagyságos, méltóságos és kegyel-
mes asszony legyen: asszony legyen. Ezek a címek lejártak, tartálmatla-
nok és üresek, mint a polyva. Valamikor csak Isten volt nagyságos. Egy
régi magyar bibliafordítás Mária énekében, ahol ma ez van: "magasztalja
.az én lelkern az Urat", ezt olvassuk: "nagyságosítja az én lelkem az Urat" .
Azután Rákóczi lett a nagyságos fejedelem és Lorántfy Zsuzsanna volt
.az egyetlen nagyságos asszony Magyarországon. Ma? Ki nem nagyságos
asszony ma? Oda jutottunk, hogy ezzel a címmel esetleg halálosan- meg-
sérthetek valakit, ha az illető történetesen méltóság os asszony és én nem
tudtam. Értelmetlenek is ezek a címek. Nagyságos? O milyen kicsi az
ember! Méltóságos? Ugyan mire méltó az ember?! Kegyelmes? Csak az
-egy lsten kegyelmes! Milyen tisztelettel ejtettek ki a régi magyarok ezt
.az egyszerű nevet: asszonyom! Milyen tisztelettel tudnám én, a mai magyar
.Jérfi is kiejteni' ezt a szót: asszonyom! Nem kell ehez fokozó cím, vagy
diszítö jelző. Senki se mondja, hogy hajszálat hasog atok és kis dolgokat
hánytorgatok, mikor ezt emlegetem. A címbetegség szomorúan jellemző
'az egész magyar életre. A változásnak az új magyar asszonytól kell ki-
indulnia. Minden vonalion nagy egyszerűsödés van folyamatban. Ha én
asszony volnék, elhagynam a barokk sallangokat és legfeljebb tekintetes
.asszony akarnék lenni!

Az új magyar asszony legyen asszony és ne Iegyen "nőI<. Fínom
nüansz, de nem mell ékes. Érdekes megemlíteni, hogy a régi magyar nem
ismerte a "nő"-t. Beszélt leányról, asszonyról, menyecskéről, fehérnépról.
esetleg vászoncselédröl. A "nő" újkori városi .•találmány, zsidós zsargon,
furcsa és bántó mel1ékzöngével. Feltétlenül súlyos esés volt, rníkor a
leányról úgy kezdtünk beszélni, hogy "a nö" és asszonyalink "a nők" lettek.

Az új magyar asszony legyen asszony és ne legyen férfi. Nos, mert

*) Elhangzott az V. Orsz. Prot. Napok keretében, Budapesten, 1943.
nov. l-én.
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sok asszony- tisztelet akivételnek - minden áron férfi akar lenni.
Természetesen nem kárhoztatom az emancipáelót. Oe bizonyos, hogy a
rosszul értelmezett emancipáció versenybe állította az asszonyt a férfivaL
Ebben 'a versenyben aztán az asszony éppen, azt tanulta meg a, férfitól"
amit nem kellett volna: a cigarettát, szabadosságot, durvaságot és a
kapukulcsot. Miért sportol a' mai leány? Egészségesebb akar lenni? Nem
hiszem. Izmosabb, tehát férfiasabb akar lenni. Miért sovanyítókúr ázík a
mai asszony? Takarékoskodni akar a nemzetnek? Nem hiszem. Szikárabb,
tehát férfiasabb akar lenni. Mire való a vállkitömés ? Utánozni a férfi
idomait. Az Énekek éneke a Bibliában, mikor Krisztus és a gyülekezet
viszonyát a vőlegény és menyasszony viszonyán akar ja szemléltetni, így
énekel: "Mint liliom tövisek közt, olyan az én mátkám a lányok közt."
Ráillenek ez a mi lányainkra P Bajosan. Ok éppen liliomok nem akarnak
lenni: Ok éppen tövisek akarnak lenni: kemény, merész és szúrós. És még
csodálkoznak, hogy bánni is így bánnak velük: keményen, merészen és
szúrósan.

Éva leányainak sok nevezete van, de egyik se fejez ki annyit mint
ez .az egyszerű régi: asszony. Férfiembernek hármat juttat ez a szó eszébe:
feleség, édesanya, család. .

" Isten az asszonyt feleségnek szánta. 's ha'. a feleség szó lényege a
segítésben van, aminthogy az ige szerint abban van, akkor a segítés értel-
mében minden asszony feleség, még ha nem ment is férjhez. Asszonyi
lényében van a segítés. S ezzel nem ér fel semmiféle nagykeresetű állás.
Sír a szívem, rnikor nadrágos női kalauzokat látok s voltaképpen kezün-
ket kellene tördelnünk aggodalmunkban. 'mikor látjuk, hogy lányaink
ömlenek a gyárba. Most mindegy, ki az oka, hogy a nö keres, vagy
keresni kénytelen, csak megállapítom: nem kereső nö kell nekünk, hanem
feleség, aki nem vetélytárs, hanem segítőtársa a férfinak. A hölgy lova-
gol, az úrnő a cseléddel pöröl, a nő korzózik, vagy keres, az asszony pedig'
segít. Talán harisnyát stoppol, vacsorát főz: senki se tapsolja meg érte,
de ezzel tesz legtöbb et, mert e közben éli meg asszonyi mivolta legmé-
lyebb élményeit.

Aztán az asszony, minden asszony született édesanya. Istentől vett
teremtésbeli adottságában van az anyáskodás, még akkor is, ha nincs
tulajdon gyermeke. Lényét csonkít ja meg és nyomorítja el az az asszony,
aki ez ellen fellázad. Igaza van a költőnek: "Csecsemők kara sír: anya
kell, anya kell. ~." Többet mondok: anya kell, mert minden ember, még
a legzordonabb férfi is anyás egy kissé és holta napjáig anyáskodásra
szorul, Úgy szeretném' minden asszony testvérem szívére kötni: ne fojtsa
meg magában .az ,anyaságot és engedje kibomlani Istentől kapott drága
anyáskodó hajlamát!

Az asszony a család jelképe. Az otthon az élet öshumusza, százszor.
szent hátvédje. Semmire, sem szorulunk rá úgy, mint a családra és senkitől
sem kaphatunk annyit, mint az otthontóI. Krisztus Urunk nem szekta
panaszolni tulajdon 'hiányait; de az otthontalanság panasza egyszer az O
szívéből is felszakadt: A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak
fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Ezért tartom
korunk szinte e'lsőszárnú veszedelmének azt, hogy az asszony nincs otthon.
Ausfrau lett, Hausf'rau helyett. A:hol pedig az asszony nincsen otthon,
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ott nincs "otthon". Ott lehet lakás, amelybe étkezni és aludni járnak, sok
szép szoba, megteregefve drága perzsákkal, . falai megaggatva márkás
festményekkel, mégis jégverem az, amelyben didereg a lélek és megfagy
a szív. Igaz, hogy agyontechnizált és elmechanizált koru nk magában is
ellensége' az otthonnak. Úgy van, ahogy egy amerikai asszony szornorú
naplójában olvassuk: "Klinikán születtem, intézetben nevelkedtem, férjemet
tánciskolában ismertem meg, délelőtt hivatalba járunk, délben vendéglőben
étkezünk, délután az egyesületben tevékenykedünk, este il klubban szóra-
kozunk, ha megbetegszünk,kórházba megyünk s ha meghalunk, eltemet
a krematórium ... " Élet, amelyből egészen kikapcsolódott az otthon.
Pedig nekünk otthon kell, s ezt csak az új magyar asszony adhatja vissza.

Az új magyar asszony legyen magyar asszony. Nem olyan magától
értetődő dolog ei, hogy ne kellene róla külön is beszélni. Hajlamosak
vagyunk arra, hogy magyarságunkat puffanó nagy szólamokban éljük ki,
holott életre van szük ég. Az egész világon mély nemzeti ébredés robaj-
lik, Meg kell ennek bennünk is történnie. Kis dolgokat mondok, mert az
élet nagy, folyama mindig apró' erekben csörgedez.

Milyen sokat tehetnének asszonyaink a magyar nevek dolgában'
Nem mell ékes dolog ez. Gyönyörű ősmagyar neveink voltak. Elfeledtük,
elvették tőlünk őket. Ma? Olvassunk csak el egy báli beszámolót! Hirte-
lenében azt gondolnánk, hogy állatvásár volt ott. Vannak már ősmagyar
névjegyzékeink. Nem azt mondom, hogy kezdjük a legszokatlanabbakkal,
csak azt mondom: a magyar asszony adjon gyermekének magyar nevet.

Itt van a ruházkodás kérdése. Nemrég olvast am egy pesti cég táblán:
"angol-francia hölgysz abó". Mi ez? Mosolyogni lehetne, hp végeredmény-
ben nem szomorkodni kellene rajta, Ezért a lehetetlen cégjegyzésért asz--
sz onyaink felelősek. Mert az a szegény szabórnestcr azért csúfolja magát
,;angol-francia" hölgyszabonak. mivel asszonyaink különbnek tartják a
külföldi divatot a házainál. Történt már valami ezen a vonalon, de még
mindig nem jutottunk el oda, hogy sajátosan magyar motivumainkból
megszülethetett 'volna a magyar ruha, az ünnepi is, meg a köznapi is.
Mért különb a szövet, ha külföldi? Nem is' különb, de ha különb, akkor se
különb. Miért visel asszonyaink majdnem minden ruhadarabja idegen.
nevet ?!

Gondoljunk a magyar nyelvre. Nem hiába mondjuk "anYa"-nyelvnek.
Anyánktói, tehát asszonytól tanulunk beszélni. Irodalomtörténeti tény,
hogy volt idő, mikor a magyar nyelv édesanyai dajkamesékben és bölcső-
dalokban bujdokolt és menekedett át. Megszálláskor idegen nyelven' be-
szélt a hivatal, iskola, ucca és rádió, csak az édesanyák tanították titkos
szívóssággal magyarul gyermekeiket. A nyelv mindig "anya"-nyelv marad.
Tanuljanak hát asszonyaink holtig magyarul s könyvtárukban az igazi
magyar irodalom termékei előzzék meg az idegent.

Aztán a magyar dal! Bartók és Kodály magyar muzsikája még mindig
mostohagyerek szalonainkban. Szép az érzelmes .Violin d'arnour", de a
szenvelgés nélküli, népi gyökerű magyar zene nekünk mégis szebb.

Az új magyar asszony merjen magyar lenni magatartásában is, lelkü-
letében is, nyelvében, ruházatában és dalaiban is. Kifelé is akkor haszná-
lunk legtöbbet. ha. a népek együttesébe a sajátos magyar hangot zen-
dítjük bele.
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Az új magyar asszony legyen UJ magyar asszony. 'Úgy is mondhat-
{járn, hogy újjászületett, tehát hívő keresztyén asszony. Ezzel kellett volna
kezdeni, mert mindennek ez az alf ája és omegája. Semmire se megyünk
újjászületés nélkül. Minden élet üres Jézus Krisztus nélkül, az asszony
élete kétszeresen is az. Mivel pedig itt is érvényesül a "horror vacui", nem
csoda, ha az üresélet "egyebekkel" töltekezik meg. Nem is úgy kezdeném
a dolgot, hogy az új magyar asszony hagyja el ezt, meg azt, rnondjon le
erről is, arról is: törölje le körméről a piros lakket. vegye ki szájából
a cigarettát s vonja el kezét a bridzskártyától. Ez neg ativurn. Szegény
krisztustalan 'lélek életének szükség e van ezekre. Azt mondom, hogy a
magyar asszony fogadja el élete Urának Jézus Krisztust, akkor majd
megtelik élete tartalommal, értelemmel s csodálkozva látja maga is, hogy
oldódnak meg- sorban kérdései s rnennvi mindenre nincs többé szüksége,
amiről azelőtt azt hitte, hogy meghal nélküle.

Egy hindu asszony, mikor hosszabb európai tartózkodás után meg-
kérdezték tőle, mi volt itt a legemlékezetesebb élménye, ezt mondotta:
"Az lepett meg legjobban, hogy az európai asszonyok milyen kevés 'hálát
éreznek Krisztus iránt, akinek pedig mindenüket köszönhetik." Hát mi
férfiak is Jézus Krisztusnak köszönjük mindenürrket. De az asszonyokat
tán még nálunknál is rnélyebbröl ernelte fel. Krisztus előtt az asszonynak
nem volt vallási élete. Jórészt rabszolga, még annál is alábbvaló volt.
Indiában még ma is vannak pogány templomok ilyen felirattal: "Asszo-
nyoknak és ebeknek tilos a bemenet!" A magyar asszony szíve teljék meg
Krisztus ajándékának örömével, tegye életét a hála szolgálatává, akkor
tud majd igazán ú j, magyar, asszony lenni.

. Sok rnindentöl függ, hogy milyen lesz az új Magyarország. A háború
kimenetelétöl, külpolitikai helyzetalakulástól. De legalább ilyen mértékben
függ attól, hogy rnilyen lesz az új magyar asszony. Az új Magyarország-
letéteményese jórészt az új magyar asszony.

Felséges lehetőség, de félelmetes felelősség!

ej magyar asszony! lsten irgalmazzon néked!!
SsaM 'Jóssef

Adjatok a szegénynek!
Közeledik a karácsony. Megjött a gond: mit csináljunk szegényeink-

kel ? Igaz, ez nemcsak karácsony gondja, de ilyenkor nagyobb, mint bár-
mikor. Ez az alkalom arra késztet, hogy egy kicsit nézzünk szembe ezzel
a kérdéssel.

Sok a nélkülözés, sok a nyomorúság. Van idő, mikor kevesebb, van.
mikor több. "Szegények mindig lesznek veletek", - mondja Jézus. Bizo-
nyos, hogy a szegénység a bűnnel jött be a világba. Másrészt megkockáz-
tatjuk azt a vakmerő mondást, hogy mivel szerétet van: a világon, kel]
lenni nyomorúságnak is, hogy ~ szerétet megteremhesse gyümölcseit. Jézus
Krisztus iránt való szeretetünket sem tudjuk megmutatni ezek nélkül a
legkisebb atyjafiai nélkül. (Máté 25, 31-46.)

Kik azok, akik ilyen nyomorúságban vannak, és a szeretet szelgála-
tára szorulnak P
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1. A magukkal tehetetlenek, akiknek nincs miből élni. Dolgozni nem
tudnak, Eltartójuk sincs. Némelyek születésüktöl fogva vannak ilyen sors-
ban, másokat' betegség vagy más szerencsétlenség juttatott ide. Vannak

'közöttük gyermekek, de leginkább öregek.
2. A bűnnek hajótöröttjei. Valamilyen megátalkodott szenvedély vagy

más bűn tönkretette testüket, lelkűket. Elpazarolták mindenüket, rmrnkára :
alkalmatlanok és képtelenek. Sokszor még most is rabjai bűnüknek és
szerivedélyüknek. Az ilyeneknek rendesen még mások is áldozatai (feleség,
férj, gyermekek vagy szülök), A szükölködöknek és nyomorultaknak igen
tekintélyes hányadát teszik ki az ilyenek.

3. A gazdasági vagy társadalmi rendszer áldozatai. Élénken emléke-
zetünkben vannak még a murrkanélkülíség áldozatai. Itt vannak a mostani
háborús idők nyomorultjai. Különösen nagy probléma lesz ezek megsegí-
tése a háború után. Ez ugyan jórészt már a kormányzat és felsőbbség
feladata kell hogy legyen, de azért a szeretet alamizsnáira igen nagy szük-
.ség van és lesz később is.

Mindez nem mell ékes, amikor jótékonykodunk. Nincs elintézve azzal,
hogy adok valamit, vagyelkergetem. Szeritlélektől való bölcseségre van
.szükség, hogy az alamizsnával, vagy annak megtagadásával ne csak
testi, hanem lelki szükség et is enyhítsek Az első csoportban felsoroltak-
nál éreznem kell, hogy ezek élő jelek itt ebben a nyomorúság völgyében,
kikkel Isten a magam sorsaért hálaadásra, velük szemben pedig nagy
figyelemre és könyörületre int. A második csoportbelieknél vigyáznom

. kell, hogy ne tápláljam bűnüket. Úgy kell megválasztanom a segítés mód-
ját, hogy ne tudjon' visszaélni vele. Mindig fenyeget a veszedelem, hogy'
gondolkodás nélkül kidobjuk őket, - néha erre is )sor kerülhet, - pedig
amíg valaki él, számolni kell Isten kegyelmi idejével. A bűn miatt mi nem
vethetjük ki, sem magát a bűnöst, sem annak áldozatait. Ebben mindenkor
előttünk legyen Isten irg alrnazó kegyelme, aki hasonló hosszútűrést és
szelídséget gyakorol velünk. A harmadik csoportbeli ekkel szemben vigyáz-
nom kell, a segf téssel nem nevelhetem őket tétlen naplopásta. Nemcsak
segíteni, hanem harcolni is kell érettük, hogy az élethez való, lehetőséget
megkapják. Mikor Isten ,teremtette őket, ezt a lehetőséget meg is adta.
Csak az emberi bűn zárja el őket az élettől, és ezért felelősek vagyunk.

A segiiés módjai:
1. Kéregetés. Egyszerű és könnyű megoldás. Helybe jön. Oe a kére-

g.etőre nézve megalázó. Igazán csak végső szükség. Akinek pedig nem az;
könnyen visszaél vele. A jószívűt végtelenségig kihasználja. Ezzel felingerli
s talán éppen az előbb emlitett szemérmes issza' meg a levét. Vagy az,
ismeretlenség leple alatt a leggonoszabb nap lopás és lustaság húzódik meg.
Ezért' valóban alapos ok van a kéregetés illetve koldulás megtiltására.
illetve rendezésére. (A faluból nem mehet' ki és egy bizonyos napon szabad
csak koldulni.) Az adakozónal pedig körültekintésre és óvatosságra, hogy
az igazán szegényt el 'ne kergesse, a haszontalant pedig ne táplálja gonosz-
ságában. ,

2. Alkalmi megkönyörülés. Nem a szegény jön 'helybe, hanem ráaka-
dunk akaratlanul és keresése nélkül, Vagy éppen á keresztyén szeretettől
hajtva magunk keressük meg il. szegényt. Faluhelyen könnyebb dolog, mert
mindenki szem előtt van. Szükség szerint siethet mindenki segítségü!. Vá-
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roson sokkal nehezebb. Csak úgy képzelhető e1, hogy egy-egy személyerr
yagy, családon tartja rajt valaki a szemét. Érezzük, ez lenne 'az igazi, ke-
resztyén megoldás. Sajnos, igen ritka eset és szórványosan találkoznak'
csak ilyenek.

. 3., Egyesületi szeretetmunka. Az egyesületek célkitűzése között mindig
szerepel a szeretetmunka. Belmissziószámba soroljuk "munkájukat. Arra
vállalkoztak, hogy megmutassák 'a keresztyén élet hatóerejét, híveket kap-
csoljanak be a munkába és ezzel kieméljék őket a közöny állapotából.
másokat meg a szeretet ajándékaival és szolgálatával visszahozzanak az.
egyházba. Pezsdülő életet vártak az egyesületektől. Eredmény? Kezdeti
nekibuzdulás után megfáradtak, megerőtlenedtek. Nem volt az a vonzó
erejük, amit szantak nekik. Tagjaik elfogyatkoztak. Nem ~légítette' ki
őket és nem volt bennük kitartó hűség. Ugyanez volt az eredmény a sze-
gények között is, Válságba kerültek az egyesületek és velük az egyháznak
meginduló belmissziója is. Csak ide juthat az ilyenféle munka. Egyszerű
oka az, hogy nem a gyümölcsböj él a fa, hanem a gyümölcs él a fából.

I Nem az egyesületek hordozzák az egyházat, hanem az egyház képes csak
táplálni és megtartani őket, ha ugyan ezek gyümölcsei az egyház életé-
nek és szolgálatának. Én erősen kétségbe vonom. Szükségrnegoldások.

Ezen kívül hadd mutassak rá még az egyesületi szeretetrnunka néhány
bűnére. Sokkal inkább 'szolg álják önnön dicsőségüket, mint Jézus Krisztust,
vagy a szegények ügyét.: Bizonyságai a,' fényes ünnepségek. Nem tudom,
tudnék-é örülni annak a szeretetcsornagnak, amelyen' előbb nyilvánvaló lett
sokaknak ékessége és _dicsősége. Nem tudnak gyorsak lenni a segítésben.
A segítség akkor esik legjobban, mikor éppen újkeletű a szükség. Az a
seg ítés éri el célját, amelyik nem várat magára. Bizony szegény gyerme-
kek várhatrrak a ruhára és csizrnára karácsonyig és f'agyoskodhatnak, rníg
;6 alkalom nyílik az egyesülétnek. hogy díszes ünnepélyt rendezhessen és
az ajándék nagyságát megnövelje egy kis gyertyafényes, szaloncukordíszes
hangulattal. Mindig csak morzsákat tud adni. Szegénységéből nem telik
több, mert vagy nem tudott szerezni, vagy "nem lehet mindent odaadni,
tartalékol ni is kell valamit". Persze ez csak "gondos előrelátás", valójában
pedig sokszor egyesületi vagyon-és tőkegyüjtés. Ez a gazdagság ugyanis
jobban tetszik, Illint a Lélek szolg álatának gazdagsága. A Lélek szelgála-
tának gazdagsága abban van, hogy jobb adni, mint megtartani és gazda-
'godni. _

Szóvá kell tenni, azt a módot is, ahogyan adományaikat megszerzik.
-Sokat kitaláltak már eddig, még sokat fognak kitalálni. Ehhez ugyanis
ötlet és- leleményesség szükséges.

Ilyen alkalmak a- különféle rendezések. Kezdve a táncmulatságtói a
tornbolákig. Nem akarunk mélyebben belebocsátkozni és feszegetni ezt
a sokat csépelt témát. Azt bizonyítják ezek' az alkalmak, hogy az ernberek
nem szívesen adnak jótékony célra. Mulatni azonban szeretnek. Nosza hát
serkentsük fel az embereket egy kis mulatásra, de úgy, hogy a haszon ne
a kocsmárosé legyen, hanem- a szegényeké. Szegény nyomorult szegények!
Ti már csak mások teste és vágyai híztalásánakmorzsáival kell, hogy meg-
elégedjetek! A lakodalmi asztalrólaláhulló morzsákat pedig tekintsétek
a szívet megindító szeretet 'drága gyümölcsének!? Ti bőségesen költeke-
zök pedig elégedjetek meg, mert üdvösséges dolgot míveltetek?
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. Kézimunka és vásárok. Már sokkal kornolyabb dolog. MimkávaJ, fá-
"radsággal és áldozattal jár. Csak egyet sajnálok. Azt, hogy ennek' a sze-
rétettel végzett inunkának nem örülhetnek igazán a szegények és nem
mutogathatják, mint a Dorkás (v. Ö. Csel. 9, 36-4D) készítette ruhákat,
A szerétetnek eiek a darabjai legtöbbnyire csak fényes lakásokban ékes-
kednek és a tulajdonos áldozatkészségét dícsérik. Mert hált: mai így készül,
édes-kevés. Azt' előbb ravasz fortéllyal kamatoztatni kell. Ami a szegé-
nyekhez kerül, az olcsó vásári holmi, bizony nem igen sütögeti a szeretet
melege.

Gy iijtés. Ez lenne az igazi módja az adomány szerzésének. Mindert
önző érdek kizárásával egyenesen a célra adná mindenki. S kit mennyire
hevít a szeretet és indit könyörületességre a nyomorúság vagy Krisztus-
nak bennünk munkálkodó szeretete, annyit adna. Oe hát fontos a cél, az.
eszköz mell ékes. Gyüj tőívezünk. Ezzel aztán tág tere van az ördögnek,
hogyaszúetet rnunkáját egészen megölje, Alkalmat ad az egymás közöttí
mérlegelésre. Az ennyit adott csak? Majd én megmutatom! Ha az annyit
adott, akkor tőlem is elég lesz ennyi! Szívem szerint ennyit ',adnék, de hát. '
mit szólnak mások? Úgy, hogy nem szeretet és Jézus Krisztusnak való-
szolgálat, hanem becsület-dolga lesz belőle. Oe komolyan fenyegeti a sze-
retetmunkának ezt a médiát a mindenféle megsokasodott gyüjtés. Se eleje.
se vége. Egyesek, közületek, intézmények a pénzszerzésnek ilyen módiá-
hoz folyamodnak. Ezzel úgy megterhelik a szegény adakozókat. hogy bor-
sózik a hátuk még akkor is; amikor igazán Krisztus kicsinyei nevében kér-
nek. Sok embernek állásánál fogva komoly teher, másoknál meg a betevő-
falat rovására megy, Mégis kénytelen, mert hát "becsület dolga". A gyüjtés
értelmét egészen komolyan mérlegelni kell és ha ilyen romboló hatásai
mutatkoznak, akkor inkább hagyjuk el, mint hogy veszedelembe sodorjuk
vele a keresztyén szeretetszolgálatot, a szívet és a jólelkiismeretet pedig-
bűnnel terheljük. Ha valaki keresztyén létére ezekre a kincsekre vigyázni
akar és megvan a bátorsága hozzá, hogy tudniillik inkább Istennek akar
tetszeni, mint az embereknek, tagadja meg és emelje fel ellene nyiltan
a szavát.

4. Messze vezetne a szociálpolitikai szolgéletnek és az intézmények-
nek vizsgálata. Ezért itt ezeket mellőzzük. Csupán annyit említünk meg.
hogy a szociálpolitikai szolgálat révén a világi felsőbbség akarja meg-
oldani ezt a kérdést, az intézményekrévén inkább az egyházak. Az egyházi
intézmények igazán az egyház belső ébredésének és a keresztyén szerétet-
szolg álatnak gyümölcsei. A szociálpolitikai szolgálat szintén csak annyi-
ban éri el ezt a célját hivatalszerű és intézményes szolg álatán keresztül.
amennyiben a keresztyén hit szeretet-szolgálatává tud lenni. Különben nem
egyéb, mint kényelmi intézmény a polgároknak és Iejős tehén a szegé-
nyeknek, amit minél többen és minél alaposabhan igyekeznek megfej ni.

Nincs is ennek a kérdésnek egyetemes megoldása más, csak egyet-
len egy: a hívő keresztyén életnek kivirágzása. Ez az élet mindenkor hallja
Krisztusnak parancsát: Új parancsolatot adok néktek, egymást szeressétek,
amint én szeréttelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Aki szüntelenül
látja ezt a parancsoló Urat, az mindig tevékeny a szeretetben. A hívő
keresztyén eletet szinte égeti Krisztusnak nagy irgalmassága és hem en-
gedi nyugodni, míg szüntelen nem foglalatos vele. Van szeme a nyomorú-



ág meglátására, nem érzéketlen. Keresi és nem irtózik. Van benne kö-
.nyörület, amely annyira szívére tudj a venni a, nyomorúságot, hogy szinte
együtt szenved a nyomorulttal. Van irgalmas szíve is, mely nem látja a
.nehézségeket és nem sajnálja az áldozatot. Tud adni bőségesen a fölösleg.
ből, hozzá tud nyulni a szükségeshez, sőt a szájától is képes megvonni.
Ez eligazítja az emberr ebben a nehéz kérdésben, A Szentlélektől való
bölcsesség pedig megtalálja a módot, hogyan lesz áldássá az adomány, és
a lehetőséget, hogy adhasson .. Ez természetesen egyéni és szernélyi terrné-
szetű, De megvan ennek a közösségi és szervezett formája is a gyülekezeti
diakonátusban. Ennek feladata az, hogy ébren tartsa a szegények ésnvo-
morultak szükségét a gyülekezet tagjai előtt, a gyülekezet szeretetét pedig
.állandóan ébren tartja és odafordítja a szegényekre. Az egyik megtalálja
Istennek irgalmasságát a hívő keresztyén szereteténkeresztül, a másik
pedig megtalálja a módot, hogy Isten iránt való háláját megmutassa
Kr'isztuskicsinyein. A szükség megenyhül, a szeretet megtermi gyümölcsét.
.Mindkét részen pedig dícsérik Istent.

Koodcs Géza.

Kirándulás az uj német szellem
birodalmába.

Népeket átható és irányító eszmék nem teremnek máról-holnapra.
k történelem kohója nemzi, évek, évszázadok tűze táplálja és edzi vala-
mennyit, mielötj testet öltenek, hogy azután a művész, költő, gondolkodó
vagy politikus saját kerának színeivel ruházhassa fel őket.

Az 3 néruet lélek, melyet az elmult századok nagy férfiai. filozófu-
sok, költök, müvészek, mérnökök, politikusok, feltalálók és felfedezők
töltöttek meg szellemmel és tartalommal, ma is él és hat. Luther és Kepler,
Goethe, Kant és Humboldt, Werner von Siemens, Theodor Mommsen, Paul
de Lagarde és Bismarck műve és szelleme - hogy csak néhány nevet

. említsek; .-.:....mindezideig felülmulta és nyilván túl is fogja élni a változé-
'kony időnek minden viharát és viszontagságát.

Különben is' nagy tévedés volna azt hinni, hogy az új német rende
szernek a régiektől sokban különbözö, nem egyszer merőben eltérő fel-
fogása szellemi téren is fátyolt akar borítani a multra. Ellenkezőleg, hatá-
rozott törekvés nyilvánul meg a tekintetben, hogya mai rendszer szellemi
építménye a német. lélek régebbi megnyilatkozásainak közvetlen folyta-

tásaként illeszkedjék be.
Ebben a vonatkozásban a nemzeti szocializmus írói és gondolkodói

olyan bámulatos rugalmassággal rendelkeznek, olyan könnyedén hidalnak.
át szellemi szakadékokat, oly merész ugrásokkal másznak meg logikai

csúcsokat. hogy őket követve nem egyszer eláll a lélegzetünk, és ámulva
ver gy.ökeret a lábunk ...

így válik pl. a mai politikai gondolkodás prófétájává Fichte, a hitbeli
felfogás tijjáalakítójává Nietzsche és Paul de Lagarde, a délkeleteurópai
orientáció első hirdetőjévé Herder, az európai hatalmi törekvések megala-
pozójává Nagy Károly.

Az ilyen kapcsolatok csak megnehezítik az új német lélek meg-
ism érését. I

Hogy~el ne veszítsük a szilárd talajt, nézzünk meg két nyilatkozatot,
egy régit és egy újat. Minrl1{ett6 il nérriet létek, a nérnet szellem alap,
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vonásaival, jellegzetes jegyeivel és csupán erényeivel foglalkozik."): A. két
testvérhangot több mint száz esztendő választja el egymástól.

Az első befelé néz. Ha hangsúlyozza is a szellemi erőt, mely a né-
mctségból kisugárzik, ugyanakkor leszámol azzal, hogy ezt a szellemet
a világ csak megcsodálja, de meg nem érti. Ezért inkább szűkebb körben:
.a szellem emelkedett tisztaságában keres kielégülést a nagyvilág helyett,

Nem így a másik. Az eszmék és törekvések középpontjában itt a nép
áll ugyan, de ez a nép már nem befelé, önmagába néz. Szelleme átéri az.
egész 'földet, az újjáalakulás heve nem fér meg birodalma határai között.
Feszülő izmaival az egész világot akarja átfogni, s úgy érzi, ez a világ-
összeomlanék, ha Ő, - a némef szellem, nem tartaná.

Nem más ez, mint a német hivatástudat új megnyilvánulása, a:
.Deutsche Sendung" új szellemű felfogása.

Ha a mai forrongó világ felzaklatott életében a német lélek legjel-
legzetesebb vonásait keressük, ezzel az új és hatalmas mértékben meg-
növekedett nemzeti hivatástudattal mindenütt találkozunk.

Odaadás, szinte teljes beleolvadás az '"egyetlen, nagy örök gondo-
latba" jellemzi a német lélek hivatástudatát.

Mit jelent már most ez az új .Deutsche Sendung ", mely a haza és
nép, a nemzet és világ fogai mát egyaránt felöleli?

A .Deutsche Sendung " azt fejezi ki, hogy mi a németség hivatása
a nagy világban.

Tehát három fogalommal van dolgunic tiémetség, világ, hivatás.
Ezek közül a hivatás értelmezése közelebbi megvilágítást kíván.

Népi küldetésről, hivatásról- csak akkor lehet beszélni, ha egy nép.
nek olyan saj M05 feladata van, amelyet csakis az illető nép végezhet el.
Mert a hivatás tulajdonképpen az Istentől kapott és elrendelt megbizatás.
Ez a felfogás teljesen azonos volna az Otestamentorn kiválasztott néprő!
szóló tanításával. De a mémet felfogás itt nem áll meg.

Az isteni kinyilatkoztatáson alapuló népi hivatás nem állandó. Ha
egy alkalmasabb, rátermettebb nép a kiválasztott nemzet feladatát jobban,
tökéletesebben el tudja végezni, akkor a kiválasztottságot mintegy el-
hódította.

Ha azonban azt mondjuk: ezt a népet - és egyedül csak ezt -
kíváló képessége ennek és ennek a f.eladatnak az elvégzésére jogosítja,
akkor a hivatás nem a kiválasztettságon, hanem a teljesítő képességen
nyugszik.

A logikai eszmefuttatásnak ezen a nem éppen sima terepén tehát
arra az eredményére jutottunk, hogya népi hivatást az illető nép sajátos
képessége, tehetsége határozza meg. Ne keressük most, vajjon ezt a hiva-
tást nem veheti-e át esetleg egy másik, még tehetségesebb nép éppenúgy,
mint ahogyan az a kiválasztottságnál megtörténhet. Ehelyett - a példá-
'kon fellelkesülve - merész ugrássai térjünk át az elméletből a valóságba.
a szellem sikj áról a politika talajára.

A .Deutsche Sendung" politikai megfogalmazását maga a Führer
"foglalja így össze:

Aki a német nép hivatásáról szól, tudnia kell, hogy ez a hivatás:
csak olyan állam keretében tölthetö be, amely legfőbb feladatának tekinti"
a népközösség, azon túl az egész emberiség legnemesebb elemeinek épség-
bentartását és fej\ődésének előmozdítását.

A ném et népi küldetésnek ebből a legilletékesebb kifejezéséből ugyanaz
a világ-horizont tűnik elénk, mint a fönnebb hivatkozott Josef Magnus-
Wehner nyilatkozatából.

Ez az egész világot felölelő látókör azonban a .Deutsche Sendung" •.
nak csak egyik, külső képe, mellyel a német szellem a népből a nagy-
világba néz. Van egy másik s talán kifejezőbb arca is, mellyel az egyén-

*) Görres, Josef: Die hl. Allianz und die Völker auf dem Kongress
zu Verona, 1822. - Wehner, Josef Magnus: Deutscher Geist in der WeIL
.Köln. é. n.
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nek a közösséghez, az egyes embernek az egész néphez való viszonyát
ábrázolja.

Az új német lélek Janus-arcának teljes meglátásához végig kell
járnunk azt az útat, amely az egyes embertől a népközösség en keresztül
a nagyvilágig vezet.

A ném et nemzeti szocializmus nem egy vonalon az élet gyökeres
megváltoztatására törekszik. "Ennek megfelelően a lét legmélyebb alapjáig
és legelső csírájáig igyekszik lehatolni.

Az élet keletkezésére nézve az új ném et gondolkodás elveti a keresz-
tyén teóriát (hogy t. i. az életet egy transzcendentális hatalom - Isten
hozta létre). Ezzel együtt megszűnik a lélek és test dualizmusa (Leibnitz
tanítása alapján), valamint a, túlvilági életbe vetett hit is.

Az elvetett tanítások helyét a fajmitosz foglalja el.
A faji származás magyarázata Linnéhez. és Buffonhoz vezeti vissza

az új német filozófia élharcosait.
Az első elméletekben még csak egyszerű faji megkülönböztetésről

van szó, de már ott is megtalálható a rangsorelás csirája, hogy aztán
a következő fokozatban határozottan a fajok minöség í osztályozását lát-
hassuk.

Csak természetes, hogy a jelen kernak fajmitoszi alapon álló gon-
dolkodója a legkiválóbb faji sajátságokat saját fajtájában véli megtalálni.

. Az ember, aki egykor a keresztség által a krisztusi "corpus mysticum"
részese volt, most egy fajtának válik atomjává.

A "corpus mysticum" helyébe ugyanis a német nép mitosza lép. Ez
a mitosz azonban nem a nép körében keletkezett, hanem, ellenkezöleg :
a népet hozza létre amitosz. '

Ez a számunkra egészen különös és idegen tanítás a szónak valódi
értelmében "mitoszi homályba ködösödik" Rosenberg felfogásában.

Az új német faj elméletnek eme legjellegzetesebb képviselője "egyet-
len kozmikus egységnek" látja a test és lélek dualizmusa helyett kialakult
"élő testet" (lebendigen Leib), "az egyén személyiségét" (singulare Per-
sönlichkeit), "a' faj biológiai egységét" (biologische Einheit der Rasse) s
"a kialakult és létesülő ném et népközösség et" (das gewordene und wer"
dende deutsche Volksturn).

A japán nemzeti mitosz szerint egy ősrégi istenpár dárdahegyet szúrt
az ősiszapba, így hozta .Iétre a japán szigetvilágot, mely egyszersmind a
világteremtés kezdetét is jelenti. A napistennő, az ősistenp ár egyik unokája
tükör, kard és drágakő jelképében átadja a japán birodalom feletti uralmat
egyik unokájának. Ennek az uralkodónak ismét egyik unokája Jimmu
Tenno, az első japán császár, aki a Kr. elötti 660. év február l I-én meg-
alapítja a mai japán földi birodalmat. Valóban mitikus erők játékának
tűnik fel, hogy ezen a napon, a birodalom alapításának évfordulóján esett
el Singapur (1941). Bizonyosan nem véletlen, hogy a japán hadsereg eme
nagyszerű és bravúros diadalát éppen' ezen a napon harsogta bele a világba
a rádió. De bizonyos az is, hogy az ilyen események új meg új erők
forrásává avatják az idők végtelenségébe visszanyuló regét. Hogyne tekin-
tene hát csodálattal és vágyakozással az ifjú germán mitoszkereső szeme
a kettős földrész túlsó felére, ahol az ősi mitológiából új mitosz támad
a jelenben, ahol eggyé olvad mitosz és történelem, hit és tudás, hogy
egy természetes, egészséges, törhetetlen erejű nép politikai akaratát jut-
tassa 'kifejezésre. ' ,

Igy támad új életre a mondák halotti világából Mannus, mint a
germán faj ősapja, hogy elfoglalja az ótestámentomi világteremtés tanának
a helyét.

Minél mélyebben próbálunk behatolni ennek amitosznak'a rejtel-
meibe, annál jobban érezzük, hogy olyan útvesztőbe kerültünk, "melyből
menekvés nincsen is talán".

Ha a német filozófiai tanítás egyik képviselője büszkén száll síkra
a mellett, hogy a klasszikus német gondolkodók a valóság szilárd talaján
mozogtak, annál szembetűnőbb, hogy a faj mitoszában teljesen elvész a
reális alap.
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Maga Rosenberg jelenti ki: A mai kor filozófusa számára a leg-
nagyobb és legszerencsésebb tény az, hogy anémet nép újra kezd ele
merülni sai átos, ősi álmaiba.

A fajmitosz elmélete tehát - legalább is egyelőre - csupán álom.
Nem tudjuk, ez az álom fog-e valamikor és rnilyen formában életre

kelni. A nemzeti szocialista világnézetnek ez az Achilles-sarka. Itt az
emberi élet legmélyébe nyulik bele, oda, ahol a hit gyökerezik. .

Elképzelhető, hogyakeresztyénség mai megvalósulasi formáiban
lényeges változások fognak történni a mérhetetlen idő távlatában avagy
talán a közel jövőben. Oe ez a változás csak előrehaladást jelentő fejlődés
lehet. Minden olyan törekvés, amely a már egyszer elért magasabb fokról
alacsonyabbra akarna visszatérni, természetellenes, eredményre nem vezet-·
het, nem lehet tartós. Bukása magával ránthat másként szilárdan álló
alkotásokat is.

A faji elv átvitele az életbe látszólag abbamaradt. Megvalósítása a
jövő nemzedék feladata lesz.

A faji elmélet tekervényes útjait járó kirándulásunkról annyit tudunk
valóságkereső tarisznyánkba elrakni, hogy az új .tan szerint amitosz
világából keletkezett a német népközösség, ennek szerves része az egyén.

Ebből az alaptételből kiindulva könnyű megérteni, hogy az egyénnek
csak annyiban van létjogosultsága, amennyiben ezt. a közösséget szolg ália.

A kérdés már most az, hogyan egyeztethető össze az egyén szabad-
sága a közösség feltétlen szelgálataval. Mert a nemzeti szocializmus nem
szolgákat, rabszolga lelkeket akar teremteni, hanem egyéniségeket, akik
önként, saját belátásukból lépnek a közösség szolgálatába. Ebben a való-
ban ideális elgondolásban a nehézség csupán az, hogy a közösség szolgá-
lata csakis azon az egy úton és módon történhet, amelyet az NSDAP az
egyén számára elŐÍr.

Utaltam arra, hogy az új német gondolkodás nem ismer áthidal ha-
tatlan szellemi akadályokat. A jelen esetben a legszellemesebb tételt E. G.
Kolbenheyer állítja fel, aki nemcsak mint szépíró tölt be előkelő helyet
a mai német szellemi életben, hanem mint az új eszmék hirdető és valló
apostola is állandóan tevékenykedik. Saját kijelentése szerint soha semmit
sem írt, ami az új német szellemmel kapcsolatban ne volna. Az ö biológiai
alapokon nyugvó fejtegetése szerint a személyiség természetes f'eilödés-
menete az, hogy az egyéniből egyénfelettivé (überíndividuell) alakul az
ember, azaz a közösséghez idomul.

A mi számunkra egyszerűbb és természetesebb ugyancsak Kolbenheyer-
nek az egyéni és népi szabadságra vonatkozó másik tétele: Egy kultúr-
népnek, éppenúgy, mint a kultúrembernek, szabadságideálja nem a korl át-
lan függetlenségben; hanem abban nyilvánul meg, hogy milyen tevékeny-
séget fejt ki az emberi közösség érdekében.

Egyéniségre a nemzeti szocializmus tanítása szerint is szükség van,
mert csak az egyének együttes működése biztosíthatja a közösség fenn-
maradását és fejlödését. A személyiség fontosságát maga a Führer ismé-
telten hangsúlyozza. Természetes is, hiszen a rendszer egyik alappillére
éppen a szernélyi felelősség.

A szernélyi felelősségtől és a közösség szolgálatától áthatott egyének
összműködése. alkotó készégük, teljesítő képességük, kölcsönös hatásuk
és feszültségük jelentik azokat az összetevőket, amelyek egyetlen hatal-
mas eredövé. a népközösség lüktető életévé képesek alakulni. Hogy a
népközösség g-épezete működésbe jöjjön, ahhoz emberfeletti hatalomra
van szükség. Ezt a hatalmat, ezt az erőt testesíti meg a népközösség sor-
sának hivatott irányitója: a Führer. .

Az 'élet feltartóztathatatlanul tovahaladó szekere az új ném et fel-
fogásban a népközösséget viszi. Mögötte ott halad a felelősségtől áthatott
egyén, akinek egyetlen feladata a közösség önzetlen szolgálata. A közös-
ség felett áll a céltudatos vezető, aki mágikus erejénél és démoni hataI-
mánál fogva biztos kézzel irányítja a népközösség életét és sorsát.

Vezető és irányítottak harmonikus rnűködése a mai vezetőben és a
mai rendszerben tökéletes megvalósulási formáj át találta meg.'
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, A NSDAP harc útj án jutott uralomra és' harccal biztosítja létét. Ebből
a harcból fog kikovácsolódni az új német embertípus.

Nagyon szűk látókörre mutatna, ha az új német élet irányítói azt
.gondolnák, hogy a faji mitosznak himnusszá magasztosított eszméj évei
vagy a Führer és a közösség önzetlen szolgálatának gondolatával ki lehet
tölteni az érző és gondolkodó ember lelki világát. Még ha a nemzeti hiva-
tástudat élménnyé és alkotó erővé válik is az egyénben, akkor is tátongó
lír maradna a lélekben, mely mindig többre és szebbre vágyik, mint amit
egyelsősorban politikai jellegű és nem feltétlenül minden egyén számára
alkalmas világnézet nyujthat. Kielégülésért hova fordulhatna másfelé a
folyton kereső lélek, mint a művészet örök forrásához.

, A művészet ily értelmű jelentőségére a már ismételten idézett Kol-
benhever mutatott rá találóan.

Nem véletlen tehát, hogya mai ném et életben és különösen ma, a
'háború ötödik évében is a művészetnek hatalmas arányú felkarolásával
találkozunk minden téren. Különösképpen a német klasszikus művészet
mestereinek és mesterműveinek új életre keltésében valósággal új rnűvé-
.szeti renaissanceról lehetne beszélni.

De van a művészetnek még más és a nemzeti szocializmus szem-
pontiaból nem kevésbbé fontos, sőt talán mélyebb értelmű jelentősége is .
.A művész remekműveket létrehozó, alkotó ereje segít bennünket a népi
vezerök démoni hatalmának megértéséhez.

Ha valaki az új német egyéniséget az itt elmondottak alapján akarná
lefényképezni, elmosódó vonalakon kívül aligha kapna egyebet. A kép
elsősorban azért nem volna éles, rnert gyenge volt a tárgy megvilágítása.
Jobb beállítás és fínomabb műszerek segítségével minden bizonnyal éle-
-sebb képet nyerhetnénk. De akkor is kitűnnénék azok a hiányosságole.
amelyeket az új ném et lélek önmagában hordoz azáltal, hogy nem egy
vonalon még erősen küzködik avajudás fájdalmaival.

Éppen ebben a kiforratJanságban látom azonban legsajátosabb jel-
1emvonását. Ezzel a kiforratIanságával az új német lélek, - talán öntu-
-datlanul, de minden teóriánál igazabb an olvad bele az örökvándor germán
.szellern végtelen folyamába.

Dr, Benkő László.

Az értelmiségi ember kísértései.
A modern tanult ember .keresztyénsége számtalan olyan kísértésnek

'van alávetve, amely éppen tanultságából következik. Hiszen az az ismeret-
anyag, amelynek birtokosává lett,. könnyen magabízóvá teheti. Megnövel-
'heti benne művelt én-jének a csodálatát annyira, hogy végső fokon ön-
magát állítja minden dolog mértékévé s vitába száll Istenével. Ez a művel-
tek számára állandó és minden történelmi korban fennálló kísértés, azon-
ban a modern ember ezen kívül még különös próbatétel alá van rekesztve.
Nem egyszer olyan tudományos, világnézeti és általában szellemi behatások
alá kerül, amelyek alkalmasak arra, hogy egyrészt kialakítsák az egyházzal
szemben közörnbös, vagy éppen rosszindulatú embertípust, másrészt alá-
ássák a keresztyén ember hitét és elhintsek szívébe a kételkedés magvait.

Ha vizsgáljuk ezeket a hatásokat, akkor azt kell megállapítanunk,
hogy ezek nagyrészben a tudomány bizonyos rétegei felől jönnek. Terrné-
szetes dolog, hogy a tudomány önmagában sohasem ébreszt egyháziatlan

.hatást, tehát az alábbiakban mindig csak a tudomány ide tartozó részeiről
lesz .szó, a tudomány bizonyos rétegéről, de sohasem egészéről. Szinte a
renaissance és a humanizmus óta állandó törekvése az emberi tudásnak,
hogy függetleníthesse magát minden "vallásos előitélettől", hogy lefejt-



he~se magáról "a keresztyénség indáitt, s megszabadulhasson az Istenhez:
való kötöttség állapotából,' hogy önállová tegye magát Istennel szemben.
Ez' azzal .a döntő jelentőségű 'következménnyet jár, hogy önmagának lehet
a törvényadója, nem' függ az erköl~si és hitbeli kötöttség~k rendjéről, ~
pedig ez együtt jár az Isten akarata szerinti élettel, - s így saját kénye-
kedve szerint osztogathatja a maga 'Számára a saját törvényeit. A vallas kér-
déseit körinyen a megismerhetetlen dolgoknak a csoportjába osztja be. Igy
a dolgok megismerhetökre és megismerhetetlenekre bomlanak fel. Ezek közül
a vallást tekinti annak, amit az ember nem ismerhet.meg : ott csak a véle-
kedésnek, a találgatásnak van helye. Viszont szerinte biztos' tudás egyedül
csak p tudomány terül etén lehetséges, ott, ahol az ember rnindent le" tud
mérni a maga-csinálta eszközeivel, mert emberközelségű, tehát nem isteni,
s így általunk megközelíthető dolgokról van szó. Igy virágzik fel a termé-
szettudomány, sőt minta-tudornánnyá alakul, kifejlődik az anyagelvűség.
amely a történelem rugóiban is kizárólag materiális okokat hajlandó' el~
ismerni. A megismerhetetlen dolgoknak birodalmában a vallas egy szintre
kerül a babonával, népi szokásokkal és mitológiával: ezek szerinte csak
a régi idők embere számára jelentettek valamit, a modern ember azonban
kizárólag a természettudományok eredményeire építi fel életszernléletét.
Ezt a gondolatot fejezte ki Auguste Comte: szerinte primitív fokon az
ember mindent Istennel magyarázott és a vallással, magasabb fokon a meta.
fizika 'elvont eszméivel és észokoskodásaival, mígjvégül a pozitív kerszak-
ban az ember 'már kizárólag a természettudományok megállapításainak hisz,
Mindentillúziómentesen magyaráz úgy, amint azt megismerte.

Ezekkel a vallas ellen forduló megállapításokkal szemben vannak
olyanok is, amelyek kifejezetten a keresztyénséget veszik célba. Egyik leg-
nagyobb és legelterjedtebb hatásu az a Kant óta kísér tő gondolat, hogy
aBibliát és a keresztyénséget tisztára csak abból a szempontból kell meg-
ítélni, amennyit az erkölcsiség szempontjából ér. Az egyházak és dogmák
annyit érnek, amennyire elősegítik az erkölcs fej lődését. Krisztus is erkölcs-
tanító volt s tanítványainak is az a lényegük, hogy az erkölcsben nagyok.
Itt persze nincs 'szükség istentiszteletre és teológiára, mert az mind a pap-
uralom tünete, a dogmatika pedig a hiedeim~k körébe tartozik. Az ame-
rikai pragmatizmus is ehhez csatlakozik lényegében, amikor attól teszi
függővé a vallások értékét. hogy hogyan hatnak, milyen következrnények-
kel j árnak, m ennyi haszna van belőlük az emberiségnek: e szerint a vallá-
sosság profit ja az erkölcsiség.

Szintén nagy hatása van annak a Nietzschere visszamenő áll ításnak,
hogy, a. keresztyénség a bátortalanok, a szelidek, a megbocsátók vallása.
Embereszményében nincs semmi harciasság, férfiasság, A passzivitásra, ne-
vel, a helyett, hogy az embert sajátmaga hatalmának a kérlelhetetlen eléré-
sére tudná ösztönözni, s így az erőket inkább lefokozza, mint összegyűjti.
Erre a saját erejét megvető, bátortalan, szelid embertípusra nincs szüksége
szerintük a világnak.

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy nemcsak a világi tudományok,
hanem maga a racionális teológia is munkálta az -egyháziatlanságot, s az
intellektuális kísértések törnegét gyártotta a keresztyén emberek számára.
A racionalizmus a keresztyértséget. is észszerűsíteni akarta, hogyannál
könnyebben legyen érthető a kor embere előtt, s ne állrtsa annak a hitét
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valami kemény próba elé. A történet-kritikai módszerrel ki akarták derí-
teni azt, ami a Szentírás elbeszéléseiből valóságosan megtörtént, azaz
történelmi ténynek vehető mozzanat, s le akarták hámozni a Szentírásról
mindazt a gyülekezeti hagyományt vagy apostoli megtoldást, ami szerintük
felesleges sallangként szerepel , a Bibliában. Igy érték támadások Jézus
istenséget, a Szenthárornság-tanf tást, Jézus csodáit, stb. s ezzel. aláásták
a Szentírjis tekintélyét.

Ezeknek a tanításoknak a hatása állandóan ott rezeg ma is a művelt
ernber lelkében. Mindezek az ártasok ott vannak bennünk is, hiszen több-
kevesebb adagot mi is kaptunk ezekből a nézetekből s a környezetünkben
ugyancsak bőven megtalálható az egyháziatlan embertípus. Természetes,
hogy ezeknek a tanításoknak világnézet-formáló hatásuk volt, s evilág-
nézet a:lakította azután sokak egyház-szemléletét Ezért vesztették el a
keresztyénség alapvető tanításai ezek szemében az érvényességüket. A
modern ember intellektuális kísértései éppen abból származnak, hogya.
tudományban előrehaladt és technikájában soha nem gondolt eredményekre
jutott ember sokkal jobban, mint valaha, felfuvalkodik az ismeretben, at
ember 'öncélúsagat hajlandó hirdetni, magát Istent is az ember fantáziája
produkciójának tekinti, s kételkedik lsten igéjében és annak igazságában.
Ha Isten igéjét bizonyos mértékig el is fogadja, akkor is azt a maga érde-
kein és gondolatain keresztül magyarázza, s nundeuképen menekülni akar
attól, hogy Isten akarata és uralma alá kerüljön.

A tudomány, a világnézeti hatások, s az önmagát lehetetlenné tevő>
racionális teológia mögött a hitetlenség áll. Ezek csak tüneti területei a
hitetlenségnek. Ennek a hitetlenségnek az igazi oka a bűn, az igazi isten-
ellenesség, amelynek csak területet kell találnia arra, hogy kibontakozhas-
sék, s ezt a területet a hitetlen tudományban, a destruktív világnézetekben
s a racionális teológiában találta meg. Az intellektuális bűnöknek ezek
lettek a nagy lelőhelyei és melegágyai. Kiválóan példázzák és szernléltetik,
hogy az emberi szellem sem érintetlen a bűntől, noha egyes századokban
olyan nagyra értékel ték, S legfőbb jónak tartották. Hiszen mindaz, ami
emberi, meg van fertőzve a bűn rnételyével. Az intellektus éppen úgy vét-
kezhet. mint a test a maga kívánságaival! A mi intelligenciánk sem men-
tes ezektől az -értelmiségi bűnöktől, bennünk is mint állandó kísértés, ott
lappangnak a küiönféle intellektuális kísértések, amelyek nagyképűen ~
tudományosság látszatába akarnak burkolózni, hogy ne legyen észrevehető
a bűnnek az igazi arca. Éppen az értelmiségnek esik leginkább nehezére az,
hogy felismerje intellektuális bűneit, mert azok annyira el vannak leplezve
a tudomány nagy szólarnaival, hogy rnegpillantásuk szinte lehetetlennek
tűnik fel. Különben sem szoktuk meg, hogy keressük az értelem bűneit.
hiszen bennünk van, plateni örökségképen, hogy az emberi szellemet és
annak alkotásait a legmagasabbrendű emberinek tartsuk, s ne vonjuk bele
mindenestől a' bűn kategóriáiba. Éppen ezért a legritkább an fordul elő.
hogy amikor a bűnről beszélünk, akkor az értelem bűneit is belegondoljuk.
Pedig éppen ezekből az egészen vázlatosan közölt egyháziatlan gondola-
tokból, tanításokból .és világnézetekből tűnik ki igazán, hogy a bűn nem
nyugszik intellektuális téren sem, hanem ott is véghez akarja vinni a maga
Istentől elszakadó, sőt Isten ellen lázadó tevékenységét. A gőg, a fel-
fuvalkodottság, az ész öntörvényadása és az Isten akaratától való függetle.



nítése, éppen azok a fő bűniellernvonások, amelyek az ész bűneit jelentik.
Amikor tehát az intellektuális bűnökről és kísértésekröl szó)unk,akkpr
tulajdonképpen az igazi bűnnek egy ritkán felismert lelőhelyét ismerjük
meg. Ez azt jelenti, hogya bűn állandóan megnyilvánulási és kitörési felü-
letet keres, s erre 'felhasználja az emberi szellemnek és alkotásainak is a

, .
területét. Azért található meg bennünk is az intellektuális bűn, mert az csak
egyik részjelensége a bűnnek, mint egésznek. '

Ez ellen az intellektuális bűn ellen pedig éppen nem védekezhetünk
úgy, hogy jól fogalmazott észérveket hozunk fel ellene, hogy szinte 'meg-
magyarázzuk, bármilyen ügyes mesterkedéssel is, az illető tudományos be,
álllítottság, vagy világnézet istenellenességét, mert a keresztyén élet terü-
letén nagyon kevés függ az észbeli belátástói. Hiszen ha csak ész dolga
volna a keresztyén élet, akkor minden művelt észember hívő volna, s min-
den műveletlen, vagy éppen gyenge szellemi képességű ember hitetlen
volna. Azonban a Szentírás éppen azt tanusítja, hogy egészen más Isten
rnértéke, teljesen híjával van annak az intellektuális görög szernléletmód-
riak, amely mindenben az észt részesíti előnyben. Sőt amint a gazdagok-
rak - súlyos kísértésejknél fogva - sokkal nehezebb a menny királysá-
:gába iutniok, úgy éppen a műveltek, - akiknek szintén súlyos kísértéseik
vannak, - tekintik balgaságnak Isten igéjét, és az írástudók á,\lnak ellent
.Jézus Krisztusnak. Éppen azt, akinek van, fenyegeti legjobban, hogy elvéte-
ték tőle, amije van, mert teljességgel visszaél vele és Isten akarata ellen
Fordítia azt. Csöppet sem csodálatos tehát, ha a tudományt is fonákjára
fordítja az az ember, aki már az egész életet a fonákjára képes fordítani.
Teljesen céltalan is lenne emberi eszközökkel küzdeni ezek ellen az intel-
lektuális bűnök ellen. A bűnt ezen a világon egyedül az o- Jézus Krisztus-
nak van hatalma kiűzni, mégpedig nemcsak részlegesen, nemcsak az emberi
élet egy bizonyos részéből, - például a tudományból, - hanem az egész
és a teljes emberi-ból. Az intellektuális bűnnek sem valami tévedés az

alapja, az sem származik a nern-iól-értesültségböl, sem pedig a tudatlan-
ságból, hanem abból az egyetemes rosszból, amelyet a Szentírás ' bűnnek
nevez. Tehát csak tünet a tudományban jelentkező istentelenség, gyökere
rnélyebb és szívósabb, semhogy emberkéz végezhetne vele, erre egyedül
Jézus Krisztus képes. Gyakorlatilag szólva: értelmiségünk egyháziatlan
rétegén, vagy akár a mi intellektuális kísértéseinkben sem fog az segíteni,
ha valaki alaposan átgondolt, jólfésült tudományos érvekkel akar meg
győzni valamely álláspont tévességéről, sőt még ha a legbölcsebb racio-
nális érveket is hozná fel, sem menne sokra, hiszen az embernek Istenhez
való viszonyában vajmi keveset jelent az észszerű belátás, itt egyedül a
keresztyénség legősibb és legeredetibb fegyvere lehet hatékony: az: életet
megújitó Krisztusrol szóló ige. Egyedül ez tériti az egész embert Istenhez.
tudományával, világnézetévei és minden egy eb évei .együtt. Újjáteremtő
ereje elég hatalmas arra, hogy foglyul eitse a gondolatokat és az ember
egész szellemi valóját is a Krisztus Jézusban.

Kétségtelen, hogy mi, akik az evangélikus értelmiséghez tartozunk,
a korszellem szólamainak különféle megtévesztése miatt szinte állandó
intellektuális kísértések között élünk. Azonban az is kétségtelen, hogy'
lsten igéje nem száll vitába velünk. Nem akarja aprólékos érveléssel el-
végezni a mi meggyőzetésünk munkáját, és nem száll szembe a mi érveink
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kel. Hanem valamennyi bűnünkre, testi, lelki, értelmiségibűnünkre egy-
aránt" az a válasza, hogyegyszerűen, de határozottan Istenhez hiv! Ei-
mondja nékünk a kereszten végbe ment váltság örömhírét, feltárja Jézus
Krisztus által az O nyálába való tartozásnak és a keresztyén szent életben

- való járásnak a lehetőségét. Jézus vére a mi értelmiségi bűneinkért is ki-
omlott] Éppen ezért gyógyulásunk ezen a téren is Önála van! Mi, modern
értelmiséghez tartozók, nem tehetünk egyebet, mint alázatos könyörgéssel
kérjük értelmiségi bűneink bocsánatát és új életünk elindítását a rni
Urunktól, az nr Jézus Krisztustól ...

SiZÉL.JEGYZETEK'
Rend, rend
és ismét rend! - ez a lényege min
den szónok beszédének, Akiben
van valamelyes előrelátás, kornbi-
natív képesség, az hangoztatja, hogy
csak a nemzeti erők összefogá-
sából támadó renddel tudunk meg-
állani. Rend, rend, rend! - szeretné
szinte ordítani az ember, hogy fel-
ébressze az alvókat. A szunnyadás
ma nem a belső rendbiztonság jele,
de a túlzott derűlátás se. A "majd
csak lesz valahogy" se, a "nekünk
úgyis mindegy" se, az "ennél rosz-
szabb már úgy sem lehet" se, a
"dolgozó emberre mindenkinek
szüksége van" se, a "parasztságot
ez úgy se érdekli" se, a "nem olyan
vörös az" se és így tovább... Az
egyház számára Magyarországon
eljött az: idők teljessége! Az aratni
való sok! Majdnem minden faluban
van templom, van iskola, van lel-
kész, tanító és presbitérium, tehát

'az egyháznak van a legelterjedtebb
szervezete, kész és képzett mun-
kásai rendelkezésre állanak, van Ura
és Krisztusa, Akitől erejét meríti.
van mondanivalója: az evangelium.
De nem elég az igehirdetés és szerit-
ségek kiszolg áltatása az eddigi szo-
kásos keretek között, meg kell moz-
dulnia a Luther Szövetségnek, az
Evangéliumi Munkásszövetségnek,
a KIE-nek, a népf'őiskol ának, az ele-
rnitől az egyetemig minden iskolá-
nak, az intézményeknek, a sajtó-
nak, az evangelizációnak. és mind-
egyiknek embertől emberig kell az
üzenetet harsonázni: rendnek kell
lenni; erős, egészséges, éber keresz-
tyén testvéri rendnek. Ma minden
ember résztvesz a történelem írás-

•

ban és minden ember felelős érette.
De különösen a hivatalosan kiv é-

lasztottak! Legyünk egyek a harc-
ban, a felelősségvállalásban, az:
imádkozásban, a munkában és a jó
reménységben. "Vigyázzatok, állja-
tok meg a hitben ... !"

A gyári szahadídészervezeíek
kirnutatást adtak arról a munkáról,
amelyet önként vállaltak. minden
állami rendelet nélkül s amelyre ön-
szántukból adták a milliókat, Hu-
szonkét vállalat, amelyekhez 230.000
rnunkavállaló tartozik, az 1942-es
esztendőig munkásjóléti,. szórakoz-
tató, kultúrális és testedzesi célokra
összesen 20 millió pengőt áldozott.
Méltán hangzottak el napilapokban
kissé avanykás megjegyzések erről
az áldozatról, hiszen aki hozzáve-
tőlegesen ismeri a mai haditerme-
léssei járó nyereségeket (1. mérle-
geket!) s aki azokban olvasni tud.
az kellően értékeli ezt a buzgósá-
got. Ezzel kapcsolatban most más
jelenségekre akarunk reámutatni.
Először is arra, hogy a gyári sza-
badidő szervezetek munkatervének
összeállításában nem jutnak szehez
a fizikai mutikésok, holott ez az
egyik biztos módja annak, hogy a
munkásság igényeinek, vágyainak
megfelelően folyjék az érdekükben
indított munka. Évtizedek óta
arnúgy is bizalmatlanek minden "fö.
lülről" jövő gondolattal szemben.
Ilyen bekapcsolódás lehetővé tenné
a munkások vezetőinek eszmélését,
sőt a közülük való vezetők kikép-
zését is. Egyben helyes képet kap-
hatnának szellemi helyzetükről. Nem
szabad félni ettől az újítástói, hi.
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Európa címen új művészeti es irodalmi folyó irat indult, Vásárhelyi
Z. Emil; a Pásztortűz szerkesztőjének szerkesztésében, A folyó irat repre-
z.entatív tartalommal és külsővel jelent meg. A háború ötödik évében ez
:a folyóirat a magyar kultúra teljesítőképességének gyönyörű bizony-
sága. Az első számában Gerevich Tibor a magyar és nérnet gótika
kűlönbözőségének kérdését tárgyalja a kassai dóm és a benne talál-
ható rnűvészeti anyag figyelembevételével. Felvinczy Takáeh Zoltán sok
színes képpel mutatja be az erdélyi örmény művészet remekeit. Bierbauer
Virgil a magyarországi török fürdökröt ir, Libertini Guido, a pesti egye-
'tem olasz tanára Szicilia rómaikori művészetével foglalkozik, Palotay
Gertrud pedig akalotaszegi hímzések török elemeiről értekezik. Tamási
;Aron novellaja s néhány cikk a színj átszással kapcsolatban egészítik ki
.az első szám tartalmát.

Pataky Tibor államtitkár mondta az S. D. G. sárospataki táborozásán
tartott beszédében: "A nemzetnek elsőrendű kötelessége, hogya szórvány-
vidéken élő magyarságot erkölcsileg, szellemileg és nem. utolsósorban
'anyagilag megerősítse, hogy a szórványmagyarok nagy magyar hivatás-
tudat és nagy magyar gondolat hordozóinak, az egyetemes magyarság
elöörseinek, nem pedig utóvédjelnek érezzék magukat."

Délerdélyben új magyar folyóirat indult Havi Szemle címen. A folyó-
·iratot keresztyén szellemi közművelődési és szépirodalmi lapnak szánják,
szerkesztöi Molnár Árpád, Olasz Lajos, Fodor József, Vita Zsigmond.

Az aradi Kőlcsey Egylet könyvek kiadását tervezi. Szükséges meg-
szervezní a magyar könyvkiadást, mert Délerdélyben kifogynak a magyar
betűből. Egyelőre három magyar regényt készülnek kiadni: Mikszáth: Két
koldusdiák, Móricz: Pillangó és Szemlér Ferenc: Hazaj áró lélek c: művét.
A magyárok remélik, hogyaromán hatóságok lehetövé teszik e könyvek
kiadását, annál is inkább, mert az északerdélyi románságriak a vissza-
csatolás óta több mint száz kiadványra volt lehetősége.

Bánát nérnet megszállás alatt álló részén a magyarság iskolaviszonyai
a következöképen alakultak: Juhász Ferenc nagybecskereki újságíró 1941.
máj. 7-én körrendeletet bocsátott ki, melyben az összes magyar nyeívű
iskolákötelesek és tanerők összeírását, valamint magyarnyelvű oktatás meg-
szervezését rendelte el. A bánáti népcsoportok közül a magyarság szer-
vezte meg először közoktatását. Jelenleg 86 elemi iskola rnűködik 13.220
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szen a' megbeszélésekből való ki-
zár ásuk csak növeli a magukba foj-
tott indulatot, a méltánytalanság,
mellőzés és lebecsülés érzését. Más-
.részt a szabadidő szervezeteknek
hibája, hogy aránytalanul többet ál-
doznak testedzésre (1. gyári labda-
rugó csapatokl) es. az ezzel' kap-
csolatban szükséges intézmények
létesítésére, .mínt kultúraterjesztésre
és szociális gondozásra együttvéve.
Nyilvánvaló, hogy a vállalatok ál-
dozata nem haszontalan saját szem-
pontjukból. mert van benne valami
elterelő szándék, de éppen ezért
érthetetlen a jövőre való gondolás
teljes mellőzése. Népünknek sokkal
nagyobb nyeresége lenne s még a
.szocialista rnozgalrnaknak is nem-
·zeti tartalmat adhatna, a művelt

munkás fej! Többet ér ma 500 nyu-
godt, bölcs észjárású munkás, mint
50.000 forrófejű, labdarugó-pályán
izguló "szurkoló" ... Végül hiányos
a szociélis munka. Kimerül az apró-
ságokban, az akciókban, szociális
jellegű ünnepély-rendezésben.: a se-
gélyezésben, ae nem látjuk a nagy-
vonalú terveket és azok megvaló-
sulását. A fö szempont 'legyen a
család, a' gyermek és ami ezzel kap-
csolatos. Az otthonok építése, sőt
iskolákról való gondoskodás ma
már elmellőzhetetlen. Nagy általá-
nosságban ezek a rnegjegyzéseink,
amelyeknek egy az' alapja: adjon
az állam rendelkezéseket, előíráso-
kat anagyiparnak és ne bízza an-
nak kénye-kedvére ...

•
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ma~yar tanulóval. 28 óvoda 1516 magyar gyermeket nevel. A nagybecs-
kereki 8 osztályú magyar gimnázium 400 diákkal, a 4 osztályú kereske-
-delmi középiskola és polgári iskola 494 tanulóval, a nagykikindai 7 osz-
tályú középiskola 319 tanulóval, a pancsovai 5 osztályú gimnázium 197
tanulóval, a törökbecsei 4 osztályú gimnázium 201 tanulóval, a verseci
-4 'osztályú magángimnáziuín 109 tanulóval, a torontál vásárhelyi középiskola
105 tanulóval végzi magyar hivatását.

A Németorsz'ágban élő megvetek zöme Berlinben él, s itt a legszer-
vezettebb. Az 1846-ban alakult Berlini Magyar Egyesületen k ívül a Magya-
rok Nemzeti Kultúrszövetsége, a Petőfi Magyar Egylet, valamint a Berlini
M"ágyar Iskolaegyesület végzi a kint élő magyárok között társadalmi mun-
'káiat, A magyarok szellemi együtt tartására és tájékoztatására a Magyar
Nemzeti Hiradó szolg ál. A Berlini Magyar Iskolaegyesület az iskoláköte-
lesek magyar nevelésén kivül magyarországi nyaraltatásokat is szervez
·5-6 hétre.

A budapesti Református Gimnázium új épületét reformáció emlék-
ünnepéri avatták fel a Kormányzó jelenlétében. Az új épületben tovább
dolgozó nagymultú református gimnáziumot 36 magyar református közép-
Iskola üdvözölte. Szinyey Merse Jenő kultuszminiszter emelkedett szavak-
ban ünnepelte az egyházi iskolák nemzeti szerepét: "A nagy világégés
között fejeződik be ez az építkezés. Ez is bizonyíték, hogya legnagyobb
nehézségek között is szolg álni tudjuk a magyar kultúra ügyét, ha egyház,
~állam és társadalom összefognak".

Pécs városa huszonhétezer kötetes Közművelődési Könyvtárat nyitott
·meg. Pécs polgármestere, Esztergár Lajos, aki kifogyhatatlan a magyar
városépítés és váro művelés gondolataiban, s fáradhatatlan e gondolatok
-f orradalrn i keresztülvitelében, újabb példát mutatott ötlettel en kollég ái-
nak. A könyvtár használatát szociális szempontok alapj án szervezték meg.
Könyvtári órák este vannak, használati díj _egész évre egy pengő.

Rotnén nyelvű Heidelbergi Kátét adott ki az erdélyi Református Egy-
házkerület. A kiadvány célja, hogy szórványban élő, s magyar nyelvüket
-elfelejtett reformátusoknak tankönyvül szolgáljon. A Káté magyar szöveget
is közöl, így segítségével magyarul is lehet tanulni. A .Heídelbergi Kátét
roman nyelven először 1. Rákóczy György adta ki 1642-ben és 1648-ban.
Utoljára II. Rákóczy György adta ki 1656-ban.

FOLYóIRATOK.

A Magyar Vt c. világnézeti és társadalompolitikai hetirapot ezentúl
'utcán is f'og iák árusítani. A Magyar nt szép fejlődéséhez és jó magyar
:szolgálatához innen is Isten áldását kérjük. Néhány lelkes fiatalember
"diáklapjából" . ma már az egyik legszámottevőbb társadalmi figyelőnk
kilődött ki. '

Az Egység útja Luther Márton imáj át közli az egységért Dénes Mihály
. zép fordításában, s igen érdekes dolgozatot közöl "Assisi Szent Ferenc
.és a protestáns történetírás". címmel Balanyi György tollából. A cikk
.végig megy az Assisi Ferenccel foglalkozó. protestáns irodalom egész
törtérietén. s anna.k jelentősebb fejezeteit bővebben is ismerteti. Schrökh,

.Gieseler, Hase, .Müller, Thode, Sabatier munkáinál hosszasabban időzik,

.s megállapítja, hogya protestáns történetírás először gúnyolódott Szent
Ferenc alakjával kapcsolatba.n, később azonban inkább az a törekvés nyil-

.vánult meg benne, hogy Ferencet, mint az egyházatyákat is a protestáns
Keresztyénség nagyjai kőzé emelje, s Ferencet a katolikus keresztyénség-
.gel szemben forradalomban lévőnek mutassa be. E szerint Szent Ferenc

.js. egy derékbatört vallásos reformátor lett volna, akinek m illiókra szánt
vallásos népmozgalma csak a körülmények folytán szorult össze egy új-

'szerü szerzetesrend alap ításává. Ezt a beállítást a cikkíró visszautasítja, s
: ebben a törekvésében Hase és Sabatier ilyenirányú munkáival szemben
-rnegjelent protestáns ellenvéleményekre hivatkozik, egyebekben megálla-
.pitja, hogy a protestáns történetírás problémafelvetése nélkül a rk. theo-
logia sohasem tudott volna olyan alaposan foglalkozni Ferenc alakjával,
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érdemlő szempont és leülönösen a
nagy gonddal összeválogatott é.
ismertetett irodalom egyszersmind
a szerző alapos tájékozottságának a
bizonysága. Bár az irodalom túl-
nyomó része r. katolikus jellegű,
őszinte elismeréssel és tárgyilagos-
ságg al hivatkozik a protestáns iro-
dalom jelesebb termékeire is. Ter-
mészetes, hogy protestáns 'szem-
pontból ez az irodalom még lénye-
ges kiegészítésre szorulna. De ab-
ból is, amit a saját szempontjából
érthető korlátozással nyujt, sokat
okulhat minden protestáns egyház-
történész, illetve teológus is. Külö-
nösen figyelemreméltó a lélektani
és valláslélektani felkészültségnek
nyomatékos hangsúlyozása. Végső
következtetését pedig így foglalja
össze: "A mi viszonyaink közt egy-

mint így. Ezt a kétirányú kutatást a protestáns és katolikus tudós együtt-
működés szép példájának tartja.

ZENE.
Az Énekszó c. s a magyar népdal és népzene terjesztésének zolgá-

latában álló folyóirat közli, hogy az erdélyi tk: püspök hat erdélyi -közép-
iskolában bevezeti a heti egy énekórát a középiskolák mind a nyolc osz-
tályában. .

A Katolikus Kántorszövetség ügyvezető igazgatója, Faludi Béla, a
következö üzenetet intézte kántor-társaihoz: "Minden katolikus kántornak
magyar becsületéből folyó kötelesség e, hogy azon a fontos őrhelyén, ahova
a Gondviselés állította, a zenei magyarság apostolává legyen. Ezért zenei
ismereteit annyira kell fejlesztenie, hogy önmagá biztos kézzel tudjon
nyulni a magyar népzenekincshez, és mint a helység sokszor egyetlen zenei.
szaktekintélye, környezetét és mindenkit, akit elér, megtanítsa magyarul
énekelni."

Két ilyen hírt szívesen olvasnánk protestáns oldalról is.
A Budapesti Népművelési Bizottság népdaltanfolyamot kezd a Zene-

rrrűvészetí Főiskolán.
. A magyar zene külföldi sikerét mutatja rnűvészeink nagy keresettség e,
Anda Géza Németországban és Svájcban, Károlyi Gyula északi és dél-
európai államokban, Faragó György Belgiumban, Hollandiában, Skandiná-
viában, Por tug áliában, Bulgáriában, Dániel Ernő a berlini Filharmonikusok-
kal, a Végh-quartett Bulgáriában és Hollandiában, Böszörrnényi Nagy Béla
olasz, német és svéd túrán, Martzy Johanna Hollandiában Mengelberggel
hangversenyez.

A Helsinki-i operaház bemutatta a Bánk Bánt. A zenekart Ferencsik
János vezényel te, a díszleteket Oláh Gusztáv é~ Márk Tivadar tervezte,
s az előadást Nádasdy Kálmán rendezte. A finn Nemzeti Szinház Németh
László: Villámfénynél és Zilahy Lajos: Zenebohócok c. drámájának be-
mutatóját tervezi.

A Székeslövérosi Ének és Zenekar nagy sikerrel mutatta be elöször
Cherubini C-moll .requiernjét. Az előadást Karvaly Viktor vezényel te.

Dessery=Idéroce ..
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IROK. KONYVEK

Vanyó Tihamér O. S. B.: Az
egyháztörténész szemhatára. Pan-
nonhalma, 1943. - 48 1. -:-- Vanyó
Ti'hamér pannonhalmi bencéstanár
egyháztörténeti munkásságára már
protestáns körök is Ielf igy eltek. A
plébániatörténett rás módszerta ná ról
írt kitűnő könyve elismerésben ré-
szesült (1. folyóiratunk 1942. évf. 8.
sz. 187. 1.). Ez a kis könyve az
előbbire támaszkodva most az egy-
háztörténetírás módszertanához
nyujt ugyancsak kornoly és ala-
pos alapvetést és útbaigazítást.
Négy fejezetben szól az egyháztör-
ténész ismeretbeli, módszeres és ha-
bitusbeli felkészültségének követel-
ményeiről, s ennék során bizony
igen széleskörű tájékozottságot kí.
ván a tudományok és az élet kü-
lönbözö területein. A sok figyelmet



előre arra kell törekednünk, hogy
a külföldi, elsősorban a német pro-
testáns történetírás által rendkívül
finomsággal, mélyreható elemzéssel
ki dolgozott módszerés elveket józa-
nul alkalmazzuk." - Vanyó Tiha-
mérban az egyházáért lelkesen dol-
gozó' s amellett mégis higgadt,
őszintén tárgyilagosságra igyekvő,

,nyilt sz ívű és széleslátókörü s
mindezért teljes megbecsülést ér-
dernlö tudóst ismertünk meg. Érté-
kes munkáinak mi is örülünk, s bí-
zunk abban', hogy ezen az úton a
hazai római katolikus és protestáns
tudományos rnunka jelentősen kö
zelebb kerül egymáshoz. W. O.

Belányi László: Zsidobuitetés,
strohmenség, jogosulatlan iparűzés.
(A magyar Zsidókutató Intézet ki-
adványai 1.) Budapest, 1943. Cent-
rum-kiadóvállalat. - A zsidó törvé-
nyek nyomán igen sokszor beszé-
lünk zsidó buj ta tás ról és strohmann-
ságról, sokszor a nélkül, hogy való-
jában tisztában lennénk ezekkel a
fogalmakkal. Hatóságoknak is szük-
séges jól ismerni azokat a jogsza-
bályokat, amelyek a zsidóságnak a
gazdasági életben való visszaszorí-
tására vonatkoznak. Első sorban
ilyen, az érdekelteknek szánt hasz-
nálatra állította össze Belanyi a vo-
natkozó jogszabályokat. De könyve
tanulságos lehet azoknak is, akik
általában foglalkoznak a zsidóság-

gal kapcsolatos társadalompolitikai
jelenségekkel. -r.

Nagy Gyula; Dei" Doppelaspekt
der Seele in Pleions Jugend- und
Reilezeitdialogen. Weida, 1943. Ader-
hold. - Platon lélektanát adja a'
szerző .ebben, a berlini egyetemen
benyujtott és elfogadott, doktori
értekezésében. Bevezetésében nyo-

mozza a Platon előtti görög gon-
dolkodás területén a platoni lélek-
fogalom történeti kezdeteit, me-
Iyek Platonnal a lélek kettősségéről
szóló jellegzetes tanításban csúcso-
sodtak ki. Ennek rnegf'elelően is-
merteti először a lélek ernpirikus :
mulandó tartalmat, mint sokaságot,
azután a ·Iélek ideális-örök tartal-
mát, mint egységet. Megállapítja,
hogy platoniértelemben a lélek ezt
a kettős természetét, legalább is
evilág on, sohasem vetkezi le, de út-
ban 'van affelé, hogy mindinkább
eljusson abban az állapotába, mely-
ben a .Jélekrnag", az egység le-
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gyen meghatározó s uralkodó ele-
mévé. Effelé készteti a lélek egé-
szét átható erósz s ennek eszköze
a logosz. Végül beilleszti a lélekről
szó.ó tanítását Platon metaf izrká-
jának egészébe s a platoni életfor-
ma összefüggésében rnut atja meg.
A tudományos köztudatban gyakran
elhomályosodik az a nagyon is
hangsúlyozandó tény, hogy az ókor-
ban merőben mást értettek lelken,'
mint manapság. Távol állott az
ókori lélekfogalomtól az autonóm
én, az etikai ideálizrnus, az indivi.
dualitás jellegzetesen modern kép-
zete. Mikor erre a szerzö. nyoma-
tékosan rámutat, egyben részlete-
sen; nagy filológiai gondossággal
és hűséggel kifejti az ókori lélek,
felfogás prototípusát, legnagyobb
filozófiai és történeti, egyben teo-
lógiai fontosságú megnyilatkozását.

F. 1.
Traeger Ernő: A zsoltárok köny-

vével. Budapest, Új Idők Irodalmi
Intézet. - A zsoltárok könyve év-
századok óta a keresztyénség leg-
többet használt, mélységes imádsá-
gos könyve. Ezért a kegyes lélek
miridig újból visszatér hozzá, hité-
nek elmélyítése és erősítése végett.
Oe a zsoltárok könyve költői mű
is, megragad kifejező erejének gaz-
dagságával, gondolatainak a szár-
nyalásával. Igy érthető, Ihogy min-
dig újból izgatja a költők Iantá-
zf áját és arra ösztönzi őket, hogy
megpróbálják egyéni hitük kifeje-
zési formáiba átönteni. Traeger
Ernőben találkozik a vallásos lé-
lek és a poéta: így született meg
ez a könyv. A költernények fölé
mottóul egy-egy zsoltárvers kerül,
jeléűl annak, hogy nem akarja a
zsoltárok teljes gondolatgazdagsá-
gát kimeríteni. Oe amit elmond,
ahhoz a "zsoltárok könyvével" a
kezében jut. Igy telnek meg költe ,
ményei belső tartalommal. Tartóz-
kodó, szemérmes formában mondja
el mondanivalóját: mintegy csak
sejtteti a küzködést, melyet az Irás
szava lelkében keltett. Azonban ép-
pen így szólal meg igazában a lé-
lek hangja. Karner.

Voinovich Géza: Arcok és álar-
cok. Budapest, Franklin Társulat. -
Csokorba gyüjtött elbeszélések: arc-
képek, sokszor a ránk erőltetett
álarc szelíd, kissé rezignált humorú
fellibbentése. A mai társadalom
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alakjai szólalnak meg, közben-köz-
ben a költö visszatekint a multba
is, Napoleon, Goethe és Eckerrnann,
majd .Kisfaludy Károly árnyai kí-
sértenek, A mai embert is, meg a
multat is a középosztály szernüve-
gén keresztül nézi: akkor is, ha az
assöbb osztályok fiairól van szo.
Oe éppen ebből a nézőpontból néz-
ve van képeiben jellemző erő: bi-
zonyára sokan lesznek, akik képeit
szívesen olvassák és elmerengenek
fölöttük. K.

Szenczei László: A halál és ta-
nítványa. Budapest, ,iÚj idők" iro-
dalmi intézet kiadása. ~ Aligha
gondoltuk volna, hogy - ha elér-
kezik a magyar mult nagy alakjait
is föl idéző "életrajzi regény" ker-
szaka. - Apácz aí Csere János
alakja nem az elsők között lesz a
fölid,ézettek sorában. Hogy épen a
költö számára mennyire vonzó
Apáczai személyisége, ennek Aprily
"A 'házsongárdi temetőben" című
gyönyörű verse a 'bizonysága.
Kovách Aladár nemrégiben a szin-
padra vitte "Téli zsoltár" című da-
rabj ával a nagy tanítómester élete
tragikumát. Most egy fiatal erdélyi
író, Szenczei László, "A halál és ta-
nítványa" címen regény alakjában
hozza elérik a magyar kultúrának
nagy álornlátóját. Nem könnyű fel-
adatra vállalkozott. Aránylag kevés
az, amit az egykorú irodalomban
Apáczairól olvasunk Bethlen
Miklós önéletírása adja a legtöb-
bet ...!..., irodalmi hagyatéka se sok
- az enciklopédián és logikáján
kívül néhány beszéd -, lelki, szel-
lemi fejlődéséről meg épen keveset
tudunk. Szenczeiben, jóformán min-
den oldal tanúsága ennek, folyton
viaskodott egymással minden figye-
16, felhasználó gondos életrajzíró és
a 'képzeletet, megjelenítő erejét ér-
vényesülni engedő regényíró. Nem
tudtak azonban úgy megegyezni
egymással, hogy "A halál és tanít-
ványa" besorozható volna az "élet-
rajzi regény" műf ajába. Az 'élet-
rajzíró sok mindent megírt, amit a
regényíró mint fölösleges terhet
szívesen elhagyott volna és a re-
gényíró tollában sok minden benne
maradt, mert az életrajzíró' szigo-

.Iúan rajta tartotta a szemét. Azt
viszont el kell ismernünk, hogy
egyik is, másik Fsb-ecsü'letes igye-
hi ettel végezte munkáját s meg-

csodáltatja. megszeretteti velünk
ezt 8 szinte prófétai szabású em-
berét a magyar multriak, akinek ma
is sok tekintetben sútyos mondani-
valója van számunkra. Hálásak va-
gyunk a könyvé rt az írónak is, a
kiadónak is. " 'P. p_

Jalmari Jaakkola: A finnek tör-
ténete. Budapest, "A Magyar Tör-
téne.rni Társulat kiadása. - Amint r

kezünkbe vesszük, megállapít juk,
hogy hézagpótló, várva-várt. . idő-
szerű könyv, S örömünket, hogy'
végr-e áttekinthetjük a finn testvér-
népnek a történetet, csak fokozza
a szerző iránt való, mindjárt a
könyv kézbevételekor megszólaló
bizalom. Mert annak, ezt megátla-
pitjuk mindiárt eleve, aki vállalni
meri egy olyan 'darab moz g almas
történelemnek, mint a Iinnek tör-
ténete, 138 oldalon való elmondá-
sát, teljes biztonsággal kell ural-
kodnia az anyag felett. Egyrészt a
Kalevala értékelését adó fejezetek,
másrészt a Finnországnak és Svéd-
.orsz ágnak századokon át egybefo-
nódó történelméről szóló fejezetek
nyujtanak meglepően sok újat al:
olvasónak. Csak az kár, hogy al:
u tgf,sÓ két évszázad belső, szellemi
cs lelki történelméről nem ad tá-
jékoztatást ez a máskülönben olyan
gazdag anyagot áttekinthetően
elénk táró könyv. Amit a mult szá-
zad első felének szellemi és lelki
átalakulásai ról rnorid el a 112. ol-
dalon, végkép nem elegendő. A!ki.
nem tudja,. hogy akkor l)liment
.végbe a finn 'nép lelkében, az nem
érti meg a ma finn törénelmét..·'

, P. P.
Mátyás Ernő: 'Ojszövetségi kiie-

lentéstörténet.. Budapest, 1943. A
Magyar Református Egyház ki.
adása. 590 lap. - Az utóbbi évek-
ben egész sora jelerit meg a ma-
gyar protestáns teológiai tudorná-
nyos munk áknak. Mátyás Ernő előt-
tünk fekvő újszövetségi teológiája
kiemelkedő helyet biztosít magának
ezeknek a sorában. Már a terje-
delmévei is meglep, de ennél
még Iontosabb a tartalmi súlya. Az
első főrész "Jezus Krisztus evan-
géliomá"-t tárgyalja és pedig rövid
kortörténeti áttekintés után először
Jézus személyisége, utána .igehirde-
tése Istenről, Isten országáról; Isten
aka,r at á ról,: és "az Isterr szin'~"e!ö.tt
ál.ó emberről" kerülnek sorra. A



második fejezet "Pál apostol evan ,
géliomá"-t taglalja nagyjában ha-
son/ló Ie'lépít ésben: a kortörténeti
áttekintés után Pál apostol szemé-
lyiség e azután ig ehi rdetése kerül

··sorra. 'Ebbe .a részbe osztja. be a
szerz ö a Zsidókhoz írt levelet is. A
.hármadik főrész il "János apostol
írása szerint való evangéliom"-mal
Iogla.koz ik. Itt is az apostol "vi-
Iág a", "személyisége" és "igehirde-
tése" kerülnek sorra. Ez a vázlatos
áttekintés mutatja, hogyegységesen
átgondolt rnűvel van dolgunk, me-
Jyet a szerző első sorban történeti
.szempontok szerint épít fel: ezeken
a történeti szempontokon erősen
éreztetik még a hatásukat az Ú. n.
vallástörténeti szemléletmód kate-
góriái. Oe e hatásokat erősen ke-
resztezika dialektikus teológia ál-
tal érvényesített szempontok: a
tárgyalási módot és az alapvető ka-
tegóriákat ezek határozzák meg.
Jgy mondja szerző könyvét "kije-
lentéstörténet"-nek és ' teszi köz-

-pontí, .f'cgalornmá az egyes részek-
ben az evangéliumot. Amit így az
.egész felépítésre vonatkozólag meg-
állapíthatunk, azt szinte minden

-egyes paragrafuson újra megfigyeí-
hetünk. Oe ennél fontosabb, hogy

.a tárgyalás során mindenütt meg-
figyelhető az a gondos, a legszá-
mottevőbb teológiai irodalmat ki-
aknázó tudományos munkarnódszer,
-amely az alapvető szempontokat

.erneli ki, nem merül el a részletek-
.ben, hanem inkább áttekintő elő-
adásmódra törekszik. Sajnos, nem
mehetünk részletekbe, nem is volna
helyes részünkről olyan aprólékos
kifogásokat felhozni, .melyek az
.ilyesf éle műveknél viszonylag köny-
nyen 'adódnak. Oe két hiányt mégis
meg kell említenünk: hiányzik az
ú. n. ösgyülekezet és a katolikus
levelek "teológiájának" az ismer-
tetése. Pedig éppen a kijelentés-

,t'örténet szempontja igényelte
volneezeknek a felvételét e műbe.
De ez a hiány ne kisebbítse a hálán-

.kat a gazdag ajándékért. Karner.

Benedek Elek: Falusi bohém ek.
'Budapest, Új Idők Irod. Intézet. ~
.Benedek Erek legjobb, tösgyökeres
magyar íróirík közé tartozik. Kár,
hogy sokan csak mint ifjúsági írót
tartják számon, és hogy újabbari
már onnan is kiszo rítják nemes ve-
retű idealizmussal telt műveít. Ezért

•
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most fokozott örömmel vesszük ke-
zünkbe ezt a kötetet, mely Benedek
Eleknek egy egész sor pompás er-
délyi tárgyú és hangulatú elbeszé-
lését köti csokorra. Benedek Elek
szelid humora, ízes magyarsága,
pompás megfigyelő készsége, reme-
kül formált -alakjainak életszerű-
sége, fínom csiszolású elbeszélő-
készsége és nem utolsó sorban
emelkedett erkölcsi gondolkodása.
mely azonban sohasem tanít tola-
kodóan, hanem szelíd elnézéssel
megérti a bohém ifjúságot is, -
teszik ezt a könyvet igazi értékke
és többszöri elolvasá st is megér-
demlő élvezetes olvasmánnyá. K.

Németh Lászlót Móricz Zsigmond.
Budapest, Turul kiadás. - Nem iro-
dalomtörténeti tanulmány ez a
könyv, hanem apróbb-nagyobb szél-
jegyzeteket tartalmaz csupán a
nagy íróról, amelyek túlnyomó részt
személyes érintkezéseik emlékei.
Minden tudorriányoskodás hiányzik
alapokról, de mégis (talán éppen
ezért) igen érdekel és jellemzőek
Németh László mondanivalói. Egy
teljes Móricz-monográfia nem nél-
különzheti őket, mert a sok jelen-
tékte.ennek látszó közlésben, apró
moz aikokban elszórtan karakterisz-
tikus írói arckép formálódik ki.
Látszólag csak a személyes kapcso-
latok feltárása Németh László
egyetlen' célja a kis könyvecskével,
lényegében azonban sokkal több;
egyik-másik fejezete olyan mozz a.
natokra I világít rá, amelyek még a
tájékozottak előtt "is meglepetés-
számba mennek mind az író meg-
ismerésében, mind pedig helyes
megítélésében. A lassan gyarapodó
Móricz irodalomban Németh László
rnunk ája feltétlen becses da rab
adatgyüjteményével, valamint érté-
kelő szempontjaival. Az meg egye-
nesen kiemeli a hasonló tárgyú írá-
sok közül,' hogy minden sora lé-
lekrokcn, meleg emlékezés az írá-
saiban nagy és hatásában is rend-
kívűli író ra. A. E .

Darvas József: Szakadék. Dráma.
3 felvonásban. Budapest, Magyar
Élet kiadás. - A már ismert (s e
.hasábokon is ismertetett) regény

"dr am atizálas a a munka. Kétségte-
len, hogy a történetben rengeteg
drámai mag van, az is bizonyos,
hogy Oarvas mondanivalói felettébb
uiszerüek, nem vitatható, hogy az
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1:'0 nincs híjával!" erőnek, írói véna.
nak, szívvel és lélekkel szól, azon-
ban írása még sem igazi dráma.
Egy-két jól megrajzolt alak mellett
nincs benne elég erő ahhoz, hogy
dramava kerekedjék, mert a szerző
nem érett még meg a színpad zárt
forniáinak kitöltéséhez, szigorú sza-
bá.yamak maradéktalan érvényesi-
tésehez. Munkájából hiányzik a
drámai hítel, epikummá erőtlenedik
a különben jól elgondolt történet.
Ez egyébként arról szól, hogy a
paraszti sorsból származott tanítót,
noha azt egyéni bo!dogságkeresésé-
bel! 12 fajtája és társadalmi osztá-
lya Iránti törhetetlen szeretete ve-
zeti, nem éru meg faluja, hanem
csökönyös, századok történelme ál-
tal táp'ált szakadékkal eltaszítja
magától. Igy egy mondatba sűrítve
a pr obtérnát, úgy tetszik, hogy a
Szakadéle ki __áló an alkalmas a rra is,
hogy nem tisztán irodalmi célz atos-
,á,"ú. hanem másirányú, éppen po-

·ILIikai programm szolgáiatába áll-
.jell. Érdekes, hogy nemrégiben lel-
kes zalai falusiak eljátszották a
darabot maguknak otthon (az író
dicséretét szolgálja, hogy <8 nép
magáénak érezte és vállalta a tör-
ténetet), azután Budapesten is,
mintegy dokumentálni óhajtván,
hogy a falú látja és ért! már a
maga nagy sorskérdéseit. A. E.

Tombor Tibor: A vér és vas
költője. Budapest, Singer és Wolf-
ner kiadása. D'Annunzióról
szól eza regény, arról a költöröl,
aki a romantikus életpályákban
olyannyira gazdag olaszok között
is a legérdekesebb életek egyikét
élte végig. Szertelen túlzások kö-
zött folyt ez az élet, a sok eszte-
tikuru mellett, amelyre mint deko-
rációra mulhatatlanul szükség e volt
a költőnek, sok olyan mozzanatot
terrrrelt ki magából, amelyek csak
a zseninek kijáró külön mértékkel
mérve fogadhatók el. A regény vé-
gigvezet bennünket ezen a pályán.
Kalauzolása mindvégig színes, ér-
dekes. Nem is annyira regénynek
érezzük, rnint inkább riportsorozat.
nak, ahol az újságtró a pszichole-
zus finom látásával f igyeli meg a
dolgokat és eseményeket, s helyen-

leint a vérbeli író hangján mondja
el őket. Tombor Tibor tehetséges
író, ha ez ,a könyve még nem i
biztosítja számára a helyet az első
sorban, mégis őszinte érdeklödést
keltet vele maga iránt. Különös
érdekességet kapott a kötet most
azáltal, hogy a benne részletekben
megrajzolt politikai és társadalmi
helyzet a tavasz óta (amikor meg-
jelent a könyvpiacon) tökéletesen.
megváltozott. Tombor tárgyilagos-
ságára jellemző, hogy ailig kellene
egy új kiadásban egyik másik sza-
vát is megmásítania. Az az érzé-
sünk, hogy a fasizmus igazi meg-
ítéléséhez (amelytől olyannyira
messze vagyunk még) ez a könyv
is köze.ebb visz bennünket, hiszen
D'Annunziot szívesen számítják
ideológiája miatt ehhez a politikai
állásfoglaláshoz. A. E.

Kardos Tibor: A magyarság an-
tik hagyományai. Budapest, Parthe-
non-kiadás. - A kitűnö tudós és.
jeles humanista Kardos Tibor e re-
mekbe sikerült könyvében a magyar
és antik kulturát teremtő géniusz
négy találkozását írja le. Ez a négy
kor: a kódexeinkben megjelenö ma-
gyar irodalmi. ébredés, a renais-
sance, a latin nyelvű irodalom és.
műf'ajok magyarráválása s végül a
nyelvújítás. Igen sikerültnek kell
tartanunk a nagy gonddal megírt
könyvecskét, egyaránt dicsérjük tö-
mör stílusát, világos elrendezését,
anyagának gazdagságát (meglepö-
mennyiségben ad könyvészetet is a-
befejező fejezetben). Ilyen sürítet-
ten és ennyire világosan nem sok
írás szólt a kérdésről a mégannyira
gazdag magyar irodalomban sem.
E hasábokon egyszer már méItattuk
a Parthenon Társaság [elentőségét,
kiadványainak értéket, ezúttal új-
fent rámutatunk arra, hogy eléggé

. nem is méltányolható az az óriási'
áldozat, amellyel ma, amikor a hu-
manumnak alig hallható a hangja,
ez az elitegyesülés a kultúra értel-

, mének és igazi céljainak biztos hi-
tében fáradhatatlanul éleszti az em-o
beribb gondolkodás szunnyadó tű-
zét. Igazi apostolkodás ez, önzet-
lenül - másokért, törhetetlen esz-
ményekért. A. E.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
'Baro'8-nyomda: Uz.aly és Konc. ~Harangszó nyomdája), Gvör.



Olvasóinkhoz!
Immár a 11. évfolyamába lép, az új esztendőben a "Keresz-

tyén Igazság". Hosszú és nehéz út van mögötte. De Isten meg-
segített és megáldotta munkánkat inkább, hogysem az indulás-
kor rernélhettük volna. Neki legyen hála érte!

Olvasóinknak melegen köszönjük buzgó támogatásukat, lan-
kadatlan hűségüket, szeretetüket. Nélküle nem tudtuk volna szol-
gálatuukat teljesíteni. Kérjük segítségüket továbbra is, hogy az
egyre nehezbedő időkben, fennakadás nélkül tellesíthessük felada-
tunkat egyházunk s a magyarság szolgálatában. '

A növekvő drágaság míatt .folyóiratunk előfizetési díja
Januártól fogva egész évre 10 P, félévre 5 P lesz.

Nehéz szívvel határoztuk el magunkat az előfizetési díj fel-
emelésére, de a szükség kényszerít rá, Hisszük, hog-y olvasóink
megértik a szükség szülte lépést és nem vonják meg tőlünk
támogatásukatéppen most, amikor jobban szükség van a belső,
lélek szerintí erősítésre, mínt valaha.

Isten áldása legyen, olvasóínkdn, munkatársaínkon, mun-
kánkon! '

Hittestvéri üdvözlettel
a "Keresztyén Igazság" szerkesztösége.

Téli vasuti menetrend.

HONNA.N?" I GYÓ~ HOVÁ?
érk. I ind.

Budapest 0.25 1.15 Szornbathely
I-legyesha!om 5.07 . 1.00 I-legyeshalom
Szornbathely 5.22 3.50 Balatonfüred
Hegyeshalom 7.24 3.56 Budapest

, Celldömölk 7.30 5.30 Hegveshalom
Sopron 7.35 '5.29 Sopron
Hegyeshalom 9.13 5.55 Budapest
Budapest 10.06 6.15' Szombathely
Alsóörs 10.08 7.50' Hegyeshalom
Sopron - ~ 12.40 ' 7.45 Budapest
Hegyeshalom 12.46 10.21 Hegyeshalom
Szornbathely , 13.30 12.51 Budapest
Hegyeshalom 13.34 13.53 Budapest
Budapest 13.53 14.05 Hegyeshalom
Sopron 15.37 14.18 Sopron
Budapest 16.28 14.30 Alsóörs
Hegyeshalom 17.13 14.10 Szombathely
Budapest 17.18 16.00 Budapest
Szombathely 17.48 16.34 Hegyeshalom
Hegyeshalom 18.06 18.25 Budapest
Balatonfüred 18,14 18.15 Szombathely
I-legyeshalom 19.56 18.23 Hegyeshalom
Budapest 20.26 18.35 Sopron
Budapest 20.55 21.08 Sopron
Hegyeshalom 22,28 21.10 Celldömölk
Sopron 23.20 21.15 Hegyeshalom



Olyaad! Terjeszd!

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

, kozáshoz. II. kiadás. 60 fillér.
Keresztyén magyar lelki egység. Ára 30 fillér.
Halál,feJfámadás, örökélet. 30 fill. (Il. kiadás.)
Győzelem főidjén. 20 fillér.
Hősök, keresztyének. 30 fillér.
lsten a mi oltalmunk. II. kiadás. Ára 20 fill.
Jézus Ktlsztus egykor és most. Elfogyott.
Evangélium, magyarság. 10 P.
lsten igázsága. (A .Római levél magyarázata)
fíizve 10 P, kötve 14 P.
Máté evangéliuma. Elfogyott.
AJ/am és.telsöbbség, 1 P.
Halhatatlanság vagy feltámadás. 1.20 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél

. magyarázata.) 3 P.
Scholz László: Jézus Krisztus. 2.20 P. (Tömeges rendelésnél

kedvezrnény.)

Prőhle Károly:
Groó 'Gyula:
Balikó Zoltán:

o "
Seholz László:
Dibelius Ottó:
Karner Károly:

" "

"
" "
" "Kiss Jenő:

Megrendelbetők a ••Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában, Sopron.

A könyvek ára, befízethetö a Keresztyén Igazság kiadóhivatal, Sopro-n,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Karácsonyfa a16!
- Karácsonyra megjelenik

"EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK"
c. templom- és egyháztörténeti album. Az evangélikus templomok képeivel,

történetével, útmutatással a templomok építésére, berendezésére stb.
Terjedelme 560 lap, album alakban. - Ára 78 P (két részletben is fizethető!)
Megrendelhetö az "Evangélikus' templomok" kiadóhivatalában,- Budapest,

- IX., Lónyai-u, 5., Rendeljük meg- sürgősen, mivel csak annyi példány készü],
- amennyi előzetes rendelés lesz.

Baron-Dyomda: Unaly 610 KOD" (Hara$z6 nyomdáJa) Gy6r, ADdrány-6t 2••


