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A f)it a gy62elem.
Az a gyözelem, amely legyőzte a világot,

a mi hltűn«. t. jan. 5, 4

A tanítványok a Világgyőző követöinek vallották magukat,
de vajjon világgyőzők voltak ők maguk is? Nem' törpültek-e ti
védtelen gyülekezeteik az államhatalommal szemben? Nem voltak-e
a görögök tisztelefövezte eszményei etésebbek, mint az, amit ők
hirdettek? Nem volt-e ellenállhatatlan hatalma a testi életben gyö-
kerező ösztönöknek ? Fel tudták-e venni a harcot saját testűkkel-
vérükkel? Nem rejleti-e a zsidóságból és a pogányságbot átszálló
örökségben olyan hatalmas erő, hogy lehetettenség volt azt a svo-
lekezetekbölkitisztítani, úgyhogy soha és seho/sem létesűlhetett csak
egy gyülekezet is, amely a világtól teljesen elvált volna? Mindez
nem ingatta meg a tanítványokban azt a föltétlen bizonyosságot:
mi annak a követői vagyunk, aki legyőzte a világot. jános a hivő-
ről mondja ugyanazt, amit jézusról mondott, - nem azt, hogy.
majd egykoT lefogjuk győzni a világot; ha még most nem a mienk
is a győzelem, majd később kivivjuk, Nem. Az anyaszentegyház
későbbi nemzedékei nem lesznek erősebbek az elsőknél. Ellenkező-
leg: a tanítványok komoly megfigyelés alapján attól tartott ak, hogy
a jövendő idők még igen gonosz körülminyeket rejthetnek méhük-
ben az egyházra. Nem majdan később jut az egyháznak osztály-
részül a győzelem ; - a mi hitünk az a győzelem, amely már.
legyőzte a világot. Azáltal, hogy hisznek, a Krisztus sajátjai, benne
vannak a Krisztusban és olyan emberek, akiket az lsten megszen-
teIt a maga számára, és amig ez így van, addig ékvannak fölül
a világgal szemben. Már is meghiusult a világ támadása, mert.
nem bírja megfosztani a tanítványokat jézushoz való bizodalmuk-
tói. Abban btzonyodik be jézus szavának hatalma, igéreteinek igaz
volta es közöttük való jelenlétének valósága, hogy nem ijednek meg.
az eléjük torlódó lehetetlenségek/61 és nem lankadnak meg a rájuk
zúduló minden ellenhatás közepette. Alzol hit van, ott van Lélek.
ahol Lélek van, ott az lsten, és lsten legyőzhetetlen. A "m i hi-
tűnkrál" szál jános apostol; nem egyedül magát rajzolja mint :
olyant, aki legyőzte a világot. Ha az egyedüllétre volna kénysze-
rítve, akkor többé nem volna képes hívőként viselkedni. A Krisz-
tusban való részesség sohasem válhatik magánüggyé .. Ellenkeiőleg,
a hit mindenkor hiveket toborzó hatalomnak bizonyult és gyűleke-
zeteket teremtett, akik egy akarattat Krisztus hiveinek vallották
magukat és egy szivvel-lélekkel az O parancsolata szerint a-sze-
retetben éltek és ezért állottak ott mint győzök a világgal folyta-
tott harcban; mert ők voltak azok, akik hittek. :,

.4. Schlatter .Kennen wir Jesus?"
c. kónyvéM(. Fordltotta - e.
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Merjünk egyház lenni f

Feltűnő lehet ez a cím, de indokolt. Mert sok tétovázásunk.
próbálgatásunk és aggodalmaskedásunk onnan ered, hogy nem
merünk következetesen egyház lenni. A próbát csak az állja meg,
ami az egyház igazi lényegéből folyik és közvetlen feladatával
áll kapcsolatban. Ezt szeretnék e sorok megvilágítani.

Mi az egyház? Azt apostoli hitvallásban azt valljuk: "Hiszek
egy közönséges (egyetemes) keresztyén anyaszentegyházat, szen-
teknek egyességet." Az anyaszentegyház tehát a szentek egyes-
sége. A szentek az Újszövetség szerint a Krisztusban hívők. Szen-
tek nem azért, mert már elérték a teljes tökéletességet, hanem
azért, mert a Szentlélek megszentelő hatása alatt állanak a Krisz-
tusban való hit által. Ezeknek a közössége a keresztyén anya-
szentegyház, más szóval: az egész Ikeresztyénség, - mint Luther
a 3. hitágazat magyarázatában mondja. Ugyanezt vallja az Ágos-
tai Hitvallás, mikor azt mondja, hogy a keresztyén egyház a hí-
vők közössége, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik és a szerit-
ségeket az evangélium szerint szolgáltatják ki. De itt már előt-
tünk van az egyháznak külsö ismertető jele is: az evangélium és
szentségek, amikhez az Úr a maga egyházát kötötte. Ez az egy-
ház látható közösség, amennyiben hívei földi emberek és közös-
ségük látható formák között él és működik a világban. Láthatat-
lan csak annyiban, amennyiben a szívbeli igaz hitet, a Krisztussal
való igaz benső kapcsolatot emberi szem nem ítél heti meg; ez
az Úr joga, aki a szívekbe lát.

Ez az egyház nem emberi intézmény. Nem emberek álltak ösz-
sze, ahogy egyesületet szoktak alapítani bizonyos célok megvaló-
sítására, tehát ez esetben a krisztusi tanítások megőrzésére és
ápolására. A 'keresztyén anyaszentegyház Krisztus művevSzent-
lelkéve" Ö teremtette meg, mikor azon az első pünkösd napján
az Ige hirdetésével három ezer emberben létre hozta a bűnbánó
hitet s magához fűzte őket a kegyelem keresztségével. Ezen a na-
pon lép be ebbe a világba a keresztyén anyaszentegyház, a szen-
tek egyessége. Ettől fogva él és rnűködík a földön. Létének
alapja, fennmaradásának titka, működésének hatása ésáldása
maga Krisztus, aki egyházában él, hat és működik, amint meg-
ígérte: "ime, én ti veletek vagyok mindennap mind a világ vége-
zetéig." .

Ez a közösség a világban van, de nem e világból való. Meg-
különbözteti magát a világtóls nem olvad bele soha; nem alku-
szik meg vele; nem vesz tőle kölcsön sem elveket, sem felada-
tokat, sem módszereket. Elve világos: megmaradni Krisztusban az
Ige alapján a hit által, mely újjá teremti az életet és az élet min-
den körülrnényeiben, a történelem minden alakulatában megmu-
tatja az irányt és megszabja a kötelességet.

. Akik Krisztus híveiv é lettek, azok is akartak és mertek ma-
radni s éppen e hűségüknél fogva 1ttek II világ világossága, a



földnek sava; tierri p'edlg azáltal, hogya vÜágtói ké'rtek tanácsot
és a változó korszellemhez szabrák szolgálatukat. Mindjárt, mi-
kor a világba beléptek, ellenséggel találták magukat szemben,
amint az Úr előre megmondotta, hogy gyűlölni fognak bennete-
ket, miként engem gyűlöltek. De a keresztyének megmaradtak an-
nak, aminek lenniök kellett: egyháznak, a szentek közösségének.
EI akarták őket hallgattatni: de ők nem hallgattak, mert lehetet-
len volt, hogy bizonyságot ne tegyenek arról, amit hallottak és
láttak, arról, ami új emberekke tette őket. Előttük volt a meg-
alkuvás lehetősége. Emberileg véve így is megőrizhették volna
ideig-óráig Krisztus emlékét. Oe ők nem emléket őrizték, hanem
Krisztus tartotta és őrizte őket, akire támaszkodtak, akiből erőt
merítettek. Egyfelől ott volt velük szemben a zsidózó irány, mely
az evangéliumból is új törvényt akart csinálni; másfelől a pogány
befolyás, amely laza felfogásával a keresztyénséget kiforgatta
volna az Úrhoz való föltétlen kötöttségéböl. A keresztyének, kö-
vetve az apostolokat, megállottak a krisztusi alapon, szóval mer-
tek egyház lenni.

Az üldözések idején talán szintén könnyíthettek volna lelki-
ismeretűkön és helyzetükön, ha azt mondják: hajoljunk meg kül-
söleg a cézátok előtt és, ha kívánják, tömjénézzünk szobraik
előtt s alkalmazkodjunk kömyezetünkhöz: amellett bensőleg ma-
radhatunk, amik vagyunk: keresztyének. De erre a hazugságra
nem voltak képesek, és nem is lehettek; mert megtagadták volna
Krisztust s maguk mondták volna ki maguk felett az ítéletet.
Azzal, hogy egyház mertek maradni, az evangélium letéteménye-
sei és az emberiség jótevői maradtak

A gnoszticizmus, ez a zsidóság hagyományaiból és lelkületé-
böl, másrészt és főleg a pogányság bölcseletéből és mísztériumaí-
ból táplálkozó sok válfajú áramlat több mint egy századon át
kísértette az egyházat és igyekezett kiforgatni mivoltából; de az
egyház egyház maradt s buzgó hitvallóival élén legyőzte a vesze-
delmes kísértést. Ugyanez áll az ariánusok ellen folytatott hosz-
szú küzdelernröl. Az egyház kiállotta ezt a megpróbáltatást is,
mert egyház mert maradni, azon az alapon, melyen kívül senki
más alapot nem vethet s ez a Krisztus.

Mikor legnagyobb volt a veszedelem, hogy az egyház egé-
szen kivetkőzik mivoltából s a szentek (hívők) közössége Krisz-
tus teste helyett hatalmi intézrnénnyé és emberi tanítások és szo-
kások színhelyévé válik, akkor ismét az mentette meg az egyhá-
zat, hogy voltak, akik megértették és megtapasztalták Krisztust
és egyház mertek maradni. Ez a reformáció, az egyház Urának
műve Luther által. Nem új egyház az, amely a reformáció által
kilép a küzdótérre, hanem, az apostolok egyháza, melyet az em-.
beri intézmények. és tanítások már-már eltemettek. Luther mu-
tatta meg, hogyan kelJ az egyháznak egyháznak lennie. Krisztus
altat, aki Istentől rendelt igazságunk, bölcseségünk, szentségünk
és váltságunk. Ha Luther egyedül marad, akkor sem tehet máso,
ként; Krisztussal áll vagy bukik; de Ot meg nem tagadhatja. Nem
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marad egyedül: at egyház feltámad és él. A reformáció hatása
még a római katolikus egyházra is tagadhatatlan.' Nem emberi
bölcseség tanácsából történt az egyháznak új életre ébredése, nem
is a kor eszméi előtt való meghódolás által vagy a földi hatalmak
támogatása következtében, hanem egyedül a hit által, mely
Krisztust vallja Úrnak és Megváltónak. Ott állott a reformáció
böcsejénél a humanizmus és a renaissance. Luther ismerte taní-
tásukat s korszakalkotó hatásukat. Tanult is belőlük; de a refor-
máció munkájában csak az evangéliuni vezette s ezért le tudott
mondani Erasmus barátságáról, aki nem értette meg, hogy újjá-
születésre van szüksége az ó embernek, de nem azáltal, hogy az
ó ember új mezbe öltözik, hanem azáltal, hogy bűnbánól ag újjá
engedi magát tererntetni Krisztus által. Felajánlották a segítségü-
ket Luthernek a nérnet nemesség nevében Hutten és Sickingen;
de Luther nem a fegyverre alapította a reformáció munkáját.
A lázadó parasztság is Lutherre hivatkozott és ráhivatkozva írta
zászlajára a szabadság jelszavát. De Luther bár szószólója volt
az emberi jogoknak és kemény szóval fordul a kegyetlen földes-
urak ellen, a parasztok szövetségéről is lemond, mert a keresz-
tyén ember igaz szabadsága helyett az önkény hamis szabadságát
akarták megvalósftani. Csakugyan úgy látszott, mintha egyedül
maradna, támogató, szövetséges nélkül. De nem maradt egyedül.
Krisztus volt vele s Krisztus megmentette egyházát azokban és
azok által, akik egyház mertek maradni.

így volt ezután is. A racionalizmus sivár korszakát, amikor
az egyház mezejét már-már teljesen kiszárította ez a szegényes,
tartalmatlan hit, amely a gyarló emberi értelem által megment-
hetöknek gondolt elvont eszmékból akart táplálkozni: szintén le-
győzte és túlélte az egyház, mert öntudatra ébredt és megint egy-
ház mert lenni; visszatért az örök forráshoz és megint merte val-
lani a megfeszített és feltámadt Krisztust. Új élet kezd lüktetni,
új munka folyik, az egyház ismét hat, alkot, gyarapít. Látjuk
ezt a mult század csodálatot keltő munkáiban a külsö és belső
misszió terén, a diakonia felújulásában, a bibliaterjesztés, az egy-
házi irodalom és művészet gazdag termékeiben. Méltán állíthat-
juk mindezt oda azok mellé a vívmányok mellé, melyeket a ter- .
mészeti erők felhasználásával ért el a haladó emberiség.

Ma sem lehet más feladatunk, mint, hogy az egyház terén
igazán csak az lebegjen szernünk előtt, ami az egyházat egyházzá
teszi, ami az Úrtól kapott rendeltetése, igazi létjogosultsága,
egyúttal jól felfogott és leghathatósabb apológiája is.

Merjünk tehát egyház lenni!
Krisztus ma sem szegényebb, mint valaha. Evangéliumát

nem merítettük ki. Sőt még sok tekintetben a kezdet kezdetén
vagyunk. Az az egyház, mely Krisztusban igazán bízik, az Ö gaz-
dagságából merít és él, az nem tétovázik, mi a feladata és rnin-
den körülmények között egyetlen szent kötelessége. Valljuk meg:
nagyon sokat tekintünk jobbra-balra. Sokat problémázunk és
aggodatmaskodunk. Itt hódító erővel tör utat az az irány,amely



a faj, a vér, a föld abszolut [elentöségét hirdeti s rníndent ennek
alapján ítél meg. A következrnénye a szekularizmus, amely mellé-
késnek tartja mindazt, ami az egyház talaján termett s ami a né-
pek jólétér és kultúráját szolgálta és táplálta. Amott egyenesen
vak gyűlölettel támadják az egyházat, mint az emberi méltóság,
szabadság és szocialis boldogulás ellenségét. Az istentelenséget
hirdetik, mint megváltó eszmét. Krisztus helyett Judást állitják
oda ideálként az emberek elé. Forrongó korunk száz meg száz
gondolatot vet fel és a sebekre új meg új orvosságot ajánl.
Tanácstalanság, keresés, kétség és fásult lemondás ül a lelkeken.

Hogyan állja meg helyét az egyház ebben a korban?
; Semmi esetre sem úgy, hogy maga is úgy tesz, mintha neki

is még ezután kellene fölfedeznie valahol az igazságot, vagy kér-
deznie kellene erre is arra is, mihez fogjon s micsoda eszközöket
használjon, vagy hogy melyik áraml attaI szövetkezzék, melyik
párttol jelöltesse meg magának a feladatokat és a követendö út-
irányt. Az egyházra örök kincsek vannak bízva; nem igazságke-
resö, hanem a Krisztus igazságának letéteményese és közvetítője
az emberiség számára. Ebbe, az igazságba kell behatolnunk rnin-
dig mélyebbre és mélyebbre, Ezt kell magunkévá tennünk, hogy
életelernünkké váljék egészen. Ez pedig munkával, állandó lelki-
ismeretes munkával jár. Mert nem úgy van, hogy az Úr ezt az
igazságot készen teszi az ölünkbe, talán magikus módon; hanem
ezért az igazságért mindennap újra meg újra fáradni és küzdeni
kell: Az egyháznak, mint a hívők közösségének, de azegyesnek
is az a legszentebb feladata, hogy ez a szent örökség bennünk
és általunk életvalósággá váljék. Sáfárok vagyunk s a sáfártol
csak azt az egyet várja az Úr, hogy hívnek találtassék abban, amit
rábízott. Használni kell az örökséget, hogy a mienk maradjon.
Csak annak adatik, akinek van. Akinek nincs, aki a szent örök-
séget hű törekvéssel magáévá nem teszi és nem gyümölcsözteti,
attól az is elvétetik, amije van.

Mit jelent ez ránk nézve?
Azt, hogy bűnbánó lélekkel magunkba térjünk s mindennap

. újra meg újra megvizsgál Juk magunkat: híven használtuk-é ezt
az örökséget, előbbre jutottúrrk-e a hűségben, gyümölcsözött-é
magán-, családi és nyilvános életünkben az igazság, amelyet
Krisztus ránk bízott? Hogy ez első sorban nekünk szól, lelkipász-
toroknak, az természetes és ezen ne csodálkozzunk. Hogy egy-
házunk tagjai és a ránk bízott hívek ebből a szempontból tekin-
tenek ránk, azon ne ütközzünk meg. Ehhez joguk van s nekünk
örülnünk kellene, hogy szigorú mértéket alkalmaznak ránk s két-
szeresen örüljünk, ha ez a rnérték az a hűség, amelyet az Or is
követel szolgáitól. Sőt azon se háborodjunk fel, ha a hitetlen vi-
lág sokkal szigorúbb mértékkel mér bennünket, mint a saját fiait.
Hiszen ebben annak a hallgatag elismerése van, hogy többet vár-
nak és joggal várhatnak is tőlünk

Csakis így remélhetjük viszont mi, lelkipásztorok azt, hogy
híveink bizalmát megnyerjük. Ez az igazi útja a presbiterek neve-



lésének. az első es elengedhetetlen föltétele annak, hogy az egy-
háztagok készséggel kapcsolódjanak bele az egyházi munkába.
Ott fogjuk őket akkor látni a gyülekezeti élet lüktető közép-
pontjában, a templomban, az imádkozó és az Igét hallgató gyüle-
kezetben. Innen a gyülekezet szívéböl indul aztán ki minden
egyéb, amit tenni kell. Nem kell akkor keresni még a legkisebb
gyülekezetben: sem, hogy mit kell tenni, nem kell aggodalmas-
kodva jobbra-balra tekinteni, micsoda problémákkal és követe-
lésekkel állnak elő az egyházon kívül levő irányzatok; mert a
gyülekezet ismeri és tudja feladatát és amit tesz, az megmenti a
tétovázástói s. megerősíti abban a tapasztalatban, hogy ha igazán
egyház mer és tud lenni, a legnagyobb szolgálatot teszi önmagá-
nak, a nemzetnek, az országnak és az emberiségnek egyaránt.

. Krisztus Urunk azzal a szóval kezdte nyilvános munkáját:
"Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!" Pál apostol azt
mondotta a megrettent lelkű embernek: ,.Higgy az Úr Jézus
Krisztusban és üdvözül sz mind te mind a te egész házadnépe."
Luther reforrnátori munkájának az volt a kezdete, hogy 95 téte-
lében az Úr szavát kiáltotta bele az egyházba: "Térjetek meg
- bánjátok meg bűneiteket; - mert Krisztus Urunk azt akarta.
hogy II hívöember teljes élete bűnbánat legyen." A bűnbánat
szava s az evangelium . hirdetése szóval-tettel ez az a szolgá-
lat, melyre korunknak szüksége van. Ebben mutassuk meg, hogy
merünk és tudunk egyház lenni. Akkor meglesz ennek a gyümöl-
cse minden téren, ahol az egyháznak szólni, tenni, dolgozni és
küzdeni kell.

D. P"óltle Henrik.

Az új magyar életforma.
Hosszú vajudás után úgy látszik, hogy rnost érkezett el döntő stá-

diumához a magyar élet új kialakulása. Ma már határozott körvorralak-
ban áll előttünk az, hogy az új magyar éleiterme nem lehet más, mint
amelyik a magyar népi, paraszt életből nő ki. Az új magyar művelődés··
nek is a népi hagyományok és ősi parasztkuJtúránk a lap i ára kell fel-
epülnie. Ennek a belátásnak egyik előharcosa Györffy István, a budapesti
tudományegyetemen a néprajz professzora. A magyar népművelők újon-
nan meginduló országos folyóiratában, a "Magyar lélekv-ben kezdi el
alapvető látásait és programját kifejteni. Az általa felvetett kérdések hul-
!ámgyűrűzésén, a benne megszólaló igazság kiáltásának visszhangján for-
dul .meg jó részben a magyarság jövője. Ezért kell nekünk is az evau-
gélium küldetésében komolyan, szívvel-Iélekkel foglalkoznunk ezekkel az
újnlagyar látásokkal.

Elfogulatlanul figyelve a magyar élet hullámverését, nem kerülheti
el tekintetünket az a tény, hogy a politikai harco" mozgalrnasság a az
anyagiakat tolta előtérbe. Mind a zsidó-kérdés, mind a földbirtok-reform
kérdése elsősorban anyagi természetű. Az természetes, hogy a jelen nyo-
morüsaga égetövé tette ezeket a kérdéseket, de ezek rendezése. vagy akár
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II ICg'l'auikálisalJb megoldasa is, csak m a biztosítja a magyarság létét,
A holnap lelki megerősödésünkt61, népi megújhodásunktól függ. Ezért
félrevezető a politikuru egyre hatalmasabb előtérbe nyomul ása. A külön-
féle irányzatok egymással vetélkedő vásári lármája és hírverése minden
érdeklödést a politikára: a felszín változásaira irányítja és közben eltereli
a figyelmet a mélyben lejátszódó, kevésbbé feltűnést keltő, de tartós átala-
kulásokról.

A keresztyén ember nem lehet tétlen szemlélője a körülötte kavargó
életnek. Élesen belevág lelkiismeretébe, hogy hol a helye, annál is inkább.
mert mindegyik irányzat saját táborába akarja toborozni. Az új nemzeti
reformirányzat rnorális és szociális tartalmával igényli a maga számára
a reformátori keresztyén embereket is. Az is erősíti ezt az igénybejelentést,
hogy Róm. 13 kornolyanvételekor a keresztyén ember inkább lehet "kor~
mánypárti," mint "ellenzéki." De az új szociális katolikus lelkiség mellett
olyan egyház-hatalmi és klerikális erők mozgatják ezeket a törekvéseket,
amelyek nehézzé teszik azt, hogy a keresztyén ember maradék nélkül
azonosítsa magát velük.

Hangosan hívogatják a keresztyéneket egyes nyilas csoportok is. Van
egy Krisztus-képükvarnit ilyenkor előrnutogatnak, van nekik külön evan-
géliurnuk és törvényük is. Mindez könnyen vonzza azokat, akik még nem
találkoztak a teljes Szentírás Krisztusával. Sokan látják, hogya mai rend-
ben elhelyezkedni nem vagy alig tudók micsoda félelmetes feszítő erőt
jelentenek és ettől a gátszakadástói várják az akadályok elsöprését és a
fellendülés indulását. Sokan vannak azonban, akik féltik a magyarságot
egy ilyen kockázatos megrendüléstől. Csendesen jelentkezik az úi-huma-
nizrnus is és számot tart leülönösen a protestáns emberekre. Ez már nem
a régi, betegesen érzékenykedö, túlfinomult intellektuális humanizmus,
hanem fegyelmezett, harcos, teremtő humanizmus. Sok ponton fegyvertárs,
sokszor mintha ugyanarról volna szö és mégis a szellem világa meröben
más, mint a Szeritlélek birodalma.

Az igéhez kötött lelkiismeretű keresztyén ember egyik politikai
irányzattal sem azonosithatja magát. 'Oe hát akkor hol a helye? Kimerül-
het szolgálata a szükséges, de hálátlan bírálatnak a szerepében? Világo-
san meg kell látnunk, hogy akármelyik párthoz csatlakozik is a keresz-
tyén ember (meggyőződése és egyéni belátásainak rnérlegelése alapján),
mindenütt azért kell harcolni, hogy ne az anyagi-gazdasági kérdések
legyenek az egyeduralkodók, hogy a nemzet ügye első renden nem a
politikai élet síkján dől el, semmiféle politikai rendszerváltozással sincs
biztositva, hanem egyesegyedü/ a magyarság igazi önmagára talá/ásábóli
igazi népi megújhodásából nőhet ki a magyar jövendó. '

Sürgősen esedékes ma társadalmi és állami .életünk ú; eiepvetése,
amit az összeomlás után elrnulasztottunk. Akkor, a zűrzavar után érthe-
tően, csak a rend volt a vezető szernpont, a régi folytatása. Független álla-
mís águnk legfeljebb túlméretezett intézményekben jelentkezett. Ma kell új
alapokon, szervesen a népbe gyökerezve, felépíteni az új agrár-Magyar-
országot.

.Hova-tovább mind hangosabban szólal meg az a felismerés, hogy az
~j magyar életforma megalapozásánál van egy olyan egyetemes magyar
kincsünk, amely magyarabb és egyetemesebben magyar, mi~t amire a sok-
szor gyökértelenné vált jelenlegi közép osztály támaszkodik. Ez a nép-
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hagyomány.") Eddig csak szórvünyos kezdetek voltak arra nézve, hogya
magyar parasztság ropparit kincseit a magyar magas-kultúra alapiává te-
gyék. Petőfi és Arany rnűvein keresztül a nép nyelv diadalmaskodott. Bartók
és Kodály ereje az ősi parasztdal. Nem kell-e most már az élet minden
területén keresztülvinni ezt a szerves kapcsolatot a népi élettel és nép-
hagyománnyal? A falukutatás mögött voltaképpen a középosztály új fia-
talságának felfedezési vágya feszengett, az új gyökérkeresés parancsoló
szüksége. Nem kell-e ennek ma általánosan uralkodnia egész középosz-
tályunkon ? - amíg nem késő?

Jöhet akármilyen politikai rendszerváltozás, ha ez a talákozás az
úr és a paraszt között nem történik meg, nem lesz többet magyar tör-
ténet. De ha Isten csudálatos jóvoltából bekövetkezik ez a "magunk
reviziöia" és ez az egymásratalálás, egy új ezredévre biztosítottuk a nem-
zet fennállását. A néppé-válas folyamata, amelyik nyugaton pár évszá-
zada lezajlott és amit nálunk a török hóditás századokkal eltolt, ma is
tart még a Duna-medencében. Amennyire nagy lépés volt ebben a folya-
matban az asszimiláció, amely a világháborúig tartott, olyan fontos, hogy
ezt az önkéntes lépést most középosztályunk részéről egy másik, nem
kevésbbé önmegtagadással járó lépés kövesse. Enélkül, az első is elveszíti
ielentöségét, sőt visszájára is fordulhat. Ez az esedékes lépés: a nyelvében
úgy-ahogy elmagyarosodott középosztály lel kim e g mag y a ros o-
d ása. Kényszerról természetesen szó sincs. Aki nem vállalja ezt a teljes
magyar sorsot, ám álljon félre. Akit szíve idegen fajtához húz, ám tegye.
Az új magyar népi életforma nem ellensége nernzetiségeink népi megúi-
hodásának, mert bizonyosak vagyunk a felől, hogy egymásra utaltságunkat,
egymáshoz kötöttségünkct semilyen mítikus elmélet, semilyen erőszakos
hatalmi beavatkozás sem tudja széttörni.

Kettős feladatot rö ránk ez a népi megújhodás. Akik falun élnek, lel-
készek, tanítók, értelmiségi emberek kovessenek el mindent, hogy szavai-
kan, életük példáján ketesztúl olyan hatások áradjának szét környezetük-
ben, amelyek gátat szabjanak a paraszti életszemlélet és életmód telbotn-
lásának. A lelkét és gyökerét elveszítö parasztság, mivoltából kivetköző
és Iöldiétől is a városi "könnyebb" élet felé elkívánkozó parasztság a
magyarság halálát jelenti. Ha a gerinc ellágyul, vége a szervezetnek. Itt
kell résen lenni, őrt állni, áldozatosan szolg álni, hogy ami ősi érték, ami
sajátosan magyar lelki kincs, az el ne kallódjék sőt erőre kapjon. Ezt szol-
g álja egyházunk nagytarcsal népföiskolája is.

A középosztály városban lakó, tisztviselő és szabadpályán működő
része pedig kell, hogy etseietitse a magyar néphagyományt, szetvesen a
magáévá tegye; ennek alapjára építse fel a maga kultúréiét, a népi mil ..
ve/tség tartalma gyökeresen határozza meg felfogását. Bizonyos, hogy ez
az elsajátított népi gondolkozás és átvett néphagyomány egy-két ernber-
öltő multán leszáll újra a néphez és mint ilyen "szállomány" megerősltí
újra azösi, törzsökös magyar paraszti kultúr át. Eltűnik azonban közben
a szakadék; egységes életlátásban. hagyományban összeforr a nemzet rnin-
den rétege és újra megelevenedik gyökereiből parasztságunk is.

':') L. a Táj- és Népkutató Központ tájékoztatójábó! idézett sorokat
folyóiratunk m_ é. decemberi számában a 358. lapon, továbbá Györffy Ist-
ván id. cikkét.
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Az uj magyar életforma csak másodrendűen vagy még későbbi ren-
den politikai forma és politikai rendszer kérdése. Első sorban -lelki és
kultúráJis kérdé~! Sőt, végső fokon személyes kérdés!! Megnyitom-e szíve-
rnet a magyar paraszt keserves sorsa és mégis hagyományaiban olyan gaz-
dag élete előtt, tanulok-e tőle, törékszem-e arra, hogy mennél jobban meg-
ismerjem, urrá teszem-e a "magyari magyar" értékeket gondolkozásomon.
életemen, vagy elzárkózom műveltség i Iölényernben, lenézern a parasztot,
mint alsóbbrendű lényt és élek tovább a magam jól berendezett. szűk
körében Pl Komolyan veszem oe, hogy a parasztság a nemzetfenntartó réteg
es mindent elkövetek, hogy megerösödjön, felmelkedhessen vagy gőgösen
hajtogatom, hogy mi, a felső és középosztály vagyunk a történeti, a nem-
zetfenntarto réteg és folytatom a goethei mondás szerínt: Sie sind Stütze
von Land und Tron und nehmen dafür das Land zum Lohn?

A keresztyén ember az evengéliumre hallgat. Az pedig szól paraszt-
fiak és úrnak egyaránt. Bűnbocsánatot hirdet és ad mind az uri bűnökre,
mind a paraszti bűnökre. Mindegyikünket megtérésre szólít fel. De ez, il

megtérés, ha mivoltában minden embernél azonos is, formájában más lesz
a paraszti embernél és más lesz a középosztályhoz tartozőnál. Nekünk,
tnnulteknek a néphez is meg kell térnűnkl A mi számunkra az Istenhez
vezető út részben a népünkhöz vezető út is. Csak ezen az úton járva (járva
és nem beszélvel) találhat juk meg, jobban mondva, kaphat juk felülről az
úi magyar életformát.

A .zsidótörvény" és az "evangélium".~t)
1. 1938 novemberében heves vita kezdődött a magyar evan-

gélikus sajtóban az egyház és a politika kérdése felett. A vitára
hívó cikk utalt arra a lehetőségre, hogy a közeljövöben gyöke-
resen megváltozik a politikai rendszer,kicserélődik az államve-
zetés világnézeti alapja, és erre hivatkozva, sürgette egyhá-
zunk sürgős állásfoglalását. Azóta is a vitázók színte kizáró-
lagosan erre a meghatározott, fogható részletkérdésre szegzik
tekintetüket.

_ A közbejött fejlemények azonban azt mutatják, hogy lehet
sürgősebb kérdés is, amely az egyház és a politika viszonyának
tisztázasát követeli, December végére elkészült az u. n. második
zsidótörvény javaslata. Az e körül támadt harc nyilvánvalóvá
tette, hogy nem kell nekünk sem kifelé, sem előre nézni, ittés ma
életbevágó szükséglet az egyház és a politika érintkezésének és
összekeverhetetlenségének kíméletlen megláttatása. Ehhez mint-
egy elökészítésül vizsgáljuk meg ezúttal a "zsidótörvény" és az
evangélium viszo~yát.

':') Folyóiratunk eddig a következö nagyobb cikkekben foglalkozott
a zsidókérdéssel: Karner Károly: "Zsidókérdés," 1937. évf. 5. sz. (Különle-
nyomatban is olvasható.); Schulek Tibor: A hazai zsídökeresztyénekröl, 1938.
évf. 5. sz.; Kertter Kllroly: A 7.sidókérdés veszedelmei; 1931{ Cvf.6:si. '



2. Az u. n. első zsidótörvény "a társadalmi es gazdasagi élet
egyensúlyának hatályosabb biztosítása" címkéje alatt került 'for-
galomba. A cím után ítélve tehát, tisztára politikum volt. De né-
zetünk szerint tisztára politikum volt tartalma szerint is, jóllehet
kétségtelenül érintette a "keresztyénséget" . Ezt azért kell meg-
állapítanunk, mert sokan voltak, akik a törvény rendelkezéseiben
az egyház sérelmét látták. Pedig a törvény szövege sehol sem,
semmiféle vonatkozásban sem mondta az egyház, foghatóbban:
a hazánkban bevett és elismert keresztyén felekezetek tagjairól,
hogy többé nem azok. Csupán úgy rendelkezett, hogy bizonyos
embereket - még ha keresztyének is - bele kell számítani egy
bizonyos százalékcsoportba. Egyházunk - a keresztyén feleke-
zetekkel együtt - csak akkor sérelmezhette volna a törvényt; ha
az nem lett volna hajlandó egyházunk bizonyos tagjait ezután is
evangélikusoknak tekinteni, mondjuk, megtagadta volna, hogy
azokat az állami anyakönyvekben evangélikusok nak írják be.

Itt egy kitéréssel felhívjuk a figyelmet egyházi törvényeink
egyik hiányára. Egyházi törvényeink 'abban a tekintetben, hogy
ki tagja egyházunknak, egyszerűen a ma érvényben levő állami
törvényekre hagyatkoznak, legalább is teljes bizonyossággal
megáll az, hogy ma teljesen a magyar állami törvénytől függ:
ki "evangélikus", és ki nem az. Igy állott elő az a helyzet, hogy
lehetnek - sőt vannak is! - Magyarországon olyan "evangé-
likusok", akik nincsenek megkeresztelve, bár a csecsernökoron
rég túl vannak. Amíg egyházi törvényeinknek ezt a rését ki nem
töltjük, addig nem is panaszkodhatnárrk joggal, ha az állami tör-
vények másképpen állapítanák meg az "evangélikus felekezet-
hez" tartozást, mint ahogy mi gondoljuk az evangélikus keresz-
tyén egyházi tagságot. Ennek kapcsán két tévedésre mutátunk
rá. a) Tévedés, hogy egyházi törvényeink nem állapíthatnák meg
az állaini törvényektől függetlenül az egyház tagság ös sze s
követelményét. b) Tévedés, hogy az u. n. első zsidótörvény meg-
változtatta az evangélikus egyházhoz tartozás jogi feltételeit.

3. Az u. n. második zsidótörvény javaslata - amennyire most
ismeretes - szintén tisztára politikum. A javaslat szövege sze-
renesés módon kiküszöböli a félreértésnek azt a lehetőségét is,
amely az első zsidótörvénynél megvolt. Nem kell többé ilyen ki-
fejezéseket használni: ki szárnít keresztyénnek, ki számít zsidó-
nak A javaslat szövege beszél egyfelől izraelita vallásuakról,
másfelől a zsidó népcsoporthoz tartozókról. Most tehát már leg-
feljebb az az eset adódik, hogy valaki a zsidó népcsoporthoz szá-
míttatik; röviden: zsidó, bár keresztyén. Kétségtelen, hogy emiatt
nagy önfegyelemre van szükségünk a szavak használatában.
Nehéz egyszerre megváltoztatui a nyelvürrkbe idegződött szö-
használatot, bár - valljuk be - eddig sem volt ismeretlen előt-
tünk az efféle mondat: N. N. római katoliku, de azért mégis csak
zsidó. Meg kell ismételnünk a javaslatra vonatkozóan is, hogy
szintén nem rejt magában sérelmet az egyházra, közelebbröl
evangélikus egyházurikra nézve.



. Míndezért szinte érthetetlen, míérf, fuI jogon 1{eVeréclett bele'
ti javaslat elleni harcba a keresztség Iegyverré kovácsolt szent-
sége. Lássuk meg, hogy ném a törvényjavaslat rántotta le a ke-
resztség szentségét a politika porondjára, hanem a keresztyén:
ség, az "egyház" nevében beszélők dobták bele a 'keresztség gon:
dolatát egy politikai harcba, Ha az egyháznak van valami sérel-

. meznivalója ezen a javasiaton - és volt az első törvényen +=,
akkor az nem az, hogy a keresztséget nem veszi min dig te-
kintetbe, hanem az, hogy a keresztséget n é hol tekintetbe
veszi, vagyis előnnyé teszi, és ez által a 'keresztségről hamis véle-
ményt táplál. "

4. Természetesen más kérdés az, hogy helyesen, okosan be-
szél-e a törvényjavaslat népcsoportról. közelebbröl zsidó népcso-
portról. Ez már valóban nem csak politikum, De ugyanakkor
nem csak teológiai, egyházi tanítási kérdés. Hanem elsősorban
természettudományi, másodsorban történelmi kérdés, és csupán
hátrább jönnek a többi érdekeltségele .

Minket ezúttal pusztán az a kérdés foglalkoztat, hogy az
"evangélium alapján állva" lehet-e, szabad-é beszélni népcsopor-
tokról, létezésükról. megkülönböztetésükről, ~ hogy az "evan-
géliummal" összefér-e a zsidó faj, a zsidó nép, a zsidóság akár-
miféle elkülönítése.

Ilyeneket lehet olvasni, meg hallani: az evangélium át tudja
formálni a legkülönbözőbb fajokat, legyenek árják vagy zsidók;
az Isten előtt, az Isten országában nincs különbség az emberek
között, akármilyen fajból valók; Krisztus evangéliuma nem ismer
fajt, sőt egyenesen azért van, hogy ne legyen görög és zsidó,
hanem mindnyájan egyek legyenek; "nincs különbség zsidó meg
görög között, mert ugyanaz az Ura minderieknek" (Róm. 10, 12.).

Kétségtelen, hogy az efféle mondatok között akadnak igaz-
ságok és bölcseségek, azonban mind alkalmasok arra, hogy az
evangéliumot, az evangélium igazi tartaimát elleplezzék. Elég-
nek tartjuk, hogy az idézett szentírási helynek ebben a vonatko-
zásban való félremagyarázására utaljunk. Aki ugyanis megérti,
hogy itt miröl van szó, a többi "igazság" valódi értelmét is meg-
látja. "Nincs különbség zsidó meg görög között." Valóban nincs
különbség köztük az Úrr a néz v e. De sem itt, sem másutt
nem mondja sem az Ószövetség, sem az Újszövetség, hogy nin-
csenek fajok, nincsenek népek, nincsenek népcsoportok Hogy
világosan lássunk, olvassuk el Pál apostolnak a galáciabeliekhez
írt levele 3. részének 28. versét: "Nincs zsidó, sem görög; nincs
szolga, sem szabad; nincs férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek
vagytok a Jézus Krisztusban". Aki tehát a Bibliára, esetleg így:
az evangéliumra, hivatkozva, tagadja, hogy vannak népek a je-
lenvaló világban, tagadnia kell azt is, hogy van férfi és van nő.

5. Mégis külön kell foglalkoznunk a "zsidótörvény" és az
"evangélium" viszonyának két részletkérdésével.

Elvitathatatlan, hogy Jézus Krisztustól határozott parancsa
van az egyháznak rn í n den nép tanítására és -i,erest:telésére.



A mostanikörűlmények miatt újra meg újra hangoztatnunk kell,
hogy a keresztségi parancs a zsidóság ra is vonatkozik. Az szin-
tén igaz, hogy ez a feltétlen parancs az evangéliumokban van szá-
munkra megírva. De ezért az evangéliumot mégsem szabad kiját-
szani, mintha politikasiabályozó törvény lenne. Es abból, hogya
keresztségi parancs egyetemes érvényű, minden fajra vonatko-
zik, egyáltalában nem következik, hogya fajok, a népek bőrszín,
vérmérséklet, testi-szellemi sajátosságok és egyebek tekintetében
egyek. .

Tehát a keresztség magában véve nem szabja meg, hogy ki
melylk néphez tartozik. Vagy nincs fajtabelikülönbség a zsidó
és a magyar nép között, - ez esetben nem számít a keresztség
megléte vagy hiánya, - vagy pedig van fajtabeli különbség, -r-r-

ez esetben meg nem hoz változást a keresztség, hanem legfel-
jebb a keveredés, talán a teljes hasonulás. *)

A másik részletkérdés: az "evangéliumi szeretet" alkalma-
zása a "zsidótörvényre." Szabad-é keresztyéneknek szeretetlenül,
ridegen, kíméletlenül, bosszúállással bánni a köztünk élő zsidók-
kal? Ehhez a kérdéshez mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy
Isten törvénye: szeresd felebarátodat, nem Jézus Krisztus útján
adatott, és nem csupán a keresztyéneket kötelezi, hanem minden
embert. Ezt előre bocsátván, most már megfelelhetünk a kér-
désre, és megmondhatjuk, hogy igen, szeretnünk kell a zsidókat
is. Ha a második zsidótörvény javaslata törvénnye válik, fokozott
felelősség nehezedik majd ránk, keresztyénekre. hogy a szere-
tetre kötelezettségünket továbbra is valljuk és vállaljuk. Külö-
nősképpen nehéz, de szép kötelességünk lesz, hogy a zsidó nép-
csoporthoz tartozó keresztyén testvéreink felé az úr Jézus Krisz-
tusban való egységet híven tanusítsuk.

De mindebböl korántsern következik, hogy az állam a "sze-
rétet törvényét" mint normát alkalmazhatja a zsidókérdés meg-
oldására. A Biblia nem szállít kész szabályokat a politika szá-
mára. Az egyház nem diktál hat a politikának. A teológia, az egy-
ház tudománya nem ura, nem gyámja a politikának mint tudo-
mánynak. Semmiképpen sem indokolható, hogy az egyház ilyen
igényeket támasszon: a keresztség legyen bizonyító erő a nem-
zettestbe való bekapcsolódás szempontjaból (v. Ö.: Glattfelder
Gyula cikke a Nemzeti Ujságban).

6. Az egyház árt a maga igazi, lényeges hivatásának, ha köz-
vetlenül beleavatkozik reá nem tartozó ügyekbe. Árt annak ak-
kor is, ha a zsidótörvényjavaslat körüli harcba elegyedik bele.
Ahogyan nem szól bele abba, hogya sebészele egy bizonyos ope-

'~) Ennek megf'elelöen a "félvérek" 'kérdése egyfelől a fajbiológia,
másfelől a nemzetpolitika területére tartozik. A félvérek ide vagy oda so-
rolasában. nem lehet döntő a megkereszteltetés, hanern csak a vérségi, népi
kapcsolat. A keresztyénséghez vató tartozás mint a hasonulás egyik lehet-
séges összetevője az állam részéről csak a kultúra, csak a társadalom sík-
ján vehető számításba. Más dolog az állami 'anyakönyvekbe bejegyzett
"V::tlh:\s",és más dologu Krisztus-szcrczte keresztség. . . '.'



rád" alkalmával milyen mászereket használnak, éppen úgy nem
utasíthatja, irányíthatja a politikusok at, hogy milyen eszközök-
kel gyögyítsák be a magyar nemzet gazdasági és művelödési se-
beit. Elvégre a politikához éppen úgy szakértelem és gyakorlott-
ság kell, mint a házépítéshez.

Persze igaz, hogy a zsidótörvény kérdéséhez is mindenki
hozzászól, akár konyít hozzá, akár nem. Es az is igaz, hogy a
laikusok közül még leginkább a teológiai etika művelöi tudnak
legtöbb szakértelemmel hozzászólni. De az a nagy veszély, hogy
amit a "keresztyén felekezetek" vezetőemberei mint magánsze-
mélyek mondanak, azt a világ az egy ház nyilatkozatának
veszi. Ezért legalább is nagyon megfontolandó, hogy okosan te"
szik-e a papok, ha a nyilvánosság számára véleményt mondanak
a zsidótörvényekről.

7. A hallgatásnak is - elismerjuk - megvan a veszélye.
A világ előtt a hallgatás beleegyezés. De amíg a világ nem ta-
nulja meg, hogya papnak is lehet pol iti kai véleménye,
pol iti k u s i reménysége vagy aggodalma, addig inkább okoz-
zanak félreértést a papok a hallgatásukkal, mint politikai ítéle-
teikkel.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy ez a cikk szintén félreért-
hető, rriert azt a látszatot kelti, hogy helyesli a zsidótörvényeket.
Pedig távol áll tőle, hogyazsidótörvényekről mint hangozta-
tottan tisztára politikumról ítéletet mondjon. A helyeslés látsza-
tának oszlatása érdekében hangot adunk annak a pol iti kai
aggodalomnak, hogy vajjon okosan alkalmazzuk-e mi, még min-
dig trianoni magyarok a népcsoportokra elkülönítés rendszerét,
vajjon nem húz-e majd több hasznot belőle az' idegen, mint a
magyar. De az ilyen megfontolások foglalkoztathatják ugyan a
keresztyéneket. de nem feladatai az egyháznak.")

.Ha az egyház ezt őszintén, bátran megmondja, és ezúttal a
zsidótörvényekre vonatkozóan külön is bejelenti az érdektelen-
ségét, akkor ezért nagyon megharagszik rá a világ. Fájni fog
a hurnánusoknak, a jószívűeknek. a zsidó népcsoporthoz tartozó
keresztyéneknek, azt fogják rá mondani: gyáva, megalkuszik.
félti a jövőjét. Bosszantani fogja az antiszernitákat, azt mondják
rá: nem tud szabadulni az Oszövetség zsidó szellemétől, nem jön
a magyar nép segítségére a teológia fegyverével. Az egyháznak
el kell majd viselnie ezt a keresztet is. Ez sem súlyosabb Jézus
Krisztus keresztjénel.

Sólyom ']ettó.

~') Ahogyan- lehet valakinek mint mag y arn a k aggodalma a zsidó-
törvényekkel 'kapcsolatban, úgy lehet egy evangélikus lelkésznek lel k i-
p á szt ori aggodalma, azokra vonatkozóan, akik most úgy érzik, hogy
meglazült az összeköttetésük a "keresztyének" társadalmához. Ennek a
lelkipásztori aggodalomnak adtak kifejezést Raffay Sándor és Kapi Béla
püspökök, előbbi az újévi nyilatkozatában, utóbbi az egy~k körlevelében ..



Kisem ber-ku Itu sz.
A negyedik rendnek, a kisemberek társadalmi osztályának csillagzata

mindenütt a tetőpont felé halad. Az Európa nyugati szegélyén fekvő álla-
mokban békés fejlődés vagy véres forradalmak következtében már. régen
magától értetödö valóság a kisember-kultusz. Azokban az országokban,
ahol 3 tömegek nyilvánvaló vagy burkolt gazdasági és társadalmi elnyo-
inatásban éltek, a közelmultban a legtöbb helyen megkezdődött, itt-ott
pedig már be is fejeződött a "tömegek lázadása," 3 kisember-kultusz dia-
dalra juttatása. Ott, ahol ez a kultusz nem 'az .anyagi, a szellemi, főleg II

lelki, természetes és fokozatos felemelkedés útján valósult meg, hanem
máról-holnapra igazi forradalom, esetleg egy vezérlő akarat taktikai sike-
rei nyomán, a tömegek felemelkedésének rnunkája három kiemelkedő rész-
letet mutat.

Elsősorban a tömegek anyagi viszonyain kellett javítani. Eltüntették
az ijesztő méretű és szinte állandóvá merevedett munkanélküliséget, lenye-
ségették a vagyon- és jövedelemeloszlás kirlvó ellentéteit, és lehetőleg
egyszintre hozták az emberek életszínvonalát. Hogy ennek a munkának
eredményei egyetemes jellegűek-e vagy pedig csak jelentős részletekre
vonatkoznak, hogy ideiglenes tartalmúak-c, vagy pedig az illető országok
társadalmi és gazdasági alkatának gyökeres és sikeres megváltoztatása
által hosszabb életűek lesznek azt ma még elfogulatlan értelemmel neu:
lehet eldönteni. Az anyagi felemelkedés, az életszínvonal magasabb szint je,
a kielégítettség hamar megszokottá válik és az emberek általában hamar
felejtenek. Szükség van tehát olyan erőkre, amelyek a tömegeket továbbra
is felemelőik zászlaja alatt tartják. A propaganda Ienyügözö és soha meg
nem szűnő hatása, az idegek és reménységek állandó felajzottságban való
tartása, a külsö közf'egyelem megszilárdítása, röviden a tömegek nevelése.
közösséggé való gyúrása mutatkoztak a [eg jobb eszközöknek a kísernberek
lelkesedésének megtartására és fokozására. ,

Az eredmények maradandósága itt is attól függ, hogy sikerül-e az
érdekközösséget, 'il fegyelem alatt, az egy gondolat varázsa alatt állás
közösségét igazi mély szellemi és lelki közösséggé tenni.

A kisernber-kultusz következö jellegzetes mozzanata a szabadidő
megfelelő felhasználására való alkalom adás. a szellemi és testi erő fenn-
tartása és táplálása. Olyan országokban, ahol a tömegek felszabadítása
nem újkeletű, ez a részlet teljesen a magánélet keretei között játszódik le.
Ahol ez a kultusz mostanában öltött testet, ott a testi és szellemi üdül-
tetés irányított, az államrendszer érdekeit mindenben szemelőtt tartó
akciók útján történik. A közösségi érzés nagyszerű táplálói lehetnek ezek
az alkalmak mindaddig, amig igazi szükségleteket elégítenek ki és az
egyéni igényeket is figyelembe veszik.

A harmadik lényeges mozzanat ebben a kisernber-kultuszban a népi
vagy faji öntudatnak a végleteidg való fokozása, az eddig uralkodó kisebb-
rendűség érzésének a magasabbrendűség tudatával való kicserélése. A töme-
gek igy az eddig többé-kevésbbé nyilvánvaló kitaszítottságukból belekerül-
nek nemcsak részlegesen, de a valóságban is az állami, társadalmi és gazda-
sági élet keretébe, sőt ezek alapjaivá lesznek.

A felvázolt három mozzanat: az anyagi felemelés, a szellem táplá-
lása, a test felüdítése és az öntudatra való nevelés teljesen zárt egységet
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alkot, amely magoibafug'lalja az emberi élet minden el örendünek tartott
immanens szükségletét és az államhatalom, eddigi fogalmaink szerint
szinte rendeltetésén túlmenően, gondoskodik a tömegekról és végzi a kís-
ernber-kultuszt.

Bár nem tartozik ennek a cikknek keretébe, de a teljesség kedvéért
hangsúlyozni kell, hogy nálunk is kirnondhatatlanul szükség van a töme-
gek anyagi és társadalmi felemelkedésére. Ez azonban csak olyan embe-
reken keresztül valósulhat meg, akik életükkel és gondolkodásukkal mély-
ségesen belegyökereznek a magyar népi életbe és lélekbe, akik a hely-
zetet és a lehetőségeket li szakember szemével látják, akik számára ez a
munka felülről kapott szolgálatot, nem pedig a hatalom gyakorlásának és
az ebből származó Iciváltságoknak élvezését jelenti.

Ha az egyház szempontjából kell ezt a kérdést megvizsg álni, ellen-
mondást nem türö igazságként kell elfogadnunk azt a meg állapífást, hogy
az egyház semmiféle emberi kultuszt nem iizhet. Számára csak egyféle
ember van: bűnős ember. De a kisernber felfedezése nyomán rá kell esz-
mélnünk mindnyájunkuak arra, hogy a negyedik rend a legtöbb esetben
az egyházi életben is elhanyagolt réteg volt, és hogy mennyire virágzott
és virágzik egyházunkban igenis az emberi kultusz, az u. n. felsőbb tár-
sadalmi osztályok kultusza,

Mindenféle emberi kultusz az egyházi élet megerőt1enedését jelenti,
a kisernber-kultusz épen úgy, mint a felső-tízezer kultusz, Ez a vesze-
delem annál nagyobb, minél több e világi elem kerül döntő szóhoz az
egyházban és minél több szállal van összekapcsolva a világi hatalommal.
Épen azért megy át az egyházi élet is súlyos ,válságokon rnindannyiszor,
ahányszor kr ízis következik be az államhatalom életében. És épen ezért
kénytelen az egyház elsiklani szörnyű bűnök felett a nélkül, hogy hatá-
rozottan és tisztán hallatua az ítélet és a !kegyelem szavát.

Távol van tőlünk, hogy belevessük magunkat a divat sodrába, amely
ma még lelkészi körökben is nagyon el van terjedve, hogy mindenért az
egyházat tesszük felelőssé: Ezeknek a jelenségeknek a láttára csak egy
feladatunk lehet: egyéni és közösségí bűnbánatot kell tartanunk és kér-
nünk Isten segítségét új élet kezdéséhez. Ez elől nem lehet megmenekülni
sem úgy, hogy makacsul ragaszkodunk a régi tarthatatlan életrendhez
és az ebben gyökeredzö felfogások hoz, sem úgy, hogy elragadtat juk ma-
gunkat bármiféle új rendszer rnessianizmusától és a "testvériség társadal-
máról" szövünk színes utópiákat. Egyének és tömegek számára egy-egy
új rendszer hozhat hasszabb-rövidebb ideig tartó emberibb életet, igazsá-
gosabb vagyoni és jövedelmi viszonyokat, tisztultabb közerkölcsiséget, de
megváltást, igazi szabadságot csak Krisztus keresztje adhat.

Az egyház munkásainak egyetlen feladata van és csupán Igy szol-
gáljék a kísernbereket, - de épen úgy a hatalmasakat is, - ha a kereszt-
ről való beszédet hirdetik nekik. Roppant feszültségek sűrüsödnek sokszor
egy-egy emberi szívben, ha napról-napra át kell kínlódnia a reábízottak
vagy a körülötte állók szörnyű nyomorúságát, de nem akkor végzi el ke-
resztyéni kötelességét, ha velük együtt lázadozik, vagy társadalmi álmok
igézetének rabj ává válik, hanern ha hirdeti alkalmatos és alkalmatlan idő-
ben egyaránt, akár ostort akár poziciót kap érte, hogya társadalmi igazság-
talanságok, a gazdasági elnyomottság és minden szellemi, anyagi és lelki
nyomornakvégoka a bűn, amely tninden rendszerben elrejtettebben vagy



nyilvánvalóbban benne él, szabadulni tőle az egyén is es II közösség is csak
egy úton, Krisztuson keresztül tud.

Nem bizonyíték- csak megjegyzésképen hadd tegye hozzá e sorcic
írója a maga bizonyságtételét arról, hogy az anyagi, szellemi és erkölcsi
nyomor sok szívtépö megnyilvánulásával kellett már szembeszállnia, de
hosszabb ideig éhező vagy rongyoskodó keresztyénre nem emlékszik. A
"Jól tudja a ti Mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van" ige
soha nem csúfoltathatik meg. Az igazi cs a gyökeres rendszerváltozást és
az igazi evilági kisernber-kultuszt is csak az rnunk álhatia, aki önmaga
és mások számára naponként cs óránként ezt az örömüzenetet tudja hir-
detni.

Mindennek gyakorlati következményét ez alkalommal csak nagyon
vázlatosan állap ithatjuk meg. Elsősorban lsten intését kell meglátnunk
ebben a kisernber-kultuszban, A katolikus cs a református egyház kere-
tében érdekes és nagyvonalú kezdeményezések indultak meg a kisemberek
tömegeinek misszionálására. Felismerték. hogy az egyetemes alkalmal
mellett különleges mödszerekre van szükség. Nem elég kitárni a temp-
lomok és a lelkészr hivatalok kapuját, nem elég alkotóbb korok intézmé-
nyeit lendületesebben vagy lanyhább an tovább vinni, hanem a rendkivüli
idők új szolg álati módszereket követelnek. A katolikus E. M. Sz. O. (Egy-
házközségi Munkásszakosztály), a K. 1. O. E. (Keresztény Ifjak Országos
Egyesülete), a I{ALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos
Titkársága), a Falusi Leánykörök, a Katolikus Dolgozó Leányok Országos
Szövetsége stb. százezres tömegek között végzett hirdető erejű munkát
jelent. Mindegyik szervezet a legutóbbi öt év rnunk ájának eredménye és
ami a legcsodálatosabb, a konzervativnak tartott katolikus egyház nem fél
egészen rokon szervezeteklétesítéséről, ha a régieken megerötlenedés
iclei rnutatkoznak (Ker. szocialista szakszervezetek, Kat. legényegyletek
stb.). Azután mennyire nem erőlteti a felülről' való indíttatasokat és II

kőzpontosítást, hanem mennyire előmozdítja minden vonalon az egyéni
kezdeményezést, megbízva munkásainak egyházhűségében és az egyházban
élő, összetartó erőkben!

A református egyház hihetetlen áldozatkészséggel és bölcs elöre-
látással egyrészt a mai meglévő kereteket igyekszik tartalommal meg-
tölteni úgy, hogy kiváló, jól fizetett munkaeröket állít bele a mozgal-
makba, másrészt pedig a parlágon heverő munkamezöket kezdi müveltetni.
Illusztrációképen csak a Szeretetszövetség csodálatosan lendületes rnűkö-
dését és a most 'megindult Református Munkásmozgalom munkakezdését
említjük meg.

Mind a katolikus, rnind II református szervezetek nemcsak a vallásos
élet területére korlátozzák rnűködésüket, de így akarnak a tömegek éle-
tének minden jelentősebb részletére kiterjeszkedni. Nem hisszük, hogy
egész idáig követnünk kellene őket, de hogya kisember-missziónak a leg'.
sürgösebben, a legnagyobb elszánással és mélységgel meg kell iruiulnia
egyházunkban, az tisztánlátó és fe/e/össégérzés/ől szotongeiott evangélikus
ember elött nem lehet kétséges.

Mind a paraszto, mind a munkásmissziót megkezdették már egyhá-
zunkban is a szekták és a szabad vallásos mozgalmak. A pestkörnyéki elő-
városokban hívő evangélikus munkások a maguk körében bibliaköröket
szerveztek . és dolgoznak a gyülekezetüktöl egészen függetlenül. Paraszt-



$,Íltunk között 'a szekták úiabb meg úiubb tömegeket hóditanak meg'.
E lelki jellegű rnegmozdulások mellett mind nagyobb tért foglalnak el
tömegeink életében a nyiltan vagy elrejtetten szekularizáló jellegű moz-
galmak. Kétségkívül itt-ott áldott kezdeményezések is mutatkoznak: evan-
g élizáció, népfőiskola stb., amelyek miatt minden evangélikus lelkét alá-
zatos hála töltheti el. De nagy tömegeink életében nem történik semmi,
ifjúsági munkáink is a legtöbb helyen keretielleg űek, pedig a szelek egyre
viharosabban fújnak és nem lehetetlen, hogy itt dörörnböl már ajtónkon
a világ Fejedelme.

Az Ige egyházának sorsa nem emberi mozgalmak tói, még kevésbbé
emberi mozgolódásoktól függ, ele meg kell értenünk Istennek az idők kö-
vetelményeln és zajlásán keresztül hangzó ítéletét és parancsait. Az egy·
ház hivatalos és önkéntes rnunkásainak pedig egyaránt meg kell értenlök.
hogy ök a kisembet-misszlo és nem a kisember- kultusz végzésére küldet-
tel, el; hogy nem Münzer Tamás, hanem Luther Márton útján kell járniok
is végül, hogy nem .Jsten Iandsknechtiei", hanem lsten szántóvetöl és
aratói szolg áliák a kisernberek tömegeinek felemelkedését - elsősorbalt
lelki, de ennele elmaradhatatlan következrnényeként - szellemi és anyagi
téren is.

]lIán)' Zoltdn.

A teremtés evangéliuma.
A mai ember mindent tud. Sőt, mindent "jobban tud." Tanult

hittant jól-rosszul az iskolában és azt hiszi, hogy kisujjában van
az egész keresztyénség. Ezért megy ritkán templomba is, hiszen
úgyis "tudja" mindazt, amiről a "pap" prédikál. Luther ellenben
ezt mondja a Nagy Káté előszavában: "Magamról szólva, én, jói-
lehet doktor és igehirdető vagyok ... , mégsem szégyenlem a
gyermekeket utánozni, akiket a kátéra tanítanak ... Naponta ol-
vasnom és tanulnom kell ... A káté gyermeke és tanítványa kell,
hogy maradjak és szívesen maradok is ... "

Luther tudott arról, amit mi elfelejtettünk. hogy az Írás lát-
szólag egyszerű, gyermeteg szavai Isten kifejezhetetlen mélysé-
géről tanúskodnak. Számunkra is abban áll Luther szolgálata,
hogy evangéliumnak, ujságnak, meglepő, szédítő felfedezésnek
eleveníti meg a keresztyénség látszólag elemi üzenetét. Megnő
előttünk Isten titka; izgatja, érdekli, megragadja szívünket, hogy
komolyan foglalkoznunk kell vele. Napról-napra új üzenetként
meghallani. .

Ma is sok a vallásos ember. Mindenki ad valamit arra, hogy
ő vallásos. "Hisz Istenben", hogyne hinne. "Hová jutnánk, ha
még Istenben sem hinnénk?" - mondogatják De ha tovább
firtat juk, hogy micsoda Istenben hisznek, vélekedésük szerint,
menten zavarba jönnek Kicsoda az Isten? Nem vág-e nekünk is
elevenünkbe ez a 'kérdés? Hiszen nemcsak szornszédunk torkán
akad el a válasz, hanem mi is dadogni kezdünk, amikor ki akar-
juk fejezni, hogykicsodánk al, Isten! Minél kex~~bbé elégszünk

~
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meg a szokásos általános frázisokkal, annál semrnlbbé válnak
Istenről szött elképzeléseink.

Filozófusok mélyértelmű okfejtése és egyszerű emberek Im-
sza zsivaja közepette egy halk, de határozott üzenetet hallunk.
Próféták és apostolok hirdetik egyszeru szavakkal, hogy az Isten
mindenható Atya, mennynek, földnek Teremtője. Azonban meg-
történhetik és meg is történik, hogy elnémul körülöttünk a világ
vásári lármája, elnémul bennünk az okoskodás, és ezek a csen-
des bizonyságtevő szavak megelevenednek, tűz csap ki belőlük.
Mögülük maga az élő Isten lép elénk. Előtte állunk és felséges
igéje üt szíven: "Én vagyok az egy igaz Isten, Teremtőd!" Ez aki-
nyilatkoztatása paranccsa válik: "Én vagyok a te Urad, Istened!
Engem félj és szeress mindenek fölött és egyedül csak bennem
bízzál!" Ugyanakkor tilalmat is szögez mellünknek: "Ne legye-
nek neked idegen isteneid!"

Akit kénytelenek voltunk ismeretlen Istennek tartani, aki
- szerintünk - végtelen messzeségben rejtőzik, - itt áll előt-
tünk. Tudtunkra adja, hógy kezében van életünk. Nem élhetünk
nélküle. A teremtést sokszor egy kézlegyintéssei elintéztük: iszo-
nyú régen történt, édes-kevés közünk van ma hozzá. Az ige hal-
latára azonban be kell látnunk, hogya teremtés ma is aktuális
számunkra. Testestül-lelkestül Istentől függ életünk-halálunk.
Rá kell jönnünk megrendülten arra, h<?gy ki vagyunk neki szol-
gáltatva kényére-kedvére. Teljesen Ur fölöttünk, kegyelemre
vagy kárhozatra! A magától értődő teremtés gondolat szétf'osz-
lik, mint buborék és elkezd megnyilni előttünk a teremtés cso-
dája: Isten Teremtőnk, aki rninket tart és megtart.

"Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mermynek és
földnek Teremtőjében ... " Hiszek! Engedelmesen elfogadom
Isten igényét, amit velem szemben támaszt. Döntöttem, mert az
ige meggyőzött. Győzelmet veszek hitetlenségemen és kételke-
désemen. Hiszek! Isten igéje foglyul ejtett. Nem menekül'hetek.
Az "Én vagyok ... " adja nekem a hitet. Döntésemben Isten dön-
tése, gyözelmernben Isten győzelme veszi át fölöttem az uralmat.
Átkos és pokoli "törvény" volna Isten követelése, hogy áldozzam
fel értelmemet, törjem meg akaratomat. Ugyan mire vihetnérn,
ha mégannyira megfeszíteném is minden erőmet?! Most azonban
az "evangélium" szól hozzám: a teremtés evangéliuma. Isten
maga jelenti be reám királyi igényét, ő hozza el hozzám király-
ságát és ő vezet engem önmagához, hogy szívére ölelj en. Hiszek:
gyermeke lettem és boldog vagyok, hogy nem vagyok többé a
magamé, hanem Uramé!

Ez a hitvallás: hiszek a Teremtőben - nem más, mint bál-
ványdöntögetés. Félelmetes hadüzenet a "világ" ellen. A "világ"
azonban nemcsak körülöttern, hanem elsősorban bennem terpesz-
kedik, Mi mindenen 'nem csüng a szívem szenvedélyes ragaszleo-
dással?! Es nemcsak e világi értékekhez, hanem sokszor Isten
ajándékaihoz is. Minden kell nekünk, minden megszerzéséért tör-
jük magunkat, csak magára Istenre nincs gondunk. Hát nem mi



51

magunk vagyunk-e a legfélelmetesebb bálvány? ön-telt vagyok,
magam felé hajlik a kezem, én körülöttem forog minden gondo-
latom, törekvésem. A Teremtőben való hitvallás csak akkor nem
lesz hazugsággá és árulássá, ha engedem, hogy az ige újra meg
újra összetörjön és legyőzze bennem a "világot."

Minden érdemünk nélkül, a nélkül, hogy arra méltóak vol-
nánk ... tapasztaljuk meg, hogy a mindenható Teremtő - jósá-
gos Atyánk! Ö adja és tartja meg életünket. Ö oltalmaz minket.
"Én vagyok a te Urad, Istened!" Isten jósága ostromol és hív
megtérésre! Többet nem élhetünk magunknak és nem bizakod-
hatunk önmagunkban. Csak Isten jósága tartja bennünk a lelket.
De vajjon nem önáltatás ez a jóság? Nem cáfolja meg ezt a
való élet rideg könyörtelensége? Hol láthatjuk Isten jóságát?
Látni bizony, sehol sem láthatjuk. Isten elrejti jóságát ország-
világ szeme elől. Nem a szernünk, hanem a fülünk útján ragadja
meg szívünket. A keresztről szóló üzenetben ér utól minket.
Krisztusban mondj a meg, egyenesen nekünk, hogy ö szerető
édesatyánk. Hiába szemlélgetjük a világot és hiába fürkésszük
lelkünk mélységeit, nem tudunk Istennek nyomára akadni, amely
hozzá vezethetne. Egyedül Jézus Krisztusban jön el elénk, hogy
hozzá niehessünk és vele találkozhassunk. A Teremtő szent Isten-
nel közösségbe jutunk! Ez a csoda felül mul minden teológiai és
filozófiai spekulációt a természetes isten-megismerésról. És ez a
csoda Jézus Krisztusbanválik számunkra is valóra. Akié a vált-
ság, azé II teremtés is. Az első hitágazat homályos marad mind-
addig előttünk, amíg a második hitágazat világossága reá nem
hull. .

. Kicsodánk tehát az Isten? ~ nyugtalankodik szívünk mind
egyre. Ugyanakkor szilárd bizonyosság tölt el rninket, amikor az
apostoli hitvallás magyarázatát hitben magunkévá tesszüle
Hiszem, hogy Isten teremtett engem. Neki köszönhetern minde-
nemet. Nélküle semmi vagyok. Az tesz boldoggá, hogy ezt a ke-
resztyén gyülekezet tagjaival együtt tudhatom és vallhatom.
Bűnöm ellenére az ő teremtménye vagyok. A bün ellenére ezt a
világot és annak minden javát az ő kezéből fogadom el. A bűn
ellenére, itt ezen a földön, neki szolgálhatok. A Teremtőben való
hit mozgósítja az egyházat engedelmességre és munkára. Nem
tehetek mást, mint hogy nekem is mennem kell. A legcsodálato-
sabb azonban az, hogy a Teremtőben való hit Isten magasztalá-
sára tanít. Ebben olyan szegény az életünk és ebben kell növe-
kednünk. Túláradó újjongás repes szívemben, amikor a megvál-
tás és rnegszentelés csodáját megtapasztalom. De azok fényében
már a Teremtőben való hit hálára indít. Dicsőség a magasságban
az Istennek!

Le/lel Ldset«.
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Védem az :ifjúságot.*)
Vád hangzott el 3Z ifjúság ellen, és bár ugyanakkor indítvány for

tuájábaü a fölmentő ítélet sem maradt el, mégis az audiatur et sliere pers
elv jogán szót kérünk.

Nem célunk az ügynek fogadatlan prókátorként való csürése-csava-
rása,hanem csak az, hogy az igazságnak megfelelő helyes ítélet és utána
a lelkek békéje mennél előbb létre jöhessen.

A vád a művelt ifjúság (hivatalos nyelven szólva: az értelmiségi mun-
kanélküliek) ellen szól, kivéve e nagy csoportnak jószándékú tagjait. Tehát
mondhatjuk így is: a nagy sokaság egy része vádlottként ítéletre vár.
Egyedül ez a körülmény még nem is lenne olyan aggodalomkeltő, mint az
a tény, hogy sokkal több a vádlott, rnint a nem gyanusított. Dc killönben
is a vád olyan súlyos, hogy az enyhítő körülmények .figyelembevételével
megadott felmentés után is Ioglalkozuunk -I,eH vele közérdekböl és a vád-
lottak becsülete érdekében.

A vád első pontja az, hogy az ifjúság, "bár kiált a munka után,
mégis igen sok esetben szégyennek tartja a munkát."

Nagyon súlyos bún lenne ez, és ezért. joggal mondhatjuk azt,. h9gy
hála Istennek, itt még nem tartunk! Egy szönak kétféle ertelemben való
használatából származik a vádló tévedése. Az ifjúság állá~rt kiált (úgy is
hívják magukat: állástalanok), a kiáltásra fölfigyelők pedig. minden muu-
kakört jó állásnak tartva, munkát ,Idnálnak neki. Mikor pedig az ifjúság a
számára állást nem [elcntö alkalmat visszautasítja, kész a vád: szégyennek
tartja a rnunkát! Ez a vád azonban alaptalan! Mert tessék csak kipróbálni,
vari-e a vádlottak között egy is, ki akármilyen megélhetést nyujto munkát
el ne vállalna? Hogy pedig bizonyos "elég szép jövedelmet hozó" munká-
kat sem akar elvállalni, anank sem az az oka, hogy szégyennek tartja a
munkát. Nem szégyenli azt, hanem egyszerűerr nem becsüli azt meg.
Számára az annyira idegen, hogy az is kiderülne, - talán lelke rnélyén
ettől fél - nem alkalmas rá. De hogy is lehetne az, hisz eddig egészen
másra, általános műveltség re nevelték, vagy talán már valami szakmun-
kára képesítették Munkáról általában eddigi életében talán szó sem esett;
csak tanulni kell, aztán lesz pénzed elég, - ezt hallotta mindenünnen, és
most aztán nem érti, rniért kell neki újat kezdenie. A vádlott ifjúság szá-
mára ugyanis a jóindulattal fölkínált munka annyira új valami, hogy annak
értékéről fogalma sincs, nem tudja még megbecsülni sem azt. Ezt a szá-
mára ismeretlen valamit nem azért nem vállalja, mert szégyenli, hanem
azért, mert nem ismeri azt!

Mert nézzük csak meg azokat, akik nem állanak vád alatt, akik vál-
lalják a munkát! Ezek bizonyára már diák kerukben is segítettek édes-
anyjuknak vagy édesapjuknak és talán a vakáció sem jelentett számukra
munkaszünetet, hanem olyan munkát, amit a vádlottak nem is ismernek!

De akármennyire szomorú tény is, be kell vallanunk, akadhatnak
olyanok is, akik esetleg álszenteskedve a munka "eldurvitó, lealacsonyító
hatását" hozzák fel mentségül és valójában a szégyen miatt csak ök nem

:') V. ö, Wolf Lajos: Vadolom ClZ ifjú~ágot. Ker. Igazság. 1939 január.



vá!1a1ndk munkát. Oc kűlönben ezek azok, akik sohasern lesznek semmire
sem alkalmasak, mert épúgy kerülnek minden kötelességteljesítést, rnint a
nem iskolázott ifjúság vagy a felnőttek salakja.

A második vádpont az, hogy az if'júságot "nem a hivatás parancsa,
hanem az egyéni vágy vezeti."

Legyen szabad ennek magyaráz atául egy kérdést feltennem: rnivel
buzdít ja legtöbb szülö gyermekét arra, hogy tanuljon? - A felelet nagyon
rövid: ha tanulsz, több pénzed s jobb sorod lesz, mint nekem!

Hogyan fejlődhetik így Iti az ifjúság lelkében a hivatás esirája ?
Szinte természetes, hogy így más nem is vezetheti, mint "az egyéni vágy",
vagy mondjuk meg öszintén: a pénz! De hivatásérzést rombolóan hat az
egész társadalom is nagyon sok esetben az ifjúra. Szinte napról-napra csak
azt tapasztalhatja, hogy a közvélernény, amire pedig a felnőttek legna-
gyobb része is oly sokat ad (pl. templomba is csak ettől való félelmében
jár el) az embereket legtöbbször vagyonuk szerint értékeli; a gazdag előtt
még akkor is hajlong, ha háta mögött szidja, de a szegényt csak kitüntetése
napján és ha ünneplésról van szó, akkor veszi észre.

De talán még jobban növeli a hivatástalanok számát az a körülrnény,
hogy a pályaválasz tásnal nem a hivatásérzés a döntő, hanem a szülök
anyagi ereje.

Ilyen erős pusztító tényezők mellett e téren még a legkiválóbb isko-
lától is alig-alig várható eredmény. Ilyen körülrnények között nehéz a
tanárnak az ifjúval elhitetni azt, hogy életünk folytonos szolg álat, és hogy
érdemes, sőt kell a kitűzött célért dolgozni, munkálkodni minden egyébre
(anyag iakr a) való tekintet nélkül! De talán még nehezebb az ifjúnak ezt
magáévá tenni, mjkor majd mindenütt az ellenkezőjét látja.

Napjaink gyakorlatiasságának köpenyében hivatásérzést pusztító
anyagiasság dúl közöttünk. Az emberrel úgyis veleszületik bizonyos
többre-vágyás, a vádlott ifjúságot (ebből a szempontból nagyon kevés a
gyanun fölül álló!) pedig már a lehető legtöbbre, mégpedig a legtöbb
anyagi haszonra vágyás láza kergeti. Ennek az ábrándkergetesnek pedig
akadálya alig van, sőt biztossá teszi az ifjú számára az eredményt a pro-
tekció és a türelmes váralkozás.Az első gyorsabban segítő eszköz, de a
második is eredményre vezet, mert "mindenki sorra kerül", és az állások
betöltésenél is a rátermettségnél többet ér az állástaJanul eltöltött éveknek
mennél magasabb száma!

Különben ez a "mindenki sorra kerül" jelige talán inkább oka annak,
hogy az ifjúság nem vállal munkát, mint az első vádpontban említett
szégyen!

Hogyan vezethetne a hivatás parancsa, rnikor a hivatásérzés is olyan
ritka manapság, mint a fehér holló?!

Harmadszor vád éri az ifjúságót azért, hogy "a gazdasági élet terén
az idegenek kiszorítását követeli, de maga nem készül az üres hely elfog-
lalására, és nem más a tőkéről megalkotott etikája."

Az idegenekkiszorítását nemcsak az ifjúság követeli, hanem szinte
az egész nemzet. Az ifjúság 'készül az üres helyek betöltésére; nincs egyet-
len megüresedett hely sem gazdátlanul. Az igaz, hogy - mivel reménye
sem lehetett egy sz.ámára megüresedo helyre - eddig nem készült. De kü-
lönben is készen áll az ifjúság, rnert II veleszületett és szerzett képesséaci;



tekintve eddig IS alkalmas lett volna, csak az elődei miatt nem kerülhetett
oda, ahova az idegenek annál .inkább.

A tőkéről megalkotott etikát illetően valóban aggodelornkeltő a
helyzet. Nagyon könnyen megtörténhetik. hogy sok esetben csak a nevek
cserélődnek ki, és az annyira várt javulás elmarad. E címen azonban nem-
csak az ifjúságót érheti vád, mert ezért - úgyszólván - mindenki gya-
nus, aki él. Oriási változás ra van szükség, de nem a "rendszer", hanem az
emberek megváltozására! - Egyébkent, mivel az ifjúságnak (rnunkatér és
töke hiánya miatt) ma még csekély szerepe van a gazdasági életben, korai-
nak kell tartanunk a tőkéről megalkotott etikája miatt való vád alá helye-
zését.

Ami a negyedik vádpontot Hleti, t. L, hogy az ifjúság "új országot
akar építeni, de változatlanul a régi gondolkozás alapjain", ezt ebben a
formájában elejtendőnek tartjuk. Mert mégha így lenne is, a régi gondol-
kozás alapjaiért nem inkább az öregeket vádolhatnánk? De nem így van!
SŐt! Talán még sohasem volt olyan nagy ellentét e tekintetben apák és
fiak között, mint mal). De fontos kérdés lenne még az is, vajjon az ifjúság
új gondolkozása [ebb-e, mint az öregeké P Ennek eldöntése azonban nem
tartozik kitűzött célunkhoz. erről egy külön alkalommal kell szölnurrk,

Összefoglalva a négy vádponttal kapcsolatban elmondottakat - úgy
látjuk - az ifjúság rnellett szóló védőbeszédből vádirat lehetne az öregek
ellen! Az ifjúság vádlott tagjai az öregek elleni vád koronatanúi lehetné-
nek Mert épen a fiatal vádlottak azok, akik nem új gondolkodás alapján
akarnak építeni, hanem a régivel - megélni. Ez a vádlott csoport örege-
sebb az öregeknél!

Ezért mi is azt indltványozzuk, rnentsük föl az öregeket. és mentsük
föl az ifjúságot is, de - törekedjünk Isten segítségével jobbak, igazabbak
lenni. EI kell távoznunk az anyagiaktól, mert azok az örökösen tartó egy-
mást vádolás, egymásra való irigykedés mocsarába húznak le bennünket.
Menjünk közelebb Istenhez, életünk zsinórrnértéke legyen az evangéliuru
és akkor a szeretet nem talál vádemelésre okot. Ne földi materiális dolgok
szerint ítéljük meg az embereket és az egymásközti viszonyt, hanem a
szerint, hogy mermyi van azokban az örök értékekből. Aki pedig ezekről
nem akar tudni, azt mint a nemzet, az egyház és minden embertársának
lelketlen hátrarnozdítóját büntessük azzal, ami legjobban fáj neki: enged-
jünk neki dolgozni, és fizessünk neki jó szándékkal elvégzett munkája
szerint.

"Mindenki a maga dolgát jól tanulja, jól végezze -
Úgy az egész háznak dolgát felviszi az Úr kegyelme."

(Luther M. Kis Káté.)

Dr. Imre 'József.

1) V. ö. pl. Urbán Ernö: A nemzedékkérdés egyházunkban. Ker. Igaz-
ság. 1938 szepternber.



Magyar mitológia százéves szemmel.
I.

Közel száz évvel ezelőtt, '1846-ban a Kisf'aludy-Társaság erre a kér-
désre hirdetett pályázatot: "Mit lehet a régi bel- és külföldi krónikákból
s egyéb ernlékekböl, valamint a hagyományokból. némely fennmaradt ba-
bonás erkölcsökból s végre a nyelvben található nyomokból a pogány
magyarok vallási hitéről és szertartásairól bizonyosat vagyhihetöt kivenni",

Ez a pályatétel nem kezdete, hanem inkább csúcspontja volt annak
a nagy hullárnnak, amely a XVIII. század végén indult el, a XIX. század
elején '_ főleg Horváth István és Vörösmarty Mihály révén - legna-
gyobb népszerűségre tett szert, hogy aztán a mult század végén és nap-
jainkban a fellelkesült, sokat váró kedélyek lecsillapultával, sőt kiábr án-
dulásával, helyet adjon a nem sokat igérő, de reális alapú tudományos
kutatásnak, amelynek nemcsak ősi magyar hitvilágunk, hanem az ómagyar-
ság életének rnásirányú: történelmi, földrajzi, nyelvészeti stb. téren való
felderítése és megrajzolása a célja.

Ennek az áramlatnak legérdekesebb (értékesnek ma már nem mond-
ható) termékei a mult század második negyedében, tehát száz évvel ezelőtt
1áttak napvilágot.

Az akkori időkben a kutatók felfogását (ma ugy kellene mondanunk:
világnézetét) jellemzi mindenekelőtt bizonyosfokú nagyvonalúság: mindazt.
amit ómagyarságunkra vonatkoztattak vagyelképzeltek, minden egyéb
nemzeténél hatalmasabbnak, szebbnek, jobbnak, tökéletesebbnek láttak.
Ez az elgondolásuk önérzetes, lángoló s éppen ezért tiszteletre méltó, bár
kétségtelenül elfajult hazafias érzésból fakadt.

Sajátságos jellemvonása továbbá az akkori tudományos szemleletnek
(természetesen csak a mai idők távlatából) a nsivség, a nem kis részben
merö elképzeléseken alapuló teóriák felállítása és azok helyességét rnin-
denáron bizonyítani akaró törekvés; többnyire filius ante patrem mód-
j án: az előre elgondolt célokhoz vezető utak keresésével.

Arn eme hibák és fogyatékosságok ellenére is, amelyek csak a mai
ember szemüvegéri át nézve oly kirlvóak, örök értéket szerzett az akkori,
a mienknél lelkesebb kor munkásság ának és munkásainak az az elvitatha-
tatlan tény, amely II történelem egy ile nagy igazságának felismerésében
rejlik. Nevezetesen' abban, hogy a jelen sohasem állhat önmagában, ha-
nem szerves folyománya a mult történéseinek és jövőt csak úgy építhetűnk,
ha az élet szakadatlan láncolatának sokfelé ágazó, de ugrást, kihagyá-
sokat nem tűrö szálait tovább Ionjuk. Ezértkell ismernünk a multat, meg-
becsülnünk, amit az létrehozott, mert csak így építhetünk jövőt.

Ez a felismerés - ha talán nem is egészen tudatosan - hevítette
a mult századi buzgó magyar mitoszkutatókat is és ez teszi indokolttá azt,
hogy velük ma, száz évelmultával is foglalkozzunk

A fent vázolt általános szempontok érvényesek a magyar mitosz ke-
resölre is. Maga az a tény, hogy a kutatás tárgya a "M~gyar Mitológia"
volt, már eleve ferde irányba terelte ősi hitvilágunk elemeinek feltárását.
A mitológia szó már [elentésénél fogva is a görögök, rómaiak, továbbá
az ázsiai népek: perzsák, hinduk kiérett nagy vallásrendszereit lebegtette



kutatöink szeme előtt. Ilyennek vagy legalább is ehhez hasonlónak, de
semmivel sem alsóbbrendűnek kellett lennie a "magyar mitológiának" ;iS.l)

. Kiss Bálint kifejti (1839), hogya magyárok a médusokkal, zsidókkal,
pártusokkat és perzsákkal rokonságban állottak s így ezen népek, első-
sorban a zsidók, vallásának alapján alkotta meg magyar mitoszát, azt a
monoteisztikus hitnek igen magas, az izraelita felfogással egyenlő. színvo-
nalára helyezve.

A leginkább csak délibábos nyelvészkedéséröl ismert Horváth István
(1825) szerint pedig a rnagyarok, kunok, jászok, lófe iüek, palócok, pártu-
sok valamennyien egy nemzetet alkották, rnindnyájan leszármazottai a
híres szittyáknak. Hozzáteszi, hogy "heába kiáltozott Schlöser és utána
sok majom Magyar, hogy a Magyarok Finnus Nemzetségből eredtek."

A magyar ősvallás eszerint tehát egyistenhívő vallás volt, elődeink
egy "fővalóséígűt" ismertek, akinek nevét a kutatók több délibábos etimo-
lógiávg] próbáltak fejtegetni, míg egy ma már teljesen jelentéktelen, isme-
retlen költö, Aranyosrákosi Székely Sándor époszában megjelenik a Iőis-
tenhez fűzött képzeteket leginkább kidomborító, Iegrnitológikusabb hang-
zású név: Haddur. (Később Vörösmarty után: Hadúr.) Ez a a legfőbb való-
ság, legfőbb isteni lény a mennyben lakozik. Ott, "hűl örök tavasz nevet,'
az erdőkben a vadak, a folyókban szinte pizsegnek a halak, minden rnunka
fáradság nélkül bajtól, nyavalyáktól menten foly szünetkezés nélkül az
élet." (Horváth János 1817.)

Itt van tehát a magyar Olimposz fejedelmének trónusa. Aki ott szé-
kei, "az a világ halhatatlan alkotója, csak egyetlenegy. Ö magától vagyon,
ö alkotott rnindeneket, bezárja és betölti az egész világot. Senki őt a ha-
landók közül nem látta, csak a lélektől láttatik. Ö maga lévén a jóknak
forrása, az embereknek gonoszt ő nem okoz, noha őtet az irgalmasság
mellett a harag, hadakozás, döghalál és a fájdalmak is követik a bün-
tetésre." (Kiss Bálint.)

Mintha csak a Szentírásból olvasnánk eszavakat s ez a jellemzés
kutatóinknak éppen arra a módszerére vet fényt, mellyel az O- és Újszö-
vetség tanait egyszerűerr visszavetítették az ázsiai pusztákra s így lett
a magyar ősi hitvilág ura a keresztyén Istenhez, vagy legalább is a zsidó
Jencv éhoz hasonló és hozzá legközelebb álló mitikus alak.

Oe a jó Istenen k ívül hittek még öseink - e szerint az elgondolás
szerint -- egy rossz lelki valóságot is, ez az ördög. Az ördög, sőt ördö-
gök mindenféle alakban jelenhetnek meg az emberek előtt azok ijeszté-
sére és rontására. Azt hitték róluk, hogy egyes rossz ernberekkel szeros
barátságban állanak, akik az ördög segítsége által sok titkos dolgot meg-
tudhatnak. sok, emberi erőt felülhaladó cselekedetet vihetnek véghez, dc
végül is az ördögök prédái lesznek. Ezeket az ördögökkel barátkozó
emberel~et nevezték Buzur-Chanoknak. Ezeknek csak éjjel van hatalmuk
az "embereken, nappal nem árthatnak nekile Különösen éjfél tájban járnak,
keresvén, aki megronthatnak. Éjjelenként az ördögök és boszorkányok
együtt nagy lakomákat csapnak a pusztákon, hegyeken, halmokon, vagy

1) A mai tudományos felfogás szerint a órnagyarságnak nem volt
kiépített vallasrendszere. - Az újabb kutatások eredményeiről egy más
(llltalQmmal fogunI, beszámolni,



rl~gi elpusztult várakban, amikor is -seprünyélen lovagolnak oda, sőt embe-
reket is .Jöva tesznek" és rajtuk lovagolnak el a vendégségbe,")

E 'boszorkányokkal kapcsolatos vélekerlés ma már sok tekintetben
nem helytálló, de 'az ösvallás-kutatök ezzel észrevétlenül és öntudattanul fel-
fedezik az ősi hitvilág emlékeinek egy gazdag tárházát: a magyar népi
hagyományt, amelyet majd a' későbbi kutatók - elsősorban Ipolyi -
igyekeznek kiaknázni.

II.

A mult századi ösvalláskutató irodalomnak J po/yi Arno/d Magyar
Myth%giá;a (1856) a legértékesebb terméke.

Ipolyi célja "a magyar mythológia összes nyomainak összegyűjtése,
vizsgálata és ennek nyomán összefüggő előállítása és jellemzése." (Elő-
szó 13. 1.) Azaz össze akarja állítani mindazt, ami csak magyar ösvallási
emléket tartalmazhat. Az egy-egy jelenséghez tartozó adatokat csoporto-
sítja és ott, ahol az adathiány az összefüggés végett némileg kiégészt-
tendő, magyarazatot is ad. (V. ö. Előszó ll. 1.)

Ö is - mint ösvalláskutató társai - tökéletes, nagy egészet alkotá
vallásrendszert, kiépített hitvilágot keresett. Míg azonban elődei nemzeti
öntudattóI serkentve kűlönböző 'kacskaringós utakon elérik a képzeletük
megalkotta magyar Olimposzt. addig Ipolyi - rneg találva a helyes utat --
azon előrehalad ugyan, dc az ö előtte is folyton ottlebegő légvárba nem
tud behatolni. Ezért hiányzik ITI üvéből az a természetszerűleg várt össze-
foglalás, rnely az összegyűjtött anyag önként adódó következménye lenne.
A 'nagy szorgailommal és gondosan összehordott adatok azonban semmi-
képpen sem adj ák a magyar ősvallásnak azt a képét, melyet Ipolyi és
mitosz-kutatö társai maguknak megalkottak. Igya Magyar Mythó/ogia
szerzöie kénytelen megelégedni azzal a megállapítással, hogy elődeink már
ősidők óta érintkeznek a keresztyénséghez közelálló, majd egyenesen ke-
resztyén népekkel s így vallásuk a krisztusi hithez hajló, attól nem sokban
külörrbözö lehetett. (1. 83-89.) Ezt az is bizonyítja, hogya keresztyénséget
aránylag simán, nagyobb ellenállás nélkül vették fel ősei nk.

Végeredményben tehát Ipolyi nem adja azt, amit igér: a magyar
ősvallás rajzát. Nem is adhatja, hiszen az úgy, amint ő és társai elgon-
dolták, nem létezik. Oe ad e helyett mást, bátran mondhatiuk, sokkal
többet, mint nyújtani akart. Alig van ugyanis a magyar f'olklórnak olyan
kérdése a legkülönbözőbb mesemotivumoktól és mondáktói kezdve, a népi
hiedelmekerr át a különböző alkalmi szokásokig és szertartásokig, amik-
ről Ipolyi rnűvében adatokat ne találnánk. Mind e hatalmas anyagot pél-
dás, tervszerű rendben, a rokon jelenségek könnyű áttekintéséhen kap-
juk Érdemét nagyban fokozza az a körülmény is, hogy a ki tartó szor-
galommal felgyüitött adattárral óriási kincset mentett meg a magyar

2) A boszorkány-hiedelem eredete valóban ősi hitvilágunk emlékei
közé tartozik. Innen veszi eredetet a .Jóva tesz" szólás is. A boszorká-
nyokra vonatkozó és népi történeteinkben ma is gyakran szereplő elemek
azonban már többnyire későbbi hozzátoldások. (V. Ö. erre nézve Solymossy
S.: A magyar ősi hitvilág. A magyarság néprajza IV. Bp. 1937. A kérdés
rövid összefoglalását 1. Benkö 1.. Betyárok ' és boszorkényok az MWldön ..
Szabelesi Szernle 1936.)
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Ioíklör számára. Hiszen fajdalotl1l11al kell látnunk, hogy mlnden egyes nap
a magyar alkotó kéz és szellem egész sereg termékének, rengeteg etnográ-
fiai és folklór kincsnek pusztúlását jelenti. Méltán mondhatjuk tehát Tolnai
Vilmossal, hogy Ipolyi nem találta meg a magyar mitológiát, de meg-
találta helyette a magyar folklórt. (Ethn. 1923. 7. 1.) Megmentett a tudo-
mány számára egy hatalmas kincset, amely nélküle rég elenyésze1t volna.
Példásan elrendezett, hatalmas adattárával kiinduló tampontul szolgálhat
nemcsak ősvallási, hanem más etnológiai kérdésekben is. Ezért érték Ipolyi
rnunkája mai szemrnel nézve is. Nem kevésbbé nagyjelentőségű volt per-
sze a maga korában is, hiszen a dicsőséges magyar mult feltárásával
emelte a nemzeti öntudatot és élniakarást az elnyomatás szomorú évei-
ben, fokozta az érdeklődest a magyar őstörténet és ősvallás iránt, a ma-
gyar mitológiai kutatást a szerte tévelygő utakról helyes irányba igye-
kezett terelni.

Hogy Ipolyi helyes húrokat penditett meg, a későbbi ősvallás-kutatás
- rnelyre ez alkalommal nem térhetűrik ki - eléggé igazolta. De az
utódok hálás tiszteletével kell gondolnunk a. Comkies Dánie/ek, Horváth
istvánok, Kiss Bá/intok, Bodor Lelosok, Bizoni Káro/yok· munkáiára is.
mert az alap lefektetése, az úttörés nehéz feladatának végrehajtása fel-
tétlenül és elvitathatatlanul az ő nevükhöz fűződik. Az ő javarészt meddő
érben haladó, de fáradhatatlan kitartással, nagy ügyszeretettel végzett
munkáiuk elismerést és tiszteletet érdemel, "ha másért nem, már azért a
nemes buzgalomért is, amely őket, egy a mienknél lefkesebb kor fiait he-
ví tette. "3)

Dr. Bellkő Lássló .:

3) Egykori feldolgozott művek: Dánielis Cornides: Commentatio de
religione veterum Hungarorum. Bécs. 1791. - Horváth János: A régi ma-
l!yaroknak vallásbéli s erkölcsi állapottyokról. Tud. Gyújt. 1817. II. 27. -
Horváth István: Rajzolatok a magyar nemzet ·Iegrégi'bb történeteiból. Pest
1825. - Kiss Bálint: Mag-yar régiségek. Ill. Pest 1839. - Bodor Lajos:
Magyar pogán hitregéle. Kolozsvár 1842. - Bizoni Károly: Magyarok ázsiai
emléke. Pest 1845.

A magyar és külf öldi ősvalláskutatásra vonatkozó néhány főbb for-
rasmunka: Katona L.: Mythológiai irányok és módszerek. U. a.: A magyar
mytholózia irodalma. Irod. tanulmányok II. Bp. 1912. - Bán A.: Asama·
nizrnus fogalma és jelenségei. "- Szendrev Á.: Az ősmagyar temetkezés.
Ethn. 1928. - Soymossy S.: Magyar ősvallási elemek népmeséirrkben. Ethn.
1929. - U. a. A magyar ősvallás. Mag')'. Szemle. 1932. - U. a. A magyar
ősi hitviláz. A magyarság néprajza IV. (Ugyanott gazdag irodalom.) -
Tylor E.: Primitive Culture. London 1903. (Új kiadás.) - Ehrenreich P.:
Die allgemeine Mythologie und ihre ethnologischen Grundlagen. Leipzig
1910. - Grimm J.: Deutsche Mythologie. Göttingen. 1835. - Ahlquist A.:
Unter Vogulen u. Ostiaken. Helsingfors. 1885. - Paasonen H.: Uber die
ursprünglichen SeelenvorstelIungen bei den finnisch-ug rischen Völkern.
Helsingfors 1909. - Bachofen .1.: Mutterrecht u. UrreIigion Leipzig (év
nélkül). ~ Naumarin H.: Primitive Gemeinschaftskultur. Jena 1921'. -"
Holrnberz U.: The Mythology of alI Races. Boston 1927. - Donner K.:
Ethnological Notes abaut the Yenisey-Ostyak. Helsinki' 1933.



SZÉ:LJEGYZETEK
Annyira élénk
a magyar politikai élet, hogy ha csak
azt néznénk, minden este nyugodtan
hajthatnánk le fejünket álomra, nem
kellene busulnunk a magyarság jö-
vője miatt. A törvényhozók duzzad-
nak az életerőtől, győzik az esti fenn-
maradást, a sűrű lakomáz ast, és győ-
zik hanggal a szép szónoklatok at.
Maga a parlament is buzgón dolgo-
zik.. készíti a törvényeket egyre-más-
ra. Az ujságok is telve vannak nagy-
szerű elgondolásokkal. És az egysze-
rű polgárember használatára ott a
sok jelszó, pompás gondolat Duna"
medence, középeurópai hivatás felől.
Nincs semmi baj! Vai1álmunk bőven
az éjszakákra, van délibábunk akár-
mennyi a nappalokra! --- Hogy e mel-
iett se szeri, se száma a munkanélkü-
lieknek, hogy nincs kenyere rengeteg
magyar gyermeknek, ezzel nem kell
törődnünk, mert ez e1csüggeszthetne
bennünket! Miért is szornorkodnánk
a didergő, éhező, csenevész magyar
gyermekek sorsán, amikor vannak
nagyszerű politikusaink, akik újra
meg újra megnyugtatnak minket po-
hárköszöntőikben és parlamenti be-
szédeikben, hogy ök majd megmentik
a magyar nemzetet?! - De mit aka-
runk mindezzel mondani? Ezt: ne ál-
tássuk magunkat azzal, hogy a ma-
gyarság sorsa, a nemzet holnapja a
politikusoknak kétségtelenül fontos
és a mcssze jövőre igenis kiható te-
vékenységétől függ egyedül. Párhu-
z amosan tevékenykednie 'kell az egész
nemzetnek, hogyamagyarságból egy
is el ne vesszen. Ne pusztuljon el
egy gyermek se kenyér meg tej hiá-
nya miatt! Az a legsürgősebb fel-
adata a magyarságnak, hogy erősítse
önmagát, de nem politikai eszközök-
kel, •hanem a legközvetlenebbül, a szó
eredeti értelmében: erősítse önmagát

testileg, egészségileg, számbelileg.
Mert hiába van jó honvédelmi tör-
vény, ha nem lesz elég nagy és elég
erős a sor alá kerülö magyar ifjúság.
Előkészítéstil pedig rengeteg magyar
gyermekre és ifjúra nézve a legjobb
eszköz a mindennapi kenyér biztosí-
tása. A rnunkácsi védők bátor kiállá-
sa is arra figyelmeztet, hogy a papi-
rosmegállapodások rnellett szükség
van testileg erős, jellembelileg edzett
emberekre. Ne mondja senki erre,
hogy materiálizmust hirdetünk, mert
kenyeret emlegetünk Isten azt is szá-
mon kéri tÖolünk,hogy gondolkod-
tunk-c embertársaink, leginkább pe·
dig népi társaink megélhetés ére. Ha
pedig lehetetlenség megszüntetnünk a
nyomoruságot, akkor legalább tart-
sunk bűnbánatot. Csak a szoros kapu
alatt meggörnyedve tudunk átépni az
igazán új Magyarország útjára.

Bálok
és táncos összejövetelek rendezését
zyülekezetek vagy egyházi egyesü-
letek számára megtiltotta a tiszai re-
formátus egyházkerület püspökének
rendelete. A mi egyházunkban is
tisztázni ket:! ezt a kérdést. A nőegy-
letek és leánykörök sok helyt lázasan
!,.észü\ődne'k a nagy erkölcsi és anyagi
SIkerrel megrendezendő f arsanai est-
re. Azt mondiák: szükség van erre.
Ma máskép nem lehet életet vinni a
gy'üi~.ekszetbe. Ma ~em I~h.t';t .más esz-
kozokl<pl megfogni az l'fJusagot. Ha
nem rendezzük meg mi, akkor a ka-
tolíkusotchoz mennek el táncolni. Ne-
héz a vitatkozókkal zöld ágra ve rgöd-
ni. Nehéz megértettü, miért nem fér
össze az egyház hivatásával bálok
rendezése, mert egészen más oldalról
indulnak el; mégis néhány tényre rá
keH mutatni. Reverzálls veszedelem
nem azért fenyegeti egyházunkat,
mert nem adott elég alkalmat ifjúsá-
gának, hogy teákon és bálokon talál-
kozzon egymással, hanem az evangé-
Iikus öntudat meggyengülése miatt.
Evangélikus öntudat viszont csak az
evangéliumból szarmazhatik, Az evan-



géllurnnak pedig 'kétségtelen- nem sok
szerep jut a bálokon. Lehet, hogy bi-
zonyos' "életet" teremt a gyülekezet-
ben rendezett bál, de ez az élet nem
gyülekezeti élet. Sőt az rlyen módon
támadt életet az Ige sokszor nevezi
halálnak. Általában a bálok nem moz-
dítják elő az igehirdetés utáni érdek-
lödést, nem elevenítik meg a biblia-
köröket, sőt még az érdeklődök szá-

mát Scm ~11Ielii}{.At. ifjt'dgot scm le.
het "megfogni" általuk Ha egyszer
már táncra került a sor, akkor nehéz
elővenni a Bibliát, azzal csak köteles
adó-ként foglalkoznak legfölebb. Ha
ma az egyház meg akarja nyerni az
if'júságot, akkor nem engedményeket
kell neki tenni, hanem nyiltan előállni
a céllal és rámutatni azokra az áldo-
zatokra, melyek elkerülhetetlenek

SZELLEMI ÉLET
Schneller Istvánnal
a magyar nevelésügynek egyik a nyil-
vánosság előtt nem sokat szereplö, de
annál mélyebb szántású és nagyhatású
vezéregyéniségc szállott a sírba. Régi
evangélikus papi családból szárma-
zott, maga is az egyház szolgálatára
készült. A pozsonyi teológiai akadé-
mia' tanári katedrájáról hívta el a ko-
lozsvári egyetem bölcsészettudományi
kara a pedagógia professzorává.
Böhrn Károllyal együtt a háború elötti
utolsó évtizedben ők 'ketten nyomtak
rá a kolozsvárl egyetem bölcsészeti
karára idealizmusuk nemes szellemi-
ségének bélyegét. A kolozsvári egye-
temnek ö volt az utolsó magyar rek-
tora s a csonka országba menekülve
fáradhatatlan erővel küzdött a me-
nekült egyetem új megszervezéséért.

Schneller István az ideellsztikus
nevelésnek volt a legkiválóbb ma-
gyár képviselője. De idealizmusa erő-
teljes keresztyén szempontokkal pá-
rosult. Jézus Krisztus szcmé/yiségél
állította a nevelés középpontiába s a
maga korában, amikor a keresztyén-
ség a szellemi élet 'gondolatvilágií-
ból mindjobban kiszorult, újból és
újból nyomatékosan és tiszteletet éb-
resztő határozottsággal mutatott rá
Krisztus személyének a jelentőségére
a nevelés terén. A mctlett már abban
az időben, amikor a nevelésügy terén
erősen érvényesült a szocializmus
kozrnopolita gondolatvilága, nagy
erővel hangsúlyozta a nemzetnevelés
jelentőségét, - messze megelőzve
mindezzel korát. Amit a Kárpátok
medencéjében egy sorsközösségben
élő népek együttélésének a feltéte-
leiről és biztosításáról évtizedekkel
ezelőtt írt, az ma újból aktuális és
tanulságos.

A háború elötti nemzedék egyik

leggazdagabb és legnemesebb szelie-
me zállt vele sírba, aki gazdag kin-
cselt bőkezűert oszto nagy tudontá-
nyossága me!!ett is végtelenül sze-
rény, nemes emberi egyéniség és mély
hitű.' evangélikus keresztyén volt. K.

Barabás Gyula:
Elvesztett arcok. Regény. Buda-

pest, 1938. Singer és Wolfner kiadá-
sa. 'Ára 2.80 pengő.

Különösen érdekes, melegen szl-
nes .könyv ez a regény. Voltaképen
nem is regény, hanem egy erdélyi
magyar falu balladája, életének köl-
tói rajza. Alig történik valami a
könyvben, azt se lehetne mondani a
benne elmondott eseményekről, hogy
érdekesek volnának; ha azonban az
ember egyszer kezébe vette, nem
tudja letenni mindaddig, míg végig'
nem olvasta. Megragadja az olvasót
az író halk, elbeszélő hangja, amely
egy pillanatra ,sem Iorrósodik át a
szenvedély tüzétől, nem lesz hangos-
sá a kisebbségi sors alsóbbrendűsége
láttán. (Vajjon még meddig fogjuk
emlegetni ezt a fájdalmas, gyötrő
szenvedéseket, tengerkönnyet takaró
fogalmat?) Megfogja az olvasót a
regény pasztelltónusa, a nagy len-
dületek néklüli élet kérlelhetetlen
következetességű energiája. Meny-
nyire nélkülöz minden dialektikát, és
mégis mennyit mond. Hallatlanul le-
egyszerűsíti a problémákat, viszont
a megoldásokat aprólékos finomságú
formákba öltözteti. Bakos Gábor, a
regény höse, a maga életéri keresz-
tül döbben rá az árnyékba kerültek
sorsának egyetlen Iciútjára: nem al-
kalmazkodni az új helyzet új urai-
hoz, nem játszani a hangos irreden-
tát, de patriórának maradni, s azon
belül megőrizni mindent, ami egy
magára hagyott népet összetarthat.



í{üiönös ember' a regény hőse,
szimbolikus értelmű szavai vannak,
groteszk jelenetek drámai' hősévé
lendül, hősi életpályát választ egé-
szen egyszerű gesztussal. Komoly te-
hetség a regény írója, egy-egy szim-
bóluma többet mond, mint máshol
hosszú oldalak, kerüli a dialóguso-
kat, de ha sort kerit reájuk, tömör-
ségéveI és egyszerűségéveI a legjava
erdélyi irók közé állítja magát. A. E.

"A Harmadik Birodalom
politikai és társadalmi rajza" címen
adta ki Rezessy Zoltán nyíregyházi
vallastanár egyéves németországi ta-
nulmányútjának tapasztalatait. A vi-
lágos és folyékony stílusban megírt
könyv csak "rajz," azaz vázlat akar
lenni. Főként a közfelf'og ás szerinti
legfontosabb kérdéseket vázolja es
ezekről ad összefoglaló képet. A ri-
portszerűség miatt egyes kérdések-
ben csupán egyoldalú látásig jut el;
nyilvánvalóan nagy hatással voltak
reá a könyv elején felsorolt propa-
gandairatok és a már sablonossá vált
német "Führung"-okon tartott pro-
pagandaelőadások. Könyve arról bi-
zonyság, hogy a külf öldit mennyire
le tudja nyűgőzni a német rnunka
irarna, és hogy ezen hatás elleni vé-
dekezés inkább ösztönszerű mint tu-
datos. (Faj elmélet bírálata.) Ezért
könyvével csak azt mutatja be, amit
il németek megmutatnak, mert bemu-
tatni akarnak. A Harmadik Biroda-
lom pedig erősnek, késznek és szo-
eialisnak akarja magát rnutatni. Szo-
ciális berendezéseivel azonban nem
csak példát adhat nekünk, hanem
szociális szemléleti módot is, ame-
lyikkel mi magyarok még mindig
nem rendelkezünk kellő mértékben.
Apróbb tévedéseitől eltekintve az e
könyvnek nagy érdeme, hogy sajá-
tos nemzeti hiúságunkat bántja, és a
német példával közvetve rámutat ar-
ra: lehet szociálisan élni, sőt ez nem-
zetünk iránt kötelesség is.

Kemény Péter.

Michael Foster:
Amerika álma. Singer és Wolfner
kiadása.

Amerikát merőben más problé-
mák érdeklik, mint az óvilágot, Ame-
rika másképen látja az életet, mint
Európa, természetesen másképen is
reagál a világ jelenségei re. Nagyon
érdekes I,épet nyerünk a Itét ellen-

tétes pólus kűlönbségeiről, ha a re-
gényirodalmon keresztül próbálunk
bepillantást nyerni az amerikai lé-
lekbe. A sorok rnögé látni tudó ol-
vasó végtelen sokat érthet meg egy
regényból arra a belső erőre nézve,
amely a glóbus másik felén mozgat-
ja az embereket. Különösen érdeke-
sek azok a könyvek, amelyek a tör-
téneti újvilágot mutatj ák be, a fejlő-
dés -egyrnásután] át romantikus hő-
seivel egyetemben. Ilyen értelemben
nagy érdeklődésre tarthat számot
Foster regénye is.

Amennyire különös világ szá-
munkra Amerika és szekatlan annak
problematikáj a,annyira érdekes az
amerikai regényírás technikája is.
Majd egy évszázad története pereg
le a kötet oldalain három nemzedék
életéri keresztül. Rengeteg szereplő-
vel találkozunk, bonyolult családi
kapcsolatok megértésével kell baj-
lódnunk, a mindennapi élet apró
mozzanatai nak elbeszélése fárasztja
ld figyelmünket, eleinte szinte únot-
ran lapozunk át oldalakat, de az-
után észrevétlenül magával ragad
bennünket a regény hangja, a tör-
ténet érdekessége, az élet tempója,
amely az amerikai könyvekben álta-
lában ott lüktet. S amikor végére
érünk az olvasasnak. csodálkozva
vesszük észre, hogy a különösségek,
érdekes forma már nem is olyan uj-
ságok számunkra, mert bennük és
általuk megint csak magunkat lát-
tuk, a mindenf'éle változatban is egy-
azon arcot, a gondtól barázdált em-
berarcot, Amerika álma a mi álmunk
is: az a tudat, hogy holnap egy bol-
dogabb jövendő vár reánk, A. E.

Paul Brunton:
India titkai. Fordította Dr. Baktav
Ervin. Budapest, Rózsavölgyi és
Társa kiadása. 34i oldal.

Olyan könyv, amely számot tart-
hat mindenki érdeklődésére. Nem-
csak azért, mert India káprázatos
világába vezet bennünket, hanem
mindenekelött és főképen azért.
mert az indiai léleknek titokzatos
mélységeit tárja fel. S az első, ami
ennek az érdekesség tekintetében
minden regénnyel vetekedő könyvnek
az olvasásakor megdöbbent és meg-
aláz bennünket, az, hogy a lélek In-
diában olyan módon és mértékben
érvényesíti a maga felsőbbségét,
amitől rni, a nyugat, megszégyent-
Wen messae vHgyunk.



Aki ezt a, könyvet olvassa, az til-
ra megérti, hogya keleti ember, fő-
kép az indiai, miért tekint olyan
megvetéssei reánk, akiket a test, a
matéria siralmas rabságában lát ver-
gődni. Valljuk meg, ismerjük el,
hogya mí világunkban csal, kivéte-
les esetekben revelálhatja magát a
lélek olyan döbbenetes hatalommal,
amint azt Indiában úton-útfélen cse-
lekszi. Itt a magyarázata annak, hogy
mi 'ezért csak nagy !kételkedéssel
tudjuk ovasni azt, amit Brunton In-
dia varázslóiról és szemf'ényvesztöi-
ról, fakírjairól és szentjeiről elmond.
Oe, noha ennek a könyvnek a lélek
valóságát tagadó materializmussal
szemben egyenest apologetikus je-
lentőség e van, bennünk, keresztyé-
nekben mégis az őszinte szánalom
érzését kelti. Ime, az Istentől elsza-
kadt ember számára a lelkiség épen
olyan útvesztővé válhat, mint a testi-
ség. Ez a könyv megérteti velünk,
hogy miért olyan nehéz Indiában az
evangélium hirdetése s hogy Indiá-
ban legfőképen azok nyitják meg
szívüket Isten üzenete előtt,akik en-
nek az önmagába belebonyolódott
lelki kultúrának a határain kívül él-
nek. Isten Lelke és igéje azonban In-
diában is diadalmasan tör előre.
Ezért kell Brunton könyvének aján-
lásához azt a megjegyzést f űznünk,
hogy vegyen tudomást az indiai ke-
resztyénségröl is. Az evangéliuru ma
már számottevő hatalom India lelki
világában. Hogy Brunton könyve is
segítségünkre lehet India megisme-
résében, ezért legyünk hálásak a ki-
adónak is, a fordítónak is. Értéke-
sek s érdekesek a könyv illusztrá-
ciói, Younghusband előszava és a
fordító utószava is. P. P.

A hitélet fellendülés ének
egyik bizt ató jele az az egyre foko-
zódó kelendőség, melynek a minden-
napi áhítatoskodás céljait szolgáló
könyvek örvendenek. Igy nálunk is.
Külf'öldön pedig, különösen német
nyelven, valóságos "túltermelés" van
efféle könyvekben. Magasan emelke-
dik Ild közülük Schletter Adolf-na'!r, a
nem rég elhunyt hírneves tűbingeni
professzornak .Kennen wir Jesus?"

című kőnyve (Calwer' Verlag, 543' oid_
Ára 4.13, RM, 'kötve 4.88 RM.) Nagy
hálával tartozunk azért, hogy anagy
tudós főkép a SzentIrás magyaráza-
tának szentelt hosszú élete végén
még ezzel a művel is gyarapította
szinte páratlanul gazdag irodalmi ha-
gyatékát. Nagyszerű példája annak,
hogy az igazi keresztyén tudomány
hogyan nő ki az igéből és az életből
s hogyan válik megint életté az élő
Krisztussal való mindennapi társalko-
dasban. Nem könnyű olvasmány, de
rnindennapi figyelmes, áhítatos hasz-
nálata olyan lelki gyarapodással jár,
mely minden reá fordított időt és
gondot megérdemel, A jelen számunk
elején álló bibliai elmélkedés
D. Pröhle Henrik fordításában -
Schlatter ezen könyvéből való. P. K.

Külföldi folyóiratok.
A Furche eredetileg a nemet ke-

resztyén diákmozg alom folyóirata,
most lép 25. évfolyamába (Berlin,
Furche-kiadás, megjelenik havonta,
ára negyedévre 1.95 RM). Nagy
szolgálatot tett eddig is anémet
evangélikusségnak s jelenleg is a
legkiemelkedőbb evangélikus folyó-
iratok egyike. A decemberi szám a
karácsony jegyében áll: Dibelius
cikke a karácsony ünnepének kelet-
kezéséről, egy MülJer által közölt
levélváltás a karácsonyi evangélium-
ról, Kahler elmélkedése. Kreemer és
John R. Matt cikkei a misszió ügyé-
vel foglalkoznak. A januári szám a
jubiláris évfolyamot harangozza be
tanulságos visszapillantásaival. Lilje
"dogma, hit, élet," Dibelius Otto
"Wittenberg 1848" címén, , Breit
Mathesiusról közöl tanulságos cik-
ket. Melegen ajánljuk e folyóiratot
olvasóinknak.

A Luthertum (Leipzig, Deichert-
kiadás, megjelenik havonta, ára ne-
gyedévre 1.50 RM) decemberi száma
az amerikai lutheranizmus egység-
törekvéseiről, továbbá Jézus jelentő-
ségéről Luthernal címen közöl cik-
ket (Strasser), Elert a széljegyzetek-
ben Barthnak a szerencsétlen szep-
temberi nyilatkozatával foglalkozik.

K.



EGYLJTT ISTEN ELÓTT
Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és g-yüjts össze minket a pogá-

nyok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicsé-
reteddel. (106. zsoltár 47.)

Február folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentő/,
hogy restek vagyunk az egymásért való imádkozásra, - hogy még

üldözött 'keresztyén testvéreinkkel sem érzünk együtt, "kézmosásunkat"
segítésre valö tehetetíenségünkkel mentegetjük;

adjunk hálát az Istennek,
hogy remélhetjük a bocsánatát ezekre a vétkeink re is a Jézus Krisztus

érdeméért, - hogy bünösségürrk ellenére megtűr minket az anyaszentegy-
házban, - hogy az egyház szenvedéseinek új, mai !korszakában is rendel
bátor igehirdetőket, - hogy a veszedelem közelhozásával rninket is kény-
szerít alázatos látásra és hívebb imádkozásra;

könyörögjünk Istenhez,
hogy mind azok, akik bárhol e földön, akár e hazában, akár idegen

országokban 'kárt, zakíatást, fogságot szenvednek az evangelium hirdeté-
séért, hűségesen viseljék a próbát, hivatásuktói el ne tántorodjanak, és
mielöbb szabadon teljesíthessék szolg álatukat, - hogy legyenek nálunk is
mártíriumra kész hirdetői az evangéliumnak, - hogy támasszon mindnyá-
junkban felelősségérzetet egymás iránt, a magyar evangélikus egyház iránt,
minden keresztyén gyülekezet iránt, - hogy hazánk vezetői az Ö akaratához
igazodjanak és csak a nemzet valódi, tiszta, önzetlen szolgálatában rnun-
kálkodjanak.

Kegyes és kegyelmes, nagy irgalmasságú és igazságú Atya Or lsten!
Ki a Te isteni bölcs tetszésedból a földön a Te híveidet keresztviselés alá
bocsátani és sok nyomorúságos szenvedés között szoktad tartani, hálákat
adunk mi Felségednek Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus 'nevében, hogy
minket, szegény biinösöket - lelki vagy testi ellenségeinknek kívánsága
szerint - utolsó veszedelemre teljességgel nem juttattál, hanem még ez
ideig keresztyén Anyaszentegyházadnak társaságában ingyen vaJó irgal-
masságodból kegyelmesen megtartottál. A Te kegyelmes őrizetednek tulaj-
donitjuk, hogy valamint szegény országunknak sok helyeiböl igédnek hir-
detőit kivetted, így minket is azon szent igédtől teljességgel meg nem
fosztottál. De ióh mi háládatlan fiak, óh haszontalan szolgák! Ami vétkeink,
bizonyára a mi vétkeink cselekszik, hogy a Te néped naponként kesertrte-
tik; a mi vétkeink mívelik, hogy a Te kicsiny sereged keresztviselésseI
terheltetik. Mi nem voltunk engedelmesek a Te szolgáidnak, kik szóltak a
Te nevedben mínekünk és a mi atyáinknak. De oh Uram Isten, a Te rnín-
den igazságodért és a Jézus Krisztusnak minden érdeméért távoztasd el,
kérünk, a Te haragod és méltó bosszúállásod a Te e földön nyomorgó
Anyaszentegyházadról. Ne legyünk csúf'iává és prédájává a mi gyülölőink-
nek! Ne késedelmezzél, mi jó Istenünk, mert a Te nevedről neveztetik a Te
néped, és a Te Benned való bizodalomért üldöztetik a Te kicsiny sereged!
Hogyha pedig Teneked úgy tetszik, hogy tovább is a keresztviselés alatt
mar assz bennünket, legyen a Te akaratod, csak erőt adj minekünk és Szent
Lelket, hogy az igaz hitben meg ne botránkozzunk, hanem atyai ostorodat
csendes szívvel hordozhassuk, a Te országodba világi szenvedéseink után
beluthassunk, és Téged, Atya Isten, dicsőséges szent Fiaddal és Szent Lel-
keddel egyetemben mind örökkön örökké áldhassunk. Ámen.

CA Magyar Lelki Ora Harmadik Fertálya után, 1732,)
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Az Irás rólad, felséges Or Isten, bizonnyal azt mondja:
Hogy valakinek tebenned vagyon szíve bizodalma,
Az olyan ember meg nem szégyenül, mert te vagy oltalma.

Gyermekségemtől fogván, Or Isten, mind ez ideigten
Téged hívtalak én segítségül minden szükségemben;
Mostan is nincsen több bizodalmam sem mennyen, sem földön.

Nincsen szívemnek több bizodalma, Or Isten, náladnál,
Valamíg gyötresz, szabad légy velem, csak ne haragudjál.
Mint kegyes atya fiát dorgálja, csakhogy meg ne utá lj.

A szegénységnek nagy kísérteti engemet szorongat;
Kárvallásornnak bánatja izgat, betegség tántorgat;
Mindazáltal csak tetőled várok, Or Isten, oltalmat.

Mely nagy örömem és bizodalmam nékem ezen vagyon,
Hogy igéreted, mint drága zálog, én szívemben vagyon.
Krisztus Jézusért engem meghallgatsz, azt bizonnyal tudom.

Tudom előtted, úgy mint magamban, bűnös ember vagyok,
De Krisztus Jézus szent haláláért nálad kedves vagyok:
Mert ö általa te fiad vagyok, örökösöd vagyok

Add meg, Or Isten, te szent nevedért, amit tőled kérek,
Szent Fiad által teljes szfvemböl, melyért most könyörgek:
Mert csak te benned bízom, Or Isten, rníg e testben élek

írta Nagybánkai Mátyás a XVI. században a 71. zsoltár nyomán.

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Líc. Dr. Karner Károly.
Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz nyomása GYÖf, Andrássy-út 24.

A folyóirat elfogadása eldfiittl!;i klJttleuttségllel jár.



Levele.láda.
B. J. Budapest. Figyelemreméltó, okos gondolatnak tartjuk azt a meg-

jegyzését, hogy az egyházunkba betérőket legalább olyan hosszú és leg-
alább olyan alapos oktatásban kellene részesíteni, mint a konfirmándusokat.
Igaza van abban is, hogy aki nem más keresztyén közösségböl jön át hoz-
zánk, hanem az egyházunkba való felvételkor a keresztség szentség ében
részesül, annál még hosszabb és még alaposabb előkészítés szükséges és
igazságos. Hogy ilyen elókészítésben részesült-e az az 1301 izraelita, akinek
a hozzánk betéréséröl ill. megkereszteléséről az Evangélikus Élet ez évi 2.
számában a pesti evangélikus magyar egyházközség évi jelentésében olva-
sott, erre a kérdésre nem tudunk válaszolni, de fel kell téte1eznünk, hogy
az előkészítés mindenféle szempontból kifogástalan volt. Amennyire egyet
értünk Önnel az eddigiekben, annyira szembe kell helyezkednünk azzal a
megjegyzésével, hogy egyes evangélikus lelkészek díjazást kérnek a hoz-
zánk betérő izraeliták oktatásaért. Igaz ugyan, hogy tudomásunk szerint
nincs egyházunkban olyan rendelkezés, amely tiltaná ezt, mégis nézetünk
szerint enyhén sz&lvakényes, legalább is megfontolandó kérdés ennek az
eljárásnak a helyessége. Mentségül az sem szolgálhatna, hogyha a kellemet-
len hírbe keveredett lelkészek ajándékot kaptak, ill. elfogadtak volna a fel-
vétel elökészítéséért. Ezért amíg konkrét adatokkal nem tud Ön szolgálni,
közlését mint az evangélikus lelkészi karra hátranyos vonást a nyilvános-
ság előtt visszautasítjuk Csak azért nem feleltünk rá írásban, mert ez a
pletyka közszájon forog.

V. M. Bp. 'Kénytelenek vagyunk felhívni szíves figyelmét arra, hogy
könyvek ismertetéséhez nincs szükség a szerzö engedélyére, még arra
sem, hogy a szerzö belőlük ismertetési példányt küldjön. Olyan könyvek-
nél pedig, amelyek avval az igénnyel lépnek fel, hogy odavalók minden
evangélikus ember asztalára, az evangélikus folyóiratoknak egyenesen kö-
telessége, hogy róluk tájékoztassák az evangélikus olvasóközönséget.

Szerkesztöségünkhöz beküldött könyvek:
Rozsondai Károly: Evangélikus tanítóképzésünk időszerű kérdései (Kü-

lönlenyomat az Ev. Népiskolából). 11 lap. - Mihelics Vid: Az új Portugália.
Budapest, Franklin-Társulat, 254 lap. - Diem Harald: Luthers Lehre von
den zwei Reichen. München 1938, Kaiser-kiadás, 173 lap, ára 3.50 RM. -
Asmussen Hans: Das erste Samuelisbuch. München, 1938. Kaiser-kiadás,
174 lap, ára 3.70 RM. - Jiiger Martin: Die Voll macht Jesu, München, 1938,
Kaiser-kiadás, 147 lap, ára 3 RM. - Dietz Otto: Eine Begrlibtnisliturgie der
lutherischen Kirche. München, 1938, Kaiser-kiadás, 43 lap, ára 1 RM. -
Asmussen Hans: Die EinfaIt der Kirche. München, 1938, Kaiser-kiadás, 36
lap, ára 0.80 RM. - Thurneysen Eduard: Die Kirche in Luthers Auslegung
des Glaubens. München, 1938, Kaiser-kiadás, 30 lap, ára 0.50 RM. - Niesel
Wilhelm: Die Tehologie Calvins. München, 1938, Kaiser-kiadás, 241 lap, ára
3.60 RM. - Surkau Hans Werner: Martyrieil. in jüdischer und frühchrist-
Ileher Zeit. Göttingen, 1938, Vandenhoeck &: Ruprecht-kiadás, 148 lap, ára
8.50 RM. - Kiisemann Ernst: Das wandernde Gottesvolk, 'Göttingen, 1938,
Vandenhoeck &: Ruprecht-kiadás, 156 lap, ára 9 RM. - Wendland Heinz
Dietrich: Geschichtsanschauung und Gesichtsbewusstsein im Neuen Testa-
ment. Göttingen, 1938, Vandenhoeck &: Ruprecht-kiadás, 84 lap, ára 3,80
RM.- Jeremias Joachim: Hat dielilteste Christenheit die Kindertaufe ge-
übt? Göttingen, 1938, Vandenhoeck &: Ruprecht-kiadas, 29 lap, ára 1.50 RM.
- Graff Paul: Geschichte der Auf!ösung der alten gottesdienstlichen For-
men in der evangelischen Kirche Deutschlands. Göttingen, 1939, Vanden-
hoeck &: Ruprecht kiadása, 365 lap, ára 24 RM. - Bultmann Rudolf: Das
Johannes-Evangelium, Kap. 6,23--8,44, (Folytatás), Göttingen, 1938, Van-
denhoeck &: Ruprecht kiadása, ára 3 RM. - Luthers Evangelien-Auslegung.
Göttingen, 1938, Vandenhoeck &: Ruprecht kiadása, 5. füzet. - Seeberg
Erich: Krisis der Kirche und des Christentums heute. Tübingen, 1. C. B.
Mohr kiadása, 29 lap, ára 1.50 RM. - Fendt Leonhard: Die Bedeutung der
wissenschaftlichen Theologie für das praktische Leben. Tübingen, 1939, l.
C. B. Mohr kiadása, 36 lap, ára 1.50 RM.

E könyvek ismertetésére még' visszatérünk.



A Keresztyén Igazság
első budapesti konferenciája

1939. febr. 18 6s 19·én 8 kelenföldi evangé·
IIkus gyülekezetben lesz (XI.,Bocskay·út56.)

• konferencia középponti tArg,a: I KERESZTY~.GyULEKEZET •
Részletes sorrend:

Február 18. D. u. 5. Megnyitó.
1/46-6. Szentek közössége. Elóadás.
6-8/47. Egy keresztyén gyülekezet. Előadás.
8/47-7. Áhitat. .

Február 19. D. e. 9-10. Ifjusági istentisztelet.
10-11. Bibliakörök, presbiterek, férfiak, asszonyok, leá-

nyok és ifjak számára.
11..,...12. Istentisztelet.

D. u. 4-1/45. A Keresztyén Igazság küldetése. Felszólalás.
1/45-5. Isten munkatársai. Előadás.
5-1/2 6. Istentisztelet.
1/26-1/27.Szeurat (Vallásos összejövetel.)

A konferenciára minden budapesti olvas6nkat szereteBei meg-
hivjuk és várjuk. H Iv Iu nkm á sok a t ls I

I Keresztyén Igazság Füzeteinek
első két száma egyházi életünk két a lap vet ö

kérdését tárgyalja; az evangélikusság és a ma-
gyarság viszonyát és a presbiter-problémát. Aki
e kérdésekről korszerü, az ige fényénél történő
tájékozódást akar szerezni, annak sokat jelentenek

ezek a füzetek.

1. KARN ER KAROLY:
Magyarságunk próbája.

2. AJKAY ISTVÁN:
Kegyúr vagy szolga!

További füzetek el6készületben. E füzetek ára 10 fillér.
Kaphat6k

a foly6irat kiad6hivataléban és az egyhézkerületi Iranerieszl6knél.

BAROSS NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA, GYŐR, ANDRÁSSY-UT 24.


