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Keresztyének, örvendezzünk!

Mert országol mi Királyunk,

Fénylik immár a mi zászlónk,

Kínhaláltól megváltattunk.

Mert a Krisztus keresztfára,

Értünk méne nagy halálra,

Hogy bűnünknek lenne ára,

Azt felvevé szent vállára.

Keresztfára feszítteték,

Vasszeggel megszegezteték,

A lándzsával öklelteték,

És méreggel itattaték.

Vérét rajta kibocsátá,

Vízzel egyben kiárasztá,

Minket azzal megtisztíta

És lelkünkben megorvosla.

Ezt szent Dávid lám megírta,

Hogy Krisztus fán országlana

Rajta halált megrontaná,

Ördöggel a bajt megvíná.

Az ördögöt is meggyőzné,

A nagy poklot ő megtörné,

Embereket megmentene,

Es mennyországba bévinne.

Jézus Krisztus a mi fejünk,

Mi egyetlenegy váltságunk,

Közbenjárónk és mentségünk,

Szószólónk és üdvösségünk.

Mostan Tehozzád kiáltunk,

Es tiszta szívből könyörgünk,

Bocsásd meg a mi bünűnket,

Es add meg üdvösségünket.

Dicsőség Néked, Urunknak,

Mi mennyei Királyunknak.

Örök élet foglalónknak

Es abba bejuttatónknak.

A Magyar Lelki Óra első részéből, 1730.

7



Köd a magyar útján.
A krónikásnak az lenne a tiszte, hogy leírja az utolsó hetek

magyar vonatkozású eseményeinek történetét. Képtelen reá.
Annyira hézagosak, annyira csiszolt stilusuak az ujság- és rádió-
beli tudósítások, hogy csak a naivságban tovább is ringatózó
ember áltatja magát az események ismeretével. És annyira ké-
nyes természetűek a vett hírek, hogy vagy nem szabad, vagy
nem illik írni róluk bel- és külpolitikai érdekből. Még a króni-
kás is kénytelen arra gondolni, hogy nem kellene-e az esemé-
nyek rögzítése céljából az ezópusi mese eszközeihez folyamod-
nia. Amit pedig mégis leírni merne mint a mai történelmi látást,
az talán már holnap nevetségesen hibásnak mutatkozik.

A gátlásoknál azonban fontosabb az az akadály, amely
helyzetünkben van. Köd fekszik a magyar nép útján. Csak any-
nyit tudunk bizonyosan, hogy vagyunk, élünk, helyünkön mo-
zoghatunk, gondolkozhatunk, érzelmek és indulatok éghetnek
bennünk. De hogy mi történik körülöttünk, nem tudhat juk.

A krónikás nem tehet többet, mint megkísérli írásba fog-
lalni a magyarnak ezt az állapotát.

Ködbe vesztek a magyar elől mind azok az elvek és eszmék,
amelyek eddig lenyügözték. Örök érvényűnek képzelt nemzet-
közi jogi elvek sárrá lettek, örökkévaló eszmék hasznavehetet-
leneknek bizonyultak. Mennyit. álmodozott, mennyit képzelő-
dött a magyar, hogy rajta c s a k a történelmi jog, c s a k a le-
gitizmus, c s a k az alkotmányhűség, c s a k a diktatúra, c s a k
a nyugati keresztyén kultúra, c sa k a tekintélyállamrendszer.
c s a k a szentistváni állam eszme segíthet! Mennyi drága ma-
gyar energia pazarIódott el ezeknek az elveknek és eszméknek
a dicsőítésére! Mennyi testvérviszály sorvasztotta a nemzetet,
mert minden magyarnak más volt a vezércsillaga! Vitte a ma-
gyar az eszmék oltáraira vérét és kincseit. Ma, az átélt esemé-
nyek hatása alatt, a felszabadult történelmi erők láttán, ki merné
állítani, hogy az ő általa hirdetett gondolat egységes szolgálata
más s á tette volna a magyarság helyzetét?! Akkora hatalmas-
ságok készülnek összer obbanni, olyan nyers gazdasági érdekek
feszülnek egymásnak, hogy semmit sem számít az a gondolat,
amelyet a magyarság képvisel a Dunamedencében. - legyen
az akármilyen nemes gondolat. Csehszlováklát talán megmen-
tette, hogyegységesen hódolt a demokráciának? Határaink az
ősszel az egyedül lehetségesnek mondott népi elv, legutóbb a
történelmi jog címén tagultak ki. De kicsoda nem tudja, hogy
ezeken a címeken már régebben és többet kaphattunk volna, a
történelmet pedig valóságosan más erők alakították? Most már
bizonyos, hogy nem a magyar nép érdeke hordozni drága ja-
vainkat az eszmék és elvek oltárára, hanem idegen hatalmassá-
gok akarták elterelni f'igyelmünket és erőnket az igazi magyar
tennivalóról. Ha talán még mindig volna valaki, aki oda akarná
hajtani a magyart egy akár "ősi magyar", akár "importált"
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eszmebálványhoz, akkor már nem kell többet tenni, mint meg-
nézni, milyen pénz van a tárcájában.

A magyar ma társtalanul áll ködbe borult útján. Vannak
papírosok a zsebében, szerződések, egyezségek, üdvözlő táv-
Iratok. De ha körülnéz, nem lát maga mellett senkit, aki tiszta,
önzetlen barátsággal feltétlenül megsegítené, ha bajba kerülne.
Legnagyobb baja, hogy azt sem tudja szegény feje, milyen nyel-
ven kiáltson segítségért. Akármilyen nyelven próbálkozik, a többi
rögtön megharagszik rá "féltékeny szeretetből".

A magyar ma arra kényszerül, hogy gondolkodjék: nem fe-
lesleges-e sokak szemében a történelem országútján. Néha úgy
érzi, nem több, mint egy kis súlydarab Európa mérlegén; örül-
jön, ha számításba veszik. Néha úgy beszélnek róla, mintha nem
léteznék. Adjon jogot, adjon teret másnak; hogy neki marad-e
joga, lesz-e lehetősége az életre, erről mélyen hallgatnak. Bizo-
nyos, hogy máskép kellett volna viselkednie, máskép kellene
mutatkoznia, hogy ne vegyék ennyire semmibe, vagy legalább
js ne tekintsék egy ócska berendezésű, elavult rendszerű ország-
nak a "modern" Európa közepén.

Mindezért a magyar ma már jól tudja, hogy sokat máskép
kellett volna csinálnia. Elhibázott dolog lenne részletezni a bű-
nöket, az álmodozásokat, a megvesztegettetéseket, a reformok
halogatás ának ürügyeit... A legsúlyosabb mulasztás az volt,
hogy nem értünk rá bűnbánatot tartani. Tudtunk keresztyén
.kurzust csinálni, tudtunk büszkélkedni, hogy mi voltunk és
vagyunk az európai keresztyén kultúrközösség keleti bástyája,
tudtuk kirakatba tenni vallásosságunkat. De nem értünk rá
generális és minden magyart térdre kényszerítő bűnbánatot
tartani: búsulni bűneinken. Ez a mulasztás volt az igazi oka
minden más bűnünknek. Ha emlegettünk is bűnöket, mindig a
másikéra idéztük Isten ítéletét.

Most ott áll a magyar, köd mögötte, köd előtte; ma még
kérheti Istentől a bocsánatot.

Hogy léphet-e és merre léphet, csak pillanatról-pillanatra
lehet megmondani. Végzetes lenne számára, ha kívülről vezet-
tetné magát. A magyarnak ma meg kell elégednie azzal, hogy
-egy-egy lépést halad, de ezt a lépést tegye bölcsen és jó lelki-
ismerettel. Ma egyetlenegy magyar politika lehetséges: a primi-
tív politika. Mit jelent ez? Félre kell tenni minden nagyszerű
koncepciót, minden vérmes reménységet, minden spekulációt,
minden alkotmányféltő konzervativizmust, minden rendszer-
.gyilkos szándékot, minden "újezredévépítést", minden olyan
tervezgetést, amely 10-20-30 év utánra tűzi ki a magyar paraszt
kenyérhez juttatását. A primitiv politika nem akar egyebet,
-mint hogy 1. minden magyar ma éljen Isten parancsolatai sze-
rint, 2. minden magyar ma éljen meg ezen a földön. Elég min-
den napnak a maga gondja.

Legyen már vége annak a soha meg nem fogható buzdítás-
.nak, hogy teljesítsük Isten akaratát. Ezt ugyan hiába mondjuk
.egyrnásnak. Mindenki másként látja, mi az Isten akarata. Ezért

7*
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kell primitivebben beszélni: tedd meg, amit Isten a tiz paran-
csolatban rendelt. Például: ne irigykedj, ne rágalmazz, ne fukar-
kodj, ne pusztítsd a családot! Mind ennek a teljesítésében nem
akadályoznak bennünket sem a "barátaink", sem az ellensé-
geink. Nem igaz, hogy Isten jutalmat, boldogulast igér egy ke-
resztyén nemzetnek! (Hol, mikor nyilatkoztatta ki Isten ezt az
igéretet?) Ellenben igaz az, hogy áldást igér Isten ezeriziglerr
azoknak, akik az ő parancsolatait megtartják. Jeremiás prófé-
ciáját is idézzük: "Kettős gonoszságot követett el az én népem:
Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak
magoknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják
a vizet." (2, 13.)

Ez a primitiv politika a legdemokratikusabb politika. Részt-
vehet benne minden magyar, tekintet nélkül arra, van-e választó-
joga, tagja-e az u. n. nemzetfenntartó történelmi osztálynak,
vagy csak gyökértelen proletár.

Ez a primitiv politika a legnépszerűtlenebb politika, mert
nem jogról beszél, hanem kötelességet hirdet; nem igér érvé-
nyesülést arra az esetre, ha a párt átveszi az uralmat; nem sza-
val hivatástudatról, pápai áldásról, szebb jövőről, hanem csak
az unalmas igékkel hozakodik elő: Azt mondja az Isten: Én
vagyok a te Urad ...

A primitiv politika másik irányú szándéka: minden magyal-
éljen meg ma ezen a földön. Erről már a kormányrudat tar-
tóknak kell gondoskodniok; De nem lehetetlen feladat. Van
annyi fedett hely országunkban, hogy minden magyar pihentető
álomban részesülhet éjszakánként. Van annyi búza, hogy min-
den magyarnak kijusson a napi kenyér. Hogy ez meglehessen,
talán az szükséges, hogy a többi, akinek eddig bőven jutott
minden jó falat, primitivebb, egészséges kosztra térjen át, Oe.
lehetetlenség, .hogy ne legyen elég kenyér azon a földön,
amelyre epekedve leselkednek ellenségeink. A magyart -lássuk
meg már egyszer ezt az Isten teremtéséből folyó igazságot -
az egészséget biztosító kenyér tartja életben, nem a kultúra
bálványa, nem a római katolikus vallás, nem a világ kegyes
embereinek jószándéka. Külön szóvá kell tennünk azt a hiedel-
met, hogy a hatalmas római katolikus egyház nem hagyja cser-
ben Magyarországot. Hol van hát a római katolicizmus ereje?
Hiszen jóformán Magyarország az utolsó állam, ahol még
jelent valamit, ahol politikai tényezőnek vehető. És hol van a
római pápai kuria ereje? Talán bizony abban mutatkozott, hogy
római katolikus pap-miniszterek fordították háttal Szlovenszkót
is, .Ruszinszkót" is a pápa számára oly kedves "Regnum Maria-
num"-nak?!

Ez a primitiv politika a legalázatosabb politika. Nem bízik
önmagában, a bar átokban, az egyezményekben, az alkotmány-
ban, az államhatalomban. a történelmi osztályokban. Vissza-
huzza, összevonja, koncentrálja a figyelmét és reménységét a
magyar családra. Attekint a mai határon, és látja, hogy a meg-
szállt területen semmi sem tartja úgy a magyarságot, rnint a.
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magyar család. Igy jut vissza oda, ahonnan kiindult: a Teremtő
Isten rendelkezéséhez: tiszteld szüleidet. A magyar államnak nincs
sürgősebb feladata, mint lehetőséget, szabadságot adni a magyar-
nak arra, hogy élhessen, megélhessen, élhesse Isten rendeléseit.

Köd van a magyar útján. Oe egy-egy lépést tehet. Ez ma
a helyzet. Ha nem e szerint cselekszik, rajta az ítélet. Az Isten
ezt mondja neki: "Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen;
hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem, de megtér az a
nép az ő gonoszságából, amely eBen szólottam: én is megbá-
nom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam. És hogyha
szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem,
de a gonoszt cselekszi előttem és nem hallgat az én szómra:
akkor megbánom a jót, ameliyel vele jót tenni akartam." (Je-
remiás 18, 7-10.)

Szamosi 'Jdltos.

Az Élő Krisztus.
Mikor kérdéseket teszünk fel, nem csak érdeklődésünket juttatjuk

kifejezésre, hanem ítéletet is mondunk.
. Ilyen ítéletet rejtegető kérdés az is, amelyet a modern ember tesz

fel akkor, mikor Jézust állítja érdeklődése középpontjába. Ez a kérdés
ig-y hangzik: ki volt tulajdonképpán Jézus? Lehet felelni erre a kérdésre,
azonban kockázatos, mert akárhogyan felelünk, a kérdésben rejlő ítéletet
szentesítjük.

Ki volt Jézus? - ez a kérdés ítélet, sőt előítélet Jézussal szemben,
mert a kérdező öt kétezer év messzi távlatába helyezi; a történelem egy
érdekes alakjának tartja, talán a legérdekesebbnek. Nem tagadja ugyan,
hogy személyének nagy kihatása van a jelenre is, de végeredményben a
páholyból szernlélödö tárgyilagos, 'hideg érdeklődésévei fordul feléje.

Ez elől a kérdés elől maga Jézus zárkózik el, mert akik őt csak rejt-
vény nek tartják, azok számára örökre megfoghatatlan marad. Ö nem
azért jött, hogy fejünket törjük rajta.

Akkor következik el az ö megismerésében a döntő fordulat, mikor
észre vesszük azt, hogy nem azok a kérdések fontosak, melyeket mi te-
szünk fel vele szemben, hanem azok a kérdések, melyeket ő intéz hozzánic
Ekkor azonban már fel kell adnunk azt a tárgyilagos szemlélődést, amely-
lyel mintegy páholyból akartuk végignézni életét és a szemlélőkből rész-
vevökké kell lennünk. Mikor rászánjuk magunk erre a lépésre, Jézus a
mult eddig csodált, rejtélyes alakjából megelevenedik. A jelenben találkez-
hatunk vele és újra meg újra bejelenti igényét reánk.

Jézus az Élő Krisztus. Mikor ez valósággá válik számunkra, akkor
nem gondolunk olyan kitételekre, amilyeneket a szónokok használnak,
pl. "Petőfi él" vagy "a világháború hősei itt élnek közöttünk .. ." Még
kevésbbé gondolunk arra, hogy az emléke él közöttünk.

Jézus él; ez azt jelenti, hogy személye szerint él, ugyhogy talál-
kozhatom vele s ebben a találkozásban Isten csodálatos titka válik nyilván-
valóvá, az ő országa érkezik el hozzám. Jézust ezért nem rnondhatjuk



102

vallásalapítónak, aki a szeretet vallását hozta erre a földre s aki az
általa hirdetett vallás igazságaiban és követőinek emlékezetében éL Jézus.
nem 'azért jött, hogy azt a képét, melyet az ember Isten utáni vágyakozás-
ben megfestett Istenről, újabb vonásokkal egészítse ki, vagy ahol hibás-
nak tetszik kijavítsa. Ö a mi Istenről festett képeinket átszakítva, maga
az életünkbe avatkozó Isten. Jézus nem azért jött, hogy megmutassa azt
az egyedül üdvözítö vallást, amelynek útján Istenhez juthatunk el, sőt mikor
vele mint az Élővel találkozunk, akkor válik nyilvánvalóvá, hogy egy-
általán nincs olyan út, amelyik ebből a világból Istenhez vezetne. Istent
nem annyiféle úton lehet megközelíteni, mint ahány vallás van ezen a
világon. Egy út van Isten és ember között s ezen az úton nem az ember
megy Istenhez, hanem az élő Isten közelít hozzánk.

Jézus az Élő Krisztus; ez azt jelenti, hogy ő személye szerint él, ugy-
hogy mikor találkozom vele, Istennek királyi igényével tal álom magam
szemben. Jézus az elé az elhatározás elé állít, hogy öt életem egész terü-
letén fogadjam el Uramnak, szánj am magamat neki oda minden Fenntartás
nélkül, vagy amint az evangéliumok fejezik ki, kövessern öt. Nem abban
az értelemben rnondiuk élőnek, hogy nemes alakjával ma is élő példa
az egész emberiség számára. Követése alatt sem érthetjük példájának kö-
vetését. Nem eszmény, 'aki felé törekednünk kell, nem fenkölt erkölcsi
elvek rendszere, hanem az Élő Krisztus, aki teljes bizalmat és engedel-
mességet vár tőlünk.

Jézus az Élő Krisztus; természetesen nem elvont gondolkodás és
bizonyítgatások között, remete-magányban tapasztaljuk meg, hanem az
emberek között, egy sajátos közösségben, amely létrejöttét és állandó
formálódását annak köszönheti, hogy Jézus valóban él és cselekszik. Ez
a közösség az egyház. Itt ad életjelt magáról, annak a sok hibának és
tévelygésnek ellenére is, ami az egyházban állandóan megtalálható.

Jézus 'az Élő Krisztus; ennek megtapasztalása nem fejtörésre késztet,
hanem megdöbbentő csodálkozásra. Az élő Jézus nem természetes és ma-
gától értetödő, hanem valami egészen újszerű, ismereteink között elhe-
lyezhetetlen, Csoda, mert halott volt és ugy lett élővé. Élővé nem halha-
tatlan szelleme, vagy tanításai által lett, hanem feltámadása által. Halott
volt. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor az élő Krisztus csodájával
már nem is állunk szemben. Nagypéntek nélkül nem értjük meg husvétot
és a mennybe menetelt. A halott nélkül az élőt. A régi festők azért fes-
tették a feltámadott Jézus megdicsőült testén a sebhelyeket, mert érez-
ték, hogy csodával állnak szemben. Viszont a halott Jézus is nem hatás-
keltés végett foglalkoztatja oly erősen képzeletüket, hanem azért festik
meg sokszor oly bántó naturalizmussal még a hullafoltokat is testén, mert
az élő Krisztusról tudva néznek a halottra. Nagypéntek sem érthető hus-
vét nélkül.

Nem szabad még azt sem elfelejteni, hogy Jézus nemcsak testi, fizi-
kai értelemben volt halott, hanem erkölcsi értelemben 'ís. Jézus halála
erkölcsi halál is volt. Az a nép, amelyhez küldetett, nem fogadta be. Ta-
nítványai éppen a döntő pillanatban hagyják el. Az erkölcsi és vallási
világrend hivatalos képviselői a világ söpredékei közé sorolják, mikor a
legutolsó gonosztevőknek járó kereszthalállal büntetik. Jézus sírjára
bizony semmi körülmények között nem írná fel a Biblia Gárdonyi Géza
sírfeliratát: csak a teste.
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Az Élő halott volt; ezt azért szükséges annyira hangsúlyozni,'
mert olyan tény, melyre vonatkozóan nincs eltérés azok között, akiknek
találkozásuk volt vele, és szernlélőkböl részvevőkké lettek. Éppen itt válik
nyilvánvalóvá, hogy Jézus nem mithosz, nem legenda. Az ő kereszthalála
történelmi tény, amelyet nem lehet már meg nem történtté tenni. Mel-
lette éppen ezért nem is lehet állásfoglalás nélkül elmenni. Természe-
tesen azt nem lebet tagadni, hogy Jézusra, a Halottra egészen másképen
néz az, 'aki nem tud az Élő Krisztusról, mint aki tud róla. A tárgyilagos
szernlélődés előbb-utóbb leteszi a pontot valahol Jézus életében. Lehet,
hogy már a halálánál s akkor az utána következőket kitalálásnak, legen-
dának kénytelen minősíteni. Lehet, hogy mennybemenetelénél sakkor
regévé teszik Jézus életét. Ezt látjuk különösen a Jézus életével foglal-
kozó regény ek nél, ahol lélektani hatásokkal. kertörténeti leírásokkal
akarják valamiképen megeleveníteni Jézus életét a mai olvasó számára.
Aki viszont tud az Élő Krisztusról, annak a számára nincs pont Jézus éle-
tében. Az előtt kérdésse válik, hogy lehet-e róla egyáltalán életrajzot
írni, hiszen személyesen tapasztalja, hogy Jézusnak csak önéletrajza lehet,
amelyet az Élő Krisztus az ő és az egyház életében mindmáig ír a Szent-
lélek által. A személyes bizonyság tevés és az egyháztörténetírás csak
közzéteszi Jézus önéletrajzát.

Aki tud az Élő Krisztusról, az tud arról is, hogy Jézus életének utolsó
nagy fejezete még hátra van, t. i. a dicsőséges megjelenése. Az tudja,
hogy az Élő Krisztus Eljövendő Krisztus is. Ezért várjuk kitartó hűséggel
az utolsó nagy események bekövetkezését, ameddig az életben járunk
éppen úgy, mint amikor már majd sírba hanyatlott romlandó testünk.

Benczúr Ldselá.

Jézus él! Én is Vele!
Márk 5, 38--42., Filippi 3, 20-21.

Volt egyszer egy csodálatos husvét. Isten hatalommal életre
hozta a sírból szent Fiát. Azóta közel 2000 husvét volt már. S ez
a 2000 husvét nem tett egyebet, mint hirdette az első husvét té-
nyét: "Nincsen itt, feltámadott." 2000 év óta valóságos husvéti
evangéliom-zuhatag érte ezt a világot.

Ugyan meglátszik-e rajta? Hogya husvéti evangéliom meg-
látszik-e rajtunk, vagy sem, azt nem az mutatja meg, hogy mí-
lyen külsőségekkel ünnepeljük meg ezt az ünnepet, milyen cifra
szavakkal tudunk párhuzamot vonni a husvéti feltámadás és a
természet ébredése között, hanem egyebek mellett az, hogy mi-
ként temetjük el a halottainkat. A husvéti evangéliom fényében
nézzük meg, hogyan temet a mai ember, aki mögött ott van az
első husvét csoda-ténye, s aki 2000 éve hallja a husvéti evan-
géliomot.

"Látá a sok siránkozót és jajgatót ... " Nemde, a mi teme-
téseinknek is ez a legszembeöt1őbb jelensége: a sírás és jajga-
tás?! Ez annyira fontos, hogy ha valaholnetán elmarad, a világ
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megszólja a gyászolókat. A temetési közönség abból szokta meg-
ítélni a hozzátartozók szeretetét és kegyeletét, hogy milyen hang-
erővel tör elő a sírás és milyen szaporán peregnek a könnyek.
Pedig sokszor nem az a legfájóbb fájdalom, amelyik könnypata-
kokban tud felolvadni, hanem amelyik csak szárazon rázza az em-
ber kebelét. Sokszor nem az a legégetőbb könny, amelyik 'zseb-
kendővel letörölhető, hanem amelyik láthatatlanul, befelé csorog.
Sokszor nem az a legmélyebb gyász, amelyik kiabál, hanem ame-
lyiknek csak hangtalan némasága van. A sírás oly lényegesen
fontos, hogy az egyháztól is azt várják, hogy ennek szelgála-
tába álljon. "Aztán csak szépen tessék árn elbucsuztatni ... ",
halljuk nem egyszer temetési bejelentések alkalmával. Értendő
alatta az, hogy minél siratóbb legyen az egyház szolgálata. Pedig
az egyház nem azért áll meg koporsók mellett, hogy könnyeket
csapolj on és a seb-szaggatás keselyüszolgálatára vállalkozzék,
hanem hogy a koporsók felett is minél tárgyilagosabban az élő
Isten hatalmára mutasson.

Mindez pedig nem azt jelenti, mintha a sírás bűn volna.
A könny is Isten ajándéka, egyik legáldottabb adománya. Jézus
is sírt. Élők felett is, holtak felett is. Hogyne sírnánk kedveseink
koporsója mellett?! Ha Amerikába búcsúznék is tőlünk a kedve-
sünk, akkor is megkönnyeznénk a pályaudvaron. Hát még mikor
odamegy, ahonnét ide többet vissza nem jön. Egészen bizonyos,
hogy Jézus anaini özveggyel együtt a mai síróknak is nem dor-
gálva, hanem szánalommal mondja: "Ne sírj!"

Nem az a baj, hogy temetéseinken sírunk, hanem, hogy
ez a sírás igen sokszor képmutató sírás. Mikor Jézus megérke-
zett Jairus házába, már javában működtek az akkori idők szo-
kása szerint megrendelt sirató asszonyok. Majd eladták szívet-
tépő jajveszékelésükkel a házat. Oe mikor Jézus azt mondta ne-
kik, hogya leányka csak aluszik, akkor "kinevették Ot". Ame-
lyik sírás ilyen hamar át tud lendülni nevetésbe, az nem volt
őszinte, hanem képmutató. Ki ne látott volna már ilyen képmu-
tató sírást, amely olyan hamar át tudott változni nevetéssé, meg-
rendelt könnyeket, amelyeket alig tudott gazdája kipréselni,
amelyek tehát nem szívből jöttek, hanem csupán a világnak szól-
tak?! Pedig ha igazán fel tudnánk fogni, hogy hogyan jött be a
halál a világba s hogy milyen egyetemes pusztító hatalom, akkor
meg tudnánk könnyezni őszintén még az útszéli koldus kopor-
sója felett is azt, hogy "porból vétettünk s porrá kell lennünk.
Mert a bűn zsoldja a halál."

Nem az a baj, hogy temetéseinken sírunk, hanem az, hogy
az a sírás önző sírás. Még a rokonszenves Jairus sírása is ilyen
volt. Mikor oda roskad Krisztus elé, nem halott leányát siratja,
azon nincs már mit sírni, hanem a maga fájdalmát és veszteséget.
Mit szoktunk mi siratni a temetéseinken ? Legtöbbször magunkat.
"Oe itt hagytál, mekkorát vesztettem, mi lesz velem?!" - ezek
azok a szokványos siránkozások, amelyeket temetéseken hallani
lehet. Mindmegannyi önző önsiratás. Oe kinek jut eszébe azt
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siratni, aki elment? Ki látott már hozzátartozókat temetésen szo-
rongva sírni azért, hogy elkárhozik és ítéletre vettetik a kedve-
sük? Pedig ha van ok sírni a temetéseken, az ez: "Elvégzett do-
log, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután jön az ítélet."

Nem az a baj, hogy temetéseinken sírunk, hanem az, hogy
eza sírás hitetlen sírás. Hogy' siratták Jairus leányát a sirató
asszonyok! De mikor Jézus az életről kezdett beszélni, akkor ki-
nevették s nem hitték el. Mennyi hitetlen sírás hangzik temeté-
seinken! Ha egy közömbös idegen megfigyel ne egy keresztyén és
egy pogány temetést, venne-e észre valami különbséget? Mi van
a mi temetőinkben ? Van temérdek márvány, ámde márványt a
pogány is tud kedves ei sírja fölé tűzni. A márványon van írás,
reáírjuk magunk-költötte verseinket, émelygős siránkozásainkat,
de ezt a pogány is meg tudja tenni. Úgy temetünk, temetésein-
ken úgy sírunk, mintha Jézus soha nem élt volna, értünk soha
meg nem halt volna s megigazulásunkra soha fel nem támadott
volna.

Mindez azért van, mert nem volt még igazi husvétunk. Lel-
künket nem hatotta még át eleven erővel a husvéti evangéliom:
"Nincsen itt, feltámadott!"

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy amikor mi a hus-
véti hitről beszélünk, ez egészen más és sokkalta több, mint a lé-
lek puszta halhatatlansága.

Már a régi görög pogány bölcsek is tanították a lélek hal-
hatatlanságát. Ez lehet nagyon érdekes és megható, de valami
sokat nem érünk vele. Mit ér az nekem, ha valaki magyarázza,
hogy ezen a világon semmi sem pusztul el, csak átalakul, hogy
valamilyen formában még a lehelletem is megmarad, mennyivel
inkább halhatatlan a lélek? Mit ér az nekem, ha tudom, hogy lel-
kem a halál után is él majd valahol az űrben, mint valami bo-
lyongó kósza vándor? A lélek halhatatlanságának gondolata ma-
gában véve nemcsak nem vígasztaló, hanem egyenesen félelme-
tes, hátborzongató gondolat.

A husvéti evangéliom még a feltámadás és örök élet puszta
gondolatánál is több. Hiszen magábanvéve az, hogy feltámadunk
és örökké élünk, még szintén nem vígasztaló, sőt félelmetes.
Merthiszen ez még csak azt jelenti, hogy az életnek nincs vége a
sírban, hanem van folytatása, van ítélet. A halált tehát nem lehet
elintézni olyan könnyedén, mint sokan szeretnék, hogy "odalenn
már nem fáj semmi", és a halottaktóI nem lehet olyan kedélyesen
elbúcsuzni, mint mikor valaki hétvégi kirándulásra indul és fel-
szólunk a vonatra: "Isten veled, a viszontlátásra!" Feltámadunk,
örökké élünk, igen, de hol? A pokolban is örökké élnek a lelkek.
Mindenki feltámad, csakhogy egyik az élet feltámadására, másik
a kárhozat feltámadására.

A husvéti evangéliom sokkal több ennél. Alapja az első hus-
vét isteni ténye, hogy Krisztus feltámadott. Krisztus tehát halál-
talan és halhatatlan. S kegyelméből azok is, akik a hitben övéi-o
Feltámadok, nem automatikusan, magamtól, a halhatatlanságnak
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valamilyen bennem levő törvénye szerint, hanem Ö áll meg po-
raim felett, kezemet Ö fogja meg, mint Jairus leányáét. S mikor
feltámasztott, nem hagy magamra, mint gazdátlan árva lelket,
hanem kegyelmesen odavesz, ahol Ö van s ott lenni, ahol Ö van,
ez az üdvösség.

Ez a 'husvéti boldogító evangéliom, melyet Isten azért adott,
hogy nekünk temetőkben is, koporsók felett is vígasztalásunk
legyen.

Legyen áldott az Isten, hogy ennek a husvéti evangéliomnak
boldog hitében temethetem el kedveseimet. Legyen áldott Isten,
hogy ennek a husvéti evangéliomnak boldog hitében temethetnek
el engem is a kedveseim! Ámen.

Tranovsky György
tót egyházi énekköltészete.

a) Tranovsky énekeskönyve. Folyóiratunk tervbevette hazai kisebb-
ségeink kultűriavainak ismertetését. Ha kisebbségeink közül az evangélikus
egyházunkban is nagy helyet foglaló tót nernzetiségűek kultúrértékeit
vesszük tekintetbe, mindenekelőtt és legfőképen Tranovsky György
(1591-1637) lengyel származású liptószentmrklősí evangélikus lelkész úgy
egyházi, mint nemzetiségi szempontból nagy jelentőségű "Cithara Sane-
torum, O és új lelki énekek ... H círnű, 1636·ban Löcsén megjelent énekes-
könyve ragadja meg a figyelmünket.

A hazai, valamint külf öldi tót és cseh protestánsoktói nagyrabecsült
énekeskönyv, a Cithara , nemcsak a XVII-ik században tett felbecsülhe-
tetlen szolgálatot a tótságnak, s a környezö szláv népeknek, hanem meg-
jelenésének időpontjától kezdve, hosszú évszázadokon keresztül mind a
mai napig szakadatlanul teljesíti nagy egyházi és nemzeti misszióját.
A Biblia mellett a Ieghasználatosabb, legnagyobb hatású és legtöbb ki-
adást ért könyv lett. A tót nép századok óta együtt nö fel vele. Nemcsak
istentiszteletek alkalmával a templomban s a rtótságnál gyakori házi áhí-
tatok alkalmával használatos, de még a mezei munka közben is gyakran
felcsendül belőle egy-egy ének. Apáról fiúra száll, s a rnenyaszonyi hozo-
mány elengedhetetlen tartozéka. Első lapján nagyobb családi események
(születés, házasságkötés, haláleset stb) időpontját őrzi.

Az énekeskönyv első kiadása 402 éneket foglal magában. Ebből 108-at
tesz ki Tranovsky eredeti, 60-at pedig Luthertól, más német énekszerzök-
tói és latin ból fordított énekeinek száma. A többi ének tót és cseh irók
legszebb énekeinek gyűjteménye. A cseh énekeket Tranovsky az o-cseh
énekeskönyvból vette át, a tót szerzőktől származókat pedig tót eredetű
kéziratokból és nyomtatott tót énekeskönyvekből. Az első kiadást két év
mulva követte a második, tíz év multán pedig a harmadik. A XVII-ik
század folyamán egyre több énekkel gyarapodva összesen II kiadást ért
meg. Figyelemreméltó, hogy míg a hazai katolikusok egykorú énekes-
könyvének a Cantus Catholicinak tót kiadása mindössze kétszer vált szük-
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ségessé (1655, 1700), addig a. Cithara kiadásainak száma, bár a végleges
számot megállapítani szinte lehetetlen, a mai napig mintegy l~O.

b) Tranovsky tót énekköltészetéről általában. Felvidéki evangélikus
egyházaink a XVII. század elején tervszerűen szervezkedni kezdtek. A
Szentírás és hitvallási irataink alapján a zsinatok megállapították az egy-
ház külsö és belső életének rendjét. Mi sem természetesebb, mint hogy
Tranovsky, kinek lelkipásztori müködése épen a század eleje mozgalmas
egyházszervezkedésének idejére esik, énekgyűjteményeivel mindenekelőtt
a Szentírás és syrnbolikus irataink igazságainak népszerűsítésére törek-
szik. Egyéni .reflexiók helyett -néhány éneket kivéve - a megujhodott
egyház kollektiv átéléseinek ad kifejezést.

Szembeszőkö Tranovsky kőltészetének intellektuális jellege. Azt je-
lenti ez, hogy pl. a természet jelenségeinek és szépségének a középkori
egyházi énekköltészetben sűrűn használt motivumait a saját énekeiben
még lsten dicsőségének és hatalmának bizonyítására sem aknázza ki. Er-
zéki benyomásokra nem reagál. Hasonlatai, költői képei nincsenek. Köl-
tészete általában nélkülöz minden individuális, konkrét és személyes vo-
nást. A kerviszonyok is csekély visszhangra találnak nála, s nem fejthetők
ki.énekeiböl határozottan. A "tö.rök" szón rendszerint az ellenség általános
fogalmát érti. A törököket és a katolikusokat, mint a protestánsok két
nagy ellenségét gyakorta együtt említi, de mindig a nélkül, hogy az
ének megírására valamely konkrét esemény adott volna alkalmat.

A Bibliának nemcsak szókincsét és kifejezéseit veszi át s használja
énekeiben, de történeteit, tanításait és igazságait is feldolgozza. Az ünnepi
félév énekei között (Cithara 1. rész) egyaránt ott találjuk a Jézus életé-
nek és működésének kimagasló eseményeit megéneklő epikus és epiko-
reflexiv, valamint a fontosabb vallási és hittani igazságokat megvilágító
didaktikus énekeket. Egyik-másik didaktikus ének nem egyéb, mint az
Újszövetség egy-egy szakasza versben. Más énekek Krisztus csodatételei-
nek, szenvedésének, Mária szeplőtelen fogantatásának, s az apostolok ha-
lálának történetét foglalják össze. Többnek kizárólag katechetikai jel-
lege van. Ilyen a Jézus tanításainak lényegét összefoglaló ének, a Tíz-
parancsolat két változatban való feldolgozása, a Szent Káté foglalatja és
"az igaz keresztyén erényekre serkentő ének lsten tízparancsolata sze-
rint." A didaktikus énekek közé tartoznak hittani és etikai énekei is: "A
sodomai tisztátalanságok ellen", "az iszákosság bűne ellen" és "a gyer-
mekek és szülök kötelességeiröl Absolon példáiából."

c) Tranovsky énekkoltészete és az Agostei Hitvallás. Tranovsky az
Ágostai Hitvallás határozott képviselőjének, védelmezőjének bizonyult.
Nemcsak egyéb írásaiban, de még Citharajának egyes énekeiben is (Kyriek,
Gloriak, Credok, s a Cithara Ill. részében levő "főbb keresztyén hitcik-
kelyekröl szóló énekek") asymbolikus iratokban Jefektetett fiítclkkek ha-
tározott kifejezést nyernek főként a kálvinizmussal szemben. A felvidéki
tót evangélikusok körében t. i. közkézen forogtak a cseh-testvérek éne-
keskönyvei, rnelyek erősen kálvini irányzatuak voltak. Az 1575. évi cseh
konfesszió ugyanis az összes cseh protestáns felekezetek közös hitvallása
lett, mely éppen ezen oknál fogva tulajdonképpen elvesztette hitvallási jel:
legét, s hittani szempontból teljesen széffolyóvá és határozatlanná vált.
Nem csoda tehát, hogy a cseh énekeskönyvek hittani jellege is elmosódott.
ami miatt ezek hitvallási iratainkkal sokhelyütt ellentétes dolgokat tar-
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talmáztak. Ezek többé nem elégítették 'ki .a zsolnai zsinaton (1610) a Biblia
és syrnbolikus irataink mellett. hűségesküt tett tót evangélikusokat.

Mikor Csehországban a kálvinizmus terjedése következtében Krisztus
személyének és mindenütt jelenvalóságának kérdésében a cseh testvérek
is az evangélikusoktói eltérő tanítást kezdtek hirdetni, Tranovsky az "Isteni
fényben" kezdetű énekében megvédi egyházunk bibliai' tanítását. Azt hir-.·
deti ebben az énekében, hogy Krisztus az ö mennybemenetelével öröktől
fogva. bírt isteni dicsőségének emberi természetet is részesévé tette, sem"
be ri természete szerinti jelenléte nem korlátozódik az lsten jobbjára, ha-
nem elválaszthatatlan egységbe olvadó isteni és emberi természetével
mindenütt jelen való:

Jobbon ülése,
Mint felmenése,
Nem egy helynek szól,
(Tudnunk kell ezt jóll)

A hívő tudja,
Hogy Isten jobbja

A kitüntetés,
Megtiszteltetés,
Hatalom itt lenn
S a mennyben ott fenn,
Mindenütt - valóság .
Es mindenhatóság.

(Vietorisz-féle fordítás).

Krisztús személyéről és mindenüttjelenvalóságáról a fentiekkel ellen-
tétes tanokat valló kálvini felfogásból természetszerűen következik, hogy
tagadták Krisztus valóságos testének és vérének az úrvacsorai elemekben
való jelenlétét is. Ezt a tanítást hirdették a cseh testvérek énekeskönyvei
is. Ezzel szemben Tranovsky a "Bölcsessége, nagy hatalma" kezdeti! ének-
ben határozottan körvonalazza az Augustana bibliai tanítását:

A mennybe szállt, de önmagát
Hagyta étkül: szent testét,
S' ital képen szent vérében
Van az örök üdvösség.

A Kálvin-féle eleve elrendelés tanával szemben, imely szerint Isten
egyeseket már eleve örök üdvösségre, másokat pedig örök kárhozatra ren- .
delt, a "Tudnunk kell, hi! keresztyének" kezdeti! énekében foglalt állást.
A Szentírásból vett érvekkel bizonyítja, hogy Isten senkit sem rendelt
kárhozatra, hanem a Krisztusba vetett hit által, kegyelemből minden
hívőt üdvözít:

E világot úgy szerette
Istenünk, hogy Fiát 'adta érette,
Csak hogy senki el ne vesszen,
Aki benne hisz, hanem
Örök' éltet nyerhessen,

A cseh énekeskönyvekből átvett énekek szövegét ott, ahol az Ágostai
Hitvallással nem egyeztek, megváltoztatta. Igy pl.' Závorka Tóbiás énekes-o
könyvének "Szép e nap, mely ránk virradott", kezdetű énekében a "válasz-
tottak üdvösségére" kifejezést a "mindeneknek üdvösségére" szavakkal
nelyettesí ti:

A Cithara megjelenését megelőző gyér tót protestáns egyházi ének-
költészet líraiságával szemben - mint látjuk, - Tranovsky dogmatikus
és pedagógus volt, mert a Biblia és hittani igazságok pontos körvonala-
zására törekedett elsősorban. Luther és más nérnet énekezerzök énekeirt
is azért fordítgatta olyan előszeretettel, mert bennük az Ágostai Hitvallás



109

cikkely ei tisztán és világosan' tükröződnek. Az Isten gondviselésének müve
volt, hogy Tranovsky a Citharát éppen akkor rendezte sajtó alá, mikor
Pazmany Péter az ellenreformáció megerősítésére a nagyszombati egyetem
alapításanak előkészületévei foglalkozott.

d) A Cithara jelentősége. A Citharát három százados diadalútján a
felvilágosodás kerának racionalista szellemű terméke, az 1842-ben Pesten.
kiadott Zpéwnik című tót iénekeskönyv sem gátolhatta. Ez ugyanis (rész-
ben kisebb-nagyobb változásokkal, részben pedig teljesen érintetlenül)
összesen 329 éneket vett át a Cithara énekeinek legjavából. Különben pe-
dig sem a mai Szlovákiában, sem pedig a külföldön élő evangélikus tótok
között nem örvend akkora népszerűségnek, mint a Cithara; mely az egész
világon 365 gyülekezetben élő, mintegy 400.000-nyi tót evangélikusság
körében körülbelül 120.000 példányban forog közkézen.

A Cithara kötötte elválaszthatatlan lelki és nemzeti egységbe úgy a
Felvidéken élő, mint a telepítési politika, valamint a nehéz földrajzi és
természetrajzi viszonyok folytán innen kivándorolt evangélikus tótságot.
A jugoszláviai evangélikusság feje, Veres püspök rnondotta egy alkalom-
mal, hogy mintegy 200 évelőtt egyenlő számban telepedtek le Jugoszlá-
viában evangélikus és katolikus tótok; a katolikusokat jórégen asszirni-
lálta az idegen nyelvű nemzettest, az evangélikusok azonban - a Biblia
és a Cit-hara birtokában - máig meg tudtak maradni nyelvük és nemzeti
hagyományaik mellett.

A Citharát evangélikus tótjaink hazánkban is féltékenven őrzik és
kegyeletes megbecsülésben részesítik. Mivel a nép sok helyütt mást nem
is olvas, szinte kizárólag a templomban, iskolában és az otthoni családi
áhítatok alkalmával egyaránt nagy missziót kifejtő Citharának és "králici
bibliának" az eredménye, hogy a hazai tótság, mely a magyar néptenger-
ben szigetekként él, ma is bírja nyelvét. Ez már nem az élő tót nyelv,
hanem a Biblia és a Cithara XVII-ik századi nyelvéhez visszahasonuIt u. n.
biblicstyinás nyelv. Azonban ez a körülmény is csak a két könyv hazai tót
hittestvéreink körében való nagy szerepének és jelentőségének bizonysága.

Szilády 'Jenő.

.Es ne vígy minket kísértésbe ... "
,-

Az Úr imádságának hatodik kérése különös időszerűséggel
bír korunk embere számára. Hiszen szinte közhellyé vált már an-
nak hangoztatása, hogy súlyos megpróbáltatásokkal teljes, nehéz
időket élünk. Általános szólam, hogy a mai ifjúságnak sok kísér-
téssel kell megküzdenie, mindenesetre többel, mint amennyi bé-
késebb, boldogabb időkben élt atyáiknak . kijutott. Mindezek
miatt nem lesz érdektelen, ha megvizsgáljuk: mit ért a Szentírás
kisértés alatt és mit is kérünk mi voltaképen akkor, mikor a Mi-
atyánk hatodik kérését imádkozzuk.

A közkeletű szóhasználat a .Jcísértés'' eredeti szentírási ér-
telmét is - mint annyi más bibliai fogalomét - megüresiti s a
félreértések fellegévei homályosítja el. A kísértés, megpróbál-
tatás, próbatétel, meglátogattatás kifejezéseket mint csereszökat
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használják, általában mindenféle az embert ért szenvedés, kelle-
metlenség megjelölésére. Sokszor, ha valakinek megfájdúl a foga,
már megpróbáltatásról beszélnek. Különösen éppen magukat
előszeretettel .Jceresztyénnek" és "hívőnek" nevező körökben
folyik nagy visszaélés ezekkel a bibliai fogalmakkal. A szavak
devalválódásának, hitelvesztésének korunkra oly jellemző tüne-
téért nem utolsó sorban éppen azok az egyházi körök okolhatök,
amelyek felelőtlenül játszottak a Szentfrás súlyos tartalmú ígéi-
vel s ezáltal azok aranyértékét hitvány aprópénzre váltották fel.
Természetesen nagyban hozzáj árult ehhez a kor általános köz-
életi szóhasználata is, amely minden a közért hozott áldozatot
szeret hangzatos szólamokkal felsallangozni.

A kísértés fogalma eredeti értelmének elhomályosodását fo-
kozzák a moralisztikus törekvések, amelyek ezt a fogalmat szinte
teljesen kisajátították és kísértésen kizárölag az ember erkölcsi-
ségére irányuló támadást értenek. Ebben az értelemben a kísér-
tésbe jutás egyet jelent az erkölcsi veszélyeztetettséggel.

Pedig a külső baj, szenvedés, vagy túlságos jószerencse,
földi gyönyörűség. érzéki élvez et még nem maga a kísértés, ha-
nem legfeljebb csak alkalom arra, hogy a kísértés bekövetkez-
zék. Luther ebben az értelemben beszél "jobb- és balkéz-felőli
kísértésekről. Utóbbiakhoz számítja azokat az alkalmakat, ame-
lyeket az ember életsorsának nehezebbre fordulása, testi, vagy
lelki szenvedés idéz elő. Viszont ez úgynevezett "jobbkézfelőli"
kísértésekre éppen az élet naposabb oldalán nyílik alkalom,
olyankor, mikor sikerről sikerre, egyenesben szalad az életvonat,
örömvirágos mezökön áto

Kísértésbe tehát mindenféle körülmények között egyformán
juthat az ember. Oe csak a hívő ember! Mert a kísértés éppen
erre: a hitre vonatkozik. Az embernek az Istenhez való viszo-
nyára. Aki tehát nem hisz, az nem is kerülhet kísértésbe. A kísér-
tés a hitet akarja szétrombolni, azért ahol nincsen hit, ott nincsen
kísértés sem. Ezért csak a hivő ember hitére irányuló, ennek
megsemmisítését célzó támadást lehet kísértésnek nevezni. A hit-
nélküli embert érheti rosszra csábítás, csapás, fájdalom, gyász,
de ezt nem lehet kísértésnek nevezni.

Ez másfelől azt is jelenti, hogy a hívő embernek számítania
kell a kísértés bekövetkeztére. Arra, hogy hitét titkos és hatal-
mas erők igyekeznek aláásni, megingatni, megsemmisíteni. Hol
rajtaütésszerű támadással, hirtelen rohammal, hol szívós ostrom-
mal, kiéheztetéssel. Oe mindenképen a hitre irányul ez a támadás,
s nem erkölcsiségre, emberi becsületességre stb. Az ezek ellen
inditott akció legfeljebb csak eszköz az egyetlen cél: a hit meg-
döntése érdekében.

Ebből az is következik, hogy a kísértés a hit meglétének a
jele. Ezért lehet és kell a keresztyén embernek örvendezni a kf-
sértésben is, sőt ép a kísértés miatt! (Jakab 1, 2.) Ahol nincs kí-
sértés, a hitért való harc, az igazságért való háborúság, ott a ha-
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lál békéje ül a lelkek felett. Ez a békesség hamis békesség, a fel-
adott őrhelyek és elhagyott állások szomorú csendje.

Hitet mindig lsten Lelke teremt az ige által. A hit nem is
egyéb mint az Isten igéjében való feltétlen bizodalom, Isten szava
iránti hűséges engedelmesség. Mármost a kísértés éppen az igébe
vetett bizodalmat, az Isten ígéretének értékében, szavahihetösé-
gében való hitet akarja megingatni. "Csakugyan azt mondta
Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?" (1. Mózes 3, 1.)
Minden kísértés őspéldája az édenkerti bűneset. Mert ez a kísér-
tés lényege: kételkedést akar ébreszteni az Isten szava iránt.
Vajjon csakugyan ígaz-e az, amit Isten mond? ígéreteire lehet-e,
érdemes-e hagyatkozni? Parancsának igazán kell-e engedelmes-
kedni? Isten hitelét igyekszik elrontani a kísértés és ha az egy
ponton sikerült neki, akkor nyert ügye van. Mert, ha Isten egy
igéje iránt kételyt tudott ébreszteni, akkor a kételkedés feltá-
mad a többivel szemben is. Ha pedig lsten igéje hite/ét veszítette
számunkra, akkor magát Istent veszítettük el. Mert Isten csak az
ö igéjében van jelen számunkra. Ha az igétöl fordulunk el kétel-
kedve, akkor Istennek fordítottunk hátat.

Éppen ez a kísértő célja. Eddig mindig csak kísértésről be-
széltünk, de rnost meg kell mondanunk, hogy minden igazi kísér-
tés mögött ott rejtőzik a személyes szeIlemi gonosz, a kísértő,
az ördög. O az, aki különíéle eszközökkel: hol szorongatással,
sanyargatással, hol szép szavakkal, mézes-mázos csábítással
egyetlen célját elérni akarja: hitünk elpusztítását. O járja körül
a hívők táborát, mint éhes fenevad, áldozatra leseikedve. A hitet-
leneket nem bántja, azokkal nem törődik, azok már úgyis az
övéi. Ellenben Isten népét, az egyházat, a gyülekezetet annál na-
gyobb kitartással környékezi. Célja: Istentől eltántorítani, elsza-
kítani. Ezt sokszor úgy igyekszik elérni, hogy egyfelől bűneink
nagyságát, másfelől Isten haragját szernlélteti velünk. Erre nagy
ravaszul Isten igéjét, a törvényt használja fel. Sőt ép az igére hi-
vatkozva rettenti meg a bűnös ember lelkiismeretét. Csak persze
óvakodik az evangéliom vígasztalásával is előhozakodni. Arról
hallgat, hiszen célja nem az, hogy bűnbánat ra és megtérésre
indítson, hanem, hogy kétségbeejtsen: Isten úgysem bocsát már
meg nekem, elvesztem, - és ezzel szakítson el tőle. A kísértés-
nek ezt a legveszedelmesebb - mert éppen a bűntudatos vallá-
sosság álarcában jelentkező - formáját szenvedte el Luther ko-
lostori tusakodásaíban, mikor hiába kereste a kegyelmes Istent
és már-már kétségbeesett Isten bűnbocsánata felől. Máskor meg
éppen fordított úton igyekszik a kísértő célt elérni: csak az evan-
géliom üzenetével biztatgat könnyű, felelőtlen életre, hiszen jó
az Isten, úgyis mindent megbocsát. Ez az ő munkamódszere:
kiforgatja, félremagyarázza, meghamisít ja az Isten igéjét. Mert
hiszen azt talán mondani sem kell, hogy az általa hirdetett tör-
vény nem igazi törvény, mert az Isten törvényének helyes hirde-
tése nem lehet meg evangélium nélkül és az általa hirdetett evan-
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gélium nem igazi evettgélium, mert Isten igazi evangéliuma min-
dig feltételezi a törvényt is.

De hát, ha az ördög kísért, akkor miért kérjük Istent, 'hogy
ne vigyen minket a kísértésbe? Azért, mert egyedül lsten szaba-
díthat meg a kísértésből. Isten ugyan nem kísért soha senkit, de
megengedi, hogy kísértésbe essünk, által adja szolgáit, gyerme-
keit a kísértónek, hogy megrostálja őket, mint a búzát (Lukács,
22, 31-32.), megpróbálja mint Jóbot. Ennek a próbatételnek a
célja mindig jó: hitünk erősítése és növelése. (Róm. 5, 3-5.)
Isten senkit erején felüli kísértésbe esni nem enged (1. Kor. 10,
12-13.), hanem megadja a kimenekedést is. Éppen ez az, amit a
Miatyánk hatodik kérésében kérünk: az O erejét és segítségét.
Nem azt kérjük tehát, hogy kíméljen meg teljesen a kiséttések-
től. Ez nem lehetséges, mert a bűnös ember földi élete csupa kí-
sértés (Jób 7, 1.), és nem is volna hasznos, mert a hit éppen a kí-
sértésben mutatkozik meg, - hanem azt kérjük, hogy adjon erőt
annak elviselésére, hogy a harcot megharcolhassuk, a hitet meg-
tartsuk, s végezetre elvehessük az életnek koronáját.

A kísértés tehát csak Isten erejével győzhető le. Emberi erő- '
feszítés, akarat és jellerntorna itt nem használ semmit. Hogy ez
mennyire így van, ez leginkább akkor látszik meg, amikor a leg-
utolsó és legnehezebb kísértés tör reánk: a halál órája. Soha,
sehol sem érezzük olyan távol az Istent, mint akkor, mikor mások
koporsója mellett, vagy a saját sírunk szélén kell szembenéz-
nünk az utolsó ellenséggel. Ilyenkor legnehezebb hinni Isten ke-
gyelmében, hatalmában, az ige ígéretében és igazságában. Ezért
ilyenkor legerősebb a kísértés, hogy kétségbeessünk és elenged-
jük Isten kezét, melyről úgy érezzük, hogy elhagyott minket. Ez
a sötétség hatalmának órája, amikor elnémul minden emberi szó,
elhal minden reménység, vígasztalás, összetörik minden földi erő.
De ebben az órában mutatkozik meg leginkább Istennek hatalma
az ő igéjében, Szentlelke által. Ilyenkor áll mellénk Jézus Ktisz-
tus, aki azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, aki maga is
megkóstolta ezt a legnehezebb kísértést: "én Istenem, miért hagy-
tál el engemet", hogy az ő ajkáról vegyük a győzelem igéit: lIne
félj, csak higgy", "bízzatok, én meggyőztem a világot." Hogy
mit jelenthet ebben az órában a keresztség szentségére, mint tő-
lünk független sziklaszilárd kegyelmi tényre való emlékeztetés és
a "verbum visibile", a látható igének, az oltári szentségnek vétele
a kísértésben gyötrődő lélek számára, arról sok betegágynál át-
élt lelkipásztori tapasztalat beszélhetne.

így lehet a kísértés áldássá. Mert megmutatja saját erőtlen-
ségünket, nyomorúságunkat, tehetetlenségünket, de megmutatja
Istennek erejét és kegyelmét is. Önmagunknak és Istennek meg-
ismerésére tanít, hitet táplál és erősít. Bizonyosságot szerez a bi-
zonytalanságban, békességet a háborgattatás közepette. Tüzében
elég mindaz, ami nem igazi hit, csupán emberi önáltatás, hogya
salak eltisztulta után megmaradjon az egyedül az igére építő tör-
hetetlen bizodalom aranyérce.
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A kísértés mindaddig megkörnyékez, amíg csak élünk.
A kísértő szüntelen rettenti, üldözi, támadja az egyházat, mígcsak
tart ez az idő és áll e világ. Az utolsó napon azonban legyőzetik
a Sátán és elmúlik a kísértés, mert elérkezett az Isten királysága.
Valahányszor a Miatyánk hatodik kérését imádkozzuk, valójában
mindig ezért könyörgünk: "jőjjön el a Te országod".

Groó G)ula.

Kegyelemből élni.
A Felvidék magyarlakta területe hónapokkal ezelőtt visszakerült az

ország megcsonkított törzséhez. A magyar nemzet mindent elkövetett,
hogy a történelmi pillanathoz méltó magatartást tanusítson. Mindenki
örült és mindenki boldog volt. Azokban a napokban ezt az örömöt tá-
masztotta alá minden életmegnyilvánulásunk. Első sorban és mindenek
előtt azok az ünnepi formák, melyek kifejezték a hálát és köszönetet
azoknak a tényezőknek, akik közreműködtek a magyar igazság érvénye-
sülésben. Kik voltak ezek a tényezők? A nélkül, hogy feleinénk, tovább
kérdezünk: Ki volt e tényezők közül az első és minden más tényező felett
álló? Az a szorgalmas rádióhallgató, aki azokban a napokban ott ült ké-
szüléke mellett, a kérdésre igen könnyen meg tudna felelni. A felelet
pedig ez lenne: a tényezők tényezője a kegyelmes Lsten volt. Mást felelni
szinte lehetetlen volna, mert a történelmi pillanat leszorító hatása alatt
önkénytelenül tört ki a szívekböl a hála és dicséret, mely egyedül a ke-
gyelmes Istent illeti meg. Az ember úgy érezte, rnintha a magyar gló-
buson soha sem beszéltek volna történelmi materializmusról, mely épen
az Istent nem akarja elismerni és nem ismeri el. Ezért nem árt, ha leszö-
gezzük ezzel a történeti ténnyel -kapcsolatban azt a spontán megnyilat-
kozást, mely oly felségesen mutatott rá, hogy az Isten kegyelméből let-
tünk nagyobbak és erősebbek.

Távol áll tőlünk a kritizálás, mely arra szorítkozik, hogy vajjon az
ünnepi szónokok frazeologiáj áról a vallásos patinát levéve, mit láthat-
nánk a patina alatt? Ez nem illenék hozzánk azzal a történeti pillanattal
kapcsolatban. Ellenkezőleg pozitiv irányban akarjuk megnézni, hogy mi
is az a kegyelem? Vajjon olyan egyhangú és egyértelmű-e a felfogás és
tanítás a kegyelemről, mint ahogy az az ünnepi megnyilatkozásokban
szokott elhangozni és mutatkozni? E mellett a kérdés mellett már nem
mehetünk el minden megjegyzés nélkül. Először is azért, mert a magyar
nyelvben annak a kifejezésnek, hogy "kegyelemből élni' kettős jelentése
van. Az egyik szerint az Isten kegyelméből vagyunk, amik vagyunk. A má-
sik jelentése pedig a racionális naturalizmus felfogásán alapul és meg-
szégyenítő, megalázónak tartja, ha valaki "kegyelemből", "ingyen" él.

Jól esik nekünk keresz.tyéneknek a Felvidék visszacsatolása történeti
pillanatában tetem re hívni az Isten színe előtt azokat, akik így beszélnek.
Határozott tetemrehívásról van szó, mert ök is velünk együtt látták
működni a történeti, ha úgy tetszik a politikai erőket, s mégis az ünne-
pélyes megállapítás az volt, hogya tényezők tényezője az lsten kegyelme
volt. A tetemrehívást nem lehet azonban elvégezni a nélkül, hogy ne néz-
nénk meg; mit tanít a naturalizmus a kegyelemről?
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A naturalizmus igazságtalanságnak tartja azt, hogy az Isten az ember
elé olyan célokat tűz ki, melyeket a maga erejéből nem tud megvalósítani.
A nagykorúvá lett ember önérzetet és tetterejét sérti az a felfogás, mely
szerint az ember nem tudja kiépíteni a maga emberségéből saját világát
és sorsát. Sőt a maiak hazzáteszik, hogy a kegyelemre épített életrend
gyökerében támadja meg az erkölcsöt, mert nem a felelősségre vonható
szernélyt, hanem az öntudatlan és felelőtlen természetet állítja az erkölcsi
élet homlokterébe. A bűnösség oka az öröklött rossz természet, a jó tett
forrása pedig az "ingyen" adott kegyelem, amely ingyen élésre csábít.
A keresztyén felfogás az ember önérzetet sérti, de nemcsak sérti, hanem
lealázó is az emberre nézve. Ezért újjong Nietzsche 1866. ápr. 19.-én írt
levelében: "Mi volt nekem akkor az örök? Tedd ezt, kerüld azt! Milyen
más a villám és a vihar, meg a jégeső, szabad erők etika nélkül, milyen
boldogok, milyen erősek! Tiszta akaratok, az intellektus minden homálya
nélkül." De Nietzsche nem áll meg itt, hanem etikátlan boldogságában han-
goztatja, hogy "nem elég a jót gyakorolni, hanem akarni kell, a költő
szavai szerint az istenséget az akaratunkba kell felvenni." Tajtékzó gyű-
lÖlettel fordul az ellen a keresztyénség el1en, amely szeretetet hirdet és
gyakorol, mert a szeretet részvét, együtt-szenvedés a felebaráttal. "Az
ember elveszíti az erejét, ha részvétet tanúsít." "A részvét, a felebaráttal
együtt-szenvedés általában 'keresztezi a fejlődés törvényét, amely a sze-
lekció törvénye. Megőrzi, biztosítja, ami megérett a pusztulásra, az élet
jogfosztottjai és az elitéltek javára védekezik, sőt magának az életnek
kedvezőtlen színezetet kölcsönöz az által, hogy életben tartja a csökevé-
nyek mindenféle fajtáját." Ezért Nietzsche szerint a keresztyénség tulaj-
donképen az "Übermensch"-csel ellentétes embertipust "tenyészti ki", t. i.
"a háziállatot, a nyájban élő ál1atot, a beteg állat-embert." Nem szüksé-
ges Nietzsche szavaihoz reflexiót fűzni, hisz mindenki ismeri "Übermensch"
szemléletét, rnely szerint "az ember a természet leggyengébb, de legoko-
sabb lénye, urrá teszi magát, leigázva a butább erőket." Megdöbbenti sz
embert azonban az, amit a keresztyénségról mond: "A keresztyén hit kez-
dettől fogva áldozás... a szellem minden büszkeségének és magában-
bízásának feláldoz ása, egyben rabszolgaság vál1alása... a keleti rab-
szolga ez."

Nietzsche tanítása megtermette a gyümölcsét. A keresztyénellenes
áramlatok, köztük a német faji gondolat rajongói előszeretettel hivat-
koznak rá és újítják fel gondolatait. Számukra a keresztyénség rabszolga-
morált hirdet, mely méltatlan a büszke, szabad népek fiaihoz. Nekik nem
kell a Megváltó és Isten kegyelme, ebben az "új barbár férfias korban"
(Nietzsche) az ember önmagának a megváltúja.

De nem kell a szomszédba mennünk példákért. Nincs szüksége az
Isten kegyelmére annak az Ady Endrének sem, aki ünnepli a bűnt és ke-
gyetlennek mondja az Istent "A nincsen Himnusza" c. költeményében.

Az Isten nem jóságos,
Az Ördög nem kegyetlen.

A Halál ős dáridó
S kis stáció az élet.
A Bún szebb az Erénynél
S legszebb erény a Vétek.
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Nincs semmi, ami van,
Egy való van: a Nincsen,
Az Ördög a rokonunk
S ellenségünk az Isten.

Szabó Dezső sem támaszkodik faj elmélete alapján másra, mint az ös ma-
gyar erőre, mely legyűr minden akadályt és ebben a legyűrésben nincs
szüksége senkire és semmire, csak az emberre: "Mozdul az idő és újból
emberré lesz az ember. Nagy ítélet következik ... tovább mozdul az élet
és a mai betegség, a mai túlzás nyomtalanná tűnik a természet nagy ki-
egyenlítésében." A példákat és az idézeteket lehetne szaporítani, de ennyi
is elég annak megmutatására, hogy az elméi-et nem maradt elmélet, hanem
husból és vérből való élet lett, mely meg akarja valósítani az elméletet.

A racionális naturalizmus alaptétele: Az emberi egyén teljes auto-
nomiája. Az ember maga magának törvényhozója és magából meríti az
élet-alakítás erőit. Ez az eléggé büszke és gőgös felfogás azonban gyö-
kerében hazug. Hazug azért, mert önálló élet-alakítás önálló lét nélkül
nincs; egyszerüen nincs, vagy legfeljebb önámítás. Még a biologia és kémia
Icgújabb felfedezései is azt bizonyítják, hogy az élet kezdetét még eddig
nem sikerült megoldaniok. Erre feleletet adni csak a Biblia első lapja tud,
mégpedig kielégitően. Ha pedig az ember, létének kezdetétől fogva függ
Istentől, akkor nevetséges, ha úgy akarja az életét berendezni, mintha nem
függne. Aki az Isten markából él, annak számolni kell ezzel az alapvető
ténnyel. Ha az ember az Istentől veszi az eredetét, akkor létében függ
az Istentől és épen ezért Istentől kell vennie egész életének az irányát,
elveit és erőit. Ebben csak az elvakult emberi ész láthat guzsbakütést és
elernyesztést. Az Isten az embernek nem versenytársa, még kevésbbé el-
lensége, vagy zsarnok elnyomója. Ahol az Isten jár, ahol vele él az ember
közösségben, ott új és termékeny élet zsendül. Ha valakinek ezt le kell
szögezni, úgy azt nekünk, evangéliumi keresztyéneknek kell megtennünk.
A Felvidék visszacsatolásával kapcsolatban a történelem erőit itt és most
is szem előtt tartva tényszerű valóságnak hirdetjük a kegyelemből, Isten
kegyelméből való élést. Aki ezt a maga rnélységében nem akarja észre-
venni, az még nincs az Isten közösségében és annak ajkán, meg szívében
is csak idegen holmi a kegyelemből való élés.

Azonban, hogy a kérdést egészen kiélezzük, fel kell vetnünk a kér-
dést, mi is a "kegyelem" keresztyén értelemben? Igen sokat használt szó.
A sok használatban rendszerint ellaposodik. Akik használják, el is kop-
tatjak azt a preciz tartalmat, melyet a szó hordoz magában. Barth Károly
egy rövid és csattanós meghatározással mondja: "A kegyelem engedelmes-
ség." Ezt a meghatározást rövidségeben Krisztus halála és feltámasztása
világítja meg. Kegyelemből élni annyit jelent, mint Istennel közösségben
élni. Ennek a közösségnek a részesei csak engedelmesség révén lehetünk ..-
Egyszerű ezt bizonyítani. Az emberiség ősatyja engedetlensége folytán
esett ki ebből a közösségből. Az embernek Istennel való közössége enge-
delmesség által állt újból helyre. Krisztus hozza létre az új közösséget,
mert engedelmes volt halálig, a kereszt haláláig. Pál apostol és utána
Luther Márton volt az, aki a kereszt-teologiáiát maradék nélkül meg-
értette. Pál nyomatékozza és részletezi az Ujtestamentomban, főként a
Római, Galata, Efezusi levelekben, melyeket méltán lehet nevezni a kegye-
lem evangéliumának. Pál szerint a bűnbeesés nem holmi "léha vétek •••.



116

mert utána az ember a harag és sötétség fia, a bún rabszolgája lett. (Ef.
2, 3; 5, 9; Róm. 6, 17) Tehát a maga emberségéből semmikép sem ráter-
mett az Isten Fiának életére. "Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az
Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen, az ő kegyelméből a Jézus
Krisztusban való váltság által." (Róm. 3, 23.) "Mert az Isten min_deneket
engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön." (Róm. 11,32.)
Pál megfellebbezhetetlenül kimondia a kegyelem egyetemes szükségesse-
gét, mert "a mi alkalmatos voltunk Istentől van." (II. Kor. 3, 5.) A hívő
keresztyéneknek megadatott a Krisztusért, hogy higgyenek őbenne, de
nemcsak, hanem, hogy szenvedjenek is érette. (Fil. 1, 29.)

Pál szavai a leghatározottabban tanítják a kegyelem abszolut és fizi-
kai szükségesség ét. Ez alól semmiféle agyafurt fil o zofi ai elméletek nem
bírják kihúzni sem az egyesnek, sem a közületeknek az életét. Nem bírják
azért, mert erre kötelez Isten szuverén hatalma és szentsége. A tényleges
üdvrendben nem lehet a természetfeletti cél mellözésével csak a terrné-
szetire törekdni. Nem lehet Isten szerit Igéjének megkerülésével tisztán
csak a polgári tisztességre berendezkedni. Különben hiába jött volna el
Krisztus és halt volna meg önkéntes engedelmességből, hogy a hívő ke-
resztyéneknek üdvösséget szerezzen. Ezek után önként adódik a követ-
keztetés, mely szerint semmi igazságtalanság sincs abban az új életben,
melyre el vagyunk híva, mert Isten hatalmas ereje áll rendelkezésünkre.
Ha pedig ez így van, akkor nem "ingyen élő" a keresztyén, mert, hogy
modern szót használjunk, Isten tőkéjéből él.

Uj magyar élet zsendülését hirdetik és jósolják. Mi ezt el is hisszük
erős hittel! Az új magyar élet kibontakozásához és ebben a kibontako-
zásban esirázó reformok megvalósításához tőkére van szükség ; csengő
aranyokra. Ez mind igaz! Nem tudnánk azonban az új magyar élet mara-
dék nélküli kibontakozásában hinni, ha a magyar nemzet nem venné
igénybe Isten hatalmas és gazdag tőkéjét.

Az Isten kegyelme - az Isten tőkéje!

Dr. Halász Kálmá1t.

"Te, oh Szent Mindenható és a Te búsulásodnak közepette is irgalmas-
ságoddal megemlékező Ur lsten, aki a Te ingyen való kegyelmességedből a
mi eleinket a sovány földről és pogányság közzül a Te karodnak ereje által
ez kivánatos földre ki hozván, telepítetted és a Te igaz ismeretedre juttattad,
ne indulj fel mi ellenünk a Te búsulásodban és ne törölj ki minket a mi bű-
neinkért. Vétkeztünk, Uram, és álnokságot cselekedtünk a Te szentséges sze-
meid előtt. De Te, Uram, irgalmas és kegyelmes vagy, téríts meg azért min-
ket a mi gonosz utainkról és légy irgalmas, légy kegyelmes minekünk. For-
dítsd el, Uram, a gonoszt, amelyet elszántál mi ellenünk, hogy ne örüljön a
mi ellenségünk és ne szégyenüljünk m eg, mert csak egyedül Tebenned bízik
.a mi lelkünk. Ámen.

Br. Bánffy Farkas imádsága 1761-ból
(Közli a ••Pásztortűz").
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KRÓNIKA
Új pápa.

Három héttel az előbbi pápa halála után a római katolikus egyház
már megkapta új fejét, és röviddel ezután megtörtént az új pápa ünne-
pélyes megkoronázása is. Senki sem vehetné zokon, ha mi mint kivülállók
érdektelen hallgatással mellőznők ezeket az eseményeket. Vannak, akik
ezt így is tartanák természetesnek A római katolikus egyház azonban
gondoskodott róla, hogy az ő nagy esernényéről, ünnepéről mi is tudo-
mást vegyünk. A rádió útján sok evangélikus ember is hallotta, hogy mi
történik Rómában, a napilapok is állandóan szították az érdeklődést, szí-
nes beszámolókat közöltek a pápakoronázás káprázatos és lenyűgöző
ünnepségéről, a százezres tömegek örömújjongásáról. Allamf'ök, minisz-
terek, köztük protestánsok is, meleghangú üdvözleteket küldtek a maguk,
országuk, kormányuk nevében a római katolikus egyház új, fejének. Ez
már magában is elég ok, hogy ne erőltessünk magunkra érdektelen közörn-
hösséget. Végeredményben azonban mégis csak az Egyházat mélyen érintő
dologról van itt szó, ezért van hozzá nekünk is néhány megjegyzésűnk,

Tudjuk, hogya pápaváltozásnál nem annyira a pápa személye a fon-
tos, hanem inkább a pápaság eszmei tartalmának, lényegének változatlan
és megszakítatlan fennmaradása. Bárki kerül is a pápai székbe, az első-
sorban ennek az eszmének megtestesítője, a meg nem változható tra-
diciónak öntudatos fenntartója. A nagy rnéltóság, az 1900, évre vissza-
vezetett tradició mindenképen biztosítja személyének a kivételes tiszte-
letet. Az előzetes találgatások, kombinációk után egyszerre olyan termé-
szetessé válik, hogy éppen őreá esett a választás. Pedig. a mostani - szinte
váratlanul rövid és eredményes - választás előtt is bőven voltak egyéb
kornbinációk is. Komolyan beszéltek annak a lehetőségéről, hogy jó négy-
száz év után nem olasz lesz a pápa, Ennek valóra válása ,(elvben hiszen
akármelyik igazhitű római katolikus férfi pápáva választható!) sokkal na-
gyobb erejű bizonysága lett volna a római egyház katolikus (egyetemes)
voltának, mint a "reneszánszpompájú" koronázási ünnepség. Szinte ért-
hetetlen, hogy a római katolíkus egyház ezt a számára rendkívül kedvező
lehetőséget nem használja ki.

A mostani pápaválasztás megint csak azt igazolta, hogy Róma Rórna
marad. A római katólikus egyház most valóban tősgyökeres "római papát"
kapott. Ezzel az erősen kihangsúlyozott rómaisággal nehezen hozható
összhangba a helyesen értelmezett katolikus (egyetemes) jelleg. Ez ugyanis
nem a viszonylag nagyobb elterjedtségben és számszerű többségben van
(római katolikus részről erős túlzással már 400 mílliö hívőról beszélnek).
Jó nékünk ezzel ellentétben emlékezetünkbe idéznünk azt a Luther
által sokszor hangoztatott igazságot, hogy Krisztus igazi egyháza mindig
kisebbség, még pedig üldözött kisebbség. De éppen ez az üldözött
kisebbség bírja és képviseli az igazi evangéliumi katolicitást, mely min-
den hívőt Krisztussal és Általa egymás között is egységbe fűz és nekik
üldözöttségükben, kisebbségí helyzetükben győzelmes vigasztalást nyujt:
"E világban nyomorúságtok lészen: de bízzatok: én meggyőztem a vilá-
got!" (Jan. 16, 33.)
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A rómaisággal együtt a mostani pápaválasztásban ugyancsak erő-
sen kiütközött a politikai vonás is. Pacelli Eugenio személyében képzett
és kipróbált diplomata, az előző pápának legfőbb politikai tanácsadója
és munkatársa került a pápai székre. Rórna sohasem tagadja, hogy neki
politikai céljai is vannak. A pápai állam elvesztését nem tudja elfelejteni.
A kis Vatikán-város ezirányú törekvéseit nem elégítheti ki. Az olasz állam-
t61 jelentékeny mértékben függö helyzetet kényelmetlennek érzi, de nem

-tud s nem is mer tőle szabadulni. Ezért sem akar nemolasz nemzetiségű
pápát választani, mert ez esetleg nyilt kihivás lenne az olasz állammal
szemben. De ha ezen a téren kénytelen is a helyzettel .megalkudni, annál
inkább igyekszik más irányban kárpótlást keresni. A hatalom külsö esz-
közeinek hiányában ügyes diplomáciai tevékenységgel, államfők és vezető
államférfiak. megnyerésévei igyekszik befolyását politikai téren is kifejteni.
A protestáns vezető embereknek is bökezűen osztogatott kitüntetések,
kedveskedések nem maradnak egészen hatástalan ok. Még élénk emléke-
zetünkben él a pápai politikának az a sikere, hogy Dollfuss és Schuschnigg
Ausztria állami életét a Rerum novarum és Quadragesimo anno szellemé-
nek megJelelően formálta át. Németországban ilyesmiről szó sem lehet.
A nemzetiszocialista és a pápai totalitás szükségképen a legélesebb ellen-
tétben van egymással. Ezért is fogadták Németországban hűvös tartóz-
kodással a "politikus pápa" megválasztását. Franciaországban sem lehet
reménye sok politikai sikerre a pápának. Talán új befolyás lehetősége
nyílik meg számára Spanyolországban. A közelmultban nem csekély fel-
tűnést keltett Chamberlainnek, római látogatása alkalmával, az akkor
még pápai államitkár Pacellinél tett barátságos látogatása.

Napilapjaink szinte áradoztak azon, hogy az új papa Magyarország-
nak őszinte barátja, hazánkat közvetlenül ismeri, hiszen utolsó külföldi
útján éppen nálunk járt a mult évi eucharisztikus kongresszus alkalmával,
sőt a rádión keresztül néhány magyar szót is mondott. Minket, magyaro-
kat, az ilyen kedvességgel igazán könnyen meg lehet nyerni. De hát elvégre
mi is örülünk 'az irántunk megnyilatkozó őszinte ésigaz barátságnak; A pápa
barátságát nem akarjuk lekicsinyelni. Csak legyen ez őszinte és a nemzet
egészének szóló, ..és lehetőleg: lássuk is annak ilyen értelmű megnyilatko-
zását. Nem fojthatjuk el azonban némi gyanúnkat és aggodalmunkat. Bi-
zonyos jelek arra engednek következtetni, hogy az új pápának hazánk
iránt mutatott jóindulatát az a reménység táplálja, hogy Magyarország
alkalmas terület lehet az Ausztriábói kiszorult pápai politika érvényesí-
tésére. Az is észrevehető, hogy ilyen törekvéseket nálunk is szivesen tá-
mogatnak egyes körök. Vajjon mit jelent például az, hogy a készülö föld-
reformjavaslat az 'eddigi hírek szerint az egyházi birtokot nem fogja érin-
teni? Csupán magyar nemzeti szempontból is igen súlyos következrnényű
lehetne, ha a pápai politika befolyása nálunk próbálna és tudna érvénye-
sülési területet nyerni. Nem is szólva arról, hogy mi köze mindehhez az
egyháznak? - hiszen Jézus Krisztus országa nem e világból való!

Azután arról sem feledhezhetünk meg, hogy éppen a mi szornszédságunk-
ban a római és vele egyesült keleti egyháznak egyes politikai vezető sze-
repet betöltő papjai bizony a mi bőrünkre menő politikát csinálnak vagy
csináltak. Azt mondhatják erre, hogy ezt nem a római katolikus egyház
csinálja. Ez igaz, csak az a kérdés, vajjon helyesli-e ezt a római katolikus
egyház, vagy nem? Ha nem, akkor megvolna a módja rá, hogy ezeket a
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papjait eltiltsa attól, amit csinálnak. Ilyesmiről azonban mindezideig nem
hallottunk. Avagy erre már nincs hatalma Rómának? Akárhogy is áll a
dolog, a hallgatás is felelet.

Az új pápa programmjának eddig legvilágosabban ismertté vált része
kétségtelenül rokonszenvet keltő. Jelmondatában is kifejezte, hogy az
igazságot és a békét kívánja munkálni, A világ békéjéért való buzgó imád-
ságban valóban egynek érezzük magunkat vele mi is. A békéért való aggó-
dás sok komoly evangélikus keresztyén lelkét is nehéz tusakodással tölti
el. De erről a napilapok nem írnak. A pápától -persze ennél többet is vár
a világ. Aki mintegy 350 millió léleknek ura, az itt mutathatná meg leg-
meggyőzőbben a tényleges hatalmát. Ha ez a 350 millió ember egy szívvel-
lélekkel akarná az igazságot és békét megőrizni, akkor a világot nagyon
sok szerencsétlenségtől lehetne megmenteni. Ezért a békernunkáért mi
sem tagadnánk meg az elismerést a pápától. Eddig azonban egyetlen
"békepápa" sem tudott - nem is ekkora, de egyáltalán komolyan számba
vehető eredményt sem felmutatni.

De elég ennyi. Nem szükséges nekünk Luthernak a pápaságet osto-
rozó izzó szavait felelevenítehünk, nem kell a VI. Sándorokra sem gon-
dolnunk: a jelen tapasztalatai sem tudnak minket meggyőzni arról, hogy
a pápaság isteni intézmény, Jézus Krisztusnak látható földi képviselete
volna. Mi Jézus Krisztust ott találjuk meg, de ott az érzékeket lenyügöző
minden pompa valóságánál is valóságosabb an és teljesebben, - ahol az O
evangéliuma tisztán, igazán, hamisítatlanul hangzik és termi a gyümölcsét.
A mi evangéliumot kereső lelkünknek idegenül hangzik Tóth Tihamér gro-
teszk hasonlata: hogy a pápa hármas aranykoronája hármas töviskoronát
jelent. A töviskoronát nem "reneszánszpompájú" fényes ünnepségek kere-
tében osztogatják. És ha ugyanő azzal biztatgatja híveít: "Tudjuk, hogy
pápa mindig lesz, amíg ember él a földön" (Nemzeti Újság, 1939. márc. 14.),
- úgy a mí vígasztalásunk és bizodalmunk ez: "Az ég és föld elmúlnak,
de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak." (Máté 24, 35.) Azoknak
pedig, .akik az "örök Rórnáért" Ielkesednek, ezt feleljük: "Nincsen itt mara-
dandó városunk, hanem a jövendőt keressük." (Zsid. 13, 14.) -nd-

"A magyar földkérdés".
Ezen a címen Kerék Mihálytól egy könyv jelent meg, melyre a mos-

tani körülmények közt fokozott nyomatékkal kell mindazok figyelmét
felhívni, akik ebben az egyik legsúlyosabb magyar kérdésben világosan
akarnak látni. A magyar földkérdéssel szám os könyv foglalkozik. Ilyen
nagyszabású azonban és ennyire világos nem igen akad köztük. A föld
több mint az egyik termelési tényező: értékmegörzö, a magántulajdonba
vehető és tartható jószág. A föld egy nemzetnek az élettere. kereskedel-
mileg szólva a nemzet telephelye. ahol mindennernű tevékenységét kifejti.
A szerzö szerint a "suprema lex: a nemzet élete és boldogulása . " Ez a
törvény pedig azt parancsolja, hogy az állam területét alkotó föld olyan
elemek birtokában legyen és maradjon meg, akik azzal a földdel szárma-
zásuknál és hivatásuknal fogva összeforrtnak érzik magukat és annak a
nemzetnek, amelyhez tartoznak, minden körülmények között ha és meg-
bizható tagjai." Nem közörnbös tehát kié volt és kié lesz a föld.

A magyar földkérdésnél mindig a leghűségesebb és legmegbízhatóbb
elemekkel bántak orvul. Már a török hódoltság után megkezdődött a ma-
gyar fajú földmívelők kijátszása és ez a folyamat azóta szakadatlanul
tart. A könyv történeti részében a földért és a föld körül folytatott harc-
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nak drámai metszetét adja. A szenvedő fél a magyar parasztság: cse'<d-
ség, napszámos, zsellér és törpebirtokos. Sorsukat igyekeztek rendezni:
állandóan akadtak a magyar földnek bátor harcosai. A hatalmas birtokos-
osztály azonban mindentelgáncsolt. Daranyi Ignác tervezetét éppen úgy,
mint Nagyatádi Szabó István átfogó kísérleteit. A kormánypártnak nem
volt szívügye a kérdés sohasem. Botrányos esetek is előfordultak, pl. a
csángók visszatelepítésének kudarca. Pedig a kiegyezés után is nagyszerű
alkalmakat szalasztottak el. Telepítés helyett a kincstári földeket elkótya-
vetvélték. Az Altruista Bank vérszegény, nem organikus rnűködésére ren-
geteg anyagi áldozatokat hoztak, a háború utáni összeomlás után nem
építették újjá a földbirtok épületét, hanem renoválták a régit; a gazdasági
dekonjunktura olcsó földárai senkit sem csábítottak a telepítésre, föld-
birtokrendezésre. Megrázó erővel mutatja be, hogyaföldbirtokrendezés
nálunk mindig az érdekeltek hatalmi viszonyai tói függött, nem az érvek
és belátás számítottak, hanem az erő és hatalom. Pl. a Köztelek, a nagy-
birtokosok szakrna-ujságja, a forradalmi év elején írja, hogy önkéntes
hozzájárulásukkal segítsék elő egyik legnagyobb belső problémánknak:
a földreformnak gyors és kielégítő megoldását. Mindenki siet a föld-
reformot elősegíteni; az OMGE, ennek képviselője Rubinek Gyula, a
Gazdaszövetség, a püspöki kar. Ez utóbbi csak azt kerte a Károlyi-ker-
mány földmívelésügyi miniszterétől, hogy birtokaikból 100 hold maradjon,
amelyből háztartásukat elláthatj ák.

A forradalmak után ellenben megváltoztak az erőviszonyok, tehát
megváltozott a hang is. Rubinek Gyula hevesen ellenezte a radikális föld-
reformot és ő tervezte a földreformtörvényt is olyképen, hogy sikerüIt a
korábbi birtokrendszert nagyban és egészben fenntartani. A Gömbös-kor-
mány idején öblös hangszórók közepette vajudott a magyar f'öldkérdés,
de csak nevetséges egérke született meg a hitbizományi reform és a
"telepítési törvény" alakj ában.

Kerék Mihály az új földreform szükségességét cáfolhatatlan érvek-
kel támasztja alá és talpraesett tervezetet dolgozott ki annak véghez-
vitelére. Sürgeti a határvidék földreformját (míg nem késő!). A tervezet
tiz év alatt 3.2 millió holdat 380.000 család között földművelésre és ház-
helyre osztana szét, részben kishaszonbérletek útján. A szükséges töke
fedezésére olasz példákra a társadalmi biztosítö intézetek tartalékait is
igénybe venné. Az egész reform lebonyolítasát külön kormánybiztosság
végezn é a függetlenség, felelősség és szakszerűség hármas követelménye
alapján. A birtokátengedésért a vételár 10 százalékát k apná meg a tulaj-
donos készpénzben, a "többi kötvénnyel, részvénnyel egyenlíttetik ki, il-
Ietve könyvkövetelések alakj ában marad fenn az állam jótállása mellett.
A földszerzők általában a vételár 10 százalékát fizetik előre, a hátraléket
pedig 40 év alatt 2 százalék kamat mellett törlesztik."

A könyv nagyon reális, logikus. Csak tényeket közöl. Ezek azonban
lázítanak. Nincs jobb propaganda, mint mikor az objektivitás gyújt lángra.
Ezt teszi ez a könyv. Olvasása élvezetes és bár 514 oldal, nem kell tőle
megijedni, megéri elolvasni.

Megkérdezhetnénk a szerzöt, mért nem akar többet és gyorsabban?
Bizonyára azért nem, mert a magyar parasztság és a (öld ilyen józanságot
követel meg. . . K. Gy.

"A trianoni új határ legtöbb helyen hatalmas nagybirtokokon vonult
át. A románok a maguk felé eső részt azonnal kisajátították, felosztották
és modern végvárak gyanánt életerős román falvakat teremtettek rajta.
A Magyarországra eső rész ma is változatlanul egy tagban áll, kilométerek
soráIi uradalmi pusztán fut a vonat."

"Hol a közösség, amelynek önfeláldozása és bátorsága, hol a nép,
amelynek ereje lenne hozzá? Egy olyan földreformhoz, amely száz meg
száz ezrével ál/ítaná talpra: földre a magyar családokat. Csak ezt nevez-
hetjük telepitésnek."

lllyés Gyula: "Magyarok."
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SZÉ:L-lEGYZETEK
Magyar népünk
számára megint időszerű lett a sza-
badság kérdése. Ezt a kérdést mind-
egyik kerszak másként fogalmazza
meg. Ma igy hangzik: k IÖ tel e s-
s é g e-e a magyar népnek, hogy sza-
bad legyen. Teljességgel elhibáz-
nánk a feleletet, ha azt mondanánk,
hogy a világnak, Európának, a ke-
resztyénségnek érdeke országunk
szabadsága. Az a kérdés magva, hogy
Istentől való kötelességünk-e. Vajjon
nem önz é s-e a magyar néptől, ha
meg akarja óvni szabadságát minden
vonatkozásban? Vajjon nem os t 0-

b 'a s á g-e ragaszkodni makacsul a
szabadsághoz, amikor már ugyis
veszve minden? Isten kinyilatkozta-
tásábólugy Uát'juk, 'hogy egy .nép
szolgasága mindig büntetés; egy
népnek sem kötelessége, hogy barát-
ságból, szeretetből, önzetlenségból
avagy hazárd] átékszenvedélyből le-
mondjon szabadságáról. Kincs az,
amelyet Istentől kapott okos gaz-
dálkodásra. Ha Isten akarja, elveheti
tőle, el is veszi büntetésből. De egy
népnek sem szabad önként magára
vennie '3 szolgaságot, sem taktikából,
sem egy párt megmeneküléséért,
sem aszkézisból. A magyar nép ma
még gyakorolhatja Istentől rendelt
kötelességét a szabadságra.

"Az államok
közötti kapcsolatokat az erő hatá-
rozza meg" - Mussolininak ezek a
szavai, melyekkel elutasította a né-
pek rokoni kapcsolatainak, .a "test-
vériségv-nek az érdekeket is megta-
gadó erejét a politikában, vakító
fényességgel világítják meg a való
helyzetet. Végetvetnek annak az
idealisztikus, romantikus képzelgés-
nek, mintha sorsfordulók népek és
nemzetek életében érzelmi alapon,
önzetlen barátság segítségével vagy
vak gyűlölet miatt következnének be.
Persze, voltak mindig romantikusok
és idealisták is a hatalom intézői
közt. De legtöbbször a maguk és né-
pük kárára voltak romantikusok vagy
idealisták. Bizonyára lesznek most
is, akik szemforga:tó megbotránko-
zássai utasítják el a "szent önzés"-
nek ezt 'az újabb 'leplezetlen meg-
nyilatkozását. De a "szent önzés"-t
nem teszi kisebbé, hanem csak még

hazugabbá a cselekedetekben meg-
csúfolt emberbaráti jelszavak (pl. a
"kis népek védelme") hangoztatása.
Nekünk keresztyéneknek világosan
kell látnunk, hogy evilág hatalma-
sai mindig úgy cselekedtek, ahogy
erejük engedte és érdekük kívánta.
Legyen vége annak a romantikának,
mintha a keresztyénség "megszentel-
hetné" az önzésből és erő vagy erő-
szak alapj án cselekvő politikát. A
keresztyén feladat az, hogy világo-
san hirdessük mindenkinek, a hatal-
masoknak és politikusoknak is Isten
törvényét és a törvény megszegölre
váró, elkerülhetetlen ítéletét. Mert
az ítélet ott lebeg a hatalmuk tel-
jében önmagukait örökkévalóknak
képzelő államférfiak és' politikai
rendszerek f ölött is.

Ghandi
ismét bőjtölt. Az ujságok számára
érdekes hír. A rajzolók számára gaz-
dag lehetőség újabb élcekre és torz-
képekre. Az olvasók számára is csak
derűt keltő furcsaság. Pedig meny-
nyivel több ezeknél! Ghandi egész
magatartása vád a mai művelt ke-
resztyén nyugattal szemben. Lehet
más eszközökkel is harcolni. Fegy-
verek, bombák és erőszak nélkül.
Lehet öszintén és nyiltan küzdení a
politikai élet porondj án. Lehet va-
laki népének vezére a nélkül, hogy a
hatalom magához ragadására töre-
kednék. Bizony ez előtt aharcmodor
előtt meg em el hetik cilinderüket a
nyugati demokráciák gentlemanjei és
tiszteletadásra emelhetik karjukat a
parancsuralmi rendszerek antantszíj-
jas vezérei és vezérjelöltjei is.

Chamberlain esernyoje
körül már szinte legendák szövöd-
nek. Egy kiállítás előcsarnokában
hatalmas méretekben készített má-
sát állították fel. Lámpa-ernyő for-
májára képeztékki s ugy lepték meg
vele az angol államférfiu feleségét.
Sok-sok tréfa és ötlet fűződik hoz-
zá. Ma a jelvények és jelképek ko-
rát éljük. A híres esernyö is jelké-
pé lett. Azt rnondják, a béke [elké-
pévé, de voltaképen a polgári gon-
dolkozás találta meg benne szeliden
gúnyos kifejezését. Ma még nem dőlt
el, hogy egy letűnő, vagy éppen egy



12l

új kerszaknak a szimbóluma. A tör-
ténelem áttekinthetetlen falán bi-
zony már nagyon sok jelvény jelent
meg és halványult el nyomtalanul.
A jelvények háborujába bele nem
elegyedve, Krisztus golgotai kereszt-
je azonban dacol az idővel, mert
örökkévaló üzenetnek a tolmácsolója.

"Öskeresztyén cég"
olvassuk több kirakat ablakára ra-
gasztott felirásról. Ott találjuk ilyen-
kor a kereszt jelvényét is. Amennyire
örvendetes, hogy a kereskedelmi
életben a magyarság is lélekzethez
akar végre jutni, annyira megdöb-
bentő a szavak és a jelvények ilyen
új értelemmel való megtöltése. Az
őskeresztyén szó hallatára eddig a
jeruzsálemi gyülekezet képe jelent
meg előttünk, amint Isten Lelkétől
lelkesülten "jószágaikat és marhái-
kat eladogattak és szétosztogatták
azokat rnindenkinek, amint kinek-

EGYHÁZI

kinek szüksége vala." Látjuk az evan-
gélium hódító útját, a Krisztus mel-
lett vérükkel is tanuskodó mártirok
seregét. De sohasem jelentette 'az ös-
keresztyén szó azt, hogy valaki sok-
sok nemzedékre visszamenően, ősidők
óta keresztyén családból 'származik.
Sőt, akik vallási öntudatukat ilyen-
módon származásukra alapítottak,
azokat nevezte Jézus képmutató fa-
rizeusoknak és Pál a körülrnetélke-
désböl valóknak. A kereszt üzeneté-
nek is durva megüresítése. ha azt az
üzleti érdek - még ha a legtisztes-
ségesebb üzleti érdek - szolgálatá-
ba állítják is reklámul. Ez ellen éppen
olyan erősen kell tiltakozni, mint
amikor egy felekezet hatalmi igé-
nyének jelvényévé avatja a keresztet.
Jézus nem azt mondotta tanítványai-
nak, hogy aki követni akarja öt, te-
gye kirakatába a keresztet, hanem
azt, hogy vegye a vállára és úgy kö-
vesse öt,

FIGYELÓ
Tegyük széppé templomainkat, istentiszteleteinket.

A magyar evangélikus egyház számára most érkezett el annak az
ideje, hogy revideálja önmagát minden téren, kiváltképen revideálja a
maga utolsó két évszázad] ának tőrténetet s ebben a kénytelenségből vagy
tévedésből megerősödött evangébiomellenes szokásokat es állásfoglalá-
sokat. Elérkezett már annak is az ideje, hogy Isten dolgai iránt tartozó
őszinteséggel lehessen beszélni mindarról, ami nem volt helyes vagy ami
egyenesen káros volt egyházunk fejlődésére ez alatt az idő alatt. S ma
érkezik el az ideje annak is, hogy evangélikus egyházunk belső értékei
megújultan és új célkitűzésekre megerősödötten álljanak bele nemzetünk
jövőjébe, hogy a helybentaposás szomorú perspektivája helyett befelé és
kifelé egyaránt a világot mindig meggyőzni képes evangéliom lépjen be
egyházunk útján a mai magyar életbe a maga hegyek ledöntését is hívó
perspektíváival.

Ezért kell ma sok kornoly kérdést elővennünk és sok előítéletet
félretennünk, melyek az evangéliomi horizont helyett valami szűk és hanlis
horizontot adnak. Ez 'alkalommal vegyük a rnüvészet kérdését tárgya-
lás alá.

Sok magyar evangélikus embernek még ma is az a véleménye, hogy
a művészet dolgai idegenek az istentisztelet dolgaitól. A puritán szó han-
goztatásával azt a gondolatot propag álják, hogy evangélikus egyházunk
lényegéhez tartozik az, hogy a templom és istentisztelet dolgaiban a leg-
nagyobb "egyszerűség" jelentkezzék.

Mi azonban vegyük teljes tagadásba. hogyaművészettől való féle-
lemnek helye volna evangélikus egyházunkban. A müvészetek a szépségnek
különbözö megnyilatkozásait vannak hivatva emberi kifejezésmódokkal
megjeleníteni. A szépség et pedig nem mi emberek hoztuk erre a világra.
Isten adománya. Isten nem sajnálja a földtől a szépség et. Teremtett világa
tele van vele. Ez hoz valami különös kedvességet és melegséget a körülöt-
tünk levő világba. S ha nekem mindennel, ami nekem Isten kedves aján-
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déka, szabad Ot szolgálnom, akkor a művészeteknek is kell itt helyének
lennie.

A jeruzsálemi templom és a benne lefolyt istentiszteleti cselekmények
nem voltak híjával művészi szépségeknek. Jézusnak mégsem volt egy szava
sem ezek ellen, pedig korbácsot is fogott, hogy megtisztuljon a templom
mindattól, ami nem odavaló. A szépség et nem tartotta oda nem valónak.
Sőt, csodálatos módon meglátta és értékelte a szépséget. A természetben
és a lélekben is. S akkor is igazat mondok, ha azt mondom, hogy a

kifejezésben is. Aki a mezők liliomának szépségét annyira meglátta, hogy
~alamon dicsőségénél nagyobb szépséget talált benne (Máté 6, 29.), ez az
Ur nem ellensége a szépségnek! Ne féljünk, Jézus nem fog hibáztatni
bennünket azért, ha több szépség et viszünk istentiszteleteinkbe.

Magyar evangélikus egyházunk '3 százados elnyomatás ideje alatt
érkezett el az egyházi szolgálat helyének és médiának nagy művészet-
nélküliségéhez. Más nemzetek evangélikussága nem is tért erre az útra
sohasem. Helytelen volna, ha a szabad fejlődés idején nem mernénk letérni
arról az útról, melyet a kényszerű szükség jelölt ki egykor. Ma nem kell
attól tartanunk, hogy művészien szép templomainkat elragadják tőlünk,
de itt az idő, hogy visszavonhatatlanul a multévá tegyük azt a felfogást
is, hogya művészeti szépségeket elfogadó istentisztelet katolikusos. Ne
itt féltsük egyházunkat a római egyháztól. Mint érdekes tünetet figyeltem
meg, hogy többször olyan emberek sajnáljak a szépséget Isten házától,
akik a maguk házának szépítésére nagy összegeket áldoznak. A nagy egy-
szerűség hívei többször mint a mindenáron olcsó megoldás apostolai és
a maguk zsebének nagy barátai mutatkoznak, ha közelebbről látjuk őket.
Magam is hallottam közgyűlésen: "A mi legfőbb feladatunk 'a takarékos-
ság." Tiltakozzunk ellene! A mi legfőbb feledatunk az Isten szolg álata,
Bele kell vinnünk híveink köztudatába azt, hogy nekünk, magyar evan-
gélikusoknak is jogunk van szép templomhoz és szép istentisztelethez. De
azt is, hogy kötelességünk is, hogy ilyermé tegyük templomurikat és isten-
tiszteletünket. A városok és falvak mai szépülésének idején első sorban
szépűljenek meg a mi templomaink is, még pedig nemcsak városon, falun is.

Új templom építésekor vizsgálja át megfelelő szakértő bizottság a
teljes tervet, a helyet, az elhelyezés módját, a külső és belső összhatást
stb. Allap íttassanak meg általános irányelvek, melyektöl eltérni nem sza-
bad. Pl. az oltár jelentősége külsö elhelyezésseI is hangsúlyoztassék ki.
Szószék sohase legyen az oltár felett elhelyezhető. Az oltár kiképzése, fel-
szerelése, oltárkép is tétessék vizsgálat tárgyává. Propagáltassék az a
gondolat, hogy templomablakok művészi formája és ékesítése, sőt a temp-
lom falainak freskókkal díszítése, dombormű és szobor is lehet teljesen
evangéliomszerű. Oltárterítők színe, kiviteli formája is ellenőriztessék. Stb.
Egy-egy templom nagyobb renoválásakor is lépjen működésbe ez a bi-
zottság. Sok templomon lehetne, nem is túlnagy költséggel, művészeti
szempontból sokat segíteni.

Új evangélikus liturgiánk bevezetése sok aggodalmat váltott ki. Kü-
lönösen azok lelkében, akik a nem jó templomjárók közül valók voltak.
Jóslataik nem váltak valóra. Népünknek templomba járó része egyre job-
ban megszereti a liturgiát és annak gazdagítása sem zavarná meg áhítatá-
ban. Örömmel vesz aktivabb részt az istentiszteleten s lelki épülésére
szolg ál a több énekdallam szerepe. Bizonyos, hogy ridegen egyszerű litur-
giával tarthattunk volna továbbra is istentiszteletet, de hogy így szebb,
az vitathatatlan. Törekedjünk, hogy minél több énekdallamunkat énekel-
jék gyülekezetcink. A régi szép magyar dallamokat' pedig tegyük minden
gyülekezetre kötelezövé. A karéneklés ügyét segítsük előbbre. Faluhelyen
nagy nehézségekbe ütközik állandó vegyeskar fenntartása, de nem nehéz
a férfikar megszervezése és megtartása. A férfikar mellett a gyermekkar
is könnyen és szepen szerepeltethető.

Egyházi zenét legtöbb templomunkban csak az orgonán keresztül
kapunk. Hívassanak fel a gyülekezetek orgonaik jókarban tartására, fel-
hangolására. Ha szükség es lenne, fel kellene hívni a gyülekezetet, hogy
készítse elő orgonája kicserélését,

Istentiszteleteink szépségének emelésében bizonnyal jut szerep a
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lelkésznek is. Végezze az oltári szolgálatot pl. úgy, hogy maga is érezze
azt, hogy szent az a hely, ahova állíttatott. En szívesen vennérn, ha imád-
dág alatt térdelne a lelkész 'az oltár előtt. - Az idehirdetés szépségét
semmiesetre sem emeli az igehirdető készületlensége. Egy nagyon egyszerű
beszéd is lehet szép, ha hívő elmélyedés és a gyülekezetért való hűséges
érzés és munka érzik ki belőle. De a szép változatossággal felépített be-
széd, ha az evangéliom szól belőle, nem kár, hanem érték az istentisztelet
szépség e dolgában. Ne értsen senki félre. Nem üres szóvirágokat várok
lelkészeinktöl, hanem azt, hogy becsüljék meg azzal is az istentiszteletet,
hogy igazi gonddal készülve, illő formába öltöztetik mondanivalóiket a
legegyszerűbbnek mondott falusi helyen is. A legegyszerűbb ember IS
megérzi, mennyire becsüli maga a pap a templomot.

Művészeti szépségükben ernelendő templomainkat ne tegyük köz-
gyűlési termekke. De vegyük elejét annak a több falusi gyülekezetben
dívó szokásnak is, hogy a korán jöttek beszélgetést, még hozzá hangos
beszélgetést kezdjenek egymással. Terjesszük ezt a gondolatot: Isten háza
mindig az imádság háza! Ezért legyünk annak a szószólói, hogy templo-
maink az istentiszteleti időkön kívül is álljanak buzgó híveink csendes
áhítatának szolgálatába.

Örömmel látjuk, hogyegyházunknak sok tekintetben való meg-
újulása veszi kezdetét. E megújhodásból ne maradjon el templomaink és
istentiszteleteink szebb é tétele. A jelen nemcsak önmagáért, a jövőért is
felelős. Igyekezzünk egy olyan evangélikus jövendőt munkálni, hol utó-
daink s meggyarapodott egyházunk szép templomban s az emberi élet
nemes szépségeinek igénybevételévei lehessen jó evangélikusok közössé-
gévé. E közösségnek pedig az lesz az öröme, hogy többel és többet szel-
gálhat Annak, Aki nekünk mindeneket adott. Öncéllá pedig a művészetek
sem egyik, sem másik fajtája nem lehet ott soha, ahol a művészet a gyüle-
kezettel együtt egyet akar, azt hogy nagyobb legyen az Isten dicsősége
köztünk,

Kooács István.

SZELLEMI ÉLET
Illyés Gyula:

Magyarok. (Naplójegyzetek).
Nem tanulmány, nem történet-

filozófia, nem regény, mégcsak nem
is "napló" Illyés Gyulának kétköte-
tes könyve, Résnyitás ez olyan költö
lelkébe, akinek mindermapos gond-
ja, szívedobogása, megfeszített mun-
kája, hulló verejtéke és könnye, ra-
gyogó tehetségének sok drága ihle-
te együtt is alázatosan belefér egy
szóba: hazaszeretet. A haza, a nép
szeretetének előzménye annak isme-
rete. Felbecsülhetetlen az a szolg á-

lat, amit könyvével minden olvasó-
nak nyujt. A magyar sorskérdések.
az egyke és a nyomor élő valóságok
lesznek könyve nyomán; nyugtalaní-
tanak, személyesen felelőssé válunk.
Bűnünknek, egyéni és osztályunk
mulasztása következrnényének lát-
juk meg e problémákat. És nem te-
hetünk mást, mint a népi kérdések
iránt gondosan immunissá tett szí-

vünket mégis megnyit juk. Engedjük,
hogy szenvedést okozzanak, mint az
írónak. Lássuk, amit ő meglátott.
Vajha agyurikat és kezünket, képes-
ségeinket és erőnket is oda tudnék
adni, hogy ne maradnánk állva a
bűntudat útján, hanem Isten szerinti
szomorúság lenne és megtérnénk.

u. b, e.
Farkas GYllJa:

Az asszimiláció kora a magyar
irodalomban. (1867-1914.)

Nem a legujabb események hoz-
ták életre ezt az alapos tudományos
felkészültséggel megírt könyvet, író-
ja már évek óta dolgozott rajta nagy
szorgalommal, azonban a közelrnúlt
történés ei egészen különös súlyt és
érdeklődést kölcsönöznek neki. Hal-
latlanul érdekes témával foglalkozik
Farkas e rnunkájában, kihatásaiban
páratlanul gazdag területen végez
úttörő munkát, évtizedek hatalmas
irodalmi anyagát, emberöltők szelle-



mi hagyatékát búvároIta át, amíg
szintétikus egészbe foglaihatta ku-
tatásainak eredményét. Nem pusz-
tán irodalomtörténeti érdeklődést
tanusít munkájában Farkas, tehát
szempontjai nem lesznek exakt tudo-
mányossággal megalkotottak, azon-
ban előkelő tónusaból egy pillanatra
sem téved az aktualitások olcsó ha-
tárokat engedélyező területére. A
könyv legnagyobb értéke az, hogy
kitünő módszerrel (erősen meglátszik
Farkason, hogy a német szellemtör-
ténészek közelségében él, hogy a leg-
modernebb magyar irodalomtörténé-
szek gárdáj ához tartozik, hogy nem-
zeti műveltségünknek fontos örhe-
lyen álló .Jcultúrdip lomatáia") veszi
vizsgálat alá gazdag és választékos
anyagát, gyakorlott szemmel látja és
láttatja meg a lényeget az irodalom
történésében. Farkas könyve nem-
csak a szakember hasznos és nélkü-
lözhetetlen adattára, de a rnűvelt 01-
vasónak is sokat mond - túl az ak-
tualitáson is. A szellemi fejlődés nagy
összefüggéseibe tervszerűen bevilágí-
tó szempontjai, világos elrendezésű
szerkezete, elegáns, könnyed stílusa,
gondos formája rokonszenvet kelt-
hetnek hozzáértők és érdeklődök
körében egyaránt. Állásfoglalásának
mikéntjéről propozícióinak igaz-
ságáról vitázhatnánk, mellette is -
ellene is, azonban .objektivitásra tö-
rekvését, tudom ányos rátermettségét,
hozzáértését még a legelfogultabb
kritika sem vonhatja kétségbe. Az
kétségtelen, hogy állításai itt-ott
még kiegészítésre, sőt revizióra szo-
rulnak, hogy szintézisei még elrnélyí-
tésre várnak, azonban mindezeken
túl meg kell állapítanunk, hogy Far-
kas munkája érdekessége mellett iro-
dalom történetírásunknak gyarapo-
dását is jelenti. A. E.

Utolsó kísérlet
címen Németh Lász/ó nagyregény
irasaba fogott. Ennek önálló részei
közül az első (Kccsik szeptember-
ben, Budapest, Franklin) a tavalyi,
a m ásodik ' (Alsóvárosi búcsú, u. o.
1-11.) az idei könyvpiacra jelent
meg. A saját különb-ernberség éért
küzdö főhős (ebben )rokon Németh
minden regényhősével) dunántúli fa-
luból indul az eddigiekből még csak
sejthető pályáiára. A negyedik ele-
mista Jó Pétert atyja, a falu első
gazdája nem akarja gimnáziumba
adni s a tehetségének tudatára éb-
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redt fiú, aki iskolába került társai-
tól önérzetében is sértve vágyódik
a tanulás magasabb vrlágába, min-
denre elszántan száll szembe az
atyai akarattal, míg néhány rokon
tárnog atásával kiverekszi, hogy a
szepternberi kocsíra felkapaszkod-
hassék.

A második részben a faluról a
kisvárosba kerülünk. Vaj tra, ahol Jó
Péter mint a piaristák osztályt ugró
kitünő tanítványa jár-kel ellentétek-
től feszülő k/örnyezetének vonzás-
taszításában. Parasztian gyanakvó.
fejledező értelme bogozgatja a szö-
vevényes világ csomóit. Megértés-
szomj ának tárgyai a piarista iskola
református fiúnak adégen 'szelleme,
tanulságosan anekdotázó vagy kong-
regációzó tanárai, a püspöki város
uri népe, laza erkölcsű német veze-
tői, az alsóvárosi Koronás Mária sze-
gény bucsusai, '<l galileista-ateista
zsidó intellektuel, de nemcsak beha-
tolni akar e rejtelmekbe, hanem fö-
lébük kerekedni. A felüikerekedés
vágya hajtja serdülésének kanyargós
útján is, melynek nem pedagógiai
célzatú rajzában a művész és orvos
író együttesen remeke!. Németh
László állandóan élesre állított len-
csével filmezi alakjait, sohasem ele-
mez, csak megfigyel és elbeszél"
mégpedig ki nem apadó bőséggel
és kedvve!.

A "nagyregény" még csak indul ~
egyelőre 'az igényesen készült alap-
pillérekben gyönyörködhetünk. Sza-
bad-e ezekből a majdan föléje bo-
ruló kupolának ívelésére következ-
tetnünk? Elfér-é boltjai alatt minden
problémának nagyszabású szintézise P
Mai irodalmunkban nem ismerünk
senkit, aki erre a feladatra Németh
Lászlőnál hivatottabb volna. pi.

Laczkó Giza:
KiráJyhágó. Az utóbbi évek könyv-

termésében egyre másra találunk
olyan munkákat, amelyek a közel-
mult eseményeire "emlékeznek" visz-
sza, és a történéseket a szem- és fül-
tanú izgalmasan érdekes önvallomá-
saiban ábrázolják. Ilyen memoire-
féle regény Laczkó Géza legújabb
könyve is. Nagy feladatokra vállal-
kozik ez a könyv. Egy gyerekember
válságokban vergődő, gátlásokkal
küzdö életének pszichologiai rajzát
adja elsősorban. Ez a regény magja.
Mögötte és körülötte azonban ott
van a századforduló szellemi és tar-
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sadalmi élete, nem zárt kornpozició-
ban, hanem vibráló, de művészi tuda-
tossággal húzott vonásokkal meg-
rögzített pillanatképekben. Rengeteg
esemény, emberek és színhelyek, sze-
relrnek és figurák kísérik a höst,
akiben nem nehéz az írót felismerni,
szüntelenül áradó mozgásban van
minden körülötte, azonban különös
ökonómiával olyan a regény koncep-
ciója, hogy semmi sem fontos, csak
az, ami az "énért" és miatta van. Igy
azután roppant érdekes szubiektiv
reflexet kap társaság és társadalom,
baráti kör és szellemi világ egyaránt
a könyv lapjain. Ez az írói ·attitüd
azután még inkább növeli a regény
érdekességet, amelynek a hangja a
meghatott emlékezés melegétől f űlik
át azokon a lapokon, amelyek a régi
Eötvös Collegium ról szólnak, ame-
lyek a századforduló szellemi életé-
nek ezt a különös, de hatásában,
eredményeiben korszakos műhelyét
"leplezik" le. A. E.

Kosztolányi Dezső:
Szeptemberi láhitat. Kosztolányi

posthumus kötete hátrahagyott, kia-
datlan és folyóiratokban, napilapok-
ban megjelent verseit adja közre
gyűjteményben. Ezek a versek kima-
radtak a költö eddigi köteteiböl,
mert Kosztolányi a Mene, tekel so-
rán könnyűnek találta őket, olyanok-
nak, amelyek méltóképen nem rep-
rezentálták - ítélete szerint - poé-
zísét a nagyközönség előtt. Nem kell
tehát a könyv lapjain különösen
nagy szenzációkat keresnünk, él-
ményt is alig lelünk bennük, bár a
CÍmadó vers, a "Szeptemberi áhitat",
Kosztolányi utolsó befejezett verse,
megrendítően búcsúzik a lélek meg-
rebbenő szemével az élet elhagyandó
emlékeitől, méltó párjaképen a Haj-
nali részegségnek. Mégis inkább ke-
gyelettel, az emlékezés meghatottsá-
gával forgatjuk a lapokat. Ujat vaj-
mi keveset mond a könyv azok szá-
mára, akik ismerik Kosztolányi nyug-
talan lelkének szálldogálásait, köl-
tészetének álomszerű sejtelmességét,
verseinek klasszikussá érett ízét, in-
kább kuriózumként, kiegészítő szí-
nekként és vonalakként hatnak az
egyes darabok. Egy tekintetben még-
is nagyon jellemző a kötet Koszto-
lányi művészetére: sok kitünő példá-
val illusztrálja könnyed költöi [áté-
kosság át és fegyelmezett formamű-
vészetének öntudatos mélységét. Kü-

lönösen előbbi költői tulajdonságát
mutatja be a kötet változatos és gaz-
dag anyagával. Nem volt felesleges
e gyűjtemény közreadása, Kosztolá-
nyi minden sorát összegyűjteni nem-
csak az irodalomtörténész kötelessé-
ge, hanem a költö híveinek és az
egyetemes magyar kultúrának együt-
tes kívánsága is. A. E.

Becht Rezső:
Soproni évszakok. Sopron 1939.

Pazar köntösben egy muzsikáló han-
gú könyv forog hetek óta Sopron
barátainak kezén, Becht Rezső mély
intellektusának, érett írásrnűvészeté-
nek, finom hangulatainak pompás W-
körképe. Irtak már erről a könyv-
ről nem egy alkalommal, beszélnek
róla sok helyen, de mindenütt a leg-
melegebb hangon emlegetik. Meg is
érdemli. Pedig még műfaját sem tud-
ják pontosan körülhatárolni a k ri-
tikusok, akik végeredményben nem
tudnak vele mit kezdeni -anyag a,
hangulata, mondanivalói és terjedel-
me miatt. Azok azonban, akik sze-
retik ezt a várost, és boldogok er-
deinek fái között, hegyeinek csú-
csain, akik a lélek rádióhullárnhosz-
szain hallgatják az ódon utcák hely-
színi közvetítéseit, akik szívükbe
zártak a várostoronynak a kék égen
kirajzolódó sziluettjét, akik állta;k
már éjjeli hóesésben a Ferenc József
téren, és jártak sítalpakon a Kánya-
szurdokban és pihentek tavaszi estén
a Hubertuszon, akik alkonyatkor vi-
torláztak a Fertőn, és láttak belülről
egy soproni úriházat, azok ebben a
könyvben a maguk vallomását olvas-
sák, amit hangtalanul elmondtak és
elmondanak Sopronnak. Akik pedig
még nem szerethették meg ezt a vá-
rost, Becht "szimfonikus költeményé-
nek" hatása alatt vágyat éreznek,
hogy lássák élni és hallják lélekzenI
Sopront, ennek a remek kis könyv-
nek ihletöjét. A. E.

A magyar filmgyártás
végtelenül sok technikai és gazdasági
nehézséggel küzd, mondj ák a szak-
értők; óvni, megbecsülni és támogat-
ni kell, intenek a minden magyar
ügyért lelkesedők; a moziba járó kö-
zönség pedig 'alig tudja elrejteni csa-
lódását egy-egy magyar film meg-
tekin tése után, mert - szomorúan
bár, de be kell vallanunk - a ma-
gyar filmek technikai, müvészí, etí-



kai és esztétikai szempontból még
mindig nem váltják be a hozzájuk
fűzött és nagyon is ösztövérre mére-
tezett reményeket. Nincs pénz?! A
francia filmek egy része kisebb költ-
séggel készül, mint egy átlag ma-
gyar film. És hol van jelentőségben
felette. Nincs filmtehetségünk ?! Hi-
szen ebből is bőséges exportunk van,
mint annyi más téren a szellemiség
sikjan. És még egy csomó kérdést
vethetnénk fel, amikre megnyugtató
feleletet amúgy sem kaphatnánk.
.Mégis felötlenek bennünk, mert nem
fojthatjuk el magunkban. Legutóbb
is ilyen gondolatok között hagytuk
el a "Süt a nap" című film előadását.
Hiába volt a Zilahy-vígjáték adta
történet sok lehetősége, a rutinozott
szinészek egész sora, a két nem pro-
fesszionista főszereplő egészséges
játéka, a komoly probléma roman-
tikus feldolgozása nagyon erőtelen
maradt. Első felében reménykedve
vártuk, hátha ez lesz "a" jó magyar
film, azonban második részében le-
lohadt érdeklődéssei, rezignál tan
láttuk, hogy a lélektani valószínűsé-
get, a konfliktusok éles kenturiait
egészen elmossa a műkedvelői sz ín-
vonalon mozgó rendezés és a dína-
mikátlan játék.

Amerika sok csodával lepte már
meg az óvilágot, azonban olyan pa-
zar ajándékot keveset adott, mint
Walt Disney filmje: a Hófehérke és
a hét törpe. Ezidőszerint talán az
egész Föld legnépszerűbb filmje ez,
szakemberek és nagyközönség, fel-
dúlt lelkű, megfáradt öregek és a
szépért lelkesedni tudó, elragadta-
tott fiatalok egyaránt a legmelegebb
hangon nyilatkoznak róla. Kis gye-
rekek szemébe lopja az öröm csillo-
gását és a háborús pszichózis lidérc-
nyomasai elől menekülő felnőttek-
kel feledteti el a végzet kérlelhetet-
len közelség ét, a mozgóképszinházak
pénzügyi egyensúlyát támasztja alá
állandóan telt házakkal, szalónok és
iskolatermek gyakran visszatérő té-
mája. Honnan ez a rendkivüli nép-
szerűség??! Egészen természetes,
mert technikának és művészetnek,
színnek (soha nem képzelt színhar-
móniákat varázsol a vászonra!) és
hangnak, ezer bájos ötletnek. hallat-
lanul mulatságos fordulatoknak, sze-
metkápráztató, lelket simogató, rnul-
tat, a gyermekkor álom világát fel-
idéző mesének páratlanul sikerűlt,
harrnónikus egybefonódása ez a
film. ötnegyedórás önfeledt, boldog
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kacagás, tiszta, zavartalan, művészí
eszközökkel elővarázsolt poézis, tech-
nikai bravúr és a világ minden em-
berének ajándékul adott színes és
hangos meséskönyv. A. E.

Külföldi folyóiratok.
A Furche (Berlin, Furche-kiadás)

márciusi füzete bőjti tárgyú cikkeket
hoz Frick Róberttó/ ("A gyülekezet
a kereszt alatt"), Arndt von Kirch-
bachtó/ (a gyónásról), Li/jetöl (Jé-
zus Gecsemánéban,) azonkívül Dan-
nenbaum a prédikáció helyes és hely-
telen hallgatásaról ír, egy Hermann
von Salza-ra vonatkozó megemléke-
zés, Hebbel drámájának méltatása és
egy ó-egyházi himnusz kerekítik ki
a füzet tartaimát.

A Luthertum (Leipzig, Deieliert-
kiadás) februári száma Wend/and
Heinz Dietrich tanulmányát hozza
"az egyház egysége és a tolerancia
eszméje" cimen, a márciusi számban
Leuerer Hans az egyház látható vol-
táról, Bergdolt pedig az angol egy-
házak közti reuniós törekvésekról íro

A Deutsche Theologie (Stuttgart,
Kohlhammer-kiadás, megjelenik ha-
vonként, ára negyedévre l.50 RM.)
most megjelent m. é. 9-lD. füzete
Ziegner Oskar egy prédikációj át és
Pflanz Hans-Hennig tanulmányát
közli "történet és eszchatológia Lu-
ther Mártonnál" címen.

Kyrios (Königsberg, Osteuropa-
Verlag, ára egy évre 18 RM.) Ez a
negyedévi f'olyóirat, rnely célkitűzése
szerint Keleteurópa egyház- és szel-
lemtörténetével foglalkozik, nálunk
fokozott érdeklődésre tarthat szá-
mot. Elsősorban ugyanaz orosz egy-
ház körében lefolyó eseményekkel
foglalkozik, de mellettük mindig fi-
gyelmet fordít a Balkánra, sőt a Du-
namedencére is. Pl. részletesen is-
mertette a magyar kálvinizmust és
1936-i jubileumát a debreceni emlék-
könyv kapcsán és ugyancsak nagy-
szabású tanulmányban számolt be
Tranovskyról a Tranoseius-jubileum
alkalmából. De nemcsak ezek miatt
ajánlatos e folyóiratot figyelemmel
kísémünk, hanem mindazért is, amit
a keleti egyházra vonatkozólag íro
Különösen az evangélikus tótoknak
kellene ezzel foglalkozniok, hogy a
kapuk megnyiltával szolgálhassanak
szláv testvéreiknek a tiszta evange-
liummal. It



EGYOTT ISTEN ELÓTT
"Mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki

iránt. Szüntelen imádkozzatok. A békességnek Istene szenteljen meg tite-
ket mindenestől." (1. Thess. 5, 15b. 17. 23a.)

Áp~ilis folyamán
kérjünk bocsánatot az Istentől,

hogy úgy élünk, mintha Jézus Krisztus nem támadt voln-a fel, hogy
nem hissz~k azt a győzelmet, amelyet Jézus Krisztus az .ördög ön, a bűn
hatalmán es a halálon nyert, - hogy a halhatatlanság filozófiáját akarjuk
hallani a husvéti evangéliuru helyett, - hogy testünkkel nem úgy bá-
nunk, mint a Szentlélek templomával;

adjunk hálát az Istennek,
hogy Jézus Krisztus feltámasztatott a mi megigazulásunkért, - hogy
reménységet kaptunk új világ teremtésére, amelyben a halál nem lesz
többé, - hogy most szabadsága van az egyháznak Magyarországon a
husvéti evangélium hirdetésére, - hogy b űnösségünk ellenére irgalmas Ö
a testünk felől való gondviselésben, - hogy eddig is sokszor gyógyított
meg minket, - hogy' az orvosok tudásárt és munkáj án keresztül bőséges
irántunk az O szeretete;

könyörögjünk az Istennek,
hogy husvét ünnepén a feltámadt Or Jézus Krisztus győzelme tisztán és.
bátran prédikáltasséle minden keresztyén templomban, különösen a ma-
gyar evangélikus istentiszteleteken, - hogy a koporsók mellett minden
evangélikus lelkész egyedül az O dicsőségét hirdesse és egyedül az Ö új
világának reménységével víg aszt aljon, - Ihogy igazzá és erőssé tegye
bennünk a test feltámadásának hitét, - hogy az orvosok mindig híven
és lelkiismerettel teljesítsék hivatásukat, - hogy testi erőinkkel. egész-
ségünkkel jól gazdálkodjunk, - hogy ne magunknak éljünk, hanem ember-
társainknak. készek legyünk rászánni testünket népünk szolgálatára.

Áldott Jézus, erős Isten és hilséges Pásztor, ki teljes vagy kegyelem-
mel és irgalmassággal! Teljes szívünkből hálákat adunk néked, hogy nem-
csak áldozatul adtad magadat bűneinkért, hanem örök istenségednek győz-
hetetlen erejével megholt testedet a koporsóból feltámasztottad és a rom-
landóságtóI megóvtad. A te feltámadásoddal meghalt a halál, megtörted a
pokolnak hatalmát, meggyőzted a Sátánt, s a te igazságodat, örök érdeme--
det mireánk ruháztad, lelkünkbe békét, örömöt, vígasztalást és az örök
élet felől való reménységet plántáltál. Koporsó, hol vagyon a te fulánkod,
halál hol vagyon a te diadalmad?! Édes Üdvözítőm, szent Lelked által
munkálkodjál szívemben, hogy üdvösséges feltámadásod erejével bűnelrn-
nek halálából feltámadjak és új életben járjak. Vond el szívemet a testi
kfvánságoktöl és indítsd mennyei örökségének s az örök élet romolhatat-
lan kincsének keresésére. Szerelmes Jézusom, támadj fel Te magad szívem-
ben, és légy lelkemnek élete, hogy feltámadván, örökké veled éljek, és a
második halálnak hatalma ne legyen rajtam. - Mindenható és kegyelmes
Úr Isten, ébressz fel a biln álmából minden népeket s szent Fiad feltámadá-
sának erejével igazítsd és szenteld meg életöket. Irgalmas Közbenjáró, a
sötét elméket világosítsd meg világosságoddal, a hideg szíveket melegítsd
meg szereteted tüzével, hogy tégedet igazán megismerjenek, útaidat sze-
ressék és szeretetedet szomíuhozzák, Éleszd meg a feltámadás reményé-
vel az istenfélőket, akiket a világ a te nevedért üldöz! Légy a bánkódók-
nak vigasztalásuk, az erőteleneknek erősségük, a betegeknek orvosuk, a
tévelygőknek biztos ösvényük, a csüggedőknek bátorítójuk, a halandók-
nak reménységük, a megholtaknak életük, a szegényeknek örökségük, az
árváknak atyjuk és minden hozzád megtérő bűnösnek meatartólat Mi édes
Üdvözítőnk, hallgass meg minket, ki élsz és uralkodol az Atyával és
Szentlélekkel örökkön örökké. Ámen.

(Kovács Sándor Keresztyén Imádságos Könyvéböl, 1899.)

Szerkesztésért és kiadásért felelős :Lic. Dr. Karner Károly.
Baross-nyomda : Uzsaly és Koncz nyomása Győr, Andrássy-út 24.

A folyóirat elfogadása eléfizetési kötelezettséggel jár.



"Tanuljunk finnül" elmen finn-magyar nyelvkönyv jelenik meg e hó-
nap elején a Harangszó nyomdajában. írója dr. Győrffy Béla. A szaktekin-
télyektöl igen jónak ítélt nyelvtan kiváló eszköz a testvérnép nyelvének
elsajátításához. Terjedelme 210 oldal. Ara előjegyzésben 2.50 P. A pénz. elö-,
zetes beküldésével megrendelhetö a Harangszó kiadóhivatalában, Györ,
Petőfi-tér 2_

A szerkesztöséghez beküldött könyvek:

Bókay János: A balek. Budapest, 1939. Singer és Wolfner kiadása, 223
lap. - Farkas László: Az Újszövetség történeti könyvei. Debrecen, 1938.
Nagy Károly kiadása, 390 lap. - Dékány András: Tátrai tüzek. Budapest,
1939. Singer és Wolfner kiadása, 210 lap. Ara: 2.80 P. - Vitéz Somogyváry
Gyula: A város meg a' sárkány. Budapest, 1939. Singer ésWolfner kiadása,
200 lap. Ara: 2.80 P. - Morton: 'Auf den Spuren des Meísters. Berlin, 1939.
Reimer (Andrews & Steiner) kiadása, 336 lap. Ara: 6.38 RM. - Bezzel Her-
mann: Stille halbe Stunden vor Gottes Angesicht. Stuttgart, 1939. Gundert
kiadás, 127 lap. Ara: -.75 RM. - Lenmann-Arnóa Vergessene Millionen.
Dresden és Leipzig, 1938. Ungelénk kiadása, f:l4lap. Ara: 1.32RM. - Haug
Martin: Die einen guten Karnpf gekiimpft. Stuttgart, 1939. Calwer Vereíns-
buchhandlung kiadása, 272 1. Ara: 2.85 RM.-Algermissen Konra<Í: Kenfes-
sioriskunde. Hannover, 1939. Johann Gíesel kiadása, 890 r. Ara:J3.50 RM. -
M:'hlhaupt Erwin: Martin Luthers Evarrgelien-Auslegung, 6. folytatás, Göt-
ting en, 1939. Vandenhoeck & Ruprecht kiadása, 64 lap. Ara: 1.35 RM. -
Hauck Albert: Calvin und die Rechtfertigung, Gütersloh, 1939. Bertelsmann
kiadása, 84 lap. Ára: 1.80 RM.. - Althaus Paul: Der Herr der Kirche, 18.
füzet, Gütersloh, 1939. Bertelsmann kiadása. Ara: -.45 RM, ...,..Viering F.
Christian: Evangetische und katholische Schrif'tauslegung, Berlin, 1939.
Evangelischer Bund kiadása, Ara:' 3.75 RM. - Kiss Tihamér László: A ká-
tétanítás módszerének történeti ismertetése. Szeged, 1938. 93 lap. Ara: 2.50
P. - Gibson-Lukácsy: Szent Máté evangéliumának magyarázata. Budapest,
1939. Fordító kiadása, 290 lap. Ara: 4, kötve 5 P. - Magyar Statisztikai
ÉVkönyv. Új folyam. XLV. 1937. Budapest, },938,436 lap. Ara: 6 P. r Vitéz
Mike Gyula: Magyar statisztikai zsebkönyv. VII. évfolyam, 1938. Budapest
1908. 328 lap. Ara: 1 P.

E könyvek ismertetésére még visszatérünk. Anémet könyveknél aná-
lunk is érvényes u. n. külföldi árak vannak feltüntetve.
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. Megjelenik tavaszra a Keresztyén Igazság
kiadásában kb; 50 szövegközti képpel.
műmellékletekkel. több, mlnt 400lapon.
A XVI. század egyik legnagyobb magyar
személyiségének, evangélikus egyházunk
büszkeségének izgalmasan érdekes élet-
rajza és tanításának tüzetes ismertetése
nem hiányozhatik egyetlen magyar evan-
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Bolti ára fűzve 8.60 P, kötve 10 pengő.
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