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EGYOTT ISTEN ELÖTT
lstengyalázó templomjárás.

"Az a beszéd, amelyet az Úr szóla Jeremiásnak, mondván: állj az
Úr házának ajtajába, és kiáltsd ott e beszédeket, és mondjad: halljátok
az úr beszédét mind, ti Judabeliek, akik bementek ezeken az ajtókon,
,hogy imádjátok az Urat! Igy szól a seregek Ura, Izrael Istene: Jobbítsátok
meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek Iakozom e helyen! Ne
bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Or temploma, az Úr temploma,
az Úr temploma ez! Mert csak, ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat
és cselekedeteiteket; ha igazán ítéltek az emberek közőtt és felebarátja
között; ha jövevényt, árvát és özvegyet meg nem nyomorgattok, és ezen
a helyen ártatlan vért ki nem ontotok, és idegen istenek után nem jártok
a magatok veszedelmére: akkor lakozom veletek ezen a helyen, a földön,
amelyet a ti atyáitoknak adtam, öröktől fogva mindörökké, Imé, ti hisztek
a hazug beszédelm ek, haszon nélkül! Nemde loptok, öltök és paráznát-
kodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok és idegen istenek után
jártok, akiket nem ismertek: és eljöttök és megállotok előttem e házban,
amely az én nevemről neveztetik, és ezt mondjátok: Megszabadultunk;
hogy ugyanazokat az útálatosságokat cselekedhessétek! Vajjon latrok bar-
langjává lett-é ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik?
Imé, én is látok, azt mondja az Ür." (Jer. 7, 1-11. v.)

Az ószövetségi istentisztelet központiában az áldozat és az imádság
áll. A fogság utáni időben mind nagyobb jelentőségre jutott az Isten tör-
vényének a felofvasasával kapcsoletban a tanítás és a buzdítás is" tehát:
az igehirdetés. Az, egyetlen templomihoz hozzákapcsolódó istentiszteleti
kultusz Isten lakóhelyévé avatta a jeruzsálemi templomot, amellyel párhu-
zamosan alakult ki a templom teokráciája, vagy is az Isten uralmáról vallott
felfogás, •

Az ószövetségi ember számára nem volt nagyobb a templomnál, és
fontosabb az áldozatnál és lsten imádásánál. És mégis ez is nagy kísértést
rejtett magában: a templommal, az istentisztelettel is meg lehet gyalázni
az Istent. Milyen megdöbbentő, amikor Isten prófétája az Úr templomá-
nak ajtajában hazugnak mondja az igehirdetést, álszentnek a templomhoz
való ragaszkodást és hamisnak minden imádkozást akkor,' ha nincs meg-
térés, ha az istenes élet nem életünknek Isten szine előtt való gyakorlásá-
ban jelentkezik. .

Igen, Isten látja egész életünket, leborulásunkat, igehirdetésünket és ige-
hallgatásunkat, Benne való üres bizakodásunkat, sőt törvényeire való hamis
farízeusí hivatkozásunkat. Vajjon nem gyaíázzuk-e meg mi is istentiszte-
íetünlckel az Istent, ha imádkozunk ugyan hozzá, de megtérni nem aka-
runk, az emberek között érdekek vezetnek, e világ dicsősége után fut-
kározunk, és Isten helyett a pénz bálványa előtt borulunk le?! Az ige azt
ígéri, 'hogy Isten velünk Iakozik, ha útjainkat megjobbitjuk és nem altatjuk
magunkalt semmiféle hamis, gyökértelen és farizeusi vajlésossággaí, amely
csak külső lszokásokban istenes, de az élet cselekedeteivel gyalázza meg
Istent. A prófétához hasonlóan Jakao apostol is erőteljesern mutat rá (Jak.
1, 26-27), arra, hogy az igazi istentisztelet: a keresztyén élet gyakorlásá-
ban, a szeretet szolgálatában rejlik. Vajha napról-napra úgy jobbitanánk
a mi életünket, hogy mind szavainkban, mind cselekedeteinkben megmutat-
koznék, hogy életünk Istennek temploma. MegszentségtelenIti lsten templo-
mát és meggyalázza a gyülekezeti istentiszteletet az, aki saját életét nem
tudja Isten templomának átengedni.
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Ebben a hónapban kérjünk

bocsánatot Istentő/,
hogy olyan sokszor meggya'láztuk Isten templomát, amikor szóltuk

Isten igéjét, de nem éltük; hallgattuk, de nem engedelmeskedtünk neki;
- 'hogy evangéliumával dicsekedtünk, de megtérni nem akartunk; - :hogy
csak elméletileg látunk tisztán és világosan, elméletileg térünk meg, de
nem az életünkkel;

adjunk M/át Istennek,
hogy minden nyomorúságunk ellenére is oltárai elé enged, igéjében

közli akaratát, Fiának értünk megtört testét és vérét kiesztja rniközöt-
tünk; - hogy igéjének erejétől omladoznak hamis vallásosságunk bás-
tyái; - hogy bűneink ellenére is velünk akar ,laJkozni;

könyörögjGnk Istenhez,
hogy továbbra is közölie velünk megtérésre hívá igéjét; - hogy

küldje el .hozzánk a pünkösdi Szentlelket, aki hozzá segít bűneink meg-
látásához ésa kegyelem megtapasztalásához ; - hogy láttássa be vetünk
az istenes élet egyetlen titkát: a maradék nélküli odaadá szelgálatot.

Irgalmas Isten, szeretö mennyeí Atyánk, türelmes és hosszútűrő vagy
s nagy kegyelmedböl megbocsátod a bűnt és vétket. Vétkeztünk ellened,
istentelenek voltunk és megszegtük akaratodat. De ne emlékezzél rossz
cselekedeteinkre s ne késs irgalmaddal, mert nagy nyomorúságba jutot-
tunk. Segíts rajtunk Istenünk, Megváltónk, a Te neved dicsőségéért. Sza-
badíts meg minket, bocsásd meg minden bűnünk et s. add nékünk Szent-
lelked kegyelmét, hogy bűnös életünkkel felhagy junk s Tenálad örök életet

. nyerjünk. A Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. (Finn
bűnbánati imádság.)

Ne kutassuk lsten felségének és természetének a titokzatos
akaratát. E tekintetben nincs közünk hozzá és nem is akarja.
hogy legyen. Isten sok mindent cselekszik, ami felől nem vilá-
gosít fel igéjében. Akemi is sokat akar, amibe minket nem avat
be. Nos, hát nézzünk igéjére, akaratát pedig, amelynek nem
tudunk a végére járni, ne kutassuk, hiszen ezt nem is paran-
csolta. Mert az igének kell magunkatalávetnünk, nem pedig
kifürkészhetetlen akaratának. Ne gyötörjük hát magunkat azzal.
hogy kutat juk a felséges lsten magasságos, nagyságos és szetti-
séges titkait. Hiszen "hozzáférhetetlen világosságban lakozik",
- ahogy Pál apostol mondja (/. Tim. 6, 16). Ragaszkodjunk
Istenhez úgy, ahogy engedi: ragaszkodjunk az emberré lett
Krisztushoz, a Megfeszítetthez, akiben - tniként Pál mondja, -
"a bölcseségnek és ismeretnek minden kincse van elrejtve" (Kol.
2, 3). Benne megmutatta lsten, hogy mit kell tudnunk s mit
nem. . L u the r.
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Keresztyén ember a háborúban.
E soroknak nem az a céljuk, hogy a keresztyénségnek és

háborúnak viszonyát tárgyalják. Erről már e lap hasábjain volt
szó s két kis tanulmány is szól e kérdésről Harmati Bélától
meg Asbóth Gyulától. Itt egyszerűerr arról szeretnék néhány
sort írni, hogy milyen lehet, illetve legyen a hívő keresztyén
ember magatartása ebben a háborúban, ha a haza hívó szavára
frontszolgálatra, vagy általában országhatáron klvüli katonai
szolgálatra kell mennie.

Általánosságban megállapítható az, hogy ez a háború is,
mint minden háború az Istennek és a Sátánnak egyaránt esz-
köze, vagyis jónak és rossznak egyképpen forrása. Az Istentől
való függésnek tudatát sokakban igen megerősíti (ezért volt
a tavalyi oroszországi hadjáratban a magyar csapatok közt
olyan szívesen látott és követelt a tábori lelkészek szolgálata)
s nem egy lélek számára háborús forgatag közepette alakult
ki a személyes kapcsolat a Megváltó Krisztussal.

De ugyanakkor egészen új kísértéstörneg zudul az egyénre,
amilyenekkel rendezett életkörülmények között talán sohasem
találkozott volna. Ezek könnyen és gyakran nagyfokú lelki el-
durvulásra vezetnek, amik azután az Istenhez való viszony meg-
romlását vonhatják magukkal.

A családi életből való kiszakítottsággal összefüggő erkölcsi
lazaság, a magántulajdon fogalmának szükségszerű meglazu-
lása és mint különleges magyar nyomorúság, a káromkodó be-
szédnek helyenként megdöbbentő elburjánzása a nálunk legtöbb
kísértést jelenté bűnök, - míg a kegyetlenkedés az ellenséggel
és védtelen lakossággal szemben a mi katonáink részéről csak
legritkább esetben s legfeljebb igen böszítö provokálásra for-.
dul elő. De természetesen a pusztulás, pusztítás és a háború-
tól mindig elválaszthatatlan öldöklés, olykor emberfeletti el-
csigázottságból és sebesülésekből származó testi szenvedések,
esetleg otthonmaradottakról érkező szociális vagy éppen er-
kölcsi vonatkozású rossz hírek könnyen megrendíthetik az
Isten jóságába vetett hitet és eltántoríthatják a megpróbált
lelket.

Mindebb61 tehát az következik, hogy odakínt fokozottan
van sziikség hfv6 és bJzonyságtev6 lelkekre. Az egyén a saját
kísértései közt is úgy tud kint a legkönnyebben megállni, ha
bátran állást foglal keresztyénsége mellett. Ez természetesen
nem felekezetieskedö értelemben veendő. Hívő evangéliumi és
hívő katolikus lélek segítőjét és tárnogatóját fogja felismerni
a másikban. (Válságos körülmények között az emberi választó-
falak mindig leomlanak.)

A hite mellett kiálló katonát csak egészen rövid ideig csú-
folják. Ha a bajtársak meglátják, hogy szavait fedi élete, ha-

. marosan békét hagynak neki, sőt olykor fel is csattlakoznak
hozzá.
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A tábori lelkészek korántsem jutnak el mindenüvé. A finn
hadseregben minden zászlóaljnál van egy-egy lelkész, nálunk
minden gyalogezrednél kettő (egy katolikus és egy protestáns),
a németeknél minden hadosztálynal kettő. Az ezredlelkész még
csak elláthatja a maga' alakulatait, de már a többi fegyvernem-
hez nehéz eljutnia. S ha meggondoljuk, hogy vannak különleges
dandárok, sőt hadosztályok mindössze egy-'egy lelkésszel. az
egész hadtápszolgálat pedig teljesen nélkülözi a hivatalos lelki-
gondozást, akkor felrnérhetjük annak fontosságát, hogy a hit-
ben álló katona valóban betöltse az egyetemes papság szent
hivatásából folyó kötelességét,

Nemcsak a temetés szomorú bajtársi szolgálata várhat
akármelyik re, mert papot sehonnan sem tud kellő időre ke-
ríteni, hanem a vasárnapi istentisztelet gondja is reá maradhat
gyakran. Óriási jelentőségű lelkiszolgálat az, ha előljáróinak
hozzájárulásával egy-egy bibliás katona összegyűjtheti vasár-
nap a csap ar protestáns tagjait közös imádságra, énekre, bib-
liaolvasásra, amit keresetlen szavakkal kifejt és alkalmaz. Meg-
szervezheti a traktátus missziót és támogathatja. kiegészítheti
az illetékes tábori lelkésznek a szolgálatát. Azért Bibliája vagy
legalább Ujtestarnentorna nélkül egyikünk se induljon hadi szel-
gálatra!

Különleges feladata marad még az ellenséges lakossággal
szemben. A bizonyságtevésnek a félig már pogánnyá lett orosz
nép között is sok lehetősége van. Orosz Bibliakat nagy hálá-
val fogadtak, sőt találkoztam alaposan szétolvasott 1933-ban
Berlinben nyomtatott orosz Bibliával is parasztháznál. A bolse-
vizmus a görögkeleti keresztvénséget sem tudta 25 év alatt
egészen megsemmisíteni, még kevésbbé a szektaszerűen terjedő
evangéliumi mozgalmakat. Isten útjai elrejtett útak!

Legfontosabb mégis a keresztyén katona magatartásában
- hadi kötelezettségének hűséges és bátor teljesítése mellett, -
hogy az imádkozásban meg ne restüljön. Hordozza az .Isten
előtt hűséggel az otthon maradottak gondját, bajtársainak kap-
csolatát az Úristenhez, és kérje szüntelen a Szeritlélek erejét
mindannyiukra. Minden egyéb külső magatartásának láthatatlan
fundamenturnát ez képezze.

Akkor a levelezése az otthonlakkal is hitet és bizodalmat
sugárzó lesz s nem szánalmas, aggasztó vagy éppen csüggesztö,
bajtársaival való viszonya pedig mentesül az álszenteskedés gya-
nújától és a bajtársi jó szellem kialakulásának legmegbízha-
tóbb pillérévé válhatik. A szorosan vett harci tevékenységben
így a hívő ember félelemnélkülisége, higgadt megfonfoltsága
az előljárók bizalmát és megbecsülésén felül azok megértő tá-
mogatását fogja megszerezni a legközpontibb lelki vonatkozású
ügyekre.

Igazán jó katona csak Jézus Krisztus jó vitéze lehet!
Sckulek Tibor.
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A finn evangélikus egyház a háborúban.
1941 június végén végre kitört a háború Finnország és Szovietorosz-

ország között. Egészen megfontoltan és készakarva irtam 'Ie az első rnon-
datban ezt a furcsán hangzó szót, hogy végre. Finnország igenis várta
az alkalmat, ha nem is kereste, hogy rendezze elintézetlen ügyét a szov-
jettel. A finn nép nem háborúval akarta Karjala elszakított területeit,
Hankoot és a Halász félszigetet újra magáénak vallani, de minden finn
tudta, hogy bé'kés úton a szovjettöí egy négyzetméternyi területet sem
fog visszakapni. Igy hát mindenki készen állt 1940 március 13-tól, a ke-
serű moszkvai békekötés napjától egészen a háború kitörésének napjáig
és készült arra a nagy pillanatra, mikor ismét mint megtámadott fogja
felvenni a fegyvert ellenségével szemben. Történészek rnondják, hogy
Finnország keleti határa 800 éven át állandóan háború színhelye' volt.
S e 800 esztendő alatt sohasem a finn indult támadásra, mindig mint meg-
támadott folytaHaa háborút. Nyilvánvaló, hogy e hosszú idő alatt meg-
szekta a finn nép a háborút. Megszokta a finn egyház is.

E most folyó harc a finn evangélikus egyház hálborúja is, mintahogy
minden Iháború nemcsak az állam háborúja volt. Finnországban nem kér-
dés az állarn és egyház egymáshoz való viszonya s e viszonyban az el-
végzendő feladatok végrehajtása. Akkor; míkor a finn állam megpró-
báltatásait szenvedi el a háború miatt, ugyanakkor az egyház. is szen-
ved és viseli keresztjét a háború pusztításai következtében. Szolgáljon
csak egy adat erre bizonyítékul, Az elmult és a jelenleg folyó háború
több rnint 300,000.000 finn márka (kb. 30 míflió pengő) kárt okozott a
finn egyháznak, Ertsük alatta templomok, gyülekezeti házak, temetők
és más egyházi vagyonnak az elpusztulását pénzértékben kifejezve. Hogy
rnennyi hősi halott lelkész és teológus pusztult el, hogy mennyi erkölcsi
érték megy a háború során veszendőbe, arról mindenki meggyözdhetett
a hadijelentések során.

Európában egyedül a finn nép visel a szó igazi értelmében totális
háborút. Még a nagy Németország sem rnutatja fel napjainkig azt a szá-
zalékarányt, amit a kicsi Finnország. A köztársasági elnök beszámolója-
ból véve az adatot, lelrhatorn, hogy a finn nép 16% -a áll fegyverben.
Ha ezt a százalékot jobban átgondoljuk, egyszeriben világossá lesz, hogy
Finnországban nemcsak hogy a lelkészek nem beszélhetnek - 'nem mintha
akarnának - hadmentességröl, de még a nők és gyerme'kek sem von-
hatják ki magukat a honvédelem szolgálata alól.

Minden finn tudja, hogy ez a jelenlegi 'háború Finnország utolsó
háborúja. Szabadságharcuk. meíy 1917-ben kezdódött el, most van harma-
dik periódusában. E háború kimenetele a finn nép életét vagy halálát
jelenti. Nincs harmadik eset. Mivel pedig finn testvéreink élni akarnak,
élni jobban, igazabb békében és több munkában, mint eddig, harcolnak,
szenvednek, megsebesülnek és meghalnak, csakhogy az elkövetkezendő
nemzedékeknek ne 'kelljen újból fegyvert fogni.

Ha minden finn tisztában is van a jelenlegi, talán sokszor erejét túl-
haladó követelésekkel, melyeket az adott helyzet állitott Finnország elé,
mégis azt mondhatiuk, hogy hivatása magaslatán, az erejét sokszorosan
meghaladó követeléseknek igazán az egyház akar megfelelni százszázalékosan.
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Finnországban 'kb. 450 gyülekezet van. Lelkészeik száma alig haladja meg
az ezret. Ha e számokat összehasonlít juk magyar evangélikus egyházunk
megfelelő adataival, csak csodálkozni tudunk. Csodálkoztam én is, de nem
azon, hogy pl. egy gyülekezet területe igen sokszor meghaladja a 900
négyzetkilométert is. Talán lelhet csodálkozni .azon is, hogy miképpen
tudja gondozni a híveket ilyen óriási területen ikét~három Ielxész. Sokkal
inkább azon csodálkoztam, hogy a hadbavonultak lelki gondozása érdeké-
ben minden zászlóaljnak külön lelkésze van. A finn egyház így áll 'hivatása
magaslatán: papjait küldi ki a frontra.

A tábori lelkészek mind elvégezték a tartalékos tiszti iskolát s
együtt élnek és harcolnak a katonákkal.

A tábori istentiszteletek, reggeli és esti könyörgések, vala:mint a
zászlóalj-lelkészek el-ellátogatása a századokhoz egészen mindennapos. De
kitüntetések átadása és eskütételek is mindig istentisztelet keretében
mennek végbe. Formaság, parádé úgy, ahogy azt mi megszoktuk magyar
szemünkkel, egyáltalán nincs a finn hadseregben.

A finn katonalelkésznek - .akárcsak nálunk - nemcsak az élők
lelkigondozása a feladata, hanem reá hárulnak az elesettekkel kapcsola-
tos szomorú gondok is: a hősi halottak szülö, vagy lakóhelyére való szál-
lításának rendezése, valamint a halott katona hagyatékának hazaküldése
is. Mindezt természetesen a cura pastoralis követelményeinek megfelel6en
úgy végzi, 'hogy egy-egy részvétlevél kíséretében tudatja a hősihalott
hozzátartozóival a gyászhírt. Elgondolhatja mindenki, hogyha pl. a hősi
halott zsebében megtalálják a kis újtestámentomot, vagy a kis énekes-
könyvet, s talán lapjait éppen az elhunyt piros vére festette be, milyen
drága, nemcsak külsöséges emléket jelent majd a katonapap kísérö leve-
lének felvilágosítása után e könyvek mondanivalója.

Összegezve az eddigieket elmondhatjuk. hogy a finn egyház mindent
megtesz, amit meg tud tenni, hogy Isten igéjének hűséges sáfára legyen
papjain keresztül nemcsak béke idején egyszerű 'kis fatemp'lomok'ban, vagy
hatalmas dómokban díszes papiruhákban. hanem ha úgy hozza az élet, a
háborúban, szabadban és fedezékekben, sátrakban és barakokban, egyszóval
mindenütt vállalja feladatát.

Éppen Itt kJapcsolódunk bele az egyház ugyanazon munkájának le-
írásába, most már azonban nem iaharctereken, hanem az otthonmaradtak
körében. Átmenetet képeznek az egyház munkásainak a már fent emlitett
nagyszámú seregénél azok a katonapapok. kik katonai szelgálatot is,
meg hogya köznapi nyelven szöljunk, a civil szolgálatot is ellátják. Ilyenek
pl. azok, kik a tűzvonal mögötti helyeken kórházak gondozói és ugyan-
akkor gyülekezetek papjai. 'Kórházi lelkésznek és ugyanakkor gyülekezeti
lelkésznek lenni még magyar viszonylatban sem könnyű, hát még finnben,
rnikor olyan területeket kell gondozni, mint sokszor nálunk :egy kisebb,
vagy közepes vármegye. Voltam olyan gyülekezetben, melynek területi
hosszúsága 67 km., szélessége pedig 40--50 km. volt.

Akkor, rníkor a hadsereg, mint a fentiekben is láthattuk, ilyen pom-
pásan el van Iátva Ielki gondozókkal, bizony agyillékezetek sem maradnak
árván. Igaz, talán nem lelkész végzi az igehirdetés áldott szolg álatát, hanem
egy Idősebb gazda, vagy egy hadiszolgálatra alkalmatlan, de Isten országá-
nak munkásaként igen jól bevált hivő iparosember. Ugyanakkor ott van-
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nak az elég szép számmal teológiai képzettségű finn női egyházi rnunkások,
kiknek szolgálatát mindig örömmel vette a finn egyház, de különös en
most, rnikor férfi munkaeröben hiány van. Azután ott vannak igaz meg-
fogyatkozott számmal, de mégis szolgálják Isten országának ügyét a
szeuratok. (Egy-egy háznál az ige hallgatására való összegyiilekezésre
alkalorn.) Igy hát az otthonmaradtak Ielki gondozása sem szenved kárt
a finn egyházban, hla háború is van.

Nagy ereje a finn egyháznak éppen a lelki gondozó munka terül etén
az úgynevezett kinlkkeri. AbbóláH, hogy a lelkész kántor és egyházfi
kíséretében elindul rnissziós útra a gyülekezetében. Mag.am is részt vet-
tem egy ilyen körúton. A körút tartama mindig a gyülekezet nagyságától
függ. A gyülekezet kísebb települési központokból áll, rnely a kinkkeri
szernpontjábóí egy-egy gyülekezeti Ik!erületet alkot. A gyülekezeti kerü-
letben talán van 15-20 'ház. Tegyük fel, hogy egy gyülekezetben van
15-18 ilyen kerület. Akkor mínden évben 15-18 napig van a lelkész
kinkkeriben más és más háznál egy-egy kerületben. Hétfőn elindul a kis
csapat a már kidolgozott terv szerint meghatározott útirányban. Meg-
érkeznek a kijelölt házba, ahol írásmagyarázattal kezdődik a napi munka.
Majd káté és bibliaismeretek ellenőrzése következik, (idősebb egyháztagok
ellenőrzése is természetesen; még 70-80 évesek is felelgetnek a feltett kér-
désekre). A fent megemlített feladatok elvégzése után a keriilet konf ir-
mandusainak ellenőrzése, vasárnapi iskolások munkáj áról való meggyő-
ződés, énekek tanulása s végül egy írásmagyarázat fejezi be a napot.

A szolgálat elvégzése után már várja a kis missziós csapatot a követ-
kezö gyülekezeti kerület soros házigazdájának szánlkója s viszi a papot,
kántort 'S tanítót boldogan, 'hogy holnap egész nap együtt lehet lelki
vezetőjével aIelkészével. És ez a rnunka, bár légiriadók s légi támadások
veszélyeztetik Finnország minden pontját, kivéve a nyugati felét, mégis
folyik tovább úgy, mint folyt 'ez már 250-300 esztendővel ezelőtt is. A
különbség csak .annyi, hogy most a kerületek soros házainak nagy szobá-
jában alig-alig látunk férfiakat, inkább csak nőket. De az igehirdetés
munkájának sem háború, sem veszély, sem megpróbáltatás', sem semmi
körülmény nem állja útját Finnországban, mert ott 'az igének nagy ára
van. Finnjeink nagyon közel voltak mindig 'az oroszhoz. de igen közel
voltak most különösen a bolsevistákhoz, hol az ige zár alatt tartandó
méregnek volt nyi'lvánítva. Hogy nálunk békében és háborúban sokszor
nincs ára .az igének, hogy sokszor nem becsüljük meg Istennek !hozzánk,
éppen hozzánk - szólni akarását, annak tudom be, hogyelfelejtettük
már a reformációt hazánkban, vagy igen Ikényelmesen tudomásul vettük
jogainkat, mint .a bevett vallásfelekezetek egyikének kijáró jogokat s nem
harcoltunk békében, mikor pedig háború volt nálunk: a nemtörődömség
rettentö háborúja.

A finn egyház martir egyház volt mindig s rnost is az. De az egyház
martirsága mellett az állam is ott állt .a kereszthordozök táborában. Csak
így érthető meg, hogy Finnországban, ha napsütött oldalon jár az állam,
akkor a napsugár simogató rnelege az egyházra is rámosolyog, de ha a
szenvedések nehéz útját járja az egyház, akkor vele együtt gyászol az
állarn is. De százszorosan igaz .az a finn mondás, hogy mindig a halál
mellett visz el az út az igazi élethez. Finnjeink pedig eljutnak ehhez az
élethez! Moln1r Rtedolf.
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Társadalmi képmutatás.
A képmutatás lelki tevékenység. Egyeseknek, társadalmi

osztályaknák arra irányuló törekvése, hogy önmaguk és mások
elött, a valóságnál jobb látszatot keltsenek. A képmutatás tehát
a valóság rovására 'történik, s a célja az, hogy az egyén vagy
társadalmi osztály érdekelinek jobban megfelelő hamis képet,
a látszatot vigye áta köztudatba. Mert mindez elsősarban a vi-
lágért, (értsd az egyén meghitt körén túlesőkért. vagy valamely
társadalmi osztályba tartozókért) történik. Előfordul ugyan az
is, hogy egyes emberek és osztályok, főleg a lelkiismeret ha-
tására önmaguk előtt is különbeknek szeretnének látszani, ez
azonban már inkább az önámításhoz tartozik.

A képmutatás mértékét a látszat és valóság egymáshoz való
viszonya határozza meg. Kedvezőbb kép mutatása csak akkor
lehetséges, ha van valami reális tény, amihez a látszatot ügye-
sen kapcsoIni lehet, Multban elért sikerek, családi hagyományok,
rang, cím, előkelőség mind igen jó alap ahhoz, hogy nagynak,
tisztának, egyedül a hazáért és a közért dolgozónak lássék az
egyes ember, vagy akár valamely társadalmi osztály. Ezt a lát-
szatot pedig lefelé (úgyis ana szánták) annál is könnyebb kel-
teni, mert a magasabb polcon ülők dícséretét zengi a "nagyok"
visszfényében sütkérezök serege, a sajtó, a sok üdvözlő, kö-
szöntő beszéd. Annyi megmentője akad a honnak, annyi áldo-
zatot hoznak érte, hogy az emberben néha az az őszinte balsej-
telem lesz úrrá, még néhány ilyen "nagy magyar" - és elveszik
az ország. Erre azonban - ugyancsak képmutatással - 'azt
mondják, hogy ez az egészséges társadalmi élethez szükséges.
Pedig az ember érzi, hogy nincs szükség olyan napokra, ame-
lyeknek nincs saját fényük és melegük.

Ha a képmutatás meghatározásának ismeretében továbbfej-
tegetjük annak célját, végül kénytelenek leszünk megállapítani,
hogya képmutatás tulajdonképpen nem más; mint mások be-
csapása. Ezt meg kell mondanunk, mert amíg a valóság és a
látszat fogalmával játszunk, addig nem döbbenünk rá a kép-
mutatás igazi tartalmára. Ha egyetlen szóval akarnánk lényegét
kifejezni, akkor ez lenne az az egyetlen szó: hazugság. Kemény
ítéletként hangzik az ebbőllevonható egyenlet: képmutatás =.
hazugság. Ezért botránkozik meg a legegyszerűbb ember is, ha
egy-egy képmutatőnál összeomlik a látszatalap, s a maga puszta
valóságában lesz nyilvánvaló a kérlelhetetlen igazság. Ez az
igazság magyarázza Krisztus Urunk nagy kifakadását és szörnyű
ítélethirdetését a szemforgató farizeusok ellen.

Egy kis elemzés után megállapíthatjuk, hogya képmutatás
tulajdonképpen meg nem bocsátható bűn egymás ellen és kü-
lönbözö közösségek ellen. Joggal feltehetjük tehát a kérdést,
miért vétkeznek mégis egyesek és társadalmi osztályok olyan
súlyosan és sokszor olyan vétkes könnyelműséggel. Az életet I

kitünően ismerő Mikszáth regényeiben 'találjuk meg legtöké-
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letesebben kifejezve va feleletet: "Néha a látszat többet ét a
valóságnál." Ez a világban paradox .igazság az, ami a képmu-
tatás szülőanyjának tekinthető. A rohanó világban az emberek
nem érnek rá higgadtan ítélni, a valóságot lemérni. Sokat adnak
.a látszatra. A Iátszat a fontos, a kirakat, hogy aztán a valóság
kiábrándító, azzal ugyan ki törődne. Az ember ügyes legyen,
hogy mindenki csak azt lássa rrieg belőle, amit szabad. Akár-
milyen előkelő helyet foglaljon is el, lényeges egyedül az, hogy
a látszat nagynak mutassa. Legyen jó porhintö és tudjon jól
dolgozni - látszatra. A hozzá nem értő embert a nagy számok
úgyis megtévesztik, s hogy a [ogászos ,megfogalmazás mögött
mi rejlik, azt egyszerű ésszel úgysem lehet megérteni. Ez a vi-
lág azt akarja, hogy becsapják. Pedig rnilyen 'lehangoló az igazi
tartalom!

"Az élet kirakatában demokrácia. Osztályparadicsom.
Szabadság, egyenlőség, testvériség.
S mi van a Icirakat mögött?
önzés. Lopások, Kevesek orgiái.
Szadizmus. Cseka. Börtönök. Bitók." (Mécs; L.)
Érdemes elemezni az emberi képmutatást abból a szempont-

ból is, hogyalapokait miben keressük. A szálak sokfelé vezet-
nek. Gyakran a hiús~g vezet mellékútra. Az, ember csak szép-
nek és nagynak akar látszani. Máskor a gőg. Lealázónak tar-,
taná, ha igazi énjét valaki más megpillanthatná. Vagy a társa-
dalmi szerep. Az élet szinészének vigyáznia kell, nehogy a ku-
lisszak mögött folytatottakból valamit lássanak a "nézők", -
gyakran a főhősért küzdök, szenvedök. Sokszor egyszerűerr az
önismeret, önkritika hiánya vezet képmutatásta. Az érvényesü-
lésért harcoló ember csak a jó tulajdonságait mutathatja meg
a "siker" érdekében'. Ezzel persze a leggyakoribb mozgató erő-
ket Iepleztük le.

Maguk az okok sokszor titokban maradnak. A képmutatás
következményei azonban - az okozat ok - mindig nyilván-
valókká lesznek egyesekben és közösségekben egyaránt. Az
egyes emberben, társadalmi osztályokban egyformán súlyosak
a hatás jelei. Általánosságban: az őszinteség hiányát, a bizal-
matlanságot, a fe/ületességet, külszínes munkát írhatjuk a kép-
mutatás rovására. Hazug lesz a társadalmi életünk, a magán-
életünk, sőt még a vallásos életünk is. Megdöbbentő az, hogy
gyakran hiába keresünk körülöttünk szilárd pontot. A bizal-
matlanság, azt mondhatorn joggal, úrrá lesz a lelkeken. A ta-
pasztalat azt rnutatja, arra tanít, hogy az igazi énünket ne mu-
tassuk meg, rnert hiszen aki velünk szemben áll, az sem teszi
azt. Legjobb míndennél csak a mázra ügyelni, a külszínre vi-
gyázni. A tartalmat értékesebbé, nernesebbé tenni igazán nem
érdemes. Az épületböl is csak egyedül a homlokzat a fontos.
Az legyen szép és díszes, mert hiszen az emberek azt látják,
az este kiszürödö fénnyel. De hogy a homlokzat mögött mi van,
s hogy a fény árnyékot takar, azt kevesen tudják és vallják be.

/
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Társadalmi életünkben minden a világért történik. Nem a lelki-
ismeretünk megnyugtatására, hanem mások szemének a beköté-
sére. A munkánk is a világ számára készül. A legfontosabb nem
az igazi eredmény, hanem a világ elismerése: a siker.

Az emberek egymás életét is más szemmel nézik. Az egy
csoportba tartozók egymást jól ismerik. Mások becsülését nem
ismerik. Figyelemreméltó az, amit az egyik író regényében az
angolszász társadalomról megállapít: "Ez a nagyszabású mcster-
kedés valami rendszérnek az alkotórésze, az 'angolszász társa-
dalom hatalmas hozzájárulása a nyugati civilizációhoz - sajátos
angol hozzájárulás. Ezek az emberek mind úgy tetszenek, mintha
nem látnák a bűnöket, a visszaéléseket, a mások megrövidítését
- azért, hogy az ő bűneiket se fedezzék fel. Amíg egy húron
pendülsz velük, tehetsz, amit akarsz, nem történik bajod, Er-
kölcsi téren is egészen szabad vagy, csak a világ meg ne tudja.
A felszín alatt egymásután következtek a rothadt romlottság
rétegei, csak nem vette tudomásul az ember, vagy félrefordí-
totta a fejét. Aki pedig nem akart a többiekkel egy gyékényen
árulni, azt úgy tépték darabokra rnint Byront és Wilde-t, Shel-
ley-t és Hastingsot, meg annyi mást." (Bromfield.)

Ne gondoljuk azonban azt, hogy ez a képmutatás csak egyes
társadalmi osztályokat ejt rabul. M-indegyikben megnyilvánul
valamilyen módon. Legjobban mégis az úgynevezett értelmiségi
osztályt veszi birtokába. Hiszen az alsóbb néposztályokban - ez
nem értékítélet - éppen az őszinteséget és a nyiltságot cso-
dáljuk meg. Nyomait persze azért ott is megtaláljuk. Altalános-
ságban, tnittden közösségben a vezetöréteget mételyezi meg.
Ott sok a vesztenivaló, és a ranghoz, a hatalomhoz való ragasz-
kodás szinte kitermeli 'a képmutatókat. Már csak azért is meg-
történik ez, mert az ott levőkben nincs meg kivétel nélkül az
a tehetség, az az erkölcsi világkép, ami őket hivataluk viselésére
méltókká tenné. Ez okozta például a magyar közéletben, a va-
lamikor nagy jelentőséggel bíró vidéki földbirtokos, gentry osz-
tály elpusztulásat. Amikor hatalmuk és nagyságuk alapja, a föld
eltünt, még mindig a régiek maradtak, életmódjuk nem válto-
zott. Belső tartalom hiányában, a külsőségekben élték ki ma-
gukat. Jellemző gondolkozásukra az, amit ai politikus Noszty
mond a kissé félkegyelmű Kopereczky bárónak: "A formák em-
bere vagy, főispán lesz belőled." Az a fontos, hogy látszatra
megfeleljen. Es mi lett ennek a vége? A gentry osztályon ke-
resztülaz egész nemzetre mondotta ki ítéletét az okozati ösz-
szefüggéssei bíráló történelem. Mi volt az életük? "Csillagfény
csillag nélkül." Az elpusztult, létjogosultságát veszített osztály
régi fényének ragyogása akkor, amikor már nem volt sugárzó
belső tartalom.

Tehát az állam életében, amint azt a példák is mutatj ák,
valósággal életveszélyt jelent a nagyarányú képmuteiés. Tár-
sadalmi osztályok tűntek már el emiatt s nemegyszer ugyan-
csak ilyen okok miatt .a nemzetnek is súlyos megpróbáltatáso-
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kat kellett átélni. A fejlődés megakad, rnert hiszen a munka
csak a jelen pillanatért készül és a holnap csak holnap válik
kényszerítő valósággá. A kívülállók pedig egy-eg'j leleplezés
után azzal a megokolással mondanak le a' küzdelernről: "Más
nem dolgozik, rniért dolgozzarn én!" A nagy szavak hitelüket
vesztik, az igazság nem életformáló erő. Nincs bizalom, hiány-
zik az építő munke, nem lehet szebb jövőt várni. Azt azonban
érezzük, hogy ítélet következik, és mindenki felelős!

Ezek az éles megállapítások, úgy érzem, 'ma is helytállók.
Mondanivalójukat meg kell szívlelni, mert hiszen egy :kis ön-
vizsgálat, egy pillantás kőzéletünkre meggyőz bennünket arról,
hogy a képmutatás nem a multé. A jelen bűne is. Ma is vannak
,,Janusarcú magyarok ". pompázó. páv-ák (átfestett uszályok),
új színt biflázó úri papagályok". (Mécs) ,

Hogy a képmutatás hová vezet, azt már láttuk. Egyeseket,
közösségeket egyaránt a romlásba visz. Megdöbbenéssel kellett
megállapítanunk, hogy az ember mégsem akarja levet ni hazug
álarcát, nem mer őszinte lenni s egyre azt mondogatja életigaz-
ságként: "Mondj igazat, betörik 'a fejed". Pedig most, amikor
halálos komolysággal, kíméletlen őszinteséggel folyik a harc,
csak az a nép tud megállni, 'amelyikben több a valós tartalom
a külsö látszat mellett. A kérdés ez: képmutató magyarság Ma-
gyarország nélkül, vagy őszinte, egymást szerető szívvel dol-
gozó nemzet, a várt szebb jövővel. - A választás szabad, de
ne felejtsük el: itéletet hordoz magában. '

Csak azt szerétném még megokolni, miért mertem e ké-
nyes kérdéskomplexumhoz nyulni. Az őszinteség mértéke nem-
csak a társadalmi osztályoktói függ, hanem az életkortól is.
A gyermek rendszerint nyiltan ajkára veszi azt, amit a szíve
érez. Szavainál, cselekedeteinél még nincsen gát. Az önmagába
visszanéző idősebb ember éppen ezért sírja vissza hazugságtol
mentes gyermekkorát. Megdöbbentő erővel hat ránk Reményik
vallomása:

"Szeretném letépni az arcomat,
Mint egy álarcot, úgy szaggatni le,
Lekapami az évek réteget,
Mígnem alóluk kibukkannal te!
Ha rombadőltek mind az élettervek,
Lennék legalább újra kisfíú,
Mindent előlről kezdő tiszta gyerek!"

De az ifjúságnak sincs sok takargatnivalója. Viszont az
életbe már beletekin tettünk s annak igazi arcát zavaró rész-
letesség nélkül megláttuk. Éppen ezért azt, amit az Idősebbek,
a befutottak már csak maguknak mernek esetleg bevallani, azt
mi még a nyilvánosság felé is bátran odakiálthatjuk.

Távol áll tőlem az, hogy megkockáztassam az állítást: ben-
nünk már nyomait sem lehet megtalálni a képmutatásnak. Mint
sok más rosszat, ezt is ugyancsak átvettük örökségképpen. Le-
het, hogy a kérdés fölvetésében is van egy szemernyi. Egyet



azonban szilárdan hiszek, az életünk áll majd tanúbizonyságúl
e mogött az életprogram mögött: "Többnek lenni, mint lát-
szunk!"

Unger .Mátyás.

1~2

A magyar tanítóság atyja·
Péterfy Sándor.

Az elmult év folyamán, 1941 augusztus 5-én volt száz éves fordulója
Péterfy Sándor születésének, Hosszú és munkás tevékenység után, 1913
augusztus lü-én fejeződött be ez az élet,' a Dunántúl egy csendes falujá-
ban. Ami ebből az életből mulandó volt, azt tisztelői Budapestre hozták,
hogy élete legmozgalmasabb színhelyén, legfőbb alkotásához közcl porlad-
jon és minél többeket emlékeztessen síremlékén a felírás: "A tanltóság aty-
jának a magyar tanftóság." - Itt és a temetése napján hangzott el Buda-
pest egyik legmunkásabb polgármesterének az ajkáról, hogy ,,0 volt az,
aki életre keltette a magyar tanftóság egyilv.étartozásának szelJemét és
megalkotta a tanJtóság legg1őny6rt1bb intézményét: az EőtviJs-Alapot." -
Egyházának lelkésze (jelenleg a bányakerületi evangélikus egyházkerület
püspöke) pedig azzal búcsúztatta az eItávozottat: "Nem vigasztalhatatlan
bánattal állunk slriénél, hanem hálaadással telt szivvel, hogy ő a mienk
volt és a Gondviselés k(5vetendc'5például adta {Jt nekünk."

Péterfy Sándor élete valóban követendő példa nemcsak azért, mert
sokat alkotott és az ország egyik legkiválóbb tanítójává, majd tanárává
vált, hanem mert hivő és szerény lélek volt, evangélikus vallásának buzgó
követöie és munkása. e.lte derekán, mikor a pesti evangélikus iskolák
igazgató tanitója, az Orsz. Közoktatási Tanács tagja, a Népnevelők Pesti
Egyletének elnöke, a II. egyetemes magyar tanltói gyűlés alelnöke és még
több tanügyi tisztség viselöién kívül az Eötvös-Alap központi bizottságának
az elnöke, Igy ir többek között öreg lelkészéhez, aki öt egykor konfir-
málta: "A jóságos Isten csodálatos kegyelme rajtam meg nem érdemlett,
soha nem reménylett módon nyilatkozik - szerény igyekezetemet oly

.mérvű elismerés jutalmazza az életben, miként nem vagyok kétségben' az
iránt, hogy itt nem valódi érdem jutalmazása, hanem az emberek sorsát
vezérlő gondviselés rnűködésének csudás jelensége van életem folyamán.
Nem öröm, nem gyönyör az, amit én érezek akkor, amidőn újabb és
újabb elismerés akármely alakban nyilatkozik irányomban, hanem félelem,
mely azon tudatból fejlik, hogy a meg nem érdemlett elismerésnek, biza-
lomnak a bennem helyezett jóhiszeműségnek erőm nincs. Mindazonáltal
bízom a mindenható Istenben, ki eddig vezette lépéseimet, hogy el nem
hágy" s tellea odaadással azon vagyok, hogy a rámblzottakban hű le-
gyek '"

Az isteni Gondviselés irányításának tekinthette hamarosan e leve-
lének megírása után (l877-ben) az állami polgári iskolai tanítónöképzö-
intézet igazgatótanácsának ama felszólítását, hogy legyen a neveléstani
tárgyak és a tanftási gyakorlatok rendes tanára. - Az akkori vallás- és
közoktatásügyi miniszter, Trefort Ágost éppen úgy sokra becsülte Péterfy
értékeit, miként elődje, a halhatatlan emlékezetű Eötvös József báró.

Egyik lelkes kertársának a feljegyzései szerint .Péterfy - mindiárt
az állami képzőintézetek felállítása idejében kapott felszólítást, hogy fo- _
lyarnodiék a korrnányhoz képzőtanári állornásért, de ö "tanító" akart
maradni. Tehetséget, erejét, idejét egyháza csemetéi nek ápolására, gondo-
zására akará 'szentelni, mert még nem fejezé be ama szép missziót, mely
a pesti evangélikus gyülekezet népiskoláinál reá várt. De 1877-ben, mikor
az evangélikus iskolánál már csup-a "mintatanítók" működtek s köztük
a legszebb kollégiális viszony fejlődött ki s a budapesti sugáruti tanítónő-
képezde igazgatótanácsa folyamodása következtében a vallás- és köz-
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oktatásügyi miniszter által az említett képezdéhez tanárrá neveztetett ki:
a kinevezést vissza nem utasí th atta. Ott hagyta tehát azt a hű baráti kört,
melyet az evangélikus iskolánál mind a tanítótestületben. mind pedig
hatóságában feltaláIt; ott hagyta szeretett s általa mindig nagyrabecsült
elemi iskolai tanítói állását, mely pedig neki sokkal többet jövedelmezett,
mint a képezdei tanári állás, mintbogy a budapesti evangélikus gyülekezet
néptanítóit gimnáziumi tanáraival egyenlő nagyságú, szép fizetésben része-
síti: mert azt hitte, hogy állami szolgálatban nagyobb szolgálatokat tehet
kortársainak; mert azt hitte, hogy új állásában inkább lesz képes a vallás-
és közoktat":3ügyi miniszteriumnak az Eötvös-alap iránti jóindulatát, párt-
fogását kieszközölni."

A kertárs megállapításai kiilönösebben azért érdekesek, mert élénk
világot vetnek Péterfy Sándor szerénységére. Már az államLképzőintéze-
tek felállításakor (1868-ban) vállalhatott volna tanári állást, de ő "tanitó"
akart maradni. .. öreg lelkészéhez intézett szép levelében is a Gondviselés
működésének tulajdonítja "szerény igyekezetének" elismerését. 1877-ben
azonban elfogadja a tanári állást, mert a kertárs szerint is ebben a minö-
ségéhen többet tehetett élete egyik legnagyobb céljáért, az Eötvös-alapért,
vagy is a magyarországi tanítók segélyegyesületéért. Valósággal isteni el-
hivatottságot érzett ahhoz, hogy ezt az intézményt, a tanítóság legnagyobb
jóléti egyesülését diadalra vigye. Mindig bízott a mindenható Istenben,
hogy el nem hagyja és jelmondatához minden életviszonya között ragasz-
kodott: Légy ha mindhalálig ...

Hol és milyen körülmények között alakult ki Péterfyben ez a benső-
séges hit és bizalom és rnilyen tanító lehetett ö, hogy rnéltönak találták
az ország központjában egy már neves intézet tanári állására? A kérdésre
a feleletet egyetlen. szóval, a környezettel megadhatjuk. Péterfy Sándor
Vasmegye egy kicsi helységében, Nemescsó községben, artikuláris helyen
született, Tudvalévö, hogy 1681 után ezekben a községekben működtek
a legkiválóbb lelkészeink és tanítóink. Mikor a türelmi rendelet véget
vetett a protestánsok elnyomott helyzetének, még ·azután is arról voltak
nevezetesek az artikuláris helyek, hogy ott a legjobbak az iskolák és leg-
bensőségesebb a hitélet. Péterfy Sándort például' egy olyan iskolamester
tanította Nemescsó községben (Zeberer Agoston), aki Zürichben nyerte
tanítói képesítését, A kiváló lelkészek között pedig még a XVIII. század-
ban is működött egykor Sartorius (Szabó) János, aki még latin iskolát is
azérvezett a maga idejében a nemescsói elemi iskola fölé és mint a nemes
pietizmus megalapítójának, Francke Agost Hermannak a tanltványa, még
árvaházat is létesített ebben a kicsi faluban akkor, mikor ez az intézmény
nálunk majd mindenfelé még ismeretlen volt. És ha meg is szűnt a latin
iskola, meg az árvaház Nemescsóban, emléke még ott élt a faluban és
a hely szelleme is hatott az eszes és szorgalmas Péterfyre, Jó tanítómestere
biztatására értelmes édesatyja szívesen áldozott fia taníttatasára. Beadta
a közeli kőszegi evangélikus gyülekezet latin tanodájába. Felső tagozata
ennek akkor már nem rnűködőtt és amikor 1856-ban a 15 éves Sándor fiú
megkapta az Iskola "kilépti bizonyítványát", további tanulásra nem igen
gondolhatott, hiszen tízen voltak testvérek, kikhez idővel még két testvér
csatlakozott és ha édesatyja nem is volt földhöz ragadt szegényember,
de a gyermekek taníttatása akkor is nagyon költséges volt. Sándor tehát
elhatározta, hogy kedves nemescsói mesterének pályáját követi. Meg-
kérdezte azonban legkedvesebb gimnáziumi tanítój ának, Beyer Jánosnak
véleményét tervéről, aki azt helyeselte, de kifejtette ama véleményét, hogy
a néptanítói pályára akárki nem alkalmas: "kü.fönösen azt ne hidd fiam,
hogy választott pályádon üres fejjel boldogulhatsz, mert aki tanltani akar,
annak előbb magának kell valamit tudni". Péterfy ezeket a szavakat meg-
tartotta egész életére szóló útravalónak. Akik idővel rnéltatták munkásságát,
azok mind megegyeztek abban is, hogy élete különbözőállomáshelyein
könyvtárakat búvárolt végig, annyira élt benne mindig a továbbtanulás és
önrnűvelés vágya.

Hogy jó tanítványa volt Péterfy az ö kedves Beyer tanáriának. azt
azzal is bebizonyította, hogy előbb beállott tanító-inasnak szülöfaluia isko-
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lájába, ahol akkor a jó öreg Zeberernek hozzá hasonló derék utódja akadt
Bruck Henrikben. Erről a tanulásáról még bizonyítványt is kapott Bruck-
tói, amelyet konfirmáló lelkésze, a derék Mendel Sámuel is aláírt és töb-
bek között igy szól: "a tanítói hivatalnak lényeges ágaib an, mind elméle-
tileg, mind gyakorlatilag, az 1856-dik évi September havától az 1857-dikí
évi October végeig, rendes oktatást nyert - 's ezen idő alatti szorgalmas
tanulása - hasznos olvasgatásai, - úgy nem különben az ő józan, szelid
és erkölcsös magaviselete által lelkiismeretes ajánlásunkra magát méltóvá
tette legyen". Ezzel a bizonyítvánnyal felszerelve kopogtat most a Vassal
szornszédos Sopronmegyében a nagygeresdi evangélikus iskola ajtaján
Péterfy, hogy ott segédtanítónak alkalrnazzák.

Hogyami evangélikus gyülekezeteink milyen komoly foglalkozásnak
tartották a tanítói hivatást, annak egyik értékes bizonyítéka éppen Péterfy
Sándor fiatalkori pályája is. Noha jó működési bizonyitványt tudott fel-
mutatni egy éves tanító-inaskodásáról, a soproni alsó egyházmegye espe-
rese, Kutasy György előbb mégis megvizsgáztatta az ifjú seg édtanító-jelöl-
tet. Ennek megtörténte után sajátkezűleg a következő bizonyítványt állí-
totta ki: "Alulírt hivatalosan bizonyítorn, hogy Péterfy Sándor Nemes Csói
ágost. hitv. Ifju, oskolatanitói pályára magát készíteni kívánván, a Nagy
Geresdi evang. Gyülekezetben segédtanítóul f'elléphetés végett általam a
tanítói hivatal nak lényeges ágaib an megvizsgáltatott: - és jóllehet tanul-
mányait csak a Kőszegi algymnasiumban végezte; mind e mellett a segéd-
tanítói állásra elkészülve találtatott. Kelt Felső Szakonyban Nov. 12-én
1857."

Csak ilyen komoly vizsga letevése után kapta meg a segédtanítói
állást, amelyért teljes ellátást és mindössze évi 35 forint fizetést kapott
a 16 éves ifjú. Ezért nem egyszer az iskolának mind a 206 gyermekét kellett
tanítania, mert főnökét, Németh Ferencet a kántori teendők gyakran vi-
dékre szólították és ilyenkor helyettese a segédtanitó volt. Egy ilyen össze-
VOnt tanítása alkalmával lepte meg a község lelkésze, anagyműveltségű
Heubnei Máté, aki ebben az időtájban szabadult ki kufsteini fogságából.
Nemcsak legteljesebb megelégedését fejezte ki Péterfy munkája felett, ha-
nem megajándékozta anémet pietista-utód, Niemeyer Agost (Franeke
Ágost dédunokáiának) értékes munkájával.

Ez a Nierneyer-rnű erősen ösztönzö hatással volt Péterfyre. Haubner
Máté gazdag könyvtárából most már egyéb munkákhoz is hozzájutott.
Még jobban feltámadott benne a tudásszomj és a továbbtanulás vágya. A
nagygeresdi évet felettes hatóságal szerint "szép sikerrel - tellyes megelé-
gedésünkre betöltötte; egyszersmind erkölcsi magaviseletévei is tiszteletün-
ket 's szeretetünket kiérdemlette. Amiért is kiadjuk neki ezen bizonyítvá-
nyunkat 's őtet jó lelkiismerettel ajánlani bátorkodunk". A tanévet be-
fejező nyarat is hasznosítani óhajtván, rövid időre Győrbe került nevelő-
nek. De már aug. elején Nagy János répceszetnere! földbirtokos két fiának
és leányának lesz a tanitója 1859 július végéig. "Növendékeivel adott
rnag án-próbatétérr gyönyörűséggel volt jelen" - írásos kijelentése sze-
rint - Haubner Máté is.

A legidősebb gyermek Sopronban vizsgázik. Igy ismerkedik meg
Péterfy Sopronnal, ahol alig egy éve (1858 okt. 4-én) nyilt meg az .evangé-
likus tanítóképző. Az új intézet nagyhírű igazgatója, Pálfy József, egykor
nagygeresdi lelkész, vágyat ébresztett Péterfyben, hogy ö is tagja legyen
ennek az intézetnek. Péterfynek további pályáján már nem lett volna
semmi szüksége arra, hogy ismét tanuló legyen. Hiszen már a legjobb
rnűködési bizonyítványokkal rendelkezett és Haubner Máté könyveiböl is
sok értékes ismeretet sajátitott el. De ő mindezeket nem tartotta elegendő-
nek ahhoz, hogy jövendő tanítói pályáján becsülettel működiék. Pálfy
József tárt karokkal fogadta az ifjút, mert már hallotta kiválóságát és
jó hírét. 1859 okt. l-én felvette az intézet legfelsőbb osztályába és részben
rábízta az intézetben lakó növendékek felügyeletét.

Hogy Péterfy Sándort, az eszes és törekvő ifjút már eddig is a sze-
renesés környezet alakította és formálta, azt tapasztalhattuk fent vázolt
életútj ában. Sopronban jó sorsa ismét egy rendkívüli derék emberrel,
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Pálfy József igazgatóval hozta kapcsolatba. Pálfy nemcsak kiváló an kép-
zett, nagy tudományú férfiú volt, de kitűnő szervezö és jóságos pedagógus.
Buzgó hitével, bátor akarásával és kitartásával elsősorban néki köszön-
hetö, hogy létrejöhetett az önálló soproni evangélikus tanítóképző. Tevé-
kenységével és szívjőságával hasonlatos volt a nagy pietista Franeke Ágost
Hermannhoz. Benne, a magyar Franeke-ban megtalálta Péterfy az élő pél-
dát arra, hogy milyen legyen. Még el sem mult szeminarista évének első
fele, mikor 1860 januárjában elhunyt a györi evangélikus elemi iskola
vezető-tanítója. A györi gyülekezet Pálfy igazgatótól kért egy derék ifjút
"ideiglenes tanitónak". Pálfy Péterfyt küldte Győrbe, aki a reábízott Ill.
fiúosztályt teljes sikerrel tanította június végéig. Utána visszament Sop-
ronba, ahol július 20-án kítünö és dícséretes eredménnyel megkapta a
"tanítóképezdei bizonyítványt".

Noha a következö tanévre a győriek ismét meghívták tanítójuknak,
Péterfy Sopronban maradt. Igazgatója bizalmából egyik tanára lett annak
a szünidei, hathetes tanfolyamnak. melyet Pálfy a már rnűködő tanítók
számára szervezett Sopronban. Ennek végeztével Pálfy az intézetnél
"segéd"-ként alkalmazta, reá bízván az "előképző-osztályban" a vallás,
magyar nyelv és természettan tanítását, sőt a "képezdei osztályban" is
tanított néhány tárgyat heti 2 órában. Péterfy mindezt örömmel vállalta,
mert Beyer szavaira gondolt: aki tanítani akar, annak előbb magának
kell valamit tudni. Csak ilyen alapos előkészület után nyerte el 1861 júl,
8-án Péterfy a IIkepességi bizonyftvány"-t arról, hogy "mind a tanításban
kellő ügyességet szerzett magának, mind pedig vallásos érzelme s feddhe-
tetlen erkölcsei által magát kitüntette, sa' mai alulírt napon a próba vizs-
gát dícséretesen kiállotta; elemi tanítói, úgy nem különben orgonista és
kántori hivatalra magyar vagy német ajkú, akár falusi, akár városi egy-
házban alkalmatosnak ítéltetett".

Nyilvánvalóan kitűnik az eddigiekböl, hogy nem 'közönséges előkép-
zettséggel készült fel a tehetséges, ifjú Péterfy a tanítói hivatásra. És csak
ezeket ismerve érthetjük meg, hogy egy évi nagykanizsai, majd három évi
gy6ri tanítóskodás után a pesti evangélikus gyülekezet választotta meg
1865-ben az elemi iskola egyik tanítójául. Itt bontakoztak ki- fényes peda-
gógiai képességei. Már Győrben szerkesztett Lészlo János nevű tanító-
társával egy pedagógiai lapot. De írói munkásságát is Pesten fejti ki iga-
zán a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap-nál, majd a Népnevelők Lapjá-nál,
melynek néhány év mulva ő lesz a szerkesztője. Minden idejét iskolájának
szentelhette Péterfy, mert még györi tartózkodása alatt: megkísérelte a
családalapítást, de forrón szeretett hitvese hirtelenül elhunyt. Nemsokára
édesatyja is meghalt. Nagy veszteségében mélységes hite tartotta fenn és
a kötelesség: özvegy édesanyja, testvérei és iskolája iránt. Özvegyen ma-
radt élete végéig és így fokozott erővel" szolg álhatta a köz érdekeit is.

A kiegyezés utáni tevékeny években Péterfy egyik vezére lett a fő-
városi tanítóságnak. A Népnevelők Pesti Egyletének küldöttség eit nem egy-
szer ő vezeti a nagy miniszter, br. Eötvös József elé. Már emlí tett kor-
társa állapítja meg, "hogy a tanítók felhevültek s szerte az országban egy-
letekben tömörültek és megkezdték önművelésüket ... Hogy ez megtörtéri-
hetett, ez Eötvösön kívül különösen Péterfy érdeme". A tanítóságot egye-
síteni és az egyesillésen belül olyan intézményt létrehozni, amely gondos-
kodik a nyugdíjban nem részesülő agg kartársakról, tanító-özvegyekről és
árvákról, életcélja lett a nemesszívű és önzetlen Péterfy Sándornak. És noha
Ő maga is szegényember, mégis felajánlja azt a 200 forint tiszteletdiiet,
amelyet a II. egyetemes tanítógyűlés naplóinak a szerkesztéséért néki meg-
szavaztak, - egy olyan alap létesítésére, amelyből szegény tanítók tehet-
séges fiait segélyeznek tanulmányaikban. Igy született meg az ő adorná-
nyából és az ö buzgólkodására 1875-ben az Eötvös-alap, amelynek sudárba
szökken tése érdekében - mint már említettük -, vállalta a szélesebb körű
tevékenységet biztosító tanári pályát az államnál,

A pesti evangélikus magyar-német egyházközség választmánya "mély
sajnálattal" vette tudomásul távozását, kifejezést adva "elismerésének és
köszönetének azon sikerdús 12 évi fáradozásaiért, rnelyeknek köszönhetjük,
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hogy bölcs és kitűnö vezetése alatt elemi iskoláink oly szépen fejl6dtek
és most \oly virágzó állapotban vannak, hogy büszkeséggel tekénthetünk
rájok és az anyagilag jobban támogatott egyéb városi iskolákkal a ver-
senyt bátran kiállhatjuk". Kifejezték a választmány hálás képviselői ama
meggyőződésüket is, hogy volt igazgató-tanítójuknak új pályáján még évek
hosszú során át lesz alkalma kitűnö tehetségeit és az ifjúság nevelésére
irányuló törekvéseit kifejteni.

Valóban nem csalódtak a búcsúztatók meggyőződésükben. Péterfy
1877-től 1902-ig szolgálta az államot. Ez alatt az idő alatt nemcsak, az ál-
lami polgári iskolai- tanítónöképzöintézetnek volt "oszlopos tagja, akire
társai, növendékei osztatlan tisztelettel tekintettek s akit a legőszintébb
szeretettel övez tek körül". Trefort miniszter felhívására elfogadta még a
Fröbel-Nőegyesület gyermekkertésznőképző-intézetében az igazgatói állást
és vállalta a rajztanárképző-intézetben az általános nevelés- és oktatástan
előadását mint óraadó tanár. Közreműködésével alakult meg a Pedagógiai
Társaság, majd l889-ben a Tanftóképző Intézeti Tanárok Országos Egyesf1..
Jete, melynek kilenc éven át ö volt az első elnöke. Kitűnö tan- és szak-
könyvekkel gazdagította a magyar pedagógiai irodalmat, amelynek
gyöngye a Freneke Agost Hermannról és a magyar pietistákról szóló
remek monográfiája. Működése elválaszthatatlan a magyar tanító-, tanító-
nöképzés és óvóképzés történetétől. De mindez eltörpül ama tevékenysége
mellett, amelyet az általa alapított Eötvös Alapért tett. Lankadást nem
ismerő buzgósággal kieszközölte magánosok, intézmények, az állam támo-
gatását ahhoz, hogy az alap necsak szegény tanító-özvegyeket és árvákat
támogathasson, hanem feléplthesse Budapesten, majd Kolozsvárott a Taní-
tók Házát, amelyeket legújabban a buzgó utódok kiegészítettek Budapesten
a róla elnevezett Leányotthonnal és Keszthelyen egy Fiú-internátussal.
Olyan intézményeket létesített ez a szeretettől áthatott, önzetlen nagy
emberbarát, amelyek nemcsak időállóknak, hanem fejlődésképeseknek is
bizonyultak. Nemcsak ezreket és ezreket részesített pénzsegélyben. az általa
megteremtett Eötvös Alap, hanem Házaiban vagy hétezer tanitógyermek-
nek adott otthont, kiknek nevelésére 14---15 millió pengót meghaladó ösz-
szeget fordított. Hogy a magyar szellemiségért és a tehetséges magyar
tanító-gyermekekkel fel gazdagított magyar társadalomért mit tett és alko-
tott Péterfy Sándor, azt születésének századik évfordulója alkalmából
a magyar kultúrpolitika is csak elismeréssel állapíthatja meg. Es tette
mindezt Péterfy intézménye felekezeti megkülönböztetés nélkül, annak elle-
nére, hogy a szív, ruely a magyar tanítóság .Jeggyönyörűbb'' intézményét
létrehozta, evangélikus talajból nőtt ki: egy artikuláris helyen, Istent sze-
retö szülök, nagyszívű magyar pietisták környezetében, akik nemcsak han-
goztatták a krisztusi szeretetet, de ahol arra módjuk volt, azt cseleked-
ték is. Péterfy Sándor ezt megtanulta tőlük és tovább szórta és sugározta
ezt a szeretetet. _.

Aldott legyen emléke!
Mesterl.át:y 'Jenő.

Az Ószövetség istentisztelete.
Az Oszövetség területén istentiszteleten általában véve azokat a kegyes

megnyilatkozásokat értjük, amelyek Istent érintő cselekményeket és beszé-
deket tartalmaznak. Ilyen az áldozat és az imádság. A Szentírás szerint
elsőkként Kain és Ábel mutattak be áldozatot. Isten nevét először a testvér-
gyilkosság után hívják segítségül. Az első oltárt Nőé építi meg. Papságról
először a pátriárkák korában Melkisédekkel kapcsolatban van szö. A leg-
régibb időben az istentisztelet nem volt helyhez kötve. Ott áldoztak, ahol
Istenvalamiféleképpen megjelentette magát. Mozes idejében és az utána
következő időben egyre pontosabban szabályozták az ószövetségi isten-
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tisztelet rendjét. A Mózesnél elrendelt istentiszteleti rend főbb gyökerei
mindenesetre régi keletúek. De már a legrégibb próféták idejében meg-
indult a harc az igazi tiszta istentiszteletért: az áldozat mellett a szeretet
és irgalmasság gyakorlásáért. A próféták általlefolytatott, a szív és élet
megtérését hangoztatótiszta istentiszteletért való küzdelern egyenes vonal-
ban vezet Keresztelő Jánoson át az nr Jézusig.

Az ószövetségi" istentisztelet Istennek szentelt (a szó eredeti értelmé.
ben Isten számára elhatárolt) szent helyeken folyt le. A régi, különbözö
helyeken magát kinyilatkoztató Isten számára épített oltárok helyét fel-
váltotta a szövetség sátora, amelyet II. Móz. 26 ír le. A szövetség sátora
Isten kinyilatkoztatásának, a Vele való találkozásnak a helye. Ismeretes,
hogy ennek hármas beosztása volt, úgymint: a "pitvar", az égőáldozatok
bemutatásának a helye (áldozati állatok), azután a "szent hely", ahol a
füstölő oltár foglalt helyet az illatos áldozatok bemutatására. A legbelső
rész a "szentek szentj a", a szövetség ládájával, vagy a "kegyelem trónusa"-
val {Luther). A szentek szentje függönnyel volt elzárva, világítást sehon-
nan sem kapott.

A vándorlás korszakában a szövetség sátra jelképezte azt, hogy Isten
együtt jár és együtt lakik választott népével (II. Móz. 25, 8). Isten jelen-
léte népe között a Sinai hegyen kötött szövetségre emlékeztet. E szövet-
séget népének sok bűne és hűtlensége ellenére is megtartotta Isten, viszont
a nép engesztelő áldozatokkal igyekezett azt a maga részéről is biztosí-
tani és ismételten megerősíteni. A szentélybe a nép nem léphetett, számára
a pitvar volt csak nyitva, a szentek szeutiébe csak a papi hivatalra elhí-
vottak (II. Móz. 19, 6) léphettek és közülük is csak a főpap.

Az ígéret földjén való rnegtelepedés, a bírák, majd a királyok kora
mind inkább helyhez kötötte az Ószövetség ístentíszteletét, A bírák korá-
ban Siló, majd Dávid és Salamon korában Gibeon volt az istentisztelet
középpontja. Már Dávid gondolt kőből épített templomra. Ez azonban:
csak Salamon idején épült meg. A salamoni templom is a szövetség sátorá-
nak beosztása szerint épült tyrusi építöművészek segítségével. Ettől az
időtől kezdve az Ószövetség istentiszteleti élete ehhez a helyhez kapcso-
lódik. Tudjuk, hogy ezt a templomot Nabukodonozor 587-ben elpusztította
és sok értékét Babilonba hurcolta.

A babiloni fogság után Zorobábel 516 táján újra felépítette a temp-
lomot. A szentek szentje azonban üres maradt. E sok viszontagságon
átment templomot Heródes építtette újjá Kr. e. 20-tói fogva. Ebben a
templomban jártak az nr Jézus és az apostolok. Kr. u. 70-ben Jeruzsálem
pusztulásával együtt az utolsó jeruzsálemi templom sorsa is megpecséte-
lődött.

A jeruzsálemi templom elpusztulása után az áldozati szolgálatnak
és a nagy ünneptartásoknak vége szakadt, az istentisztelet teljesen áttoló-
dott a zsinagógákba, amelyek már évszázadok óta istentiszteleti helyekké
lettek a templom mellett. Amig előbb az istentisztelet középpontjában
az áldozat állt, addig a zsinagógában, ahol áldozatot bemutatni nem
lehetett, egy más jellegű istentisztelet alakult ki. Ennek középpontjában
a Mózes törvényéből és a prófétáklrásaiból vett írásszakaszok és az
ehhez Iűzödő magyarázatok álltak.

Az ószövetségi istentisztelet valósággal összefüggött a papi renddel.
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Pontosan meg volt határozva a főpapnak, az áldozó papságnak és a
léviták rendjének istentiszteleti tevékenysége, ruházata, sőt egész élete.
Ugyancsak az istentiszteleti élettel függött össze az ünneptartás is.

A mózesí törvény pontosan körülírja, hogya különbözö áldozatoknál
pontosan mit és hogyan kell cselekedni. Kétségtelen, hogy az Oszövetség
istentiszteleti életében az áldozást igen szorgalmasan gyakorolták, mert
vele magukat Istennek átadottaknak tartották és mert ezzel akarták hálá-
jukat : és bűnbánatnkat Isten előtt kifejezni. Es ha meggondoljuk, hogy
ehhez még komoly imádat is járult, úgy ezt igen bensőséges és kornoly
istentiszteletnek kell tartanunk. Izrael egész története azonban világosan
mutatia, hogy ez az istentiszteleti mód sokszor csak külsöség volt az
életnek a kegyessége nélkül. így értjük meg, hogy a próféták miért tá-
madták olyan keményen Izrael népét a csak külsőségekben gyakorolt
istentiszteletért. A próféták úgy látták, hogy az istentiszteletnek ezzel
a külsö gyakorlásával a nép és maga a papság is nagyon sokszor saját
életének az istentelenségét akarja takargatni és saját magát az isten-
tisztelet külső gyakorlásával Isten előtt elfedez ni. (Ámos 4, 4; Hos. 8, 11;
És. 1, 11; Mik. 6,6; Jer. 7, 21. stb.) így értjük meg, hogy a próféták miért
követelték a szív és lélek szerint való megtérést, az erkölcsi megújulást, és
ezeket fontosabbaknak tartották az áldozatoknál.

Már a mózesi törvény rendelkezik az életnek a megszenteléséröl az
istentisztelettől függetlenül is. A Tiz Parancsolat semmit sem tartalmaz
az istentisztelet külsö rendjét illetőleg, hanem inkább a gyakorlati erkölcsi
élet legfőbb követelményeit foglalja magában. Mégis a nép mindig hajolt
arra a felfogásra, hogy vallásos élet követelményeit kielégítheti az isten-
tisztelet külső gyakorlásával. Ez ellen küzdenek a próféták. Feladatuk
:az volt, hogy Isten igéjét hirdessék a népnek.' Isten az Oszövetségben
általában a prófétákon keresztül nyilatkoztatta ki magát. Ebből a szem-
pontból magát Mózest is prófétának kell tekinteni. A próféták az isteni
törvény alapján állva a népet és vezetőit 'bűnbánatra hívják, a meg nem
térőknek pedig Isten ítéletét hirdették. Ugyanakkor azonban Isten kegyel-
mére és az Isten által készített üdvösségre mutatnak rá. Föfeladatuk nem
a jövendőmondás volt, hanem a nékik Istentől ajándékozott igazságoknak,
Isten akaratának abban a korban való megjelentése. Igy munkájuk ige-
hirdetés, vagyis istentisztelet.

Bűnbánatra szóló felhívásukkal sokszor szembehelyezkedtekaz isten-
tisztelet külsőségeivel és az ezzel való megelégedéssel. \la a nép nem hall-
gatott szavukra, tiszta világossággal hirdették Isten haragját és ítéletét.
Az ítéletet azonban mindig a közelebbi jövőre, annak a kornak a gyerme-
kei számára hirdették. A távolabbi jövőt mind az üdvösség eljövetelének
és megtestesülésének az időszakaként jelentették meg. Igy nyert nagy sze-
repet igehirdetésükben az Isten ígéreteinek a közlése.

A próféták íghirdetése nem mindig ért el eredményt. Maguk is akár-
hányszor életveszedelmbe jutottak Isten akaratának közlése miatt.: A leg-
többjük mártírhalált halt. Isteni szolgálatuk mégsem volt hiábavaló. Nekik
köszönhetjük, hogy az Otestámentom kegyessége nem merült ki csupán
az áldozatok és ünnepek külsőleges megtartásában. Erre az állításta leg-
főbb bizonyság az ótestamentomi kegyességi irodalom gyöngyszeme: a
Zsoltárok könyve, A Zsoltárok mutatják be előttünk, a gyülekezeti közös-



139

ségben imádkozó és Istenének színe előtt álló ótestamentomi embert. Érez-
zük bennük az istentiszteletben résztvevő embernek az örömét és vágyako-
zását. Látjuk benne a törekvést, hogy Istent alázatos, hálás, Benne biza-
kodó és kegyes élettel is szolgáló, hívő ember szolgálhatja csupán, tehát
nem elégséges az áldozat és az istentisztelet külsö lefolyása. A törvény
nemcsak teher a számukra, hanem Isten nagy ajándéka: Ez mutatja meg
a. kegyes ember mínden gyarlóságát és bűnét, amely miatt búnbánatot
kell gyakorolnia. A bűnbánat legmélyebben éppen a zsoltárokban jelent-
kezik. Ebből látjuk, hogy az ószövetségi kegyes ember nemcsak önmagá-
ban gyakorolta az ő kegyességét, hanem közösség után, Isten népe után
vágyakozott, ahhoz tartozónak tartotta magát, ínségében és szükségében
pedig a választott nép reménységéhez és a megígért üdvösséghez igazodott
s abban rernénykedett.

A fenti kettősséget: az istentisztelet külsö gyakorlását és a kegyes
életű istenes szolgálatot látjuk Jézus Urunk kerának istentiszteleti életé-
ben is. Az írástudók és farizeusok korában az áldozatokat és ünnepeket,
a külsö rendtartásokat a 'legnagyobb pontossággal tartották meg. A temp-
lomon kívül a zsinagógában is állandóan szorgalmasan tartottak isten-
tiszteletet. Azt mondhatnánk, hogy virágzó egyházi élet folyt. A törvényt
olvasták, magyarázták, tehát istenes tanítás folyt mindenütt. Isten törvé-
nyének nagy külsö tekintélye volt, nyilvánosan is imádkoztak és alamizs-
nát osztogattak. Az Úr Jézus a próféták médjára küzdött ez ellen a külső
kegyesség ellen. Viszont a farizeusok úgy tekintettek Krisztusra, mint aki
megszegte a mózesi törvényeket és az atyai hagyományokat. Nem ismerték
fel Krisztusban Isten határozott akaratának a közlöiét. Az ő istentiszteleti
életük középpontjában az emberi kegyesség állott. Ez pedig mindig együtt
jár azzal a kísértéssel, hogy aprólékos külsöségek teljesítése mellett meg-
feledkezik a lényegesról. És mégis a törvény és a próféták iskolája és
istentiszteleti élete, különsképpen pedig Keresztelő Jánosnak megtérésre
hívó szózata nem volt hiábavaló, mert előkészítette a talajt az igazi isten-
tisztelet, az evangelium hirdetése számára.

.Zászkaliczkll Pál.

SZÉLJEGYZETEK
Az egyház és állam
viszonyát ú] szempontok szerint
ítélte meg egyik egyiházi lapunk ne-
ves közírója, Vázolta azt a hely-
zetet, hatalmi eltolódást, amely egy-
ház és állarn között különbözö or-
szágokban manapság található s
cikkét azzal fejezte be, mintegy
kívánva, sürgetve, hogy az állam
állítson fel egy szervet, amely szá-
rnontartaná az egyházi ujságok
minden példányát s figyelemre rnél-
tatná az egyházak nyilvános és
rádióbeIi nyilatkozatait, nemzeti és
szociális 'lelkiismeretét. A cikkíró

tehát félreérthetetlenül felajánlja az
állarnnak aszószékek és egyházi
sajtö fokozott, erőteljes cunzuráját.
Hogy miért van erre szükség, nem
okolja meg, csak sejteti és ebben a
sejtelemben egyetértünk vele. A
cikkíró ugyanis sokak igehirdetését
hallgathatja s úgy látszik azokban
bizonyos egyenetlenséget, ellentétet,
politikai, világnézeti zavart lát és
attól 'tart - jogosan -, hogy mind-
,ez nem kivánt hatást gyakorol gyü-
lekezeteink tagjaira éppen akkor,
amikor a lelki egységet elsősorban
az egyházi vezetőknek kell építeni.
Sokan rnenekülnek az evangéliuru
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rr.agyar ázatától a politikai ~zű szó-
noklathoz, amely látszólag köny-
nyebb, de veszedelmesebb. Oe ha
máj így áll a helyzet, ne az állam at
kérjük fel ennek a megszünteté-
sére, vagy legalább is ellenőrzésére.
Ez a kérdés az egyházra sokkal
ragyobb veszedelmet jelent, nunt
az államra, hiszen agyülekezeteket
csakis lsten igéjével lehet életben
tartani. Legyenek lelkészcink az
igének bátor, igaz, tisztaszándékú,
politikamentes hirdetői, de mind-
e.nnyian törekedjünk arra, hogy ne
az állam emberi gondolkodása, irá.
nyít ása, ellenőrzése hasson az egy·
házra, hanem -az egyház teljesítse
küldetését az állami életben.

A zsídébírtokok ig~nyhevétele
több mint 1 millió hold föld felett
jelent gazdaváltozást. Az erről szóló
törvény egy hosszú, végzetes kor-
szak végét jelenti. Sok idő telt el,
amig magyar kézből idegen .kézbe
került több mint 1 millió hold föld
s az elmult sok idő alatt faluveze-
tők és államférfiak nem láttak sem-
mit, nem tettek semmit. Családok
vették kezükbe a vándorbotot, let-
tek külvárosi töltelék, lerongyoló-
dott kivándorlók, akiket részben lé-
lekben elvesztettünk, részben utö-
daikban kell lemondanunk róluk.
Mások viszont hitelt és becsüle let
vesztett mágnások sorsára [utot-
tak. Akik a néhány holdtól búcsúz-
tak el sirva, azoknak a faluban való
magukrahagyatottság lett a végze.
tük. Rossz termés, dögvész idején
nem segített rajtuk senki. A bank
szorongatta, nagybirtok körülölelte,
lenézte s pillanatnyi rnentségét az
uzsorásban találta meg. A nagy-
birtokok eluszása már más kőrül-
mények között játszódott le. Sok
derék apa utódja volt korcsivadék,
cigányok bálványa, átmulatott éj-
szakák hőse s ugyaricsak az uzsorá-
sok rabja. A törvény hatálybalépése
után két dologra kell aggodalom-
mal figyelnünk. A kisparaszt, aki
most földhöz jut, ne maradjon ma-
gára. Sok mindenre van szüksége,
anyagi segítségre és jó tanításra,
nehogy munkáját ott folytassa, ahol
régen abbahagyták. Új parasztnem-
zedék nőjjön fel és belöle új nem-
zet. Volt mulatós nagybirtokosok
pedig még bérletbe se kapjanak
földet, nehogy később ezeket is

csak védettséggel lehessen megtar-
tani a hozzánemértés, az uri ké-
nyelmesség és életforma következ.
tében.

A gázháború réme
fenyeget az angolszász politikusok
célzásaiban és sajtójában. Ennek
még a gondolata is megdöbbentő.
Hiszen ki tudja, ki sejti a sok rnil-
'1ió be nem avatott közül, hogy a
technika mai f'ejlettségénél milyen
lehetőségek támadnak s ki nem ir-
tóznék ennek a lehelletszerű halál-
nak a közeledésétöl. Bizonyos, hogy
a front mögötti részekre is kiter-
[eszteriék a háborúnak ezt a Ior-
máját is s akkor nincs kegyelem
alvó csecsemőnek, gyermekét szop-
tató anyának, fáradt dolgozónak,
sebesültnek és ápolónak, de talán a
növényvilágnak és állattvilágnak
sem. Micsoda ördögi lélek loboghat
azokban, akik a gázháború hatását
és következményeit szakértelmüknél
fogva előre tudják és mégis rneré-
szelnek beszélni róla! Milyen határ-
taían lehet azoknak a gyűlölete.
akik elvakultságukban saját honfi.
társaik, véreik. testvéreik sebeit
sem hajlandók tudomásul venni s
akik azt hiszik, hogyagázháború
csak az ellenfelet sujtja. Milyen is·
tenfogalmuk lehet a gázban re-
ménykedőknek s miben reményked-
nek, ha Isten előtt milliók halálá-
ért kell felelniök! Bizony nagyszerű
diadalt aratott eddig is a Sátán
egyeseken s úgy látszik népeket
akar karjába ölelni. A feszült vára-
kozásban, életért, népért való re-
megésben és reménykedésben mint
rnindig, most is belekiáltjuk kis
magyar világunkba: Aki Istenben
bízik, nem csalatkozik!

Feltúnö razziák
voltak Budapesten. Az egyik nagy-
kávéházban a délután derekán szed-
tek össze nagy pénzben játszó kár-
tyásokat, akik között hamisan [át.
szók is akadtak. Hivatalainkban,
üzemeinkben két-három ember mun-
kája esik egyre s valósággal ember.
hiány van nemcsak szellemi mun-
kásokban, hanem sz akrnunkások-
ban, sőt segédmunkásokban is, ami
miatt éppen hadiüzemeink szenved-
nek eleget. -Ugyanakkor munkake-
rülők, kártyából élők, kitartott se-



lyernfiúk, aszfaltbetyárok már dél-
után hódolnak szenvedélyelknek s
a nyert pénzen töltik meg a mu-
latokat. A munkához semmi közük,
a nemzeti termelésben nem vesznek
részt, de fogyasztanak, sőt való-
sággal eleszik mások elől, az érde-
mesek elől a mindennapi kenyeret.
- A másik razzia a Dunaparton
játszódott le, amely mindig bizo-
nyos előkelő jeHeggel birt s ahol
csak az átlagon felül öltözködök,
sőt a feltűnőerr öltözködöle nyertek
jogot a levegő szívására. A razzia
eredménye szerint a külsö látszat
sok belső bajt takart s a rendőrség
ugyancsak jó helyre ment igazol-
tatni a sétálókat, ráérőket. - Nincs
olyan törvényünk, amelyet eléggé
kegyetlenül erősnek tartanánk a
razziákban érdekeltek büntetésére.
Egy megoldást látunk csak: rnínd.
egyiküket kényszeríteni a rendsze-
res fizikai munkára, nem "csak egy
éjszakára", hanem mindaddig, amig
mások helyettük, érettük, sőt nagy-
részt miattuk is emberfeletti mun-
kát végeznek, sőt vért áldoznak.

"Ki jogosult üjúságunk nevelésére 1"
Általános magyar és egyházi fi-

gyelemre méltó cikk jelent meg ez-
zel a címmel a Deutsche Zeit ung
egyik májusi számában. Megértésé-
hez tudnunk kell, mit ért két gya-
kori kifejezésén. "Nevelői ihatakna-
ken" azokat az erőket, tényezőket
érti, amelyek az emberiség törté-
nete folyamán a nevelést végezték
és kezükben tartották. Ilyenek: csa-
lád, szülői ház, törzs, egyház, ál-
lam. "Nevelési felségjogon" pedig
azt az osztatlanságot, korlátlansá.
got, felsőbbség et érti, amely kizá-
rólagosan illet meg egy tényezőt
a nevelésben. A cikk nyilvánvalóan
egy könyv nyomán halad. Szerinte
f'őként ihárom 'hatalom vetélkedett
a nevelésért: a szülői ház, az egy-
ház és az állam. Az első nevelői

.hatalom a család, a szülöi ház és
ennek természetes 'kitágulása: a
törzs volt. Az élet természetes tör-
vényei és a faji értékek figyelem-
bevétele határozta meg ezt a neve-
lést. Ezt aztán kiszorította egy ide-
gen faj ú civilizáció, ennek pedig
fő hordozója a keresztyénség volt.
A cikk későbbi mondataiból derül
ki,hogy itt a középkori római ka-
tolicizmusról van szó. A reformá-
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cióró/ ugyanis akkép szól, hogy az
"a németek első nagy kísérletét
mutatta meg, Ihogy kiszabaduljanak
a római kiskorúságból, és hogy
életüket s nevelésüket saját erejük-
ből, a maguk módja szerint ala-
kítsák". "Jóllehet az is ragaszko-
dott az emberi nem egységének
dog májához, mégis - a római egy-
házzal való ellentéte révén - né-
met rnozgalorn lett. Annak köszön-
hetjük a népnevelés gondolatát és
a népiskola intézményét." Szól aztán

. a cikk a felvi!ágosodásró\.. Ekkor
Németországban az állam vette ke-
zébe a nevelést. "A nemzeti szocta-
Jizmus az uralom átvételekor sok
egymással küzdő nevelói .hatalmat
talált maga előtt. Azáltal, hogy
visszatért az élet természetes tör-
vényeihez, amelyek szerint az egy-
kori germánok éltek - bár öntu-
datlanul, természetes alapot vetett
életünknek és az egész nevelésnek.
A germánok számára a törzs mint
természetes kötelék szabta meg az
egész életet; ma az egész élet és
az egész nevelés középpontjában a
nemzeti szociálizmus számára mint
legnagyobb természetes vérközös-
ség a német nép áll. Egyedül ez
bírja a nevelési felségjogot. Egye-
dül ez felelős minden nevelésért a
nemzeti szociálista eszme jegyé-
ben, mellette nem lelhetnek többé
más nevelői hatalmak. Ebből kö-
vetkezik az is, hogy "a nevelésre
csak olyan emberek alkalmasak,
akik a neveltekkel rokonvérűek.
Németeket tehát csak németek ne-
velhetneki Másfajtájúaktól való ne-
velés megrekedne külsöségekben-s-
ennélfogva épp oly kevéssé lenne
nevelés, amennyire nem lehetséges
műveltségátadás különbözö fajú né-
pek közt, - vagy súlyos elkorcso-
sulásokat és lelki-szellemi megbete-
gedéseket okozna. Az a nehéz út,
amelyet a német népnek ilyen té-
velygések közt kellett végigjárnia
története /folyamán, kornoly inte-
lem számunkra." (R. Benze.) Fel-
vetett 'kérdésünkre tehát csak egy
felelet van: Ifjúságunk számára az
egyetlen nevelői hatalom népesc-
pottunk. ill. a német nép; nevelé-
sünkben egyes-egyedül ez a döntő."

Nem érezzük feladatunknak. hogy
a cikk gondolatmenetével minde-
nestöl foglalkozzunk . De nem me-
hetünk el szó nélkül a mellett, amit
a reformációról mond. A reforrná-
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cióról ugyan lehet beszélni sokféle
szempontból, deakármilyen vonat-
'kozásban emIltik is, mindig érin-
tik Krisztus egyházának a refor-
mációját, az evangélikus keresz-
lyénséget, a mi ügyünket. Tehát
akármennyire szokás is a reíormá,
cióróI pusztán német kultúrtörté-
neti szempontból beszélni, és akár-
mennyire igaz is, hogy a lutheri
reformáció - bizonyos hatásaiban
- német kultúrjelenség lett, maga
a reformáció nem egy nép ügye
volt s nem is maradt az. Az egyház
ügye volt és az egyház ügye ma
is. Minden keresztyén dolga volt,
és ma is minden keresztyén dolga
- még ha nem is ismeri el annak.
A refonmáció, akárcsak ~ keresz-
tyénség, egy néptől, egy faj tóI sem
idegen. Elég talán két mozzanatra
emlékeztetnünk. Még a legelfogul-.
tabb lutheránus sem rekeszti ki a
francia Kálvin művét a reformáció-
ból. És a magyar reformátorok sem
egy német mozgalomba kapcsolód-
tak be, hanem az egyház reforrná-
cióját végezték - magyar földön,
a magyar nép között, magyar nyel-

ven, magyar lélekkel, a magyar
nemzet javára.

Ami pedig a hazánkbeli német
if júság nevelését illeti, szükségte-
len másra utalnunk, mint arra, hogy
evangélikus egyházunknak vannak
olyan ískolái, amelyekben 'a taní-
tási nyelv anémet. Mi lesz a sor-
suk? Tudnunk kell, hogy Romániá-
ban a német népközösség átvette
mind az evangélikus, mind a római
katolikus egyháztól a német taní-
tási nyelvü iskolákat. Az északer-
délyi német evangélikus vezérfőes-
peres a mult év öszén kijelentette.
hogyavezérfőesperesség - rnihelyt
lehet! - átadja iskoláit anémet
népcsoportnak. Résen kell tehát
lennünk és erősen kell figyelnünk,
mi fog történni nérnet tanítási
nyelvű evangélikus ískoláinkkal. A
jövő csak annyira van hatalmunk-
ban, amennyire Isten rendel ben-
nünket. De a multba tudunk vissza.
nézni: ezek az iskolák evangélikus
iskolák voltak; evangélikus mivol-
tuk Istentől kapott kincs, híven
kell velük sáfárkodnunk.

,
IROK, KONYVEK

Németh Lászl6: Cseresnrés, Szín-
játék 4 felvonásban. Budapest, Exo-
dus-kiadás. - Az év elején adták
eszindarabot .a Nemzeti Szinház-
ban, nagy vita támadt körülötte,
amelynek következrnényeképen ha-
marosan le is került a rnűsorról.
Még egy kis ideig viharzott felette
a közvélernény, de azután elfelej-
tették az emberek. Most könyv-
alakban jelentette meg a magyar-
ságot sok kítűnö könyvvel meg-
ajándékozó kiadó. Bevezetőül Ka-
rácsony Sándor Irt hozzá egy egé-
szen rövid tanulrnányszerű előszót.
Az előadást nem láttuk, de a köny-
vet olvasva meg kell állapltanunk,
hogy a Cseresnyes - ha nem is
tartozik Németh László legjobb Irá-
sai közé - nem rossz munka. Az
kétségtelen,hogy szerkezete és alak-
jainak megrajzolása ellen tehetünk
bőven kifogást, bizvást mondhat-
juk, hogy a darab keretein már túl-
csap a szimbolisztika, Ihogy a dik-
ciószámba rnenö dialógusok fárasz-
tanak. MegáIlaplthatjuk azt is, hogy

rnint szindarab nem találja meg az
útat a közönség szfvéhez, azt azon-
ban el kell ismernünk róla, hogy
Németh László nemzetépítő gon-
dolatrendszerének sokatmondó meg-
nyilatkozása. Höse, Cseresnyés Mi-
hályképviselő megunja eddigi éle-
tét, egy jobb életforma kiépítésébe
fog, a földhöz tér vissza a kultúr-
ember magas igényével és stílusá-
val. Szigete azonban már-már el-
süllyed, kűlsö és belső ellenség
tönkreteszi, az utolsó pillanatban
mégis úgy találja Cseresnyés, hogy
elülröl kell kezdenie a harcot. -
Németh László e szlndarabjában is
annak mutatkozik, ami: a magyar
szellemi élet - tévedései ellenére
is - egyik legértékesebb, legso-
katmondóbb és legkúltúraltabb ve-
zéregyéniségének. A. E.

Kodolányi János: Rókatánc. Bu-
dapest, Turul-kiadás. - Egy sor
kisebb karcolat, majd elbeszélések.
Egységbe fogja őket az a hihetet-
len eleven meglátás, mely Kodolányi



írásait Jellemzi. Akár a finnek vilá-
gába visz el bennünket, akár egy
a szovjet karmaiból menekült, öreg
anyókát állit elénk, akár - ebben
a legnagyobb mester - az ormán-
sági magyart szólaltatja meg, egy-
formán életesek az alakjai. Képei
sokszor súrolják a naturalizmus ha-
tárát, világnézete feszültségbe ke-
rül a keresztyén hittel (pl. "A kádi
tanácsa" c. rajzban, melyet a kötet
élére állított). Kedolanyi mindevvel
vajúdó magyar világunk egyik leg-
elevenebb megszólaltatója. Azt pe-
dig meg kell látnunk: Kodolányit
e kötet legtöbb rajzaban is a ma-
gyar nép, a magyar fajta féltő sze-
retete hajtja, akkor is, sőt legin-
kább akkor, amikor vétkeit és hi-
báit ostorozza, vagy kegyetlen
gúnnyal feltárja életszemléletének.
gondolkodásának a fonákságát. r.

Harsányi Gréte: Olyan nincs.
Budapest, Sink er és Wolfner-kiadás.
- "Lélektani" regény. Az a prob-
lémája: vajjon szüksége van-e az
asszonynak a kacérság ra, pontosab-
ban a kacér hazugságra ahhoz, hogy
biztosíthassa magának a szeretett
férfi szerelrnét és ragaszkodását.
Erőszakoltnak és kiagyaltnak látsz-
hatnék ez a téma, ha a szerzö nem
világítana bele általa bizonyos ú. n.
"uri" és előkelő körök világába.
Mert hogy vannak, akik úgy nézik
az életet, mint e regény alakjai, s
úgy igy ekezn ek azt berendezni,
mint ahogyan azt bizonyos színpa-
dok és filmek kifestett világa ál-
lítja elénk, az elég szomorú valóság.
Szerencsére nem ilyen az igazi
magyar élet, azokban az "előkelő"
körökben sem, melyeket a regény
mimel, Nincs is semmi szükség arra,
hogya magyar világról ilyen émely-
gős és talmi képet fessünk bizo-
nyos kispolgári' körök számára,
hogy azután irigységgel és undor-
ral forduljanak el a "felsőbb tíz-
ezer" világától. Sajnos, ez a regény
nem egyedül álló jelenség, hanern
csak egyik szirnptómája annak, ami-
veloperettekben, filmekben állan-
dóan találkozunk. Ha valahol, úgy
itt jogosult volna a szigorú cenzura.
A regény irodalmi szempontból is
gyenge alkotás. r.

Nagy István: Külváros. Magyar
Élet kíadása. - Nem reg-ény, hanem
hosszabb riport. Eleven, szívbemar-
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koló, gúnyos, élvezetes. Azt ma-
gyarázza, hogy a rnunkáskérdést
csak munkásszemmel lehet igazában
szemlelni s hogy a külvárosi rnun-
kasélet felér egy nemzeti veszte-
séggel. Ahogyan az épülö palota-
óriások kiszoritják városok szélére
a munkáskunyhókat, úgy szoritják
ki munkásainkat nemzeti életünk-
ből, holott sorsuk össze van kötve
mindnyájurrkéval, De a külvárosok
lelkisége sokszor megtalálható a
villasorok lakóiban is. A paraszt-
ságot és az ip-ari munkásságot ösz-
sze kell fogni nem politikai, vá-
lasztási, könnyen kezelhetőségi
szempontból, hanem életük javítása
céljából. Medret kell már ásni a
bennük rejlő erők áradása elé. -
Akik együtt élnek munkásokkal,
együtt sóhajtanak fel az Íróval:
vajjon ki lesz a hatalmasság, aki
megérti végre az ipari rnunkássá-
got? - Nagy Istvánról jogosan
mondhatjuk, hogy ö az első magyar
munkásiró, aki a munkásság életét
a nemzet szempontjából látja, is-
merteti, rnert sokra értékeli es he-
lyesen. Könyve mesterkélt müvész,
kedés nélküli őszinte leírás, nagy-
szerű tanitás a felelős népvezetők-
nek és nevelöknek. V. L.

, Túrmezei Erzsébet: Ének föld-
rengésker. Fébé könyvkiadó válla-
lat. - Túrmezei Erzsébet áldott
szavú költö. Nemcsak gyönyörköd-
tet, hanem tanácsot ad, nevel hitet
épit, igét hirdet. Sőt szolgálatot
telieslt, amikor ilyen könyvet ad
kezünkbe, hogy a benne lévő versek
felnőttek és gyermekek ajkán csen-
düljenek fel. Gyengéd szíve Isten
szavára dobban s ebből lesz minden
verse vallomás Istenről, a gyermek-
ről, testvéreinkról. bűneinkról és a
kegyelemről. Verseskötete az egy-
szerűség himnusza. - lsten legki-
sebb szolgái. Kisebb vallásos szín-
művek gyermekeknek és fiatalok-
nak. Magasztaljuk együtt az O
nevét! Kisebb vallásos színművek
Szimbolikusan szélaltat meg a költŐ
gyermekeket', állatokat, növényeket.
A szindarabok pompásan 'használ-
hatók vallásos előadásokon való
előadásokra. V. L.

Gellért Sándor: A bál udvará-
ban. Versek. Budapest, Exodus-ki-
adás. - A vaskosra duzzadt köte-
tet vegyes érzelmekikel teszi Joe az
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olvasó. Kiforratlan mondanivalók,
nehezen forduló gondolatok, verssé
alig összeálló sorok, az új magyar
életszemlélet hejehujás kihangzása
kedvetlenítenek egyfelől, plasztikus
képek, ízes, kifejezések és minde-
nekfelett egészen népszerű ritmu-
SO'k vonzanak másfelől. Tematikája
gazdag. Egyik-másik versében nem
ad többet, mint csak gondolattor-
zót, hogy azután a következö ol-
dalakon egy meglehetősen friss
hangulatú költeménnyel tartson
vissza több mint egy röpke percig.
Modorossága nem egyszer fáraszt,
szellemi :fenegyerekeskedik, más-
kor viszont megfog ritmusával.
Ami a leginkább tetszhetik nekünk
a kötetben, az a népdal hangula-
tának, gondolatvilágának szeren-
esés megrögzítése, kifejezéskészle-
tének szerenesés utánköltése. Ko-
runk mennyiségileg gazdag vers-
termésében Gellért kötete azér-
dekesebbek közé tartozik. A. E.

Idegen földön. Tóth János for-
dítása. A Harangszó-könyvtár ki-.
adása. - Néhány novella s meg-
történt esemény, nem sokat sej-
tető cím és - rendkívül komoly
tartalom. Tanult és csak olvasni
tudó ember egyaránt elmélyedéssel
olvashatja és megértheti a benne
rejlő isteni üzen etet. Beszédekhez
pompás illusztrációk, amelyek ma-
gyarázat nélkül beszélnek. A for-
dító igen áldásos munkát vállalt
és végzett s ha teheti, folytassa
mindnyájunk épülésére. V. L.

Jankovich Ferenc: Iránytű a ma-
gyar irodalomban. Budapest, Turul-
kiadás. - Érdekesnek kell monda.
nunk a jelenséget, hogy az utóbbi
időben több irodalornnépszerűsítö
könyvünk jelent meg, amelyeket
szakemberek írtak ugyan, de a nagy
közönségnek szántak. Ilyen munka
Jarrkovich füzete is, amely 2 kö-
tetben (nyolcadrét alakban, mintegy
300 oldalon) kívánja bemutatni' az
egész magyar irodalmat. Persze ez
a kis lélekzetű vállalkozás eleve le-
mond a szakszerűség és a teljesség
követelményeiről és lehetőségeiről,
szempontjai meröben a népszerűsí-
tés célját szolgálják. Bár nem igé-

nyes közönség részére 'készült il
könyv, szerzőjének nem kis felada-
tot kellett megoldania, amikor egy-

,részt nem tagadhatta meg magá-
ban teljesen a szakembert, másrészt
viszont olyan formát kellett vá-
lasztania, amely minden rendű és
rangú olvasóhoz is megtaláJja az
útat. A könyvecskét átforgató és
hozzáértő olvasó megállapíthatja,
hogy Jankovich feladatát sikerrel
elvégezte. Ugyesen megválasztott
idézetek, jellemző szövegrészek vil-
lantjak meg az olvasó előtt a mult
irodalmát, s terjesztik sikerrel írott
kultúránk ismeretét. Helyénvaló-
nak találjuk az efféle könyvek
megjelentetését, különösen a régi
irodalom bemutatása érdekében
annyival is inkább, mert a nemzeti
nevelés új útjának egyik legfonto-
sabb kalauza épen a nemzeti kul.
túra megmutatása és igazi meg-
szerettetése. . A. E.

Zentay Dezső: Beszélő számok.
X. füzet: A négyszer megnagyobbo-
dott Csonk-a:-Magyarország. 2. ki-
adás. Budapest, 1942, 116 lap, ára
3 P. - Zentay sorozatát már egy-
szer ismertettük: csupat tanulságos,
aktuális füzet, rriely a számok vi-
lágában az életet hozza közel hoz-
zánk. E füzet az országgyarapo-
dás által előidézett legfontosabb
változásokat tükrözteti területi
nemzetiségi és vallási m~goszlás te~
kintetében, amihez még a gazda-
sági élet vezetőinek névszerinti
rendkívül érdekes felsorolása járul:
Szinte még érdekesebb ennél az a
statisztika, mely a legfontosabb
gazdalsági cikkek világtermelésének
adatait állítja össze: olyan adatok.
melyekre minden értelmiség-í em-
bernek állandóan szüksége van. K.

Külföldi folyóiratok. Luthertum
(Leipzig, Deichert-kiadás, megjele-
nik havonta, ára negyedévre 1.50'
RM). A március-áprilisi kettős szám
Oepke lipcsei professzornak egy
szép tanulmányát hozza, melyben
arról szól, hogy mit jelent Jézus.
számára: az "Isten népe" 'képzet.
Folyóirat és könyvszemle zárja le'
a füzetet. K.
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Dr. Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtak'llak és
megterhelteknek .- vitéz Virág Jenő budapesti evangélikus vallastanító-
lelkész fordításában - öt és fél ives rnűve jelent meg a Fébé Evangélikus
Diakonissza Egyesület Kiadóvállalata kiadásában. Idöszerűségéröl a könyv
maga tesz tanúságot. Ara 1.60 P kartonfedélben, kapható lesz vászonkö-
tésben is. Rendelhetö a Fébé Könyvkereskedéseiben, Budapest, VII., Dam-
Ianích-u. 25/a., a prot. könyvkereskedésekben és laz egyházi iratterjeszté-
sekben.

"A tegnap ifjúsága - a holnap egyháza'" elmmel a közeli napokban
jelenik meg Kiss Sándor dr. theol. m. tanár, budapesti egyetemi lelkész
16 ives tanulmánya. Kilenc nagy fejezetben a világ ifjúsági mozgalmainak
kérdéseivel foglalkozik a szerzö. Fontosabb fejezetek: Miért keJl az egy-
háznak ifjúsági munkát végezní P, Az ifjúság örök jeJlemzői, A ma ifjú-
sága - a döntés, A ma egyháza -a döntés hiánya, Megujuló élet a
meguiulö egyházban, Az ébredési mozgalmak s az ifjúság, A szociálde-
mokrata ifjúsági munka, A bolsevista ifjúság, A fasiszta ifjúság munkáia,
A Hitler Jugend s az egyház, Az angolszász vHág egyházi ifjúsági mun-
kája, Ifjúsági munka a pogányok közt, Az egyház és a nevelés stb.

A könyv előjegyzési ára fűzve 3.60, kötve 4.80 P. Megrendelhető
Dr. Kiss Sándor Budapest, IX., Ráday-ú. 38. 1. 10. elmen.
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Olvassuk, terjesszük
a "Keresztyén Igazság" kiadványait I

Dibelius OUó:
Karner Károly:

Jézus Krisztus egykor ée most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
5.20 P.)
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve 8.50 P. (A "Keresztyén
Igazság" olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve
fűzve 5.20 P, kötve 6.80 P.)
Máté evangéliuma. 5 P.

" "

" "
"Keresztyén Igazság" füzetek:
l..Karner Károly: Magyarságunk próbája. 10 fillér.
2. Ajkay István: Kegyúr vagy szolga. 10 fillér.
3. Prőhle Károly: Luther és a reformáció. (Elfogyott!)
4. Groó Gyula: Halál, feltámadás, örökélet. 10 fillér.
5. Dr. Luther M.: Kis Káté. 12 fillér. (Tömeges rendelésnél ked-

vezmény!!)
Kiss Jenő: Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél

magyarázata.) 2 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak a kiadóhivatalban rendelve 1.50 P.)

Scholz László: Jézus Krisztus. 1.40 P. (A "Keresztyén Igazság"
olvasóinak, akiadóhivatalban .rendelve 1 P.
25 példány rendelésénél 90 fillérért, 50 példány
rendelésénél 80 fillérért szállít juk.)

Schulek Tibor: Bornemisza Péter. Fűzve 8.60 P, félvászon 10.50
P, egészvászon 11 P.

Urbán Ernő: Krisztus keresztje. (Elfogyott!)

Ezeken kivül a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalánál rendelhetők meg:

Dr. Karner Károly: lA felekezetek Magyarországon a statisztika
megvilágításában. Leszállított Ma: 3 P.
A hellenisztikus zsidóság pusztulása. Ara:
1 pengő.
Jézus halálának napja. Leszállított ára:
1.50 pengő.
Pál apostol világnézete. Leszállított ára:
3 pengő.

Megrendelhetik a "Keresztyén Igazség" kiadóhivataléban, Sopron•

" " "

" " "

" " "

• könyVek Ara befIzetheti a "KBfesZIY.énIgazsAg" kladóhiYatala, Sopron
45.031. sz. csekkszáml~jflra.

Baron-nyomda: Uzsaly'és Koncz (Harangszó nyomdája), Györ, Andrássy-út 24.


