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OTBA IGÉNYJOGOSUL TAK FIGYELMÉBE! A Magyar Iskolaszana-
tórium Egyesület svábhegyi iskolaszanatóriumában a pénzügyminiszteri
rendelet értelmében 70 OTBA igényjogosult tag gyenge, vérszegény, meg-
erősítésre szoruló iskolásgyermeke nyer felvételt (a rendelet értelmébell
tiidőbetegek kizárva) úgy a nyári szünidöre, mint pedig az 1943/44. iskolai
tanév első felére.' A szentgotthárdi iskolaszanatóriumba tüdöbet egek is
felvételt nyernek Könnyebb és súlyosabb osztály. Részletes felvilágosítást
az' OTBA"körzétiorvos urak, mint pedig az egyesület központi irodája
nyujt. (Bp., VIlI., Sándor-utca 26.)

Ingyenes és kedvezményes helyek a Magyar Iskolaszanatórium Egye-
sület szentgotthárdi iskolai jellegű tüdögyögyintézetében. A Magyar Iskola-
szanatórium Egyesület szentgotthárdi tüdőgyógyintézetében 30 ingyenes
és kedvezményes hely nyer betöltést. Részletes felvilágosítást ad a központi
iroda (VIlI., Sándor-ú. 26.), ahová a kérvények küldendök.
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Újjá lett minden.
Keresztyén élet alatt elsősorban nem azt a sok tevékenységet mOZ-

.:. . "" '
galmat értjük, mely a keresztyén emberek között sokszor fellelhető, sok-
SZOr meg. hiányzik, hanem a húsvétkor feltámadott és azután mennybe
ment Krisztusnak az életét, - "aki él és uralkodik mindörökké."

A' keresztyén élet alapjában véve tehát Krisztus élete. Ez az élet
azonban nem olyanféle jelenség, mint a szivárvány az égen. Nem azért
támadott fel, hogy megcsodáljuk, vagy kétségbe vonjuk, hanem - mi-
érettünk, Azért, hogy. éljen mibennünk, mi pedig Obenne. Húsvétkor éret-
tünk történt feltámadása ezért igazán csak pünkösdkor lesz érthető.

Valahányszor eleven kapcsolatban állunk ezzel az élettel, az mindig
nagy átfordulást, újraértékelést jelent számunkra. - "Ha valaki Krisztus-
ban van, új teremtés az, a régiek elmultak, ímé újjá lett minden." II. Kor,
5, 17.

Krisztusban lenni, azaz hinni, új életben járni - mind ugyanazt jelö-
lik meg ezek a kifejezések - sohasem kényelmes karosszékben való meg-
pihenést jelent, sokkal inkább nagyon keskeny hegygerincen való' járást.
Abban a pillanatban leszedülünk róla, mihelyst megállunk, okoskodni,
vagy pihenni próbálunk. Krisztusban élni, járni kell. Nem véletlenül mondia

magát Krisztus útnak, még hozzá keskeny útnak.
Akkor azonban, .mikor Krisztusban élünk, mikor útban vagyunk, a

régiek elmultak. Eltűnnek a meddő hiábavaló cselekedetek, amelyekkel
valamilyen formában vitalitásunkat akarjuk bizonyítani épp úgy, mint
ahogy eltűnnek a tétlen passzív szenvelgések, melyekkel azt akarjuk iga-
zolni, hogy nem érdemes tenni semmit. Mikor Krisztusban vagyunk, akkor
mindig azt cselekedjük, amit kell, ami szükség es, és nem azt, ami a szüksé-
gesen kívül lehetséges.

Mikor Krisztusban vagyunk, keskeny úton járunk és ezen az úton
járva az egész világ új színben és formában bontakozik ki előttünk. Első-
sorban saját magunk. Csupa ujság és meglepetés lesz életünk. Azon vesz-

szük észre magunkat, hogy újjá lett minden. Nincs az életnek egyetlen egy
területe sem, melyet .ez a megújulas érintetlenül hagyna. Ezt érzi meg
éppen a világ és a bennünk lévő o-ember tudattalanul. Ezért tanusít ellen-
állást a Krisztusban való élet ösztöne ellen, ezért rugódozik Saul módjára.
De nehéz neki rugódoznia, hiszen az ellen a Krisztus ellen rugó do zik, aki
feltámadt, akinek nem árt már a halál. Ezért jut szüntelenül csődbe, míkor
maga magának akar teremteni hol forradalmi, hol konzervatív úton új,
embert, új rendet, új világot. -'. tu teremtés Krisztus nélkül nincsen.

Benesúr Laselo
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Halál, halhatatlanság, feltámadás.
1. Nyugodt békés időkben a legtöbb embernek csak valami távoli,

szinte valószínűtlen hangként csendül a fülébe ez a szö: halál. Hajlandók
vagyunk úgy gondolkodni felőle, mint valamikor Cicero: "ameddig mi va-
gyunk, addig nincs halál, s ha a halál eljön, akkor mi már nem vagyunk".
Oe ma széles rendeket vág körülöttünk a kaszás ember. Esztelen pusztítás,
sátáni kegyetlenség, gyilkos golyó vagy robbanó bomba mindennaposak
lettek életünkben. Ha eddig meg is kírnéltek, ki tudja, meddig még? Nem
biztatás, hanem inkább egy okkal több a félelemre, hogy eddig minket, kik
e sorokat írjuk vagy olvassuk, megkímélt! Kénytelenek vagyunk számot
vetni a halállal. De hogyan számoljunk le vele? Vajjon megnyugodhatunk
abban, amit egykor Cicero ajánlott végső bölcseségként. "Mksoda sze-
zencsétlen öreg ember az, aki hosszú élete folyamán nem látta meg, hogy
a halált meg kell vetni? Nem kell törődni vele, ha teljesen kioltja a lelket,
De egyenesen kívánni kell, ha oda vezet el bennünket, ahol örök jövendő
vár ránk."

Kétezer esztendő nem volt elég, hogyelsajátítsuk Cicero bölcseségét
és az beidegződjék nálunk. Ez mégis csak azt mutatja, hogy a halál nem
olyan egyszerű dolog, rnínt ahogy az okoskodó ember szeretné gondolni.
Nem lehet sem elméletekkel, sem szellemes mondásokkal. elintézni. Az
orvostudomány sem hoz megnyugvást. Mert ha meg is hosszabbodik az
élet, a végén mégis csak ott fenyeget a vég, a leghosszabb életű ember
sem tud belenyugodni az elmúlásba, sokszor egyenesen annál jobban ra-
gaszkodik az élethez, minél öregebb. Rockef'eller milliókat költött arra,
hogy elérje a száz esztendőt. De mit használ a tudomány, pénz, hatalom
a halállal szemben? Nincs "természetes" halál, melyet meg lehetne vetni,
vagy éppen kívánna az ember!

A halál irtózatos titkának a nyitjára az Irás mutat ~á. "Minden test
'Iű és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a
virág, ha az Ornak szele fuvallt reá; bizony fű a nép!" (Ezs, 40, 6-7.)

ne a halálban nem az elmúlás, az élet szikrájának a kialvása a rettenetes,
hanern az, amit az Irás benne "fll'lárnk"-nak mond (1. Kor. 15, 55). Miatta
«liadalmas a halálban a pokol. A fulánk az, hogy a halál a "bűnnek zsoldja"
'(Róm. 6, 3) lett - Isten ítéletéból. Életünk elszakadt Istentől, - ez a bűn
'legmélyebb gyökere s egyúttal értelme. Addig, amíg a földön vagyunk,
Jegalább látszat szerint van életünk. Azonban amikor a halál sötét kapuja
'elé kerülünk, az életnek még a látszata is szétfoszlik, Istentől való elsza-
kadottságunk megmásíthatatlan, végleges ítéletté válik rajtunk. Ezért
nem "kívánhat juk" a halált, mint egykor Cicero gondolta, ha az olyan
helyre vezet bennünket, ahol "örök jövendő" vár ránk. Az "örök jövendő"
Iehet örök élet, de lehet örök halál, kárhozat is!

A ~halálban beteljesedik sorsunk: Isten Itélete. S éppen ez ellen a sors
ellen küzd az ember erejének végső megfeszítésével, utolsó lehelletéig, -
kűzd sikertelenül, eredménytelenül, reménytelenül.

2. Próbáljuk ugyan áltatni magunkat. "Non omnis moriar", "nem
halok meg teljesen", - énekelte már Horatius: halálom után is él, amit
alkottam. Továbbélünk a hírnév által, melyet szereztünk, az eredményben,
abban, amit hazánknak, vagy a tudománynak, vagy a köznek alkottunk. De



hány embernek adatik meg, hogy emlékezete túlnőjjön néhány emberöltőn?
Néhány kiváltságos ember mellett milliók süllyednek jeltelen sírba, s a leg-
kiválóbbaknak a neveit is milyen kevesen ismerik a "hálás utókorban"]
De: továbbéfünk gyermekeinkben! Valóban, éppen a modern örökléstudo-
mány mutatta ki, hogy életerőnkböl, testi-lelki tulajdonságainkból milyen
sokat örökítünk át gyermekeinkre s utódainkra. Mégis, elődeink élhetnek
bennünk, magunkban hordozhatjuk számtalan nemzedék csíráját, de a mi
életünk már nem apáink 'élete s unokáink is a maguk életét élik, nem mi
élünk bennük tovább.

Az emberi szellem magasröptű ívelése vallásos hittel megalkotta e
lélek halhatatlanságának a képzetet. Oe mit kezdjünk evvel a fogalommal
önmagában véve? A filozófiai eszmélkedés nem jut túl azon, hogy - amint
Kant kifejtette, - döntő módon a lélek halhatatlanságát bizonyítani nem
Jehet, az kizárólag az erkölcsi törvény posztulátum a, követelménye. És
még hl! sikerülne is a lélek halhatatlanságát a modern tudomány és kuta-
tás .eszközeivel maradéktalanul bebizonyítani, akkor is megmarad a még
súlyosabbik és gyötrőbbik kérdés: mi lesz a "halhatatlan" lélekkel a halál
után? Mi szabja meg sorsát, kinek lesz hatalma 'fölötte, hol talál helyet
magának? Magában véve a lélek halhatatlanságának a képzete nem segít
lit bennünket a halál titokzatos kapuján, nem adhat igazi megnyugvást.

3. A Szentírás és a reája támaszkodo keresztyén hit sokkal többet
mo'nd és egészen más' reménységet nyujt, mint bármiféle emberi elgondo-
lás. Mert a Szentírás azt a húsvéti üzenetet küldi, hogy van feltámadás!,

"Nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát!" - mondja
Jézus a feltámadásban kételkedő szadduceusoknak. majd hozzáteszi: "Az
lsten nem holtaknak, hanem élőknek Istene" (Máté 22, 29-32). Valóban.
csak Isten maga szabadíthat ki bennünket a halál rabságából, egyedül Ö,
aki ítélette tette rajtunk a halált. Egyedül neki van hatalma arra, hogy
új életet adjon az elvesztett és eljátszott helyett, s hogy Feltámasszon
a halálból.

Oe ha a Szentírás mindezt csak elgondolásként, tanításként mondaná,
akkor az Irás szava is könnyen azoknak a filozófiai elgondolásoknak a so.
rába kerülne, melyek emberi vágyálmakat próbálnak kézzelfoghatóvá tenni.
A húsvéti üzen et csodálatos titka azonban éppen az, hogy nem valami új
tant, beavatottaknak szóló titkos igazságot tár fel, hanem Isten teremtő
cselekedetéről hoz hírt. .Krísztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök
Jön azoknak, kik elaludtak". (1. Kor. 15, 20).

A keresztfán kínos halált szenvedett Jézus feltámadása lsten egyszeri
cselekedete. Ez az isteni cselekedet csoda. Ez azt jelenti, hogy a sz okásos
emberi tapasztalás kereteibe nem illik bele, a természeti és történeti élet
kereteit szétfeszíti, nem ismétlődik meg. és nem ismételhető meg, nem
idézhető fel újra. Ezért nem lehet sem az orvostudománynak. sem másféle
tudománynak a segítségével igazolni, bizonyítani, hanem csak - mint az
apostolok tették, - bizonyságot tenni felőle. De Jézus feltámadása egyúttal
"a legjobban bizonyított történeti tény" (ahogyan ismételten kifejezték).
Mert a róla szóló tudósításokat, szemtanúk bizonyságtételét semmiképen
sem lehet a fantázia szüleményének vagy legendának minösíteni. Jézus
feltámadása ~ leghatalmasabb történetformáló erövé lett: a keresztyén
egyház immár közel kétezer év óta bizonysága ennek. Nem maradhatott
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volna meg, nem diadalmaskodhatott volna annyi szenve dés és üldöztetés
közepette, nem formáihatta volna a századok folyását -és arculatát, ha
a feltámadott és élő Krisztus nem telítette volna állandóan az Ö erejével,
életével és Szeritlelkével.

Vigyáznunk kell azonban, amikor Jézus feltámadásáról szólunk. Ha azt
hangsúlyozzuk, hogy benne isteni cselekedet nyilatkozik meg, akkor ez .azt
is jelenti, hogy Jézus feltámadása nem a múlandóság legyőzéSének, a ter-
mészetben is minden é~ben tapasztalható tavaszi megúiulésnek a szimbo-
luma. Sokszor azonosítják a kettőt. Mivel a húsvét ünnepe a természet
tavaszi megújulásának az idejére esik, azért azt gondolják, hogy a húsvét
szimbolikus kifejezése annak, ami a természetben végbemegy, és viszont
Jézus feltámadásában is arról van szó, amiről a tavasszal megújuló ter-
mészet tesz bizonyságot.

A természet megújulásaazt mondja, hogy a világon ugyan minden
mulandó: növényi és állati egyedek elmúlnak és elhullanak kivételt nem
ismerő törvényszerűséggel. De az egész, a "világ", az "élet" maga mégis
minden halálból új életre kel, "halhatatlan". Itt, a természet tavaszi úju-
lásában van a "halhatatlamág" gondolatának a végső gyökere.

Jézus feltámadása egészen mást, sokkal többet mond. Azt mondja,
hogy Isten a sírba tett Jézust hívta elő a sírból és támasztotta új, halál
felett diadalmas, romolhatatlan (ha úgy tetszik "halhatatlan") életre. Azt
a Jézust, akit "gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek, az
Isten feltámasztotta, a halál fájdalmait megoldván" - moridja Péter apcs-
tol pünkösdi beszédjeben (Csel. 2, 23-24). A természet minden 'tavasszal
a saját belső törvényszerűségéből újul meg. Ugyanez a törvény m ondja
azt is, hogy minden egyedi életnek el kell pusztulnia a halálban és többé
nem kelher új életre. A húsvét csodája viszont azt hirdeti, hogy. Isten
- a természet minden törvényszerűségévei ellentétben - új éle.tet adott
a megfeszített és eltemetett Jézusnak. Úgy is kifejezhetjük ezt: a golgotai
kereszt Jézus életében is utat enged a mulandóságnak és halálnak, szen-
tesíti a természet törvényét: "minden test f'ű" (Ezs. 40, 6). A húsvét azt
'üzeni: Istennek hatalma van a természet fölött, Ö "nem holtaknak, hanern
élőknek Istene" (Mát. 22, 32), a halálból is tud életre kelteni. Oe egyedül
csak Ö tud a halálból életre kelteni. Sem a természetben rejlő csodálatos
törvényszerűségnek. sem a mi emberi erőnknek vagy tudományunknak
nincs erre semmiféle rnódja.

4. Krisztus feltámadásának az értelme és a célja nem önmagában 'vagy
az isteni csoda megmutatásában van, hanem a Golgotán szerzett váltság
jut benne teljességre. A feltámadott Krisztus a "második Ádám"; egy új
emberiség elindítója: Krisztus "zsengéjök" lett azoknak, akiknek "elváltoz.-
tatja a nyomorúságos testét, hogy hasonló legyen az O dicsőséges testé-
hez" (Fil. 3, 21). Krisztus feltámadása záloga lsten kegyelmének és a mi
feltámadásunknak.

Az Újszövetség ezt két gondolatkörben állítja elénk. Egyfelől a fel,
. támadásról azt olvassuk: "Ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott,
azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által vele
együtt". "Felt.ámadnak először,' akik meghaltak volt a Krisztusban; azután
mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhő,
kön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen rninde nkor az Úrral leszünk"
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(It 'Phessz. 4, 14-17). Pál apostol szavai szerint Jézus feltámasztja feltáma-
dásának titokzatos erejénél fogva azokat, akik 'az Ö iránta való hitben
haltak meg és elragadja az utolsó napon élők közül a Vele való boldog
életbe azokat, akik Benne hisznek.

Ugyancsak Pál apostol mondja azt is, hogy "a romlandóság nem
örökli a romolhatatlanságot" és hogy "a halottak feltámadnak rornolha-
r-atlanságban" (1. Kor. 15, 50. 52). A feltámadásban új, romolhatatlan testet
nyerünk, hasonlót a megdicsőült Krisztus testéhez. (Fil. 3, 21).

Oe mi van a halottakkal addig, amíg fel nem támadnak? Erről az:
újszövetség nem szól. Pál apostol szívesen alkalmazza a Krisztu ban el-
hunytakra azt a görög nyelvben egyébként is használatos képet, hogy
"alusznak". Ha ezt a képszerű kifejezést elemezzük, akkor azt kell mon-
danunk, hogy aki aluszik, annak szervei dolgoznak ugyan, de érzékei,
öntudata el van zárva a' külvilág elől. Kérdés azonban, hogy ilyen "modern"
képzetekkel szabad-e közelednünk ehhez a képies kifejezéshez.

A feltámadás titok. Hi zünk és reménykedünk benne, de nem módol-
hat juk ki, hogy hogyan lesz s hogy mí lesz addig. Nem is ez a fontos.
Döntő az a másik üzenet, melyet az Újszövetség a Krisztus 'megváltottainak
a feltámadással kapcsolatban küld, Ezt legvilágosabban Jézusnak a Lázár
sírj ánál mondott szavai állitják elénk. "Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz énbennem; soha
meg nem hal" (Ján. ll, 25-26). Másutt pedig azt mondja Jézus: "Aki az én
beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;
és nem megy kárhozatra, hanem általment a halálból az életre" (Ján. 5, 24).

lsten az életet és pedig a valódi, a romolhatatlan, az örök életet nem-
csak egykor, majd a feltámadásban adja meg a Krisztus megváltottainak.
Akik Krisztusban élnek és pedig a szó igazi értelmében: élnek, azokra
nézve "a régiek elmultak" és "újjá lett minden": azokat Isten teremti újjá
(II. Kor. 5, 17). Számukra az élet már itt, még a halálon innen megkezdő-
dik. Igy biztatja Jézus a keresztfán a latrot: "Ma velem leszel a paradi-
csomban!" (Luk. 23, 43). Igy tekint Pál apostol vágyódással a mártirium
felé: "Kíván elköltözni és Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb."
és a meghalás neki "ny'ereség" (Fil. 1, 21. 23).

Hogyan fér meg az utol ó napon való feltámadás reménysége azzal
a bizodalommal, hogy a Krisztusban elhaltak azonnal Krisztussal lesznek,
vagyis részesednek az örök életben? Vajjon ellentét van-e a két gondolat-
){'ör 'közt? Talán úgy tetszik, hogy igen. Pál apostol azonban ezt az ellen-
tétet nyilván nem érezte. Gondoljunk arra is, hogya feszültség a két
gondolatkör közt számunkra abból az idői távolságból származik, mely
Krisztus feltámadása é, ítéletre jövetele közt már eddig is eltelt s el fog
telni még a mi halálunkon túl is. Kérdéses, hogy helyesen értjük-e Isten
dolgait, ha gondolatainkban mindig a bizonytalanul hosszú idő képei körül
ker ingürrk. Azoknak a számára, akik "elaludtak", megszűnt az idő. Az
idő csak nekünk élőknek drága "alkalmatosság", melyet "áron is meg kell
vennünk" (Ef. 5, 16). A Iholtak ezen már túl vannak, ők nem mérnek sem
napokat, sem éveket.

Nem fejthetjük meg a titkokat, melyeket Isten elfed szernünk elől.
Hiszen "rész szerint" van bennünk az ismeret. Most csak mintegy homályos
tükörben látjuk Isten csodálatos dolgait, amíg egyszer majd el nem jutunk
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oda, ahol "színről-színre" látunk (1. Kor. 13, 12). Csak egy bizonyos: Isten
szeretetétöl nem választhat 'el bennünket, akik Krisztus megváltottai va-
gyunk, "sem élet, sem halál" (R9m. 8, 38-39). A halál sem. Elmult a fu-
lánkja, mert Isten kegyelmébe fogadott és szeretetével áraszt el bennün-
ket. Történhetik bármi körülöttünk és velünk a világon, megindulhatnak
égi és földi hatalmasságok, közeledhetik a halál hosszú, kínos betegágyon
vagy apokaliptikus borzalmak éjszakáján. Isten szeretete körülölel és nem
enged ki karjai közül, Szeretetében pedig élet és üdvösség van, Ez, bi-
zonnyal igaz.

Ebben a mostani, borzalmakkal teli időben, útnak indultak - talán
felénk, személyesen is - az Apokalipszis pusztító lovasai: "és aki rajta
'üle, annak neve halál, és pokol követí vala azt; és adaték azoknak hata-
lom a földnek negyedrészén, hogy Öljenek fegyverrel és éhséggel és ha-
Iállal és a földnek fenevadai által" (Ján. Jel. 6, 1-8). Nem tehetünk sem-
mit ellenük, ha Isten tart ítéletet. Reménységünk és erőnk abban van,
hogy Krisztus "halálra adatott a mi bűneinkért és feltámasztatott a mi
megigazulásunkért" (Róm. 4, 25). Vígasztalásnak pedig elég, hogy egye-
temben minden igaz keresztyénekkel vallhatjuk: "Hiszem,.. bűnöknek
bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Ámen".

Karner Karotv.:

Kenyér.
Olyan egyszerű, olyan természetes és világos ez a szó:

kenyér, mint maga a kenyér. Tudjuk, mit jelent. És mégis mennyi
titok van benne! Mennyi álom fűződik hozzá! Mennyi keserűség
és gond van mögötte! Mennyi öröm és- megelégedés ugyanak-
kor! Ebben a szóban szinte az egész ember-élet benne van. -c-

Nagyon idevág és ezért emlékezetünkbe kell idéznünk Luther
Márton kiskátébeli szavait, amikor a Miatyánk negyedik kéré-
sét magyarázza: "Mit jelent a mindennapi kenyér? - Felelet:
Mindazt, ami a test táplálására és szükségletére tartozik, úgy-
mint: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, udvar, szántóföld, barom,
pénz, vagyon, kegyes házastárs, istenfélő gyermekek, jámbor
cselédek, istenfélő és hűséges felsőbbség, jó kormány, jó idő-
járás, békesség, egészség, jó rend, becsület, jó barátok, hűséges
szomszédok és ezekhez hasonlók." Úgy van, mindez kenyér! Így
tehát óriási dolog az életünkben! Ezért hordoz magában hihetet-
len vesz-edelmeket. Csupán az érette való harc is már betölti az
életet. Felettébb nagy mindenkinek a felelőssége, akinek valami
köze is van hozzá. Ezért nem mellékes dolog, hogy puszta ma-
tériának, vagy Isten ajándékának tekintjük-e.

Legelső sorban.rneg kell látnunk, a kenyér olyan nagy do-
Jpg, hogya Jét és nemlét kérdése fordul meg rajta. Ha kenyér
'nincsen, akkor élet sincsen. Táplálék nélkül sem .nern létezhetik,
sem nem gyarapodhatik. Nem csoda tehát, ha az emberi értékek
között az első helyen van. A művelődés és az élet-kényelem,
mind háttérbe szorul. Teljes megértéssel kell viseltetnünk azok



iránt, akik méltán zúgolódnak, ha az úgynevezett "létminirhu-
muk" nincsen meg. Rachmanova írja egyik Oroszországról írt
könyvében, hogy saját bőrén tapasztalta meg, milyen nagy ha-
talom a kenyértelenség. ruhátlanság. Minden eltörpül mellette.
Amikor nincsen, akkor tudjuk igazán, hogy milyen nagy dolog.
Lelki és erkölcsi vonalon ugyanez az óriási jelentősége bon-
takozik ki előttünk. Gondoljunk arra, hogy nem volt munka
azért, mert nem volt kenyér, megélhetés és nem volt kenyér
.azért, mert nem volt munka. A kenyér erkölcsi, lelki oldala a
munka. Teljesen lezüllik és pusztulóra válik az az emberi tár-
sadalom, ahol ki-ki nem keresheti meg munkával a kenyerét és
ahol a munkás nem jut hozzá méltó béréhez, jutalmához. Míg
gyermekként vettem a kezembe és ettem, úgyszólván semmit
nem gondoltam vele. Mióta magam keresem saját verejtékern-
mel és idegrnunkárnmal és gyermekeim egészsége, jövő értéke is
mulik rajta,mind jobban megnövekedett a jelentősége.

Épen ezért, mert ilyen nagy jelentőségű életünkben a ke-
nyér, hihetetlen veszedelmeket hordoz magában .. Az egyik ve-
szedelem a nincsböl ' származik. Ez az éhség, nagyméreteket
öltve az éhinség. Emberi mivoltából vetkőzik ki az Isten képéré
és hasonlatosságára tererntett lény, ha nincs kenyere. Az még
kicsiny dolog ebből a veszedelemből, ami az 1870-es években
a körülzárt Párisban volt. Megvetett, sőt tisztátalan állatok, mint
a patkány húsát ették és örültek, hogy ez volt. Ellenben az
1932-33. évi nagy orosz éhinség egymás ellen hajszolta az
embereket. Nem átallottak emberhúst enni. Most meg a kínai
éhinség ölt szörnyű méreteket. - A bőség a másik veszedelem.
Ez az állítás nevetségesnek látszik 'a testi, földi vonalon. Ellen-
ben lelki, erkölcsi vonalon igazat kell adnunk neki. Micsoda szé-
gyenletes kivetkeztetése az emberiségnek emberi mivoltából,
amikor a világ egyik részén tömegsírok nyelnek el ernberrnillió-
kat az éhinség miatt és a másikon pedig garmadával öntik az
értékesebbnél értékesebb élelmiszereket tengerbe, va,g-yemész-
tetik el gépek tűzgyomrában! Nem kell azonban messze men-
riünk. A mi viszonylatainkban is megmutatkoznak az ellentétek.
Dőzsölő lakomák megcsömörlésig élvezett földi gyönyörüségei-
vel ellentétben nagy városaink és különbözö ínséges vidékcink
nagy ellentéte nem ugyanezekről a veszedelmekról beszélnek-é?
Állatoknak dobott, filléres árak miatt piacra nem vitt gyümölcs-
csel ellentétben vitaminhiányban senyvedő nyomorék gyermekek
-ez rei! Voltak és vannak ilyen jelenségek.

Ezek miatt a nagyon veszedelmes ellentétek rniatt is az 'éle-
tünk főtényezőjévé lesz a kenyérharc. Úgyszólván egész életün-
ket ez tölti be. - E tekintetben elsősorban hálával kell gondol-
nunk a kenyérrnag örök harcosára. a földmívelőre! Nekünk,
magyaroknak nyilvánvaló, hogy parasztságunk milyen hihetet-
lenül óriási munkát végez az Ú. n. österrnelés eredményesebbé
tételéért. Mégis, milyen kevésre értékeljük gazdálkodó né-
pünk munkáját! A "parasztsors magyarsors" jelmondat nem
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túlértékelés, hanem helyes értékelés. Nagyon sok szomoru ev-
ízed származott abból, hogy középosztályunk nem tudott és

Bern akart ennek az őstermelő magyar hivatásnak megértő tá-
masza lenni munkájával és harcával. A magyar kenyérrnag har-
cosa nagyon sokszor csak arra volt jó, hogy adózzon és vérét
ullassa. Mindez azért, mert idegen érdekek harckocsijába- en-

gedte egész életberendezkedésünket az, akinek pedig vezetnie
kellett volna- tudományával, iparával és kereskedelmével a ma-
gyar terményele és a magyar életértékek feldolgozásában és
gyümölcsöztetésével. - A másik oldalon a városiak kenyérharca
bontakozik ki előttünk. Micsoda hihetetlen összegek kellettek
és kellenek ma különösen ahhoz, hogy az élet meglegyen, csak
épen hogy meglegyen! Hiába van felemelt fizetés, megnöveke-
dett családi pótlék és külön munkaátalányl A nagyobb fizetésűele
és az anyagilag általában tehetősebbek bajtárslatlan és meg nem
értő versenytársak a piacokon. Ök verik fel tulajdonképen az
árakat, amikor hajlandók bármennyiért az ínyükre valót, de a
legszükségesebbet is megvásárolni. A termelő pedig annyit kér,
arnennyi neki" jól esik, hacsak nem retteg a feljelentéstől.· Vi-
szont ez nem csoda, hiszen méreg drága minden a városi üzle-
tekben is. Így, a kéz kezet mos elve alapján, egymást és önma-
gukat csapjak be az emberek, míg folyik a nagy harca ke-
nyérért. Természetesen, mint minden esetben, e téren is a sze-
gény ember fizet rá mindenre. Legtöbbnyire úgy, hogy semmihez
sem jut hozzá. Sok gyermekével nélkülöz, tengődik. Neki igazán
harc az élet. Viszont ugyanakkor voltak és ma is vannak, akik
lefölözik mások nyomorúságának hasznát.

Ezért felettébb óriási a felelőssége mindazoknak, akiknek
nemcsak szavuk, hanem' befolyásuk van az élet, a kenyér kérdé-
sében. E téren értjük meg igazán, hogy mennyire a mindennapi
kenyerünkhöz tartoznak az emberek, a feljebbvalók, a korrnány.
- Mérhetetlenül és soha eléggé nem értékelten nagy a feladata
e téren a mindenkori korrnányzatnak. Mennyi bölcseségre és
erélyre van szükség; hogy az élet a maga igazí üteméhen meg-
maradhasson! Háboru idején még fokozódik ez a dolog. A jegy-
rendszerek egész bonyolult szervezetét helyesen vezetni, egész-
séges és mindenki számára megfelelő módon üzemben tartani,
szinte a lehetetlenséggel határos. Valóban megvalósíthatatlan,
ha nem tartja he, hanem kijátssza a közönség. Már pedig erre
sok példa van. Mindegyikünk felelős tehát a más kenyeréért.
a más életlehetőségeért is. Nem ér semmit a jókormányéii
való imádkoz ásunk, ha nem látjuk meg azt, hogy bármilyen kor-
mánynak a jó rend fenntartásáért való erőfeszítéseiben rajtunk
egyénenként sok fordul meg. - Addig azonban nem igen tu-
dunk segíteni a felelősség e kérdésében, amíg nem tanuljuk meg
és nem hisszük: családfők, házastársak, gyermekek, felsőbbség,
fejedelem, kormány, szomszédok, felebarátok, embertestvérek.
magyarok és keresztyének, hogyakenyérkérdésben Isten előtt
vagyunk mindeneket megelőzően felelősek. Ehez kell szabnunk



az életünket. Amit sokan nem látnak, azt lsten feltétlen látja.
Nemcsak az úgynevezett nagy nyilvános bűnökben marasztal el
bennünket az Isten. Isten mindent lát és ő mindenféle csalásnak
és törvénytelenségnek, igazságtalanul és .mértélctelenül, belátás
nélkül ·hozott emberi rendelkezésnek, de az emberi rendelkezé-
seket, feljebbvalók szavát megszegő cselekedeteket is egyformán
birói ítélete alá vonja, Mert őtőle van a kenyérért való sáfár-
ságunk is! ..

Ezért az első és mindenek felett való, hogy úgy tekintsük
életünket és kenyerünket, mint Isten ajándékát. Ö bízta ránk.
Nekünk kell sáfárkodnunk vele. Ha nincsen, csak tőle kérhetünk
igazán. Ha van, csak neki adhatunk hálát. Oe a felelősek mi
vagyunk erette. Minderre azonban csak akkor vagyunk képe-
sek, ha mi egészen Isten királyságában élünk. Az ö igéjéhez
kell szabni életünket. Lehetetlen ezért a legnagyobb megpró-
báltatás idején, háborúságban, szegénységben, éhinségben, meg-
oldhatatlannak látszó súlyos kenyérbarcok közepette is keresz-
tyén ember számára aggodalmaskodással valamit is megoldani.
És a legjobb emberi igyekezet sem oldja meg igazán az égető
nehéz kérdéseket mindaddig, míg az egy szükség es dolog szív-
ügyünkké nem válik. "Keressétek először Istennek országát és
az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." Ezért, ha
lsten országának az útján járunk, akkor is megtaláljuk kénye-
nünket, ha a mindennapi kenyérért mondott imádságunkat Isten
nem rögtön hallgatja meg, sőt ha ezidő szerint csapásokat mér
is reánk. Mert ő azért a legszükségesebbet mindig megadja a
benne bízóknak, sőt a gonosz embereknek is. A mi feladatunk
tehát, hogy "ezt belássuk és hálaadással vegyük a mindennapi
kenyeret" .

Ittzés Mihály

A katolikus kegyesség egy ú] magyar hőse,
(Kaszap István.)

Kaszap István mind szélesebb körben terjedő kultusza méltán kelt
érdeklődést protestáns körökben is. Az imasikerek. amelyekről a római
;\{atolicizmus hívei beszámolnak, Kaszap Istvánnak, ennek a rokonszenves,
"fiatal szenvedő kereszténynek az égi közbenjárását ígérik a háborús időke
ben kétségek és aggodalmaskodások között hánykódó hívőknek, s különö-

en a betegek érdeklődését keltik fel. A Kaszap Istvánnal kapcsolatos vallá-
sos mozgalmat erőteljes sajtotevékenység támogatja. A "Kaszap István
Lapja" című hitbuzgalmi értesítő állítólag több százezres példányszámban
kél el, életrajza, Endrődy László S. J.: Életet Krisztusért c. műve négy
kiadást ért meg, egy kilenced-rendszerű lelkigyakorlatos könyvecske,
Endrődy: "Szeretettel, szenvedéssel" .6 kiadásban, hatvanezer példányban
fogyott el, s ezeken kívül rengeteg: fényképet, levelezőlapot. irnaszöveget
árusitanak. A mozgalom mög ött áll a magyarországi jezsuita rend, amely

fiatalon elhunyt lelkes novíciusának boldoggá avatását érthető buzgalom-
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mal szorgalmazza az "egyházi főhatóság felügyelete alatt álló Kaszap Ist-
ván szentté avatását szorgalmazó Bizottság" útján.

Kaszap István személyisége a magyar protestántizmust is érdekel heti.
Nemcsak azért, mert a' róla szóló irodalomból igen msrkéns keresztyén
egyéniség bontakozik ki, hanem azért is, mert rajta keresztül a tapaszta--
lataink szerint egyoldalúan harcos intellektualizmus rendje, a jezsuita szer-
zetes rend szemünkben úi, színes vonásokkal gazdagodhatik.

Az elhunyt nocivius, alakja körül kialakult vaJJásos mozgelotn pedig
egyenesen érdekfeszítő a magyar protestántizmus számára, hiszen most
egyszer saját szemével. fülével figyelheti töviről-hegyire, elejétől végéig'
egy római katoJikus szent kultuszának kialaku/ását, s magát a szentté-
avatási eljárás egész lefolyását. Ezek a személyes tapasztalataink minden-
esetre sok rriindent meg fognak magyarázni számunkra az egyháztörténet-
böl ismert ehhez hasonló folyamatokból.

Kaszap István élete nem mutat semmi rendkívülit, de épen azzal nyű-
göz le, hogy abban a keretben folyt le, amiben mi felnőttünk. Polgári
család- (atyja postaellenőr) öt gyermeke közül az egyik. A családban józan
polgári becsület, munka s az átlagon talán felüli vallásosság a katolicizmus
benső törvényei szerint. Ifjúsága a háborúból bontakozik ki (l916-ban szüle-
tett) s úgy folyik le a vidéki gimnáziumban, ahogyan ezer és ezer magyar
if júé. Közepes tanulo, aki csak tanulmányai végén lesz hihetetlen akarat-
ereje révén jeles diák, de az a diáktípus, aki olyan rokonszenves és sokat-
igérő az intézeteinkben. Feltétlenül jellemes, ió pajtás, derűs kedélyű,
lelkes cserkész, jó tornász, önképzőköri előljáró, napló-Iré, magát nevelő.
céltudatos fiú, akinek helyén van az esze és a szíve. Érezni rajta azt is,
hogy vallása is több számára, mint egyszerű nevelési tényező: ha egyszer
a szfvét igazán Istennek adja, akkor ez lelkes, szenvedélyes, igaz, fiatalosan
radikális életátadás lesz. A ciszterciták szelid, de szigorú keze jól meg--
ragadja a fiatal, kereső léleknek a kezét, s az érettségi után olyan terrné- ,
szetes, hogy ezt a kezet már csak felváltja egy még erősebb kéz, a Jézus
Társaságé. A noviciusi év hatalmas lelki-szellemi gazdagodással telik,
Kaszap István a kitárt lelkű magyar fiúk szenvedélyével veszi magára a
szerzetesí kötelmeket, s Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatain keresztény
egyéniséggé válik. De váratlan betegség lepi meg, s a kisportolt modern

/ ifjú úgy hal meg borzalmas betegségében, mint az egyház legnagyobb
, szenvedői, Ez a tizenkilenc évre való élet' mentes minden érdekességtől.

A szürke készülés évei alatt azonban egy gazdag színezésű lélek tiszteletre-
méltó nyomai maradnak utána Írásban és szóban, ismerősei, elsősorban
szerzetestársaí emlékében. Kaszap István, amint mindebből kiviláglik, egyik
jellegzetes példája a keresztyén egyháztörténet szürke hőseinek, akik
7- rnint ő kívánta - "észrevétlenek" akartak maradni, eltűnni és "alább-
szállni", de Isten épen ezáltal ragyogtatta rajtuk a dicsőségét. Ezt írhat-
nánk a táblájára: "szürke élet, nagy lélek".

'Keresztény személyisége. Kaszap István diákéveit nem mindennapi
akaraterő, cserkész-vídárnság, mély vallásos érdeklődés és fiús fegyelme-
zettség jellemezte. Naplójában összeírja a diákcsínyeket, feljegyzi tanul-
mányait, naponta vizsgálja lelkiismeretét: a sokoldalú diák életét mutatja
be. A lelki fejlődése vonalai azonban már e vegyes feliegyzésekvközött
biztosan bontakoznak ki: "S. J.-nál gyóntam. Nagyon kedves, alapos gyón-



tató, mindig hozzá fogok menni, hacsak tehetem." Megnyeri a kerületi
tornászbajnokságot, de a korcsolyabérletét elajándékozza, mert nem akar
leányokkal kísértetni. Leinti a káromkodókat és ellentmond a diák kísérté ....
seknek: "Év elején meg volt az összes latin dolgozatom, de egyik gyóná-
som után tűzbe vágtam. Társaim bolondnak neveztek." "Ötödik·hatodík
osztályban kezdett tágulni a szemem. A gyerekes kiskaliberű bánatokat
fájóbb, keserűbb bánatok váltották fel. A pubertás gyakran felzaklatta
idegeimet ... Közös szent gyónásunk után fiatalos energiával állom a har-
cot" Nyolcadikos korában, épen a pályaválasztás idején egy karmelita
atya tartja a lelkigyakorlatokat: "Hangjára szívünkből régóta portói lepett
húrok zendültek meg... Istennek zenélve. Soha nem volt lelkigyakorlat
nagyobb hatással rám." Most már biztos, hogy papnak megy. Csak azt
nem tudja, melyik szerzetbe. Egy véletlen a jezsuitákhoz vezeti. Még a nyá-
ron jelentkezik náluk.

-A Manrézában lenyügöző hatással van rá a jezsuiták masszív célo
tudatossága. A szerzetesi nevelés mesterei veszik kézbe, s a mindenre kész
anyagból jezsuita mestermű készül, A napi munkabeosztás szigorúsága és
tervszerü rendje, az elmélkedések, az "opera manuáliák", a rekreációk,
il szentséglátogatások és a különbözö exercitiumok tökéletes igába vonják.
Született jezsuita. Már gyermekkorában egyszer arról beszélt neki tanítója,
hogya mez ítláb-jár ás egészséges, s ők is járhatnának így. Másnap Kaszap
Pista mezitláb ment az iskolába. Boldogan vállalta az engedelmességet.
Már az első napokban boldogan ir a takarítás munkájáról: "Ha nem törül-
nénk port, beleragadnánk." A massziv jezsuita rendet átmelegíti a saját
áldozatvállalásaival. A szabadidők kihasználásának mestere volt, amint a
társai emlegették. A külsőségekbe lelket akart vinni: "Keresztvetés: bíza-
Jom-e? Térdhajtás: imádás-é? Mellverés: bánat-e? A szenteltvízzel való
hintés-rnegtisztulás vágya-e?" - írja. A nagy fegyelmezettség és a forma-
lisztikus vallásosság közt tisztán érzi a lényeget: "Nem abban áll a szent-
ség, hogy nincs hibám, hanem, hogy nem alkuszom meg a gyarlóságaim-
mal." Mindent oda akart adni. "Az .or Jézus nagyon féltékeny: vagy egé-
szen, vagy sehogy. Középszerűség nem vezet célhoz: vagy szent, vagy
meghasonlott." Nem értette, miért vannak egyeseknek fontolgatásaik : "Mit
fontolgatnak oly sokat? Nagyon meggondolni azt kell, ami veszélyes.
A hivatás nem veszélyes!" Valami égő, szenvedélyes akarás van benne:
"Drága az idő: a noviciátus hamar elmúlik. Növelnem kell magamban
az apostoli szellemet." Loyolai" Szent Ir-nac harmincnapos nagy lelkigyakor-
lata még tökéletesebbe tette elszá.iását. Teljes engedelmességet akart:
"Egész életem folytonos nagy igen Istennek." Szentté akart lenni. Csak
egyaggasztotta: "Az a lehangoló, hogy a szentek majdnem mind nagy-
tehetségűek voltak." Magát igen lebecsülte. De megvetette a pesszimiz-
must. "Ne félj ... az igazán alázatos ember magát mindenre alkalmatlan-
'nak hiszi, de Isten kegyelméből egyszersmind képesnek is mindenre, amit
az' engedelmesség követel." Nagy energiával fegyelmezi magát: peniten-
ciából sohasem fűszerezett ételt, vizet csak egyszer ivott, mindig a sllá-
nyabb ételeket választotta, s mindig kevesebbet evett, mint amit kívánt.
-Az aszkézisben gyakorolta magát, s végül ez lett élete főtartalma, értelme,
megoldása és erénye is. De nem akart hivalkodni vele. Egyszer, mikor
a kórházból először visszatért, úgy fájt a térd-e, hogy nem tudott szenvedés
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nélkül lépcsőn járni. De ha valaki látta, mindig mosolygott. Egyszer tréf á-

sen rnondták neki: "Testvér, - nagyon nyiltan gyakorolja az aszkézist."
egyik szerzetes egyszer azt mondta neki: "Testvér, téves aszkézis, hogy
olyan szótlan." Kaszap István ekkor bánatosan mondta, hogy nem tud
igazán beszélgetni. Ezután pedig nagy akaraterővel nevelte magát a ked-
ves társalgásra.

Olvasta a Szentírást is, főleg franciául, s különösen gazdag volt imád-
kozó élete. Végtelen hosszú listát csinált magának, amiben azokat jegyezte
fel, akikért rendszeresen imádkozott. Többek között: parasztság, katonák,
munkások, egyetemisták, a budapesti és szegedi settlement, a nemzet erköl-
csének javulása, csavargók, tévelygők, kornmunisták, szakadárok, protes-
tánsok, gyermekbarátok, öngyilkosjelöltek, stb. Figyelte, hogy imádsága
nem gépies-e? Erre a kérdésre, tud-e Istenhez felemelkedni, egyszer .le-
verten válaszolja: "Nem szoktarn emelkedni." Az imádságoselmélkedés
technikáját is fejleszti 'magában. "Az elmélkedésben kissé erőlködni kell.
Ha lanyha vagy, vedd a korbácsot és menekülj Jézus Szívéhez!" Egyszer
észrevették, hogy reggel egy pohár vízből mosogatta a szemeit imádkozás
közben, mert álmos volt. Soka't küzködik a frgyelmetlenségével: "Ha nyi-
tott szemmel imádkozom, nem tudok összeszedett lenni. Ha becsukom a
szemem, fáj a fejem. Hát csak fájjon! Krisztusnak jobban fájt a tövis-
koszorú!"

És közben valami benső ösztönnel neveli magát a szenvedésre: "Sokat
kell foglalkoznom a szenvedéssel.: és elmélkednem róla, hogy teljesen át-
értsen), magamévá tegyem, örömmel fogadjam és viselhessem." Ekkor még
híre sem volt a betegségének: Érezte, hogy az ő engedelmességét ebben
fogja kipróbálni az Isten. Betegsége először egyszerűnek látszott, később
mind megfejthetetlenebbé vált. Orrvérzései, nagy kelései, a lágyékán
szörnyű gennyes daganatok. általános vérmérgezés, mellhártyagyulladás,
mandulagyulladás voltak a külső jelenségek, de ezek csak jelei voltak egy
teljes belső megfertőzöttségnek. A gyilkos kór megállíthatatlan volt.
Hosszú hónapokig bírkózott vele, egyszer csaknem meggyógyult, vissza-
ment a Manrézába, de betegsége újra elővette, s borzasztó kínok közt,
fulladásos tünetek közt halt meg felmetszett gégével. Betegsége alatt .már
híre kelt. Betegtársai. szerzetes társai vitték a hírét, hogy ez a fiatal
novicius milyen bátor szenvedője az Istennek. "Mily nagy szükség van
minderre az egyházban", írta és örvendezett: "Betegségében mennyivel
világosabban lát az ember!" Szenvedése nemcsak egyszerű heroizmusra,
de eleven keresztyénség re neveli: "Természet szerint: szeretem az egész-
séget. Természetfeletti szeritit: szetetem az lstentI" Szörnyen fájdalmas ope-
rációkat tűrt el jajszó nélkül, s rajongva mondja: "Két kézzel fogom és
iszom a szenvedések isten-szeretet poharát és folyton szomjasabb leszek
tőle! Bárcsak még többet szenvedhetnék! Adj nékem klcsúf'olással, arcul-
köpéssel, pofonveréssel tetézett' vértanú életet és kegyelmet mindezek el-.
visel ésére."

A testi szenvedések mellé lelkiek is járultak, mert a rendből beteg-
sége miatt el kellett mennie. Hazaviszik Székesfehérvárra, de itt állapota
rohamosan .rosszabbodik, visszakerül a kórházba, s egy sürgős gégemetszés
után egyedül marad a szobában, s már halálraváltan találják az ápolói.
Mellette kis papírra ezeket a sorokat írta: "Isten veletek, odafönn talál-



kozunk. Ne sírjatok,' mennyei születésnap ez, a jó Isten áldjon meg
benneteket" ...

* :::*
Ami ebből a pár sorból látható, az feltétlenül az, hogy nem minden-

napi rnélységű keresztyén lélekről van szó. Ez a fiatal magyar katolikus
valóban a mélyén járt a keresztény életnek. Néhány idézett mondata pedig
azt is jelzi, hogy nem mindennapi tehetségű pap is ígérkezett benne.
Feltétlenül intelligens, magávalragadó stílusú megnyilatkozásai vannak.
A magyar keresztyénség egész tábora, vagyis minden tábora hálát adhat
-érte az Istennele

Az evangéliumi keresztyénség világából persze csak fájdalommal lehet
figyelni azt, hogy ezt a fiatal keresztényt, aki egész életét ilyen szenvedé-
Iyes szerelemmel ajánlotta fel Istennek, annyi vallásos mellékgondolat és

.. me/lékkörü/mény zavarta. A neveltetésének tehertétele mindez.
Feltétlenül hisz a földi megtisztulásban, s az emberi tökéletességben.

A vallásgyakoi/atnak hisz. A mindennapos lelki fegyelmezés, a lelki-gyakor-
Iatok rabja, s bár igen meleg eucharisztia-kegyessége volt, s életét csupa
hálaadásból, a kegyelem élvezéséből akarta meggazdagítani, ez a kegyelem-
sóvárgás és kegyelem-élvezés nála mindig a vallásos gyakorlat erőszakos-
önerőltetésévé lesz. Számára lsten kegyelme inkább a segítő-kegyelem
,formájában vált ismeretessé, vagyis csak azt ismerte belőle, hogy Istell
kegyelme öt a kegyes, szent életben segíti mindig tovább. Alig tud azon-
'ban valamit a bűnöst megváltó Isten békességet hozó, törvényből és emberi
erőlködésből felszabadító evangéliumáról. Élete sokkal inkább vallásos
'törvények rabságába adott élet, mint Krisztus megváltottjainak belső, sza-
bad, engedelmes békessége.

Krisztushoz nem tud közvetlenül 'odaf'ordulni. Nem meri kihagyni
"Soha a sok közéje és az élő Isten közé ajánlott közvetítőt. Néha egyenesen
az a benyomá a ez embernek, hogy nagy tehertételként hordozza magával
ezt a sok vallásos kerülöutat. de nem meri őket átlépni. így ír egy beteg
barátjának: "Bárcsak adná meg önnek az Úr Jézus - a Szűzanya közvetí-
tésevel - az egészséget." Egy másik levelében: "Én már kb. meggyógyul-
tam - Szent József közbenjárására" ... Önre gyógyulást kérek "amit talán
'kieszközölnek a Kassai Vértanuk" ...

Ugyanígy áll a szenvedése értelmezésével. Világosan érti, egész életét
-a szenvedés adta Isten kezébe. Tudja, hogy számára ez az Isten parancsa.
A szenvedésben hűnek maradni, s ezzel szolgálni. Nyilatkozatai egész sora
-szerínt érti a szenvedése evangéliumi jelentőségét. Mégis, mikor halálára
készül, mintha engedni akarna a sok egyházi tannak, kegyességi befolyás-
nak, ködös és a Szentírás levegőjében érthetetlenül zavaros végrendeletet
tesz: "Jézusom Szentséges Szíve ... nem akarom fönntartani magamnak
az én szándékaimra sem imámat, sem szenvedéseimet ... visszaadom azo-
kat teneked ... Mindennek e/égtételi részét, a remélt jövendő purgato-
r iurn i szenvedést is, a purgatoriumi lelkek kiszabadítására ajánlom .... A
kieszköz/ő részeket pedig szentséges Szíved szándékaira aj ánlom föl. És az
én bűneimért mikor és mivel teszek eleget? Azért van a Purgatorium!
Ott engedd letörleszteni őket ... · mivel én nem rendelkezem többé semmi-
vel, még imával, szenvedéssel sem, hát egyszerűen téged kérlek fel Szent-
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séges Szív, imádkozzál értök és Te imádkoztassál értük szenteiddel, védő-
szentemmel Szent Józseffel, örzőangyalommal, angyalaiddal és Szüzanyám-
maI." Mennyi vallásos ballaszt terhelte ennek a mindenre kész keresztyén-
nek a lelkiismeretét!

Ami Kaszap Istvánban az emberi erőlködés, a kegyes komplilcáltság,
az neveltetése kérdése. Ami benne a puritán engedelmesség, a feltétlen
Isten-szolgálatra való elszánás, az közkincse a magyar keresztyénségnek,
sőt a világ-keresztyénségnek is. Mindenesetre példaképe lehet a magyar
ifjúságnak. Közülünk való alak. És közelebb lehet a mai fiatalernberhez,
diákhoz, cserkészhez, mint bárki más, a katolikus nevelés által felhasznált
példa-alakok közül.

, :!: * ..0

Ami Redig Kaszap István halála után történik vele és nevével, az már
semmiképpen sem illik bele az evangéliumi keresztyénség gondolatvilá-
gába, hitéletébe és kegyességébe.

Kaszap Istvánt a római katolicizmus "oltárra akarja emelni", s ezért
a szándékért ma már talán százezrek imádkoznak. Egy új magyar szentté-
avatási eljárás van útban, aminek a középkor óta szabványos jelenségei
a protestántizmus számára egészen idegenek és most közelről szemlélhetök.
Kaszap István reverendáját apró kockákra vágva árusítják, sennek 3!
"Kaszap ereklyének" segítségével csodákról számolnak be. De ugyanilyen
célból és érvénnyel alkalmazzak a már eddig háromszor szétforgácsolt fej-
fájából való "Kaszap-ereklyéket" is, s sírjáról többször hordták el már
a földet. Sírjánál (most már áthelyezték) állandó a búcsújárás, s százszámra
jelentettek már csodálatos imasikereket, sőt csodás gyógyulásokat. a hozzá
imádkozók. A "Kaszap István Lapja" állandóan közli a jelentett eseteket.
'Innen . és a "Kaszap 'István segíts" círnű legújabb könyvböl tömegével'
értesülhetünk ezekről a segítésekrőL

Az első csoda egy csákvári leánnyal történt, aki bénaságából gyó-
gyult meg a sírjánal. Azóta ehhez hasonló esetek ismétlődnek. Egy 34 éves
asszony hátgerincsorvadásból gyógyult meg, pedig már vasfűzőben [árt.
Egy férfi "pillanatok alatt" kigyógyult a tüdőbajból a sírjánál. Egy kis-
gyermek tüdő-mellhártya és vakbélgyulladásban betegedett meg egyszerre,
édesanyja a gyermekre tette a Kaszap-ereklyét és azonnal meggyógyult.
Egy ember kínzó fülbántalmákkal betegedett meg. Egy Kaszap-képet tett
éjszakára a feje alá és egy hirtelen csattanással meggyógyult a füle. Egy
kisfiú lábát amputálni kellett volna, de a combjára helyezett Kaszap-
ereklye megmentette. Egy kislány vánkosa alá tett ereklye 40 fokos lázat
vert le. Egy trachornás diáklány egy Kaszap-fényképpel keresztett vetett
a szemére és meggyógyult. Egy asszonynak nem volt zsírja, Kaszap István-
hoz könyörgött, s 'még aznap kapott vidékről. Egy másiknak el kellett
volna utaznia, de hiányzott a pénze. Még aznap imádságra megkapta. Egy
leány viharba került volna, ha még akkor tartott volna, mikor kijön a
gyárból. De nővére imádkozott, hogy addigra szűnjék meg a vihar, s így
a könnyen öltözött leány már jó időben jöhetett haza, stb., stb.

A protestáns keresztyénség tisztelettel adózik a római katolicizmus-
nak, hogy az imádság erejében való hitet tiszteletreméltó erőben őrizte
meg. Bevalljuk magunknak, hogy a hit által való gyógyulások hitét is
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komolyabban őrizte meg, mint a mi gyakorlati vallásosságunk. Mégis ne
feledkezzünk meg arról, hogy valóban hívő evangélikusok is hány olyan
esetet tudunk.. amikor Isten meghallgatta imádságunkat. Aki egy kicsit

. körülnéz, köztünk is akárhány esetet hallhat, amikor Isten meggyógyította
egy-egy emberi tudománnyal gyógyíthatatlan betegünket, akikért imád-
koztunk, vagy megmentette halálos veszedelemből azt, akiért imádkoztunk.
be az ilyen csodákat mi nem kürtöljük világgá. Inkább Istennek adunk
hálát és pedig egyedül Istennek. Mert az imádság segítő erejét és a hit
által való gyógyulásokat, s minden segítséget mi egyedül és feltétel, köz-
vetítö nélkül Istennek tulajdonít juk. Kegyes, szentéletű, hívő keresztyé-
neket jelentőségükhöz mérten tisztelünk, köztük Kaszap Istvánt is, de
nem tehetünk mást, mint hogya megholtnak nevével, személyiségével,
ereklyéivel, imádságaival való sáf árkodást hiábavalónak tartjuk, s olyan"
nak, ami az egyedül imádandó egyetlen hatalmas és jóságos Isten imádását
elhomályosítja. Ezért az evangéliumi keresztyénség ezt veszedelemnek
tartja. Tisztában vagyunk azzal, hogy a háborús idők kedveznek az ilyen
vallásos kultusz kifejlődésének, s azzal is, hogy az ilyen mozgalorn hívein-
ket is kísértésbe ejtheti. Ilyen kísértésbe került híveinket arra kell figyel-
meztetnünk, hogy egyedül Istentől várhatunk igazi segítséget. Ő a m]
egyetlen Urunk és Istenünk s ez azt jelenti, hogy nekünk egyedül csak
Őbenne kell és szabad bíznunk. Jézus is visszautasította a kísértőt, aki
escdat tett volna kedvéért és ennek a világnak minden hatalmát és kincsét
lábai elé rakta volna. Ha Jézus tanítványai akarunk maradni, mi nem
fogadhatunk el sem segítséget, sem hatalmat, sem csodát, senki mástól,
mint egyedül Őtőle. S azért, hogy Jézus tanítványaI maradhassunk, el kelt
utasítanunk, hogy hitünk, Istennek velünk cselekedett csodái propagandává
legyenek, még akkor is, ha ez a propaganda csábít, előnyt és hatalmat
ígér. Gondolnunk kell Jézus szavára. Ő tiltotta, hogy hitünk titkait, Isten
kegyelmének ajándékait kitereg essük a hitetlen világ előtt (v. ö. Máté 7, 6).

Mindezt azért mondtuk el - (annak ellenére, hogy rajtunk kivül
álló egyház ügyéről van szó) - mert a Kaszap István kultuszát propagáló
iratokban a protestánsok felé való felszólítások, s üzenetek is napvilágot
láttak. írnak "református emberekről", akiknek "eleinte szokatlan volt,
hogy Kaszap Istvánhoz forduljanak, de később emiatti nyugtalanságuk el-
oszlott", s mivel közbenjár ása hatásos volt; "eThatározták, hogy áttérnek
a katolikus vallásra" (Kaszap István segíts! 64. oldal). A Kaszap-Bizottság
"jélentéseiből kitűnik, hogy tisztelői között másvallásúak is vannak" (u. o.
177. oldal). Hallunk imádságokról, amiket egy reformátussá lett volt római
katolikus pap "megtéréséért" mondottak. (Életet Krisztusért 182. oldal.)
És tudunk protestánsokról. akiknek betegségük idején Kaszap-ereklyét
küldtek római katolikus barátaik.

Ezekben a bizonytalan időkben különös hivatása az evangéliumi
keresztyénségnek. hogy tekintetét egyenesen és teljes bizalommal emelje
fel a Fiát áldozó Istenre és magát mindenestől és egyedül Őreá bízza.
Ebben a bizalomban és feltétlen Istenhez-kötöttségben Kaszap Istvan szép
magyar példánk. De a Kaszap-kultusz számunkra egészen idegen és el~
fogadhatatlan, mert általa nem kerülünk Istenhez közelebb, hanem el-
távolodunk tőle.

Deesery Lászw



Keresztyénség és műveltség.

ll?

A keresztyénség és műveltség problémájával tulajdonképpen minden
keresztyén ember sz embekerül, amikor a műveltség különféle javaiban
részesedik. Felvetődhet benne a kérdés: összefügg-e a keresztyénségern
és a műveltségem ? Kapcsolatról van-e itt szó, vagy esetleg éles, döntő
"vagy-vagy"-ról? Első pillanatra talán hajlandók vagyunk gyorsan ki-
mondani a feleletet, azonban, ha a kérdés mélyére tekintünk, akkor f'el-
tárul előttünk a .pr oblérna a maga közel kétezeréves mélységében és min-
den művelt keresztyén emberre kiterjedő távlatában. Koronként és szemé-
Iyenként a legkülönbözőbb és egymásnak ugyancsak ellentmondór véle-
ményeket találjuk e kérdésre vonatkozónak. E helyütt, sajnos, nincs térünk
arra, hogy a kérdés részleteibe és szövevényeibe is belepillanthassunk,
.inkább csak az egyes feleletekben megjelenülő irodalmi harcot és a
nyomán Ielf akadó megoldást álltthatjuk magunk elé.

Tulajdonképpen két pólus, két szélsőséges álláspont közé sorolhatók
a vélemények a szerint, Ihogy rnelyikhez köz elítenek inkább. Már kor án
kialakult a vélekedésnek ez a két főiránya s egészen napjainkig ér a
hatásuk.

Amikor a keresztyénség életének első századaiban az üldözések meg-
szüntek, még nagyobb veszély várt az egyházra: az elpogányosodás. Egyre
nagyobb törnegek özönlöttek-az egyházba, s hozták magukkal régi szoká-.
saikat és műveltségük et. Ez a műveltség azonban ezredéves, fejlett, jól
csiszolt, magas színvonalú kultúr a volt, hiszen e klassz ikus kultú ra érté-
keiből a mai napig merít az emberiség. (Platon és az idealizmus.) Ekkor
vált először egzisztenciális kérdésse az, hogy milyen magatartást tanusit-
son a keresztyén ember a kultúr ával szemben. Az egyik irány hajlandó

.volt a pogány kultúr ával szövetségre lépni, míg a radikálisabbak mereven
elutasították maguktól ezt a gondolatot, viszont a harmadik, közvetltö
nézet igyekezett a hit elsőbbségének a nyornatékozása mellett a művelt-

éget a hit szolgálójává (ancilla) tenni.
a) Igy például a páratlan termékenységü Origenes-ről írja Hierony-

mus: "A keresztyének és filozófusok véleményét egymással összehasonlí-
.totta és a mi vallásunk összes hittételeit Platonból, Aristotelesből, Nume-
niosból és Cornutosból megerősítette." Tehát a keresztyén tanítás igazol-
ható és "érthető" a görög kultúra legnemesebb alkótásából, a filozófiá-
'ból is. Nagy Vazul, Nazianzi Gergely és általában a görög egyházatyák
'túlnyomó része a görög géniusz alkotásai iránt rokonszenvvel viseltetett.

b) A latin egyházatyák ezzel szemben már sokkal elutasítóbbak e
téren. Tertullianus szenvedélyes tűzzel ostorozta a klasszikus kultúrát, s
minden eretnekség és bűnös elmélet forrásának nevezte, ami mind balgaság
lsten előtt és tőle való elszakadás. Arnobius és tanítványa Lactantius egyre
széfesebbre feszítik az ellentétet a keresztyénség és a klasszikus műveltség
között.

c) E felfogások szélsőségét Augustinus-nál (354-430) látjuk kiegyen-
Jítve, aki a De doctrina Christiana-ban "a hét szabad művészet" minden
ág át úgy tudja értékesiteni, hogy azok a keresztyén tanításban részben

pr opedeutikus szerepet kapnak, részben a Szentírás tudományának a segéd-
tudományaivá, szolgálóivá lesznek, amennyiben ellent nem mondanak a
keresztyén hitnek.

Augustinus egy időre megoldotta a keresztyénség és műveltség viszo-
nyát. Azonban egyre inkább tért hódított a műveltséggel való szövetkezés-
nek a gondolata. A skolasztika nem egyéb, mint a legmerészebb eklekti-
cizrnus és szintézis, amellyel a keresztyén tanítást össze akarták egyeztetni
a filozófiával, az emberi bölcseséggel. Sőt például a nominalizmus és realiz-
mus harca már nem is keresztyén, hanem filozófiai probléma volt. Aristo-
teles és vele a "keresztyénné tett" filozófia, mint zsarnok ült a középkori
keresztyénség nyakán. A reneszánsszal és humanizmussal pedig a mérleg
végkép a- műveltség javára fordult, természetesen a keresztyénség rovására.

Luther-ben azután elemi erővel tört fel a keresztyén ember lángoló
haragja a pogányos keresztyénség ellen, szívesen beszél "Narristoteles"
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gondolatainak haszontalanságáról s a "Nél1let nemzet keresztyén nemes-
ség éhez" (1520.) írt iratában azt moridja, hogy a Szentir ásban gazdagon
és bőséggel taníttatunk olyan dolgokról, amelyekről Aristotelesnek hal-
vány fogalma sem volt, s mégis a halott pogány csaknem elnyomja és
háttérbe szorítja az élő Isten könyvét. Isten igéjének niinden elhornályo-
sítójával kérlelhetetlenül harcba száll s nem kíméli a skolasztikus teológiát
s a .klasszikus műveltség pogány elemeit sem. Azonban mégsem kultúr a-
ellenes. A keresztyén nevelés' és élet középpontjába Isten igéjét állította,
viszont sohasem szabad elfelejtenünk, hogy Luther volt az, aki több év-
századot megelőzően hirdette az iskolázás kötelezövé tételének sziikséges-
ségét! A reformáció terjesztése szoros összefüggésben volt az írás-olvasás
elterjedésével, hiszen a Szentírással való személyes kapcsolat csak ennek
az útján érhető el. De nemcsak a műveltség alapelemeinek a nyujtásával
törődött, hanem azt írta az előbb említett ir atában, hogy "az egyetemek-
nek is szükségük van jó, erős reformációra". Nemcsak a teológiai kar nak,
hanem a "facultas ar tiumv-riak, sőt a jogi karnak az átszervezéséhez is
mély és döntő jelentőségű szempontokat adott. 1524.-ben a városokhoz
fordul az iskolafenntartásra vonatkozó felszólítással, 1530-ban még nagyobb
nyomatékkal buzdít keresztyén iskolák terjesztésére. Hogy Luther a
műveltség mely elemeit tartotta szükségesnek, azt kiválóan szemlélhetjük
"A nérnet nemzet keresztyén nemességéhez" írt iratában, ahol az egye-
temek reformjára vonatkozó tanácsa kitér az egyetemek könyvtárára is.

, A könyvek között elsősorban a Szentírásnak kell ott lennie, még pedig
héber, görög, latin, német nyelven, s ha még több nyelven is megvolna,
akkor azok példányai is legyenek meg. Azután következriek a Szentírás
magyarázóinak a művei. Ezek minél nagyobb számban legyenek meg.
A régi atyák írásai éppen úgy, mint az újabbakéi, bármilyen nyelven
írták is. Majd azok a munkák következnek, amelyek a nyelvek tanulásának
szolgálatában állanak. Ilyenek a nyelvtanok. a görög és latin költök, Irók, '
szónokok, történészek munkái. "A hét szabad művészet .. min den könyvé-
nek is ott kell lennie (grammatika, dialektika, retorika, aritmetika,
geometria, musica, asztronómia), nem hiányozhatnak az orvostudomány
és jogtudomány könyveí sem. Kiemeli továbbá a krónikák és a történeti
munkák fontosságát; mégpedig lehetőleg minden fontosabb idegen nép
történetéből legyenek ott rnunkák, mert a világtörténelmen keresztül
lehet látni Isten cselekvesét s egyúttal tanulságot lehet gyüjteniök a vilá-
giakban a jelen országvezetésre. - Ezekből világosan láthatjuk, hogy
Luther kor a műveltségét éppen nem vetette meg, hanem azt Isten igéjének
a szempontjából értékelte és ítélte meg. A keresztyén ség tehát - Luther
nyomán - kultúrkritikát is jelent s Isten igéjének a mérlegére állítja az:
emberi élet minden mozzanatát, így a kultúrát is. Ez a műveltségnek éppen
nem a halálát, hanem az Isten akarata szerintivé rendeződését jelenti.
A reformáció keresztyénsége ebben az értelemben látta a műveltséghez
való viszonyát s ez adott új lendületet a XVI. században az iskolai élet új
felvirágzásának. Melanchthont közel ezer iskola' megalapítójának tekintik
közvetve, vagy közvetlenül; jórészt az ő hatására indul meg az egyetemi
élet Tübingenben, Heidelbergben, Greifswaldban, az oderai Frankfurtban,
Rostockban, s emelkedik a hallgatók létszáma Lipcsében és Wittenber~-
ben is. A magyar történelemben is köztudornású, hogya reformáció és
iskola mennyire összetartozott. A részletekre, sajnos, itt nem térhetünk ki.

A reformáció által adott megoldás a keresztyénség és műveltség-
kérdésére, - ugyanúgy, mint Augustinus felelete is - bizonyos idő mulva
elhornályosodott, a megtalált egyensúly ismét felbomlott, s napjainkig ,
sem állott helyre. Az újkor keresztyénségében és műveltségében egy-
aránt jelentős változasokat hozott, ami a vélemények rendkivüli sokféle-
ségére vezetett. Ezt a sokszínű, tarka gondolatanyagot három nagyobb
irányban foghatjuk össze. -

a) A XVI. századtól kezdve látszólagos következetességgel, de való-
jában a legkevésbbé összeférhető elemekből fejlődött ki a naturalizmus.
amely a természetnek, a természeti adottságoknak tulajdonít kizárólagos
jelentőséget, s ennek révén megteremti a "természetes vallást", természet-
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jogot, természetes erkölcsöt, természetes államot. Rousseau-i irányzata már
kultúraellenes is. A keresztyénséggel tudatosan szembefordul minden idők
naturalizmusa. s így ez az álláspont - ha a kultúrával egyáltalában meg-
fér - teljes szakítást. jelent a keresztyénséggel.

b) 'Sokkal kornolyabb, sőt napjainkban is legnagyobb hatású az tdes-
lizmus felelete a kultúra és keresztyénség viszonyára. E szerint a kultúra
:az igazság, jóság, szépség és isteni örökértékű eszmények szolgálata. Ennek
történeti formái : a tudomány, erkölcs, művészet, vallás. A valláshoz tarto-
zik természetesen a keresztyénség is, s így a keresztyénség egy rész a kul-
túra egészében, ez is az ember tökéletesítését és nemesedését, szolg álja
éppen úgy, mint a másik három, de e négynek az együttes hatása adja
az igazi harmóniát, a humanista eszményképet. .

c) Erős hangú ellenmozgalom indult ez ellen a felfogás ellen. E törek-
vések mögött a dán Kierkegaard befolyása rejlik. Szóvivői a keresztyén-
.ség és kultúra örök feszültségére hivatkoznak, s a kultúrprotestantizmus
elleni küzdelrnükben odáig mennek, hogyakeresztyénség és kultúra
.között minden kapcsolatot elvetnek, s a kultúrában az Istentől elpártolt,
l'ázadó ember önállósítási törekvését látják.

Már e három gondolatcsoport is mutatja, hogy az elektikus Qrigenes
·és a szigorú Tertullianus óta nem sokat haladt előre a probléma ..• honban
.nern is előre kell mennünk és új megoldást találnunk, hanem vissza kell
térnünk Luther útmutatásahoz.
. Ennek alapján világos, hogy az evangéliumi keresztyénség mást nem
hirdet, mint a kereszt igéjét, a Jézus Krisztusban lett bűnváltság ajándé-
kát, Isten döntését, amellyel a Jézus' Krisztusban való hit által kész helyre-
.ál\ítani az "első Ádám" óta megromlott viszonyt. A keresztyénség lényegé-
ben tehát nincs semmiféle kultúrparancs. A Jézus Krisztusban való új
életre elvezetheti a Szentlélek azt az egyszerű embert is, akinek nincs sok
részesedése a műveltség javaiban. Jézus Krisztus egyszerű ·halászainak és
'vámszedöinek sem volt szükség ük arra, hogy az igazság, jóság, szépség
-eszrnényeinek a magukban való realizálása által jussanak el őhozzá.
. Oe igenis összefügg a történelmi alakulások folytán! Amint az egy-
ház élete a történelemben megy végbe, s így elválaszthatatlan az emberi
egyetemes történelemtől, ugyanúgy a kultúrával is állandó kapcsolatban élt
-és él a keresztyénség. A kultúrmozg almak csaknem mindig áthullámzanak
.az egyház testén, a keresztyén hívők közösségén is. E történelmi helyzet
folytán a keresztyénség ma már nem taszíthat ja el magától a műveltséget,
mert élete a kultúra megvalósításának a folyamába és színhelyébe van
.agyazva: a történelembe. Erről az oldalról nézve a keresztyénség és művelt-
.ség a történelem folyamán immár elválaszthatatlan kapcsolatba került
egymással. .

. Ettől a kapcsolattól nem kell félteni a keresztyénség et addig, míg
.a kereszt igéjét szolg álja tisztán és igazán, mert akkor Luther irányitása
.alapján Isten igéjének a mérlegére meri vetni a műveltséget. Éppen Luther
.kultúrkritikája alapján láthattuk, hogy nagyon. téved a kultúrprotestantiz-
musra túlzottan reakciós gondolkodás, amikor azt hiszi, hogy a kultúrát
.az ördög találta ki. Holott a gerince összefügghet az Isten igéjéről szóló
tanítással is, és a keresztyén testvéri szolgálat és keresztyén közösségi élet
-céljaival. A lehetőség megvan erre. Éppen az a keresztyénség feladata, hogy
élje' a 'keresztyén életet kulturális vonatkozásban is! Hogy mint a reformá-
torok korában, ma is legyenek emberek, akik a Jézus Krisztus foglyai,
.s akiknek a hite átizzik a műveltség elemein keresztül is, hogy ettől formá-
lódjék a kultúra Isten akarata alá. '

Oe nem kell ettől a kapcsolattól félteni a műveltséget sem. Hiszen
ma a nyugati kultúra minden ellenkező látszat ellenére is beteg. Találóan
rnondja az angol Wallace: "A hiányos erkölcsiség a modern kultúra nagy
szégyenfoltja és az igazi haladás legnagyobb akadálya. A természetben
való uralmunk a népesség gyors szaporodására és nagy gazdagság össze-
:halmozás ára vezetett; de mindez annyi szegénységgel, oly sok fajta gonosz-
tettel járt, annyi rút érzés és heves szenvedély kifejlődésének kedvezett,
:hogy azt kell kérdeznünk: vajjon a, népek szellemi és erkölcsi állapota



átlag nem rosszabbodott-c, s vajjon a hátrányok nem nagyobbak-e az elő-
nyöknél? ... A fizikai tudományokban és azok gyakorlati alkalmazásában
elért bámulatos haladásunkhoz képest társadalmi és erkölcsi életünk a bar-
bárság állapotában maradt." Az ember még a XX. században sem válthatja
meg magát a tudományával. Nyomorult, bűnös és szegényes műveltségünk
elszakadt már Istentől, s tántorogva próbál a maga útján járni, e kultúra
valóban kiálthatna az evangéliumi keresztyénség után, mert céltalansága
csak úgy kaphat igazi értelmet, ember felé fordult irány~ csak így ívelhet
Istenhez. Nem kell a keresztyénségtől félteni a kultúrát!

Evangélikus értelmiségünk egyaránt benne él a keresztyénségben és
műveltségben. Éppen reá vár az a feladat, hogy élje a keresztyénség és
műveltség lutheri értelmű viszonyát, hogy keresztyénsége kovész legyen
a kultúrában, s megkelessze azt a betegség állapotából a Krisztusban való
.új életre!

Dr. Ottlyk ErlllJ

Magyarországi Evangélikus Egyház.
1. Hazánkban al evangélikusok legnagyobb része a Magyarországi

Evangélikus Egyház szervezetébe tartozik. Számszerűen nem lehet meg-
mondani, mennyien. Úgy becsülhetjük, hogy az evangélikusoknak 6/7 része,
kb, 6X) ezer.

Azok az evangélikusok, akik nem tartoznak a Magyarországi Evangé-
likus Egyházhoz, a következő egyházi szervezetekben élnek:

a) a magyar királyi Honvédség Protestáns Egyhái Szervezete (a hon-
védség tagjain kívül beletartoznak a honvédség tényleges tagjainak - nem
önálló - evangélikus hozzátartozói is),

b) "a Magyarország erdélyi részeiben levő ágostai hitvallású evangé-
likus német vezérfőesperesség" (székhelye: Beszterce),

c) azok a délvidéki egyházközségek, amelyek együtt .Délmagyar-
országi német evangélikus egyház"-nak nevezik magukat.

Ezúttal a Magyarországi Evangélikus Egyházat mutatjuk be - vázla-
tosan, és elsősorban az egyházegyetemet ismertetjük.

2. Önkormányzati testületel.
a) Egyházegyetem. Ez a legfőbb önkormányzati testület. Élén az

egyetemes egyházi és iskolai felügyelő áll. E tisztét 20 év óta báró Rad-
vánszky Albert tölti be. Mellette az egyetemes közgyűlésen elnöktárs és
az egyház lelki életének irányitója a hivatala szerint legidősebb püspök,
jelenleg: Kapi Béla dunántúli egyházkerületi püspök. Az Egyházegyetem
korrnárryzó és képviseleti hatósága a közgyűlés (röviden: egyetemes köz-
gyűlés). Bizonyos meghatározott ügyekben az egyetemes presbitérium
intézkedik. Az egyetemes kőzgyűlést rendszerint november első felében
tartják, Budapesten. Az egyházegyetem életének keresztmetszetét kapjuk
ilyenkor. Azért is, mert ekkor szekták évi közgyűlésüket és konferenciá-
jukat tartani az országos egyházi egyesületek is.

b) Egyházkerületek. Négyegyházkerületünk van: a 'bányai, dunán-
inneni, dunántúli és tiszai. Ezeket majd egyenként fogjuk ismertetni. Az.
<egyházkerület élén a püspök és az egyházkerületi felügyelő áll. .

c) Egyházmegyék. Számuk összesen 25. Az egyházmegyét az esperes
. és az egyházmegyei felügyelő képviseli és kormányozza.

d) Egyházközségek. Az egyházközség élén az egyházközségi lelkész és
felügyelő áll. Megkülönböztetjük az anya-, leányo, fiók- és missziói egy-
házközségeket (az egyházközség szervezetén belül esetleg még a szórvá-
nyokat is). A missziói egyházközség maga is voltaképpen átmeneti szer-
vezet az anyaegyházközség felé. Ezért könnyen érthető, hogy missziói egy-
házközség eink szintén többféle fejlődési fokozatban állanak előttünk. Néme-
lyik még alig indult el az önállósulás felé, a másik már független azoktól
8Z egyházközségektől, amelyekhez eddig tartoztak a tagjai. A már önálló-
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sodó missziói pontokat is számítva, a Magyarországi 'Evangélikus Egyház-
;ban az anya- és missziói egyházközségek száma jelenleg 367,.

3. Kormányzata . .Amint az egyházegyetemet a közgyúlés kormányozza
és képviseli, ugyanúgy az egyházkerületet, az egyházmegyét és az egyház-
községet is, Mindegyik önkormányzati testületnek van presbitériuma. Ezen
kívül az egyhátközségnekesetIeg képviselő testülete is van.

A Magyarországi Evangélikus Egyház kormányzatát röviden képvise-
leti-püspöki vagy képviseleti-felügyeleti korrnányzatnak nevezhetjük. Az
'egyház életének belső, ősi, organikus erői közül ez a kettő: a képviselet
sziiksége és a pÜ$pöki (felügyeleti) funkció (működés) a .történelern folya-
mán istenáldotta egyensúllyal találta meg helyét hazai egyházunk korrnány-
zatában. Saj átos hazai alakulás eredménye ez a kormányzat. Ezért nem
lehet idegenből vett jelzőkkel meghatározni és ezért különleges megbecsű-
lésünkre méltó.

SZÉLJEGYZETEK
Megdöbbentő módon
jel.entkezik a munkaerőhiány min-
den téren, de különösen a mezóg az ,
dasági munkánál és az ipari terme-
Iésnél. Tíz és tízezer munkást tudna
az ipar ma foglalkoztatni az eddi-
gieken kívül, de egyelőre erre nincs
lehetőség. A falu, különösen az
őszi rnunkák befejezése után, on-
totta a fiatal rnunkaeröket, ipari
városok lakossága óriási arányban
duzzadt fel, de most, amikor csa-
ládok és a föld várják vissza a
pénzszerzésre indult fiút, kiderült,
hogy nincs mód a visszatérésre!
Nem csoda tehát, ha az illetékesek
a polgári mozgósítás új lépéseit kö.
vetelik, . hiszen mind a mezőgazda-
.sági, mind az ipari .terrnetés mene-
tét a létérdek diktálja, Előrelátha-
tólag sor kerül tehát arra, amit
a tengelyállamok már meg is kezd-
tek: a murrkásernberek központi
irányítására . '. Egyidejűleg veti fel
az új iparügyi miniszter a kérdést:
mi legyen a háború után? Már most
is csak az ipari termelés mintegy
]5.000 olyan "szükségtisztviselő"-
'vel .dolgoztat, akiknek murrkakörét
csakis háborús körülmények biztd-·
sítják és mintegy 150.000 segéd-·
munkás kapott helyet a hadianya-
gm gyártó gépek mellett! Beismerte
a' miniszter, hogy ez a "kis nép-
vándorlás" nem kívánja eddigi út-:
ját visszafelé is megtenní, tehát he-
lyet kell szorítani számukra, ha nem
is mindenki számára, az ipari élet-
'ben. Ez a józan meggondolás nem
is kivihetetlen, bár sok mindentől.
függ. Amikor ugyanis a mai tempó

Sólyom Jenő

pénzügyi megalapozásáról szó van,
iszonyú számok röpködnek a leve-
gőben . " Csak kis része is elégsé-
ges lesz akkor, hogy Magyarorszá-
gon olyan háború utáni építő mun-
ka induljon el, amilyen még nem
volt. Ha hadseregünk egyszer le-
szerel, megindulhat népünk szoci.
ális, kulturális, egészségügyi fel-
szerelése s az a belső hadjá rat,
amelynek nem véres sebesültjei és
halottai vannak, hanem újszülött-
jei, akik azt a reménységünket táp-
lálják, melyet sokan így fogalmaz'
tak meg: húszmilliós magyarság!

Miért nem fizet egyházi adót
a magánvállalkozás ? - kérdezhet-
jük. Svájcban három évvel ezelőtt
szóba került már, sajnos nincs ér-
tesülésünk arról, hogy milyen ered",
ménnyel. Bizonyára nyugalmasabb
.ídöre 'halasztották a vitát., Pedig
éppen ez a háború és a vele jár ó

nagy vállalkozói kereseti lehetőség
adja a kérdés időszerűségét! Ha t.
i. valakinek a nevén áll kisebb vagy
nagyobb üzem, személye és jöve-
delme és vallása szerint kell terhet
viselnie egyháza javára, de ha még
másokkal társul, töke erősítvén a
tőkét, nagyobb nyereséggel működ
nek, de már a vállalkozás - legyen

,az Ic 1'. t. vagy r. t. - nem ta re
tozik résztvenni ilyen teherviselés~
ben. A gyakortatban ugyan látha-
tók je!enségek, amelyek reményt-
keltők, példásak, de ez nem altalá-

:Tl.OS. Vannak gyülekezetek, amelyek
szint.e anyagi alapjukat a területü-
kön, fekvő vállalatokban bírják, de
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ezeket ujjunkon számolhatjuk meg. tötte össze. Szerinte a magyar fil-
Ilyen támogatások tisztára az ösz- mek nagy hányada kiz árólag töke-
szeköttetésektöl jóbarátságtól, be- gyarapítás céljából lát napvilágot.
járatosságtól függnek, de ennek Mindegyiknél a nagy és még na-
változásával meg is szüntethetnek gyobb nyereséget kívánják bizto-
minden anyagi érdekvállalást. Ha sítani. Ezért - mielőtt a felvételek
városok, községek juttatnak se- megkezdödnének - már elindul
gélyt egyházi kulturális vagy bár- saitönkban a fizetett hírverés,
mely más 'társadalomépltő célokra, .amely nem szűnjk meg addig, arníg
rendesen a gyülekezetek léleksza- .a film el nem kerül vidékre. -
mának arányában, miért nincs le- ',Egyszerre két bántó, és nemzetpo-
hetőség ugyanerre a magán vállal- litikai szempontból határozottan s.
kozások részéről? Szinte elképzel- kiméletlenül helyteleníthetö mag a-
hetetlen lehetőségek nyilnának egy- tartásról van itt szó: a filmgyártás
házaink előtt, ha szabályoznak tör- és a sajtó együttesen kárhozatos,
vényszerűen ezt a kérdést. Ternplo. magatartásáról. A pénz 'alatti' rab-
mok, gyülekezeti 'hilpk,Jfjúsági, ",.szolgaélet ez, amely naponta fer-
otthonok egymás után 'é'pülhe.tne- .~ töz rnillió és millió embert. Lehet-e
nek s ezzel lehetövé válnék 'az erő--'<,;magyar"-nak mondani rnindkettö-
teljesebb lelki munka is. Sajnos az' jük magyarkodó, nemzetiszínes,
egyházak munkáját nem becsülik handabandázó eljárását akkor, ami-
fel annyira) amennyit az valóban' ko r a betű és a kép hatalmának
népünknek jelent. Ha lehetséges csúcspontjára jutott el?, amikorr
volna egy vonással eltörölni az ed- hivatásul adatott a tiszta lelkiisme-
digi egyházi munkát,vajmi kevés ret, a hazaszeretet, az önzetlen ál~
lelki erő maradna, bennünk. Ennek dozatkészség hirdetése és terjesz>
fokozása pedig csak akkor .lehetsé- tése? Csoda-e tehát, hogy ifjúsá-
ges ha fokozott a, .tárnog atás is, gunk bódultan tolong, oda, ahol
amely a pénzvilág részéről felénk tervszerűen )eszoktatják lelki és,
ir ányul . . . testi tisztaságról, a házasságot csak

" '{"1 •• arnnak megtörésévei és a szokásos
A magya,r 1 mgyartas háromszögben emlegetik, az 'élet
ellen sokszor hangzott el keruoly derűjét, boldog vidámságát felcse-
vád, .hogy nem tud megszabadulni rélteti'k ,,2000 méter'es röhög és'<r e
az iparszerűségtöl, a pénz-hez vall) selfeledtetik mindenkivel, hogy ma-
kötöttségtől s így 'nincs mód arra, mindenütt és mindig erőt kell SU7

hogy munkája a, filmművészet pár t. gározni, fegyelmet "hirdetni, m indig'
fogása legyen.' Visszhangt alan cik- nagyobb és előre fel nem becsül-
kek tárták fel az aránytalan arányt, hető áldozathozatalra felkészíteni:
amely a híg operett-filmek mellett Jól van ez így? Az ill et é k ese k-
imitt-amott mutat fel csak komoly ne ik jól van ez így? Mert né:'
próbálkozást. Nyilatkozott' azonban pünknek nincs vszüksége sem pénz-
egyik rendező, aki tapasztalatau éhes vállalkozókra, sem az őket
saját' viszontagságai alapján gyüj- kisz olg álókr a .. ~

Szinnyei József, a nagy magyar nyelvtudós április 14-én meghalt. Neve-
tudományos életünkben ésemlékezetünkben is helyet kér. Munkája nyomán,
lett megdönthetetlen tudományos tétel, hogy a magyar nyelv finn-ugor;
eredetű. A magyar és .a finn kapcsolatok kornoly elmélyitője és építője volt,

, A svéd-magyar kuItúrkapcsoJatok terén számottevő állomást [elen-
tettek a budapesti svéd napok. Kiemelkedő eseménye volt e napoknak Col-
linder upsalai egyetemi tanár magyarnyelvű előadása a lappók életéről a-
Gr. Teleki Pál Tudományos Intézetben és a lappok költészetéröl a rádióban.
(Érdemes megjegyeznünk, hogy kb. két hónappal ezelőtt avatták fel Stock-
holrnban a Magyar Intézetet.)

A magyar könyv napról-napra becsesebb portéka lesz. Bámulatos mér-
tekben növekedik könyvterrnésünk s vele egyidőben az olvasók tábora is.
Annál elszomor.ítóbb jelenség az íróink között dúló harc. Míg ez a harc
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a- kritika eszközeivel folyik, addig építő értékű. De súlyos erkölcsi válsá-
.gunk jele, hogy a harc egyre inkább személyes jellegűvé válik és egyre
alantasabb eszközökhöz nyul, Különbözö pártállású "folyóirataink" tág

/ teret adnak a saját gusztusuk szerint való íróiknak, hogy fütyköseiket
forgassák egymás felé. Az egész harcban két megnyugtató megnyilatkozást
láttunk. Az egyik népi Íróink Református Élet-beli megnyilatkozása Erdélyi
József irányában, hogy t. i. nem róják fel neki ellenük intézett támadásait.
A másik Kodolányi János írása a Magyar Életben. Allítja és taglalja, hogy
.az íróink között folyó háborúskodás alapja: erkölcsi válságunk. Annál gro-
.teszkebbül hat irodalmi és- művészetí kérdések bíróság elöttí eldöntése.
Harsányi kentra Juhász ponyva perben nem az a fontos, hogy megítéli-e
a raagyar bíróság Harsányinak az 5000 pengős erkölcsi kártérítést, hanem
az, hogy a magyar bíróságnak irodalomtörténeti ítélő fórummá kell vál-
nia, hogy kimondhassa : ponyva-é Harsányi munkája vagy nem? 'Úgy lát-
szik a példa ragadós. Mert közben egy festegetö és kiállító orvosprofesz-
szor és az öt dilettantizmussal vádoló festőműv.ész között is a magyar bíró-
.ságnak kellett rendet teremteni. Szomorúan jellemző tünetei ezek szellemi
életünknek.

A Szigligetl Társaság felszázados jubileumát ünnepelte Nagyvárad.
A térsaság különösen a román megszállás alatt végzett nagy jelentőségű
kulturális es magyarság-mentő munkát. A felszabadulás után pedig min-
den felszabadult erőt az erdélyi és magyar szellem ápolására állított be.

Győr sz. kir. város évi 20.000 pengős jubileumi alapot létesített a
magyar tudomány, irodalom és művészet támogatására. A Gyergyói Erdő-
birtokosok Fakitermelő Szövetkezete pedig tiszta nyereségéből 5000 pengöt
fordít egy szórványmunkát végző lelkész költségeinek fedezésére. 25.000
pengőból pedig két egyetemi hallgató és húsz középiskolás diák taníttatá-
sának költségeit fedezi. Mind a két példa szép és méltó a követésre.

Színházi életünk eseménytelenségében még a jubileumok sem hoztak
felüdülést. A Gerhardt Hauptmann jubileumára felújított Henschel fuvaros
lehetett az előző háború elötti idők egyik nagy darabja. A sziléziai "Heimat-
kunst"-ra visszatekintő darab azonban nem tudott semmit sem mondani
a mai színházlátogatóknak. "Az igazi passio" dramatizálva mutatta
.Jézus Krisztus szenvedését és halálát. Az eddigi passiójátékokhoz mérve,
inkább visszaesést mutatott. Éppen ilyen eseménytelen filmszínházaink
-dérnonos, ópiumkeringős, Karádi Katalinos műsora is.

Zenei életünk nagy eseménye az utóbbi időben Bartók "Cantata pro-
Fanav-jának előadása volt. A budapesti Hév kórus a vezetőivel együtt min-
-den dícséretet megérdemel e nehéz mű megtanulásáért és előadásáért, ha
nem is tudta tökéletesen teljesíteni vállalt feladatát.

A Délvidéki Szépmíves Céh első budapesti kiállítása komoly művészi
esemény volt. Baranyai Károly szobrai (Krisztus fej, honfoglalás korabeli
magyar fej) duzzadnak az erőtől. Szobrászaik és festőik - nagyrészt Buda-
pesten tanultak - művészetük javát nyujtották.

Az első budapesti bolgár képzőművészeti kiállításon Ielmérhettük, mit
jelentett Bulg ária kulturális és szellemi életében szabadságának hatvanöt
esztendeje. Elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy ez a művészet fejlődés-
képes s művészeik tehetségesek. Minden iránynak van közöttük képvise-
1ője (de csak a szerint, hogy hol tanultak). Érezni azt, hogy egyikük sem
akar kiszakadni egy nagy együttesből, amely aria kötelezte magát, hogy
II bolgár földet, népéletet és természetet szólaitassa meg az egészséges
művészi realizmus nyelvén. Aki az irányok oldaláról közelít hozzájuk, ki-
magasló alakot nem talál közöttük s mesterségbeli tudásban s elmélyedas-
ben is akadhat kívánnivalóra. Azonban ezek a művészek egymás kezét
fogják és a kórusok egyetlen hangját hallatják.

.Kolozsvér. Sürgető feladat volt, hogy, regisztráljuk egyszer Kolozsvár
egészen magas színvonalú, minöségi szellemi életét is. Nagy állami szub-
vencióval dolgozó színháza operában, kornoly é~ könnyű műfajban, előadás-
ban, rendezésben, díszletekben, szóval mindenben egészen elsőrangút 'nyujt.
A kolczsvéri éneklő ifjúság április közepén rnintaszerű előadásban énekelt
Kodály kórus- múveiből. Külön ki kell emelnünk a műsorból a 121. genfi
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zsoltár bemutatóját és Balassa Bálint "Elfelejtett énekét". Az egész elö-
adásnak hatalmas zenei és közönség sikere volt. A kolozsvéri Műcsarnok
megnyitása Kolozsvár és egész Erdély művészi életének jelentős eseménye.
A műcsarnok Kós Károly műve .. f. megnyitó kiállítás az erőteljes tehetsé-
gek egész sorát vonultatta fel. Sterváciusz Jenő faszobrai döbbenetes erőt
árasztanak magukból. Kós András, Borsodi Bindász Dezső, Illyefalvy Löte
Éva és Vida Géza szobrait aligha felejti ,el, aki egyszer látta. Barcsay Jenő,
Bartha László, E. Gáll Ferenc, Kun István, Moldován István és Nagy Imre
festményei Erdély levegőjével és Erdély színeivel teljesek. Külön tanul-
mányt érdemelnének Gy. Szabó Béla fametszetei.

Megemlítjük végül, hogy Kolozsváron tartotta az Egyetemi Luther
Szövetség VI. országos kongresszusát, melyen egyházunk létkérdéseít
vitatta meg széles nyilvánosság előtt értelmiségi ifjúságunk.

Dezséry-M orccz=-Révész.

Jiirventaus Arvi: Kereszt és va- levelének a 15. részét magyarázza
rázsdob. Fordította Kodolányi Já- Dezséry igénytelen formában, de
nos. Budapest, Turul-kiadás .. - A nagyon ügyesen. elevenen és a mai
finnek egyik legnagyobb, magyar- emberhez, kétségeihez, tünödéseihez
barátságáról közísrnert, evangélikus szólva. Nem tudományos kérdése-
lelkész írójának a könyve fekszik ket fejteget, hanern a hívő ember
előttünk. A 17. és 18. század for- alázatával az Irásból keres feleletet
dulójára vezet bennünket sa lappok a feltámadás és örök élet nagy kér.
közt mutatja be a "kereszt" és a déseire. A füzet iö szolgálatot te-
"varázsdo'b" küzdelmét. A kereszt het ma, amikor a halál dús aratást
nevében egy lapp származású lel- tart és szűkségünk van világos bi-
kész. 'harcol a régi pogányság alig- zonyságtételre. 1<.
alig kiirtható babonája ellen. A pap Kerekesházy József: Apponyi.
esendő ember, tele bűnrrel és gyar- Budapest, Singer és Wolf ner-ki-
lósággal. A küzdelemben mégis adás. - Apponyí Albert úgy ma-
megnemesül és Jarventaus tudja radt emlékezetünkben, mint a vi,
érzékeltetni, hogy küzdelme több lágháború utáni magyarság repre-
mint emberi fanatizmus. A varázsló zentativ alakja, aki ritka ékesszó-
körül megelevenedik a régi po- lásával tiszteletet szerzett a magyar
gányság: Járveritaus ezt is mesteri névnek első sorbankülföldön éppen
módon állítja szemünk elé. De egy- akkor, amikor Trianon utáni el-
úttal érezteti azt is, hogy ennek esettségünkben hitelünk majdnem
a pogányságnak el kell tünnie: teljesen elveszett. Ker ekesházy köny-
bármennyi emberi bűn és gyarlóság, ve most elénk állft ja App onyi for.
szenvedély és erőszak fűti is Olaus dulatokban gazdag élettörténetét:
Sirmát, a lapp papot, harcában a kiegyezést követö két ernberöltő-
mégis Isten katonája, aki a po- nek érdekes viszonyait. Csak az a
gányság dérnonikus szellemeivel kár, hogyakorrajz sokszor felet.
száll szembe. 'Ezért hiányzik a lapp tébb hiányos, így Apponyi alakja
pogányság r ajz ából minden roman-is elég érthetetlenné válik. Evvel
tikus szépítés. Mesteri a lapp élet függ össze, hogy Apponyi jellérné-
megelevenítése, a sokszor néhány nek, törekvéseinek a rajza is meg-
szóval sokat mondó jellemzés. Ko- lehetósen színtelen. Legjobbak azok
óolányi pompás fordítása pedig át. a szakaszok, amelyek Apponyi kül-
tüzesült magyar lélekkel szólaltatja földi kapcsolatait rajzolják meg,
meg köztűnk a nagy finn írót. 01- egyenesen drámai feszültségú
vassuk ezt a könyvet sokan és buz- csúcspontjára emelkedik a könyv
dítsunk másokat is olvasására! K. akkor, amikor Apponyinak Musso-.

Dezséry László: ... Testnek fel- linival való találkozáséban két vi-
támadását. .. Budapest, Fébé ki- lágnézet és két kerszak találkozá-
adása. - Pál apostol I. Korintusi sát állítja elénk. K.

Szerkesztésért .és kiadásért felelős: Lic. Dr.' Karner Károly.
Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harang.zó nyomdája) Győr, Andrássy-út 24.
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Napjaink égető kérdése:
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Irta: Karner Károly.
ira 80 Iillér. - Mellr~nd3lheUIa "Keresztyfm I;;aIsáu" Kiadóhivatalában, Sopron.- rn-Legközelebb megjelenik

Dr. Imre Lajos kolozsvári teológiai tanár könyve "A keresztyén
vallástanítás" címen. Előfizetési ár 2.50 P. Bolti ára 3 P lesz.

. .
2. kiadásban jelenik meg:

Túróczy Zoltán, v. Sréter Ferenc, dr. Reök Iván, dr. Mády Zoltán:
"Isten ismerete". - Ára 4 pengő. .

Megrendelhetők a. Lelkipásztor kiadóhivatalában, Celldömölk,
Ostffy-tér 7. szám. -

Megjelent

áUam és felsHbbség az Oiszóvetségben.
lrta:

Karner Károly.

Napjaink egyik égető. kérdésére vet világot ez a kis füzet!
Ára t P.

Megrendelhető a "Keresztyén Igazság" kiadóhivatalában.
Sopron, Arany János-ú. 9.

A füzet ára beküldhető a "Keresztyén Igazság" Kiadóhivatala,
Sopron, 45.031 számú postatakarékpénztári csekkszámlájára.



Olvasd!
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Terjeszd!

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

Jézus Krisztus egykor és most. 1 P.
Evangélium, magyarság. 6.80 P.
isten igazsága. (A Római levél magyarázata.)
Fűzve 6.80 P, kötve ~~50 P.
Máté evangéliuma. 5 P.
Törvény vagyevangélium. (A Galáciai levél
magyarázata.) 2 P.
Jézus Krisztus. 1.40 ·P. (Tömeges rendelésnél
kedvezmény.)

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

Me&-rendelbetők a "Keresztyén I~azsá~" kiadóbivatalában, Sopron.

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

Olvassuk, terjesszük

a "Keresztyén Igazság" kiadványait!

Megrendelhetők a "Keresztyén Igazság" kiadóbivatalában, Sopron.

A könyvek ára befizethetó a Keresztyén Igazság kiadóhivatal a, Sopron,
45.031. sz. csekkszámlájára.

Dr. Luther M.:

Prőhle Károly:
Groó Gyula:
8alikó Zoltán:

" " "
Scholz László:

BAROSS-NYOMDA: UZSALY ÉS KONCZ ~HARANGSZÓ NYOMDÁJA) GYÖR.

Dibelius OUÓ:
Karner Károly:

" "

" "Kiss Jenő:

Scholz László:


