
lehetősége volt. Az, hogy közülük a tehetségesebbek elmentek papnak. 
Papságuk pedig azt jelentette. hogy a megtanult latin nyelvvel együtt 
idegen kultúrhatás alá kerültek, a magyar hagyományoktól elszakadtak 
s mint magasabbrendűt, a magyar hagyomány és kultura helyett inkább 
idegent telepíteUek ide. Jószándékukat kétségbevonni nem lehet, de 
eredményeik nem voltak egyenes arányban jószándékukkal. A refor
mációban azután tősgyökeres magyar jobbágy és kisnemesi családok 
sarjai lettek lelkipásztorokká, de nem kellett se magyar lelküket, se 
magyar nyelvüket feláldozniok emelkedésükért. Mindakettőt hazulról 
hozták és mindakettőt megtartották, de úgy, hogy mindíg lehetőségük 
volt az íge újjászületést követelő parancsának megismerésére és az 
újjászületés átélésére is. 

Magyarlelkűségük következménye volt a magyar kultura ujjá
születése is. Szórványos jelenségektől eltekintve, kulturfokon csak 
latinul és itt-ott németül lehetett eddig megszólalni. Szomorú emléke 
ennek ősi műveltségünk és mitológiánk megsemmisülése. A rovásírással 
őrzött ősi magyar művelődésnek tűzön-vízen el kellett pusztulnia, mert 
pogány volt és magyar. A reformáció magyar lelkű-nyelvű művelődése 
pedig fel tudott karolni és fel is karolt minden magyar · életmegnyilvá
nulást, de ugyan<;ikkor az ujjászületés követelményét is felállította 
velük szemben. Es eredménye lett a Biblia-fordítások, imádságos, 
posztillás könyvek, vígasztaló könyvecskék tömeges megjelenése s 
ezzel együtt a magyar kultura új megindulása is. Hogy ez nem túlzás, 
mutatja az, hogy olyan nagy magyar költőnek, mint Ady volt, amikor 
igazán magyar és igazán nagy akart lenni, a reformáció bibliás forma 
és tartalom-kincséhez kellett visszakanyarodnia. Akinek pedig szeme 
és füle van, annak észre kell venni, hogy népünk közmondásokban 
és mesékben őrzött kulturájában igen sok a bibliás elem, ami szintén 
a reformáció magyar kulturateremtő erejét mutatja. 

És folytathatnánk tovább. Mássá, ujjá lett ott a reformációval 
minden. Gondoljunk a családi életre. Addig a halovány apáca és a 
cellás barát volt a legmagasabbrendű emberideál. Szép példája mind 
a kettő az emberi teljesítménynek. Isten akarata azonban így hangzik: 
„Szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet." Ehhez pedig 
erős férfi kell és szerető édesanya. Erős férfi, aki akár vérével is meg
szerzi és megőrzi a földet és igazi édesanya, akinek gondos, meleg 
keze neveli az Istenes új generációkat. 

Sokat beszélhetnénk még. De mindig csak az a végeredmény, 
hogy a reformáció tudott új embereket és új világot teremteni. S mind
ezt az iqehírdetéssel végezte el, föld, vagyon és fegyveres hatalom 
nélkül. fgy azzal lenne legjobb befejezni jelen „Evangélikus mondani
való"-t, hogy mégis csak a legjobb és a legdicsőségesebb dolog evan
gélikusnak lenni. Jó lenne ez, de nem lenne egészen igaz. Mert ránk 
is illik, hogy messze esett a makk a fájától. Nagyon sokszor bizony 
nagyon messze vagyunk a reformációtól. Egyikünk nyugatos, a má
sikunk totális, újra a másik liberális, vagy kollektiv lett. Ez pedig 
egyik sem fakad az életet adó evangéliumból. Ezért most sürgős 
evangélikus tennivaló az, hogy vissza a reformációhoz ! Gyakorlatilag 
pedig azt jelenti ez, amit Keresztelő János és Jézus Krisztus így feje
zett ki: „Térjetek meg." Maga Luther Márton sem tudta másképen 
kezdeni a reformációt, mint azzal, hogy a keresztyén ember élete 
naponkénti megtérés. A legaktuálisabb evangélikus mondanivaló az 
tehát ma is az egyház és minden ember számára: „ Térjetek meg, 
mert elközelített Istennek királysága ." Mórocz Sándor. 

A budapesti evangélikus leánygimná
zium ifjúsági gyámi nlézete adventi es télyt 
tart december 9-én délután !él 6 órt>kor az 
iskola dísztermében. amelyen az iskola 
jelenlegi és volt növendékeinek műsor
számai keretében előadási tart Turóczy 
Zoltán liszakerületi püspök „A szív auto
nomiája és Jézus" címen. 

A Tessedik Sámuel Intézet népfőis
kolai hírei. November hó folyamán az 
intézel hallgatói két kirándulást tettek. Egy 
ízben Budapesten a néprajzi múzeumot 
tekintették meg Márkus Mihály néprajz- 1 

szakos tanáruk kíséretében. A hónap végén 
pedig Fóton vettek részi a laluszínpád 
avatásán. November hónapi körlevél útján 
gyüjlött összeg : 485 P 91 !. Isten áldja 
meg az adományi és az adakozókat. De·
cember 5-én az intézet hallgatói Mikulás
estei rendeztek. A fiúk egymást lepték meg 
ajá ndékokkal sorshúzás útján. De senki 
nem tudta, ki az ajándékozó, így mind
egyikük csak az ajándéknak örült. Decem
ber 4-én Dezséry László lelkész. 8-án pe
dig Urbán Ernő kalonalelkész tartott elő
adásokat a rendes tanításon kívül. 

latos panoráma. Nyugaton a Földközi 
tengerpart ötezeréves föniciai város
romjai tól kezdve egészen a keleten 
nyüzsgő Damaszkuszig van látnivaló 
bőven. De a legbűvölőbb látványt maga 
a nap nyujtja. Keltében és nyugtában. 

Egész éjjel hallottuk a druz hangját. 
Sasokról beszélt egyik társunknak, aki
ben hamarosan felfedezte a vadászszen
vedélyt. Hajnalban is az ő szava vert 
fel. Keletnek fordulva, érces hangon 
kiáltozza: „Semsz! Semsz!" - A nap! 
a nap! 

Talpra ugrunk. Az erős szél hamaro
san kiveri szemünkből az álmosságot, 
s feszülten figyelünk. Az ég alján hir·
telen fény ömlik el. Homér leírása jut 
eszünkbe, aki a hajnalt a „reggel 
rózsaújjú leányának" nevezi. Mintha az 
egészség szépséges pirjától derengő 
leánykéz érintené az éjszaka sötét hom
lokát finom ujjaival. A kéz erősödik. 
Hatalmas izzó korongot emel a lát
ha1.ár fölé. Hermon óriási árnyékot vet 
a másik oldalon. Az árnyék örvénylő 
ködtengerre vetődik. S minden mozdu
latunkra hatalmas mozgásokat végez 
egy óriás: az árnyékunk ... " 

Beteljesült prófécia. 

„Istenünk nagy irgalmasságából meg
látogatott minket a Naptámadat a ma
gasságból, hogy megjelenjék azoknak, 
akik a sötétségben és a halál árnyéká
ban ülnek; hogy igazgassa a mi lábain
k at a békességnek útjára!" 

A „nagy hajnal" utolsó hirnökének, 
Keresztelő J ánosnak mondotta ezeket a 
bethlehemi kisgyermekről. Naptáma
datnak nevezte J ézus jövetelét. 

És az is volt. Uj nap támadata az 
emberiség történelmében. Eltérhetnek 
a vélemények Jézus Krisztus személyi
ségéről, de abban az egész emberiség 
egy véleményen van, hogy az ő jöve
teie új indulást jelentett az .emberiség 
történelmében. A bethlehemi kisgyer
mek, születési körülményeinek ala
csonysága ellenére is megváltoztatta a 
kalendáriumot s az egész időszámítást. 
Minden esemény az ő eljöveteléhez iga
zodik. Minden évszám mellé odaírjuk 
vagy odagondoljuk: „Krisztus előtt" 
vagy „Krisztus után". 

Mivel okozta e korszakalkotó vál
tozást? 

Jött csendesen, mint a hajnal. Nem 
küldött maga előtt dörgő villámokat. 
Ma ~e küld. Lárma nélkül jön, mint 
akkor azon az éjszakán, éhes, gyülöl
ködő világhoz. Az igazán komoly, nagy, 
mély dolgok nem nagy kataklizmák
ban, nem földindulásban, nem lármás 
szenzációkban jönnek, hanem oly hal
kan, hogy sokszor észre se veszik. 
Ahogy akkor is történt: „Az igazi vilá
gosság eljött volt már a világba, amely 
megvilágosít minden embert, de a világ 
nem ismerte meg őt". Ebben van a mi 
legnagyobb tragédiánk ... 

Naptámadat. 

Ha csendesen, szelíden jön is, fensé
ges hatalom rejtőzik mögötte, mint a 
hajnal mögött, amelynek fénye halkan 
lopódzik a láthatárra, de jövetelére 
minden 1 megváltozik. Szellő suhan, 
lomb rezdül, virágok hajladoznak. Az 
alvók ébredeznek s élet, mozgás, munka 
kezdődik mindenütt. 
· Évekbe került, mire észrevették 

Krisztust. Nem akarták észrevenni. S 
mikor nem lehetett már továbbra észre 

3 

zsboda
Kiemelés


